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ر .ت

عنوان البحث

الباحث

1

نشر الكتاب المترجم إلى اللغة العربية في مجال التاريخ د .الصديق محمود بن سليمان
الليبي مع إشارة إلى إسهام دور النشر الخاصة (غير
الحكومية) :دراسة تحليلية
دور المدرسة في تنمية ثقافة المواطنة لدى طالب د /محمد شعيب محمد
المرحلة الثانوية لتحقيق السلم االجتماعي دراسة
ميدانية على عينة من المدارس الثانوية بمدينة طبرق
الصعوبات التي تواجه أعضاء هيئة التدريس بكلية أ.حليمة علي امشيريد.
االقتصاد والتجارة جامعة المرقب في مجال البحث أ  .مختار عطية بن سعد
العلمي

4

الموسيقى والطرب في المجتمع الليبي قبل االستيطان أ/خالد آدم أحميدة جاب هللا
اإلغريقي
تصور مقترح لدور الخدمة االجتماعية في تأصيل د.هاجر أحمد الشريف
الهوية الثقافية لطالب المرحلة الثانوية "دراسة د.مالك عمرو الشتيوي
تحليلية"
د.خالد صالح
الخطاب الدعوي في ظل اإلعالم الجديد
دور المكتبات ومراكز المعلومات إلعداد وتأهيل وتدريب د .محمد الهادي مفتاح الدرهوبي
عمال المعرفة في ظل الجودة الشاملة
د .فائزة مفتاح والي
الوعي الحضاري ..ودوره في المصالحة الوطنية

9

مستوى مشاركة اإلعالم التربوي ودوره في تحقيق أ  .سالمة انصير ديهوم
المصالحة الوطنية من وجهة نظر المدراء ونائبيهم
واألخصائيين النفسيين بالمرحلة الثانوية بالفرع الغربي
بمدينة زليتن
د.محمود عمر محمد عيسى
الشباب ألمغاربي ومتطلبات التنمية المستدامة
دراسة عن عالقة التحول الديموغرافي بالتنمية -تونس
ليبياأساليب المعاملة الوالدية وعالقتها بالثقة بالنفس لدى أ  .خليفة الفقي
عينة من طالب المدارس الثانوية بمدينة مصراته

2

3

5

6
7
8

10

11

12

المشاركة السياسية وعالقتها بالمسئولية االجتماعية د .صالح أحمد المليان
لدى طالب وطالبات جامعة صبراته

13

الواجبات المدرسية المنزلية ( فوائدها –أضرارها )

14

مهارات التواصل لدى الطالب المتفوقين دراسيا د .إبراهيم أحمد حمزة أحمد
والمتأخرين دراسيا من طالب الصف الثالث الثانوي
بمدينة سبها.
ا .ابتسام محمد عبد هللا بشابش
ظاهرة االحتراق النفسي لدى معلمي الفئات الخاصة
( مفهومها -أنواعها -أسبابها -طرق عالجها)

16

د .فتحية العربي محمد القصبي

15

مستوى الضغوط الحياتية وأساليب مواجهتها لدى عينة
من طلبة السنة الثالثة بالمرحلة الثانوية العامة بمدينة
صرمان

د.أبوعجيلة محمد الشيباني

الصفحة
1

19

63

102
121

155
190
216
241

267

297

229

369
391

412

435

17

أهمية البحث العلمي في العلوم اإلنسانية – تحدياته
وآفاقه المستقبلية

د .سميرة محمد رزق

480

18

الوالءات الفرعية وأثرها على إضعاف الوالء للوطن

د.ابوالقاسم محمد القاضي

515

19

تنوع مصادر البحث العلمي ومدى مساهمتها في تنمية
المجتمع (دراسة حالة أعضاء هيئة التدريس بقسم
الجغرافيا لكلية اآلداب بالجامعة االسمرية اإلسالمية)
تمثالت الوطن في النَّص الشعري في ليبيا

20

أ .آمنة مصطفى على عمران

532

د .سليمان حسن زيدان

562

21

دور الجامعة في تحقيق الضبط االجتماعي للشباب
الجامعي

د .عائشة عثمان لملوم

597

22

إدارة الجودة الشاملة وتطوير نظم تعليم الخدمة
االجتماعية بالمجتمع الليبي

د .هيام عبد المجيد يوسف بنه

626

23

الضبط الببليوغرافـي للرسائل الجامعية الليبية في مجال
الزراعة
السرد الروائي ومواكبة األحداث .رواية التابوت لعبد هللا
علي الغزال أنموذجا

د .عبد اللطيف محمد العبدلي

662

د حليمة أحمد محمد عبد هللا
إمبيص

723

25

األحداث الضاغطة وعالقتها بالصالبة النفسية لدى طالب د -محمد رمضان سرار
كلية التربية فرع القصيعة – جامعة الزيتونة

24

748

26

مالمح التحول الديمقراطي في المجتمع الليبي دراسة
استكشافية على عينة من المتعلمين في مدينة الزاوية
استخدام جمهور مدينة الزاوية لمواقع التواصل
االجتماعي في المصالحة الوطنية واالشباعات المتحققة
 دراسة ميدانية –االثار النفسية واالجتماعية لتعاطي المخدرات (الوقاية
والعالج)
جوانب ثقافية وفنية من الحضارة اإلغريقية في ليبيا

د .محمد امحمد سالم

30

تدريس اللغة الفرنسية بين التقليد والحداثة

د .علي مسعود الطرمال

920

31

تاريخ القيم واألخالق اإلنسانية

د .مصطفي علي هويدى

949

32

البحث التربوي( المعوقات،والحلول المقترحة )

د .سعاد مصطفى فرحات

968

33

الطمأنينة النفسية وعالقتها بالتوافق المهني لدى
الطالب المعلم بكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة
(دراسة مقارنة بين الطلبة والطالبات)
أدارة الجودة الشاملة في المكتبات المتخصصة وأثرها
في تحسين خدماتها دراسة حالة عن مكتبة مصفاة
الزاوية الفنية

د .فاطمة عامر الديلي

991

أ .ربيعة علي الورفلي
أ . .آمنة محمد داعوب

1119

35

التعليم اإللكتروني ودور خدمات المعلومات
بالمكتبات االكاديمية في دعمه

د .اكرم ابوبكر الهوش

1153

27

28
29

34

د .محمود سالم جدّور

784

أ .عبدالكريم شبل

836

 :أ .منية سالم قشوط

878
902

36

رقمنة وإتاحة الرسائل الجامعية رصيد جامعة الزاوية
نموذجا

37

األطر النظرية والمنهجية والموضوعية لبحوث "
االتصال الجماهيري والصحافة " المنشورة في المجالت د .محمد الغرباوي
األمريكية " دراسة حالة على مجلة " Journalism
" and Mass Communication

د.محمد أحمد المصراتي

1179
1205

38

إستخدام التكنولوجيا في كتابة مشاريع التخرج
واإلشراف عليها

د .البشير عبد الحميد مفتاح

1229

39

صناعة الخطاب اإلعالمي وتأثيره على المجتمع الليبي

د  :ناصر ابوالقاسم محمد

1263

40

تصور مقترح لبناء مستودع رقمي للوثائق الليبية-
حماية -إتاحة

د /سهيل كامل عبد الفتاح ِكالَّب
د /نزيهة أبو القاسم الرجيبي

1285

41

تصور مقترح لدور الخدمة االجتماعية الدولية في الحد

د  .علي شهوب منصور

1309

من المشكالت االجتماعية والنفسية للطفل أثناء

د  .نزيهة علي صكح

النزاعات المحلية المسلحة بالمجتمع
42

ت
اللُّغَةُ ا ْلعَ َربِيَّةُ فِي ُم َوا َج َه ِة الت َّ َح ِ ّديَا ِ

د .طارق بن عبد الغني دعوب

1336

43

توظيف الوسائل التعليمية الحديثة في برنامج الدراسات
العليا "دراسة ميدانية على عينة من طالب كلية اآلداب
جامعة طرابلس"

أ  .ابتسام محمد مسعود الهمالي

1358

العادات والتقاليد عند الليبيين خالل الفترة الفرعونية
واالغريقية المبكرة.

أ.علي مؤمن إدريس

1391

44

نشر الكتاب المترجم إلى اللغة العربية في مجال التاريخ الليبي ....

نشر الكتاب المترجم إلى اللغة العربية في مجال التاريخ الليبي مع إشارة إلى
إسهام دور النشر الخاصة (غير الحكومية):دراسة تحليلية
الصديق محمود بن سليمان

المستخلص
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على واقع نشر الكتاب المترجم إلى اللغة العربية في مجال
التاريخ الليبي  ،وإبراز أهم سماتها ومالمحها وتطورها خالل فترة زمنية امتدت من خمسينيات
القرن الماضي وحتى سنة  ، 2015وذلك باستخدام المنهج التحليلي  ،وقد توصل الباحث من
خالل هذه الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها أن عدد الكتب محل الدراسة بلغ  232كتاباً
بمعدل سنوي بلغ  3.62كتاباً  ،وكان أغزر المترجمين ترجمة هو خالد زكي ثابت  ،وان أكثر
الموضوعات تناوالً بالترجمة (الوثائق اإليطالية)  ،وكانت اللغة اإليطالية هي أكثر اللغات التي
تم الترجمة منها  ،ثم اللغة اإلنجليزية  ،أما دور النشر فكان أبرزها مركز الجهاد للدراسات
التاريخية ي ليه مكتبة الفرجاني  ،كما تبين أن إسهام دور النشر الخاصة في نشر الكتب محل
الدراسة بلغ .%25

مقدمة
مرت ليبيا بالعديد من العهود التاريخية  ،وكانت مالذاً ومرتعاً ومعب اًر ألقوا ٍم ٍ
وملل كثيرة  ،جاس
خاللها الرحالة والمستكشفون والمغامرون المدن والقرى والجبال والصحارى  ،ووثّقوا مشاهداتهم

وتجاربهم ورحالتهم  ،ونشروها في ٍ
كتب تُرجم بعضها إلى اللغة العربية  ،وما يزال الكثير منها
في قبضة اللغة التي ُكتب بها.
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وتعتبر الترجمة فناً مستقالً بذاته يعتمد على اإلبداع والحس اللغوي  ،وهي تؤدي إلى فهم
ويشبهها البعض بأنها سفينة تنقل الثقافات والعلوم
الثقافات المختلفة وبالتالي التقريب بينها ،
ّ

من مكان إلى آخر  ،فتساعد بذلك األمم على التواصل واالستفادة من خبرات بعضهم البعض
ٍ
أساس في تفاعل الشعوب وانفتاحهم على بعضهم  ،ونافذة مشرعة على تراثهم
 ،فهي عنصر
ونتاجهم الفكري.

مشكلة الدراسة
ٍ
ملح ٍة إلى
وتعد الترجمة أداة معرفية هامة للوعي باآلخر وفهمه واستيعابه  ،وإذا كنا في حاجة ّ

ترجمة علوم وثقافات اآلخرين لنعرف إلى أين وصلوا  ،وأين نحن منهم  ،فإن الحاجة تبدو
عنا  ،وعن بالدنا  ،وعن تاريخنا  ،لنرى ما لدينا بعيون غيرنا ،
أكثر إلحاحاً لترجمة ما ُكتب ّ
ٍ
ٍ
مغالطات و ٍ
وننوه
ولنصوب
عنا ،
ولنقف على
أخطاء مقصودة وغير مقصودة ّ
شهادات ُس ّجلت ّ
ّ
عنها ,ويحاول الباحث من خالل هذه الدراسة التعرف على حركة نشر الكتب التي تُرجمت إلى
اللغة العربية في مجال التاريخ الليبي  ،وإبراز أهم مالمحها  ،وتطورها عبر سنين امتدت إلى
أكثر من نصف قرن من الزمن.

أهداف الدراسة
يهدف الباحث من خالل هذه الدراسة إلى التعرف أبرز سمات حركة نشر الكتاب المترجم إلى
اللغة العربية في مجال التاريخ الليبي مع إشارة إلى إسهام دور النشر الخاصة في هذا النشر.

تساؤالت الدراسة
 .1ما عدد الكتب المترجمة إلى اللغة العربية والمنشورة في مجال التاريخ الليبي؟ وما توزيعها
الزمني؟
 .2من أهم المترجمين الذين قاموا بترجمة هذه الكتب؟
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 .3ما أهم االتجاهات الموضوعية في هذا النشر؟
 .4ما اللغات التي تمت الترجمة منها؟
 .5ما أهم دور النشر التي قامت بنشر هذه الكتب؟
 .6ما نسبة مساهمة دور النشر الخاصة في هذا النشر؟

المنهج المستخدم
تم استخدام المنهج التحليلي الذي يصف الظاهرة ويعبر عنها كمياً أو كيفياً ،وذلك باستخدام
برنامج .MS Excel
حدود الدراسة
الحدود الزمنية:

الكتب المترجمة والمنشورة في تاريخ ليبيا منذ سنة  1952وحتى سنة

.2015
الحدود الموضوعية :الكتب المترجمة والمنشورة في مجال التاريخ الليبي.
الحدود المكانية :الكتب المترجمة والمنشورة في تاريخ ليبيا سواء نشرت في ليبيا أو في
خارجها.
الحدود اللغوية:

الكتب المنشورة والمترجمة إلى اللغة العربية.

أدوات جمع البيانات
تم جمع بيانات هذه الدراسة من خالل الكشافات والببليوجرافيات وفهارس المكتبات وهوامش
الكتب والمقاالت ذات العالقة  ،باإلضافة إلى االطالع على األدبيات المتعلقة بالموضوع.

المفاهيم والمصطلحات
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الترجمـــــــة :عرفها معجم أكسفورد بأنها عملية نقل كلمات أو نص من لغة إلىأخرى

1

النشـــــــــــر:هو فعل التواصل بإتاحة رسالة أو بيان بأي وسيلة مثل الطباعة واإلذاعة والتلفزيون
واإلنترنت.

() 2

دور النشر الحكومية:يقصد بها هنا دور النشر التي تتبع الحكومة سواء بشكل مباشر أو غير
مباشر.
دور النشر الخاصة:يقصد بها هنا دور النشر التجارية التي يملكها ويديرها أشخاص عاديون.
ماذا نترجم؟ ولماذا نترجم ؟
ترى أمباروأورتادوألبيرأن الباعث األساس في الترجمة هو االختالف بين اللغات والثقافات ،
ٍ
لمتلق يجهل لغة وثقافة النص األصلي المترجم منه  ،وهي
فالترجمة وسيلة اتصال موجهة
ترتبط بالغاية الكامنة ورائها(.)3
وال شك أن التصدي لترجمة ٍ
كتاب ما يتطلب الكثير من الجهد والوقت والصبر عالوة على
العزمواالجتهاد والمثابرة  ،وهناك العديد من العوامل التي تؤثر في اختيار المترجمين للكتاب

الذي ينوون ترجمته  ،وكذلك الحال بالنسبة لدور النشر ـ ـ ـ إلى ٍ
حد ما ـ ـ ـ في قبولهم نشر مثل

وبغض النظر عن المكاسب المادية والمعنوية  ،فإن قلة ما نشر عن موضوع
هذه الكتب ،
ّ
معين في بالدهم يكون دافعاً مهماً لنقل ما كتب عنه بلغات أخرى إلى لغتهم  ،وكذلك الحال
1. English Oxford dictionary. https://en.oxforddictionaries.com . retrieved on 13 Dec 2017
2. http://www.businessdictionary.com/definition/publishing.html. retrieved on 13 Dec 2017
 .3أمباروأورتادوألبير  .الترجمة ونظرياتها  :مدخل إلى علم الترجمة  .ــــــــ ترجمة علي إبراهيم المنوفي  .ـــــــ القاهرة :المركز القومي للترجمة 2007 ،
 ،ص 35-34
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نشر الكتاب المترجم إلى اللغة العربية في مجال التاريخ الليبي ....

مع المواضيع المبتكرة واالكتشافات والنظريات ال سيما في العلوم التطبيقية وغير ذلك  ،ناهيك
عن كتب األدب العالمي من روايات وقصص ومسرحيات تحكي مشوار اإلنسانية منذ القدم ،
هذا بشكل عام  ،أما إذا نظرنا إلى ما كتب اآلخرون عن تاريخنا  ،فإن الحاجة إلى نقله إلى
لغتنا تبدو مهمة للغاية  ،إذ أنها شواهد على فترات زمنية  ،ومنجم معلومات عن حقبات
شحت فيها م صادر المعلومات في أغلب األحيان  ،وهنا يأتي دور المترجمين ومن
تاريخية ّ
خلفهم دور النشر وخاصة الحكومية لترجمة هذه الكتب ونشرها التزاماً بدورهم في نشر المعرفة
وتنوير المجتمع  ،ومحو األمية التاريخية ـ ـ إن جازت التسمية ـ ـ ـ فمن ال يق أر التاريخ ويستوعبه
قد يكرر نفس األخطاء التي وقع فيها.
التوزيع العددي والزمنيبلغ عدد الكتب المترجمة إلى اللغة العربية والمنشورة في مجال التاريخ
الليبي حسب هذه الدراسة  232كتاباً  ،أّلفها  131مؤلفاً  ،منها  8كتب اشترك في تأليفها
اثنين  ،بينما هناك  8كتب لم يتحصل الباحث على بيانات مؤلفيها  ،وقد تم استبعاد
َ
مؤلفين َ
معدي الكتب من عدد المؤلفين  ،وقد بلغ المعدل السنوي  3.62كتاباً في السنة ,وشهدت فترة
ّ
الخمسينيات من القرن الماضي قلة شديدة في نشر الكتب محل الدراسة فلم ينشر إالّ كتاب

ولعل قلة دور النشر في تلك
واحد ُنشر سنة  1952بنسبة  %0.43من المجموع الكلي ،
ّ
الفترة يبرر ذلك  ،بينما شهدت فترة الستينيات ارتفاعاً ملحوظاً في حجم النشر فبلغ عدد الكتب

المنشورة في تلك الفترة  21كتاباً بنسة  ، %9.05واستمر حجم النشر في االرتفاع تصاعدياً
فبلغ في فترة السبعينيات  29كتاباً بنسبة  ، %12.50وفي فترة الثمانينيات  50كتاباً بنسبة
 ، %21.55وبلغ الذروة في فترة التسعينيات فبلغ  73كتاباً بنسبة  ، %31.47ويبدو أن
إنشاء دار الفرجاني سنة  1953وهي دار نشر خاصة تهتم بنشر الكتب التي تختص بالشأن
الليبي ال سيما مجال التاريخ قد ساهمت في ارتفاع حجم النشر  ،كما أن إنشاء مركز الجهاد
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للدراسات التاريخية سنة  1977ساهم في ارتفاع معدالت النشر  ،إذ أنه مركز يزخر بالمصادر
عد قبلة للباحثين والمتخصصين والمهتمين بمجال التاريخ
وي ّ
التاريخية والمخطوطات والوثائق ُ ،

بدور ٍ
الليبي  ،اضطلع (أي المركز) ٍ
بارز في ترجمة ونشر الكتب محل الدراسة  ،ثم تراجع

حجم النشر مع مطلع األلفية ليصل إلى  40كتاباً بنسبة  ، %17.24واستمر هذا التراجع في
الفترة من  2010وحتى  2015فبلغ  15كتاباً فقط بنسبة  ، %6.47بينما بلغ عدد الكتب
التي لم تحتو على بيانات سنة النشر  3كتب بنسبة ( .%1.29أنظر الجدول رقم)1
جدول رقم  1التوزيع الزمني لنشر الكتب
السنوات

النسبة المئوية

عدد الكتب المنشورة
1959-1950

1

0.43

1960-1969

20

8.62

1970-1979

29

12.50

1980-1989

50

21.55

1990-1999

74

31.90

2000-2009

40

17.24

2010-2015

15

6.47

3

1.29

232

100.00

دون تاريخ
المجموع

مما سبق يمكن القول أن نشر الكتب المترجمة في مجال التاريخ الليبي قد بدأ بداية محتشمة
مطلع خمسينيات القرن الماضي  ،ثم ارتفع حجم هذا النشر
ابتداء من الستينيات  ،واتخذ نسقاً
ً
تصاعدياً حتى التسعينيات التي كانت أغزر الفترات نش اًر  ،وعلى غير المتوقع فإن حجم النشر
انخفض في مطلع األلفية  ،وازداد انخفاضاً في فترة ما بعد سنة  ، 2010وإذا كان انخفاض
حجم النشر فيما بعد سنة  2010يمكن تبريره بالظروف التي مرت بها ليبيا في تلك الفترة ،
فإن انخفاضه في مطلع األلفية لم يجد الباحث أي تبرير له.
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شكل رقم  1توزيع نشر الكتب على فترات زمنية
80
60
40
20
0

أهم المترجمين
بلغ عدد المترجمين  98مترجماً  ،منهم  3هيئات  ،فيما بلغ عدد الكتب التي تُرجمت بشكل
مشترك  15كتاباً  ،وقد تم إضافة الكتب المترجمة بشكل مشترك إلى رصيد كل مترجم.
وكان أكثر المترجمين ترجمة خالد زكي ثابت بعدد  20كتاباً بنسبة  %8.62من المجموع
الكلي للكتب  ،يليه شمس الدين عرابي بن عمران بعدد  15كتاباً بنسبة  ، %6.47يليه عماد
الدين غانم بعدد  14كتاباً بنسبة  ، %6.03ثم كل من المهدي عمر التريكي وخليفة محمد
التليسي بعدد  13كتاباً بنسبة  ، %5.60ثم عبد القادر مصطفى المحيشي بعدد  12كتاباً
بنسبة .%5.17

جدول رقم  2أهم المترجمين
اسم المترجم
خالد زكي ثابت

عددالكتب المترجمة
20
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شمس الدين عرابي بن عمران

15

6.47

عماد الدين غانم

14

6.03

المهدي عمر التريكي

13

5.60

خليفة محمد التليسي

13

5.60

عبد القادر مصطفى المحيشي

12

5.17

الطيب الزبير الطيب

7

3.02

الهادي مصطفى أبولقمة

6

2.59

إبراهيم أحمد المهدوي

6

2.59

محمد عبد الكريم الوافي

6

2.59

عبد الكريم أبوشويرب

5

2.16

أحمد عامر خليليص

4

1.72

عمر الباروني

4

1.72

جاد هللا عزوز الطلحي

4

1.72

عبد السالم إبراهيم أدهم

4

1.72

عماد حاتم

4

1.72

عمر الديراوي أبوحجلة

4

1.72

عمر لطفي العالم

4

1.72

عبد المولى صالح الحرير

3

1.29

عبد الحفيظ الميار

3

1.29

عبد الرحمن سالم العجيلي

3

1.29

مصطفى محمد جودة

3

1.29

إبراهيم سالم الشريف

2

0.86

أنيس زكي حسين

2

0.86

طه فوزي

2

0.86

أحمد اليازوري

2

0.86

محمد األسطى

2

0.86

عبد السالم مصطفى باشاإمام

2

0.86

محمد الطاهر الجراري

2

0.86

محمد المبروك الذويب

2

0.86

منصور عمر الشتيوي

2

0.86

ميالد المقرحي

2

0.86
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نشر الكتاب المترجم إلى اللغة العربية في مجال التاريخ الليبي ....

أما إنتاجية باقي المترجمين فكانت مترجم واحد ترجم  7كتب  ،و 3مترجمين ترجم كل منهم
 6كتب  ،ومترجم واحد ترجم  5كتب  ،فيما ترجم  7مترجمين كل منهم  4كتب  ،و 4مترجمين
قام كل منهم بترجمة  3كتب  ،و  10مترجمين قام كل منهم بترجمة كتابين  ،و  65مترجم
قام كل منهم بترجمة كتاب واحد فقط .

التوزيع الموضوعي
تم إسناد الكتب محل الدراسة إلى رؤوس موضوعات بلغت  63رأس موضوع  ،وكان أكثر
الموضوعات تناوالً (الوثائق اإليطالية) بعدد  41مرة  ،يليه (ليبيا ـ ـ ـ وصف ورحالت) بعدد 34
مرة  ،ثم (االستعمار اإليطالي) بعدد  18مرة  ،ثم (طرابلس ـ ـ ـ تاريخ) و(ليبيا ـ ـ ـ الصحراء ـ ـ ـ
تاريخ) بعدد  10مرات  ،ثم (برقة ـ ـ ـ تاريخ) بعدد  9مرات.
شكل رقم  2أهم الموضوعات التي تم تناولها

ليبيا  -تاريخ حديث

طرابلس  -تاريخ  -معارك

فزان  -تاريخ  -االستعمار اإليطالي

طرابلس  -تاريخ  -تحت حكم…

التاريخ  -علم

الوثائق العثمانية

ليبيا  -تاريخ  -مذكرات

االستعمار اإليطالي  -معسكرات…

ليبيا  -تاريخ  -العصر الحديث

العصر الروماني

الوثائق األمريكية

طرابلس  -وصف ورحالت

الوثائق األلمانية

الوثائق الفرنسية

الحرب التركية اإليطالية

ليبيا  -تاريخ  -عالقات دولية

العثمانيون

العهد القره مانللي

االستعمار اإليطالي  -سجالت

ليبيا  -تاريخ

ليبيا  -تاريخ  -السكان

برقة  -تاريخ

طرابلس  -تاريخ

ليبيا  -تاريخ  -الصحراء

االستعمار اإليطالي

الوثائق اإليطالية

ليبيا  -وصف ورحالت
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نشر الكتاب المترجم إلى اللغة العربية في مجال التاريخ الليبي ....

وقد تبين أن هناك رأس موضوع واحد تم تناوله  9مرات  ،ورأسا موضوع تم تناولهما  6مرات
 ،و 4رؤوس موضوعات تم تناولها  5مرات  ،و 4رؤوس موضوعات تم تناولها  4مرات  ،و
 7رؤوس موضوعات تم تناولها مرتين  ،و  36رأس موضوع تم تناولها مرة واحدة فقط.
وبالنظر إلى التوزيع الموضوعي على فترات زمنية نجد أن أكثر الموضوعات تناوالً في فترة
الستينيات كان (طرابلس ـ ـ ـ تاريخ)  ،وفي فترة السبعينيات (ليبيا ـ ـ ـ وصف ورحالت)  ،أما في
فترة الثمانينيات فكان (االستعمار اإليطالي) و(الوثائق اإليطالية)  ،وفي فترة التسعينيات كان
(الوثائق اإليطالية)  ،ومن مطلع األلفية إلى سنة  2010كان (الوثائق اإليطالية) و (ليبيا ـ ـ ـ
وصف ورحالت)  ،أما من سنة  2010إلى سنة  2015فكان (ليبياـ ـ ـ وصف ورحالت).
ال
ويبدو من الطبيعي أن يكون موضوعا (االستعمار اإليطالي) و(الوثائق اإليطالية) األكثر تناو ً
بالترجمة  ،فليبيا قضت ردحاً من الزمن تحت سيطرة االستعمار اإليطالي  ،كثُرت فيه الكتب
ونشرت باللغة اإليطالية عنها  ،فالبحث في الفهرس اإللكتروني للمكتبة الوطنية
التي أُلفت ُ

اإليطالية بفلورنسا عن كلمة (ليبيا) نجد ّأنها تتوفر على أكثر من ألف ٍ
كتاب عنها  ،هذا من

أن ليبيا لما تتمتع به من موق ٍع وتضار ٍ
ومناخ  ،و ٍ
آثار تعود
يس
ٍ
جهة  ،ومن جهة أخرى نجد ّ
ٍ
ٍ
سحيقة  ...وغير ذلك ،
أزمان
إلى

كانت تجذب المسكشفين والرحالة والمغامرين عالوة عن العلماء والمنّقبين ناهيك عن الغزاة
سجلوا انطباعاتهم ومشاهداتهم واكتشافاتهم ونشروها  ،فمن الطبيعي أيضاً
والمستعمرين  ،الذين ّ
انكب المترجمون على ترجمتها
أن يكون موضوع (ليبيا ـ ـ ـ وصف ورحالت) من المواضيع التي ّ

بكثرة.

التوزيع اللغوي
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بلغ عدد اللغات التي تمت الترجمة منها  11لغة  ،وكانت اللغة اإليطالية هي أكثر اللغات
التي تم الترجمة منها بعدد  92كتاباً بنسبة تقرب من  %40من المجموع الكلي للكتب  ،تليها
اللغة اإلنجليزية بعدد  64كتاباً بنسبة  ، %27.59تليها اللغة الفرنسية بعدد  20كتاباً بنسبة
 ، %8.62ثم اللغة األلمانية بعدد  19كتاباً بنسبة  .%8.19أما باقي اللغات فكانت اللغة
التركية بعدد  7كتب بنسبة  ، %3.02ثم اللغة العثمانية بعدد  6كتب بنسبة  ، %2.59ثم
اللغة الروسية بكتابين  ،ثم كل من اللغات اإلسبانية والبولندية والهولندية واألمازيغية بكتاب
واحد فقط لكل منها.
شكل رقم  3أهم اللغات التي تمت الترجمة منها

Chart Title
العثمانية

الروسية

التركية
لم يمكن التعرف
على اللغة
األلمانية

اإليطالية

الفرنسية
اإلنجليزية

وجدير بالذكر أن هناك عدد  18كتاباً لم يتيقن الباحث من اللغات التي نقلت منها  ،وذلك
لعدم التنويه عن اللغة المترجم منها  ،ولعدم وجود عنوان الكتاب بلغته األصلية في أغلب
الكتب التي عاينها الباحث بنفسه.
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إن غ ازرة الترجمة عن اللغة اإليطالية ومن بعدها اإلنجليزية تبدو نتيجة منطقية  ،فإيطاليا ـ ـ ـ
عد من
كما سبقت اإلشارة ـ ـ ـ استعمرت ليبيا ردحاً طويالً من الزمن  ،كما أن اللغة األنجليزية تُ ّ
أكثر اللغات انتشا اًر عالوة على أن بريطانيا توّلت إدارة البلد لعدة سنوات.

دور النشر
تم نشر الكتب محل الدراسة عن طريق  30دار نشر  ،وكان جل النشر داخل ليبيا فلم ينشر
خارجها إالّ ثالثة كتب فقط  ،وبلغ عدد دور النشر الحكومية التي تكفلت بنشر الكتب محل
الدراسة  13دار نشر نشرت  173كتاباً بنسبة تقدر بحوالي  %75من مجموع الكتب  ،فيما
بلغ عدد دور النشر الخاصة  16دار نشر نشرت  58كتاباً بنسبة تقدر بحوالي  %25من
مجموع الكتب  ،علماً بأن هناك كتاب واحد لم يحتو على بيانات للناشر.
جدول رقم  3دور النشر
دار النشر
مركز الجهاد للدراسات التاريخية
مكتبة الفرجاني
جامعة بنغازي
المنشأة العامة للنشر والتوزيع واإلعالن
الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع واإلعالن
الدار العربية للكتاب
دار الفكر
دار ليبيا للنشر والتوزيع
وزارة اإلعالم والثقافة
المؤسسة العامة للثقافة
الميار
إدارة التوجيه المعنوي  ،القوات المسلحة
جمعية الدعوة اإلسالمية العالمية
وزارة التربية واإلرشاد القومي  -اإلدارة العامة لآلثار
دارالمصراتي للطباعة والنشر

عدد
الكتب
128
39
17
11
4
4
4
2
2
1
1
1
1
1
1
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دارمكتبة األندلس
دار الرواد
دار لبنان للطباعة والنشر
مجلة اإلخاء 1989 ،
معهد الدراسات العربية العالية
مكتبة  17فيراير
مكتبة االسكندرية
مكتبة قورينا
منشورات الجمل
منشورات الشركة العامة للنشر والتوزيع واإلعالن
منشورات المدى
منشورات مصلحة اآلثار
منشورات مياللي العربية
مؤسسة الثقافة الليبية للتأليف وال والنشر
دون ناشر
المجموع

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
232

0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
0.43
100

دور النشر الحكومية
لعب مركز الجهاد للدراسات التاريخية دو اًر بار اًز في نشر الكتب محل الدراسة فوصل ما تم
نشره عن طريقه أكثر من نصف الكتب بنسبة  %55من المجموع الكلي للكتب  ،وحوالي
ولعل ما يبرر ذلك اهتمام المركز بدراسة
 %74من إجمالي ما نشرته دور النشر الحكومية ّ ،
الحقبات االستعمارية التي مرت بها ليبيا خاصة االستعمار اإليطالي ـ ـ ـ ـ وال أدل على ذلك من
أن اسم المركز في فترة من الفترات كان مركز دراسات جهاد الليبيين ضد الغزو اإليطالي ـ ـ ـ ـ
عالوة على اهتمامه بتاريخ ليبيا بشكل عام  ،ويكفى أن نعرف أن المترجمين الثالثة األغزر
ترجمة تم نشر كتبهم عن طريقه.
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شكل رقم  4أهم دور النشر الحكومية
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عدد الكتب
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وزارة اإلعالم
والثقافة

الدار العربية
للكتاب

الدار الجماهيرية المنشأة العامة
للنشر والتوزيع للنشر والتوزيع
واإلعالن
واإلعالن

جامعة بنغازي

مركز الجهاد
للدراسات
التاريخية

0

أما باقي دور النشر الحكومية فبلغ ما نشرته جامعة بنغازي  17كتاباً بنسبة  %7.33من
المجموع الكلي  ،ثم المنشأة العامة للنشر والتوزيع واإلعالن بعدد  11كتاباً بنسبة ، %4.74
ثم الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع واإلعالن (سابقاً) والدار العربية للكتاب كل منهما بعدد 4
كتب بنسبة  ، %1.72ثم و ازرة اإلعالم والثقافة بعدد كتابين بنسبة  ، %0.86أما باقي دور
النشر فنشرت كل منها على استحياء كتاباً واحداً فقط.وتجدر اإلشارة إلى أنه على الرغم من
وجود عدد كبير من الجامعات في ليبيا يعج أغلبها بكليات اللغات من جهة وبأقسام التاريخ
من جهة أخرى  ،فإنها باستثناء جامعة بنغازي لم تلعب أي دور في نشر الكتب محل الدراسة
األمر الذي يثير االستغراب ال سيما وأن من أهداف الجامعات بث ونشر العلم والمعرفة والثقافة
في المجتمع.

دور النشر الخاصة
إذا نظرنا إلى إسهام دور النشر الخاصة في نشر الكتب محل الدراسة نجد أن أبرزها دار
الفرجاني حيث بلغ ما نشرته  39كتاباً بنسبة حوالي  %17من المجموع الكلي للكتب بفارق
شاسع عن باقي دور النشر الخاصة  ،تليها دار الفكر بعدد  4كتب بنسبة  ، %1.72ثم دار
المؤتمر العلمي الثاني لكلية اآلداب جامعة الزاوية  2018 / 7 / 16 -15م

14

نشر الكتاب المترجم إلى اللغة العربية في مجال التاريخ الليبي ....

ليبيا للنشر والتوزيع بكتابين بنسبة  ، %0.86أما باقي دور النشر فنشرت كل منها على
استحياء أيضاً كتاباً واحداً فقط.
شكل رقم  5أهم دور النشر الخاصة
50
40
30
20
10
0

يتضح مما سبق أن إسهام دور النشر الخاصة بلغ حوالي ربع مجموع الكتب  ،وهي نسبة ال
بأس بها قياساً بعدد الكتب ككل  ،خاصة إذا ما أخذنا في االعتبار ما تتجشمه دور النشر
الخاصة رغم العوائد المالية المتوقعة والتي غالباً ما تكون الدافع الرئيسي للنشر من أعباء ـ ـ ـ
منذ الشروع في إجراءات نشر الكتاب  ،وحتى يصبح في قنوات البيع  ،ومن ثم في أيدي القراء
ـ ـ ـ تتمثل في صعوبة الحصول على موافقات الجهات الرقابية في بعض األحيان  ،واإلشكاالت
التي قد تط أر في عقد االتفاقات وإبرام العقود مع الناشرين األصليين والمترجمين  ،أضف إلى
ذلك ما يتكبدونه من خسائر قد تنجم عن ارتفاع تكاليف الطباعة وغالء أسعار المطبوعات
وحاالت الركود  ...وغير ذلك  ،وهذه األعباء غالباً ما تقل إلى حد ما في حالة دور النشر
فإن هذه األعباء أيضاً قد تجعل بعض دور النشر
الحكومية هذا من جهة  ،ومن جهة أخرى ّ
الخاصة تحجم عن نشر هذه الكتب ال سيما وأن كتب التاريخ بشكل عام تستهدف في نهاية

األمر فئة محدودة من القراء  ،فهي ليست كالكتب ذات المواضيع الساخنة والتي تلقى رواجاً
وبالتالي إقباالً من أغلب القراء على مختلف مشاربهم وخلفياتهم العلمية والثقافية.
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شكل رقم  6دور النشر الحكومية والخاصة

دور نشر خاصة

دور نشر حكومية

ويتضح أيضاً أن إسهام دار الفرجاني بلغ حوالي  %67من إجمالي ما أسهمت به دور النشر
الخاصة  ،كما احتلت المرتبة الثانية من حيث غ ازرةنشر الكتب محل الدراسة بعد مركز الجهاد
للدراسات التاريخية (أنظر الشكل رقم .)7

شكل رقم  7تطور النشر في مركز الجهاد للدراسات التاريخية ومكتبة الفرجاني
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Chart Title
مكتبة الفرجاني
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النتائج
توصل الباحث من خالل اإلجابة على تساؤالت الدراسة على عدة نتائج أهمها ما يلي:
 .1بلغ عدد الكتب المترجمة إلى اللغة العربية والمنشورة في مجال التاريخ الليبي  232كتاب
بمعدل سنوي  3.62كتاب  ،وكانت فترة التسعينيات من القرن الماضي هي األكثر نش اًر.
 .2كان أغزر المترجمين ترجمة خالد زكي ثابت بعدد  20كتاباً  ،يليه شمس الدين عرابي
بن عمران بعدد  15كتاباً  ،ثم عماد الدين غانم بعدد  14كتاباً.
 .3أكثر الموضوعات تناوالً (الوثائق اإليطالية) يليه (ليبيا ـ ـ ـ وصف ورحالت)  ،ثم (االستعمار
اإليطالي).
 .4بلغ عدد اللغات التي تمت الترجمة منها  11لغة  ،وكانت اللغة اإليطالية هي أكثر اللغات
التي تم الترجمة منها  ،ثم اللغة اإلنجليزية  ،تليها اللغة الفرنسية  ،ثم اللغة األلمانية.
 .5تم نشر الكتب محل الدراسة عن طريق  30دار نشر  ،وكان أهمها مركز الجهاد للدراسات
التاريخية ثم مكتبة الفرجاني.
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 .6بلغ إسهام دور النشر الخاصة حوالي  %25من المجموع الكلي  ،وكانت مكتبة الفرجاني
أكثر دور النشر الخاصة نش اًر للكتب محل الدراسة.
 .7غياب دور الجامعات في نشر الكتب محل الدراسة باستثناء جامعة بنغازي.

التوصيات
 .1ينبغى العمل على إنشاء مركز يتكفل بترجمة العلوم المختلفة وخاصة مجال التاريخ الليبي.
 .2ينبغى العمل على تفعيل دور النشر الجامعي في ترجمة العلوم المختلفة ال سيما مجال
التاريخ الليبي.
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دور المدرسة في تنمية ثقافة المواطنة لدى طالب المرحمة الثانوية لتحقيق
السمم االجتماعي دراسة ميدانية عمى عينة من المدارس الثانوية بمدينة
طبرق

د /محمد شعيب محمد

قسم عمم االجتماع  /كمية اآلداب  /جامعة طبرق
ممخص الدراسة

لقد ناؿ موضوع المواطنة أىمية كبرى في الدراسات والبحوث ،وقد تـ التأكيد عمى تنمية
ثقافة المواطنة لدى جميع الفئات داخؿ المجتمع مف أجؿ تحقيؽ التماسؾ االجتماعي  ،ذلؾ
مف خبلؿ الحفاظ عمى ثروات الدولة والموارد البشرية في ظؿ عواصؼ العولمة التي تيدد
بفقداف قيـ الوالء واليوية الثقافية واالنتماء ،وليذا تسعى جميع الدوؿ إلى استثمار ما لدييا
مف مؤسسات وطاقات بشرية ومادية في ترسيخ ثقافة المواطنة لتنمية قيـ التعاوف والمشاركة
واالنتماء والتسامح لتحقيؽ السبلـ االجتماعي ،وفى إطار السياؽ ذاتو تعد المدرسة أحدى
المؤسسات التعميمية التي تمعب دو اًر ميماً في تنشئة األجياؿ وتنمية القيـ لدييـ ،ولذا يمكف
لممدرسة أف تمارس العديد مف األدوار التي تسيـ في تنمية ثقافة المواطنة ،مف خبلؿ
برامجيا التعميمية ومنظومتيا التربوية ،ولذا يجب تثميف دور المدرسة في ترسيخ قيـ المواطنة
لدى أبنائيا انطبلقا مف العبلقة األصيمة بيف المواطنة وتحقيؽ السمـ االجتماعي ،وما يمكف
أف تمعبو المدرسة مف أدوار تسيـ في إثراء قيـ المواطنة لدى الطبلب وغرسيا وتأكيد
مسئولية بناء السمـ االجتماعي والمحافظة عميو ىي مسئولية جماعية ،واعتبرت الدراسة
الراىنة مف الدراسة الوصفية التي سعت إلى رصد دور المدرسة في تنمية ثقافة المواطنة لدى
طبلب المرحمة الثانوية لتحقيؽ السمـ االجتماعي ،واستخداـ الدراسة منيج المسح االجتماعي
بطريقة العينة حيث طُبؽ عمى ستة مدارس ثانوية تابعة لمكتب خدمات طبرؽ بمدينة طبرؽ
المؤتمر العلمي الثاني لكلية اآلداب جامعة الزاوية  2012 / 7 / 11 -11م

91

دور المدرسة في تنمية ثقافة المواطنة لدى طالب المرحلة الثانوية .....

بواقع %05مف إجمالي عدد المدارس الثانوية التابعة لمكتب خدمات طبرؽ ،تـ سحب عينة
الدراسة مف إطار المعاينة الخاص بالمدارس الثانوية بمدينة طرؽ والمتمثؿ في اإلحصائية
العددية بمدارس التعميـ الثانوي وطبرؽ العاـ الدراسي  ،7502/7502حيث تـ حصر عدد
المدارس التابعة ،وتـ أخذ عينة عشوائية مف إجمالي تمؾ المدارس قدرت بػ  ،%05وقد تـ
رصد تمؾ العينة في كبلً مف مدرسة ( الفاروؽ )  ،مدرسة ( طبرؽ الثانوية )  ،مدرسة (
طبلئع المستقبؿ )  ،مدرسة ( أـ المؤمنيف )  ،مدرسة ( الشعمة )  ،مدرسة ( خديجة الكبرى
) ،وتبيف أف إجمالي عدد الطبلب بتمؾ المدارس ( )0052طالب وطالبة ،ووفقاً لمعاممة (
كوكراف ) ،حيث تـ تطبيؽ استمارة االستبياف عمى  %05مف إجمالي عدد الطبلب بالمدارس
الذي قدر بػ( )00532وطبقاً لمتصحيح تحدد حجـ العينة في ( )005طالباً ووفقاً لذلؾ
سوؼ تطبؽ االستمارة عمى كافة الصفوؼ الدراسية بالتعميـ الثانوي ،حيث تطبؽ ()005
استمارة عمى كؿ صؼ مف الصفوؼ الدراسية عمى حدى بمقدار مساوي ،وقد أظيرت النتائج
أف المدرسة تمعب دو اًر ميماً في تنمية قيـ المواطنة مماثمة لقيمة التسامح وقيمة االنتماء
الوطني والمسئولية االجتماعية واحتراـ القوانيف واألنظمة ،وليذا توصى الدراسة بأىمية
استمرار المؤسسات التعميمية المتمثمة في المدارس الثانوية لدعـ سبؿ تنمية ثقافة المواطنة
بما يسيـ في تحقيؽ السمـ االجتماعي الذي يستيدؼ تحقيؽ االستقرار الوطني داخؿ
المجتمع الميبي3

مقدمة
تعمؿ المدرسة عمى تنمية الحس المدني لدى التبلميذ وتنشئتيـ عمى قيـ المواطنة،
وتجذير الشعور باالنتماء لموطف في نفوس التبلميذ وتنشئتيـ عمى حب الوطف ،وتنمية ثقافة
الديمقراطية لدى التبلميذ بإكسابيـ مبادئ الحوار والتسامح والتعاوف ونبذ العنؼ والتعصب،
وتكويف مواطنيف قادريف عمى تحمؿ المسؤولية في حياتيـ الشخصية واالجتماعية ،فالمدرسة
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تعد المؤسسة االجتماعية الرسمية التي تقوـ بوظيفة التربية ونقؿ الثقافة المتطورة وتوفر
الظروؼ المناسبة لمنمو عقمياً واجتماعياً ونفسياً ،وىي التي توسع الدائرة االجتماعية لمطفؿ،
حيث يمتقي بجماعة جديدة مف زمبلئو ويتعمـ الطفؿ فييا المزيد مف المعايير واألدوار
االجتماعية بشكؿ منتظـ ،فيو يتعمـ الحقوؽ والواجبات بضبط االنفعاالت والتوفيؽ بيف
حاجاتو وحاجات الغير  ،ويتعمـ االنضباط في السموؾ ،وتعد المرحمة الثانوية مف المراحؿ
اليامة في حياة اإلنساف ألنيا يتـ فييا تكويف المبلمح الرئيسية لمشخصية االجتماعية لمطفؿ
وىى تعد المرحمة االنتقالية التي يتحوؿ فييا الطفؿ إلى شاب ويؤىؿ لمدخوؿ إلى المرحمة
ميما في ىذه المرحمة ألنيا تكسب
التالية وىى المرحمة الجامعية ،وليذا يعد دور المدرسة ً
الطبلب العديد مف القيـ التي يمكف أف تنمي شخصيتيـ وسموكيـ بما يسيـ في إثراء الجوانب
المعرفية والسموكية والفكرية لدييـ ،وىذا بدوره يسيـ في تنمية ثقافة المواطنة لدييـ بما يؤىميـ
ليصبحوا قادريف عمى تحقيؽ متطمبات السمـ االجتماعي داخؿ المجتمع الميبي3
أوالً :مشكمة الدراسة:
في ضوء العرض السابؽ فقد تحددت مشكمة الدراسة في التحقؽ مف دور المدرسة في
تنمية ثقافة المواطنة لدى طبلب المرحمة الثانوية لتحقيؽ السمـ االجتماعي داخؿ المجتمع
الميبي ،وفى ضوء تحد مشكمة الدراسة فقد طرحت تساؤالت الدراسة الراىنة في اآلتي:
التساؤل العام:
 ما دور المدرسة في تنمية ثقافة المواطنة لتحقيؽ السمـ االجتماعي داخؿ المجتمع الميبي؟
وينبثؽ مف التساؤؿ العاـ مجموعة مف التساؤالت الفرعية والتي تتمثؿ في:
 -0ما دور المدرسة في تنمية قيـ التسامح لدى طبلب المرحمة الثانوية مف أجؿ تحقيؽ
السمـ االجتماعي بالمجتمع الميبي؟
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 -7ما دور المدرسة في تنمية قيـ االنتماء الوطني لدى طبلب المرحمة الثانوية مف أجؿ
تحقيؽ السمـ االجتماعي بالمجتمع الميبي؟
 -0ما دور المدرسة في تنمية قيمة المسئولية المجتمعية لدى طبلب المرحمة الثانوية مف
أجؿ تحقيؽ السمـ االجتماعي بالمجتمع الميبي؟
 -4ما دور المدرسة في تنمية قيـ احتراـ القوانيف واألنظمة لدى طبلب المرحمة الثانوية مف
أجؿ تحقيؽ السمـ االجتماعي بالمجتمع الميبي؟
ثانياً :أىداف الدراسة:
اليدف العام:
 التعرؼ عمى دور المدرسة في تنمية ثقافة المواطنة لتحقيؽ السمـ االجتماعي بالمجتمع
الميبي ،وينبثؽ مف اليدؼ العاـ مجموعة مف األىداؼ الفرعية التي تتحدد فيما يمي:
األىداف الفرعية:
 -0التعرؼ عمى دور المدرسة في تنمية قيمة التسامح لدى طبلب المرحمة الثانوية مف أجؿ
تحقيؽ السمـ االجتماعي بالمجتمع الميبي3
 -7التعرؼ عمى دور المدرسة في تنمية قيمة االنتماء الوطني لدى طبلب المرحمة الثانوية
مف أجؿ تحقيؽ السمـ االجتماعي بالمجتمع الميبي3
 -0التعرؼ عمى دور المدرسة في تنمية قيمة المسئولية االجتماعية لدى طبلب المرحمة
الثانوية مف أجؿ تحقيؽ السمـ االجتماعي بالمجتمع الميبي3
 -4التعرؼ عمى دور المدرسة في تنمية قيمة احتراـ القوانيف واألنظمة لدى طبلب المرحمة
الثانوية مف أجؿ تحقيؽ السمـ االجتماعي بالمجتمع الميبي3
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ثالثاً :أىمية الدراسة:
 ترجع أىمية الدراسة مف خبلؿ التركيز عمى قيـ المواطنة التي تعتبر ركيزة أساسية تسيـ
في تنشئة طبلب المرحمة الثانوية في المجتمع الميبي مف خبلؿ تنمية القيـ اإليجابية التي
مف شأنيا تعزز السمـ االجتماعي3
 تعتبر المدرسة أحد المؤسسات المجتمعية التي تيدؼ إلى تربية وتنشئة األجياؿ في ظؿ
ثقافة وقيـ المجتمع الميبي التي تحث عمى التساند والتآزر وتحقيؽ السمـ االجتماعي3
 إف تنمية قيـ المواطنة لدى طبلب المدرسة الثانوية بالمجتمع الميبي يمكف أف تسيـ في
إعبلء قيمة التسامح واالنتماء الوطني والمسئولية المجتمعية واحتراـ األنظمة والقوانيف بما
يحقؽ السمـ االجتماعي داخؿ المجتمع الميبي3
رابعاً :الدراسات السابقة:
قد تناولت العديد مف الدراسات العربية قضية تنمية ثقافة المواطنة لدى الطبلب
بالمدارس مف جوانب عديدة  ،بيدؼ الوقوؼ عمى أىمية المواطنة وكيفية تنمية ثقافة
المواطنة مف خبلؿ تنمية مجموعة مف القيـ األساسية الداعمة ليا والتي يمكف تؤثر عمى
أآلليات واألساليب الخاصة بالعممية التربوية والتعميمية بما يسيـ في تنمية الوطنية وتحقيؽ
السمـ االجتماعي ،وفيما يمي عرض لبعض الدراسات التي تناولت المواطنة:
 دراسة فرج عمر عيسور (:)0()2005وقد جاءت بعنواف دور المدرسة األساسية في تنمية قيـ المواطنة لدى تبلميذىا ،و
توصمت إلى أف المواطنة ىي القاعدة التي تنطمؽ منيا الديمقراطية ،ومف خبلؿ المواطنة
يكتمؿ الوجو السيادي لؤلمة ،كما تتجسد في المواطنة مجموعة قيـ سياسية واجتماعية
أساسية ،كذلؾ أف كؿ مواطف لو نفس الحقوؽ وعميو الواجبات نفسيا  ،وذلؾ وفؽ الدستور
المحدد ،كما أف دور المعمـ في تنمية قيـ المواطنة يتجسد عف طريؽ إعطاء القدوة الحسنة
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أماـ التبلميذ ،وقيامو بدور المربي الفاضؿ الذي تتمثؿ في شخصيتو تمؾ القيـ ،فيو مف
خبلؿ عبلقتو الطبية ومعاممتو الحسنة ،يسيـ في تنمية قيـ االنتماء في نفوس التبلميذ نحو
المدرسة ،والذي يشكؿ بدوره أساساً لتنمية قيـ المواطنة واالنتماء الوطني3
 دراسة عبد الخالق سعد (:)7()2006ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف تنمية قيـ المواطنة لدى تبلميذ التعميـ األساسي في ضوء
خبرات بعض الدوؿ ،صمـ استبانة لممعمميف واإلدارة المدرسية وزعت عمى ( )005معمماً
ومعممة مف كافة التخصصات ،وبينت النتائج أف المعمـ يمعب أدوا اًر تربوية في تنمية قيـ
المواطنة مف خبلؿ عممو وسموكياتو ،كما أف مدير المدرسة لو دور بارز في بث روح
المواطنة في نفوس التبلميذ ،وكشفت الدراسة أف المناىج الحالية منفصمة عف عموـ المستقبؿ
واتخاذ الق اررات ،وىي بعيدة عف ارتباطيا بسوؽ العمؿ وبما يضمف المواطنة الصالحة ،أما
األنشطة المدرسية فيي تمارس بصورة شكمية وبعيدة عف اكتشاؼ ورعاية المواىب والقدرات3
 دراسة سيير الجبالي (:)0()2007حيث ىدفت لمعرفة الدور التربوي لممدرسة الثانوية الحكومية لمبنات ،في تعزيز العمؿ
التطوعي لدى الفتاة السعودية ،وتكونت عينة الدراسة مف ( )005طالبة مف طالبات المدارس
الثانوية لمنطقة الرياض التعميمية ،وقد توصمت الدراسة إلى أف المدرسة تقوـ بدورىا بدرجة
قميمة في تعزيز قيـ العمؿ التطوعي ،وفي توضيح مفيومو ،والتوعية بأىميتو ،وتعزيز قيـ
التعاوف والتكافؿ واإليثار والبذؿ والتضحية3
 دراسة شيرين عيد مرسي (:)4()2007جاءت بعنواف "دور التعميـ األساسي في تنمية قيـ المواطنة" ،وسعت إلى البحث في
دواعي تنمية المواطنة لدى طبلب المرحمة اإلعدادية واألدوار التي تمعبيا كبلً مف المناىج
الدراسية والمعمميف في تنمية المواطنة ،وتوصمت الدراسة إلى أف ضعؼ المناىج الدراسية
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وخاصة منيج التاريخ وأف قضية المواطنة في المناىج لـ تكف قضية متبمورة واضحة المعالـ،
كذلؾ أوضح النتائج قمة عدد المدرسيف الميتميف بتنمية قيـ المواطنة3
 دراسة يوسف عبد الحميد (:)0()2007والتي سعت إلى وصؼ دور المدرسة في تنمية قيـ المواطنة لدى طبلبيا في عصر
العولمة الثقافية ،وذلؾ في محاولة لمتوصؿ إلى برنامج مقترح لتدعيـ دور المدرسة في تنمية
قيـ المواطنة لدى طبلبيا ،وقد توصمت الدراسة إلى أف ىناؾ قصو اًر في دور المدرسة في
تنمية قيـ المواطنة لدى الطبلب ،يتمثؿ في القصور في تنمية قيمة اليوية الوطنية الثقافية،
وقيمة االنتماء الوطني ،وقيمة االنفتاح عمى اآلخر ،وقيمة المشاركة السياسية3
 دراسة أماني صالح زرزورة (:)0()2008والتي تناولت تصميـ برنامج مقترح لتنمية خصائص المواطنة الصالحة لدى الطبلب
المشاركيف في النادي الصيفي ،وذلؾ مف خبلؿ تنمية الشعور باالنتماء والمسئولية
االجتماعية والمحافظة عمى المكانة العامة ،وطبقت الدراسة عمى ( )74طالبة مف مدارس (
الثانوية الفنية بنات ) بمركز شربيف محافظة الدقيمية أعمارىف مف ( )02 -00سنة ،وقد
توصمت الدراسة إلى أنو توجد عبلقة ذات داللة إحصائية مف البرنامج المقترح ،وتنمية
الشعور باالنتماء ،والمسئولية االجتماعية ،والشعور بقيمة المحافظة عمى الممتمكات العامة3
 دراسة فاطمة الجوابرة (:)2()2010ىدفت الدراسة لمكشؼ عف دور مدير المدرسة الثانوية في تعزيز اليوية الثقافية لدى
طمبة المرحمة الثانوية في األردف في ظؿ تحديات العصر ،وقد أوصت الدراسة بتعزيز دور
مدير المدرسة في بناء اليوية الثقافية ،وتقديـ برامج إرشادية لمدراء المدارس تعمؿ عمى
تأىيؿ اليوية الثقافية ،وتساعدىـ باالرتقاء بمستوى أساليب تربية النشء ،مع ميارة مواجية
تحديات العصر3
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 دراسة أبو عودة أبو سنينة وسامر غانم (:)2()2011حيث ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى حقوؽ المواطنة وواجباتيا كما يراىا معممو
الدراسات االجتماعية في مدارس وكالة الغوث الدولية في األردف ،وطور الباحثاف أداة مكونة
مف ( )05فقرة ،شممت مجاليف :الحقوؽ والواجبات ،وطبقت عمى عينة مف ( )82معمماً
ومعممة ،وبينت الدراسة أف آراء العينة حوؿ مجالي حقوؽ المواطنة وواجباتيا جاءت مرتفعة
عمى األداة الكمية ،كما أظيرت الدراسة عف عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية تعزي إلى
متغيرات الجنس ،المؤىؿ العممي ،الجامعة والكمية التي تخرج منيا المعمـ ،التخصص وعدد
سنوات الخبرة3
 دراسة جميل مميباري (:)8()2013ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى قيـ المواطنة والكشؼ عف األساليب التي يستخدميا
المشرؼ التربوي  ،إلكساب المعمميف أساليب تعزيز قيـ المواطنة ،ولئلجابة عف تساؤالت
الدراسة استخدـ الباحث المنيج الوصفي ،حيث أعد استبانة وزعيا عمى أفراد عينة الدراسة
البالغ عددىـ ( )088منيـ ( )054مشرفاً تربوياً و( )700معمماً لممرحمة المتوسطة،
وأوضحت النتائج ( أف استجابة العينة لمعبارات التي تقيس أىمية المواطنة وينبغي تعزيزىا
لدى الطبلب كانت بدرجة كبيرة ،بينما بمغت درجة متوسطة حوؿ درجة إسياـ المشرؼ
التربوي في إكساب المعمميف تعزيز قيـ المواطنة لدى الطبلب)3
 دراسة ىيام الشبول (:)05()2014ىدفت إلى معرفة دور مديرات ومعممات المرحمة األساسية في مديرية التربية في إقميـ
الشما ؿ باألردف في تعزيز مفاىيـ المواطنة لدى الطالبات مف وجية نظرىف ،ومعرفة أثر
متغيرات المؤىؿ ،وسنوات الخبرة والمدرسة والتخصص ،واتبعت الباحثة المنيج الوصفي،
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حيث أعدت استبانة وزعت عمى ( )004مديرة ومعممة ،وقد أظيرت النتائج ( أف المديرات
والمعممات يعممف عمى تعزيز قيـ المواطنة لدى الطالبات بدرجة متوسطة )3
 دراسة أحمد زقاوة (:)00()2015وجاءت بعنواف "دور المدرسة في تنمية قيـ المواطنة مف وجية نظر أساتذة التعميـ
المتوسط" 3وقد ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى دور المدرسة في تربية التمميذ عمى قيـ
المواطنة مف وجية نظر أساتذة التعميـ المتوسط عمى ضوء متغير الجنس ،الخبرة المينية
ومادة التدريس ،ولتحقيؽ ذلؾ صمـ الباحث أداة االستبياف المكونة مف ( )48فقرة موزعة
عمى أربع مجاالت :دور البرنامج التعميمي ،دور األستاذ ،دور المناخ المدرسي ،ودور
األنشطة المدرسية ،طبؽ عمى عينة قدرت بػ ( )025أستاذاً وأستاذة مف والية غميزاف
(الجزائر) 3وقد كشفت نتائج الدراسة أف مستوى دور المدرسة كاف متوسطاً في تنمية قيـ
المواطنة ،وجاء مجاؿ دور األستاذ في المرتبة األولى بمستوى مرتفع ،أما المجاالت األخرى
فقد كاف ترتيبيا عمى التوالي :دور المناخ المدرسي ،دور البرنامج التعميمي ،دور األنشطة
المدرسية ،وكميا جاءت بمستوى متوسط ،كما أزىرت النتائج عف عدـ وجود فروؽ دالة
إحصائياً تعزى إلى متغير الجنس والخبرة المينية ومادة التدريس3
خامساً :مفاىيم الدراسة:
[ ]1المدرسة:
المدرسة ىي المؤسسة االجتماعية الرسمية التي تقوـ بوظيفة التربية ونقؿ الثقافة
المتطورة وتوفر الظروؼ المناسبة لمنمو جنسياً وعقمياً واجتماعياً ،وىي التي توسع الدائرة
االجتماعية لمطفؿ ،حيث يمقي بجماعة جديدة مف زمبلئو ويتعمـ الطفؿ فييا المزيد مف
المعايير واألدوار االجتماعية بشكؿ منتظـ ،فيو يتعمـ الحقوؽ والواجبات بضبط االنفعاالت
والتوفيؽ بيف حاجاتو وحاجات الغير ويتعمـ االنضباط في السموؾ ،وفي المدرسة يتأثر التمميذ
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بالمنيج الدراسي بمعناه الواسع ويزداد عمماً وثقافة وتنمو شخصيتو مف كافة جوانبيا ،وتتـ
في المدرسة عبلقات اجتماعية ومنيا العبلقة بيف المدرسة والتمميذ ،ويجب أف تقوـ عمى
التوجيو واإلرشاد السميـ ،وأف تقوـ عمى أساس مف التعاوف والفيـ المتبادؿ بيف المدرسة
واألسرة وتقوـ المدرسة بدور إيجابي في عممية التنشئة االجتماعية مما يؤدي إلى تعزيز
()07

انتماء الطالب لموطف3

 ،ويعرؼ عمماء االجتماع المدرسة بأنيا مؤسسة اجتماعية تمثؿ

أداة المجتمع في تحقيؽ أىداؼ المناىج الدراسية التربوية التي تضمنيا فمسفة التربية بأبعادىا
التربوية والنفسية واالجتماعية ،وتعمؿ المدرسة عمى تنمية شخصية التمميذ اإلدراكية
واالنفعالية والوجدانية والجسمية ،وكذلؾ غرس قيـ ومعتقدات المجتمع في نفوس التبلميذ
وتكويف اتجاىات إيجابية تجاىيا ،وباإلضافة إلي ذلؾ فإف المدرسة يجب أف تعمؿ عمى نقؿ
التراث الثقافي وتجديده ،وكذا غرس االنتماء إلي األمة العربية واإلنسانية في نفوس
()00

التبلميذ3

وفي ىذا اإلطار يرى عمماء االجتماع والتربية أف لمتعميـ في المدرسة عدة

وظائؼ أساسية مف أىميا :نقؿ الثقافة والمعرفة والمعمومات في المجتمع ،واكتساب القيـ
والميوؿ واالتجاىات ،ومف ثـ تنمية قيـ المواطنة وسموكياتيا ،وىنا تؤدي المناىج المدرسية
دو اًر ىاماً في بناء المواطنة لدى الطمبة بشكؿ خاص ،وىذا يتطمب أف تقدـ المناىج تصو اًر
()04

واضحاً لمفيوـ المواطنة وتساعد الطمبة عمى القياـ بأدوارىـ المستقبمية3
[ ]2ثقافة المواطنة:

المواطنة في المغة العربية منسوبة إلى الوطف ،وىو المنزؿ الذي يقيـ فيو اإلنساف،
والجمع أوطاف ،ويقاؿ :وطف بالمكاف وأوطف بو أي أقاـ ،وأوطنو اتخذه وطناً ،وأوطف فبلف
()00

أرض كذا أي اتخذىا محبلً ومسكناً يقيـ فيو3

وفي المغة اإلنجميزية تأتي المواطنة ترجمة

لمصطمح ( )Cirizenshipويقصد بو غرس السموؾ االجتماعي المرغوب وذلؾ حسب قيـ
()00

المجتمع ؛ مف أجؿ إيجاد المواطف الصالح 3Good Citizen

 ،ولقد تعدد مفاىيـ
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الوطنية وتعريفاتيا ،فمنيا ما يحمؿ معني عاطفياً وانتماء وجدانياً لممكاف الذي ألفو اإلنساف،
ومنيا ما يؤسس لمعنى قانوني يعبر عف واجبات المواطف وحقوقو تجاه وطنو والوطنية في
معناىا القانوني الحديث تعنى انتماء اإلنساف إلي دولة معينة يحمؿ جنسيتيا ويديف بالوالء
()02

ليا3

ويعرؼ معجـ مصطمحات العموـ االجتماعية المواطنة عمى أنيا صفة المواطف التي
تحدد حقوقو وواجباتو وتتميز مف قبمو بنوع مف الوالء لببلده وخدمتيا في أوقات السمـ والحرب
()02

والتعاوف مع المواطنيف اآلخريف في تحقيؽ األىداؼ القومية3

،ويشير السيد ياسيف

( ) 7557بأف مفيوـ المواطنة قانوني في المقاـ األوؿ ،ثـ يؤكد بأف المواطنة ىي أساس
الشرعية ،ذلؾ أف مجموعة المواطنيف ىـ الذيف يختاروف حكومتيـ عف طريؽ االنتخاب،
وبالتالي ال يمكف أف نفيـ المواطنة مف غير تأسيس ديمقراطي في المجتمع ،ثـ يضيؼ بأنو
في المجتمع الديمقراطي العبلقات بيف الناس لـ تعد عبلقات دينية ،ولكف أصبحت سياسية
ذلؾ أف العيش المشترؾ ال يعني بالضرورة االشتراؾ في ديانة واحدة ،ولكف معناه الخضوع
()08

لنفس النظاـ السياسي3

وفى بعض التعريفات ينظر إلى مفيوـ المواطنة باعتباره يتضمف حقوقاً يتمتع بيا جميع
المواطنيف وىي في الوقت نفسو واجبات عمى الدولة والمجتمع منيا تختمؼ الدوؿ عف
بعضيا في الواجبات المترتبة عمى المواطف باختبلؼ الفمسفة التي تقوـ عمييا الدولة ،فبعض
الدوؿ ترى أف المشاركة السياسية في االنتخابات واجب وطني ،والبعض اآلخر ال يرى
()75

المشاركة السياسية كواجب وطني3

 ،ولقد تعددت القيـ التي تشكؿ ثقافة المواطنة

وعناصرىا األساسية حيث تنيض المواطنة عمى مجموعة مف القيـ األصمية وىذه القيـ تتمثؿ
بصفة عامة في المساواة والعدؿ والحرية وااللتزاـ واالستقبللية والتوازف ىذه القيـ تمثؿ القاسـ
المشترؾ األعظـ بيف مختمؼ المجتمعات وأغمب الثقافات وىي الجانب العالمي في مفيوـ
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المواطنة وقد يضاؼ إلييا أو يحذؼ منيا وقد تختمؼ ترجمة ىذه القيـ مف الناحية التطبيقية
()70

مف مجتمع آلخر3

والمواطنة في الفكر المعاصر توضح العبلقة بيف الفرد والدولة ،كما يحددىا قانوف تمؾ
الدولة وبما تتضمنو تمؾ العبلقة مف واجبات وحقوؽ متبادلة في تمؾ الدولة متضمنة ىذه
المواطنة مرتبة مف الحرية ما يصاحبيا مف مسئوليات( ،)77ولذلؾ ارتبطت المواطنة وما
تتضمنو مف قيـ تحقيؽ السمـ االجتماعي ،فكمما ارتقى اإلنساف وتـ تنمية مجموعة مف القيـ
االيجابية لديو كمما أصبح قاد اًر عمى التفاىـ وابداء التقدير لعمميات إدارة الحوار وتسمو لديو
قيمة احتراـ األنظمة والقوانيف.
سادساً :اإلطار النظري لمدراسة:
 القيم:تعرؼ القيـ بأنيا موجيات محددة لمسموؾ تظير ضمف الثقافة العامة لممجتمع ،وتتخذ
أوجو طيبة أو شريرة أو بيف ذلؾ ،فيي بمثابة اعتقاد ثابت بنمط معيف مف السموؾ بأنو
أفضؿ نمط سموكي سواء عمى الصعيد الذاتي أو االجتماعي)70(3وتعرؼ بأنيا نماذج معيارية
تحدد السموؾ المرغوب في نظاـ معيف تجاه بيئة معينة دوف تمييز بيف عمؿ الوحدات
وأوضاعيا الخاصة ،ولذلؾ تمثؿ ىذه القيـ بؤرة التكامؿ بالنسبة ألي ثقافة ،فتوجو السموؾ
()74

والتصرؼ في بيئة معينة3

كما تعرؼ القيـ بأنيا "مجموعة مف المقاييس التي تجعؿ فرد

ما أو جماعة يصدر حكما نحو موضوع معيف أو شيء ما بأنو مرغوب أو غير مرغوب
فيو ،وذلؾ في ضوء تقدير الفرد أو الجماعة بيذه األشياء أو الموضوعات وفؽ ما يتمقاه مف
معارؼ وخبرات ومبادئ وما يؤمف بو مف مثؿ في اإلطار الذي يعيش فيو ،ويستدؿ عمى
()70

القيـ مف خبلؿ أفعاؿ وأقواؿ وتصرفات الفرد أو الجماعة"3

وىكذا يمكف القوؿ أف القيـ
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مجموعة مف المعايير التي يحكـ بيا عمى األشياء بالحسف والقبح أو باعتبارىا
تفضيبلتيختارىاالفرد،أوباعتبارىاحاجاتودوافعواىتماماتواتجاىاتومعتقداتترتبطبالفرد.
 التسامح:في اإلنجميزية  Toleranceبمعنى تسامح ،ومتسامح يقصد بيا القدرة عمى احتماؿ
اآلخر والتعامؿ معو( ،)70والتسامح ىو موقؼ مف اآلخر سواء كاف إنساناً أو فك اًر أو رأياً،
()72

أنو الموقؼ الذي ينـ عف سعة صدر واستعداد لفيـ وتفيـ اآلخريف3

 ،والتسامح يعني

اإلقرار بالمساواة بيف كافة األطراؼ ،وقياـ التسامح عمى ىذا األساس يعني احتراـ المختمؼ
ميما كاف مصدر اختبلفو ،ويعود أساس ىذا المفيوـ إلى ما رفعتو الثورة الفرنسية مف
شعارات مثؿ الحرية ،والمساواة ،واإلخاء ،فكاف ذلؾ تحوؿ لمفيوـ التسامح مف مفيوـ ذات
(، )72
طابع ىرمي يقوـ عمى تفضيؿ طرؼ آخر إلى حؽ لكؿ البشر3
ويعرؼ التسامح أيضاً

بأنو كؿ ما يتعمؽ بالعبلقات البسيطة بيف األفراد ،ولكنو يتضمف نماذج واسعة ،فالتسامح
يعني تحمؿ وتقبؿ شيئاً ال تحبو ،ويكوف ذلؾ غالباً مف أجؿ ضرورة التقدـ والتعايش
()78

واالنسجاـ بطريقة أفضؿ مع اآلخريف3

والتسامح شيء يتعممو اإلنساف بسيولة لكف تنفيذه صعب( ،)05فالتسامح يعني تحمؿ
شيء ال تحبو ،ويكوف ذلؾ غالباً مف أجؿ التقدـ والتعايش واالنسجاـ بطريقة أفضؿ مع
اآلخريف( ،)00ويعرؼ التسامح عمى أنو قبوؿ واحتراـ أفراد مف خمفيات ثقافية مختمفة( ،)07ولذا
يعتبر التسامح عبارة عف الضبط الذاتي لمعواطؼ واالنفعاالت تجاه شيء ما قد يختمؼ عميو
الفرد ،أو يعترض عميو ،أو يعتبره مصدر خطر أو يحمؿ اتجاىات سمبية نحوه ،وذلؾ بيدؼ
المحافظة عمى بقاء جماعة اجتماعية أو سياسية واستمرار االنسجاـ بيف أفرادىا3
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 االنتماء الوطني:االنتماء لموطف ىو االنتماء لمشعب بكؿ فئاتو ومعتقداتو واألرض ،ويجسد بالتضحية مف
أجميا ،تضحية نابعة مف شعوره بحب ذلؾ الوطف وشعبو ،ويمعب االنتماء دو اًر ميماً في
تحديد عبلقة األفراد بوطنيـ الذيف يعيشوف فيو ،إذ كمما كاف األفراد منتميف لوطنيـ كمما
كانوا أكثر حفاظاً عمى ممتمكات أوطانيـ ،وكمما قؿ االنتماء ازدادت السموكيات السمبية مثؿ
تخريب المرافؽ العامة واىدار الماؿ العاـ واثارة الثغرات الطائفية ونشر األفكار اليدامة التي
تسئ لموطف ،وينظر البعض إلى االنتماء بأنو شعور داخمي لدى الفرد ذو صبغة اجتماعية
نفسية يدفع الفرد إلى االرتباط بالمجتمع بمغتو وثقافتو ونظمو ومؤسساتو المختمفة والى
اإلحساس بأف الفرد جزء مف ىذا المجتمع عميو االلتزاـ بمعاييره ونصرتو والدفاع عنو
()00
والمساىمة في حؿ مشكبلتو 3وكذلؾ يعرؼ بأنو ارتباط بالمكاف وجدانياً وانسانياً واجتماعياً

والعمؿ عمى تطويره والدفاع عنو وااللتحاـ بو بمعنى إذا أحب اإلنساف نسبياً ارتبط بو والتحـ
()04

بو واشتبؾ معو ودافع عنو3

 ،إف االنتماء يعد شعور يتضمف الحب المتبادؿ والقبوؿ

والتقبؿ واالرتباط الوثيؽ بالجماعة وىو يشبع حاجة اإلنساف إلى االرتباط باآلخريف وتوحده
معيـ ،ليحظى بالقبوؿ ويشعر بكونو فرداً يستحوذ في مكانة متميزة في الوسط االجتماعي،
وتتمثؿ أوجو االنتماء في ارتباط الفرد بوطنو الذي يحيا فيو ،وبمف يقيموف في ىذا الوطف في
()00

تبني مجموعة األفكار والقيـ والمعايير التي تميز ىذا المجتمع عف غيره3

االنتماء لموطف ىو االنتماء لمشعب بكؿ فئاتو ومعتقداتو وأرضو ،ويجسد بالتضحية مف
أجم و ،تضحية نابعة مف شعور الفرد بحب ذلؾ الوطف وشعبو ،ومف ىنا يتضح أف مفيوـ
االنتماء ىو السموؾ والعمؿ الجاد الدؤوب مف أجؿ الوطف والتفاعؿ مع كؿ أفراد المجتمع
عمى اختبلؼ معتقداتيـ مف أجؿ الصالح العاـ ،فاالنتماء لغة واصطبلحاً وسموكاً يصب في
بوتقة واحدة مف حيث العطاء واالرتفاع فوؽ الصغائر ،والخدمة المخمصة لموطف وشعبو،
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بحيث كمما ارتفع العطاء ،كمما كاف ذلؾ مقياساً لبلنتماء الصادؽ والحقيقي ،ومف أىـ
مؤشراتو:
 التضحية مف أجؿ الوطف في السراء والضراء ،فيذه ضريبة يدفعيا كؿ فرد صادؽ في
انتمائو3
 القياـ بالواجبات المطموبة عمى أكمؿ وجو في جميع المجاالت ،ليكوف دليؿ وطنية صادقة
وانتماء قوي3
 القياـ باألعماؿ التطوعية والخيرية بما يعـ بالفائدة عمى الوطف والمواطنيف3
 المحافظة عمى المغة األصمية ،والتراث الثقافي ،والموروث الشعبي3
()00

 المحافظة عمى العادات والتقاليد التي يرضى عنيا المجتمع3

والفرد ال ينتمي إلى المجتمع يشعر فيو بالزمالة ،ويحقؽ بيف أفراده حاجاتو ومطالبو عف
طريؽ عبلقات تقوـ عمى لغة وعادات وتقاليد مشتركة وتراث ثقافي مشترؾ ،ومف مقتضيات
االنتماء أف يفتخر الفرد بالوطف والدفاع عنو ،والحرص عمى سبلمتو ،فالمواطف ينتمي
ألسرتو ولوطنو ولدينو ،وىذه االنتماءات منسجمة مع بعضيا ويعزز بعضيا البعض(،)02
وعميو فاالنتماء يرتبط بالتوافؽ الذي يعني قدرة الفرد عمى حؿ صراعاتو وتوتراتو الداخمية
باستمرار حبلً مبلئماً واقامة عبلقات مناسبة ومسايرة ألعضاء الجماعة التي ينتمي إلييا،
ويحظى في الوقت نفسو بتقدير واحتراـ الجماعة آلرائو واتجاىاتو ،فالسموؾ التوافقي ينطوي
عمى درجة مف االنتماء يقيميا الفرد إزاء موضوع توافقو سواء كاف األسرة أو جماعة مينية
()02

أو وطناً أو ديناً أو مذىباً3
 -المسئولية المجتمعية:

تعد المسئولية المجتمعية ىي أحد واجبات المواطنة الصالحة والتي يجب عمى الفرد أف
يسعى جاىداً لتحمؿ المسئولية تجاه ما يسند إليو مف أعماؿ باعتباره مواطف عميو واجبات
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ولو حقوؽ وليس األساس في المسئولية المجتمعية وانما األىـ مف ذلؾ ىو حرصو عمى
تنميتيا بشكؿ يساعد عمى حصولو عمى حقوقو التي شرعيا لو القانوف وذلؾ في ضوء ما
()08

عميو مف واجبات3

وعندما نتعمؽ في مفيوـ المسئولية المجتمعية نجد أنيا تجمع بيف محوريف أساسييف تقوـ
عمييا المواطنة حيث الحقوؽ والواجبات ،فمقد أجمع الكثير ممف تناولوا مفيوـ المواطنة عمى
الربط بينيما كمفيوـ والحقوؽ والواجبات أو المسئوليات وااللتزامات ،فالمواطنة شعور وجداني
باالرتباط باألرض وأفراد المجتمع اآلخريف الساكنيف عمى تمؾ األرض ،وىذا االرتباط تترجمو
مجموعة مف القيـ االجتماعية والتراث التاريخي المشترؾ ،ومف ثـ فإف المواطنة ىي جذر
اليوية االجتماعية وعصب الكينونة االجتماعية ،وىناؾ مف عرفيا عمى أنيا صفة المواطف
()45

الذي يتمتع بالحقوؽ ويمتزـ بالواجبات التي يفرضيا عميو انتمائو إلى وطنو3

 ،والمسئولية

المجتمعية تعتبر أحد مستويات المسئولية حيث أف ىناؾ ثبلثة مستويات مترابطة لممسئولية
منيا الفردية وىي مسئولية الفرد عف نفسو وعقمو وصحتو ومالو ،ومنيا الجماعية والتي تشمؿ
()40

المسئولية المشتركة لمجماعة عف ذاتيا وعف أفرادىا ونموىـ3

ومف القيـ التي تتضمنيا قيمة المسئولية المجتمعية باعتبارىا أحد القيـ الرئيسة لممواطنة
قيمة المحافظة عمى الممكية العامة ،حيث يقصد بالممكية العامة مف وجية نظر عمماء
االجتماع فينظروف إلييا عمى أنيا صورة جامدة نسبياً لنظاـ التوزيع المعموؿ بو في المجتمع
فإف اقتناء فرد شيئاً مف األشياء المطموبة أو النادرة لمدة معينة معناه تحديد الحقوؽ
والواجبات الممنوحة لو بالنسبة لسائر األفراد والجماعات فيما يتعمؽ بيذا الشيء في محيط
المجتمع وبمعنى آخر أنيا األمر الذي بواسطتو يعرؼ مالو وما لغيره بالنسبة لؤلشياء القابمة
لمحيازة في المجتمع ،وعمى ىذا تعتبر الممكية ظاىرة فردية لكنيا ظاىرة اجتماعية وىي وجية
()47

المعايير االجتماعية المتصمة بيا وبحقوقيا وواجباتيا3
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كما تتضمف المسئولية المجتمعية قيمة أخرى وىى المشاركة فاإلحساس بالمسئولية تجاه
المجتمع يسيـ بشكؿ كبير في ميؿ الفرد لممشاركة في كؿ ما يستيدؼ تطوير وتنمية
المجتمع ،حيث تعني مشاركة الفرد لآلخريف في عمؿ ما يميمو اىتماـ وفيـ أعماؿ مف شأنيا
مساعدة المجتمع عمى إشباع حاجاتو وحؿ مشكبلتو والوصوؿ إلى األىداؼ التي يسعى إلى
()40

تحقيقيا والحفاظ عمى استمرارىا واستقرارىا3
 -احترام القوانين واألنظمة:

يعني احتراـ القانوف في مدلولو أف ينزؿ جميع أفراد المجتمع عمى مقتضاه دوف أدنى
اعتبار لصفاتيـ الرسمية ،أو مواقعيـ االجتماعية ،أما إذا أُعفي أحد أفراد المجتمع أو
مجموعة منيـ مف الخضوع ليذا القانوف فإف ذلؾ يزعزع ركناً أساسياً مف أركاف العدالة
()44

القانونية3

وفى الواقع ووفقا لمضموف المواطنة نجد أنيا تقوـ في أحد جوانبيا عمى تطبيؽ القانوف
في جميع الظروؼ لجعؿ دولة القانوف واقعاً يمارسو الجميع ،واحتراـ القانوف يجب أف يقوـ
عمى قياـ الفرد بواجباتو كمواطف ألف التخاذؿ في أداء الواجبات ال يحؽ لممواطنة ،بؿ يؤدي
إلى إيقاع عقوبات قانونية ،وأف ىذه القناعة الذاتية لدى الفرد بيذا القانوف أو ذاؾ ترتبط
بشكؿ أساسي بما يوفره لو مف تأميف حقوقو وصيانة كرامتو دوف مطالبتو بما ال يقوى عميو
()40

في المقابؿ3

وتسيـ قيمة احتراـ القوانيف في إعداد الفرد ليكوف مواطناً صالحاً يعرؼ

وطنو ويتمثؿ قوانينو مف أجؿ أف يتحقؽ األمف االجتماعي ويزوؿ الفساد وتقمع الجريمة،
حيث أف تطبيؽ القانوف بشكؿ صحيح يؤدي إلى زواؿ مظاىر التفرقة التي قد تظير في
المجتمع نتيجة تجاوز القانوف ،مما يؤدي إلى طغياف الباطؿ عمى الحؽ ،والسير في االتجاه
الخطأ ليذا القانوف)40(3كما تتضمف قيمة احتراـ القوانيف ليس فقط إزالة مظاىر التفرقة في
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تطبيؽ القانوف فحسب ،بؿ ضرورة االلتزاـ بالقوانيف السائدة والمعموؿ بيا في الوطف الذي
يعيش فيو الفرد حيث يعتبر ذلؾ مف صميـ المواطنة الصحيحة لمفرد الصالح3
 السمم االجتماعي:كممة ( السمـ ) واضحة المعنى ،تعبر عف ميؿ فطري في أعماؽ كؿ إنساف ،وتحكي
رغبة جامحة في أوساط كؿ مجتمع سوي ،وتشكؿ غاية وىدفاً نبيبلً لجميع األمـ والشعوب،
والسمـ مف السبلـ وأصمو السبلمة أي البراءة والعافية والنجاة مف العيوب واآلفات واألخطار،
الس ْمـ والس ْمـ والسمَـ عمى ما يقابؿ حالة الحرب والصراع ،قاؿ ابف
ويطمؽ السمـ بمغاتو الثبلث َّ
الس ْمـ :الصمح ،وتسالموا :تصالحوا ،والخيؿ إذا تسالمت تسايرت ال تييج
منظورَّ :
الس ْمـ و ِّ
بعضيا بعضاً ،والتسالـ :التصالح 3والمسالمة :المصالحة 3وحكي السَّمـ والسِّمـ :االستسبلـ
وضد الحرب( ، )42قد يكوف الحديث عف السمـ أو الحرب عمى صعيد عبلقة المجتمع
بمجتمعات أخرى ،أو يكوف عمى مستوى الوضع الداخمي لممجتمع والعبلقات القائمة بيف
أجزائو وفئاتو ،فيناؾ مجتمع يعيش حالة صراع داخمي ،ومجتمع تسوده أجواء الوئاـ
واالنسجاـ والوفاؽ ،وحديثنا عف السمـ االجتماعي نقصد بو حالة السمـ والوئاـ داخؿ المجتمع
نفسو ،وفي العبلقة بيف شرائحو وقواه ،إف مف أىـ المقاييس األساسية لتقويـ أي مجتمع ،ىو
تشخيص حالة العبلقات الداخمية فيو ،فسبلمتيا عبلمة عمى صحة المجتمع وامكانية
نيوضو ،بينما اىتراؤىا داللة سوء وتخمؼ ،يقوؿ األستاذ مالؾ بف نبي :نستطيع أف نقرر أف
شبكة العبلقات ىي العمؿ التاريخي األوؿ الذي يقوـ بو المجتمع ساعة ميبلده ،ومف أجؿ
ذلؾ كاف أوؿ عمؿ قاـ بو المجتمع اإلسبلمي ىو الميثاؽ الذي يربط بيف األنصار
وا لمياجريف ،ثـ يشير مالؾ بف نبي إلى أنو كما كانت العبلقات الداخمية السميمة ىي نقطة
االنطبلؽ في تاريخ المسمميف ،فإف تدىورىا كاف مؤشر السقوط واالنحطاط ،لقد كاف المجتمع
اإلسبلمي بالقيـ القيمة غنياً ،ولكف شبكة عبلقاتو االجتماعية قد تمزقت ،وىكذا األمر دائماً،
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فإذا تطور مجتمع ما عمى أية صورة ،فإف ىذا التطور مسجؿ كماً وكيفاً في شبكة عبلقات،
وعندما يرتخي التوتر في خيوط الشبكة ،فتصبح عاجزة عف القياـ بالنشاط المشترؾ بصورة
فعالة ،فذلؾ أمارة عمى أف المجتمع مريض ،وانو ماض إلى النياية ،أما إذا تفككت الشبكة
نيائياً ،فذلؾ إيذاناً بيبلؾ المجتمع ،وحينئذ ال يبقى منو غير ذكرى مدفونة في كتب التاريخ،
ولقد تحيف ىذه النياية والمجتمع متخـ باألشخاص واألفكار واألشياء ،كما كانت حاؿ
المجتمع اإلسبلمي في الشرؽ ،في نياية العصر العباسي ،وفي المغرب في نياية عصر
()42

الموحديف3

تعريف السمم االجتماعي(:)48
يمكننا أف نعرؼ السمـ االجتماعي بأنو :توافر االستقرار واألمف والعدؿ ،الكافؿ لحقوؽ
األفراد في مجتمع ما ،أو بيف مجتمعات أو دوؿ  ،ولعؿ أىـ مقومات السمـ االجتماعي التي
ال يتحقؽ السمـ االجتماعي إال بيا ىو وجود السمطة والنظاـ ،ثـ تحقيؽ العدؿ والمساواة،
وضماف الحقوؽ والمصالح المشروعة لفئات المجتمع ،وكؿ المجتمعات البشرية ال تستغني
عف وجود سمطة حاكمة ونظاـ سائد يتحمؿ إدارة شئوف المجتمع لتعيش القوى المختمفة تحت
سقؼ ىيبتو ،واال سيكوف البديؿ ىو الصراعات والفوضى بيف فئات المجتمع المختمفة ،كما
أف البرىاف القاطع يثبت أنيت كمما زاد االنسجاـ والتعاوف بيف أطياؼ المجتمع قوى النسيج
االجتماعي ،وزادت المحمة بيف أفراد المجتمع ،وىذا يؤدي في المحصمة إلى تعزيز بناء
الجية الداخمية لموطف ،وفي المقابؿ كمما زاد العنؼ والنزاع داخؿ المجتمع أدى إلى إضعاؼ
شبكة العبلقات القائمة بيف فئات المجتمع وأطيافو ،وىو ما يؤدي في المحصمة إلى تفكيؾ
روابطو وتحويمو إلى مجتمع يكرس التخمؼ ويعمؿ عمى إضعاؼ جبية الوطف الداخمية3
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 الوطنية والمواطنة -ركائز أساسية لتحقيق السمم االجتماعي:عندما نتحقؽ مف مفيوـ الوطنية نجد أف ىناؾ العديد مف التعريفات منيا ما يحمؿ معني
عاطفياً وانتماء وجدانياً لممكاف الذي ألفو اإلنساف ،ومنيا ما يؤسس معني قانوني يعبر عف
واجبات المواطف وحقوقو تجاه وطنو ،والوطنية في معناىا القانوني الحديث تعني انتماء
اإلنساف إلي دولة معينة يحمؿ جنسيتيا ويديف بالوالء ليا( ،)00وىذا االنتماء في حد ذاتو يولد
اإلحساس بالوطنية وعمؽ االرتباط باألرض والوطف ،وليذا نجد أف الوطنية عاطفة قوية
يحس بيا المواطف نحو وطنو ،وىي رابطة متينة تشده ليذا الوطف ،وتتضمف حب الوطف،
والعمؿ بكؿ ما يستطيع الفرد في سبيؿ المحافظة عمى الوطف وأمنو واستق ارره ،وتتطمب
الوطنية اإلخبلص والصدؽ واألمانة والغيرة عمى المصمحة العامة ،كما تتطمب تأدية
الواجبات نحو الوطف ،والمواطنة ىي تعبير عف حركة اإلنساف اليومية مشاركاً ومناضبلً مف
أجؿ حقوقو بأبعادىا المدنية واالجتماعية والثقافية عمى قاعدة المساواة مع اآلخريف دوف
تمييز ألي سبب واندماج ىذا المواطف في العممية اإلنتاجية بما يسمح لو باقتساـ الموارد في
إطار الوطف الذي يعيش فيو اآلخروف ،فالمواطنة نتاج لحركة المجتمع بما يضـ مف
مواطنيف( ،)00وذلؾ تعد كبل مف الوطنية والمواطنة ركائز أساسية لتحقيؽ السمـ االجتماعي،
فالوطنية تولد لدى المواطف ثقافة المواطنة التي تجعمو بقادر عمى الحوار والنقاش وادارة
االختبلفات لتحقيؽ االستقرار والسمـ االجتماعي3
 التربية عمى المواطنة من أجل تحقيق السمم االجتماعي:يتفؽ معظـ عمماء االجتماع السياسي والتربية عمى أف ىدؼ التربية ىو تحقيؽ
المواطنة)07(3ولذلؾ يقصد بالتربية عمى المواطنة عممية التنشئة االجتماعية التي تستيدؼ
بناء الفرد المتكامؿ والمتوازف في جوانب شخصيتو فكرياً وروحياً واجتماعياً وانسانياً ،والواعي
لحقوقو والممتزـ بواجباتو،والمؤمف بحقوؽ اإلنساف ومبادئ العدالة والمساواة لمناس كافة،
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والقادر عمى اإلنتاج والتنمية والمبادرة المبدعة ،والمعتز بانتمائو إلى وطنو ،والمتحمي بالروح
العممية والموضوعية والسموؾ الديمقراطي ،والمتسـ بالوسطية والتسامح واالعتداؿ ،أي أف
التربية عمى المواطنة ىي تربية عمى ثقافة أداء الواجبات قبؿ أخذ الحقوؽ ،وتربية عمى
حقوؽ اإلنساف والديمقراطية عبر منيجية شاممة تربط بيف المعرفة والوجداف واألداء،
باإلضافة إلى أنيا تربية عمى ثقافة التسامح والحوار والسبلـ والمبادرة وخمؽ مساحات التفاىـ
التكيؼ مع البيئة فقط ،كما أنيا تربية عمى األسموب العممي ،والتفكير النقدي في
 ،ال عمى ّ
وتحمؿ المسؤولية تجاه حقوؽ األفراد والجماعات بما
المناقشة والبحث عف الوقائع واألدلة
ّ

يؤدي إلى تماسؾ المجتمع ووحدتو ،عمماً بأف التربية عمى المواطنة تتمثؿ في ثبلثة أبعاد
()00

ىي :البعد المعرفي والبعد الوجداني والبعد األدائي أو السموكي3

وفي ىذا اإلطار يرى

عمماء االجتماع والتربية أف لمتعميـ في المدرسة عدة وظائؼ أساسية مف أىميا :نقؿ الثقافة
والمعرفة والمعمومات في المجتمع ،واكتساب القيـ والميوؿ واالتجاىات ،ومف ثـ تنمية قيـ
المواطنة وسموكياتيا ،وىنا تؤدي المناىج المدرسية دو اًر ىاماً في بناء المواطنة لدى الطمبة
بشكؿ خاص ،وىذا يتطمب أف تقدـ المناىج تصو اًر واضحاً لمفيوـ المواطنة وتساعد الطمبة
عمى القياـ بأدوارىـ المستقبمية( ،)04كؿ ىذا مف شأنو أف يخمؽ شخصية قادرة عمى تقبؿ
األخر ولدييا قدر كبير مف التسامح ،وعندما نصؿ إلى ذلؾ فأننا نجد أنفسنا قادريف عمى
تحقيؽ السمـ االجتماعي داخؿ المجتمع3
أىمية تنمية ثقافة المواطنة لدى طالب المرحمة الثانوية لتحقيق السمم االجتماعي
بالمجتمع الميبي:
يعتبر التعميـ أحد الدعائـ الرئيسية في تحقيؽ التنمية ،ولذا يساىـ التعميـ بشكؿ كبير في
تحقيؽ التنمية الشاممة ،بؿ قد ال نتجاوز الحقيقة حيف نذكر أف التنمية حتى عند الذيف
يتصوروف مفيوميا تصو اًر جزئياً واقتصادية أو اجتماعية ال يغفموف دور التعميـ في ذلؾ
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ويجعمونو في مقدمة الركائز األساسية التي تقوـ عمييا التنمية ،وباعتبار اإلنساف ىو العنصر
األساسي في كؿ مشروعات التنمية ،وال يمكف صياغتو واعداده إال مف خبلؿ برامج تعميمية
وخطط تربوية تتناسب مع متطمبات التنمية عممياً وفكرياً ومينياً بحيث يكوف اإلنساف متييئاً
()00

لمقياـ بالدور االجتماعي المطموب منو في إحداث ىذه التنمية3

 ،ولقد زاد اىتماـ

المؤسسات التربوية بتنمية المواطنة واالنتماء الوطني لدى أفراد الوطف بصفة عامة وطمبة
المدارس بصفة خاصة ،وزاد اىتماـ التربية بيا حتى اشتممت عمى كؿ النشاطات التربوية
والتعميمية داخؿ المؤسسة التعميمية والمدرسة وتتفاعؿ مع ظروؼ الوطف وحاجاتو وتراثو
وتطمعاتو وأنظمتو ،كما تحمؿ معنى وسيطاً ،مف شأنو أف يدعـ الوعي والعمؿ وااللتزاـ
الوطني بكؿ مضامينو ،وأف تربية الفرد لممواطف داخؿ المدرسة تمثؿ حمقة أساسية لتحقيؽ
الغايات التربوية لممواطنة ،وتُعد التربية إحدى المياديف الرئيسية التي تعني بتكويف اإلنساف،
وبناء شخصيتو وفؽ نظاـ فمسفي ،واطار اجتماعي وسياسي ،وتبدو أىمية التربية عمى
المستوى الوطني ،في أنيا البوتقة التي تصير أبناء الوطف ،وتجعؿ منيا نسيجاً واحداً في
والئيـ وانتمائيـ الوطني ،واعتزازىـ بو ،وفي قيميـ واتجاىاتيـ ،كما أف التربية ىي أداة
المجتمع لتحقيؽ أىدافو وغاياتو ألنيا التطبيؽ العممي لفمسفة المجتمع ،وألجؿ ذلؾ فإف
التربية تستعيف بمؤسسات عديدة لتحقيؽ أىداؼ وغايات المجتمع ،ومنيا المدرسة ،وما تقدمو
مف مواد دراسية ألبنائيا وعمميات في التنشئة االجتماعية ،وتزداد أىمية التعميـ يوماً بعد يوـ
في إنماء قدرات اإلنساف عمى اإلنتاج والذكاء واالقتصاد والمعرفة ،فضبلً عف التغيرات
وكسب الميارات التي تساعد عمى النمو الحقيقي لؤلفراد ،والغرض مف التعميـ ىو تنمية وعي
()00

األفراد بما يدور حوليـ وتوجيييـ لمعيش السميـ في مجتمعاتيـ المتجددة3

ومف ىنا نؤكد

عمى أف المواطنة اإليجابية ال تقتصر عمى مجرد دراية المواطف بحقوقو وواجباتو فقط ،ولكف
حرصو عمى ممارستيا مف خبلؿ شخصية مستقمة قادرة عمى حسـ األمور لصالح الوطف،
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وحتى تكوف المواطنة مبنية عمى وعي البد أف يتـ بتربية مقصودة تشرؼ عمييا الدولة ،يتـ
مف خبلليا تعريؼ الطالب بمفاىيـ المواطنة وخصائصيا ،ويشارؾ في تحقيؽ أىداؼ التربية
مف أجؿ المواطنة مؤسسات عدة ،وفي مقدمتيا المدرسة التي تنفرد عف غيرىا بالمسئولية
الكبيرة في تنمية المواطنة ،وتشكؿ شخصية المواطف والتزاماتو ،وذلؾ مف خبلؿ كؿ ما
يتصؿ بالعممية التربوية مف مناىج ومقررات دراسية ،والتي تبدأ مف مرحمة العمر األولى ومف
()02

ثـ عبر مراحؿ التعميـ العاـ3

وليذا نمقي الضوء عمى أىمية األدوار التي تقوـ بيا المدرسة لتعزيز ثقافة المواطنة مف
اجؿ تحقيؽ السمـ االجتماعي ،فالمدرسة تقوـ بجيود كبيرة في مجاؿ التربية مف أجؿ
المواطنة ،حيث ال يقتصر دورىا عمى نقؿ المقررات الدراسية فحسب ،بؿ تعتمد عمى
الممارسات والتطبيقات داخميا وخارجيا ،وعمى تكويف المواطف ،وتنمية وعيو بحقوقو
وواجباتو ،ودعـ مشاركتو في مجتمعو بشكؿ فاعؿ( ،)02حيث تُعد المدرسة األساس في
تشكيؿ خبرات المواطنة لدى الطبلب ،حيث يستطيع الطبلب أف يتمقوا رسائؿ المواطنة ليس
في حصة التربية االجتماعية فقط ،وانما يتعدى ذلؾ إلى حصص الرياضيات والمغة
اإلنجميزية والعموـ وخبرات التعميـ البدني ،إلى البيئة المدرسية بأف ليا تأثير مباشر في تحقيؽ
ما تيدؼ إليو التربية الوطنية ،حيث أف تركيبة ونوعية الحياة داخؿ المدرسة تؤثر في الطالب
أكثر مف عمؿ المنيج الرسمي بمواده ومحتوياتو المقررة ،كما يعتقد بعض التربوييف الذيف
يروف إمكانية تحسيف أو تطور التربية الوطنية مف خبلؿ المنيج الخفي ،أي النظـ والقواعد
السائدة داخؿ المدرسة ،فممارسة الطبلب لمسئولية تعميـ أنفسيـ ،وحؿ الخبلفات والمشكبلت
التي تواجييـ في مدرستيـ سوؼ تجعميـ يتعمموف كيؼ يعمموف بمسئولية في مجتمعاتيـ،
بينما تعقد مجموعة أخرى مف التربوييف أنو يمزـ الطالب االلتحاؽ بالمدرسة ،ليتـ الحكـ عمى
قدراتو وكفايتو عف طريؽ المنيج الرسمي حتى يمكنو القياـ بدور المواطف الصالح المسئوؿ
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في مجتمعو مستقببلً ،وتُعد المدرسة مف أىـ وسائؿ ترسيخ التنشئة والتربية وأكثرىا تأثي اًر،
بناء عمى أسس تربوية محددة تصاغ مف قبؿ متخصصيف،
وتؤدي دورىا في التربية الوطنية ً

وتجدر اإلشارة ىنا إلى أف عممية التربية الوطنية في المدرسة تعمؿ عمى تنمية االتجاىات
اإليجابية ،والقناعات الوطنية عند األفراد ،بؿ يتعدى ذلؾ إلى تزويد الفرد بالمعارؼ والمفاىيـ
الثقافية ،والسياسية ،واالقتصادية ،واالجتماعية المرتبطة بالتنظيمات التي ترتكز عمى ثبلثة
()08

مرتكزات رئيسية ىي :العمـ ،والمناىج ،واإلدارة المدرسية3
سابعاً :اإلجراءات المنيجية لمدراسة:
[ ]1نوع الدراسة والمنيج المستخدم:

تنتمي الدراسة الحالية إلى فئة الدراسات الوصفية التحميمية التي تحاوؿ رصد دور
المدرسة في تنمية ثقافة المواطنة لدى طبلب المرحمة الثانوية لتحقيؽ السمـ االجتماعي
بالمجتمع الميبي ،واتساقاً مع نوع الدراسة فإف المنيج المستخدـ في ىذه الدراسة ىو منيج
المسح االجتماعي بالعينة لبعض المدارس الثانوية بمدينة طبرؽ3
[ ]2أدوات الدراسة:
اعتمدت الدراسة الحالية عمى األدوات الحالية:
 استمارة استبياف حوؿ دور المدرسة في تنمية ثقافة المواطنة لدى طبلب المرحمة الثانوية
لتحقيؽ السمـ االجتماع بالمجتمع الميبي ،طبقت عمى عينة مف طبلب المدارس الثانوية
بمدينة طبرؽ3
 دليؿ مقابمة مع السادة مديري المدارس الثانوية بمدينة طبرؽ3
 مرحمة جمع وتحديد عبارات االستبياف وفي ىذه المرحمة قاـ الباحث باآلتي:
 ارتباط العبارة بالبعد الذي تنتمي إليو3 خموىا مف األلفاظ المركبة أو المزدوجة3المؤتمر العلمي الثاني لكلية اآلداب جامعة الزاوية  2012 / 7 / 11 -11م
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 واضحة سيمة الفيـ3تـ وضع االستمارة في صورتيا النيائية بحيث تحد محاورىا في البيانات األولية وأربع محاور
عف قيـ المواطنة وىى التسامح واالنتماء الوطني والمسئولية المجتمعية واحتراـ القوانيف
واألنظمة ،كما تـ وضع االستجابات الخاصة بكؿ بعد ووضع األوزاف والعبارات وقد اعتمد
الباحث في ذلؾ عمى التدرج الثبلثي (نعـ ،إلى حد ما ،ال) وأوزانيا (3)0 -7 -0
صدق وثبات االستبيان:
أ) صدق االستبيان.
 صدق المحتوى :قاـ الباحث بوضع مجموعة مف العبارات التي ترتبط باألبعاد الرئيسية
لبلستبياف ،حيث اشتؽ الباحث ىذه العبارات مف البحوث والدراسات الميدانية ،والعموـ
النظرية المرتبطة بموضوع تنمية ثقافة المواطنة لدى طبلب المدارس.
 الصدق الظاىري :لمتأكد مف الصدؽ الظاىري لبلستبياف قاـ الباحث بعرض االستبياف في
صورتو المبدئية عمى السادة المحكميف مف أعضاء ىيئة التدريس مف تخصص عمـ
االجتماع إلبداء رأييـ في عبارات االستبياف مف حيث ( :سبلمة صياغة العبارات ،و
ارتباط كؿ عبارة بالبعد المراد قياسو ،واتفاؽ العبارات مع موضوع الدراسة)3
 وقد تـ تعديؿ محتوى االستبياف في ضوء آراء المحكميف حيث تـ استبعاد العبارات التي لـ
يتـ االتفاؽ عمييا بنسبة ( )%25كما قاـ الباحث بإعادة صياغة بعض العبارات بناء عمى
آراء المحكميف3
 الصدق الذاتي  :يشير الصدؽ الذاتي إلى صدؽ الدرجات المتحصؿ عمييا (التجريبية)
بالنسبة إلى الدرجات الحقيقية التي خمصت مف أخطاء الصدفة ،وبذلؾ تصبح الدرجات
الحقيقية لبلختبار ىي المحؿ الذي ينسب إليو صدؽ المقياس ،ولما كاف الثبات يؤسس
عمى ارتباط الدرجات الحقيقية لبلختبار بنفسيا إذا أعيد االختبار عمى نفس المجموعة
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التي أجرى عمييا في أوؿ األمر ،ليذا كانت الصمة وثيقة بيف الثبات والصدؽ الذاتي ،ومف
ثـ قاـ الباحث بحساب الصدؽ الذاتي لمحاور االستبياف وفقاً لممعادلة التالية :الصدؽ
الذاتي = الجذر التربيعي لمعامؿ ثبات االختبار 3وقد حصؿ الباحث عمى مؤشر مرتفع
عمى صدؽ االستبياف بمغ (3)5380
ب -ثبات المقياس:
لحساب ثبات االستبياف قاـ الباحث بحساب الثبات مف خبلؿ التطبيؽ عمى عينة قواميا
( )05مفردات ،بفارؽ زمني قدره ( )00يوـ3وبحساب معامؿ الثبات بطريقة ألفا كرونباخ
لمدرجات النيائية لممحاور الخاصة باالستبياف تبيف التالي:
محاور االستبياف
دور المدرسة في تنمية قيمة التسامح لدى طبلب المرحمة الثانوية لتحقيؽ السمـ

االجتماعي بالمجتمع الميبي

دور المدرسة في تنمية قيمة االنتماء الوطني لدى طبلب المرحمة الثانوية لتحقيؽ السمـ
االجتماعي بالمجتمع الميبي
دور المدرسة في تنمية قيمة المسئولية االجتماعية لدى طبلب المرحمة الثانوية لتحقيؽ
السمـ االجتماعي بالمجتمع الميبي
دور المدرسة في تنمية قيمة احتراـ القوانيف واألنظمة لدى طبلب المرحمة الثانوية لتحقيؽ

السمـ االجتماعي بالمجتمع الميبي
الدرجة الكمية

ألفا كرونباخ

مستوى الداللة

5385

5350

5322

5350

5380

5350

5380

5350

5380

5350

وقد حصؿ الباحث عمى معامبلت ثبات ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ()5350
بالنسبة لجميع محاور االستبياف مما يعطى مؤشر قوى عف ثباتو3
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ثامناً :مجاالت الدراسة:
أ -المجال المكاني:
تحدد المجاؿ المكاني في الدراسة الراىنة في ستة مدارس ثانوية تابعة لمكتب خدمات
طبرؽ بمدينة طبرؽ بواقع ( )%05مف إجمالي عدد المدارس الثانوية التابعة لمكتب خدمات
طبرؽ3
ـ

النوع

ذكور

إناث

المجموع

0

الفاروؽ3

457

-

457

7

طبرؽ الثانوية3

058

-

058

0

طبلئع المستقبؿ3

400

-

400

4

أـ المؤمنيف3

-

082

082

0

الشكمة3

-

205

205

0

خديجة الكبرى3

-

050

050

0020

0807

0052

المجموع

ب -المجال البشرى:
تـ سحب عينة الدراسة مف إطار المعاينة الخاص بالمدارس الثانوية بمدينة بطرؽ
والمتمثؿ في اإلحصائية العددية بمدارس التعميـ الثانوي وطبرؽ العاـ الدراسي
 ،7502/7502حيث تـ حصر عدد المدارس التابعة ،وتـ أخذ عينة عشوائية مف إجمالي
تمؾ المدارس قدرت بػ  ،%05وقد تـ رصد تمؾ العينة في كبلً مف مدرسة الفاروؽ ،مدرسة
طبرؽ الثانوية ،مدرسة طبلئع المستقبؿ ،مدرسة أـ المؤمنيف ،مدرسة الشعمة ،مدرسة خديجة
الكبرى ،وتبيف أف إجمالي عدد الطبلب بتمؾ المدارس ( )0052طالب وطالبة ،ووفقاً لمعاممة
( كوكراف )  ،حيث تـ تطبيؽ استمارة االستبياف عمى  %05مف إجمالي عدد الطبلب
بالمدارس الذي قدر بػ( )00532أو طبقاً لمتصحيح تحد حجـ العينة في ( )005طالباً ووفقاً
لذلؾ سوؼ تطبؽ االستمارة عمى كافة الصفوؼ الدراسية بالتعميـ الثانوي ،حيث تطبؽ 005
استمارة عمى كؿ صؼ مف الصفوؼ الدراسية عمى حدى بمقدار مساوي3
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ج -المجال الزمني:
وىي فترة إجراء التطبيؽ الميداني لمدراسة الراىنة حيث استغرقت الفترة مف اليوـ الخامس
عشر مف شير ديسمبر عاـ 7502ـ حتى اليوـ الخامس مف شير مايو عاـ 7502ـ3
[ ]1البيانات األولية:
جدول رقم ( )1يوضح النوع لعينة الدراسة
ـ

النوع

ؾ

%

أ

ذكر3

042

%4432

ب

أنثى3

027

%0037

المجموع

%05535

005

تحميل وتفسير:
تشير البيانات الواردة بالجدوؿ رقـ ( )0الذي يدور حوؿ النوع لعينة الدراسة مف طبلب
المدارس الثانوية أف أعمى نسبة مف الطبلب تمثؿ في اإلناث ،حيث بمغت نسبتيـ
( )%0037مف عينة البحث ،بينما جاءت نسبة الطبلب الذكور (3)%4432
جدول رقم ( )2يوضح السن لعينة الدراسة
م

النوع

ك

%

أ

 16 -15سنة.

30

%9

ب

 17 -16سنة.

159

%48.2

ج

 18 -17سنة.

117

%35.7

د

من  18سنة فأكثر.

24

%7.3

330

%100

المجموع

تحميل وتفسير:
تشير المعطيات الواردة بالجدوؿ رقـ ( )7الذي يوضح المرحمة العمرية لعينة الدراسة مف
المبحوثيف بعينة البحث مف طبلب المدارس الثانوية بمدينة طبرؽ ،حيث تبيف أف أغمب
الطبلب بعينة الدراسة يقع أعمارىـ في المرحمة العمرية ما بيف ( )02 -00سنة وذلؾ بنسبة
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( ،)%4237كؿ ذلؾ الطبلب الذيف يقع أعمارىـ في المرحمة ( )02 -02سنة وذلؾ بنسبة
( ،)%0030بينما تبيف أف الطبلب الذيف تقع أعمارىـ ما بيف ( )02 -00سنة فقد جاءت
نسبة ( )%8وأخي اًر الطبلب الذيف تقع أعمارىـ في المرحمة العمرية مف ( )2سنوات فأكثر
فقد جاءت بنسبة (3)%230
جدول رقم ( )3يوضح اليوايات واألنشطة لعينة الدراسة
ـ

النوع

ؾ

%

الترتيب

أ

األنشطة الرياضية3

087

%2234

0

ب

األنشطة االجتماعية3

720

%2037

7

ج

األنشطة الثقافية3

702

%2538

0

د

األنشطة الفنية3

080

%0230

4

ىػ

األنشطة العممية3

022

%0030

0

تحميل وتفسير:
في ضوء المعطيات الواردة بالجدوؿ رقـ ( )0الخاص باستجابات المبحوثيف نحو
األنشطة واليوايات المفضمة إلييـ فقد تبيف أف األنشطة الرياضية تأتي في الترتيب األوؿ
وذلؾ بنسبة ( ،)%2234يمييا األنشطة االجتماعية بنسبة ( ،)%2037ثـ يأتي األنشطة
الثقافية بنسبة ( )%2538لتصبح في الترتيب الثالث ،بينما تأتي األنشطة الفنية في الترتيب
الرابع بنسبة ( ،)%0230أما في الترتيب الخامس واألخير تأتي األنشطة العممية وبنسبة
(3)%0030
[ ]2دور المدرسة في تنمية قيمة التسامح لدى طالب المرحمة الثانوية لتحقيق السمم
االجتماعي:
جدول رقم ()4
م

العبارة

1

تتيح المدرسة فرصة لتعبير

إلى حد ما

ال

نعم
ك

%

ك

%

ك

%

273

%83

27

%8

30

%9
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الطالب عن آرائيم لتحقيق

السمم االجتماعي.
تسعى
2

المدرسة

إلى

حل

الخالفات بين الطالب واشاعة

291

%88.1

21

%6.4

18

%5.5

1

حالة السمم االجتماعي.
تحث المدرسة الطالب عمى نبذ
3

4
5
6

التعصب

االجتماعي.

السمم

لتحقيق

تؤكد المدرسة عمى أىمية
احترام حرية التعبير عن الرأي.

قواعد المدرسة ترفض الظمم أو

العقاب بطريقة خاطئة.

نظام المدرسة ينبذ العنف
والتعصب.

251

%76

47

%14.2

32

%9.8

10

286

%87

38

%11

6

%2

2

254

%77

46

%14

30

%9

9

269

%82

57

%17

4

%1

6

تشجع المدرسة عممية إدارة
7

الحوار القائم عمى المناقشة

271

%82.2

53

%16

6

%1.9

5

وابداء وجيات النظر.
تحرص المدرسة عمى احترام
8

9

حقوق

العامة.

اإلنسان

والحريات

تؤكد المدرسة عمى أىمية
احترام الرأي اآلخر.

257

%77.9

56

%17

17

%5.1

8

267

%81

47

%14.2

16

%4.8

7

تسعى المدرسة إلى تعميم
10

الطالب ضبط النفس عند
الغضب

االجتماعي.

لتحقيق

السمم

284

%86.1

36

%10.9

10

%3

3

تحميل وتفسير:
في ضوء المعطيات الواردة بالجدوؿ رقـ ( )4الذي يوضح استجابات المبحوثيف مف
طبلب المدارس الثانوية بمدينة طبرؽ حوؿ دور المدرسة في تنمية قيمة التسامح لدييـ
لتحقيؽ السمـ االجتماعي تبيف أنو جاءت في الترتيب األوؿ عبارة "تسعى المدرسة إلى حؿ
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الخبلفات بيف الطبلب واشاعة حالة السمـ االجتماعي" ،وذلؾ بنسبة ( ،)%2230وفي
الترتيب الثاني جاءت عبارة "تؤكد المدرسة أىمية احتراـ حرية التعبير عف الرأي" ،وذلؾ
بنسبة ( ،)%22في حيف أكد ( )%2030مف الطبلب بعينة الدراسة عمى "المدرسة تسعى
إلى تعميـ الطبلب ضبط النفس عند الغضب لتحقؽ السمـ االجتماعي" ،حيث جاءت تمؾ
العبارة في الترتيب الثالث ،أما في الترتيب الرابع جاءت عبارة "تتيح المدرسة فرصة لتعبير
الطبلب عف آرائيـ لتحقيؽ السمـ االجتماعي" ،وذلؾ بنسبة ( ،)%20وفي الترتيب الخامس
جاءت عبارة "تشجع المدرسة عممية إدارة الحوار القائـ عمى المناقشة وابداء وجيات النظر"
بنسبة ( ،)%2737في حيف جاء في الترتيب السادس عبارة "نظاـ المدرسة ينبذ العنؼ
والتعصب" وذلؾ بنسبة ( ،)%27بينما جاء في الترتيب السابع عبارة "تؤكد المدرسة أىمية
احتراـ الرأي اآلخر" وذلؾ بنسبة ( ،%20وفي الترتيب الثامف جاءت عبارة "تحرص المدرسة
عمى احتراـ حقوؽ اإلنساف والحريات العامة" بنسبة ( ،)%2238وفي الترتيب التاسع جاءت
عبارة "قواعد المدرسة ترفض الظمـ أو العقاب بطريقة خاطئة" بنسبة ( ،)%22أما في
الترتيب العاشر واألخير جاءت عبارة "تحث المدرسة عمى نبذ التعصب لتحقيؽ السمـ
االجتماعي وذلؾ بنسبة ( ،)%20ومف خبلؿ معطيات ىذا الجدوؿ يتضح أىمية دور
المدرسة في تنمية قيمة التسامح بيف الطبلب ،حيث تنمية ذلؾ عبر إشاعة السمـ االجتماعي
ونبذ الخبلفات والتعصب واالختبلؼ في الرأي3
[ ]3دور المدرسة في تنمية قيمة االنتماء الوطني لدى طالب المرحمة الثانوية لتحقيق
السمم االجتماعي:
جدول رقم ()5
م

العبارة

1

تقوم

نعم
المدرسة

برحالت

لألماكن

ال

إلى حد ما

ك

%

ك

%

ك

%

254

%77

46

%13.9

30

%9.1
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التاريخية والوطنية.
2
3
4
5

تؤكد المدرسة أىمية احترام ثقافة

المجتمع وعاداتو وتقاليده اإليجابية.

دائماً ما تعمل المدرسة من أجل تنمية

مشاعر الوالء لموطن.
تحرص

المدرسة

بالمناسبات الوطنية.
تشجع

اإلنجازات

المدرسة

والمشروعات الوطنية.
تقوم

6

عمى

االحتفال

المدرسة

بالمعمومات

عن

بإمداد
تاريخ

292

%88.5

30

%9.1

8

%2.4

1

289

%86

41

%12.4

-

-

5

263

%79.7

56

%17

11

%3.3

8

274

%83

53

%16.1

3

%0.9

6

الطالب
الوطن

268

%81

52

%15.7

10

%3.3

7

وبطوالتو.
تؤكد المدرسة عمى الطالب بأىمية
7

8
9
10

قياميم

بحقوقيم.

بواجباتيم

قبل

المطالبة

تنمي المدرسة روح الوطنية والفداء
لدى الطالب ألن حماية الوطن واجب.
دائماً تحرص المدرسة عمى رد الجميل
لموطن إذا أتيحت الفرصة.

تشجع المدرسة شراء المنتج الوطني.

284

%86.1

37

%11.2

9

%2.7

4

290

%87.9

40

%12.1

-

-

3

291

%88.2

39

%11.8

-

-

2

253

%76.7

59

%17.9

18

%5.4

10

تحميل وتفسير:
في إطار ما يطرحو جدوؿ رقـ ( )0مف معطيات توضح استجابات المبحوثيف حوؿ دور
المدرسة في تنمية قيمة االنتماء الوطني لدى طبلب المرحمة الثانوية لتحقيؽ السمـ
االجتماعي تبيف أف أكثر األدوار التي تمارسيا لتحقيؽ السمـ االجتماعي ىو "تأكيد المدرسة
أىمية احتراـ ثقافة المجتمع وعاداتو وتقاليده اإليجابية" حيث احتمت ىذه العبارة الترتيب األوؿ
وذلؾ بنسبة ( ،)%2230تمي ذلؾ وفي الترتيب الثاني جاءت عبارة "دائماً تحرص المدرسة
عمى رد الجميؿ لموطف إذا أتيحت الفرصة" وذلؾ بنسبة ( ،)%2237في حيف جاءت في
الترتيب الثالث عبارة "تنمي المدرسة روح الوطنية والفداء لدى الطبلب ألف حماية الوطف
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واجب" وذلؾ بنسبة (،)%2238أما في الترتيب الرابع فقد جاءت عبارة "تؤكد المدرسة عمى
الطبلب أىمية قياميـ بواجباتيـ قبؿ المطالبة بحقوقيـ" وذلؾ بنسبة ( ،)%2030في حيف
جاءت في الترتيب الخامس عبارة "دائماً ما تعمؿ المدرسة مف أجؿ تنمية مشاعر الوالء
لموطف" وذلؾ بنسبة ( ،)%20أما في الترتيب السادس فقد جاءت عبارة "تشجع المدرسة
اإلنجازات والمشروعات الوطنية" وذلؾ بنسبة ( ،)%20في حيف جاء في الترتيب السابع
عبارة "تقوـ المدرسة بإمداد الطبلب بالمعمومات عف تاريخ الوطف وبطوالتو" وذلؾ بنسبة
( ،)%20بينما جاء في الترتيب الثامف عبارة "تحرص المدرسة عمى االحتفاؿ بالمناسبات
الوطنية" ،وفي الترتيب التاسع جاءت عبارة "تقوـ المدرسة برحبلت لؤلماكف التاريخية
والوطنية" ،وأخي اًر جاءت عبارة "تشجع المدرسة شراء المنتج المدرسي"3
[ ]4دور المدرسة في تنمية قيمة المسئولية المجتمعية لدى طالب المرحمة الثانوية
لتحقيق السمم االجتماعي:
جدول رقم ()6
م
1
2
3

4

نعم

العبارة
تشجع المدرسة الطالب عمى التبرع

لمساعدة المحتاجين.

تحفز المدرسة الطالب لممشاركة في
المشروعات العامة لخدمة الوطن.

تؤكد المدرسة أىمية احترام الطالب
لمنظام العام في الشارع.

تحرص المدرسة عمى تعميم الطالب
اإلرشادات المرورية وتأكيد االلتزام

بيا.

دائماً ما تعمل المدرسة عمى تثقيف

5

الطالب

6

تنمي المدرسة لدى الطالب الشعور

المجتمع.

بالمعمومات

العامة

عن

إلى حد ما

ال

ك

%

ك

%

ك

%

289

%87.6

31

%9.4

10

%3

3

290

%87.9

40

%12.1

-

-

2

276

%83.6

46

%14

8

%2.4

6

269

%82

47

%14

14

%4

8

270

%81.7

39

%11.8

21

%6.4

7

283

%85.8

32

%9.7

15

%4.5

4
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بالمسئولية والحفاظ عمى الممتمكات

العامة.
7
8
9
10

تؤكد المدرسة أىمية دور كل فرد في

المجتمع.

تحفز المدرسة الطالب لممشاركة في

حل مشكالت مناطقيم السكنية.

تشجع المدرسة الطالب لمساعدة

جيرانيم.

تحرص المدرسة عمى المشاركة في
الخدمة المجتمعية.

254

%77

42

%12.7

34

%10.3

10

261

%79

37

%11

32

%10

9

295

%89.4

35

%10.6

-

-

1

282

%85.3

46

%14

2

%0.6

5

تحميل وتفسير:
في ضوء المعطيات الواردة بالجدوؿ رقـ ( )0الخاص باستجابات المبحوثيف نحو دور
المدرسة في تنمية قيمة المسئولية المجتمعية لدى طبلب المرحمة الثانوية لتحقيؽ السمـ
االجتماعي ،فقد جاءت في الترتيب األوؿ عبارة "تشجع المدرسة الطبلب لمساعدة جيرانيـ"
وذلؾ بنسبة ( ،)%2834تمي ذلؾ في الترتيب الثاني جاءت عبارة "تحفز المدرسة الطبلب
لممشاركة في المشروعات العامة" وذلؾ بنسبة ( ،)%2238أما في الترتيب الثالث فقد جاءت
عبارة "تشجع المدرسة الطبلب عمى التبرع لمساعدة المحتاجيف" ،وذلؾ بنسبة (،)%2230
بينما جاء في الترتيب الرابع عبارة "تنمي المدرسة لدى الطبلب الشعور بالمسئولية والحفاظ
عمى الممتمكات العامة" وذلؾ بنسبة ( ،)%2032وفي الترتيب الخامس فقد جاءت عبارة
"تحرص المدرسة عمى المشاركة في الخدمة المجتمعية" وذلؾ بنسبة ( ،)%2034وفي
الترتيب السادس جاءت عبارة "تؤكد المدرسة أىمية احتراـ الطبلب لمنظاـ العاـ في الشارع"
وذلؾ بنسبة ( ،)%2030بينما جاء في الترتيب السابع عبارة "دائماً ما تعمؿ المدرسة عمى
تثقيؼ الطبلب بالمعمومات العامة عف المجتمع" وذلؾ بنسبة ( ،)%2032في حيف جاءت
في الترتيب الثامف عبارة "تحرص المدرسة عمى تعميـ الطبلب اإلرشادات المرورية وتأكيد
االلتزاـ بيا" وذلؾ بنسبة ( ،)%27وفي الترتيب التاسع جاءت عبارة "تحفز المدرسة الطبلب
المؤتمر العلمي الثاني لكلية اآلداب جامعة الزاوية  2012 / 7 / 11 -11م
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لممشاركة في حؿ مشكبلت مناطقيـ السكنية" ،بينما في الترتيب العاشر فقد جاءت عبارة
"تؤكد المدرسة أىمية دور كؿ فرد في المجتمع" بنسبة (3)%22
[ ]5دور المدرسة في تنمية قيمة احترام القوانين واألنظمة لدى طالب المرحمة الثانوية لتحقيق السمم
جدول رقم ()7
م
1

2

3

4

5

6
7
8
9
10

نعم

العبارة
تؤكد المدرسة أىمية احترام سيادة

القانون.

توضح المدرسة لمطالب أن احترام
القوانين

االجتماعي.

واألنظمة

يحقق

السمم

تقوم المدرسة بتوعية الطالب بقوانين

حقوق اإلنسان وكيفية احتراميا.

تنبذ المدرسة أشكال الفساد كالرشوة

إلى حد ما

ال

الترتيب

ك

%

ك

%

ك

%

290

%87.9

40

%12.1

-

-

2

291

%88.2

37

%11.2

2

%0.6

1

288

%87.3

41

%12.4

1

%0.3

4

والمحسوبية باعتبارىم تعدي عمى

274

%83

53

%16

3

%1

7

القانون والنظام يعد سبيالً لحماية

289

%88

35

%10

6

%2

3

291

%88.2

38

%11.5

1

%0.3

1م

287

%87.6

42

%12.1

1

%0.3

5

287

%87.6

30

%9.4

3

%1

5م

291

%88.2

39

%11.8

1

-

1م

285

%86.3

42

%12.7

3

%1

6

القانون.

تشرح المدرسة لمطالب أن احترام

المواطنين.

تؤكد المدرسة أن القيام بالواجبات

يعتبر مؤشراً إيجابياً لاللتزام بالقانون.

تعمل المدرسة عمى توعية الطالب

بواجباتيم وحقوقيم.

توضح المدرسة أن االلتزام بالقوانين

طريقاً لمنجاح.

يتم توعية الطالب أن احترام سيادة
القانون يحقق العدالة.

نؤكد المدرسة أن احترام القانون ينبع

من الوطنية والمواطنة.
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تحميل وتفسير:
في ضوء المعطيات الواردة بالجدوؿ رقـ ( )2الخاص باستجابات المبحوثيف نحو دور
المدرسة في تنمية احتراـ القوانيف واألنظمة لدى طبلب المرحمة الثانوية لتحقيؽ السمـ
االجتماعي ،حيث جاءت في الترتيب األوؿ كبلً مف العبارات التالية وىي "توضح المدرسة
لمطبلب أف احتراـ القوانيف واألنظمة يحقؽ السمـ االجتماعي" ،وعبارة "تؤكد المدرسة أف القياـ
بالواجبات يعتبر مؤش اًر إيجابياً لبللتزاـ بالقانوف" ،وعبارة "يتـ توعية الطبلب أف احتراـ سيادة
القانوف يحقؽ العدالة" وذلؾ بنسبة ( )%2237لكبلً مف العبارات الثبلثة عمى حدى ،أما في
الترتيب الثاني فقد جاءت عبارة "تؤكد المدرسة أىمية احتراـ سياسة القانوف" وذلؾ بنسبة
( ،)%2238في حيف جاء في الترتيب الثالث عبارة "تشرح المدرسة لمطبلب عمى احتراـ
القانوف والنظاـ يعد سبيبلً لحماية المواطنيف" وبذلؾ بنسبة ( ،)%22ولقد جاء في الترتيب
الرابع عبارة "تقوـ المدرسة بتوعية الطبلب بقوانيف حقوؽ اإلنساف وتحقيؽ أىدافيا" ،أما في
الترتيب الخامس فقد جاءت كبلً مف العبارتيف "تعمؿ المدرسة عمى توعية الطبلب بواجباتيـ
وحقوقيـ" ،وكذلؾ عبارة "توضح المدرسة أف االلتزاـ بالقوانيف طريقاً لمنجاح" وذلؾ بنسبة
( )%2230لكؿ عبارة عمى حدى ،أما في الترتيب السادس فقد جاءت عبارة "تؤكد المدرسة
أف احتراـ القانوف ينبع مف الوطنية والمواطنة" وذلؾ بنسبة ( ،)%2030في حيف جاء في
الترتيب السابع عبارة "تنبذ المدرسة أشكاؿ الفساد كالرشوة والمحسوبية باعتبارىـ تعدي عمى
القانوف" وذلؾ بنسبة (3)%22
تاسعاً :نتائج الدراسة:
 تبيف أف اغمب الطبلب بعينة الدراسة مف اإلناث3
 أشارت النتائج أف اعمي نسبة لمطبلب بالمدارس الثانوية الذيف تقع أعمارىـ مابيف (-00
 )02سنة بعينة الدراسة.
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 أوضحت النتائج أف األنشطة واليويات المفضمة لمطبلب بالمدارس الثانوية بعينة الدراسة
ىي األنشطة الرياضية تمييا في الترتيب األنشطة االجتماعية3
 تشير النتائج أف المدرسة تمعب دور في تنمية قيمة التسامح لدى الطبلب بالمدارس
الثانوية مف خبلؿ حؿ الخبلقات بيف الطبلب واشاعة السمـ االجتماعي3
 أوضحت النتائج أف المدرسة تمعب دور في تنمية قيمة االنتماء الوطني لدى طبلب
الم دارس الثانوية مف خبلؿ تأكيدىا عمى أىمية احتراـ ثقافة المجتمع وعاداتو وتقاليده بما
يحقؽ السمـ االجتماعي3
 تبيف مف النتائج أف المدرسة تمعب دو ار في تنمية قيمة المسئولية المجتمعية لدى الطبلب
بالمدارس الثانوية مف خبلؿ تشجيعيـ عمى مساعدة جيرانيـ لتحقيؽ السمـ االجتماعي .
 توضح نتائج الدراسة أف المدرسة تمعب دو ار في تنمية قيمة احتراـ القوانيف واألنظمة لدى
طبلب المدارس الثانوية مف خبلؿ التأكيد عمى القياـ بالواجبات وااللتزاـ بالقانوف واحتراـ
سيادتو لتحقيؽ العدالة بما يحقؽ السمـ االجتماعي3
 في ضوء نتائج الدراسة يمكف القوؿ أف المدرسة الثانوية كمؤسسة تربوية وتعميمية يمكف
دور ىاما في تنمية ثقافة المواطنة لدى طبلبيا مف خبلؿ تنمية القيـ التي تسيـ
أف تمعب ًا

في تنمية قيـ المواطنة األصيمة بما يدعـ قدرتيـ عمى تحقيؽ السمـ االجتماعي بالمجتمع

الميبي3
قائمة المراجع
 -0فرج عمر عيس ودي" :دور المدرسة األساسية في تنمية قيـ المواطنة لدى التبلميذ"،
ط ،0مركز البحوث والتطوير التربوي ،اليمف37550 ،
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 -7عبد الخالؽ يوسؼ سعد" :تنمية قيـ المواطنة لدى تبلميذ التعميـ األساسي في ضوء
خبرات بعض الدوؿ" ،مجمة دراسات في التعميـ الجامعي ،7550 ،07 ،ص ص-70
340
 -0سيير الجبالي" :التربية لممواطنة لطبلب الجامعات" ،مجمة مستقبؿ التربية ،مصر،
 ،7552ص302
 -4شيريف عيد مرسي" :دور التعميـ األساسي في تنمية قيـ المواطنة" ،رسالة ماجستير غير
منشورة ،قسـ أصوؿ التربية ،كمية التربية ،جامعة بنيا ،مصر37552 ،
 -0يوسؼ محمد عبد الحميد" :برنامج مقترح لتدعيـ دور المدرسة في تنمية قيـ المواطنة
لدى طبلبيا في عصر العولمة الثقافية" ،المؤتمر العممي السنوي الثامف عشر ،كمية
الخدمة االجتماعية ،جامعة الفيوـ 0 -7 ،مايو37552 ،
 -0أماني صالح زرزورة" :برنامج مقترح في خدمة الجماعة لتنمية خصائص المواطنة
الصالحة لدى الطبلب المشاركيف في النادي الصيفي" ،رسالة ماجستير غير منشورة،
كمية الخدمة االجتماعية ،جامعة حمواف37552 ،
 -2فاطمة محمد الجوابرة" :دور مدير المدرسة في تعزيز اليوية الثقافية لدى طمبة المرحمة
الثانوية في ظؿ تحديات العصر" ،بحث منشور ،مجمة كمية التربية جامعة المنصورة،
مصر ،7505 ،ص324
 -2عودة عبد الجواد أبو سنينة ،سامر عمر غانـ" :حقوؽ المواطنة وواجباتيا كما يراىا
معممو الدراسات االجتماعية في مدارس وكالة الغوث الدولية في األردف" ،مجمة جامعة
األقصر ،سمسمة العموـ اإلنسانية37500 ،
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 -8جميؿ بكر مميباري" :درجة إسياـ المشرؼ التربوي في إكساب معممي المرحمة
المتوسطة أساليب تعزيز قيـ المواطنة لدى الطبلب" ،رسالة ماجستير غير منشورة،
كمية التربية ،جامعة أـ القرى ،المممكة العربية السعودية37550 ،
 -05ىياـ عبد اهلل الشبوؿ" :دور مديرات ومعممات المرحمة األساسية في تعزيز مفاىيـ
المواطنة لدى الطالبات مف وجية نظر المديرات والمعممات وامكانية تفعيؿ ىذه
المواطنة في مدارس إقميـ الشماؿ" ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،جامعة اليرموؾ،
األردف37504 ،
 -00أحمد زقاوة" :دور المدرسة في تنمية قيـ المواطنة مف وجية نظر أساتذة التعميـ
المتوسط" ،مجمة أماراباؾ ،المجمد السادس ،العدد السابع عشر ،7550 ،ص ص-00
302
 -07ىياـ عبد اهلل فيصؿ" :دور مديرات ومعممات المرحمة األساسية في تعزيز مفاىيـ
المواطنة لدى الطالبات في مدارس إقميـ الشماؿ" ،المجمة التربوية الدولية المتخصصة،
الجمعية األردنية لعمـ النفس ،المجمد الثالث ،العدد ( ،)0األردف ،7504 ،ص305
 -00فرج عمر عيورى :دور المدرسة األساسية في تنمية قيـ المواطنة لدي التبلميذ ،ورقة
عمؿ مقدمة في ندوة السياسة التعميمية نحو التحوؿ الديمقراطي والمواطنة المتساوية،
عدف 3http://www.startimes.com/f.aspx?t= 9281637
 -04عمي ليمة وآخروف" :التغير االجتماعي والثقافي" ،دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة،
عماف ،األردف ،7505 ،ص328
 -00ابف منظور :لساف العرب ،المجمد الخامس ،وارصاد بيروت ،لبناف30820 ،
 -00محمد عمي الخولي" :قاموس التربية" ،دار العمـ لممبلييف ،بيروت30820 ،
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 -02خالد بف عبد العزيز الشريدة" :صناعة المواطنة في عالـ متغير -رؤية في السياسة
االجتماعية" ،ورقة بحث مقدمة لمقاء قادة العمؿ التربوي في و ازرة التربية والتعميـ،
الباحة ،محرـ  ،7550 /0470ص300
 -02أحمد زكي بدوي" :معجـ مصطمحات العموـ االجتماعية" ،مكتبة لبناف ،بيروت،
 ،0822ص305
 -08السيد ياسيف" :المواطنة في زمف العولمة" ،الدار المصرية لمطباعة ،7557 ،ص3007
 -75محمد سامح سعيد" :تكنولوجيا التعميـ" ،مطابع روز اليوسؼ ،القاىرة،0880 ،
ص344
 -70عبل أبو زيد ،ىبة رؤوؼ" :المواطنة المصرية ومستقبؿ الديمقراطية" ،دار الشروؽ
الدولية ،القاىرة ،7550 ،ص300
 -77أحمد غنيمي ميناوي ،صبلح السيد عبده رمضاف" :تربية المواطنة بيف خصوصية
اليوية وىيمنة العولمة -دراسة تحميمية ناقدة" ،مجمة كمية التربية ،جامعة بنيا،
يوليو37552
 -70كبليد كمكيوىف ووليـ كمي" :مفيوـ الثقافة" ،في كتاب :االنثروبولوجيا وأزمة العالـ
الحديث ،تحرير رالؼ لنتوف ،ترجمة :عبد الممؾ الناشؼ ،المكتبة العصرية ،بيروت،
لبناف ،0802 ،ص3022
 -74تالكو تبارسونز" :النظريات الوظيفية لمتغيير" ،في كتاب :التغيير االجتماعي ،مصادره،
نماذجو ،نتائجو ،تحرير :اميتالياتزيوني ،ترجمة :محمد حسونة ،و ازرة الثقافة ،دمشؽ،
 ،0824ص3000
 -70محمود عقؿ" :القيـ السموكية" ،مكتب التربية العربي لدوؿ الخميج ،الرياض ،المممكة
العربية السعودية ٕٔٓٓ ،ص304
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 -70منير البعميكي" :المورد قاموس إنجميزي -عربي" ،دار العمـ المبلييف ،بيروت 3لبناف،
 ،7557ص3820
 -72الحسيف حسيف" :تدعيـ ثقافة التسامح لدى الشباب الجامعي" ،تصور تربوية مقترح
وفقد المنظور اإلسبلمي ،المجمة التربوية ،ج ،47جميورية مصر العربية،7500 ،
ص3082
28- Sikors Kaia, L., E: Tolerance as Under Stood by Young Russian
and German Volunteers in Social Work, Russian Education and
Society, Vol. (50), No.(12), 2006, P.50.
 -78ناجح عبد اهلل" :دعوة لمتصالح مع المجتمع ،سمسمة تصحيح مفاىيـ اإلسبلـ وتحديات
القرف الحادي والعشريف" ،الطبعة الثالثة ،القاىرة ،7550 ،ص300
 -05الحسيف حسيف :مرجع سابؽ ،7500 ،ص3082
 -00رشدي طعيمة ،محمد الشيخ ،مرجع سابؽ ،7500 ،ص3082
32- Jamaat, J. & Mons, N.: Promoting Ethic Tolerance and
Patriotism: the Role of Education System Characteristics
Comparative Education Review, Vol. (55), No (1), 2011, PP.5681.
 -00محمد سيد خميؿ ،أحمد حافظ" :سيكولوجية االنتماء" ،دراسة ميدانية بمدينة برج العرب،
بحث منشور بكمية اآلداب جامعة عيف شمس ،0820 ،ص3705
 -04حميدة عبد العزيز إبراىيـ" :أزمة اإلبقاء وأبعادىا التربوية" ،بحث منشور بكمية التربية،
جامعة اإلسكندرية ،0885 ،ص305
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 -00سناء حامد زىراف" :إرشاد الصحة النفسية لتصحيح مشاعر ومعتقدات االغتراب" ،عالـ
الكتب ،القاىرة ،7554 ،ص3002
 -00منظمة األمـ المتحدة لمطفولة (يونيسيؼ) :الشباب والوطف ،المجمس القومي لمشباب،
جميورية مصر العربية ،7552 ،ص ص 300-05
 -02محمد اليادي عفيفي" التربية والتغير الثقافي" ،مكتبة األنجمو المصرية ،القاىرة،
 ،7550ص300
 -02أحمد عمي محمد األميري" :فاعمية برنامج إرشادي لتنمية مستوى االنتماء الوطني لدى
طمبة جامعة تعز" ،مجمة رسالة الخميج العربي ،العدد ( ،7505 ،)002ص300
 -08عبد الناصر شوماف" :خدمة الفرد الجماعية في تنمية المسئولية االجتماعية كأحد
واجبات المواطنة" ،مرجع سبؽ ذكره ،ص3258
 -45عمي خميفة الكواري" :مفيوـ المواطنة في الدوؿ الديمقراطية" ،جريدة البياف ،دبي،
اإلمارات العربية المتحدة ،أغسطس ،7554 ،ص370
 -40عبد الناصؼ يوسؼ شوماف" :فعالية خدمة الفرد الجماعية في تنمية المسئولية
االجتماعية كأحد واجبات المواطنة لدى العمالة المؤقتة ،بحث منشور ،المؤتمر العممي
الخامس عشر مايو ،كمية الخدمة االجتماعية ،جامعة الفيوـ ،7554 ،ص3258
 -47محمد عبد المنعـ" :المجتمع اإلنساني" ،مكتبة القاىرة الحديثة ،0825 ،ص ص-84
380
 -40سيد عثماف" :المسئولية االجتماعية دراسة نفسية اجتماعية" ،مرجع سابؽ،0880 ،
ص3727
 -44أحمد كماؿ أبو المجد" :اإلرشاد االجتماعي بدوؿ الخميج :بحث في المنطمقات
والمجاالت ،مجمة سمسمة الدراسات االجتماعية والعمالية ،مكتب متابعة مجمس وزراء
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العمؿ والشئوف االجتماعية بالدوؿ العربية الخميجية ،العدد ( ،)02المتاحة ،البحريف،
 ،0885ص300
 -40إدوارد سيبانفميد :السموؾ الحضاري والمواطنة :ترجمة :سمير نصار ،دار النشر،
عماف ،األردف ،0884 ،ص300
 -40سنديف الفي الشاماني :دور أعضاء ىيئة التدريس بجامعة طيبة في تعزيز قيـ
المواطنة لدى طبلبيـ ،رسالة الخميج العربي ،سمسمة ( ،)00العدد (،7507 ،)070
ص3000
 -42ابف منظور :لساف العرب ،ج ،0ص ص3087-080
 -42بني مالؾ :ميبلد مجتمع ،ط ،7دار اإلنشاء ،طرابمس ،0824 ،ص ص308-70
 -48خالد بف محمد البديوى ػ :الحوار وبناء السمـ االجتماعي ،مركز الممؾ عبد العزيز
لمحوار الوطني ،الرياض ،المممكة العربية السعودية،7500،3ص ص07-00
 -05خالد بف عبد العزيز الشريدة :صناعة المواطنة في عالـ متغير -رؤية في السياسة
االجتماعية ،ورقة بحث مقدمة لمقاء قادة العمؿ التربوي في و ازرة التربية والتعميـ،
الباحة ،محرـ 3 7550 /0470ص300
 -00عماد صياـ :المواطنة ،مف سمسمة الموسوعة السياسية لمشباب ،العدد ( ،)4دار نيضة
مصر ،القاىرة ،يوليو37552
 -07بساـ محمد أبو حشيش ،دور كميات التربية في تنمية قيـ المواطنة لدى الطمبة
المعمميف بمحافظات غزة ،مجمة جامعة األقصى (سمسمة العموـ اإلنسانية) المجمد الرابع
عشر ،العدد األوؿ ،يناير ٕٓٔٓ ،ص ص3705-702
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السيد ،مف قضايا التربية عمى المواطنة ،مؤسسة الفكر العربي ،7505-نقبل
 -00محمود ّ

عف الرابط االلكتروني  /http://www.arabthought.org/contentمف -قضايا-

السيد3
التربية -عمى -المواطنة -محمودّ -

 -04عمي ليمة وآخروف ،التغير االجتماعي و الثقافي ،عماف :دار المسيرة لمنشر والتوزيع
والطباعة37505 ،
 -00عزة فتحي عمي" :نموذج مستقبمي لمنيج التربية المدنية في المدرسة الثانوية" ،دار
إيتراؾ لمطباعة والنشر والتوزيع ،القاىرة ،ط ،7550 ،0ص300
 -00فايزة بنت محمد حسيف" :دور المقررات الدراسية لممرحمة الثانوية في تنمية المواطنة"،
دراسة مقدمة إلى المقاء الثالث عشر لقادة العمؿ التربوي (التربية والمواطنة) ،المنعقد
في منطقة الباحة ،المممكة العربية السعودية ،7550 ،ص30
 -02عمي الماجد" :دور المعمـ في توظيؼ المقررات الدراسية لتنمية االنتماء الوطني" ،بحث
مقدـ لندوة االنتماء الوطني في التعميـ العاـ رؤى وتطمعات ،جامعة اإلماـ محمد بف
سعود ،الرياض ،المممكة العربية السعودية ،7500 ،ص ص3078-074
 -02بساـ أبو حشيش" :دور كمية التربية في تنمية قيـ المواطنة لدى الطمبة المعمميف
بمحافظة غزة" ،مجمة جامعة األقصى ،المجمد الرابع عشر ،العدد األوؿ3يناير 7505،
 ،ص700
 -08ىياـ عبد اهلل فيصؿ" :درجة ممارسة خصائص المواطنة الصالحة لدى طالبات
المدارس الثانوية في لواء الرمثا مف وجية نظر المعممات" ،رسالة ماجستير غير
منشورة ،كمية التربية ،جامعة اليرموؾ ،األردف37500 ،
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الصعوبات التي تواجو أعضاء ىيئة التدريس بكمية االقتصاد والتجارة جامعة
المرقب في مجال البحث العممي

أ.حميمة عمي امشيريد.
مختار عطية بن سعد

قسم اإلدارة  -جامعة المرقب
الممخص:
ىدؼ البحث إلى التعرؼ عمى الصعوبات التي تواجو أعضاء ىيئة التدريس بكمية
االقتصاد والتجارة بجامعة المرقب في مجاؿ البحث العممي ،والتعرؼ عمى الفروؽ بيف
متوسطات استجابات المبحوثيف حوؿ الصعوبات التي تواجييـ التي تعزى لمتغيراتيـ (النوع،
العمر ،المؤىؿ العممي ،الدرجة العممية ،سنوات الخبرة) ،وقد استخدـ الباحثيف في ىذا البحث
المنيج الوصفي ،وتكوف مجتمع البحث مف جميع أعضاء ىيئة التدريس القاريف بالكمية قيد
درسوا خالؿ فصؿ الربيع مف العاـ 8102ـ ،والبالغ عددىـ ( )011عضو
البحث ،والذيف َّ
ىيئة تدريسُ ،وزعت استمارات االستبياف عمييـ بإتباع أسموب المسح الشامؿ ،وقد تـ استالـ
عدد ( )28استمارة صالحة لمتحميؿ ،أي ما نسبتو  %28مف االستمارات الموزعة ،وبعد
إجراء التحميالت اإلحصائية باستخداـ برنامج  spssاإلحصائي لتحميؿ البيانات ،أظيرت
نتائج البحث أف أكثر الصعوبات حدة كانت الصعوبات المتعمقة بأعضاء ىيئة التدريس فقد
جاءت في المرتبة األولى وبدرجة كبيرة ،يمييا وفي المرتبة الثانية جاءت الصعوبات المتعمقة
بتجميع البيانات المطموبة إلجراء األبحاث ،في حيف كانت أقؿ الصعوبات حدة ىي
الصعوبات المرتبطة بالجامعة والصعوبات المتعمقة بالنشر العممي لألبحاث ،كما بينت نتائج
البحث عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات استجابات المبحوثيف حوؿ
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الصعوبات التي تواجييـ تعزى لمتغير (النوع ،العمر ،المؤىؿ العممي ،الدرجة العممية،
سنوات الخبرة).
الكممات المفتاحية :أعضاء ىيئة التدريس الجامعي ،الصعوبات التي تواجو أعضاء ىيئة
التدريس الجامعي ،كمية االقتصاد والتجارة جامعة المرقب ،البحث العممي.
اإلطار العام لمبحث:
مقدمة:
تقوـ الجامعات بتأىيؿ وتنمية الييئات التدريسية وجعميا قادرة عمى تحقيؽ التنمية الشاممة
لمدوؿ ،وأف قدرة الجامعات عمى تحقيؽ أىدافيا وأداء رسالتيا في بناء وتنمية المجتمع يتوقؼ
عمى مدى قدرتيا عمى أداء وظائفيا المتمثمة في إنتاج المعرفة مف خالؿ البحث العممي ،نقؿ
المعرفة مف خالؿ التدريس ،وخدمة المجتمع والبيئة.
ويعتمد نجاح الجامعات في أداءىا لدورىا عمى ما يتوافر ليا مف عناصر متميزة مف أعضاء
ىيئة التدريس ،فال نجاح لمجامعات بدوف كفاءة الييئات التدريسية ،إذ يعتبر عضو ىيئة
التدريس بالجامعة الطاقة المحركة ليا واألداة والوسيمة لتحقيؽ أىدافيا (الريماوي،5102 ،
ص ،)0والذي أصبح مف واجباتو األساسية إضافة إلى تقديـ العموـ واآلداب أف يساىـ في
إثراء المكتبة بالبحوث والدراسات توكيداً ليويتو ومسؤوليتو العممية.
ُيعد البحث العممي مف أىـ األدوات لتحقيؽ التنمية في عالمنا المعاصر ،فيو األساس في

تكويف العمـ وتطوره وتراكـ المعرفة اإلنسانية والذي يقود إلى نشوء التكنولوجيا

وتنميتيا(.محسن ،5100 ،ص)529
وغالباً ما يواجو أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات بعض الصعوبات التي تعوقيـ عف
إجراء البحوث العممية بالشكؿ المطموب ،أو تقديميا في الوقت المناسب وتختمؼ تمؾ
الصعوبات التي تعيؽ مسيرة البحث العممي مف باحث إلى آخر ،وقد حددىا (الفرا،5112 ،
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ص )7باألتي( :الصعوبات المتعمقة بالمعمومات ،الصعوبات المرتبطة بالجامعة ،الصعوبات
المتعمقة بالنشر ،الصعوبات المتعمقة بعضو ىيئة التدريس) ،واذا أرادت الجامعات االرتقاء
بمستوى البحث العممي البد مف التحسيف والتطوير المستمر ألعضاء ىيئة التدريس بيا
باعتبارىـ حجر األساس في ىذه الجامعات ،مف خالؿ تدليؿ الصعوبات التي تحوؿ دوف
تقديميـ لإلنتاج العممي الجيد الذي يكسبيـ المعمومات الجديدة وتقاسـ األفكار االجتماعية
والثقافية مع اآلخريف ،ومف ىنا جاء ىذا البحث لمتعرؼ عمى الصعوبات التي تواجو أعضاء
ىيئة التدريس في كمية االقتصاد والتجارة بجامعة المرقب في مجاؿ البحث العممي ومحاولة
تقديـ بعض التوصيات لتذليميا.
مشكمة البحث:
يشكؿ البحث العممي إحدى الروافد األساسية التي يستند عمييا المجتمع في مساره
التنموي ،واذا كاف البحث العممي النظري ىو الركيزة في تطور العموـ والمعرفة اإلنسانية ،فإف
البحث العممي التطبيقي ىو تجسيد ليذه المعرفة عمى آليات الفعؿ التنموي في تطوير
وتحديث النشاطات العممية واألكاديمية واالقتصادية ذات المساس المباشر بنيضة المجتمع
وتقدمو(.محسن ،5100 ،ص)560
أشارت العديد مف الدراسات السابقة التي أجريت في البيئة العربية عامة (الفرا،)8102 ،
(محسف( ،)8100 ،المجيدؿ وشماس( ،)8101 ،الشريفي،)8112 ،والدراسات التي أجريت
في البيئة الميبية خاصة (بريؾ( ،)8102 ،غالـ والقاضي( ،)8102 ،كريبات،)8102 ،
إلى وجود بعض الصعوبات التي تقؼ عثرة أماـ الباحثيف مف أعضاء ىيئة التدريس في
سبيؿ إنجاز أبحاثيـ العممية ،ومف بينيا الالمباالة مف قبؿ المبحوثيف ،وقمة دعـ البحث
العممي ،واألعباء التدريسية الكبيرة الممقاة عمى عاتؽ عضو ىيئة التدريس ،ومشكالت النشر،
عدـ الموضوعية في طرح موضوع البحث ،وقمة حضور المؤتمرات والتعقيدات اإلدارية ،وقمة
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العن اية بالمكتبة الجامعية ،والنقص الكبير في المصادر والدوريات العممية وعدـ وجود
مساعدي البحث ،وعدـ كفاية الحوافز ،وصعوبة الحصوؿ عمى األجيزة والمواد واإلمكانيات
المادية ،والضعؼ في مصداقية المعمومات التي يحصؿ عمييا الباحثوف ،وبعض ىذه
الصعوبات ليا ارتباط بالبيئة الجامعية وبعضيا اآلخر متعمؽ بالمتغيرات الشخصية لعضو
ىيئة التدريس.
ومف خالؿ مالحظة الباحثيف ألعضاء ىيئة التدريس بكمية االقتصاد والتجارة باعتبارىما
مف أعضاء ىيئة التدريس بيا تبيف أف ىناؾ بعض الصعوبات التي تحوؿ دوف تقديـ
أعضاء ىيئة التدريس إلسياـ فكري متميز في كثير مف األحياف ،وىذا ما دفع الباحثيف
لبحث ىذه المشكمة ومحاولة إيجاد الحموؿ المناسبة ليا ،وعميو يمكف صياغة مشكمة البحث
في التساؤؿ التالي:
ما الصعوبات التي تواجو أعضاء ىيئة التدريس بكمية االقتصاد والتجارة بجامعة المرقب
في مجال البحث العممي؟
أىداف البحث:
 .0التعرؼ عمى الصعوبات التي تواجو أعضاء ىيئة التدريس في كمية االقتصاد والتجارة
بجامعة المرقب وتحوؿ دوف أداء وظيفتيـ البحثية عمى الوجو المطموب.
 .5التعرؼ عمى الفروؽ بيف متوسطات استجابات المبحوثيف حوؿ الصعوبات التي
تواجييـ التي تعزى لمتغيراتيـ (النوع ،العمر ،المؤىؿ العممي ،الدرجة العممية ،سنوات
الخبرة).
 .3محاولة تقديـ بعض التوصيات إلدارة الكمية محؿ البحث ،التي يمكف أف تساىـ في
تدليؿ تمؾ الصعوبات.
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فرضية البحث:
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى ( )α<=0.05بيف متوسطات استجابات
المبحوثيف حوؿ الصعوبات التي تواجييـ تعزى لمتغيراتيـ (النوع ،العمر ،المؤىؿ العممي،
الدرجة العممية ،سنوات الخبرة)؟
أىمية البحث:
 .0تنبع أىمية ىذا البحث مف أىمية موضوعو (البحث العممي) باعتباره وظيفة أساسية مف
وظائؼ الجامعات إضافة إلى أىميتو في التعميـ ونشر المعرفة واعداد الكوادر العممية
التي يحتاجيا المجتمع لممساىمة في بنائو وتطويره واحداث عممية التنمية الشاممة.
 .5تنبع أىمية ىذا البحث مف أىمية اإلنتاج الفكري الذي يساىـ بو أعضاء ىيئة التدريس
بالجامعات في تطوير المجتمعات وزيادة معدالت النمو االقتصادي فييا.
 .3ييتـ ىذا البحث بدراسة الصعوبات التي تواجو أعضاء ىيئة التدريس الجامعي في
مجاؿ البحث
العممي ،والتي إذا ما تذلمت فإف ذلؾ سيساىـ في االرتقاء بمستوى أدائيـ إلى أفضؿ ما
يمكف وبما يساىـ في تحقيؽ فوائد كثيرة لمجامعة والمجتمع بشكؿ عاـ.
 .2يستمد ىذا البحث أىميتو مف التوصيات التي يقدميا لمقائميف عمى الكمية قيد البحث
ولصانعي القرار في جامعة المرقب لمعمؿ عمى تحسيف واقع البحث العممي فييا.
حدود البحث:
أ.

الحدود الموضوعية :الصعوبات التي تواجو أعضاء ىيئة التدريس في مجاؿ البحث
العممي.

ب .الحدود المكانية :كمية االقتصاد والتجارة الواقعة في مدينة الخمس بميبيا ،والتابعة

لجامعة المرقب.
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ت .الحدود الزمنية :تـ إجراء البحث خالؿ الربع األوؿ مف العاـ 8102ـ.

ث .الحدود البشرية :جميع أعضاء ىيئة التدريس القاريف باألقساـ العممية التخصصية لكمية

االقتصاد والتجارة  -جامعة المرقب.
مصطمحات البحث:
الصعوبات :ىي جميع العقبات والمعوقات التي تحوؿ دوف إنجاز أعضاء ىيئة التدريس
ألبحاث عممية أو اندماجيـ في مجاؿ البحث العممي أو تشكؿ عقبة في نشاطيـ العممي.
أعضاء ىيئة التدريس :ىـ جميع الكوادر التدريسية مف حممة شيادة الماجستير والدكتوراه
ويشتغموف وظيفة (أستاذ ،أستاذ مشارؾ ،أستاذ مساعد ،محاضر ،محاضر مساعد) في
مختمؼ التخصصات العممية بالكمية.
عضو ىيئة التدريس القار :وىو الذي يخصص ُجؿ وقتو لمعمؿ في مؤسسة مف مؤسسات
التعميـ العالي.

كمية االقتصاد والتجارة :ىي إحدى الكميات التابعة لجامعة المرقب والواقعة في مدينة الخمس
شرؽ العاصمة الميبية طرابمس ،وتضـ مجموعة مف األقساـ العممية (المحاسبة ،إدارة
األعماؿ ،االقتصاد ،العموـ السياسية ،التسويؽ ،التمويؿ والمصارؼ ،الحاسوب ،العاـ)
تتناسب مع طبيعة التخصصات العممية في الكمية ،وتمنح درجة اإلجازة المتخصصة
(البكالوريوس) مف خالؿ أقساميا المختمفة.
البحث العممي :ىو جيد عممي منظـ يقصد بو الكشؼ عف معمومات جديدة تسيـ في تطوير
المعارؼ اإلنسانية وتطوير آفاقيا( .عامر ،5102 ،ص)29
الدراسات السابقة:
 .0دراسة (الريماوي وكردي ،)5102 ،بعنواف :معوقات البحث العممي من وجية نظر
أعضاء الييئة التدريسية في الكميات اإلنسانية لجامعة القدس ،وىدفت الدراسة إلى
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التعرؼ عمى واقع اإلنتاج البحثي لدى أعضاء ىيئة التدريس في جامعة القدس وأىـ
المعوقات وعالقتيا ببعض المتغيرات ،وقد توصمت الدراسة إلى أىـ النتائج التالية:
أ .عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في متوسطات معوقات إنتاج البحث العممي
باختالؼ الرتبة العممية ،وسنوات الخبرة ،وعدد األبحاث.
ب .بينما كانت الفروؽ دالة إحصائياً لمتغير طبيعة العمؿ ألعضاء الييئة التدريسية لصالح
العمؿ األكاديمي.
 .5دراسة (غالم والقاضي ،)5102 ،بعنواف :معوقات التنمية المينية لألستاذ الجامعي
كما يدركيا أعضاء ىيئة التدريس في كميات التربية بجامعة طرابمس ،وىدفت الدراسة
إلى التعرؼ عمى المعوقات التي تواجو األستاذ الجامعي والتي تعوؽ تنميتو مينياً مف
وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بكميات التربية ،والتعرؼ عمى الفروؽ الدالة إحصائياً
في إدراؾ أعضاء ىيئة التدريس بكميات التربية لممعوقات التي تواجو األستاذ الجامعي
في تنميتو مينياً وفقاً لمتغيرات الكمية ،التخصص ،المؤىؿ العممي ،الدرجة العممية ،وقد
توصمت الدراسة إلى أىـ النتائج التالية:
أ .مستوى معوقات التنمية المينية لألستاذ الجامعي مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس
في كميات التربية بجامعة طرابمس عالياً ،حيث بمغ المتوسط الحسابي .2..8
ب .ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في معوقات التنمية المينية لألستاذ الجامعي كما
يدركيا أعضاء ىيئة التدريس في كميات التربية ترجع لمتغير الكمية ،النوع ،المؤىؿ
العممي ،التخصص ،الدرجة األكاديمية.
 .3دراسة (بريك ،)5102 ،بعنواف :الصعوبات التي تواجو أعضاء ىيئة التدريس بجامعة
الزاوية في مجال البحث العممي ،وىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى الصعوبات التي
تواجو البحث العممي مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية -العجيالت
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جامعة الزاوية ،والكشؼ عف الفروؽ الدالة إحصائياً في صعوبات البحث العممي مف
وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس في كمية التربية وفؽ متغيرات الجنس ،المؤىؿ
العممي ،الخبرة ،وقد توصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا ما يمي:
أ .يواجو أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية العجيالت صعوبات في مجاؿ البحث العممي
وبنسبة  %26وىي نسبة مرتفعة ،وقد جاءت مف أكثر الصعوبات ارتفاعاً ىي العبارة
التي تشير إلى (غياب الدعـ الرسمي الجاد مف قبؿ مؤسسات الدولة بالبحث العممي)
بمتوسط حسابي مرجح لمفقرة ىو .2.82
ب .عدـ وجود اختالؼ في الصعوبات التي تواجو أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية في
مجاؿ البحث العممي باختالؼ الجنس ،المؤىؿ ،الخبرة.
ت .إف الصعوبات التي تواجو البحث العممي متنوعة ووجودىا بدرجات مختمفة.
 .2دراسة (عبد الناصر ،)5105 ،بعنواف :الصعوبات التي يواجييا األستاذ الجامعي
المبتدئ في السنوات األولى من مسيرتو المينية ،وىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد
الصعوبات التي يواجييا األستاذ الجامعي المبتدئ في سنواتو األولى مف الممارسة
المينية في كمية اآلداب والعموـ اإلنسانية واالجتماعية جامعة باجي مختار عنابة،
وأبعادىا عمى مساره الميني والشخصي ،وتحسيس المسؤوليف بيذه الصعوبات التي
يواجييا األستاذ الجامعي ،والعمؿ عمى اقتراح حموؿ مف الممكف أف تخفؼ مف ىذه
الصعوبات ،وقد توصمت الدراسة إلى ما يمي:
يواجو األستاذ الجامعي المبتدئ في بداية سنواتو األولى جممة مف الصعوبات المختمفة
أبرزىا الصعوبات المتعمقة بالبحث العممي ،والصعوبات المتعمقة بالبيئة المحمية ،ثـ
صعوبات متعمقة باإلدارة.
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 .2دراسة (محسن ،)5100 ،بعنواف :الصعوبات التي تواجو البحث العممي في جامعة
بغداد من وجية نظر التدريسيين ،وىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى الصعوبات التي
تواجو البحث العممي في جامعة بغداد مف وجية نظر التدريسييف ،والتعرؼ عمى الفروؽ
الدالة إحصائياً بيف التدريسييف بحسب متغير التخصص (عممي_ إنساني) في نظرتيـ
لواقع الصعوبات التي تواجو البحث العممي ،وقد توصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا
ما يمي:
أ .ىناؾ صعوبات ومعوقات تؤثر بشكؿ كبير عمى حركة البحث العممي لدى التدريسييف
وىي ترتبط بالجوانب المادية والفنية والتنظيمية.
ب .إف أفراد العينة في الكميات اإلنسانية والعممية ينظروف نظرة واحد ومتساوية إلى
الصعوبات التي تواجو البحث العممي في جامعة بغداد.
 .6دراسة (المجيدل وشماس ،)5101 ،بعنواف :معوقات البحث العممي في كميات التربية
من وجية نظر أعضاء الييئة التدريسية دراسة ميدانية كمية التربية بصاللة نموذجاً
 ،وىدفت الدراسة إلى تقصي المعوقات التي تواجو أعضاء الييئة التدريسية في كمية
التربية بصاللة وتحوؿ دوف إنجازىـ ألبحاث عممية وانخراطيـ بالبحث العممي ،وسبؿ
التغمب عمى ىذه المعوقات وتذليميا ،وقد أظيرت نتائج الدراسة ما يمي:
أ .موافقة غالبية أعضاء الييئة التدريسية بنسبة تقارب  %21عمى كافة بنود اإلستبانة،
كما أظيرت الدراسة أف المعوقات اإلدارية كانت ىي األشد وطأة عمى أعضاء الييئة
التدريسية في مجاؿ البحث العممي.
ب .ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف الذكور واإلناث فيما يتعمؽ بمعاناتيـ مف
معوقات البحث العممي ،كما ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية تتعمؽ بالتخصص ،في
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حيف أظيرت النتائج وجود فروؽ دالة إحصائياً تتعمؽ بسنوات الخبرة لصالح األقؿ خبرة
لجية شدة معاناتيـ مف المعوقات.
 .7دراسة (الفتمي ،)5118 ،بعنواف :المعوقات التي تواجو الباحث في الجامعات العراقية،
وجاءت ىذه الدراسة محاولة لتحديد نوع المعوقات التي تواجو الباحث العممي الجامعي،
واقتراح الحموؿ الناجحة لحميا ،وقد توصمت الدراسة إلى أىـ النتائج التالية :
أ .أف العوامؿ المتصمة بالدعـ المالي تُعد مف أكثر المعوقات التي تواجو الباحث العممي
الجامعي.
ب .كما أظيرت الدراسة عدـ وجود أي فرؽ ذي داللة إحصائية يعزى لمتغيري الجنس
والمقب العممي.
 .8دراسة (الفرا ،)5112 ،بعنواف :الصعوبات التي تواجو البحث العممي األكاديمي
بكميات التجارة بمحافظات غزة من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس فييا ،وىدفت
الدراسة إلى تحميؿ وحصر الصعوبات التي تعيؽ البحث العممي في كميات التجارة في
جامعات غزة ،والعمؿ عمى وضع تصورلكيفية مواجية معوقات البحث العممي في
كميات التجارة في جامعات غزة ،وقد أظيرت الدراسة وجود العديد مف المعوقات لمبحث
العممي والتي يصادفيا الباحث الجامعي في كميات التجارة ،والتي أدت إلى ضعؼ
الحصيمة البحثية لديو ،وأىـ ىذه المعوقات ما يمي :
أ .معوقات راجعة إلى عدـ توفر المعمومات والمراجع العممية واألوراؽ البحثية الضرورية
لمقياـ بالبحوث العممية.
ب .معوقات مالية راجعة إلى عدـ تخصيص موازنات لمبحث العممي.
ت .معوقات إدارية بيروقراطية راجعة إلى عدـ المتابعة الجيدة لعمميات النشر والتحكيـ مف
قبؿ الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة.
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ث .معوقات راجعة إلى تكميؼ األستاذ الجامعي مف قبؿ جامعتو بأمور إدارية واشرافية
وارشادية تقمؿ مف الوقت الممكف تخصيصو لمبحث.
التعميق عمى الدراسات السابقة:
بعد استعراض الدراسات السابقة تبيف أف غالبيتيا تشابيت مع ىذه الدراسة في أنيا ىدفت
إلى التعرؼ عمى الصعوبات التي تواجو أعضاء ىيئة التدريس في مجاؿ البحث العممي
بالجامعات ،مف خالؿ التعرؼ عمى مستوى الصعوبات التي تعوؽ عممية إجراء األبحاث
العممية في مجاؿ التعميـ العالي ،إال أنيا اختمفت فيما بينيا في دراسة صعوبات البحث
العممي ،وقد كانت أغمبيا دراسات عربية ،أجريت في الجامعات والكميات بالدوؿ العربية،
مثؿ دراسة (الريماوي وكردي( ،)8108 ،عبد الناصر(،)8108 ،محسف،)8100 ،
(المجيدؿ وشماس( ،)8101 ،الفتمي ( ،)8112،الفرا ،)8112،باإلضافة إلى دراسة (غالـ
والقاضي )8102 ،التي أجريت في كميات التربية بجامعة طرابمس بميبيا لمتعرؼ معوقات
التنمية المينية لألستاذ الجامعي كما يدركيا أعضاء ىيئة التدريس ،ودراسة (بريؾ)8102 ،
بكمية التربية_ العجيالت جامعة الزاوية في ليبيا أيضاً لمتعرؼ عمى الصعوبات التي تواجو
البحث العممي مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس.
إف البحث الحالي تميز بأنو تناوؿ الصعوبات التي تواجو أعضاء ىيئة التدريس بكمية
االقتصاد والتجارة جامعة المرقب في مجاؿ البحث العممي ،ولقد تمت االستفادة مف الدراسات
السابقة في إعداد واثراء اإلطار النظري لمبحث ،وبناء أداة البحث المتمثمة في االستبياف،
وتوفير الوقت والجيد مف خالؿ االستفادة مف المصادر العممية التي اعتمدت عمييا الدراسات
السابقة.
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اإلطار النظري لمبحث:
أوالً :مفيوم البحث العممي وأنواعو:
ُيعد البحث العممي مف أىـ األنشطة التي تناط عادة بعضو ىيئة التدريس في الجامعات

ومؤسسات التعميـ العالي بشكؿ عاـ ،إذ أنو ُيعد اإلستراتيجية الفعالة لمتغيير االجتماعي

واالقتصادي والثقافي والفكري ،فالبحث العممي يمعب دو اًر أساسياً في المجتمع وتطوره (بريك،
 ،5102ص،)590وقد ظيرت عدة تعريفات لمبحث العممي ال حصر ليا ومعظميا تتدفؽ
حوؿ فكرة واحدة وىي أف البحث وسيمة لالستفسار الدقيؽ والمنظـ ،يقوـ بيا الباحث
الكتشاؼ حقائؽ وعالقات جديدة تساىـ في حؿ مشكمة ما ،ويعرؼ البحث العممي بأنو "ذلؾ
التحري واالستقصاء المنظـ الدقيؽ اليادؼ لمكشؼ عف حقائؽ األشياء وعالقتيا مع بعضيا
البعض وذلؾ مف أجؿ تطوير أو تعديؿ الواقع الممارس ليا فعالً" (بوحوش وذنيبات،
 ،0989ص ،)00ويرى (الجديمي ،5100،ص)9البحث العممي بأنو "مجموعة الجيود
المنظمة التي يقوـ بيا اإلنساف مستخدماً األسموب العممي وقواعد الطريقة العممية ،في سعيو
لزيادة سيطرتو عمى البيئة واكتشاؼ ظواىرىا وتحديد العالقات بيف ىذه الظواىر".كما يعرفو
(برنامج األمم المتحدة ،5113 ،ص)75بأنو "حتمية الظواىر ومنيجية منظمة وجماعية
المتالؾ معرفة مف نوع معيف أو أخر" ،وبما أف البحث العممي يعتبر مقياس لرقي األمـ
وا لشعوب وتقدميا أو بقدر ما تيتـ أي أمة بالعمـ والعمماء ،فإف ذلؾ المجتمع وتمؾ األمة
سوؼ تتطور حضارياً ومادياً في مختمؼ مجاالت الحياة ،ويمكف تصنيؼ البحث العممي إلى
عدة أنواع وىي كاألتي( :محسن ،5100 ،ص)562
 .0البحث األساسي :ىو البحث الصرؼ الذي يتضمف األنشطة والفعاليات التي توجو نحو
زيادة المعرفة العممية وانتاج بحوث أصيمة دوف أف يكوف اليدؼ تطبيؽ ىذه المعرفة
بصورة مباشرة.
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 .5البحث التطبيقي :ييدؼ إلى اختبار إمكانية الفائدة مف العموـ وتطوير الطرؽ المناسبة
لذلؾ الغرض التطبيقي المباشر ،ويتميز بأنو واضح األىداؼ والنتائج.
 .3بحوث التطوير :ييدؼ إلى تطوير التقنيات العممية الموجودة مف أجؿ زيادة الكفاءة
اإلنتاجية وتحسيف النوعية ،كما تيتـ بترجمة وتكييؼ نتائج البحوث األساسية والتطبيقية
إلى منتجات أو خدمات يمكف تسويقيا تجارياً بشكؿ تجاري مربح.
 .2البحوث المساعدة :وىي نمط وأسموب مف األبحاث ييدؼ إلى تحسف وسائؿ العمؿ في
البحث العممي واألساسي والتطبيقي مثؿ المعدات واألدوات واألجيزة والخرائط
المستخدمة وغيرىا.
ثانياً :أىمية البحث العممي وخصائصو:
لمبحث العممي أىمية فائقة في حياتنا فيو يساعد في فيـ وتوضيح الظواىر المحيطة بنا،
ويعمؿ عمى تفسيرىا وايجاد الحموؿ لممشاكؿ المختمفة التي تواجو اإلنساف ،كما يسعى البحث
العممي إلى اكتشاؼ الحقائؽ والعمؿ عمى تطبيقيا لالستفادة منيا في حياتنا العامة ،ويمكف
ذكر أىمية البحث العممي في النقاط التالية ( :الريانيوالقشطي ،5102 ،ص )213 ،215
 .0يساعد عمى فيـ الظواىر وتفسيرىا والتحكـ فييا واالستفادة منيا.
 .5يساعد عمى تفادي المخاطر التي قد يتعرض ليا اإلنساف مثؿ األخطار الناجمة عف
بعض الظواىر كاألعاصير وغيرىا مف الظواىر.
 .3يساعد اإلنساف في الحفاظ عمى صحتو وسالمتو مثؿ إيجاد األدوية لألمراض واألوبئة
الفتاكة.
 .2يساعد عمى تييئة وتطوير ظروؼ الراحة لإلنساف والتقميؿ مف جيده مثؿ اختراع وسائؿ
النقؿ والسفر وغيرىا مف وسائؿ الراحة.
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 .2يساعد عمى ربح الوقت والجيد وزيادة اإلنتاج مثؿ اختراع اآلالت التي تستخدـ في
الصناعة.
 .6يزيد مف القوة االقتصادية لمدوؿ مف خالؿ مساىمتو المباشرة في زيادة اإلنتاج وتحسيف
جودتو وخمؽ ميزة تنافسية لممؤسسات والقتصاديات ىذه الدوؿ.
 .7يساعد في حؿ المشكالت التي تواجو المجتمع وتعيؽ تقدمو مثؿ مشكمة البطالة
والجريمة والفقر وغيرىا.
وتتمثؿ أىـ خصائص البحث العممي في األتي(:الزيادي ،5102 ،ص)037 ،036
 .0عممية منطقية :يأخذ الباحث عمى عاتقو التقدـ في حؿ المشكمة بحقائؽ وخطوات
متتابعة متناغمة عبر منيج استقرائي واستنتاجي.
 .5عممية منظمة لمسعي وراء الحقيقة أو إيجاد حموؿ لحاجة عممية أو اجتماعية أو عممية
عبر تبني منيج منظـ مدروس ىو أسموب البحث العممي.
 .3عممية واقعية تجريبية ألف البحث العممي ينبع مف الواقع وينتيي بو مف حيث مالحظاتو
وعمميات تنفيذه وتطبيؽ نتائجو.
 .2عممية موثوقة قابمة لمتكرار مف أجؿ الوصوؿ لنتائج مشابية لمتحقؽ مف موثوقية وصحة
نتائج البحث ومف دقة ىذه النتائج وعدـ نقصيا ألف الباحث يعتمد عمى مصادر رسمية
موثوقة يمكف الركوف إلى صحتيا والتأكد مف نتائجيا.
 .2عممية موجية لتحديث أو تعديؿ أو إثراء المعرفة اإلنسانية.
 .6عممية نشطة موضوعية وجادة متأنية.
 .7البحث عممية خاصة يقوـ بيا الباحث وتبدأ مف العاـ لتنتيي بالتركيز عمى أشياء محددة
وضيقة ليوجو اىتمامو إلى مشكمة البحث بشكؿ مباشر عف طريؽ منيجية خاصة يفرز
بيا النتائج المطموبة.
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ثالثاً :أىداف البحث العممي في التعميم العالي:
يمثؿ البحث العممي قاعدة االنطالؽ لتحقيؽ أىداؼ منظومة التعميـ العالي لتصبح مؤسسة
تعميمية رائدة في المجتمع مف خالؿ أىدافو المتمثمة في( :الجديمي ،5100،ص)01
 .0إعداد كوادر بشرية مؤىمة ومتخصصة في حقوؿ المعرفة المختمفة تمبي حاجات
المجتمع.
 .5توفير البيئة األكاديمية والنفسية واالجتماعية الداعمة لإلبداع والتميز واالبتكار وصقؿ
المواىب وتوفير اآلليات الالزمة الحتضاف الباحثيف الذيف يممكوف القدرة عمى التميز
واإلبداع ورعايتيـ وتشجيعيـ ودعميـ.
 .3تشجيع البحث العممي ودعمو ورفع مستواه وخاصة البحث العممي التطبيقي الموجو
لخدمة المجتمع وتنميتو.
 .2إيجاد ارتباط مؤسسي وثيؽ بيف القطاعيف العاـ والخاص مف جية ومؤسسات التعميـ
العالي مف جية أخرى لالستفادة مف الطاقات المؤىمة في ىذه المؤسسات في تطوير
ىذيف القطاعيف عف طريؽ االستشارات والبحث العممي.
 .2مواكبة التطورات في تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت وتوظيفيا في اإلدارة وفى البرامج
األكاديمية مف حيث المحتوى وأساليب التدريس والتقويـ.
 .6مراعاة اقتصاديات التعميـ في قطاع التعميـ العالي التي تتضمف تأميف التمويؿ الالزـ
ووضع اآلليات المناسبة لتوزيع الموارد المالية المتاحة واستخداميا بكفاءة وفعالية وفؽ
األولويات.
 .7إعطاء دور أكبر لمقطاع الخاص لممشاركة في البحث العممي وتسييؿ مشاركتو.
 .8إدخاؿ مفاىيـ ضبط الجودة والنوعية في مختمؼ مكونات البحث العممي مف خالؿ
إنشاء ىيئة مستقمة تطبؽ المعايير الدولية.
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رابعاً :الصعوبات التي واجيت وتواجو تطبيق البحث العممي في التعميم العالي:
إف مف أىـ االتجاىات التي يفترض أف تتواجد في الجامعات ىي مسألة البحث العممي،
ولكف لألسؼ غدا االىتماـ بالتدريس أكثر مف تحقيؽ األبحاث العممية التي ىي أساس
اإلنتاج ثـ التطوير في مجاالتيا المختمفة ،فقد أخذت معظـ الجامعات في الدوؿ النامية تركز
عمى عممية التدريس أكثر مف تركيزىا عمى البحوث العممية وخدمة المجتمع لعدة أسباب
يتجمى بعضيا في ارتفاع النصاب التدريسي لدى بعض أعضاء ىيئة التدريس وقمة الموارد
المالية المخصصة لمبحث العممي ،وعدـ توفر األجيزة والخدمات البحثية المطموبة ،كما أف
ىذه المرحمة تعتمد عمى تكويف قاعدة مف المعمومات المختمفة لدى الطمبة لتكوف أساسا
لالنطالؽ في مجاؿ العمؿ واالستمرار في مواصمة الدراسات العميا ،مما يترتب عمى ذلؾ
تركيز أكثر عمى عممية التدريس ،ويكمف ضعؼ اإلمكانات المتوفرة لمبحوث العممية في
األتي( :إمشيري ،5102 ،ص)062
أ.المكتبات وعدـ تحديثيا.
ب.قمة مصادر المعمومات والمعامؿ المتطورة.
ج.عدـ وجود شبكات فرعية لممعمومات تربط بيف الجامعات.
د.قمة توافر الدوريات العممية بمختمؼ المغات وبشكؿ مستمر.
ىػ.قمة توافر الكتب والمصادر الحديثة إال البعض منيا وبعد مرور مدة عمى صدورىا.
و.يغمب عمى البحوث طابع الجيود الشخصية ال الطابع المؤسس حيث ُيعدىا غالباً أعضاء

ىيئة التدريس في الجامعات بقصد الترقية لوظائؼ أعمى أو معظـ طمبة الدراسات العميا

بيدؼ الحصوؿ عمى درجة عممية.
ز.توقؼ أعضاء ىيئة التدريس عف إجراء البحوث بعد حصوليـ عمى درجة األستاذية في
حيف يفترض أف يضاعفوا إنتاجيـ العممي نظير توسع خبراتيـ.
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ح.بعض ذوى المناصب كرؤساء األقساـ وعمداء الكميات ووكالء الجامعات يستغموف بعض
المتعاقديف لعمؿ البحوث الشخصية اليزيمة وىذا حدث بكثرة في بعض الجامعات مما قمؿ
مف شخصياتيـ العممية واألكاديمية.
ط.قياـ المتعاقديف بعمؿ بعض البحوث ورسائؿ الماجستير والدكتوراه وبيعيا لبعض الطالب
والطالبات مما جعؿ قيمة البحث العممي تيبط مع تداعي مستويات ىذه الفئة مف اإلتكالييف
وعدـ معرفتيـ تماماً بعمؿ البحوث.
ي .انتشار الدواعي الشخصية في بعض المجالس العممية ببعض الجامعات ،مما جعؿ
البعض مف أعضاء ىيئة التدريس يتعثر في أعمالو البحثية نتيجة عدـ ترقيتو التي سببت
ليـ حاالت مف اإلحباط وقمة اإلنتاج ،وىذه الظاىرة أبعدت األمانة العممية لبعض ىذه
المجالس نتيجة تأخير إرساؿ البحوث إلى المحكميف والتوصية ضدىا وارساؿ اإلنتاج إلى
المقربيف لبعض المسؤليف عف المجالس.
كما أضافت (بريك ،5102 ،ص)595صعوبات أخري تواجو البحث العممي أىميا ما يمي:
 .0نقص المراجع العممية ومصادر المعرفة المطموبة لمبحث العممي.
 .5عدـ توفر الوقت الكافي لمقياـ باألبحاث.
 .3ضعؼ األمواؿ المرصودة لغايات البحث العممي.
 .2مشكالت النشر والتحكيـ.
 .2ازدياد ىجرة الكفاءات العربية لبعض الدوؿ األجنبية بسبب المناخ العممي المشجع
لمبحث.
وباإلضافة إلى ذلؾ ذكر (اغنيو والحداد ،5106 ،ص)652بعض الصعوبات التي تعيؽ
البحث العممي في الجامعات ومؤسسات التعميـ العالي في ليبيا وذلؾ حسب ما أشار إليو
تقرير المركز الوطني لضماف جودة واعتماد المؤسسات التعميمية والتدريبية وأىميا :
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 .0عدـ وجود مراكز تتولى المياـ البحثية واالستشارات في معظـ الجامعات.
 .5عدـ وجود ميزانية خاصة بدعـ مراكز البحوث العممية واالستشارات بالجامعات.
 .3عدـ تحديد االحتياجات التي تضمف أولويات التميز.
 .2عدـ وجود برنامج لخدمة المجتمع أو البيئة.
 .2غياب االىتماـ بالباحث العممي وانعداـ آليات واضحة لمتابعة البحث العممي.
 .6زيادة العبء الدراسي عمى حساب البحث العممي.
 .7عدـ وجود الدعـ المالي لألبحاث العممية.
 .8عدـ وضع آليات لتممس مشاكؿ وحاجات المجتمع.
 .9عدـ تفعيؿ االتفاقيات والبروتكوالت مع مراكز البحوث المحمية واإلقميمية والعالمية.
 .01عدـ االىتماـ بنشر البحوث اإلدارية والمالية .ويضيؼ الباحثيف صعوبة عدـ ربط
البحوث العممية بخطط التنمية ،وعدـ اىتماـ جيات التنفيذ بما يجري في الجامعات
ومراكز البحوث مف تجارب وبحوث.
الجانب العممي لمبحث:
منيجية البحث:
أ .مجتمع وعينة البحث:
تمثؿ مجتمع البحث في جميع أعضاء ىيئة التدريس القاريف بكمية االقتصاد والتجارة
لجامعة المرقب،
درسوا خالؿ فصؿ الربيع مف العاـ 8102ـ ،والبالغ عددىـ ( )011عضو ىيئة
والذيف ّ
تدريس ،وقد تـ توزيع استمارات اإلستبياف عمى مجتمع البحث بالكامؿ في مختمؼ األقساـ

التخصصية بالكمية بإتباع أسموب المسح الشامؿ ،وقد استممت عدد ( )28استمارة صالحة
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لمتحميؿ تمت مراجعتيا والتأكد مف استيفائيا لمبيانات المطموبة ،أي ما نسبتو  % 28مف
االستمارات الموزعة.
ب .منيج البحث:
تـ االعتماد في ىذا البحث عمى المنيج الوصفي لموصوؿ إلى المعرفة الدقيقة والتفصيمية
حوؿ مشكمة البحث ولتحقيؽ فيـ أفضؿ وأدؽ لمظواىر المتعمقة بو ،وباعتباره أنسب
المناىج في بحث الظاىرة محؿ البحث ،ألنو يعتمد عمى بحث الواقع أو الظاىرة كما ىي
عمى أرض الواقع ويصفيا بشكؿ دقيؽ.
ج .أداة البحث:
قاـ الباحثاف بتصميـ استمارة استبياف تتناسب وأىدافو وفروضو ،وقد مرت عممية تصميـ
واعداد االستبياف بعدة مراحؿ وكما يمي :االطالع عمى الدراسات السابقة المتعمقة بموضوع
البحث الحالي ،تحديد األقساـ الرئيسية التي شمميا االستبياف ،جمع وتحديد عبارات
االستبياف ،صياغة العبارات التي تقع تحت كؿ قسـ ،ثـ إعداد االستبياف في صورتو
األولية ،حيث تـ تقسيـ اإلستبانة إلى جزأيف رئيسيف :الجزء األوؿ ُخصص لتجميع

معمومات شخصية حوؿ أفراد المجتمع ،أما الجزء الثاني فكاف ُمصمـ مف أجؿ تجميع آراء
مجتمع البحث حوؿ الصعوبات التي تواجييـ بالكمية قيد البحث في مجاؿ البحث العممي،

وتشتمؿ عمى أربعة أبعاد ىي :البعد األوؿ :عبارات تتعمؽ بالصعوبات المرتبطة بالجامعة،
وىي العبارات مف ( ،)6-0البعد الثاني :عبارات تتعمؽ بالصعوبات المتعمقة بأعضاء ىيئة
التدريس ،وىي العبارات مف ( ،)02-2البعد الثالث :عبارات تتعمؽ بالصعوبات
المتعمقةبتجميع البيانات المطموبة إلجراء األبحاث ،وىي العبارات مف ( ،)80-08البعد
الرابع :عبارات تتعمؽ بالصعوبات المتعمقة بالنشر العممي لألبحاث ،وىي العبارات مف
(.)82-88
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ولقد استخدـ الباحثاف مقياس ليكرت ( )Likert Scaleالخماسي لتقدير درجة اإلجابة
لعبارات االستبياف ،حيث منح الدرجات مف ( )8-0ابتداء بالبدائؿ (غير موافؽ عمى
اإلطالؽ ،غير موافؽ ،موافؽ إلى حد ما ،موافؽ ،موافؽ تماماً) والتي تقيس اتجاىات وآراء
المستقصى منيـ ،ثـ تـ توزيع اإلجابات إلى خمس مستويات متساوية وتـ تحديد طوؿ
الخاليا في مقياس ليكرت الخماسي ،مف خالؿ حساب المد بيف درجات المقياس (= 0-8
 ،)2ومف ثـ تقسيمو عمى أكبر قيمة في المقياس لمحصوؿ عمى طوؿ الخمية أي (8÷ 2
=  ،)1.21وبعد ذلؾ تـ إضافة ىذه القيمة إلى أقؿ قيمة في المقياس (بداية المقياس وىي
واحد صحيح) ،وذلؾ لتحديد الحد األعمى ليذه الخمية ،وىذا ما تـ تطبيقو عمى عبارات
المحاور الخاصة بدراسة تساؤالت البحث ،وىكذا أصبح طوؿ الخاليا كما ىو موضح
بالجدوؿ التالي:
الجدول رقم ( :)0يوضح إجابات األسئمة وداللتيا
اإلجابة عمى األسئمة

الوزن

النسبي

التقدير في التعميق عمي النتائج

طول الخمية

غير موافق عمى اإلطالق

درجة ضعيفة جداً

0.79 – 0

% 32 - %51

غير موافق

درجة ضعيفة

5.29 – 0.81

% 20 - % 36

موافق إلى حد ما

درجة متوسطة

3.39 – 5.61

% 67 - %25

موافق

درجة كبيرة

2.09 – 3.21

%83 - %68

موافق تماما

درجة كبيرة جداً

2 – 2.51

% 011 - %82

(البديل)

(درجة

الموافقة)

صدق وثبات أداة البحث:
تُعد األداة صادقة إذا استطاعت أف تقيس فعالً الشئ الذي وضعت مف أجمو ،ومف أجؿ
التحقؽ مف صالحية بناء اإلستبانة المبدئية وكونيا قابمة لمقياس تـ عرضيا عمى مجموعة
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مف األساتذة المتخصصيف في مجاؿ اإلدارة ،والذيف لدييـ دراية كافية في مجاؿ البحث
العممي وذلؾ مف أجؿ تحكيميا ،وكذلؾ مف حيث مالئمة تصميميا وسالمتيا المغوية
ووضوح فقراتيا ،وقد أجمع أغمبيـ عمى صالحية األداة وذلؾ بعد األخذ بتوصياتيـ في
تعديؿ بعض الفقرات.
ويقصد بثبات االستبياف أف يعطي ىذا االستبياف نفس النتيجة حتى لو تـ إعادة توزيعو أكثر
مف مرة تحت نفس الظروؼ والشروط ،أو بعبارة أخرى أف ثبات االستبياف يعنى االستقرار
في نتائجو وعدـ تغييرىا بشكؿ كبير فيما لو تـ إعادة توزيعو عمى أفراد العينة عدة مرات
خالؿ فترات زمنية معينة .وقد تـ التحقؽ مف ثبات اإلستباف عف طريؽ حساب عند حساب
قيمة معامؿ الثبات (ألفا كرونباخ ،)Cronbach's Alpha Coefficientحيث كانت
النتائج كما ىي مبينة بالجدوؿ التالي :
الجدول رقم ( )5يوضح نتائج اختبار ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة
المحاور

معامل ألفا كرونباخ

الثبات

الصعوبات المرتبطة بالجامعة

1.727

1.871

الصعوبات المتعمقة بأعضاء ىيئة التدريس

1.737

1.828

الصعوبات المتعمقة بتجميع البيانات المطموبة إلجراء األبحاث

1.723

1.867

الصعوبات المتعمقة بالنشر العممي لألبحاث

1.777

1.880

جميع عبارات االستبيان

1.878

1.937

الثبات = الجدر التربيعي الموجب لمعامل ألفا كرونباخ

ومف النتائج الموضحة في الجدوؿ رقـ ( )8أتضح أف قيمة معامؿ ألفا كرونباخ كانت مرتفعة
لكؿ المحاور وتتراوح بيف ( )1.666 ،1.6.6لكؿ محور مف محاور االستبياف ،كذلؾ كانت
قيمة معامؿ ألفا كرونباخ لجميع فقرات االستبياف ( ،)1.262وكانت قيمة الثبات مرتفعة لكؿ
المحاور وتتراوح ما بيف ( )1.220 ،1.282لكؿ محور مف محاور االستبياف ،كذلؾ كانت
قيمة الثبات لجميع فقرات االستبياف مساوية لػ( ،)1...6وىذا يعني أف معامؿ الثبات مرتفع،
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وبذلؾ يكوف الباحثاف قد تأكدا مف صدؽ وثبات اإلستبياف ،مما يجعميما عمي مقدار مف
الثقة بصحة اإلستبياف وصالحيتو لتحميؿ النتائج واختبار تساؤؿ وفرضية البحث.
األساليب اإلحصائية المستخدمة في البحث:
تمت المعالجة اإلحصائية لمبيانات باستخراج األعداد ،النسب المئوية ،المتوسطات الحسابية،
االنحرافات المعيارية ،وفحص تساؤؿ البحث عند مستوى معنوية ( )α=1.18باستخداـ
االختبارات اإلحصائية التالية  :اختبار ت ( ،)t-testاختبار التبايف األحادي ( one way
 ،)analysis of varianceومعادلة الثبات كرونباخ ألفا ،وذلؾ باستخداـ برنامج الرزـ
اإلحصائية .SPSS
الوصف اإلحصائي لمجتمع البحث وفق الخصائص والسمات الشخصية:
الجدول رقم ( :)3يبين توزيع أفراد المجتمع حسب المتغيرات الشخصية (النوع ،العمر،
المؤىل العممي ،الدرجة العممية ،سنوات الخبرة).
العدد

النسبة المئوية

المتغيرات
ذكر

69

% 81.2

أنثى

16

%18.8

أقل من  31سنة

6

% 7.0

من  31إلى أقل من  21سنة

31

% 32.3

من  21إلى أقل من  21سنة

23

% 21.6

من  21إلى أقل من  61سنة

6

% 7.0

من  61سنة فأكثر

1

% 1.1

المؤىل

ماجستير

22

% 62.7

العممي

دكتوراه

31

% 32.3

الدرجة

محاضر مساعد

59

% 32.0

العممية

محاضر

39

% 22.9

النوع

العمر
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سنوات

الخبرة

أستاذ مساعد

06

% 08.8

أستاذ مشارك

0

% 0.5

أستاذ

0

% 1.1

أقل من 2سنوات

08

% 50.5

من  2إلى أقل من  01سنة

36

% 25.2

من  01إلى أقل من  02سنة

53

% 57.0

من  02إلى أقل من  51سنة

2

% 2.9

من  51سنة فأكثر

3

% 3.2

-

أتضح مف الجدوؿ رقـ ( ).أف النسبة األكبر مف مجتمع البحث ىـ مف الذكور ،حيث بمغت
( ،)%20.8وىي أكبر مف نسبة اإلناث التي بمغت ( ،)%02.2كما أتضح أف أغمبيـ مف
الفئة العمرية (مف  21إلى أقؿ مف  81سنة) ،حيث يشكموف ما نسبتو ( ،)%81.2ثـ يمييا
الفئة العمرية (مف  .1إلى أقؿ مف  21سنة) بنسبة ( ،)%.8..وأف النسبة األكبر مف
مجتمع البحث ىـ ممف يحمموف المؤىؿ العممي الماجستير ،حيث يشكموف ما نسبتو
( ،)%22.6في حيف تُشكؿ نسبة حممة الدكتوراه ( ،)% .8..كما أتضح أف أغمب أفراد
المجتمع مف ذوي الدرجة العممية المحاضر ،حيث يشكموف نسبة ( ،)% 28..ثـ يمييا
األفراد ممف درجتيـ العممية مساعد محاضر ويشكموف نسبة ( )% .2.0مف مجتمع البحث،
وأتضح أف النسبة األكبر مف أفراد المجتمع مف فئة الذيف خبرتيـ (مف  8إلى أقؿ مف 01
سنوات) وىي ( ،)%28.2ثـ يمييا األفراد مف ذوي الخبرة (مف  01إلى أقؿ مف  08سنة)،
وبنسبة ( ،)%86.0وأف نسبة ( )%80.8مف األفراد ىـ مف ذوي الخبرة (أقؿ مف 8
سنوات) ،وأف األفراد ممف خبرتيـ (أكثر مف  81سنة) يشكموف ما نسبتو ( ،)%..8مما يدلنا
عمى توفر المؤىالت والخبرة المناسبة ألعضاء ىيئة التدريس الالزمة لقياميـ بإنجاز األبحاث
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العممية ،وعميو يرى الباحثاف أف السبب الرئيسي في قمة تقديـ أعضاء ىيئة التدريس لإلنتاج
البحثي ىو وجود بعض الصعوبات التي تحوؿ دوف قياميـ بإجراء األبحاث العممية.
عرض وتحميل البيانات األولية لمبحث:
الصعوبات التي تواجو أعضاء ىيئة التدريس في مجال البحث العممي بكمية االقتصاد
والتجارة بجامعة المرقب :
وباعتبار أف أبعاد الصعوبات التي تواجو أعضاء ىيئة التدريس في مجاؿ البحث العممي
ىي( :الصعوبات المرتبطة بالجامعة ،الصعوبات المتعمقة بأعضاء ىيئة التدريس،
الصعوبات المتعمقة بتجميع البيانات المطموبة إلجراء األبحاث ،الصعوبات المتعمقة بالنشر
العممي لألبحاث) ،كما حددىا (الفرا ،)8112 ،فإنو قد تـ تقييـ مستوى كؿ ُبعد مف ىذه
األبعاد مف وجية نظر أفراد المجتمع وكما يمي:

البعد األول :المتغيرات الخاصة بالصعوبات المرتبطة بالجامعة:
ُ

البعد تـ استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات
لمعرفة تقييـ أفراد المجتمع ليذا ُ
المعيارية ،وذلؾ كما ىو موضح في الجدوؿ رقـ (.)2

الجدول رقم ( )2تقييم أفراد المجتمع لمصعوبات المرتبطة بالجامعة
ت العبارات
0

تواجو أعضاء ىيئة التدريس صعوبات لمحصوؿ عمى

موافقة الجامعة بمنح إجازات التفرغ العممي لغرض

المتوسط

االنحراؼ

األىمية

درجة القبوؿ

2.54

1.249

6

غير موافؽ

المعياري

النسبية

إجراء البحوث العممية.
8

تواجو أعضاء ىيئة التدريس صعوبات لعدمتخصيص

3.61

1.273

2

موافؽ

.

تواجو أعضاء ىيئة التدريس صعوبات لعدـ دعميـ

3.38

1.185

2

موافؽ إلى حد

الجامعة لموازنات لدعـ أبحاثيـ العممية.

معنوياً مف قبؿ الجامعة لتنشيط البحث العممي.
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2

تواجو أعضاء ىيئة التدريس صعوبات لعدـ اىتماـ
الجامعة بالقياـ ببرامج التدريب التي تنمي مياراتيـ في

3.75

1.164

1

موافؽ

مجاؿ البحث العممي.
8

تواجو أعضاء ىيئة التدريس صعوبات لعدـ تغطية
الجامعة نفقات السفر واإلقامة لحضور مؤتمرات أو

3.41

1.168

8

موافؽ

ندوات داخؿ الدولة.
2

تواجو أعضاء ىيئة التدريس صعوبات لعدـ تغطية
الجامعة نفقات السفر واإلقامة لحضور مؤتمرات أو

3.58

1.238

3

موافؽ

ندوات خارج الدولة.
6

يعيؽ العبء التدريسي ألعضاء ىيئة التدريس إجرائيـ

3.58

1.169

3

موافؽ

معدؿ النسب

..20

0.800

.

موافؽ

لمبحوث العممية.

يوضح الجدوؿ السابؽ المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري لكؿ فقرة مف فقرات الصعوبات
المرتبطة بالجامعة ،حيث جاءت الفقرة (ال تيتـ الجامعة بالقياـ ببرامج التدريب التي تنمي
ميارات البحث العممي ألعضاء ىيئة التدريس) ىي األولي بدرجة كبيرة حيث كاف متوسطيا
الحسابي( ،)..68تالىا الفقرة (ال تخصص الجامعة موازنات لدعـ أعضاء ىيئة التدريس
في مجاؿ البحث العممي) بمتوسط حسابي ( ،)..20في حيف كاف أقؿ الفقرات تقدي اًر ىي
الفقرة (ال تمنح الجامعة إجازات التفرغ العممي ألعضاء ىيئة التدريس لغرض إجراء البحوث
العممية) بمتوسط ( ،)8.82ومف ىذا يتبيف أف اآلراء حوؿ فقرات ىذا المحور أكثرىا جاءت
بالموافقة ،كما تشير المعطيات اإلحصائية في الجدوؿ رقـ ( )4أف المتوسط العاـ لإلجابات
جاء بدرجة كبيرة وتقدر بػ ( )..20وىذا يدؿ عمي أف إجابات أعضاء ىيئة التدريس بكمية
االقتصاد والتجارة بجامعة المرقب تشير إلى وجود صعوبات مرتبطة بالجامعة تعيؽ إنجاز
البحث العممي.
البعد الثاني :المتغيرات الخاصة بالصعوبات المتعمقة بأعضاء ىيئة التدريس:
ُ
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الجدول رقم ( :)5يبين تقييم أفراد المجتمع لمصعوبات المتعمقة بأعضاء ىيئة التدريس
ت

العبارات

المتوسط

االنحراف

النسبية

األىمية

القبول

0

عدـ توفر مكاتب مناسبة ألعضاء ىيئة التدريس

4.33

.851

1

موافؽ

المعياري

إلجراء األبحاث العممية بالكمية.

درجة

تماماً

5

ارتفاع تكاليؼ قياـ أعضاء ىيئة التدريس بالبحوث

3.72

1.019

4

موافؽ

3

ارتفاع تكاليؼ مشاركة أعضاء ىيئة التدريس في

3.49

1.076

5

موافؽ

2

ارتفاع تكاليؼ مشاركة أعضاء ىيئة التدريس في

4.19

1.041

2

موافؽ

2

انشغاؿ أعضاء ىيئة التدريس باألنشطة العامة

3.14

1.093

7

موافؽ إلى

والدراسات الميدانية.

المؤتمرات والندوات المحمية.
المؤتمرات والندوات الدولية.

حد ما

(السياسية ،واالجتماعية)
6

تُعد الظروؼ الشخصية ألعضاء ىيئة التدريس عائقاً
إلنتاجيـ البحثي.

3.75

.950

3

موافؽ

7

يتـ تكميؼ أغمب أعضاء ىيئة التدريس بالكمية

3.32

1.082

6

موافؽ إلى

معدل النسب

3.71

0.106

0

موافق

بأعماؿ إدارية ،إضافة إلى مياميـ األساسية.

حد ما

يوضح الجدوؿ السابؽ المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري لكؿ فقرة مف فقرات الصعوبات
المتعمقة بأعضاء ىيئة التدريس ،حيث جاءت الفقرة (عدـ توفر مكاتب مناسبة ألعضاء ىيئة
التدريس إلجراء األبحاث العممية بالكمية) في المرتبة األولي بدرجة كبيرة جداً حيث كاف
متوسطيا الحسابي( ،)2...تالىا الفقرة (ارتفاع تكاليؼ مشاركة أعضاء ىيئة التدريس في
المؤتمرات والندوات الدولية) بمتوسط حسابي ( ،)2.0.في حيف كاف أقؿ الصعوبات تقدي اًر
ىي الفقرة (انشغاؿ أعضاء ىيئة التدريس باألنشطة العامة (السياسية ،واالجتماعية) بمتوسط
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( ،)..02ومف ىذا يتبيف أف معظـ اآلراء حوؿ فقرات ىذا المحور جاءت بالموافقة ،كما
تشير المعطيات اإلحصائية في الجدوؿ رقـ ( )8أف المتوسط العاـ لإلجابات جاء بدرجة
كبيرة وتقدر بػ ( ،)..60وىذا يدؿ عمى أف إجابات أعضاء ىيئة التدريس بكمية االقتصاد
والتجارة بجامعة المرقب تشير إلى وجود صعوبات تعيؽ إنجازالبحث العممي.
البعد الثالث :المتغيرات الخاصة بالصعوبات المتعمقة بتجميع البيانات المطموبة إلجراء
ُ

األبحاث:

الجدول رقم ( :) 6تقييم أفراد المجتمع لمصعوبات المتعمقة بتجميع البيانات المطموبة إلجراء األبحاث
ت

العبارات

المتوسط

االنحراف

المعياري

درجة القبول

األىمية

النسبية

0

تواجو أعضاء ىيئة التدريس صعوبات لضعؼ مياراتيـ

2.98

1.253

6

موافؽ

5

تواجو أعضاء ىيئة التدريس صعوبات لضعؼ إجادتيـ

2.68

.978

7

موافؽ

3

تواجو أعضاء ىيئة التدريس صعوبات لضعؼ إجادتيـ

3.59

.967

5

موافؽ

2

تواجو أعضاء ىيئة التدريس صعوبات لعدـ توفير البيانات

3.96

.932

3

موافؽ

2

تواجو أعضاء ىيئة التدريس صعوبات لعدـ وجود أجيزة

4.44

.865

1

موافؽ تمامًا

6

تواجو أعضاء ىيئة التدريس صعوبات لعدـ وجود قاعدة

4.19

1.006

2

موافؽ

7

4

موافؽ

الالزمة إلجراء البحوث العممية الرصينة.

لميارات استخداـ الحاسب اآللي.

لغة أخرى عمى األقؿ إضافة إلى المغة العربية.

الكافية إلجراء البحوث العممية مف قبؿ المنظمات المعنية

إلى

حد ما

حد ما

إلى

بالبحث العممي.

حاسوب مربوطة بشبكة المعمومات العالمية بمكتبة الكمية.
بيانات بمكتبة الجامعة تفيدىـ في إجراء أبحاثيـ العممية.

تتردد المنظمات المبحوثة في تزويد أعضاء ىيئة التدريس

3.71

1.045

معدل النسب

3.62

0.100

(الباحثيف) بالبيانات المطموبة إلجراء أبحاثيـ العممية.

5

موافق

يوضح الجدوؿ السابؽ المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري لكؿ فقرة مف فقرات الصعوبات
المتعمقة بتجميع البيانات المطموبة إلجراء األبحاث حيث جاءت الفقرة (ال توجد أجيزة
حاسوب مربوطة بشبكة المعمومات العالمية بمكتبة الكمية) ىي األولي مف حيث األىمية
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بدرجة كبيرة جداً ،حيث كاف متوسطيا الحسابي( ،)2.22تالىا الفقرة (ال توفر مكتبة
الجامعة قاعدة بيانات تفيد أعضاء ىيئة التدريس "الباحثيف" في إجراء أبحاثيـ العممية)
بمتوسط حسابي ( ،)2.0.في حيف كاف أقؿ الفقرات تقدي اًر ىي الفقرة (ال يجيد أعضاء ىيئة
التدريس بالكمية استخداـ ميارات الحاسب اآللي) بمتوسط حسابي ( ،)8.22ومف ىذا يتبيف
أف معظـ اآلراء حوؿ فقرات ىذا المحور جاءت بالموافقة ،كما تشير المعطيات اإلحصائية
في الجدوؿ رقـ ( )2إلى أف المتوسط العاـ لإلجابات جاء بدرجة كبيرة جداً وتقدر بػ(،)..28
وىذا يدؿ عمى أف إجابات أعضاء ىيئة التدريس بكمية االقتصاد والتجارة بجامعة المرقب
تشير إلى وجود صعوبات تتعمؽ بتجميع البيانات المطموبة إلجراء األبحاث مف شأنيا إعاقة
البحث العممي.
البعد الرابع :المتغيرات الخاصة بالصعوبات المتعمقة بالنشر العممي لألبحاث:
ُ

الجدول رقم ( :)7يبين تقييم أفراد العينة لمصعوبات المتعمقة بالنشر العممي لألبحاث

ت

العبارات

0

تشترط المجالت العممية المحكمة لمنشر بيا العديد

المتوسط
3.14

االنحراف

األىمية

درجة

المعياري

النسبية

القبول

1.037

7

من الشروط التي يصعب عمى أعضاء ىيئة التدريس

حد ما

بالكمية (الباحثين) اإليفاء بيا.
5

يصعب عمى أعضاء ىيئة التدريس بالكمية

موافق إلى

3.28

1.053

6

(الباحثين) نشر أبحاثيم في مجالت عممية محكمة

موافق إلى
حد ما

ومرموقة.
3

ىناك تعقيد وبطء لعمميات النشر العممي لمبحوث.

3.64

.998

1

موافق

2

تتأثر عممية تقييم البحوث العممية بالعالقات

3.44

1.295

4

موافق

الشخصية.
2

ضعف خبرة المقيمين لألبحاث العممية المطموب

3.49

1.065

3

موافق

نشرىا تؤثر سمباً عمى نتائج تقييميم ،مما يؤدي إلى
إخراج األبحاث بشكل غير جيد ،أو رفض نشرىا .

6

تواجو أعضاء ىيئة التدريس صعوبات لعدم تزويدىم

3.32

1.227
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حد ما

بمالحظات المقيمين عمى بحوثيم المرفوضة من أجل
االستفادة منيا عند إجرائيم لبحوث أخرى.
7

تواجو أعضاء ىيئة التدريس صعوبات لعدم اىتمام

3.53

1.130

معدل النسب

3.41

1.115

دور النشر بنشر بحوثيم العممية.

2
3

موافق
موافق

يوضح الجدوؿ السابؽ المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري لكؿ فقرة مف فقرات الصعوبات
المتعمقة بالنشر العممي لألبحاث حيث جاءت الفقرة (ىناؾ تعقيد وبطء لعمميات النشر
العممي لمبحوث) في المرتبة األولى بدرجة كبيرة ،حيث كاف متوسطيا الحسابي (،)..22
تالىا الفقرة (ال تيتـ دور النشر بنشر البحوث العممية مثمما تيتـ بنشر الكتب) بمتوسط
حسابي ( ،)..20في حيف كاف أقؿ الفقرات تقدي اًر ىي الفقرة (تشترط المجالت العممية
المحكمة لمنشر بيا العديد مف الشروط التي يصعب عمى أعضاء ىيئة التدريس بالكمية
"الباحثيف" اإليفاء بيا) بمتوسط ( ،)..82ومف ىذا يتبيف أف معظـ اآلراء حوؿ فقرات ىذا
المحور جاءت بالموافقة ،كما تشير المعطيات اإلحصائية في الجدوؿ رقـ ( )6أف المتوسط
العاـ لإلجابات جاء بدرجة كبيرة وتقدر بػ( ،)..20وىذا يدؿ عمى أف إجابات أعضاء ىيئة
التدريس بكمية االقتصاد والتجارة بجامعة المرقب تشير إلي وجود صعوبات تتعمؽ بالنشر
العممي لألبحاث مف شأنيا إعاقة إنجاز البحث العممي.
المحاور الخاصة بالصعوبات:
الجدول رقم ( :)8يبين تقييم أفراد العينة لمصعوبات
ت

المحاور

المتوسط

االنحراف

المعياري

درجة

األىمية

القبول

النسبية

0

الصعوبات المرتبطة بالجامعة

3.41

1.211

.

موافؽ

5

الصعوبات المتعمقة بأعضاء ىيئة التدريس

3.71

1.016

0

موافؽ

3

الصعوبات المتعمقة بتجميع البيانات المطموبة

3.65

1.011

8

موافؽ

2

الصعوبات المتعمقة بالنشر العممي لألبحاث

3.41

1.115

.

موافؽ

إلجراء األبحاث
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يوضح الجدوؿ السابؽ المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري لكؿ محور مف محاور
الصعوبات ،حيث جاء المحور الخاص بالصعوبات المتعمقة بأعضاء ىيئة التدريس في
المرتبة األولى بدرجة كبيرة حيث كاف متوسطيا الحسابي ( ،)..60تالىا المحور الخاص
بالصعوبات المتعمقة بتجميع البيانات المطموبة إلجراء األبحاث بمتوسط حسابي (،)..28
في حيف كاف أقؿ المحاور ىما الصعوبات المرتبطة بالجامعة والصعوبات المتعمقة بالنشر
العممي لألبحاث بمتوسط ( ،)..20ومف ىذا يتبيف أف أىـ الصعوبات التي تعيؽ أعضاء
ىيئة التدريس في مجاؿ البحث العممي ىو الصعوبات المتعمقة بأعضاء ىيئة التدريس.
اختبار الفرضيات:
الفرضية األولى:
الفرض الصفري :ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى ( )α<=0.05بيف
متوسطات استجابات المبحوثيف حوؿ الصعوبات التي تواجييـ تعزى لمتغير النوع.
الفرض البديل :توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى ( )α<=0.05بيف متوسطات
استجابات المبحوثيف حوؿ الصعوبات التي تواجييـ تعزى لمتغير النوع.
لمتحقؽ مف صحة الفرضية السابقة تـ استخراج اختبار( )T.testلمفروؽ في معرفة مستوى
الصعوبات التي تواجو أعضاء ىيئة التدريس تعزى لمتغير النوع ،وذلؾ كما ىو موضح في
الجدوؿ رقـ (.).
الجدول رقم ( :)9نتائج اختبار ( )Tلمفروق في معرفة الفروق بين متوسطات استجابات المبحوثين حول
الصعوبات التي تواجييم تعزى لمتغير النوع
الجنس

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

ذكر

69

24.7790

3.53775

أنثى

16

24.8438

4.40348

درجات الحرية

قيمة Tالمحسوبة

الدالة اإلحصائية

83

-.063-

0.950
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تشير المعطيات الواردة في الجدوؿ السابؽ أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند
المستوى ( )α<=0.05بيف متوسطات استجابات المبحوثيف حوؿ الصعوبات التي تواجييـ
تعزى لمتغير النوع ،حيث بمغت قيمة ( )T=-0.63عند مستوى الداللة ( ،)0.95وىي أكبر
مف مستوى الداللة ( ،)α<=0.05مما يؤكد أف الصعوبات التي تواجو أعضاء ىيئة التدريس
بكمية االقتصاد والتجارة بجامعة المرقب في مجاؿ البحث العممي ال تختمؼ تبعاً لنوعيـ ،مما
يدؿ عمى أنيـ متساووف في مواجيتيـ لمصعوبات التي تعيؽ إنتاجيـ البحثي مف حيث قمة
اإلمكانيات وافتقار مكتبة الكمية بالمراجع والدوريات المتخصصة وغيرىا مف الصعوبات.
الفرضية الثانية:
الفرض الصفري :ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى ( )α<=0.05بيف
متوسطات استجابات المبحوثيف حوؿ الصعوبات التي تواجييـ تعزى لمتغير العمر.
الفرض البديل :توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى ( )α<=0.05بيف متوسطات
استجابات المبحوثيف حوؿ الصعوبات التي تواجييـ تعزى لمتغير العمر.
ولفحص نتائج ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي لمفروؽ في معرفة
مستوى الصعوبات التي تواجو أعضاء ىيئة التدريس تعزى لمتغير أعمار أعضاء ىيئة
التدريس ،وذلؾ كما ىو موضح في الجدوؿ رقـ (.)01
الجدول رقم ( :) 01نتائج اختبار تحميل التباين األحادي لمفروق في معرفة مستوى الصعوبات التي تواجو
أعضاء ىيئة التدريس تعزى لمتغير أعمار أعضاء ىيئة التدريس
مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

قيمة Fالمحسوبة

الداللة

بيف المجموعات

51.052

3

17.017

1.264

1.292

داخؿ المجموعات

1090.929

81

13.468
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1141.981

المجموع

84

وأتضح مف الجدوؿ السابؽ أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى
( )α<=0.05بيف متوسطات استجابات المبحوثيف حوؿ الصعوبات التي تواجييـ تعزى
لمتغير العمر ،حيث بمغت قيمة ( ،)F=1.264ومستوى الداللة اإلحصائية (،)1.292
وىي أكبر مف مستوى الداللة المعنوية المعتمد في البحث ( )α<=0.05التي أجري عندىا
االختبار ،وىذه النتائج تقتضي بقبوؿ الفرضية الصفرية التي تنص عمى عدـ وجود فروؽ
ذات داللة إحصائية عند المستوى ( ،)α<=0.05وىذا يشير إلى أف اختالؼ العمر ال يؤثر
في إجابات أفراد مجتمع البحث حوؿ الصعوبات التي تواجييـ في مجاؿ البحث العممي.
الفرضية الثالثة:
الفرض الصفري :ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى ( )α<=0.05بيف
متوسطات استجابات المبحوثيف حوؿ الصعوبات التي تواجييـ تعزى لمتغير المؤىؿ العممي.
الفرض البديل :توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى ( )α<=0.05بيف متوسطات
استجابات المبحوثيف حوؿ الصعوبات التي تواجييـ تعزى لمتغير المؤىؿ العممي.
ولمتحقؽ مف صحة الفرضية السابقة تـ استخراج اختبار ( )T.testلمفروؽ في معرفة مستوى
الصعوبات التي تواجو أعضاء ىيئة التدريس تعزى لمتغير المؤىؿ العممي ،وذلؾ كما ىو
موضح في الجدوؿ رقـ (.)00
الجدول رقم ( :)00نتائج اختبار ( )Tلمفروق في معرفة الفروق بين متوسطات استجابات المبحوثين حول
الصعوبات التي تواجييم تعزى لمتغير المؤىل العممي
الجنس

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

درجات الحرية

قيمة Tالمحسوبة

ماجستير

88

82..828

..82282

183

1.55

دكتوراه

.1

82.2.06

...2282
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وأتضح مف الجدوؿ السابؽ أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى
( )α<=0.05بيف متوسطات استجابات المبحوثيف حوؿ الصعوبات التي تواجييـ تعزى
لمتغير المؤىؿ العممي ،حيث بمغت قيمة ( )T=0.55عند مستوى الداللة ( ،)0.583وىي
أكبر مف مستوى الداللة ( ،)α<=0.05وىذه النتائج تقتضي بقبوؿ الفرضية الصفرية التي
تنص عمى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى ( ،)α<=0.05ما يؤكد أف
مستوى الصعوبات التي تواجو أعضاء ىيئة التدريس بكمية االقتصاد والتجارة بجامعة المرقب
في مجاؿ البحث العممي ال تختمؼ تبعاً لمؤىالتيـ العممية ،والذي يدؿ عمى أف نقص الدعـ
المادي والمعنوي ألعضاء ىيئة التدريس مف قبؿ الجامعة والصعوبات المتعمقة بأعضاء ىيئة
تعوؽ
التدريس وصعوبة جمع البيانات األولية إلنجاز البحث العممي ومشاكؿ النشر العممي ُ
الجميع مف حممة الماجستير والدكتوراه.

الفرضية الرابعة:
الفرض الصفري :ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى ( )α<=0.05بيف
متوسطات استجابات المبحوثيف حوؿ الصعوبات التي تواجييـ تعزى لمتغير الدرجة العممية.
الفرض البديل :توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى ( )α<=0.05بيف متوسطات
استجابات المبحوثيف حوؿ الصعوبات التي تواجييـ تعزى لمتغير الدرجة العممية.
ولفحص نتائج ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي لمفروؽ في معرفة
مستوى الصعوبات التي تواجو أعضاء ىيئة التدريس تعزى لمتغير درجاتيـ العممية ،وذلؾ
كما ىو موضح في الجدوؿ رقـ (.)08
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الجدول رقم ( :)05نتائج اختبار ت حميل التباين األحادي لمفروق في معرفة مستوى الصعوبات التي تواجو
أعضاء ىيئة التدريس تعزى لمتغير درجاتيم العممية
مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

قيمة Fالمحسوبة

الداللة اإلحصائية

بيف المجموعات

87.226

3

29.075

2.233

.091

داخؿ المجموعات

1054.755

81

13.022

المجموع

1141.981

84

تشير المعطيات الواردة في الجدوؿ السابؽ أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند
المستوى ( )α<=0.05بيف متوسطات استجابات المبحوثيف حوؿ الصعوبات التي تواجييـ
تعزى لمتغير درجاتيـ العممية حيث بمغت قيمة ( )F=2.233ومستوى الداللة اإلحصائية
( ،)1.1.0وىي أكبر مف مستوى الداللة المعنوية المعتمد في البحث( )α<=0.05التي
أجري عندىا االختبار ،وىذه النتائج تقتضي بقبوؿ الفرضية الصفرية التي تنص عمى عدـ
وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى ( ،)α<=0.05وىذا يشير إلى أف اختالؼ
الدرجة العممية ال ُيؤثر في إجابات أفراد مجتمع البحث حوؿ الصعوبات التي تواجييـ في

مجاؿ البحث العممي ،أي أف جميع أعضاء ىيئة التدريس متساووف في مواجيتيـ لمصعوبات

بغض النظر عف درجتيـ العممية.
الفرضية الخامسة:
الفرض الصفري :ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى( )α<=0.05بيف
متوسطات استجابات المبحوثيف حوؿ الصعوبات التي تواجييـ تعزى لمتغير سنوات الخبرة.
الفرض البديل :توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند المستوى( )α<=0.05بيف متوسطات
استجابات المبحوثيف حوؿ الصعوبات التي تواجييـ تعزى لمتغير سنوات الخبرة.
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ولفحص نتائج ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي لمفروؽ في معرفة
مستوى الصعوبات التي تواجو أعضاء ىيئة التدريس تعزى لمتغير سنوات الخبرة ،وذلؾ كما
ىو موضح في الجدوؿ رقـ (.)0.
الجدول رقم ( :)03نتائج اختبار تحميل التبايناألحادي لمفروق في معرفة مستوى الصعوبات التي تواجو
أعضاء ىيئة التدريس تعزى لمتغير سنوات الخبرة
مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

قيمةFالمحسوبة

الداللة اإلحصائية

بيف المجموعات

25.776

4

6.444

1.462

1.764

داخؿ المجموعات

1116.205

80

13.953

المجموع

1141.981

84

تبيف مف الجدوؿ السابؽ أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائيةعند المستوى ()α<=0.05
ّ

في معرفة الصعوبات التي تواجو أعضاء ىيئة التدريس تعزى لمتغير سنوات الخبرة حيث

بمغت قيمة ( )F=0.462ومستوى الداللة اإلحصائية ( ،)1.612وىي أكبر مف مستوى
الداللة المعنوية المعتمد في البحث ( )α<=0.05التي أجري عندىا االختبار ،وىذه النتائج
تقتضي بقبوؿ الفرضية الصفرية التي تنص عمى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند
المستوى ( ،)α<=0.05وىذا يشير إلى أف اختالؼ سنوات الخبرة ال ُيؤثر في إجابات أفراد
مجتمع البحث حوؿ الصعوبات التي تواجييـ في مجاؿ البحث العممي.

نتائج البحث:
 .0أظير البحث أف الجامعة ال تيتـ بالقياـ ببرامج التدريب التي تنمي ميارات البحث
العممي ألعضاء ىيئة التدريس ،وكذلؾ قمة تخصيص الجامعة لموازنات لدعـ أعضاء
ىيئة التدريس في مجاؿ البحث العممي.
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 .5وبينت نتائج البحث عدـ توفر مكاتب مناسبة ألعضاء ىيئة التدريس إلجراء األبحاث
العممية بالكمية وكذلؾ ارتفاع تكاليؼ مشاركة أعضاء ىيئة التدريس في المؤتمرات
والندوات الدولية.
 .3أظير البحث عدـ وجود أجيزة حاسوب مربوطة بشبكة المعمومات العالمية بمكتبة الكمية
بدرجة
كبيرة ،كذلؾ عدـ توافر قاعدة بيانات تفيد أعضاء ىيئة التدريس (الباحثيف) في إجراء
أبحاثيـ العممية داخؿ مكتبة الكمية.
 .2كما أظير البحث وجود تعقيد وبطء لعمميات النشر العممي لمبحوث ،كما أف دور النشر
ال تيتـ بنشر البحوث العممية مثمما تيتـ بنشر الكتب.
 .2أظير البحث أف الصعوبات المتعمقة بأعضاء ىيئة التدريس جاءت في المرتبة األولى
وبدرجة كبيرة ،بينما جاءت الصعوبات المتعمقة بتجميع البيانات المطموبة إلجراء
األبحاث في المرتبة الثانية وبدرجة كبيرة وفقاً لمقياس البحث.
 .6كما بينت نتائج البحث عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات استجابات
المبحوثيف حوؿ الصعوبات التي تواجييـ تعزى لمتغير (النوع ،العمر ،المؤىؿ العممي،
الدرجة العممية ،سنوات الخبرة).
توصيات البحث:
 .0العمؿ عمى تحديث مكتبات الكميات التابعة لمجامعة باستمرار وذلؾ مف خالؿ شراء
أحدث الكتب العممية في مختمؼ التخصصات ،واالشتراؾ في المجالت العممية
المتخصصة ،والذي يتطمب تعاوف وثيؽ بيف المكتبات والكميات المعنية وتخصيص
الموازنات الضرورية لذلؾ.
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 .5محاولة اإلسراع بإنشاء مكتبة إلكترونية عمى مستوى الجامعة وعمى مستوى الكميات
تساعد الباحثيف في الكميات المختمفة بالحصوؿ عمى المعمومات مف توفر الكتب
والمراجع العممية فييا ،والعمؿ عمى تزويدىا بشبكة المعمومات الدولية (اإلنترنت)،
وبالكادر الوظيفي القادر عمى التعامؿ مع ذلؾ.
 .3محاولة نشر الوعي لدى مؤسسات القطاع الخاص والعاـ بأىمية تعاونيـ مع الباحثيف
إلجراء األبحاث العممية وأىمية ذلؾ في التنمية المجتمعية لمبالد.
 .2ينبغي عمى إدارة الجامعة تخصيص الموازنات الضرورية لبناء بنية تحتية متكاممة
(المكتبات اإللكترونية) لدعـ البحث العممي وتشجيعو.
 .2قياـ إدارة الجامعة بتبني سياسة جديدة داعمة لمبحث العممي ومحفزة ومنشطة لو.
 .6العمؿ عمى خفض عبء عضو ىيئة التدريس إلعطائو المزيد مف الوقت الستغاللو
لغرض البحث العممي ،وتشجيعيـ عمى القياـ باألبحاث العممية مف خالؿ توفير الحوافز
المادية والمعنوية ليـ.
قائمة المصادر:
 .0اغنيو ،صالح عبد الجميؿ ،والحداد ،فيصؿ عبد السالـ (المؤتمر العربي الدولي السادس
لضماف جودة التعميـ العالي ،)8102 ،جودة البحث العممي ألعضاء ىيئة التدريس
وأثرىا في تطوير المحتوى التدريسي بأقساـ المحاسبة "دراسة تحميمية تطبيقية عمى
جامعة سرت.
 .5إمشيري ،حميمة عمى( ،المؤتمر الدولي األوؿ تطوير البحث العممي في التعميـ العالي،
الفترة مف  0.-00أغسطس  ،)8102التحديات التي تواجو البحث العممي وأثرىا في
التحسيف المستمر لواقع التعميـ العالي بالجامعات الميبية( ،عماف :جامعة الزرقاء).
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 .3برنامج األمـ المتحدة اإلنساني ( ،)811.الصندوؽ العربي إلنماء اإلقتصاد
االجتماعي ،تقرير التنمية اإلنسانية العربية األمـ المتحدة ،نيويورؾ.
 .2بريؾ ،سميرة محمد ميالد( ،المؤتمر الدولي األوؿ تطوير البحث العممي في التعميـ
العالي ،الفترة مف  0.-00أغسطس  ،)8102الصعوبات التي تواجو أعضاء ىيئة
التدريس بجامعة الزاوية في مجاؿ البحث العممي( ،عماف :جامعة الزرقاء).
 .2بوحوش ،عمار ،وذنيبات ،عمار ( ،)0.2.مناىج البحث العممي :األسس واألساليب،
(عماف :مكتبة المنار لمنشر).
 .6الجديمي ،ربحي عبد القادر( ،)8100مناىج البحث العممي( ،عماف :دار المعرفة
لمنشر).
 .7الرياني ،خالد اليادي ،والقشطي ،اليادي عمى( ،المؤتمر العممي حوؿ المكتبات
الجامعية في ليبيا "الواقع وآليات التطوير" نحو أداء أفضؿ لمكتباتنا الجامعية ،الفترة
 82-8.نوفمبر  ،)8108المكتبة اإللكترونية ودورىا في دعـ البحث العممي_ دراسة
حالة( ،الخمس :جامعة المرقب اإلدارة العامة لممكتبات).
 .8الريماوي ،عمر ،وكردي ،فؤاد (مجمة كمية التربية األساسية لمعموـ التربوية واإلنسانية،
العدد  ،)8108 ،80معوقات البحث العممي مف وجية نظر أعضاء الييئة التدريسية
في الكميات اإلنسانية لجامعة القدس( ،جامعة بابؿ ،ص.).-0
 .9عبد الناصر ،سناني ( ،)8108الصعوبات التي يواجييا األستاذ الجامعي المبتدئ في
السنوات األولى مف مسيرتو المينية ،رسالة دكتوراه منشورة ،جامعة منتوري محمود
قسطنطنية ،كمية العموـ اإلنسانية والعموـ االجتماعية.
 .01غالـ ،عيسى حسف ،والقاضي ،نجاة أحمد (المؤتمر الدولي األوؿ تطوير البحث العممي
في التعميـ العالي ،الفترة مف  0.-00أغسطس  ،)8102معوقات التنمية المينية
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لألستاذ الجامعي كما يدركيا أعضاء ىيئة التدريس في كميات التربية بجامعة طرابمس،
(عماف :جامعة الزرقاء).
 .00الفتمي ،حسيف ىاشـ (مجمة القادسية في اآلداب والعموـ التربوية ،العدداف ،2-.
 ،)8112المعوقات التي تواجو الباحث في الجامعات العراقية( ،جامعة بابؿ ،ص
.)88. -81.
 .05الفرا ،ماجد محمد (مجمة الجامعة اإلسالمية ،العدد  ،)8112 ،0الصعوبات التي تواجو
البحث العممي األكاديمي بكميات التجارة بمحافظات غزة مف وجية نظر أعضاء ىيئة
التدريس فييا( ،الجامعة اإلسالمية بغزة ،ص .)..-0
 .03كريبات ،موسى محمد (مجمة العموـ اإلنسانية ،العدد  ،)8102 ،2أىداؼ البحث
العممي ومشكالتو لدى أعضاء ىيئة التدريس بكميات االقتصاد في الجامعات الميبية،
(كمية اآلداب والعموـ الخمس جامعة المرقب ،ص.).02 -820
 .02المجيدؿ ،عبد اهلل ،وشماس ،سالـ مستييؿ (مجمة جامعة دمشؽ ،العدد ،)8101 ،8+0
معوقات البحث العممي في كميات التربية مف وجية نظر أعضاء الييئة التدريسية -
دراسة ميدانية كمية التربية بصاللة نموذجاً( ،كمية التربية جامعة دمشؽ ،ص.)8.-06
 .02محسف ،منتيى عبد الزىرة (مجمة البحوث التربوية والنفسية ،العدد ،)8100 ،.8
الصعوبات التي تواجو البحث العممي في جامعة بغداد مف وجية نظر التدريسييف،
(كمية التربية جامعة المستنصرية ،ص.)82. -886
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الموسيقى والطرب في المجتمع الميبي قبل االستيطان اإلغريقي
أ/خالد آدم أحميدة جاب اهلل
ممخص

قسم التاريخ /كمية اآلداب /جامعة طبرق

الموسيقى ىي المغة العالمية الوحيدة التي تُفيم دون تمقين أو تعميم ،وىي فن قديم وعظيم
في ذات الوقت ،واذا نظرنا إلى ىذا الفن العريق منذ عيود سحيقة سنجد أنو الزم اإلنسان
في أطوار حياتو المختمفة ،ونقيس عمى ذلك االستنتاجات الخاصة بعنصر الموسيقى البدائية
التي عبر بيا اإلنسان عن دراما حياتو في العصور القديمة ،فاألمر الطبيعي أيضا أن
اإلنسان الذي قمّد الطبيعة في رسوماتو تقميداً حرفياً دقيقاً ،ال بد أنو أيضاً كان يقمّد أصوات
الطبيعة بطريقة مطابقة عندما كان يصرخ بحنجرتو حظيت الموسيقى باىتمام كبير من قبل
قدماء الميبيين لما ليا من ارتباط وثيق بالحياة الدينية ،ودو اًر أساسي في إقامة الطقوس
والعبادات ،ومصاحبة الترانيم والصموات الدينية كما عرفوا العديد من اآلالت الموسيقية التي
جاوزت دور النشوء وبدت كاممة سواء في ذلك اآلالت اإليقاعية (كالطبل والصنج) أم آالت
النفخ كالناي (المزمار) أم اآلالت الوترية (كالقيثارة) كما صاحبت الموسيقى فنون أخرى عند
قدماء الميبيين ،منيا الغناء والرقص ،التي عبروا من خبلليا عمى مشاعرىم وأحاسيسيم،
ونشأت تمك الفنون في أحضان المعابد ،فكانت وسيمة تعبير عن االحتفاالت الدينية المختمفة
التي غالباً ما يتخمميا أناشيد وقرابين وأدعية يصاحبيا موسيقى صاخبة.
Abstract
Music and culture in Libyan society before theGreek settlement
Music is the only universal language that is understood
without teaching or teaching. It is an old and great art. At the same
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time, if welook at this ancient art, we will find that man is required in
different stages of his life. Drama of his life in antiquity, it is also
natural that the man who imitated nature in his drawings is a literal
tradition, hemust also imitate the sounds of nature in a matching
manner whenhe screamed his throat.
The music has received great attention from the ancient
Libyans because of its close connection to religious life, and its
fundamental role in the establishment of rituals and worship,
accompanied by songs and religious prayers.
They also knew many musical instruments that transcended
the role of evolution and appeared completely complete, including
rhythmic instruments (such as drums and cymbals) or blowing
machines such as melodies or string instruments.
The music was accompanied by other arts, including singing
and dancing, through which they expressed their feelings and
feelings. These arts grew up in the arms of the temples. It was a
means of expressing the various religious ceremonies, often
accompanied by songs, offerings and supplications accompanied by
loud music.
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المقدمة
عد الموسيقى من الفنون التي عرفيا اإلنسان قديماً ،وال توجد معمومات دقيقة حول
تُ ّ
نشأتيا ،وعمى ما يبدو أن ظيورىا مرتبط باألصوات الخاصة بالطبيعة؛ أي التي تصدر من
العناصر والكائنات الحية التي تعيش في تمك الطبيعة ،كأصوات األشجار ،والطيور،
واألنيار ،والحيوانات ،وغيرىا وعندما الحظ اإلنسان ذلك بدأ بتقميد تمك األصوات بالنفخ
باألنابيب المصنوعة من القصب إلصدار الصوت ،ومع مرور الوقت صارت الموسيقى
ستخدم في العديد من المجاالت ،مثل :رفع الروح
جزءاً من حياة اإلنسان ،وأصبحت تُ َ
المعنوية لدى الجيوش في الحروب ،واستخداميا كنوع من أنواع التعميم في المعاىد
الموسيقية ،وغيرىا من المجاالت األُخرى ،والمجتمع الميبي القديم كغيره من المجتمعات عرف
ّ

الموسيقى منذ تاريخ مبكر ،كما عرف العديد من اآلالت الموسيقية ،والفنون المتعمقة بيا

كالرقص والغناء.
تتمثل مشكمة البحث في طرح موضوع تطور الموسيقى والغناء في المجتمع الميبي قبل
االستيطان اإلغريقي ،وذلك في محاولة لكشف النقاب عن مدى تطور الفنون الموسيقية،
وأىم العوامل التي ساعدت عمى ذلك.
تكمن أهمية هذا البحث في دراسة تاريخ الفنون الموسيقية في ليبيا ،قبل قدوم اإلغريق،
وقد تم تقسيم البحث إلى ثبلثة محاور ،تناول األول الموسيقى واألغاني ،في حين تناول
الثاني أىم اآلالت الموسيقية عند قدماء الميبيين ،بينما تطرق الثالث لدراسة فن الرقص.
وقد اعتمد البحث عمى المنهج التاريخي السردي ،واالستعانة بأدواتو من تحميل ووصف،
بغية تركيب المعطيات ،واعادة توظيفيا لموصول إلى الحقيقة العممية المنشودة.
أما الهدف من البحث فيتمثل في معرفة أىم الفنون الموسيقية التي كانت معروفة عند
قدماء الميبيين.
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وقد تناول موضوع البحث العديد من الدراسات السابقة لكن من جوانب مختمفة ،ومن ىذه
الدراسات ،دراسة عياد مصطفى محمد اعبيميكة (الحياة االجتماعية والثقافية في إقميم
قورينائية خبلل الفترة مابين 196 -631ق.م) ،والتي تطرق فييا الباحث لمحياة الفنية قبل
االستيطان اإلغريقي بشكل موجز.
المحور األول:الموسيقى واألغاني
أي شعب من الشعوب ميما كان تطوره الحضاري ،وأياً كان نوع حضارتو ،البد وأن
تكون لو ثقافة يمتاز بيا عن سائر الشعوب األخرى ،كالعادات والتقاليد والدين والفنون
()1

المختمفة ،وأساليب المعيشة ،والمغة والتعميم وغيرىا.

ُيعد الفن من أقدم المظاىر المعرفية وأكثرىا شيوعاً في الحياة اإلنسانية ،ومن المحال أن

نجد مجتمعاً ما ميما تدنى مستوى تطوره ،أن يخمو تماماً من أي شكل من أشكال التعبير
الجمالي في الغناء أو الموسيقى ألنو في مثل ىذا الحال يكون قد ُجرد من إنسانيتو خاصة

وأن الغناء والموسيقى كانا وال يزاال يمثبلن ظاىرة سوسيولوجية تجد فييا الشعوب واألمم

خصائص تميزىا عن غيرىا ،ويعتقد عمماء األنثروبولوجيا أن لمموسيقى دو اًر ميماً في تشكيل
الذوق العام ،وىذا بدوره يجب أن ال يقود إلى االعتقاد والتصور بوجود جميع أشكال الفن
عند مجتمع ما دون غيره ،ألن ىذا التفاوت والتباين في درجة النضج الفني أو مستوى تطوره
()2

مرتبط بتطور أدوات اإلنتاج وتطور المجتمع تاريخيا.

أن شيوع الفن عالمياً جعل الكثير من الفبلسفة يعتبروه احد المسممات األساسية في الثقافة
اإلنسانية ،ويعتقد عمماء األنثروبولوجيا أن لئلنسان نزوع غريزي لمتعبير عن إحساسو
بالجمال ،وأن ى ذا النزوع فطري لمتعبير عن الجمال ىو خاصية إنسانية بحتة وأن اختمفت
أنماط ىذا التعبير من مجتمع آلخر إزاء ردود األفعال تجاه الظواىر الحياتية أو الجمالية
ولكي نفيم الموسيقى البد من "الربط بين حقائق تأريخ الموسيقى وتأريخ الروح اإلنسانية
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والحضارة العامة عمى حسب رأي (ىوجواليختنتريت) HugoulaYakentritفي مظاىرىا
()3

المختمفة ،وتأريخ األحوال السياسية واالجتماعية ،إذ أن لذلك أث ار بالغاً عمى الفن والعمم".

وفي البدء ارتبطت الموسيقى بالسحر ،ولكنيا ما لبثت أن غادرتو إلى المعابد واختمفت
وظيفتيا وأصبحت جماعية بعد أن كانت فردية ،وأصبحت أكثر تنظيماً واتساقاً مع الشعائر
الدينية في تجمياتيا المتباينة( ،)3وما لؤلناشيد والتراتيل من دور طقسي مقدس انعكس بالتالي
عمى العبلقة التبادلية بين المغة والموسيقى ،من خبلل تأثر الشعر بالموسيقى ،وأخي اًر غادرت
الموسيقى المعابد لتصبح عالماً بذاتو ،وليس عالماً روحياً صرفاً بعد أن اتخذت طابعيا
()1

الديني.

ىذه المظاىر التي وصمنا بعضيا فقط ،منيا المظاىر الفنية التي أقصد بيا الموسيقى،
الغناء ،وبعض اآلالت الموسيقية ،وحيث أن الموسيقى ال تشبو غيرىا من الفنون ألنيا ال
تخمف وراءىا آثار مادية ،مع ذلك فأن قد اًر معيناً من المعمومات يمكن استجبلؤه من اآلالت
نفسيا ومن صور العازفين عمى الرغم من عدم وجود تسجيل واقعي لؤلصوات ،وقد وصمت
معظم معموماتنا حول المظاىر الفنية لقدماء الميبيين عن طريق النقوش المصرية وما ذكره
()2

المؤرخ اإلغريقي ىيرودوتس الذي زار إقميم كيرينايكا .

كانت الموسيقى من أىم الفنون التي مارسيا قدماء الميبيين ،حيث مارسيا الرجال والنساء
عمى حد سواء ،فقد تم الكشف عن لوحة في جبال تاسيمي تظير عمييا سيدتان متقابمتين في
وضع الجموس ،وتتبادالن الدق بعصي معدة ليذا الغرض ،كما اشتيرت الميبيات بالغناء
()3

المتعدد األلحان واألوزان

عرف الميبيون العديد من الفنون واآلالت الموسيقية النابعة من بيئتيم الخالصة ،ومن
أبرز الفنون عند قدماء الميبيين الغناء والرقص الجماعي والتي من أشيرىا رقصة (الكسكا)
()4

التي تمارس بالعصي ،كما عرفوا الغناء،

ويذكر (ىيرودوتس) Herodotusأن النساء
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الميبيات قد عرفن الزغاريد منذ القدم ،وذلك عندما تناول موضوع الصرخات التي تطمقيا
النساء الميبيات فيصفيا بأنيا" نوع من الصراخ ال ينقصو شيء من الحبلوة"( ،)5كما عرفوا
العديد من اآلالت الموسيقية التي من أىميا الطبمة التي ال تزال تستعمل بنفس النمط القديم
حتى أيامنا ىذه،

كما عرفوا المزمار الذي كان بأنبوبة واحدة ثم تطور إلى المزمار

المزدوج)6(.وفيما يمي أبرز الفنون وأىم اآلالت الموسيقية التي عرفيا قدماء الميبيين.
كانت الموسيقى في المجتمعات البدائية وسيمة لغاية ،فقد استعممت كجسر لموصول إلى
منفعة معينة  ،كاسترضاء إلو الشفاء ،أو إلو السقاء الستنزال الغيث لمضرع والزرع  ،وطمب
الصيادون يمجأون إلى الترنـّم بكممات سحرية لشحن ذواتيم
الخصوبة من رّبتيا  ،كما كان
ّ
بالقوة والجمد في مطاردة فرائسيم ،والتركيز المطموب لدقة التصويب بالسيام وسواىا،
ولكن ما إن أطـّمت بداية األلف السادس قبل الميبلد حتى أخذت تط أر عمى الموسيقي
تغيرات ،خاصة في الحضارة السومرية والمصرية مما جعميا تنحو منحى آخر أكسبيا
ّ

وضعية جديدة ،فمم تعد كما كانت فيما سبق لغرض ديني أو سحري أو لميمة حياتية ،فقد

التغيرات لم تحدث فجأة،
أصبحت غاية في نفسيا ،ولذاتيا ،وفناً يستحق التقدير ،ولكن تمك ّ
فالشعوب قديماً كانت قد مارست الرقص والغناء ،وعزفت عمى اآلالت البدائية من أجل
المتعة .ولكن العامل األساسي في جعل الموسيقى فناً مستقبلً بذاتو ىو عندما صار يمارسيا
مختصون ،وأصبحت مطموبة لدى المموك واألمراء ورجال الببلط لبلستمتاع بيا في
فنانون
ّ
أوقات السمر  .فيؤالء جذبوا أصحاب صنعة العزف والغناء إلى قصورىم ،فصار العزف

مينة تتطمب الدرس والمران من سن مبكرة ليكون العازف عمى درجة عالية من الحذق
والميارة ،واتقان الغناء .
كن يمارسن صنعة
دلت المكتشفات األثرية عمى أن النساء في الحضا ارت القديمة ّ

العزف والغناء والرقص ،وكان منين أعداد كبيرة في قصور المموك والنببلء (.)1
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ويبدو من اآلثار أيضاً أنو كان لمموسيقى الدينية مكانة رفيعة في ىياكل العبادة ،ألن
الديانات القديمة حافظت عمى الدور الذي تقوم بو الموسيقى عند تأدية الشعائر المنوطة بيا.
وكان الكينة يحسنون القراءة والكتابة ،وعمى مستوى رفيع من معرفة الرياضيات والطبيعيات
والفمسفة ،وىذه المعرفة لم تكن متيسرة لعامة الشعب في البداية ألنو لم تكن لدييا لغة
()2

يطبقوىا عمى الموسيقى المصاحبة
كما اقتضت المعرفة لدى الكينة أيضا أن ّ

مكتوبة.

إلنشاد التراتيل والترانيم الدينية ،لذا فقد اضطروا عمى أن ُيحدثوا وسيمة لتدوينيا برموز أو

ياضيات ،والقواعد العممية
إشارات وعبلمات (  )Notesلتكون لغة موسيقية ،مستعينين بالر ّ

تطورت إلى نظريات في عمم النغم
حتى
ّ
توصموا إلى أفكار موسيقية منظمة لم تمبث أن ّ
()3
واإليقاع والسمم الموسيقي وضبط األوتار بالدوران عندما يعترييا التشويش.
كانت الموسيقى عند قدماء الميبيين بدائية جداً ،ولعل أبسط أشكاليا تتجسد في
الصرخات التي كانت تعبر عن النشوة والتي تنبو ليا ىيرودوتس - ،كما أشير سابقاً-

()4

ويغمب الضن أن تكون ىذه الصرخات ىي أصل الزغاريد المعروفة اليوم ،ويشير ىيرودوتس
إلى أن الميبيات يتغنين بغناء مطربا شجيا،وىذا يدل عمى أنين كن يمارسن الغناء ويطربن
()1

المستمعين

كانت االحتفاالت الدينية ىي المناسبات التي ُيظير فييا الميبيين قدراتيم الفنية،

ومن األمثمة عمى ذلك غناء الميبيات بترانيم غريبة لئللو آمون ،عند االحتفال بأعياده في
واحة سيوه*.
المحور الثاني :أهم اآلالت الموسيقية عند قدماء الميبيين
في الواقع أن ما ورد من معمومات عن اآلالت الموسيقية عند قدماء الميبيين قميل جداً،
وتُعد الرسومات المصرية أبرز المصادر التي تُستقى منيا المعمومات عن اآلالت الموسيقية
القديمة ،فقد ورد في تمك الرسومات نوع من الصنج كان مستعمبلً إلى جانب الطبل ذو
الوجيين ،الذي يوحي مظيره بأنو مصنوع من الفخار أو الخشب التي تغطى نيايتو بالجمد،
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وكان ىذا الطبل يحمل بواسطة حزام يشده إلى الكتفين بوضع يجعمو يتدلى حتى يكون قريب
()2

من اليدين ،لكي تسيل عممية الدق عميو.

وتوجد آلة موسيقية أخرى وىي المزمار ذو القصبة الواحدة ،والمصنوع من الخشب أومن
عظمة الساق ألحد أنواع الطيور الكبيرة ،ويحوي عدد غير محدد من الثقوب التي يستعمميا
**

العازف لتنويع ألحانو ،وقد يكون ىذا المزمار ىو سمف الشبابة

الحالية وأن كان يختمف

عنيا في أن طرفو من ناحية الفم كان أدق من الطرف اآلخر ،وقد ورد ذكر المزمار المزدوج
(سمف المقرونة الحالية) عند دوريوسساميوس.
أما أكثر اآلالت الموسيقية تقدماً عند قدماء الميبيين فيي القيثارة الصغيرة ذات الزاوية
القائمة ،التي وردت عمييا إثباتات قديمة ،وقد كان ىذا النوع يستعمل بكثرة في مصر بجانب
()3

أنواع أخرى من القيثارات األكثر تعقيداً

وفيما يمي تعريف مفصل بجميع اآلالت الموسيقي التي استعمميا قدماء الميبيين:


الصنج -:آلة موسيقية عبارة عن قرصين من النحاس وىي آلة موسيقية إيقاعية غربية،
تشد أحداىما باليد اليمنى واألخرى باليسرى ويكون إيقاع ىابطا وصاعداً حيث أنيا
ظيرت في عصر الفراعنة تستعمل في الفرق العسكرية .شكل ()1



الطبل ذو الوجيينُ :يعد الطبل آلة قديمة فيو معروف منذ عام  6000قبل الميبلد

وكان لمطبل أو بعض أنواعو منزلة كبرى عند قدماء السومريين والبابميين في بيوت
الحكمة وفي اليياكل الدينية وكان صوت الطبل الكبير – المسمى باالق بالسومرية-
بمثابة دعوة اإللو ألن يفرض ىيبتو عمى سكان األرض لكي يسمعوا صوتو ويخشعوا
لسماعو ألنو المميم لسائر أعمال الخير والمبرات وكانوا يخصصون لمطبل الكبير
المقدس الذي ال يفارق الييكل حارساً برتبة كاىن عظيم حتى أن لقب حارس الطبل
()1

المقدس كان يعتبر من أىم األلقاب

أما اسم الطبل العادي فيو في المغة السومرية
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القديمة (أُب) بضم اليمزة وفي المغة األكادية السامية (أوبو أو أبو) واذا أضيفت لبلسم
لفظة تور وتعني في المغة السومرية صغير وأصبحت كممة أوب تور أي الطبل
الصغير وىناك الطبل الكبير المشدود عميو جمد من الجيتين ضيق الخصر وتبين
الصور القديمة أنو كان يحمل عمى الكتف بواسطة حزام من الجمد وكان ليذا الطبل
الكبير أىمية كبرى في موسيقى الييكل وفي الموسيقى المدنية والعسكرية عمى السواء
وكان يصنع أحياناً من خشب األرز الثمين تقدي اًر لقيمتو ومن أنواع اآلالت اإليقاعية
()2

أيضا طبل مصنوع من النحاس يسمى في المغة السومرية القديمة (دوب)

ومما تجدر

مبلحظتو أن كممتي باالقودوب كانتا تستعمبلن بمعنى رمزي مطمق فتعنيان الندب
والصوت الحزين مما يدل عمى الصمة الوثيقة بين الفن الموسيقي والشعور اإلنساني منذ
أقدم العصور أما أكبر الطبول القديمة فيو ما كان يسميو السومريون آال وقد يصل
قطره أحيانا إلى مترين وكان يعمق بعامود أو يوضع عمى منصة ويقرع باليدين أو
بالعصا وأحياناً يحممو رجل مختص بينما يحممو رجبلن واحد من كل جية ويرافقيما
عازف البوق أو الناي()3وىذه الصورة وجدت في بقايا مدينة (كركميش)* السورية ومن
أىم أنواع الطبول طبل يسمى ليميس وىو طبل يشد عميو جمد ثور من جية واحدة وقد
وصفت الموحات التي وجدت في وركاء آريك في العراق طريقة صنع ىذا الطبل
البرونزي وتغطيتو بجمد الثور ويشترطون في ىذا الثور أن يكون ال عيب فيو ولم يعمق
نير عمى رقبتو وفي مراسم ذبحو أن تقام الصموات ويرش بالماء المقدس وىنا يشترك
الكينة في وضع صور اآللية ضمن الطبل ثم يحرق قمب الثور ويجفف جمده وينشر
عمى الييكل البرونزي لمطبل ويعالج الجمد بالدقيق الناعم والخمر والدىن والطيب وبعد
أسبوعين يعاد االحتفال ويقرع الطبل لممرة األولى في ىيكل اآللية العظام لكي يرفع
()1

إلييم أصوات الناس ضمن صوتو العظيم

ويثير في ىؤالء الشعور باالرتفاع نحو
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السمو واألعالي و في أغمب مناطق أفريقيا نجد أن الطبل يشكل األداة الموسيقية األكثر
أىمية وانتشا اًر ويستخدم في كافة الطقوس كما يستخدم إلرسال اإلشارات لمسافات بعيدة
()2

يستخدم الطبل اآلن في فرق اآلالت النحاسية ويؤدي دو اًر أساسياً فييا.


شكل ()2

المزمار ذو القصبة الواحدة :ىو آلة من اآلالت الخشبية وآالت النفخ وىي من اآلالت
الغاب،ويعد األب آلالت النفخ (الكبلرنيت –
القديمة التي صنعيا اإلنسان من قصب
ُ
الفموت – اإليبوا )( ،)3وما يؤكد صناعة الناي من الخشب إشارة بمينيوس " إن خشب

الموتس ذا المون األسود مطموب لصنع النايات"( ،)4وفي إحدى األساطير المنسوبة إلى
أثيناوس) ،(Ethenaousأن سيريتس) (Seiritesالميبي كان أول من عزف عمى
الناي ،وبالرغم من التحفظ عمى تمك األسطورة إال أنيا تؤكد استخدام الناي من قبل
()5

قدماء الميبيين.


شكل ()3

القيثارة :تُعد آلة القيثارة من أقدم اآلالت التي عرفيا اإلنسان ،فقد جاء وصفيا في كثير
من الوثائق والمخطوطات التي تعود لمتاريخ الفارسي والروماني .جمب المورسكيون أول
القيثارات التي وصمت أوروبا إلى إسبانيا في القرن العاشر.

وبالرغم من قرب القيثارة من العود إال أنيا تمثل عائمة مختمفة وتطورىما منفصل.و ميما ط أر
عمييا من تغيرات متتالية فإنيا تظل محتفظة بأصالتيا منذ خرجت لموجود كآلة شعبية ال
تضاىى)1(.وقد استعممت في ليبيا قيثارات صغيرة ذات زوايا قائمة ،وىي من النوع الشائع في
()2

مصر

()3

ويبدو أن صناعتيا قد دخمت ليبيا عن طريق التجارة مع مصر

شكل ()4

المحور الثالث :الرقص
الرقص ثقافة وفن وتعبير عن انسجام وحالة تربط المشاعر والجسد بالكون في منظومة
ونوتة موسيقية يجيل أسرارىا الكثيرون ،فميست وليداً عصرياً بل وجد بوجود اإلنسان األول
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وتطورت بتطور الحضارات ،واختمف بميامو وأداءه حسب اختبلف أنماط الحياة وأساليبيا
ومتطمباتيا
وعبر التاريخ ارتبطت الرقصات بالعقائد البدائية والمعتقدات والطقوس الوثنية كالينود الحمر
والمصريين القدامى ورقصات شكر اآللية وطرد األرواح الشريرة والرقص الجنائزي الذي تقوم
بو الراقصات أمام مائدة القرابين ،أو في الطريق إلى المقبرة ،لتسمية روح المتوفى ،والبعض
اآلخر تعبير عن حاجات ومتطمبات حياتية وانسانية كسكان أفريقيا مثبلً ال يزال منيم من
يقوم برقصات لجمب المطر أو لطمب المساعدة في الحفاظ عمى المنطقة أو القبيمة من شر
يحدق بيا.

()4

عرف الفيمسوف اإلغريقي (أفبلطون) Platoالرقص بأنو "الرغبة الفطرية في شرح
ُي ّ

األلفاظ بحركات الجسم كمو" أما (أرسطو) Aristotleفيصفو بأنو " تقميد األعمال ،واألخبلق،
()5

والعواطف ،بطريق أوضاع الجسم والحركات اإليقاعية"

ُيعد الرقص من أقدم وأىم الفنون التي مارسيا قدماء الميبيين ،فقد دلت إحدى الموحات

التي تم الكشف عنيا في وادي أيكي بجبال األكاكوس عمى أربعة أشخاص يرقصون بحركة
اليسرى إلى الوراء ،واليمنى إلى األمام،
إيقاعية واحدة ،حيث يضع كل واحد منيم ساقو ُ

وأيادييم إلى األمام بشكل منحني لؤلسفل ،ويرتدون أكياس لمعورة تتدلى منيا ذيول ،وىذا

الزي خاص بالميبيين( ،)1كما يظير في أعمى الصورة منظر يظير فيو ثبلثة أشخاص
يرقصون ويرفعون أيادييم ورؤوسيم إلى األعمى ،ويرتدون أكياس العورة التي تتدلى منيا
()2

ذيول.

كما أن الرقص عند الميبيين كان يتم بالسير في مواكب احتفالية ،فقد ورد في

النصوص المصرية أن المرتزقة الميبيين في الجيوش المصرية كانوا يقومون بالرقص الحربي
في زمن الدولة الحديثة ،كما كان المرتزقة من التمحو ينقسمون إلى فرقتين أثناء الرقص،
ميمة إحداىما الوقوف وضبط اإليقاع وذلك بالقرع بعصا عمى األخرى ،أما الفريق الثاني،
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()3

فكان يتحرك ويقفز عمى ذلك اإليقاع (شكل .)2

كما عرف الميبيون الرقص في

االحتفاالت الدينية ،ويبرز دليبلً عمى ذلك الرقص الذي كانت تمارسو عذارى األوسيين*،
ويمكن اعتباره رقص حربي ،ويذكر أوريك بيتس نوع من الرقص كان يمارسو شباب من
واحة سيوه مرة كل عام ،حيث يقفون في صفين متقابمين ويقومون بحركات ،يغمب الظن أنيا
موروثة عن القبائل الميبية التي كانت تقطن الواحة .ويغمب الظن أن المواكب كانت تمثل
نوعاً من االحتفاالت الدينية عند الميبيين ،فقد كان األوسيون يكرمون إليتيم أثينا بموكب
سنوي بالطواف حول بحيرة "تيرتونس" ،باإلضافة إلى أن طقوس عبادة اإللو آمون كانت
تت ميز بالمواكب ،منيا موكب سنوي مقدس يحمل فيو تمثال آمون ،ويطاف بو في ليبيا لمدة
()4

أثني عشر يوماً.
الخاتمة

يتضح من سرد تاريخ الموسيقى والغناء في المجتمع الميبي القديم ،أنو كان مجتمع
صاحب ذوق راقي ،اتخذ من الموسيقى – التي تُعد غذاء الروح -وسيمة لمتعبير عن
مشاعره بشكل مباشر ،وأن غمب عمييا الطابع الديني المتجسد في الترانيم الدينية المعبرة عن
الكوارث ،والتي من خبلليا يتم التوسل لآللية لمتخفيف من حدة تمك الكوارث ورفع الببلء
عنيم ،من خبلل األناشيد ،كما أن الموسيقى عبرت عن الوجو المشرق لمحياة ،كاالحتفاالت
بالمناسبات السعيدة واالنتصارات الحربية ،وقد عرف المجتمع الميبي القديم العديد من اآلالت
الموسيقية التي حفظتيا اآلثار المختمفة ،كالطبل ،والصنج ،والقيثارة ،والمزمار ،وتتجمى أىمية
الموسيقى لميبي القديم في كونيا وسيمة من وسائل إقامة الشعائر الدينية ،وعند ذكر
الموسيقى ال بد أن يذكر معيا الغناء والرقص ،لما بين الفنون الثبلثة من تبلزم ،كما
أصبحت الموسيقى من مستمزمات الحياة ،فيي العنصر األىم في كل المناسبات ،فثمة
الترانيم الدينية ،وأىازيج النصر و أنغام المآتم واألفراح’ واالىتمام باأللحان والموسيقى يؤدي
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حتماً إلى الشغف بالرقص ،ال بل أن الراقص فُرض عميو أن يغني ويرقص في آن واحد،
وعمى ما يبدو أن قدماء الميبيين لم يروا في الرقص عيباً أو منقصة ،كما

اختمف

الرقص

التعبيري باختبلف المناسبات ،واختبلف المواضع فيُناك الرقص الديني في األعياد ،والرقص
الرياضي ،والرقص الحربي ،والرقص الشعبي و أخي اًر المباريات في الرقص.

المالحق

شكل ( )2آلة الطبلُ ،ينظرAliExpress.com ،

شكل ( )1آلة الصنجُ ،ينظرAliExpress.com ،

شكل ( )3النايُ ،ينظرAliExpress.com ،

شكل ( )4القيثارةُ ،ينظرAliExpress.com ،
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قائمة المصادر والمراجع
أوالً :المصادر
 .1ىيرودوتس ،الكتاب الرابع من تاريخ ىيرودوتس (ىيرودوت) الكتاب السكيثي والكتاب
الميبي)( ،ت.محمد المبروك الدويب) منشورات جامعة قاريونس ،بنغازي.2003 ،
2. Pliny, Natural History, II- IV, Translated, By H.B. Dewing. L.C.L.,
London, 1968.
ثانياً :المراجع العربية والمترجمة
 .1أحمد ،سييمة مجيد  ،الحرف والصناعات اليدوية في ببلد بابل و آشور ،أطروحة
دكتوراه (غير منشورة) ،جامعة الموصل.2000 ،
 .2إسماعيل ،نعمت  ،فنون العراق القديم ،دار المعارف ،القاىرة.1984 ،
 .3األثرم ،رجب عبدالحمبد ،ىيرودت والميبيون ،الكتاب الرابع(.189 ،ترجمة غير
منشورة).
.4

محاضرات في تاريخ ليبيا القديم  ،منشورات جامعة قاريونس ،بنغازي ،ط.1994 ،2

 .5البرغوثى ،عبد المطيف ،التاريخ الميبي القديم ،دار صادر ،بيروت.1971 ،
 .6الجادر ،وليد  " ،اآلالت الموسيقية الجمدية في العراق القديم" مجمة المورد ،مج،1
ع ،1972 ،4-3.ص121؛طارق حسون فريد ،تاريخ الفنون الموسيقية ،ج ،1.بغداد،
 ،1990ص.104
 .7المحجوب ،عبدالمنعم  ،معجم تانيت -معجم في الحضارة الميبية -الفينيقية وحوض
المتوسط وما يتصل بيا من الحضارات المصرية واإلغريقية والرومانية ومممكة نوميديا
وموريتانيا الطنجية وموريتانيا القيصرية والصحراء الكبرى ،تانيت لمنشر والدراسات،
ليبيا -تونس -المغرب ،د.ت.
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 .8أنور ،رشيد صبحي  ،الموسيقى (حضارة العراق)،جز ،4دار الحرية لمطباعة ،بغداد،
.1985
 .9الموسيقى في العراق القديم ،دار الشؤون الثقافية العامة ،بغداد.1988 ،
 .10بارو ،أندريو ،ببلد آشور( ،ت .عيسى سممان وسميم طو التكريتي) ،دار الرشيد ،بغداد،
.1980
 .11بوخريص ،فاطمة " ،رقصة أحيدوس بين المحمية ودينامية التحول" ،مجمة أسيناك،
سبل،العدد.2010، 5-4
 .12خشيم ،عمى فيمي ،نصوص ليبية ،منشورات دار الفكر ،طرابمس.1967،
 .13زيادنة ،صالح  ،اآلالت الموسيقية عند البدو ،صحيفة أخبار النقب.2005 ،
 .14سالم ،محمد أمحمد ،الحياة الدينية والفكرية في إقميم قورينائية أثناء العصر اإلغريقي،
مركز جياد الميبيين لمدراسات التاريخية ،طرابمس.2008 ،
 .15شوفين ،محمد" ،المناخ وأثره عمى األنشطة البشرية في واحات صحراء مصر الغربية"،
طبعة  328 ،2010صفحة ،كمية اآلداب  -جامعة سوىاج.
 .16الشيباني ،عمر محمد التومي ،تاريخ الثقافة والتعميم في ليبيا ،منشورات جامعة الفاتح،
طرابمس.2001 ،
 .17عبد العميم ،مصطفى كمال  ،دراسات في تاريخ ليبيا القديم ،المطبعة األىمية ،بنغازي
.1966
 .18عبود ،ىنري.س ، .معجم الحضارات السامية ،جروس برس ،طرابمس -لبنان ،ط،2.
.1991
 .19عمي ،فضل عبدالواحد " ،األعياد واالحتفاالت" ،حضارة العراق ،ج ،1.دار الحرية،
بغداد.1985 ،
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 .20فريد طارق حسون ،تاريخ الفنون الموسيقية ،ج ،1.بغداد.1990 ،
 .21فريد ،طارق حسون ،تاريخ اآلالت الموسيقية ،ج ،1.بغداد.1990 ،
 .22قشوط ،محمد سييل " ،الحضارة اليونانية"  ،موسوعة الحضارات القديمة ،دار النفائس،
بيروت.2011 ،
 .23موري ،فابريتشيو ،تاد ارراتأكاكوس الفن الصخري وثقافات الصحراء قبل التاريخ( ،ت.
عمر الباروني و فؤاد الكعبازي)منشورات مركز دراسة جياد الميبيين ضد الغزو
اإليطالي ،طرابمس.1988 ،
 .24يختنتريت ،ىوجوال ،الموسيفى والحضارة ،ج( ،1.ت .أحمد حمدي محمود) ،الييئة
المصرية العامة لمكتاب ،القاىرة.2003 ،
ثالثاً :المراجع األجنبية
1. Lipman, Samuel, The House of Music, art in an Era of
Institutions, published by D.R. Godine,1984.
)2. Mcewan, G., Priest and temple Hellenistic Babylonia, (FAOS. 4
Wiesbeden, 1981.
الهوامش
( )1الشيباني ،عمر محمد التومي ،تاريخ الثقافة والتعميم في ليبيا ،منشورات جامعة الفاتح،

طرابمس ،2001 ،ص .53

)2(Lipman, Samuel, The House of Music, art in an Era of Institutions,
published by D.R. Godine,1984, p14-16.
()3يختنتريت ،ىوجوال ،الموسيفى والحضارة ،ج( ،1.ت .أحمد حمدي محمود) ،الييئة
المصرية العامة لمكتاب ،القاىرة ،2003 ،ص.25
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))3(Mcewan, G., Priest and temple Hellenistic Babylonia, (FAOS. 4
Wiesbeden, 1981, p.11.

( )1أنور ،رشيد صبحي  ،الموسيقى في العراق القديم ،دار الشؤون الثقافية العامة ،بغداد،
 ،1988ص .38

( )2عبد العميم ،مصطفى كمال ،دراسات في تاريخ ليبيا القديم ،المطبعة األىمية ،بنغازي،
 ،1966ص .44
( )3سالم ،محمد أمحمد  ،الحياة الدينية والفكرية في إقميم قورينائية أثناء العصر اإلغريقي،
مركز جياد الميبيين لمدراسات التاريخية ،طرابمس ،2008 ،ص .218

()4األثرم ،رجب عبدالحميد ،محاضرات في تاريخ ليبيا القديم ،منشورات جامعة قاريونس،
بنغازي ،ط ،1994 ،2ص .89
()5ىيرودوتس ،الكتاب الرابع.189 ،

()6البرغوثى ،عبد المطيف  ،التاريخ الميبي القديم ،دار صادر ،بيروت ،1971 ،ص -194
.195
( )1فريد ،طارق حسون  ،تاريخ اآلالت الموسيقية ،ج ،1.بغداد ،1990 ،ص .47
( )2بارو ،أندريو  ،ببلد آشور( ،ت .عيسى سممان وسميم طو التكريتي) ،دار الرشيد ،بغداد،
 ،1980ص .320

( )3عمي ،فضل عبدالواحد  " ،األعياد واالحتفاالت" ،حضارة العراق ،ج ،1.دار الحرية،
بغداد ،1985 ،ص .265 -264
()4ىيرودوتس ،الكتاب الرابع.189 ،
()1األثرم ،رجب عبدالحميد  ،ىيرودت والميبيون ،الكتاب الرابع(.189 ،ترجمة غير

منشورة).

*ىي مدينة وواحة مصرية في الصحراء الغربية ،تبعد حوالي  300كم عن
ساحل البحر المتوسط إلى الجنوب الغربي من مرسى مطروح ،ينتشر في
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أرجائيااآلبار والعيون  ،وبيا أربع بحيرات كبرى ،فيما اكتشف بيا عدة أماكن أثرية
مثل معبد آمون ،الذي يشيد ظاىرة االعتدال الربيعي مرتان كل عام ،ومقابر جبل
الموتى،وصنفيا عدد من المواقع األجنبية والعربية ِ
ضمن أكثر  9أماكن ُعزلة عمى
َ
كوكب األرض .لمعمارة في سيوه طابع خاص ومميز حيث تبنى المنازل التقميدية
بحجر الكرشيف الذي يتكون من الممح والرمال الناعمة المختمطة بالطين ،وتصنع
األبواب والنوافذ من أخشاب شجر الزيتون والنخيلُ ،ينظر ،شوفين ،محمد " ،دراسة

 /المناخ وأثره عمى األنشطة البشرية في واحات صحراء مصر الغربية" ،طبعة
 328 ،2010صفحة ،كمية اآلداب  -جامعة سوىاج.

()2خشيم ،عمى فيمي  ،نصوص ليبية ،منشورات دار الفكر ،طرابمس ،1967 ،ص -87
.88
**ىي قصبة جوفاء في جوانبيا ثقوب ينفخ فييا وبعض ثقوبيا مفتوحة واألخرى مسدودة،

ُينظر ،صالح زيادنة ،اآلالت الموسيقية عند البدو ،صحيفة أخبار النقب.2005 ،
()3البرغوثى ،عبد المطيف  ،المرجع السابق ،ص .195-194

( )1أنور ،رشيد صبحي  ،الموسيقى (حضارة العراق)،جز ،4دار الحرية لمطباعة ،بغداد،
 ،1985ص407
( )2حسون ،فريد طارق  ،تاريخ الفنون الموسيقية ،ج ،1.بغداد ،1990 ،ص.63

( )3أحمد ،سييمة مجيد  ،الحرف والصناعات اليدوية في ببلد بابل و آشور ،أطروحة
دكتوراة (غير منشورة) ،جامعة الموصل ،2000 ،ص .171
* مدينة تقع عمى نير الفرات في المعبر بين سوريا وببلد الرافدين ،تعرف اليوم باسم
جرابمسُ ،ينظر ،عبود ،ىنري.س ، .معجم الحضارات السامية ،جروس برس ،طرابمس-

لبنان ،ط ،1991 ،2.ص.712

()1الجادر ،وليد " ،اآلالت الموسيقية الجمدية في العراق القديم" مجمة المورد ،مج ،1ع-3.
 ،1972 ،4ص121؛طارق حسون فريد ،تاريخ الفنون الموسيقية ،ج ،1.بغداد،1990 ،
ص.104
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()2البرغوثى ،عبد المطيف  ،المرجع السابق ،ص .195 -194
( )3إسماعيل ،نعمت  ،فنون العراق القديم ،دار المعارف ،القاىرة ،1984 ،ص.47

)4( Pliny, Natural History, II- IV, Translated, By H.B. Dewing. L.C.L.,
London, 1968, IV. XXXII.163.

( )5سالم ،محمد أمحمد  ،المرجع السابق ،ص .220
( )1إسماعيل ،نعمت ،المرجع السابق ،ص.47
()2البرغوثى ،عبد المطيف  ،المرجع السابق ،ص .194
( )3محمد أمحمد سالم ،المرجع السابق ،ص .218

()4بوخريص ،فاطمة " ،رقصة أحيدوس بين المحمية ودينامية التحول" ،مجمة أسيناك،
سبل،العدد ،2010، 5-4ص .57
()5قشوط ،محمد سييل  " ،الحضارة اليونانية"  ،موسوعة الحضارات القديمة ،دار النفائس،

بيروت ،2011 ،ص.529

( )1موري ،فابريتشيو ،تاد ارراتأكاكوس الفن الصخري وثقافات الصحراء قبل التاريخ( ،ت.
عمر الباروني و فؤاد الكعبازي)منشورات مركز دراسة جياد الميبيين ضد الغزو اإليطالي،
طرابمس ،1988 ،ص .110
()2البرغوثى ،عبد المطيف  ،المرجع السابق ،ص .195

()3عبدالعميم ،مصطفى كمال  ،المرجع السابق ،ص .44
* قبيمة ليبية ذكرىا ىيرودوتس تقطن حول بحيرة تيرتونس(شط الجريد حالياً)ُ ،ينظر،

المحجوب ،عبدالمنعم ،معجم تانيت -معجم في الحضارة الميبية -الفينيقية وحوض المتوسط
وما يتصل بيا من الحضارات المصرية واإلغريقية والرومانية ومممكة نوميديا وموريتانيا

الطنجية وموريتانيا القيصرية والصحراء الكبرى ،تانيت لمنشر والدراسات ،ليبيا -تونس-
المغرب ،ص.233
()4األثرم ،رجب اعبدالحميد،

ىيرودت والليبيون ،المرجع السابق(.981 ،ترجمة غير منشورة).
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تصور مقترح لدور الخدمة االجتماعية في تأصيل اليوية الثقافية
لطالب المرحمة الثانوية "دراسة تحميمية"

د.ىاجر أحمد الشريف /األكاديمية الميبية
د.مالك عمرو الشتيوي /كمية التربية ـ جنزور

مقدمة
شيدت السنوات األخيرة أحداثاً متالحقة وتطورات سريعة  ،جعمت عممية التغيير أم اًر حتمي ًا
في معظم دول العالم  ،وقد انتاب القمق بعض المجتمعات العربية من ىذا التغيير السريع
ويعتبر المجتمع الميبي ضمن ىذه المجتمعات  ،حيث تخشى أن تؤدي التحوالت السياسية
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية المتسارعة إلى التأثير عمى قيميا ومبادئيا وىويتيا الثقافية
مما يؤثر عمى تماسك المجتمع واستق ارره  ،وأدت إلى ظيور اتجاىات وقيم وأنماط تفكير ،
قد ال تتفق مع أيديولوجية مجتمعنا .
وتعد المدرسة مؤسسة اجتماعية تمثل أداة المجتمع في تحقيق أىدافيا بأبعادىا التربوية
والتعميمية واالجتماعية  ،وذلك بغرس قيم ومعتقدات المجتمع في نفوس الطالب  ،وتنمية
شخصية الطالب اإلدراكية واالنفعالية والوجدانية والجسمية  ،وكذلك غرس روح االنتماء إلى
الوطن  ،والحفاظ عمى اليوية الثقافية  ،ويأتي دور الخدمة االجتماعية في المدرسة ألنو
يعتبر من األدوار الميمة والمكممة لمنظام التعميمي والتربوي .
ومن ىنا تظير الحاجة إلجراء ىذه الدراسة  ،فمقد أدت التغيرات الثقافية إلى اختالل في
كثير من القيم والمفاىيم االجتماعية وبعد أن كان الشباب يتشرب قيمو من األسرة والمدرسة ،
أصبح يتشربيا من قنوات متعددة خاصة مع التطور التكنولوجي وتعدد وسائل االتصال لذلك
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فالمؤسسات التعميمية تعتبر ركيزة أساسية في دعم الشخصية والمحافظة عمى اليوية الثقافية
وتأصيميا في نفوس الطالب .
مشكمة الدراسة
تشكل القيم إطا اًر مرجعياً يحكم سموك األفراد ويوجو تصرفاتيم  ،كما أنيا تحفظ
لممجتمع تجانسو وتماسكو وترابطو  ،ولعل من أبرز دواعي االىتمام بالقيم ما يتعرض لو
المجتمع من عولمة ثقافية وتذويب لمقيم واختراق لميوية الثقافية .
وتتكامل المؤسسات االجتماعية الرسمية وغير الرسمية لتشكيل ىوية المجتمع وصياغة
توجيات أفراده في شتى النواحي  ،وتعد المدرسة المؤسسة الرسمية التي أنشأتيا الدولة لتقوم
بتربية وتعميم الطالب مبادئ العموم واألخالق والقيم واالتجاىات وتنشئتيم التنشئة الصالحة
التي تخمق منيم مواطنين صالحين يسيمون في خدمة أنفسيم ومجتمعيم وأمتيم .
فاليوية من أىم السمات المميزة لممجتمع  ،وىي تجسد الطموحات المستقبمية في المجتمع
 ،وتبرز معالم التطور في سموك األفراد وانجازاتيم في المجاالت المختمفة  ،بل تنطوي عمى
المبادئ والقيم التي تدفع اإلنسان إلى تحقيق غايات معينة  ،وعمى ضوء ذلك فاليوية الثقافية
ال بد أن تستند إلى أصول تستمد منيا قوتيا  ،والى معايير قيمية ومبادئ أخالقية وضوابط
اجتماعية وغايات سامية .

()1

ومن ىنا ظيرت أىمية الخدمة االجتماعية في المدارس ألنيا تمثل نظاماً اجتماعياً
مساعداً لمنظام التعميمي في إحداث التغيير الثقافي المالئم لمغة العصر والمحق لمنمو
االقتصادي واالجتماعي المناسب لبناء المجتمع وتنميتو في الجوانب كافة من خالل تدعيم
اإلدراك السميم والتفكير الواقعي لدى الطالب بحيث يكونو قادرين عمى تفيم مشكالتيم
ومشكالت مجتمعيم من ناحية والتوافق معو من ناحية أخرى .

المؤتمر العلمي الثاني لكلية اآلداب جامعة الزاوية  2018 / 7 / 16 -15م

122

تصور مقترح لدور الخدمة االجتماعية في تأصيل الهوية الثقافية لطالب المرحلة الثانوية.....

وىناك العديد من الدراسات التي اىتمت بالتعرف عمى الدور الفعمي لألخصائي
االجتماعي في المدارس ومن بينيا دراسة (الشتيوي،)5105،حيث توصمت دراستيا إلى
وجود بعض الصعوبات التي تعيق األخصائي االجتماعي لتفعيل قيم المواطنة لدى الطالب
إلزدحام اليوم الدراسي بالحصص مما يقمل دوره ،وأن الخطط العامة لمدراسة ليست مفعمة
بشكل يسيم في تفعيل قيم المواطنة .
وأشارت أيضا بعض الدراسات إلى إشكالية اليوية الثقافية في ظل العولمة وكيف يمكن
لمتعميم أن يسيم في مواجية ىذه العولمة  ،حيث تناولت دراسة مجموعة من القضايا
المرتبطة بماىية العولمة وتأثيرىا عمى الشخصية بما يساعدىا عمى مواجية تحديات العولمة
والوقوف عمى آليات التعميم لتفعيل ىذه الشخصية بما يساعدىا عمى مواجية تحديات العولمة
()2

.

وقد توصمت دراسة (الشريدة)5115،أن من إشكاليات الحركة العالمية المعاصرة أنيا

يمكن أن تبعثر أو تغيِّب اليوية والشخصية الوطنية المحمية  ،وتعيد تشكيميا من جديد في
إطار شخصية ليس ليا انتماءات وطنية وثقافية  ،وبالتالي انصيارىا في ثقافة الغالب التي
يديرىا ويريدىا "الالعبون الجدد" في الساحة العالمية لذلك يجب عمى مؤسسات المجتمع
وخاصة التعميمية أن تبني برامج ومراكز ومواد ومشروعات عممية وعممية وفكرية تنمي في
حس الناشئة معنى الوطنية والمشاركة الشعبية والشخصية الحضارية الفاعمة التي ينتمي إلييا
من خالل ما سبق تظير الحاجة إلجراء مثل ىذه الدراسة ويمكن بمورة مشكمة الدراسة في
العبارة األتية(تصور مقترح لدور الخدمة االجتماعية في تأصيل اليوية الثقافية بالمدارس
الثانوية)
أىمية الدراسة :
 .0تكمن أىمية الدراسة في توجيو أنظار المتخصصين في مجال التربية والتعميم لمكشف
عن مالمح اليوية الثقافية في المجتمع الميبي  ،والتي تعتبر من أىم القضايا التي ينبغي
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طرحيا  ،خاصة في ىذا الوقت  ،حيث تزايدت األخطار والتحديات التي تواجو
المجتمع.
 .5ابراز دور الخدمة االجتماعية المدرسية في تأصيل اليوية الثقافية  ،وتعزيز انتماء طمبة
المرحمة الثانوية لممجتمع وتنمية الوعي بيويتيم الثقافية  ،والحفاظ عمى ىذه اليوية التي
تتمتع بسمات وخصائص تميزىا عن غيرىا .
 .3تستمد الدراسة أىميتيا من طبيعة وخصائص طالب المرحمة الثانوية  ،فيذه الفئة تعتبر
طاقة بشرية ىامة ومؤثرة في كيان المجتمع  ،لذلك يجب السعي لدعم وتأصيل اليوية
الثقافية في نفوس الطالب وتعزيز انتمائيم لممجتمع  ،وتكوين الوعي اإليجابي الذي
يواجو بو الطالب األفكار السمبية واليدامة .
 .4وضع تصور مقترح لمدور الذي يمكن أن تمعبو الخدمة االجتماعية المدرسية في القضاء
عم ى أسباب ضعف االنتماء واليوية الثقافية  ،وتأصيل وتدعيم اليوية الثقافية في
المدارس الثانوية .
أىداف الدراسة :
يتمثل اليدف الرئيس في  (:دور الخدمة االجتماعية في تأصيل اليوية الثقافية لطالب
المرحمة الثانوية ) وسيتم التعرف عمي ذلك من خالل األىداف الفرعية اآلتية :
 .0الوقوف عمى مفيوم اليوية الثقافية وأىم مقوماتيا .
 .5محاولة إبراز دور الخدمة االجتماعية المدرسية في تأصيل اليوية الثقافية لدى طمبة
المرحمة الثانوية .
 .3وضع تصور مقترح لدور مكاتب الخدمة االجتماعية المدرسية في تأصيل اليوية الثقافية
لدى طمبة المرحمة الثانوية .
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تساؤالت الدراسة :
يمكن صياغة مشكمة الدراسة في التساؤل الرئيس  (:مادور الخدمة االجتماعية في
تأصيل اليوية الثقافية لطالب المرحمة الثانوية ) ويتفرع من التساؤل الرئيس التساؤالت
الفرعية اآلتية :
 .0ما مفيوم اليوية الثقافية ؟ وما أىم عناصرىا ؟
 .5ما دور الخدمة االجتماعية المدرسية في تأصيل اليوية الثقافية لدى طمبة المرحمة
الثانوية ؟
 .3ما التصور المقترح لدور مكاتب الخدمة االجتماعية المدرسية في تأصيل اليوية الثقافية
لدى طمبة المرحمة الثانوية ؟
منيج الدراسة
تعتبر ىذه الدراسة من الدراسات الوصفية التحميمية  ،لذلك استخدمت الباحثتان المنيج
الوصفي التحميمي الذي يعتمد عمى جمع المعمومات والبيانات والحقائق  ،ويصف ما ىو
كائن  ،ويمكن من تفسيره  ،كما ييتم بتحديد الظروف والعالقات التي توجد بين الوقائع  ،وال
يقتصر عمى جمع المعمومات والبيانات وتبويبيا  ،وانما يمتد إلى ما ىو أبعد من ذلك  ،ألنو
يتضمن قد اًر من التفسير والمقارنة والتحميل والربط لموصول إلى نتائج تبنى عمييا تصور
مقترح لمدور الذي يمكن أن تقوم بو مينة الخدمة االجتماعية في تأصيل اليوية الثقافية لدى
طمبة المرحمة الثانوية .
النظرية المفسرة لمدراسة
النظرية ىي إطار فكري يفسر حقائق عممية ويضعيا في نسق عممي مترابط كما أنيا
تتضمن مجموعة من المفاىيم والتعريفات التي تشكل رؤية منظمة لمظواىر عن طريق تحديد
()0

العالقة بين المتغيرات بيدف تفسير ىذه الظواىر والتنبؤ بيا .
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االجتماعية ليا قاعدة عممية تعتمد عمى مجموعة من المعارف وتتسق مع الممارسة الميدانية
باستخدام مجموعة النظريات المستمدة من العموم األخرى  ،كي تصبح أكثر فاعمية في
تحقيق األىداف المينية  ،ويعتبر ذلك من نواحي القوة ألنيا تضمن لممينة ولطرقيا قاعدة
عممية وعميو فقد اختارت الباحثتان نظرية الدور االجتماع باعتبارىا أكثر النظريات مالئمة
لموضوع الدراسة الحالية  ،خاصة عند تفسير وتحميل البيانات وصياغة النتائج العامة
وتحميميا.
نظريــة الدور االجتماعي
تقوم الفكرة األساسية ليذه النظرية عمى أساس أن كل فرد يشغل مرك اًز اجتماعياً معيناً في
السمم االجتماعي  ،وىذا المركز يحتم عمى الشخص الذي يشغل مجموعة من الحقوق
وااللتزامات التي تنظم تفاعمو مع األشخاص اآلخرين الذين يشغمون مراكز اجتماعية أخرى
وكل مجموعة من المراكز االجتماعية متقاربة المستوى ،ويقصد بالدور االجتماعي لدى رالف
لينتون " أن المكانة عبارة عن مجموعة الحقوق والواجبات  ،وبأن الدور ىو المظير
الديناميكي لممكانة  ،فالسير عمى ىذه الحقوق والواجبات معناه القيام بالدور ،ويشمل الدور
عند لينتون االتجاىات والقيم والسموك التي يممييا المجتمع عمى كل األشخاص الذين
يشغمون مرك اًز معيناً ،ويعتبر (ىانز كرت وسي ورايت ميمز) من أشير عمماء االجتماع الذين
اىتموا بنظرية الدور وتطورىا  ،وانمائيا  ،وذلك من خالل إضافاتيم العممية بخصوصيا في
كتابيم" الطبائع والبناء االجتماعي" ومن اإلضافات التي أضافوىا لنظرية الدور ،يرون أن
بناء الشخصية واألدوار االجتماعية التي يشغميا الفرد تتأثر بعدة مؤثرات بيولوجية ونفسية
واجتماعية ،ويمثل الدور أيضاً وحدة بنائية لتكوين المؤسسة ،وتمثل المؤسسة وحدة بنائية
لتكوين البناء االجتماعي  ،لذلك تتضح أىمية الدور في ظيور كل من المؤسسة والبناء
االجتماعي حتى يؤدي الفرد وظائفو لممجتمع الكبير .

()0
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وتصنف األدوار عمى النحو التالي :

()5

 .0الـدور الفعـمي :وىو الدور الذي يمارسو الفرد عند تعاممو مع أفراد المجتمع  ،وما يقوم
بو من واجبات.
 .5الدور المتوقع :وىو الدور الذي يتحدد بناء عمى توقعات األفراد نحو ممارسة الفرد
لدور معين.
 .3الـدور الموصوف  :وىو الدور الذي يقوم بو الفرد عمى ضوء المكانة أو الظروف التي
تحيط بو ،أو الوضع الذي يعيش فيو.
 .4الــدور المكتسب  :الذي يكتسبو الفرد من خالل تفاعمو مع األفراد المحيطين بو بناء
عمى قدراتو وامكاناتو.
ويأتي اختيار ىذه النظرية كونيا توضح دور مكاتب الخدمة االجتماعية المدرسية في
تأصيل اليوية الثقافية لدى طالب المرحمة الثانوية ،من خالل التفاعل والمشاركة وتحديد
األدوار المتنوعة والمسؤوليات المختمفة لمطالب  ،وعندما تحدد ىذه األدوار و المسؤوليات
داخل المدرسة ،يعرف كل طالب دوره ومسؤوليتو داخل النشاط المشارك فيو ،األمر الذي
يولد لديو نوع من الشعور بالمسؤولية وتحقيق الذات داخل الجماعة  ،ومن ثم محاولة تحقيق
ىذا الدور المكمف بو وتحقيق ذاتو والنجاح ،األمر الذي يوجد لدى الطالب الشعور
بالمسؤولية االجتماعية وااللتزام بالدور المنوط بو في المجتمع .
وكذلك تعمم السموك اإليجابي والميارات والخبرات خالل عالقاتو وتفاعمو مع اآلخرين وبذلك
يتولد لديو اإلحساس الكبير بدوره كطالب مسؤول داخل الجماعة أو المدرسة أو المجتمع
ككل .وعميو يمكن القول وفق ىذه النظرية إن الدور ثمرة تفاعل الطالب اآلخرين  ،وأن
االتجاىات نحو الذات ىي أساس فكرة الدور ،وتكتسب عن طريق المؤسسة التعميمية وتتأثر
تأث اًر كبي اًر بالمعايير الثقافية السائدة كما تتأثر بخبرة الشخص الذاتية  ،وليذا حاولت نظرية
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الدور تفيم السموك اإلنساني بالصورة المعقدة التي كون عمييا باعتبار أن السموك االجتماعي
يشمل عناصر حضارية واجتماعية وشخصية ،وعميو فإن لكل فرد دور يعد بمثابة مركز
اجتماعي يتناسب مع األداء الذي يقوم بو  ،يكتسب الطالب مركزه ويتعمم دوره من خالل
تفاعمو مع اآلخرين وخاصة األشخاص الميمين في حياتو  ،الذين يرتبط بيم ارتباطاً عاطفياً
.
كما تسيم نظرية الدور في كونيا توضح جيداً العالقة بين المدرسة كمؤسسة اجتماعية وما
ىو المطموب تحقيقو  ،ودور كل من األخصائي االجتماعي واألنشطة الطالبية كأدوار مكممة
لمدور الذي تقوم بو المدرسة وىي من ضمن األدوار االجتماعية في المجتمع .
فاألخصائي االجتماعي يجب أن يقوم من خالل أدواره عمى ترسيخ وتأصيل اليوية
الثقافية واالنتماء لممجتمع  ،وتمكين الطالب من المشاركة في العمل الجماعي والشعور
بالمسؤولية لتأدية أدوارىم من خالل ذلك لتحقيق األىداف المشتركة في إطار أىداف
المجتمع الميبي  ،من أجل المساىمة في حركة التنمية االقتصادية واالجتماعية الشاممة .
اليوية الثقافية وعناصرىا :
اليوية في معناىا المجرد ىي " جممة عالمات وخصائص من أجناس مختمفة  ،تستقل
بيا الذات عن اآلخر فبغياب ىذه العالمات والخصائص تغيب الذات وتدوب في اآلخر ،
وبحضورىا تحضر " .

()0

ويشير البعض لمفيوم اليوية ويعرفيا بأنيا "ىوية الشيء ثوابتو التي ال تتجدد وال تتغير
 ،وتتجمى وتفصح عن ذاتيا دون أن تخمي مكانتيا لنقيضيا طالما بقيت الذات عمى قيد
الحياة  ،فيي كالبصمة بالنسبة لإلنسان يتميز بيا عن غيره وتتجدد فاعميتيا  ،ويتجمى
وجييا كمما أزيمت من فوقيا طوارئ الطمس  ،إنيا الشفرة التي يمكن لمفرد أن يعرف نفسو
()5

في عالقتو بالجماعات االجتماعية " .
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فاليوية الثقافية ىي تمك السمات والخصائص التي تنفرد بيا الشخصية العربية وتجعميا
متميزة عن غيرىا من اليويات الثقافية األخرى  ،وتتمثل تمك الخصائص في المغة والدين
والتاريخ والتراث والعادات والتقاليد واألعراف وغيرىا من المكونات الثقافية ذات السمة العربية
االسالمية  ،وكمما تأصمت اليوية الثقافية في نفوس أفراد المجتمع يساعد ذلك عمى التأثير
في ثقافات المجتمعات األخرى  ،فيي ترتبط باالنتماء لممجتمع .
وقد عرفيا البعض بأنيا " مجموعة السمات الثقافية التي تتصف بيا جماعة من الناس في
فترة زمنية معينة  ،والتي تولد اإلحساس لدى األفراد باالنتماء لشعب معين  ،واالرتباط بوطن
()3

معين  ،والتعبير عن مشاعر االعتزاز والفخر بالشعب الذي ينتمي إليو ىؤالء األفراد ".

أما منظمة اليونسكو فقد عرفت اليوية الثقافية بأنيا تعني أوال وقبل كل شيء أننا أفراد
ننتمي إلى جماعة لُغوية محمية أو إقميمية أو وطنية  ،بما ليا من قيم أخالقية وجمالية تميزىا
 ،ويتضمن ذلك أيضاً األسموب الذي نستوعب بو تاريخ الجماعة وتقاليدىا وعاداتيا وأسموب
حياتيا واحساسنا بالخضوع لو والمشاركة فيو .

()4

فاإلنسان يولد ولو وطن ينتسب إليو ويحمل جنسيتو وفي سنوات عمره األولى تتحدد
ىويتو الشخصية ،ومن خالل تعميمو يستطيع أن يحدد ىويتو المحمية والمجتمعية ومع تراكم
خبراتو تحدد ىويتو القومية ويولد شعوره القومي بالوطنية واالنتماء وىذا مبني عمى الوعي
واإلدراك بحقوق والواجبات بحيث يصبح مواطناً فعاالً ونشطاً ومشاركاً ،وبناء عميو يمكن
القول إن مشاعر االنتماء والمواطنة ال تحددىا بطاقة اليوية  ،وانما شعور المواطن بأن
المجتمع يتعامل معو بصفتو منتمياً إليو  ،وبأنو مسئول عنو ويعمل عمى تأمين حاضره
ومستقبمو وال يميز بينو وبين غيره من المواطنين  ،وكمما تحققت المواطنة بمعناىا الكامل ،
فإن ذلك يسيم في ترسيخ الشعور باالنتماء .
()0

أىم وسائل تعزيز الوالء واالنتماء لممجتمع :
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 0ـ القيام بالواجب المطموب عمى أكمل وجو في جميع المجاالت ليكون دليالً لوطنية صادقة
وانتماء قوي يتمتع بيا .
 5ـ القيام باألعمال التطوعية والخيرية ألن فائدتيا تعم الوطن والمواطنين .
 3ـ المحافظة عمى المغة األصمية  ،والتراث الثقافي  ،والموروث الشعبي .
 4ـ المحافظة عمى العادات والتقاليد التي يرضى عنيا المجتمع .
5ـ ـ المحافظة عمى القيم اإلنسانية وتعزيزىا .
من خالل ما سبق يتضح أن التربية عمى روح الوالء ينبغي أن تترافق مع تنمية روح التسامح
واالعتراف باآلخر وبحقو في اختيار قضيتو ومثمو األعمى والتركيز عمى المثل األعمى
لألمة باعتباره يشكل نسيجاً متفاعالً لميوية الجزئية المكونة لو مع التأكيد عمى حقيقة التنوع
الثقافي والتنوع في اليوية القومية التي تتعايش وتتجاوز معاً في تفاعل إنساني أساسو
االعتراف باآلخر وعدم السعي إللغائو أو احتوائو.
ولو تتبعنا طبيعة المجتمع الميبي فإننا نممس بسيولة أن من أىم مميزات المجتمع الميبي
أنو مجتمع محافظ مترابط  ،وبذلك كانت القبيمة ىي المسيطرة عمى الواقع االجتماعي
وكذلك عمى مواقف الفرد من السمطة ونظرتو ليا  ،وبما أن المجتمع الميبي ىو مجتمع
عشائري قبمي فإن الوالء فيو يتدرج من الوالءات العشائرية ثم القبمية فالوطنية حيث يبدأ من
دائرة صغرى ىي العائمة ويتسع تدريجياً ليأخذ بعده الوطني  ،ويمتاز ىذا المجتمع بقدر
كبير من التجانس بين أفراده حيث أن اغمب السكان ىم عرب مسممون  ،وليم اشتراك في
التاريخ والدين والثقافة والمغة .
عناصر اليوية الثقافية :
إن اليوية الثقافية تتكون من عدة عناصر مرتبطة ببعضيا  ،وأي خمل يحدث في
أحدىا يؤدي إلى خمل في باقي العناصر  ،وفيما يمي أبرز ىذه العناصر :ــ
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1ــ المغة :ــ إن المغة ىي وسيمة التفكير الذي من خاللو تتحدد رؤية العالم ونواميسو فإن
معرفتيا تعتبر ركيزة أساسية لتحصين اليوية والماىية  ،وان قوتيا في أمة ما تعني استم اررية
ىذه األمة بأخذ دورىا بين بقية األمم ألن غمبة المغة بغمبة أىميا ومنزلتيا بين المغات.
فالمغة ىي المكون األول والرئيس في اليوية الثقافية  ،وىي حياة األمة وىي بدايتيا
ونيايتيا  ،والمغة في أي مجتمع ليست مجرد كممات وألفاظ لمتفاىم بين أفراد المجتمع ،
ولكنيا وعاء يحوي مكونات عقمية ووجدانية ومعتقدات وخصوصيات ىذا المجتمع  ،وبالتالي
فالحفاظ عمى المغة يعني ضمان وبقاء أي مجتمع واستم ارريتو .
إن ارتباط اليوية الثقافية بالمغة ىو ارتباط وثيق فعن طريق المغة تفيم من خالليا عالقة
الناس فيما بينيم واألمر نفسو ينطبق عمى اليويات الفردية التي تمثل عمى األقل جزئياً
االنتماءات الجماعية .
2ــ الدين :ـ تستمد اليوية الثقافية مقوماتيا من الدين اإلسالمي الذي يدعو إلى الحق ويتخذ
من اإلنسان موضوعاً لو  ،والدين ىو المكون األول ليويتنا الثقافية  ،واإلسالم لو تأثير قوي
في ىويتنا الثقافية  ،وال يمكن تصور وجود لميوية الثقافية إال بوجود الدين اإلسالمي في
مجتمعنا  ،وىو سمة تميز المجتمعات العربية واإلسالمية  ،وأداة المسممين لمقاومة االغتراب
الثقافي .
3ـــ التاريخ :ـ ال يمكن ألية أمة أن تشعر بوجودىا بين األمم إال عن طريق تاريخيا  ،فيو
الذي يمث ىويتيا والتاريخ ىو السجل الثابت لماضي األمة وذكرياتيا  ،وىو الذي يميز
الجماعات البشرية بعضيا ببعض  ،لذلك يعتبر طمس تاريخ األمة أو تشوييو ىو أحد
األسباب في طمس ىويتيا وتشويييا .
من خالل ىذه العناصر تتبين أىمية الحفاظ عمى اليوية الثقافية  ،وال بد من السعي
والعمل عمى تأصيل اليوية الثقافية العربية واإلسالمية  ،والمحافظة عمييا من األخطار التي
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تواجو مجتمعاتنا العربية خاصة أننا في عصر العولمة والتقدم والتطور التكنولوجي والمعرفي
ومن أىم التحديات التي يمكن أن تواجو اليوية الثقافية  :العولمة فيي ظاىرة ال يمكن
نكرانيا  ،وىي تيار جارف  ،مما يجعمنا نحن العرب أمام تحد الحياة كافة نما نتبادل التأثير
والتأثر ا أو مسيطرة و  ،فريسة ثقافات ىدامة معيا من منطمق استقاللية الثقافة العربية ،
فالعولمة محاولة التقارب بين ثقافات شعوب العالم

فيً ودمجيا جميعا  ،المختمفة بيدف

إزالة الفوارق الثقافية بينيا ثقافة واحدة ذات مالمح وخصائص مشتركة واحدة  .وىذا يدل
عمى ىيمنة الثقافة األقوى عمى الثقافات الضعيفة إما عن طريق التفاعل الثقافي أو االمت ازج
الثقافي في حالة تالشي الحدود الجغرافية  ،وفي الحالتين تكون النتيجة ىي طغيان ثقافة
عالمية واحدة عمى الثقافات القومية والمحمية ومحاولة إذابتيا والحمول محميا ،والعولمة
الثقافية تشير إلى محاولة وضع شعوب العالم في  ،من الفكر الثقافي األمريكي قوالب
فكرية موحدة تنبع أساسا وتسيم في ذلك األقمار الصناعية واالنترنيت والصحافة واإلعالم
وغيرىا  ،وىي محاولة لسمخ الشعوب عن ثقافتيا وموروثيا الحضاري  ،ومن الميم ىنا
التفريق بين العولمة الثقافية المرفوضة واالنفتاح المنشود عمى ثقافات الغرب والشرق بما
يتفق مع ديننا ومبادئنا وقيمنا بقصد االستفادة وتنمية الثقافة العربية وتطويرىا .
لذلك يجب عمى المدرسة تنقية التراث مما قد يشوبو من ضعف إلعطاء صورة صادقة
عنو .ىذا وتستطيع المدرسة أن تساىم بدور كبير في تطوير التراث الثقافي وتجديده  ،عن
طريق الفحص المستمر لألنماط الثقافية وتحميميا واخضاعيا لألسموب العممي  ،وأن تحتوي
المناىج الدراسية عمى ىذا التراث الثقافي  ،عمى إن يتم تقديمو بصورة مقبولة ومفيومة ،
ولما كان النظام المدرسي قد تواجد نتيجة الحاجة إلى العناية بيذا التراث واالحتفاظ بو
واستغاللو مرة أخرى .فإنو من واجب مؤسساتنا التعميمية أن تراعي ضرورة الحفاظ عمى
التراث الثقافي لممجتمع .وألن التراث الثقافي مركب ومعقد ومتشابك  ،لذلك البد إن يقدم
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بطريقة تتناسب مع مراحل النمو المختمفة لألجيال  ،وعمى المدرسة تنقية التراث مما قد
يشوبو من ضعف إلعطاء صورة صادقة عنو وتستطيع المدرسة أن تساىم بدور كبير في
تطوير التراث الثقافي وتجديده  ،عن طريق الفحص المستمر لألنماط الثقافية وتحميميا
واخضاعيا لألسموب العممي ولما كانت القيم التربوية ال يمكن عزليا عن أبعادىا الثالثة
(المعرفي والوجداني والسموكي)  ،فقد جاءت المناىج بمنظومتيا المتكاممة من أىداف
وخبرات ونشاطات وطرائق وتقويم لتعكس تمك التوجييات واألىداف التربوية العامة بما فييا
البعد القيمي  ،ويعتبر مضمون المناىج أحد أكثر وسائل التربية في تبديل نظام القيم وتعتبر
المغة وسيمة االتصال األساسية التي تعتمد عمييا تمك المناىج في نقل األىداف التربوية ،
فالعممية التكوينية لمميارات واالتجاىات لمطالب والتي تبدأ منذ التحاق الطفل بالمدرسة وحتى
تخرجو تتم من خالل محتوى المناىج والمقررات الدراسية وأساليب التعميم المتبعة في المدرسة
ومستوى التحصيل عند الطالب .
مفيوم المدرسة الثانوية وأىدافيا ومقوماتيا
المدرسة ىي المؤسسة التربوية التي يقضي الطالب فييا معظم أوقاتيم ،وىي التي
تزودىم بالعموم والمعارف والخبرات المتنوعة ،وفييا يتم تدعيم مباديء السموك القويم ،وربط
الفرد بالمجتمع ،ورفع شعور بالوالء واالنتماء إليو ،كما تعد ضرورة اجتماعية يمجأ إلى
إنشائيا إلشباع حاجات نفسية وعممية تعجز األسرة عن القيام بيا بعد تعقد الحياة ،حيث أنيا
توفر المنال والبيئة المناسبة الت يتمكن الطالب من ممارسة األنشطة بمختمف أنواعيا ،وىذا
يجعميا قادرة عمى تنمية قيم المواطنة ،وىكذا يمكن القول إن قيم المواطنة في الفكر والعمل
إنما تشتق من قيم إنسانية عميا تتيح ليا مجاال لنمو والقتداء ،وتمك ىي قيمة الحرية والعدل
االجتماعي والمشاركة الفعالة والمجزية تحقيقاً لكرامة اإلنسان ،وربما كان من المفيد أن نؤكد
بوجو خاص عمى ضرورة أن تفتح أبواب التعبير الحر عمى مصراعييا من أجل الحوار
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البناء ،وليس لمجرد االختالف وتسجيل المواقف ،وأن يتوج الحوار في تمحيص لقضايا
الحياة والمصير إلى نقاط ال التقاء ،ومواطن العمل المشترك ،وأن تكون نياية التفكير ىي
بداية العمل التعاوني

()0
.

وتحقق المدرسة تمك الميام التربوية عن طريق إيجاد بيئة تعميمية وتعميمية وذلك وفق
نظريات التعميم والتعمم حيث تمثل العممية األولى في المفيوم السموكي لدى عمماء النفس
التربوي جممة من اإلجراءات تتمثل في تحديد األىداف  ،وتحديد المحتوى التعميمي واألنشطة
وخمق البيئة التعميمية والموقف التعميمي التي تحقق أىداف التعميم  ،وتحديد ما يجب عمى
المتعمم إلتقانو بينما تحدث عممية التعمم وفق المنظور السموكي نفسو نتيجة االرتباط بين
المثيرات (البيئة) واالستجابات التي يقوم بيا المتعمم أثناء تفاعمو مع تمك البيئة حيث يؤدي
التعزيز والممارسات والتدريب دور تثبيت ىذه السموكيات  ،وأما عممية التعمم وفق النظريات
المعرفية فيي تقوم عمى أن يحدث تفاعل إدراكي بين اإلنسان والخبرات التعميمية ويتمثل ذلك
في تطوير السموكيات العقمية والوجدانية و الميارية عن طريق العمميات العقمية العميا ،وحيث
إن ترسيخ اليوية الثقافية تدخل في إطار النسق القيمي لممجتمع فان عممية التعميم والتعمم
اإلجرائية الخاصة فالقيمة ليا مكون معرفي فيجب أن تسعى المدرسة لتنمية المعرفة النظرية
بمفيوم المواطنة والوالء واالنتماء لممجتمع  ،والحقوق والواجبات التي أقرتيا كل من األديان
السماوية والدستور  ،وتبين أىمية إدراك الطالب ليذه الحقوق والواجبات كما يجب أن تغرس
المدرسة في نفوس الطالب احترام اآلخر وقبولو .

()5

وتـع ــد المرحمة الثانوية ىي مرحمة الشباب ،والتي ىي من أىـ ــم المحطات في حياة
اإلنسان حيث أن الشباب في كل مجتمع عماد نيضتو،وفي كل نيضة سرقوتيا وتماسكيا،
ومما ال شك فيو أيضاً أن ىذه المرحمة يتم فييا تنمية الوعي بالمواطنة حيث يتفيم فييا
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الطالب الوعي ببرامجا القتصاد ومعنى االنتخابات والتصويت ومصطمحات الديمقراطية
والعدالة والسياسية العامة.
وىناك مجموعة من الخصائص المشتركة لنمو الطالب في المرحمة الثانويـة ويطمق
عمى ىذه المرحـمة (المراىقة) وتتمثل ىذه الخصائص فيما يمي :ـ
 0ـ ىي مرحمة استقرار في النمو الجسمي والحركي من حيث الحجم والوزن مع بعض النمو
في العضالت والصدر والكتفين  ،ويميل إلى استنفاد طاقة نشاطو أكثر مما يممك فيو يرىق
نفسو أحياناً بالتمرينات الرياضية كي يقوي عضالتو ويسعى من خالل ذلك إلى اكتساب
الجسم الرياضي بالتدريب عمى أنواع الرياضة الفردية .
 5ـ يكتمل لديو النضج في القدرات العقمية تقريباً  ،وتتضح الفروق الفردية ويتميز بالطابع
الخيالي في تفكيره .
 3ـ يميل إلى اكتشاف ما حولو ويبدأ االىتمام بالتخصص والتفكير في المستقبل وتزداد لديو
الرغبة في المناقشة .
 4ـ يميل في ىذه المرحمة إلى القراءة بصورة عامة  ،ويميل إلى أحالم اليقظة كوسيمة من
وسائل أرضاء النفس .
 5ـ ينتقل من االعتماد عمى الغير إلى االعتماد عمى النفس والميل إلى النقد ومقاومة سمطة
األسرة والمدرسة.
 6ـ يميل المراىق في ىذه المرحمة إلى الزعامة ويزيد لديو االىتمام بالمظير والميل إلى
اكتشاف البيئة والرحالت والمغامرة والمخاطرة .
7ـ ـ كما أنو يسعى إلى التحرر واالنطالق وتبني أراء وأفكار مغايرة ألسرتو ومعمميو من باب
إثبات ذاتو ومكانتو والن المراىق نظرتو تختمف لمحياة ـ ومن خالل تبني فمسفة أن يعيش
المرء وأن يترك غيره يعيش .
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أىداف المدرسة كما حددىا " جال سجون  ،وأستون-:

()0

1ــ المعرفة اإلدراكية  :حيث أوضح أن اليدف األول واألساسي لممدرسة ىو إنتاج أو تخريج
الطالب مزودين بالمعارف والميارة .
2ــ المواطنة  :فاليدف المتوقع من المدرسة تخريج طمبة صالحين ومزودين بالقيم
واالتجاىات القيمية لممشاركة في المجتمع الديمقراطي .
3ــ التنشئة االجتماعية  :السعي في تحقيق الطالب التكيف واالنسجام بين الطمبة والبيئة
االجتماعية وتمكينيم من االستفادة من البرامج الدراسية واألنشطة المدرسية .
4ــ الحراك االجتماعي  :المدرسة عمييا أن توفر الطرق والسبل التي تمكن الطالب من
تحقيق التحسن االجتماعي  ،عن طريق المعمومات التي يتمقاىا الطالب في المدرسة فيي
األسموب الوحيد لتحسين الوضع االجتماعي .
مقومات المدرســـــة -:
لكي تحقق المدرسة وظيفتيا االجتماعية التي أنشئت من أجميا ولكي تنجح في تحقيق
أىدافيا البد أن ترتكز العممية التعميمية عمى أسس وركائز ،وبشي من اإليجاز سوف أسرد
الركائز األساسية إلنجاح العممية التعميمية والتي تتمثل في :
أوالً  /اإلدارة المدرسية :
تتوقف قوة التعميم عمى إدارتو وذلك ألن اإلدارة التعميمية تعني اإلشراف عمى العممية
التعميمية وتنظيميا وتوجيييا وتقويميا  ،فإذا كانت ىذه اإلدارة عاجزة عن أداة مياميا فأنيا
تؤثر في أداء التعميم سمباً بطبيعة الحال  ،وقد قيل أن قوة تكمن في إدارتو وليس في مادة
التعميم ذاتيا.

()0
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ثانياً  /المعمم :
ىو " ذلك الشخص الذي يحمل مؤىالً تربوياً كمعمم مدرس أو م ــدرب ( ،)5فيو المحور
الرئيس في العممية التربوية والتعميمية  ،وىو الذي يعمل عمى ترسيخ اليوية الثقافية في
المدرسة وتنمية السموك االجتماعي واألخالقي  ،وىو الذي يكون لو دو اًر في نشر ثقافة
السالم وااللتزام بمبادئ العدل والتسامح والحوار  ،واالحترام بين طالب في المدرسة  ،ويرسخ
مفيوم التعاون مع اآلخرين والقيام بالعمل الخيري التطوعي والخدمي  ،لتكوين طالب أكثر
فعالية في الحياة العامة  ،من خالل تنمية القيم االجتماعية  ،وتعريف الطالب بمؤسسات
الدولة ومنظماتيا كما أن لو دور كبير في ترسيخ حب الوطن واالنتماء إليو ،حيث ينمي
فييم مشاعر الحب والوالء لموطن واالنتماء لو  ،ويحثيم عمى الحرص عميو والدفاع عنو .
ثالثاً  /المناىج الدراسية :
تعد المناىج الدراسية من أىم عناصر اإلصالح التعميمي والتربوي باعتباره األداة
والوسيمة المؤدية إلى تحقيق أىداف التربية والتعميم وتمبية حاجات الطمبة ومتطمبات التنمية ،
وترسيخ القيم والمبادئ وروح الوالء واالنتماء لموطن واكساب الطالب المعارف والميارات
الالزمة لمحياة والتعميم ولكي تحقق المناىج الدراسية والبرامج المدرسية وظائفيا االجتماعية
يراعي أن تنمو وتتغير لتقابل قدرات ورغبات الطالب من وجية واحتياجات المجتمع كمما
حقق التعميم وظائفو االجتماعية.

لـــذلك يجب أن تيتم المناىـج التعميمية والبرامـج

()0

المدرسية بالجــوانب التالية :

 0ـ أن ترتبط المناىج التعميمية باحتياجات التنمية االقتصادية واالجتماعية في المجتمع .
 5ـ أن ترتبط المناىج باألحداث الجارية في المجتمع  ،مما يتطمب مرونتيا لمواجية التغيرات
والمتطمبات المجتمعية .
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 3ـ أن يعتمد عمى أساليب االتصال الحديثة في تنفيذ المناىج والمقررات الدراسية حتى يمكن
لمطالب سرعة استيعابيا .
أي بمعنى أخر تعيد المناىج الدراسية إنتاج القيم المجتمعية التي تعرف وتحدد طبيعة األدوار
االجتماعية المختمفة بمجموعة المراكز التي يشغميا كل فرد وتعمم األدوار المناسبة لكل
مركز.
ثالثاً  :البرامج و األنشطة المدرسية ودورىا في تأصيل اليوية الثقافية :
تمعب األنشطة والبرامج التربوية دو ار ًًميماً في تنمية قيم المواطنة ،حيث توفر المدارس

الثانوية المناخ والبيئة المناسبة التي تمكن الطالب من ممارسة األنشطة بمختمف أنواعيا،
مما يساعدىم عمى ممارسة سموكيات مختمفة تنبع من جو العفوية والحرية التي تتميز بيا
تمك األنشطة ،وفييا يكتسب الطمبة السموكيات التي تسيم في تنمية قيم المواطنة وتغرس
فييم المسئولية االجتماعية اتجاه مجتمعيم والتعاون وحب اآلخرين واألمانة وحب العمل .
دور الخدمة االجتماعية المدرسية في تأصيل اليوبة الثقافية :
الخدمة االجتماعية مينة إنسانية ليا أسموبيا المتميز في أدائيا تستند في فمسفتيا إلى مبدأ
اإليمان العميق بقدرة األفراد والجماعات عمى التطور والنمو اإليجابي البناء وقدرتيم عمى
مساعدة أنفسيم بأنفسيم لتحقيق أقصى استفادة من إمكانياتيم وامكانيات المجتمع  ،وتعني
بذلك التنمية االيجابية التي تستيدف مساعدة األفراد عمى أن يييئوا أنفسيم لحياة إيجابية
راضية سعيدة في الحدود التي توجبيا مسئولياتيم االجتماعية تجاه أنفسيم وأسرىم ومجتمعيم
وبما أن الخدمة االجتماعية مينة إنسانية تركز عمى اإلنسان كمحور أساسي في التعامل بأنو
إنسان دون أي اعتبارات أخرى  ،وباعتباره عضواً في المجتمع لديو احتياجات اجتماعية
واقتصادية وثقافية وسياسية ودينية  ،تسعى ىذه المينة لمساعدتو عمى إشباعيا  ،وايجاد حل
لمشكالتو وتحقيق أكبر قدر ممكن من االعتماد عمى النفس  ،وال يتم ذلك إال بمساعدة
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األخصائي االجتماعي المعد إعداداً نظرياً وعممياً الحتراف العمل في حقل الخدمات
االجتماعية.
ولذلك فالخدمة االجتماعية المدرسية تيتم اىتماماً كبي اًر برعاية الطالب في المرحمة
الثانوية ومساعدتيم عمى تحقيق توازنيم االجتماعي واستقرارىم النفسي  ،بحيث يعبر ىذه
المرحمة وقد خال سموكو من التوتر االنفعالي الحاد  ،مما يساعده عمى التوافق مع بيئتـ ــو.
وتعرف الخدمة االجتماعية المدرسية " بأنيا تمك المجيودات والخدمات والبرامج التي يييئوىا
أخصائيون اجتماعيون لطمبة المدارس بقصد تحقيق أىداف تربوية  ،وتنمية شخصياتيم إلى
أقصى درجة ومساعدتيم عمى االستفادة من الفرص والخبرات المدرسية إلى أقصى حد تسمح
بو قدراتيم واستعداداتيم المختمفة ".

()0

كما عرفت أيضاً عمى أنيا تعاون ميني مشترك بفرض تأكيد فاعمية العممية التعميمية
وتقديم المساعدة لمتالميذ الذين يواجيون صعوبات في االستفادة من موارد وامكانيات
المدرسة بكفاءة والغرض من الخدمة االجتماعية المدرسية ىو تقديم المساعدة لمتمميذ الذي
يواجو صعوبات باستمرار لوقايتو من خطورة تمك الصعوبات .

()5

أما األخصائي االجتماعي في المجال المدرسي ىو ذلك الشخص الفني والميني الذي
يمارس عممو في المجال المدرسي في ضوء مفيوم الخدمة االجتماعية  ،وعمى أساس
فمسفتيا ممتزماً بمبادئيا ومعاييرىا األخالقية  ،ىادفاً إلى مساعدة الطمبة الذين يتعثرون في
تعميميم  ،ومساعدة المدرسة عمى تحقيق أىدافيا التربوية والتعميمية  ،إلعداد أبنائيا لممستقبل
 ،فدور األخصائي االجتماعي يختمف عن دور المدرس،وال يتقيد بجدول المدرسة الرسمي ،
إنما عممو في معالجة القضايا والمشكالت االجتماعية والنفسية والسموكية لمطالب داخل
المدرسة وخارجيا ومتابعتيا باستمرار طول مدة العام الدراسي ،بذلك تيدف الخدمة
االجتماعية المدرسية إلى تنمية شعور الطالب باالنتماء إلى المجتمع والقيم والنظام والبيئة
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والثقافة ،ليرتقي ىذا الشعور إلى حد تشبع الفرد بثقافة االنتماء ،وأن يتمثل ذلك في سموكو
وفي الدفاع عن قيم وطنو ومكتسباتو ،وأن تعميم قيم المواطنة تقوم عمى تكوين المواطن
وتنمية وعيو بالحقوق والواجبات ،وتعمل عمى ترسيخ سموك وتطور مستوى مشاركتو في بناء
المجتمع الذي ينتمي إليو ،فالمدرسة مجتمع صغير يتدرب فيو الطالب عمى العمل الجماعي
وعمى تحمل المسئولية  ،وعمى إطاعة النظام وادراك فكرة الحق والواجب  ،والمدرسة
كمؤسسة اجتماعية ال يمكن أن تكون منعزلة عن المجتمع الكبير  ،بل يجب أن تفتح أبوابيا
لخدمة البيئة لتوفير االطمئنان النفسي لطالب وذويو  ،حتى ال يشعر أنو مكان منعزل عن
البيت ـ وليتم التشاور في مصالح األبناء ،واألخصائي االجتماعي في المدرسة يقوم بالعمل
مع الطالب واآلباء والمعممين واإلدارة المدرسية  ،في كل المواقف التي تتصل بالخبرة
المدرسية  ،سواء في معالجة مشكالت سوء التكيف التي ترتبط باألشخاص أم بالموضوعات
 ،إلى جانب العمل مع الجماعات وتنظيم البرامج الثقافية واالجتماعية  ،وكذلك العمل مع
التنظيمات المدرسية كمجالس الطالب ومجالس اآلباء والمعممين وغيرىا ،من خالل ما سبق
يتبين أن الخدمة االجتماعية تنسجم وتتوافق قيميا ومكوناتيا وأىدافيا تبعاً الحتياجات أفراد
المجتمع ومن ىنا ظيرت أىمية الخدمة االجتماعية المدرسية باعتبارىا نظاماً اجتماعياً قاد اًر
عمى إيجاد جو اجتماعي فاعل وايجابي تسوده العالقات الطيبة وينتشر فيو الحب
واإلخالص والتعاون والبر بالصورة التي تسمح ألفراده بممارسة أدوارىم االجتماعية بما يؤدي
إلي تطور المجتمع واستمرار بنائو ونمائو .
أىداف الخدمة االجتماعية المدرسية
الخدمة االجتماعية في المجال المدرسي مينة احتاجت إلييا المؤسسة التعميمية لتحقيق
وظيفتيا االجتماعية أمام المتغيرات التي يعيشيا المجتمع وتؤثر فيو  ،وتسعىإلي تحقيق عدد
من األىداف أبرزىا ما يمي :
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 0ـ تنظيم الحياة اال جتماعية بالمدارس  ،لتصبح محببة لطمبة،وصالحة لنمو قدراتيم العقمية
والنفسية والجسمية واالجتماعية لالندماج والتفاعل معيا .
 5ـ مساعدة المتعمم عمى حل مشكالتو المختمفة وتبصره بمسئولياتو تجاه المدرسة والبيئة
وحث المدرسين عمى اكتشاف الحاالت التي يواجييا الطالب والعمل عمى مساعدة
األخصائي االجتماعي عمى حميا .
 3ـ توطيد الصالت الفاعمة واإليجابية بين المدرسة والبيئة ومؤسسات المجتمع وذلك بتكوين
مجالس اآلباء واألساتذة بحيث تصبح المدارس مراكز إشعاع تعميمي وتربوي في جميع
مجاالت النشاط اإلنساني بواسطة مراكز الخدمة العامة  .وذلك بتفاعل المدرسة وحث
()0

طالبيا لمخروج لمبيئة المحمية في رحالت ومعسكرات وتبادل الخبرات النافعة .

4ـ ـ مساعدة المدرسة عمى أداء دورىا التعميمي إضافة إلى دورىا في التنشئة االجتماعية.
 5ـ إحداث المدرسة لمتغيير والتجديد بما يجعل منيا وسيمة لتنمية القيادات االجتماعية الماىرة
 6ـ العمل عمى إحداث تكييف التالميذ والطالب في المدرسة مع البيئة االجتماعية المدرسية
واكسابيم الخبرات التعميمية واالجتماعية  ،الستمرار الحركة الفكرية بين المجتمع الكبير
والمجتمع المدرسي  ،وتوثيق الرابطة العممية .
 7ـ تييئة المدرسة لتصبح بيئة مثالية يتدرب طالبيا عمى الضبط االجتماعي وامتثال القيم
واالتجاىات المرغوب فييا بتكوين العالقات االجتماعية والتعمُّم عمى أسس التعامل الطيب.
8ـ ـ تزويد الطالب بما يؤىميم لمقيام بمسؤولياتيم وذلك باألفكار واالتجاىات العقمية
واالجتماعية والدينية من خالل المجتمع الذي تستمد منو المدرسة فمسفتيا االجتماعية .
9ـ ـ إنماء شخصية الطالب ،وذلك بتدعيم وتكوين القيم األخالقية الضابطة وتقوية دوافع
العمل والسعي لتحقيق أىداف وغايات المجتمع وطموحاتو.
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استنتاجات الدراسة
 0ـ تتعرض اليوية الثقافية في المجتمع الميبي لمعديد من التحديات  ،وأىميا العولمة والغزو
الفكري  ،وال تستطيع النظم التعميمية والتربوية بحالتيا الراىنة مواجية تمك التحديات ،
ويترتب عمى ذلك ضعف اليوية الثقافية واإلسالمية لممجتمع  ،لذلك يجب صياغة استراتيجية
لمتعامل مع ىذه التحديات  ،والعمل عمى تأصيل مالمح اليوية الثقافية لمواجية أي مؤثرات
سمبية قد تؤثر عمى الطالب .
 5ـ إن أبرز القيم الواجب إكسابيا لمطالب في المدارس الثانوية ىي بث روح التعاون بين
الطالب وغرس مفيوم العمل التطوعي وتنمية قيم المشاركة والتكافل بين الطالب والحفاظ
عمى اليوية الثقافية الوطنية داخل المدرسة وتقوية الروابط االجتماعية تنمية مشاعر
المسؤولية واإليجابية والفاعمية والمشاركة داخل المدرسة وتثقيف الطمبة بأىمية الروح الوطنية
ومساعدة الطالب عمى التعبير عن آرائيم بحرية داخل المدرسة غرس قيم االنتماء لموطن
من خالل العمم والنشيد الوطني.
3ـ ـ إعادة النظر في سياسة إعداد األخصائي االجتماعي بما يحقق االرتقاء بمستواه الميني
والثقافي واألخالقي  ،بحيث يستطيع أن يكون عامال ميما في ترسيخ وتدعيم اليوية الثقافية
لدى الطالب .
 4ـ إن األنشطة المدرسية ليا دور كبير في تأصيل اليوية الثقافية خاصة لدى طالب المرحمة
الثانوية فالمدرسة ىي وسيمة المجتمع في نقل تراثو الثقافي وقيمو  ،لذا يجب تطوير البرامج
واألنشطة في المدارس وتمبية احتياجات الطالب بما يتماشى مع ميوليم واتجاىاتيم .
 5ـ العمل عمى عدم التعارض بين القيم الدينية واألخالقية بين العمم الذي يستند إلى العقل
والتجريب  ،فاإلسالم يرى أن العمم وتطبيقاتو أمر ميم في حياة اإلنسان .
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6ـ ـ يجب تطوير المناىج والمقررات الدراسية ومواكبة عصر التطور والتكنولوجيا بما يتماشى
مع أيدولوجية المجتمع وقيمو  ،والعمل عمى تنمية معارف الطالب واكسابيم ميارات
الحصول عمى المعرفة بأنفسيم  ،ألن المقررات الدراسية تعتبر أحد العناصر األساسية التي
ليا دور في تأصيل اليوية الثقافية  ،والتي يجب أن تكون ضمن محتوى المقررات .
تصور مقترح لدور الخدمة االجتماعية في تأصيل اليوية الثقافية بالمدارس الثانوية
ومن ىذا المنطمق قامت الباحثتان في نياي ـ ـ ـ ـ ـ ـة ىذه الدراسة بإعداد التصور المقترح لدور
مكاتب الخدمة االجتماعية في تأصيل اليوية الثقافية ل ـ ـ ـ ــدى ط ـ ـ ـ ـ ــالب المرحمة الثانوية وقد
احت ــوي التصور المق ــترح عمى العناصر التالية :
أوالً  /األسس النظرية التي يقوم عمييا التصور
أ .المبادئ والقيم العممية والنظرية التي كونت البناء المعرفي والقيمي والمياري واألخالقي لمينة
الخدمة االجتماعية .
ب .نتائج الدراسات السابقة في موضوع اليوية الثقافية  ،ودور مكاتب الخدمة االجتماعية
المدرسية بالمدارس الثانوية .
ج .اإلطار النظري لمدراسة والذي حاولت الباحثتان أن يشمل متغيرات الدراسة األساسية .
د .نتائج الدراسة الحالية وما أسفرت عنو من محددات يمكن االنطالق منيا في ىذا التصور.
ثانياً  /االفتراضات األساسية لمتصور المقترح
 .0إن تأصيل اليوية الثقافية البد أن تعتمد عمى ترسيخ وتدعيم نسيج من القيم والحقوق
والواجبات يؤمن بيا األخصائي حتى ينمييا في طالب المرحمة الثانوية بالمدارس .
 .5إن تنمية االتجاىات والقيم المرتبطة بالمواطنة والوالء واالنتماء يتطمب وعي وادراك من قبل
األخصائيين االجتماعيين بأىمية ترسيخ اليوية الثقافية لدى الطالب.
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 .3أن يتم التركيز عمى جانبين أساسيين ىما  :التصور المعرفي حول ىذا الموضوع  ،متزامناً
مع مجموعة األنشطة والبرامج التي يجب أن تقدم في المدارس الثانوية لترسيخ وتأصيل
اليوية الثقافية في عقول الطالب .
 .4أن تأصيل اليوية الثقافية ال يرتبط بفئة معينة وانما ىو لكل فئات المجتمع .
.5

أن تنمي ميارات و قدرات األخصائي االجتماعي الفنية والمينية  ،وال يتوقف األمر عمى
ذلك بل يجب تنمية القدرات المؤسسية التي تمكن األخصائي من الوصول إلي أىدافو حول
تأصيل اليوية الثقافية .
ثالثاً  /أىداف التصور المقترح
يسعى تصور المقترح إلي تحقيق األىداف اآلتية

أ .تزويد األخصائيين االجتماعيين بالمعارف والخبرات والميارات الخاصة لتأصيل اليوية الثقافية
وكيفية تدعيميا والتعامل معيا.
ب .تزويد األخصائيين االجتماعيين باألساليب والتكنيكات المينية الحديثة التي تمكن من تنمية
ىذه القيم .
ج .تزويد األخصائيين االجتماعيين بأساليب وميارات خاصة بإعداد األنشطة والبرامج التي تنمي
قيمة الوالء واالنتماء لدى طالب المرحمة الثانوية في المجتمع .
رابعاً  /المستيدفون من التصور المقترح
المستيدفون من ىذا التصور ىم األخصائيون االجتماعيون العاممون بالمدارس الثانوية .
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خامساً  /المراحل اإلجرائية لتصور المقترح
ولكي يحقق التصور أىدافو يحتوي عمى المراحل اآلتية :


المرحمة التحضيرية  :وفي ىذه المرحمة يتم تحديد االحتياجات التدريبية لألخصائيين
االجتماعيين العاممين بالمدارس الثانوية  ،ثم تحديد األنشطة والبرامج التدريبية والتي تتمثل
فيما يمي :


إقامة المحاضرات والندوات والمؤتمرات لتقديم المعارف والمعمومات لممساىمة في تطوير
و ممارسة األساليب المينية لمخدمة االجتماعية داخل المؤسسات التعميمية .



الدورات التدريبية مما يؤدي إلى إكسابيم الخبرات والميارات و زيادة كفاءتيم في العمل



المناقشة الجماعية لتبادل االراء والحوار في قضايا المجتمع مما ينمي الشعور باالنتماء
والمسئولية والمشاركة وحرية الرأي لدى الطالب .



المرحمة التخطيطية  :وفي ىذه المرحمة يتم تحديد البرامج الداعمة لممعارف

والميارات المينية لألخصائيين االجتماعيين واألدوار التي يجب أن يقوم بيا األخصائي
االجتماعي أثناء عممو في المدارس الثانوية وتتمثل ىذه االدوار في (معالج – ممكن – تربوي
– وسيط – إداري – مخطط) ويتم ذلك وفق خريطة زمنية أو برنامج زمني محدد فيو عدد
الساعات والمحاضرات والقائمين عمييا من أساتذة وخبراء في مجال الخدمة االجتماعية .
أىم األدوار المينية التي يقوم بيا األخصائي االجتماعي لمرقي بالمينة وتطويرىا :


دور المعالج :
من خالل مساعدة الطالب عمى مواجية المشكالت التي تواجييم في المدرسة وتؤثر

عمى تحصمييم الدراسي  ،وكذلك تعديل سموكيات الطالب السمبية والتي تؤثر عمى تفاعميم
مع المجتمع المدرسي  ،تعديل أفكار واتجاىات اآلباء الخاطئة نحو التعميم ونحو معاممة
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أبناءىم حتى تصبح األسرة مجاالً مناسباً لتدعيم أبناءىا ومساعدتيم عمى أداء أدوارىم
االجتماعية كطالب .


دور الممكن :
يعمل األخصائي االجتماعي إلى مساعدة الطالب عمى اكتشاف مصادر القوة بداخميم

واستخداميا لتحقيق أىدافيم ومساعدتيم عمى تحديد أىدافيم والعمل عمى تحقيقيا  ،واستخدام
التنظيمات المدرسية كاتحاد الطالب ومجمس اآلباء والمعممين كأدوات فعالة لتحقيق أىداف
العممية التربوية .


دور التربوي :
في ىذا الدور يقوم األخصائي االجتماعي كممارس عام بتزويد الطالب بالمعارف

والمعمومات التي يحتاجونيا لمتعامل مع المواقف المدرسية المختمفة  ،وكذلك إكسابيم
مجموعة من االتجاىات والقيم اإليجابية وبخاصة القيم الدينية واألخالقية واالجتماعية
كاإليمان باهلل ورسمو واالنتماء لممجتمع والعمل الجماعي وتنمية روح التعاون والعمل مع
اآلخرين وتحمل المسئولية واحترام النظام وتقدير الوقت والعمل  ،واكساب الطالب ميارات
التوافق والتكيف مع المجتمع المدرسي  ،واكسابيم الميارات والخبرات الجماعية عن طريق
استثمار انشطة الجماعات .


دور الوسيط :
يقوم األخصائي االجتماعي بميام الوساطة بين الطالب ومصادر الخدمات في المدرسة

أو في المجتمع  ،وربط المدرسة ككل بالبيئة التي توجد فييا والمجتمع المحمي بما فيو من
مؤسسات مختمفة إليجاد عالقات تعاونية بينيا وبين المدرسة واالستفادة من خدماتيا لصالح
الطالب .
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دور اإلداري :
يسعى األخصائي االجتماعي باألعمال المتصمة بالتنظيم واإلدارة والتي تتطمبيا طبيعة

عممو من خالل مساىمتو في إعداد الخطط والبرامج ومتابعة تنفيذىا  ،وكذلك إعداد وتمقي
التقارير ودراستيا والتوصل لتوصيات بشأنيا .


دور المخطط :
وفي ىذا الدور يقوم األخصائي االجتماعي بمجموعة من األنشطة والعمميات لمساعدة

الطالب عمى تحقيق األىداف بطريقة منظمة وبأفضل صورة ممكنة وذلك بتحديد الحاجات
وأولويات وتحديد الموارد واإلمكانيات ووضع خطة تنفيذية لتحقيق األىداف  ،والعمل عمى
متابعة تنفيذ ىذه الخطط والبرامج والمشروعات لضمان تنفيذىا بالصورة التي خطط ليا وفي
المواعيد المطموبة .


تنفيذ البرنامج  :ىذه الخطوة يتم فييا تنفيذ إجراءات البرنامج المقترح من خالل التسجيل
لمحاضرين وبدأ وقائع البرنامج التدريبي المقترح وتنفيذ األنشطة المدعمة لمجوانب
المعرفية و الميارية لألخصائيين االجتماعيين فيما يرتبط بتأصيل اليوية الثقافية .

ومن ىنا تبدو أىمية مكاتب الخدمة االجتماعية المدرسية لتحقيق أىدافيا عندما يقوم
األخصائي االجتماعي المدرسي بتشجيع طالب المرحمة الثانوية عمى ممارسة األنشطة
والبرامج اآلتية :
تطوعية ضمن أنشطة ومبادرات الخير
 مبادرات التطوع  :يقوم عديد من الطمبة بحمالت
ّ
عمى مدار السنة  ،وىذا يد ّل عمى أخالق وقيم نبيمة  ،وتشمل ىذه المبادرات عمى تقديم
وجبات لمعائالت المحتاجة  ،باإلضافة إلى معونات مختمفة توجد في طرود.
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 االىتمام بالنظافة  :تعتبر النظافة من أىم األساسيات التي يحرص الطمبة عمى
تكدس وتُرمى من
االىتمام بيا كتنظيف الفصول الدراسية  ،والمدرسة من النفايات التي ّ
قبل آخرين  ،فيذه الظاىرة تشجع وتدفع بالكثير من الطمبة لمحفاظ عمى بيئتيم.
 التبرع بالدم  :تقام تحت منيج اإلحساس باآلخرين  ،الذين يحتاجون إلى وحدات الدم
ىذه وترسل ىذا الوحدات إلى المستشفيات  ،والى كل شخص يحتاج إلييا ومنيا يصل
إلى من يحتاجيا من البالد المجاورة.
 المشاركة الفعالة  :تعد إحدى أساسيات الرقي والتقدم  ،وبناء المجتمع  ،والتأثير في
كثير من الق اررات التي تيم المجتمع كالمشاركة في االنتخابات باعتبار أن الطالب من
فئة الشباب التي تشكل نسبة كبيرة .
 تقديم التبرعات  :تسعى مجموعات مختمفة من الطالب إلى جمع األموال لغايات
متعددة ونبيمة  ،كترميم أماكن لمعبادة  ،وتقديميا لألسر المحتاجة  ،واصالح المتنزىات
ّ
والحدائق.
 إنشاء ورشات لمعمل  :تشمل عمى توفير أوقات لمراجعة العديد من المواد وذلك من
خالل التنسيق مع المدرسين  ،والتنسيق لعقد مؤتمرات مختمفة المضمون تيم المجتمع
والطالب وذلك لزيادة معارف الطالب اآلخرين  ،وحثيم عمى المشاركة في األنشطة
المختمفة التي تقام في أماكن مختمفة.
االجتماعية  :يكون ذلك بالتنسيق لممشاركة في األفراح واألحزان مع
 تقوية العالقات
ّ

اآلخر وىذا يساعد عمى توطيد العالقات بين الطالب لمرقي وتقوية العالقات والروابط

االجتماعية بين طالب في جوانب متعددة .


تقييم البرنامج  :وفي ىذه المرحمة تتم عممية التقييم حيث تكون مصاحبة لجميع
خطوات التنفيذ في الخدمة االجتماعية  ،وذلك من خالل التقارير الدورية لالجتماعات
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وكذلك تقارير ونتائج الندوات والمؤتمرات وكذلك قياس عائد الدورة التدريبية لألخصائيين
االجتماعيين الحاضرين ليذه الدورة وذلك من خالل استمارة لألخصائيين وتقدير
األىداف التي تحققت ليم.
فبرامج تأصيل اليوية الثقافية لدى طالب المرحمة الثانوية تأخذ أشكاالً متعددة وصو اًر
شتى لتصل إلى أىدافيا

فمنيا ما يصبح برامج ومناىج دراسية تغطي كافة المراحل

التعميمية  ،وتتطور بتطور النضوج العقمي لمنشء  ،لتصل إلى عمق الطالب وتداعب
خياليم  ،وتصاحب تطمعاتيم ومنيا ما يكون برامج توعية وارشاد ومنيا ما يكون قدوة ومثالً
ونموذجاً حيث تقوم ىذه األنشطة بدور اليقل أىمية عن المواد الدراسية ألنيا تمكن الطمبة
من اكتساب الخبرة من خالل التجارب العممية باإلضافة إلى األنشطة التطوعية والثقافية
والتي تسيم في التبادل الثقافي وتنمية الشخصية الوطنية  ،من خالل المناخ المدرسي
الممنيج .
سادساً  :عوامل نجاح التصور المقترح :
وىناك ركائز يمكن من خالليا إنجاح ىذا التصور المقترح وىي :
أ.

إن التدريب الناجح البد أن ينطمق من االحتياجات التدريبية الفعمية والمرتبطة بالجوانب المراد
صقل األخصائيين وتزويدىم بيا  ،ولذلك يجب أن يحتكم إلي تقدير موضوعي حول
احتياجات األخصائيين التدريبية من أجل تدعيم قيم المواطنة لألحداث .

ب .أن يكون ىناك حوافز لمحاضرين ىذه الدورات من قبل الجيات اإلدارية التي تشرف عمي
األخصائيين االجتماعيين العاممين بيذه المؤسسات ولعل ىذا الحافز يمكن أن يكون معنوياً
أو مادياً أو االثنين معاً لضمان المنافسة من أجل اجتياز البرنامج بنجاح .
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ج .أن يتم دعم ىذا البرنامج مادياً وأن يمد باألساليب التكنولوجية التي تستخدم في عرض المادة
التدريبية مع استخدام عناصر جاذبة ومشوقة في البرنامج لكسر حاجز الممل لدي
األخصائيين .
د .البد من التركيز عمي األنشطة التدريبية المدعمة لتطور أداء األخصائيين االجتماعيين فيما
يرتبط بقيم المواطنة .
ه .تييئة المدارس الثانوية ودعميا مادياً وتعديل بعض لوائحيا مما يجعميا أكثر استقباالً لما
يريده األخصائيون االجتماعيون وتنفيذه بعد الحصول عمى ىذا البرنامج التدريبي .
قائمة المراجع :
.0

إحسان محمد الحسن ،النظريات االجتماعية المتقدمة  ،عمان  ،دار األوائل لمنشر ،
. 5115

.5

أحمد محمد الطبيب ،اإلدارة التعميمية أصوليا وتطبيقاتيا المعاصرة  ،اإلسكندرية0999

.3

أماني غازي الجرار ،المواطنة العالمية  ،دار وائل لمنشر والتوزيع . 5100 ،

.4

جمال شحاتو حبيب  ،مريم إبراىيم حنا  ،الخدمة االجتماعية المعاصرة ،المكتب الجامعي
الحديث.5100،

.5

حامد عمار ،الجامعة بين الرسالة والمؤسسة ،سمسمة دراسات في التربية والثقافة ،الدار
العربية لمكتاب،القاىرة. 0996،

.6

حسين عمى كشالف  ،دور المدرسة واألسرة في رعاية المتفوقين والموىوبين  ،جامعة
الفاتح سابقاً  ،مجمة العموم االجتماعية  ،العدد الثالث ـ كمية اآلداب. 5101 ،

.7

خالد بن عبد العزيز الشريدة ،صناعة المواطنة في عالم متغير رؤية في السياسة
االجتماعية  ،عميد خدمة المجتمع – جامعة القصيم  ،ورقة بحث مقدمة لم ـقـ ـ ـ ـ ــاء ق ـ ـ ـ ـ ــادة
العمل التربوي في و ازرة التربية والتعميم  ،الباحة . 5115،
المؤتمر العلمي الثاني لكلية اآلداب جامعة الزاوية  2018 / 7 / 16 -15م

150

تصور مقترح لدور الخدمة االجتماعية في تأصيل الهوية الثقافية لطالب المرحلة الثانوية.....

.8

سناء بشير الشتيوي  ،دور األخصائي االجتماعي المدرسي في تفعيل قيم المواطنة لدى
طالب المرحمة الثانوية  ،دراسة ميدانية عمى المؤسسات التعميمية بمرحمة التعميم الثانوي
بمدينة طرابمس  ،رسالة ماجستير  ،جامعة طرابمس. 5105 ،

.9

السيد عبد العزيز البيواشي ،التعميم واشكالية اليوية الثقافية في ظل العولمة  ،المؤتمر
السنوي الثامن لمجمعية المصرية لمتربية المقارنة واإلدارة التعميمية باالشتراك مع مركز
تطوير التع ميم الجامعي "التربية والتعددية الثقافية مع مطمع األلفية الثاثة"  ،دار الفكر
العربي  57 ،ـ 59يناير  ، 5111القاىرة .

 .01شحاتو سميمان محمد سميمان  ،مناىج البحث بين النظرية والتطبيق ،اإلسكندرية  ،مركز
اإلسكندرية لمكتاب5116 ،
 .00عبد العزيز عبد اهلل مختار ،التخطيط وتنمية المجتمع ،القاىرة  ،دار الحكيم لمطباعة و
النشر  ،الطبعة الثانية .0990 ،
 .05عبد الودود مكروم ،قيم ىوية وثقافة اإلنماء " مدخل لتحديد دور التعميم العالي في بناء
مستقبل األمة العربية "  ،المؤتمر العممي العشرون " مناىج التعميم واليوية الثقافية " ،
المنعقد في الفترة  31ـ 30يوليو  ، 5118بدار ضيافة جامعة عين شمس  ،مجمد ، 4
الجمعية المصرية لممناىج وطرق التدريس .
 .03عياد سعيد أمطير ،معجم مصطمحات التربية الخاصة واعادة التأىيل  ،منشورات أكاديمية
الدراسات العميا جنزور . 5116 ،
 .04فاطمة الحاروني  ،خدمة الفرد  ،دار النيضة المصرية  ،القاىرة . 0985 ،
 .05ماىر أبو المعاطي عمى  ،الخدمة االجتماعية في المجال المدرسي  ،مكتبة زىراء الشرق
 ،الطبعة الثانية
 .06محمد سيد فيمي ،أسس الخدمة االجتماعية  ،المكتب الجامعي الحديث  ،االسكندرية،
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. 5111
 .07محمود جابر حسن ،استخدام إستراتيجية لعب األدوار في تدريس الدراسات االجتماعية
لتنمية ثقافة المواطنة لدى تالميذ المرحمة االبتدائية ،المؤتمر األول لمجمعية المصرية
لمدراسات االجتماعية ،جامعة عين شمس 5118 ،
ىوامش البحث
 .0عبد الودود مكروم  ،قيم ىوية وثقافة اإلنماء " مدخل لتحديد دور التعميم العالي في بناء
مستقبل األمة العربية "  ،المؤتمر العممي العشرون " مناىج التعميم واليوية الثقافية " ،
المنعقد في الفترة  31ـ 30يوليو  ،5118بدار ضيافة جامعة عين شمس  ،مجمد ، 4
الجمعية المصرية لممناىج وطرق التدريس ،ص.037
 .5السيد عبد العزيز البيواشي ،التعميم واشكالية اليوية الثقافية في ظل العولمة  ،المؤتمر
السنوي الثامن لمجمعية المصرية لمتربية المقارنة واإلدارة التعميمية باالشتراك مع مركز
تطوير التعميم الجامعي "التربية والتعددية الثقافية مع مطمع األلفية الثاثة"  ،دار الفكر
العربي  -57 ،ـ 59يناير  ، 5111القاىرة  ،ص -555ـ. 567
0

 -شحاتة سميمان محمد ،مناىج البحث بين النظرية والتطبيق  ،اإلسكتدرية  ،مركز

اإلسكندرية لمكتاب  ، 5116،ص .68
 -0إحسان محمد الحسن  ،النظريات االجتماعية المتقدمة  ،عمان  ،دار األوائل
لمنشر ،5116،ص. 064 -065
 -5عبد العزيز عبداهلل مختار ،التخطيط وتنمية المجتمع  ،القاىرة ،دار الحكيم لمطباعة
والنشر  ،الطبعة الثانية 0990،ص ص.056 - 055
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 -المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم  :الخطة الشاممة لمثقافة العربية  ،ط ، 5تونس،

إدارة الثقافة ،د.ت  ،ص. 50
 -5حامد عمارة ،الجامعة بين الرسالة والمؤسسة  ،سمسمة دراسات في التربية والثقافة ،
الدار العربية لمكتاب  ،القاىرة ،د ــت،ص. 6
3

 -حمدي حسن المحروقي،دور التربية في مواجية تداعيات العولمة عمى اليوية الثقافية ،

مجمة دراسات في التعميم الجماعي  ،القاىرة  ،ع  ،5114 ، 7ص.064
4

 -المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم  ،مرجع سابق  ،ص . 45

 -0أماني غازي الجرار ،المواطنة العالمية ،دار وائل لمنشر والتوزيع ، 5100،ص.74
 -0حامد عمار ،الجامعة بين الرسالة والمؤسسة  ،مرجع سابق ،ص . 07
 -5محمود جابر حسن  ،استخدام إستراتيجية لعب األدوار في تدريس الدراسات االجتماعية
لتنمية ثقافة المواطنة لدى تالميذ المرحمة االبتدائية ،المؤتمر األول لمجمعية المصرية
لمدراسات االجتماعية ،جامعة عين شمس ، 5118،ص. 877
 -0حسين عمي كشالف ،دور المدرسة واألسرة في رعاية المتفوقين والموىوبين جامعة
طرابمس  ،مجمة العموم االجتماعية  ،العدد الثالث ،5101،ص.004
-0

أحمد محمد الطبيب  ،اإلدارة التعميمية أصوليا وتطبيقاتيا المعاصرة  ،االسكندرية

0999،ص.)35
 -5عياد سعيد أمطير ،معجم مصطمحات التربية الخاصة واعادة التأىيل  ،منشورات
أكاديمية الدراسات العميا ،جنزور ،5116،ص .581
 -0محمد سيد فيمي ،أسس الخدمة االجتماعية  ،المكتب الجامعي الحديث  ،اإلسكتدرية
 ، 5111،ص.578
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 -0عمي ماىر أبو المعاطي  ،الخدمة االجتماعية في المجال المدرسي ،مكتبة زىراء الشرق
 ،الطبعة الثانية ،ص30

.

 -5جمال شحاتو حبيب ،مريم إبراىيم حنا  ،الخدمة االجتماعية المعاصرة  ،المكتب
الجامعي الحديث  ، 5100،ص.309
 -0فاطمة الحاروني ،خدمة الفرد  ،دار النيضة المصرية  ،القاىرة  ، 0985،ص. 095
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الخطاب الدعوي في ظل اإلعالم الجديد
د.خالد صالح
تمييد
ديف اإلسالـ ىو الديف الذي جاء إلسعاد البشرية في الدنيا واآلخرة وىو كذلؾ الديف
الصالح لكؿ زماف ومكاف .ولكي يواكب تطور العصور البد أف يترقى خطابو ليستوعب ىذا
التطور وال يكوف ذلؾ إالَّ بمقومات يتطور بيا خطابو الدعوي المنبثؽ عنو في ضوء اإلعالـ
الجديد ،ومف ىنا المنطمؽ نتطرؽ لتعريؼ بعض المصطمحات التي ليا عالقة بالبحث .
أوالً  :المقومات.
لغـة :ىي " جمع لمقوـ ،وىو مف الفعؿ قَ َّوـ ،يقاؿ :أقمت الشيء وقومتو  ،بمعنى استقاـ،

واالستقامة  :اعتداؿ الشيء واستواؤه ،وقوـ درأه :أزاؿ عوجو ،وقوـ السمعة ،وقدرىا" (.)1

يقوـ ما يقاؿ عميو " :الشيء الذي يدخؿ في
اصطالحاً:
المقوـ مرادؼ لمذاتي ،وىو الذي ّ
ّ
ماىيتو فتمتئـ ماىيتو منو ومف غيره "

)2(.

ثانياً– تعريف الخطاب الدعوي:
الخطاب الدعوي ىو " الخطاب الذي يستند إلى مرجعية إسالمية مف أصوؿ ديف اإلسالـ:
القرآف والسنة أو مف سائر الفروع اإلسالمية األخرى  ،سواء أكاف منتج الخطاب جماعة
إسالمية أـ مؤسسة دعوية رسمية أو أىمية أـ أفراداً متفرقيف جمعيـ االستناد لمديف وأصولو
مرجعيػةً لرؤاىـ وأطروحاتيـ  ،وإلدارة الحياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية التي
يحيونيا  ،أو لمتفاعؿ مع دوائر الػيُػويات القطرية أو األممية أو دوائر الحركة الوظيفية التي

يرتبطوف بيا ويتعاطوف معيا")3( .
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ويمثؿ الخطاب الدعوي المعمومة والفكر والتصور الذي يراد نقمو إلي المدعو .ومف ىذا
المنطمؽ جاءموضوع ىذا البحث الذي تناولت فيو المقومات الذاتية والمقومات الموضوعية
لتطوير الخطاب الدعوي في ضوء اإلعالـ الجديد.
المبحث األول  -المقومـات الذاتيـة :
إف مادة الخطاب الدعوي تعني " معمومات منقولة مف القرآف أو مف السنة النبوية ،ليا
عناصرىا وصفاتيا ،تستخدـ الوسائؿ الشرعية الطاىرة لتحقيؽ الغايات واألىداؼ اإلسالمية
الحنيفة"

)4( .

ومادة الخطاب الدعوي ىي إحدى عناصر العممية اإلعالمية اإلسالمية ،

وعميو فالخطاب الدعوي يجب أف تتوفر فيو مواصفات عالمية إعالمية ليواكب الحركة
اإلعالمية العالمية الجديدة مف جية  ،ومف جية أخرى يجب أف يتميز الخطاب بصفات
خاصة بو تعبر عف رسالة سامية مستمدة مبادئيا مف القرآف والسنة النبوية المطيرة .
المطمب األول – المضمون والوضوح.
يتميز اإلسالـ بجانبيف  " :اإلقناع والوضوح في المحتوى  ،وطريقة عرضو  ،وعدـ
االحتياج إلى وسطاء أو ُشَّراح أو كينوت يمتمكوف حؽ فيمو وتفسيره لمناس ،وىذا الوضوح
في المنيج ينبغي أف ينعكس في اإلعالـ بكافة وسائمو ،كما يساعد ىذا الوضوح غير
المسمميف عمى الدخوؿ في اإلسالـ ،فإنو أيضاً يساعد المسمميف عمي االلتزاـ بشعائره
واالنقياد ألحكامو "(.)5
والخطاب الدعوي الجديد يجب أف يكوف ذا مضموف  ،والوضوح يعتبر مف أحد
الخصائص العامة لإلسالـ وفي الحقيقة إف بساطة تعاليـ اإلسالـ ووضوحيا تعد مف أبرز
العوامؿ الفعالة في نشر الرسالة اإلسالمية ".والداعية الناجح ىو الذي يستطيع أف يقدـ
الخطاب بمثؿ ىذا الوضوح عمى أف تكوف المادة العممية اإلعالمية ذات مضموف كبير حتى
يستطيع أف يخاطب بيا الكبير والصغير ،والمثقؼ واألمي في الوقت ذاتو"(.)6
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ومضمون مادة الخطاب الدعوي المتطور لو أىمية كبيرة إذ " تحدد قيمة المادة مف خاللو،
فإف كاف عظيماً صارت المادة عظيمة ،واف كاف تافياً ال ىدؼ لو جاءت المادة تافية
مضيعة لموقت .لذلؾ فإف اإلسالـ يطمب مف الدعاة اإلعالمييف أف ييتموا بالمضموف  ،وأف
يجعموه في كؿ وسيمة إعالمية معاصرة  ،وىذا المضموف يواجو تحديات خطيرة  ،وعميو
وظائؼ كبيرة  ،ومطموب منو أف يكوف وفؽ مستوى العصر ،يقدـ اإلسالـ بثوبو الحقيقي
الذي كاف عميو رسوؿ اهلل  ويساىـ في نشر المعرفة والقيـ ،ويؤدي دوره في اإلنماء
والبناء" ( ،)7ولكي يحقؽ الخطاب الدعوي اليدؼ المرجو منو" البد أف يكوف واضحاً وذا
مضموف حتى تزداد القدرة عمي اإلقناع بو ويكوف القبوؿ إيجابياً مف المدعو  ،وبذلؾ تكوف
النتيجة إيجابية " ( ،)8ومف أىـ الشروط لنجاح الخطاب الدعوي في وسائؿ اإلعالـ المعاصرة
ىو توفر عوامؿ الكفاءة والدقة المتناىية ؛ فإف " استجابة المتمقي مرىونة بالكفاءة والدقة
والوضوح  ،وعميو تكوف ىناؾ أمور يجب وضعيا في االعتبار بالنسبة لمادة الخطاب
الدعوي الجديد في اإلعالـ المعاصر وىي " (:)9
 .1عناصر ومكونات مادة الخطاب الدعوي.
 .2المغة والطريقة التي تحقؽ بيا العناصر ومكونات المادة لتؤدي معنى .
 .3أسموب تقديـ الخطاب الذي يجذب المدعو ويشعره بقيمتو وبحاجتو إلييا.
 .4أسس االختيار وقواعد التقييـ تأخذ بيا مادة الخطاب فضؿ التقدـ عمى سواىا (.)10
وأىمية المضموف في الخطاب الدعوي تنحصر في التعبير عنو  :أي وضعو في شكؿ
مف أشكاؿ الخطاب المعاصر ،وفي ىذا إقرار لحرية اإلعالمي الداعية  ،ولكنيا " حرية
مسؤولة تمتزـ باألخالقيات والقيـ والمبادئ المحددة في اإلعالـ اإلسالمي ،وىذا االلتزاـ ىو
الذي يكسب رجؿ اإلعالـ ومادتو اإلعالمية مصداقية مصدرىا القانوف الخمقي والواجب الفني
في صدؽ التعبير وداللتو عف الواقع داللة أمينة " (.)11
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وكمما كانت مادة الخطاب أقؿ غموضاً كمما زاد احتماؿ أف يتـ االستجابة ليا مف قبؿ
المتمقي ،ويعني الوضوح ىنا بالضرورة  " :أف تكوف مادة الخطاب ذات معنى واحد ال يقبؿ
تفسيرات أخرى ،وال يعني تفضيؿ المادة اإلعالمية البسيطة عمى المادة اإلعالمية أكثر
تعقيداً ،بؿ يعني تفضيؿ المادة اإلعالمية التي ليا تفسير واضح ويخمو معناه مف الغموض
()12

عف المادة اإلعالمية الغامضة التي قد تقبؿ تفسيرات متناقضة" .
المطمب الثاني -احترام اآلراء واالتجاىات السائدة.

الرأي بصفة عامة ينقسـ إلى رأي شخصي ورأي خاص و رأي عاـ ؛"فالرأي
الشخصي :ىو الذي ُيكونو الفرد لنفسو في موضوع معيف بعد تفكير في ىذا الموضوع،
ويجاىر بو دوف أف يخشى شيئا .أما الرأي الخاص :فيو جزء مف الرأي الشخصي الذي ال
يجاىر بو الشخص أماـ الناس .ولكنو يحتفظ بو لنفسو خشية أف يعرض نفسو لمخطر ،أو
خشية فقداف صديؽ أو ،منصب .وقد يبوح الشخص لبعض المقربيف إليو الذيف يكتموف سره
" )13(.؛ أما الرأي العامفإنو  " :يمثؿ تيا اًر يسري عبر الجماىير ،يعكس إقباليا أو نفورىا
ويعكس رضاىا أو سخطيا .ويظير ذلؾ غالبا في صورة مجموعة مف الضغوط واألحكاـ
التي تصدرىا ىذه الجماىير تجاه عمؿ مف األعماؿ أو حادثة مف األحداث ،والقرآف الكريـ
عنى بالرأي  ،وأطمؽ لو حريتو بشكؿ لـ تفعمو الحضارات القديمة و الحديثة )14( .وأكد ذلؾ
ِ
ت تُ ْك ِرهُ َّ
يف)15( وقاؿ تعالى
اس َحتَ ٰى َي ُك ُ
في اآليات الشريفة قاؿ تعالىأَفَأ َْن َ
ونوْا ُم ْؤ ِمن َ
الن َ
:وُق ِؿ ا ْلح ُ ِ
آء َف ْمَي ْكفُر ، )16(ويتكوف الرأي العاـ
َ
آء َف ْمُي ْؤ ِم ْف َو َم ْف َش َ
ؽ م ْف َرِّب ُك ْـ فَ َم ْف َش َ
َ
بالضرورة بيف أفراد جميور ما ،ويحظى الجميور باىتماـ كبير مف جانب اإلسالـ ،ولو
الحؽ في الحصوؿ عمي الحقائؽ والمعمومات ليتكوف الرأي العاـ عمي أساس سميـ ،وكاف
الرسوؿ  يعمـ أصحابو -رضواف اهلل عمييـ  -بالخطط والسياسات قبؿ تنفيذىا ،ويأخذ
آراءىـ فييا" (.)17
المؤتمر العلمي الثاني لكلية اآلداب جامعة الزاوية  8152 / 7 / 51 -51م

651

الخطاب الدعوي في ظل اإلعالم الجديد

وقد بمغ مف اىتماـ النبي بالمحافظة عمى الرأي العاـ حيث إنو  كاف يسترضي مف أخذوا
موقفاً ينـ عف عدـ الرضا .ذلؾ ما حدث في تقسيـ الغنائـ بعد غزوة ُحَنيف ،حيث خص

النبي المؤلفة قموبيـ .وىـ أىؿ مكة بمزيد مف الغنائـ واألعطيات يتألؼ قموبيـ ،فوجد
غضب بعض األنصار في نفوسيـ مف ذلؾ وقالوا :يغفر اهلل لرسوؿ اهلل ،يعطي قريشا

ويتركنا وسيوفنا تقطر مف دمائيـ.
فبمغ ذلؾ رسوؿ اهلل  ،فأرسؿ إلى األنصار في مكاف ِ
أع َد ليـ ،ولـ يدع معيـ أحدا غيرىـ،
ثـ قاـ فييـ فحمد اهلل وأثنى عميو بما ىو أىمو ثـ قاؿ":يا معشر األنصار مقالة بمغتني عنكـ؟
ألـ آتكـ ضالال فيداكـ اهلل بي ،وكنتـ متفرقيف فألفكـ اهلل بي .وكنتـ عالة فأغناكـ اهلل بي "
كمما قاؿ ليـ مف ذلؾ شيئا قالوا بمى ،اهلل ورسولو أمف وأفضؿ "ثـ قاؿ :أال تجيبوني يا معشر
األنصار؟
قالوا :بماذا نجيبؾ يا رسوؿ اهلل؟ هلل ولرسولو المف والفضؿ ،فقاؿ :
" أما واهلل لو شئتـ لقمتـ فمصدقتـ وال صدقتـ :أتيتنا مكذباً فصدقناؾ ومخذوالً فنصرناؾ
وطريداً فآويناؾ .فصاحوا :بؿ المف عمينا هلل ورسولو.
ثـ تابع رسوؿ اهلل  قائال :أوجدتـ يا معشر األنصار في أنفسكـ مف أجؿ لعمعة مف الدنيا،
تألفت بيا قوماً ليسمموا ووكمتكـ إلى إسالمكـ ،أال ترضوف يا معشر األنصار أف يذىب
لما تنقمبوف بو خير مما
الناس بالشاة والبعير ،وترجعوا برسوؿ اهلل  إلى رحالكـ؟ فو اهلل َ
ينقمبوف بو والذي نفس محمد بيده لوال اليجرة لكنت ام اًر مف األنصار ،ولو سمؾ الناس شعباً
وسمكت األنصار شعباً ،لسمكت شعب األنصار ،وأنكـ ستمقوف أثره مف بعدي ،فاصبروا حتى
تمقوني عمى الحوض ،الميـ ارحـ األنصار وأبناء األنصار وأبناء أبناء األنصار" فبكى القوـ
حتى أخضمت لحاىـ وقالوا رضينا باهلل ورسولو قسماً ونصيباً "(.)18
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وىكذا كاف مف حكمة رسوؿ اهلل أنو قاـ بتيدئة ثورة الرأي العام حينما عمـ أف األنصار قد
غضبوا وتكمموا مع بعضيـ بذلؾ ،فجمعيـ وأوضح ليـ األمر ،واستقر الرأي العاـ الصحيح
الذي يؤدي إلى تماسؾ المجتمع وقوة صالبتو  ،وجاء المنيج اإلسالمي في رعايتو لحرية
الفكر والتعبير بالمنيج الوسط ،فمـ يكف مستبداً ولـ يكف مفمتاً لمحريات ،واإلسالـ ال يبيح
العدواف عمي حريات الناس وال عمى كرامتيـ وأعراضيـ ،وال إساءة أحد ،فال يحؿ لمداعية
المسمـ في واقع اإلعالـ الجديد أف يعتدي عمى أعراض الناس فاضحاً أستارىـ ،وىو يظف
أنو يقدـ دعوة إعالمية  ،فحرية الداعية تقؼ عند حدود حريات اآلخريف ،فإف تطاوؿ عمى
عرض اآلخريف كاف لو القضاء اإلسالمي بالمرصاد ،واف اتيـ بعض الناس بالفاحشة فال
يشفع لو واف كاف داعية

()19

 ،وقد أتاح اإلسالـ لمناس حرية التعبير عف الفكر الصحيح في

أمر اهلل  ليـ باألمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر ،وقد مدح اهلل تعالى ىذه األمة لقياميا
بذلؾ فقاؿ تعالىُ :كنتُ ْـ َخ ْي َر
وتُؤ ِمُن ِ َّ ِ
َى ُؿ
آم َف أ ْ
َ ْ َ
وف بالمو ۗ َولَ ْو َ
.)20(

اس تَأْمروف بِا ْلمعر ِ
ُخ ِرج ْ ِ
أ َّ ٍ
وؼ َوتَْنيَ ْو َف َع ِف ا ْل ُمن َك ِر
ُمة أ ْ َ
ت ل َّمن ِ ُ ُ َ َ ْ ُ
ِ
َّ
ا ْل ِكتَ ِ
وف
وف َوأَ ْكثَُرُى ُـ ا ْلفَاسقُ َ
اف َخ ْي ًار ليُـ ۗ ِّم ْنيُ ُـ ا ْل ُم ْؤ ِمُن َ
اب لَ َك َ

وقد أمر اإلسالـ الناس بتقويـ المعوج مف األمور تاركاً ليـ الحرية في ذلؾ حيث يقوؿ
رسوؿ اهلل  " من رأى منكم منك ارً فميغيره بيده فإن لم يستطع فبمسانو ،فإن لم يستطع
فبقمبو ،وذلك أضعف اإليمان" (.)21
فالحديث عف تغيير المنكر أو تقويـ المعوج مف األمور التي يجب أال تؤخذ ذريعة لكؿ
مسمؾ فاسد أو تصرؼ شاذ ،وانما الدعوة في كؿ أمورىا يجب أف تكوف مف منطمؽ أمر اهلل
يل رِّب َك ِّبا ْل ِح ْكم ِة وا ْلمو ِع َ ِ
بالحكمة والموعظة الحسنة قاؿ تعالى ْ ادعُ إِلَى َ ِ
س َن ِة
َ َ َْ
ظة ا ْل َح َ
س ِب َ
ض َّل ع ْن س ِب ِ
َعمَ ُم
س ْن إِ َّن َّرب َ
يم ِو ِو ُى َو أ ْ
َّك ُى َو أ ْ
َو َج ِاد ْل ُي ْم ِّبالَِّتيِ ىي أ ْ
َعمَ ُم ِب َم ْن َ
َ
َ
َح َ
لم ْيتَِد ِ
ين.)22(
ِباْ ْ
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فالفرد في اإلسالـ إذاً مكفولة لو حرية التعبير عف رأيو طالما كاف رأياً سميماً ،فحرية اإلنساف
في اإلسالـ حرية حقيقية وكؿ إنساف تحترـ آراءه الشخصية ،ويتمسؾ بالحموؿ والق اررات التي
توصؿ إلييا بنفسو ،وربما يتصورىا ىي أفضؿ مف غيرىا وأنجح ،فعمى المحاور أال يظير
بأسموب المعمـ الذي ينتقص مف قيمة اتجاىات اآلخريف وتجاربيـ ،ألف ىذا األسموب مف
شأنو أف يستفزىـ ويمنع التواصؿ معيـ ،وأحياناً يجعؿ ما يطرحو مف حموؿ ىوامش
مرفوضة ،واف كانت ىي األفضؿ بالفعؿ ،نظ اًر لشعورىـ بالتعالي الذي يسد أبواب الحوار
ويمنع الوصوؿ إلى اليدؼ.
فاإلعالمي المسمـ (الداعية ) رقيب عمى نفسو فيما يقوؿ ويكتب ،وىذا يعني أف " نظاـ
اإلعالـ اإلسالمي سبؽ إلى الرقابة الذاتية قبؿ أف ينادي بيا منظرو المسؤولية االجتماعية
في اإلعالـ الغربي ،بذلؾ فإف احتراـ اإلعالمي ال يعني بالضرورة إعطاء حصانة يقوؿ ما
يريد  ،ويتكمـ بما يشاء  ،ولذا قرر اإلسالـ حؽ مساءلة اإلعالمييف فيما يصدر عنيـ"(.)23
وعمى اإلعالمي الداعية عبر وسائؿ اإلعالـ المعاصرة تمبية احتياجات المتمقييف
والمدعويف واستغالؿ اتجاىاتيـ الموجودة وىذا ال يعني أف يمتزـ معد المادة الدعوية بحرفية
االتجاىات واآلراء السائدة لدى الجميور ،فيجعؿ منيا نقطة البدء في اختيار موضوعاتو ،
ولكف محور العمؿ بيذه الخاصية اإلعالمية أف"اإلعالمي الداعية يستطيع مف خالؿ
االتجاىات السائدة أف يتبنى اتجاىات جديدة إلى الجميور ،ويستفيد استفادة ذكية مما يوجد
لدييا بالفعؿ "(.)24
المطمب الثالث -كسب ثقة المدعو .
إف قوة الخطاب الدعوي تتعمؽ بمقدار ما يحمؿ مف أطروحات تيتـ وتالمس فكر الجميور
المتمقي ومشاعره ووجدانو بحيث يتقبميا ويبني قناعاتو  ،ويرسـ أىدافو عمى ضوئيا ،واذا
التزمت المؤسسة اإلعالمية بالضوابط الشرعية لمخطاب اإلسالمي يكوف ذلؾ كفيالً الستمالة
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المستقبميف واستجابتيـ  ،و " مما يسيؿ عممية االستجابة لمخطاب الدعوي الذي مادتو
اإلعالمية ىي اإلسالـ نفسو ديف الفطرة  ،والمجتمع اإلسالمي لو قدسية أو استمالة لمشعائر
اإلسالمية والمفاىيـ الشرعية لتناغميا مع فطرتو "

()25

 .يقوؿ النبي  -صمى اهلل عميو وسمـ

 « :يولد المولود عمي الفطرة فأبواه ييودانو أو ينصرانو أو يمجسانو»( .)26لذلؾ " يجبمعرفة معالـ المتمقي بدقة ،بتحديد أبعاده واتجاىاتو وانتماءاتو ومستواه الثقافي وموقعو
الجغرافي ،لصياغة مادة الخطاب وفقاً لألىداؼ المسطرة

ولمعرفة كيفية إعداد وتوجيو

الخطاب المناسب الذي يفيمو "(.)27
" فااللتزاـ بالخطاب الدعوي الوسطي يممي عمي اإلعالمي المسمـ االلتزاـ بالقيـ اإلسالمية
التي يستيدؼ مف خالليا بناء الشخصية اإلنسانية المتوازنة والمجتمع اإلسالمي الفاضؿ
المتمسؾ بالخير والعدؿ واإلحساف والعفة والطيارة "(.)28
وحتى يعد الداعية مادتو الدعوية  ،فال بد لو مف أف يجيد الكتابة ،ويحسف التعبير عف الحقائؽ
بدقة وايجاز ،وال شؾ أف " سالسة األسموب  ،وتنظيـ األفكار ،وعرض الخطاب عرضا شيقاً
جذاباً يساعد كثي اًر عمى كسب ود المدعو أي (الجميور) والفوز بتأييده" (.)29ومف الضروري أف
يراعي بعض األمور باإلضافة إلى ما سبؽ ذكره – أو السمات الواجب توافرىا في المادة –
حيف إعداده لفحوى الخطاب لتحقيؽ الغرض المرجو منو  ،ومف أىـ ىذه األمور الواجب
توافرىا في مادة الخطاب الدعوي في اإلعالـ الجديد ما يمي(:)30
 .1أف يراعي في رسالتو االىتماـ بأكبر عدد ممكف مف الجماىير المستقبمة ليا.
 .2أف تعد الرسالة بما يتناسب والظروؼ الخاصة التي تحكـ كؿ وسيمة إعالمية .
 .3مراعاة المستويات المختمفة لمجميور المستقبؿ متوجو بالمغة التي يفيميا.
 .4أف ال تأتي الرسالة متناقضة مع عادات المجتمع وتقاليده  ،ولكف يجب أف تأخذ الرسالة
في اعتبارىا اىتماـ الجميور الذي توجو إليو .
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 .5أف تتميز الرسالة بالبساطة والوضوح  ،وأف تستبعد منيا العبارات واأللفاظ المعقدة
والغامضة

.

 .6أف يراعي مدى حاجة المتمقي إلى موضوع المادة الدعوية ،وأف تصاغ المادة بحيث
تحتوي عمى مثيرات تتضمف استمرار انتباه المتمقي ،وتشوقو لمتابعة المادة ،كإلقاء
األسئمة ،واثارة المشكالت المناسبة خالؿ عممية التفاىـ ،واختيار المكاف ،والوقت
المناسبيف الستقباؿ مادة الخطاب ،وأف يراعي فييا عقوؿ ومستويات جميوره ،وأف تثير
لدى المتمقي شعو اًر بحاجتو إلى موضوع المادة  ،وأف تقدـ لو البديؿ اإلسالمي
الصحيح(.)31
إف ميؿ المتمقي لقبوؿ نتائج وآراء مادةالخطاب متوقؼ عمى مدى إيمانو بالمادة  ،وثقتو
بالداعية القائـ بيا  ،وكمما كانت المادة مقنعة لرأي المتمقي متحمسة لو ،كمما كاف شعوره
تجاىيا يفسر بالصدؽ والثقة بيا (.)32
والخطاب الدعوي الناجح  " :ىو الذي يعتمد عمى مصادر ذات ثقة تامة لدى المتمقي؛
ألف المعمومات ميما بمغت مف أىمية ال يكتب ليا النجاح إذا كاف مصدرىا غير موثوؽ فيو
ومبني عمى البدع والخرافات"(.)33
ولكي ُيسيـ الخطاب الدعوي المعاصر في دعـ وكسب ثقة المدعو وتغيير اتجاىاتو يجب أف

يراعي عدة جوانب منيا(:)34

 .1التصورات واآلراء السابقة عند المدعو.
 .2الفرد في المجتمع يعيش ضمف جماعات معينة ،يتأثر بيا في تكويف وتدعيـ آرائو
واتجاىاتو فيو يتقبؿ اآلراء والمواد التي تقبميا تمؾ الجماعات التي ينتمي إلييا.
 .3القيادة والرئاسة التي ينطوي تحت لوائيا األفراد ليادور كبير في التأثير عمييـ.

المؤتمر العلمي الثاني لكلية اآلداب جامعة الزاوية  8152 / 7 / 51 -51م

561

الخطاب الدعوي في ظل اإلعالم الجديد

فالمدعو ىو اليدؼ األساسي لمحركة الدعوية  ،فعمى الدعاة الجدد جمع ما يستطيعوف مف
المعمومات عف الجميور سواء ما يتعمؽ بموقعو الجغرافي  ،وتاريخيالسياسي ومستواه
التعميمي  ...وغير ذلؾ ،حتى يستطيع إيصاؿ دعوتو بصورة واضحة تتماشى مع طبيعتيـ،
مع األخذ في االعتبار احتياجات الجميور المختمفة ألنيا تؤثر عمى أىداؼ وسياسة الدعوة،
وىذا التأثير ىو التغيرات التي تحدث في سموؾ المدعو نتيجة تمقي المادة اإلعالمية الدعوية
(.)35
فالمتمقي المدعو ىو الغاية واليدؼ النيائي ،وىو بيت القصيد في أطراؼ العمؿ اإلعالمي
الدعوي ،وعميو تُجرى البحوث والدراسات لمعرفة تأثير مادة الخطاب في معموماتو واتجاىاتو
وسموكو  ،والشؾ أف دراسة ثقافة الجميور وميولو واتجاىاتو يساعد في التخطيط الختيار
الوسائؿ والرسائؿ التي تحقؽ أىداؼ العمؿ ،وبيذا يجب أف تراعي األمور التالية في إعداد
مادة الخطاب الدعوي لضماف كسب ثقة المدعو ليا(:)36
 .1تصميـ المػادة بحيث تجذب انتػباه المتمقي ليا لذلؾ يجب مراعاة العناصر اآلتية لضماف
انتباه المتمقي:
 .2مدى حاجة المتمقي إلى موضوع مادة الخطاب.
 .3صياغة الخطاب بحيث يحتوي عمى مثيرات تضمف استمرار انتباه المتمقي وتشوقو
لمتابعة المادة.
 .4اختيار الوسيمة المناسبة لبث أو نشر الخطاب اإلسالمي.
 .5اختيار الوقت المناسب الذي يتوقع أف يكوف الجميور فيو متواجداً وجاى اًز الستقباؿ
الرسالة اإلعالمية.
 .6أف يصاغ الخطاب الدعوي صياغة تناسب المدعو فال ينبغي أف يستعمؿ الرموز التي
ال يفيميا المتمقي.
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شعور بحاجتو إلى موضوعو ،وأف تقدـ لو البديؿ
 .7أف يثير الخطاب في المتمقي
اً
()37

اإلسالمي الذي يريحو.

ىذا والبد مف أف يكوف " اتجاه مف يتصدر لمخطاب الدعوي نحو المتمقي قائماً عمى
الحب كي يصبح أقؿ تعرضاً النتقاد لخطابو ،ويزداد قبوؿ المتمقيف لما يقولو أو يتحدث بو،
فاالحتماؿ األكبر أنؾ لف تستمع أو تقتنع بكالـ شخص تشعر في أعماقؾ أنو ال ييتـ بؾ ،
وىذا اإلحساس يجعمؾ ترفض ما يقولو

" ()38

المبحث الثاني  -المقومات الموضوعية
الموضوعية  :مصطمح يطمؽ عمى " الدراسات التي ترتكز عمى الوصؼ والتحميؿ،
والتجربة الميدانية واالستقراء ،والمقارنة ،ثـ محاولة الوصوؿ إلى القضايا الكمية والقوانيف
العامة ،وأغراض مثؿ ىذه الدراسة ىو تحقيؽ مبدأ العمـ لمعمـ ،وربط المجتمع بمشاكمو،
واالبتعاد عف الدراسات التي تعتمد عمى النظر المجرد  ،وتنشأ موضوعية الخطاب اإلسالمي
مف خالؿ االلتزاـ الذاتي واإلحساس بالمسؤولية الممتزجة بالصدؽ والعاطفة القوية التي تدفع
الفرد في كؿ أحوالو وتصرفاتو نحو البناء اإليجابي لمواقع والحياة")39(.
المطمب األول :االقتران باألدلة والشواىد.
يحاوؿ القائموف بالخطاب الدعوي مف الدعاة أف يدعموا خطابيـ بتقديـ أدلة ولشواىد ،تزيد
مف مقدرة الخطاب الدعوي عمى اإلقناع ،وبشكؿ عاـ ،ويمكف تقديـ بعض التعميمات حوؿ
تأثير تقديـ األدلة والشواىد منيا(:)40
 .1يرتبط استخداـ األدلة ،والشواىد في مادة الخطاب بإدراؾ المتمقي لمصداقية المصدر،
فكمما زادت مصداقية المصدر ،قمت الحاجة لمعمومات تؤيد ما يقولو.
 .2تحتاج بعض الموضوعات ألدلة أكثر مف غيرىا ،وخاصة تمؾ الموضوعات غير
المرتبطة بالخبرات السابقة.
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 .3يقمؿ التقديـ الضعيؼ لمخطاب مف وقع أي دليؿ.
 .4تقديـ األدلة يكوف وقعو أكبر عمى الجماىير الذكية ،أي أولئؾ الذيف يتوقعوف إثباتاً
لألفكار المعروضة عمييـ.
 .5يتوقؼ تأثير الدليؿ عمى ما إذا كاف المتمقوف يعتبرونو صحيحاً ،أو غير صحيح،
وعمينا أف ندرؾ أف الدليؿ الذي يقدـ الحقائؽ .غير الدليؿ الذي يقدـ آراء ،فتأثيرىما
مختمؼ ،والواقع أف ىذا االحتماؿ لـ يخضع لمدراسة في األبحاث التي تناولت تأثير
األسانيد عمى اإلقناع )41(.
وإلقناع المتمقي يحاوؿ رجؿ اإلعالـ الداعية ،أف يدعـ مادةخطابو الدعوي بتقديـ األدلة
والشواىد التي يستند إلييا عقؿ المتمقي لالقتناع والتسميـ  ،فاالقتناع ال يتأتى إال عف طريؽ
العقؿ ،والعقؿ ال يقتنع إال بظيور البراىيف وقياـ األدلة والشواىد عمى ما يقنعو ،أما التسميـ
فقد يتأتى نتيجة ارتباط المسمـ بو بحاجة نفسية أو عاطفية أو مادية .
فالديف اإلسالمي لـ يرض لعبد أف يعتنقو إال عف طريؽ االقتناع والتفكير والدراسة والتدبر،
وقاؿ ألصحاب العقائد ابتداء مف قولو تعالى لَ ُك ْـ ِد ُين ُك ْـ َولِي ِد ِ
يف.)42(
َ
فالعقيدة اإلسالمية تكوف باالقتناع ال باإلكراه ،فاهلل  أراد أف يؤمف الناس بيذه العقيدة
عف التعقؿ والتدبر والنظر في األدلة والشواىد التي خمقيا اهلل ليـ(.)43لذلؾ يجب أف يتوفر
في الخطاب الدعوي في اإلعالـ الجديد

نصاعة الحجة ،وقوة البرىاف  ،والدعـ باألدلة

ين َي ْعمَ ُم المَّ ُو َما ِفي
والشواىد .ولقد أمر سبحانو وتعالى رسولو وأمرنا بقولو تعالى :أُولَِئ َك الَِّذ َ
ظ ُي ْم َوقُ ْل لَ ُي ْم ِفي أَ ْنفُ ِس ِي ْم قَ ْوالًَبمِي ًغا،)44(كذلؾ عممنا القرآف ذلؾ
ض َع ْن ُي ْم َو ِع ْ
َع ِر ْ
قُمُوِب ِي ْم فَأ ْ
عندما خاطب الكفار والمشركيف فكاف يقدـ ليـ البرىاف تمو اآلخر باعتباره دليالً عمى صدؽ
دعوتو وصحة مقوالتو ،وكاف يطالبيـ في كؿ حاجة باإلتياف بالدليؿ والبرىاف عمى صدؽ
ِ
َم ِان ُي ُي ْم قُ ْل َىاتُواْ
زعميـ قاؿ تعالىَ :وقَالُواْ لَ ْن َي ْد ُخ َل ا ْل َج َّن َة إِالَّ َم ْن َك َ
ان ُىوداً أ َْو َن َ
ص َار ٰى ت ْم َك أ َ
المؤتمر العلمي الثاني لكلية اآلداب جامعة الزاوية  8152 / 7 / 51 -51م

611

الخطاب الدعوي في ظل اإلعالم الجديد

ٰ ِ ِ
ِ
يم َعمَ ٰى
ص ِاد ِق َ
ُب ْرَىا َن ُك ْم إِ ْن ُكنتُ ْم َ
ين  ،)45(وقاؿ تعالىَ :وت ْم َك ُح َجتَُنا أَتَ ْي َن َيا إ ْب َراى ُ
قَ ْو ِمو ،)46(إذاً فمنيج الخطاب اإلسالمي (الدعوي) الصحيح ىو المنيج القوي حجتو
والساطع في برىانو( .)47وظير ذلؾ في جانب العبادات ،حيث عمؿ عمى أف تكوف مف
أىـ أىداؼ الخطاب اإلسالمي أف ينشر حب العبادة لكي تُقرب العبد مف ربو أكثر فأكثر مع
اقتراف ذلؾ باألدلة عمى أىمية العبادة .
المطمب الثاني :مخاطبة العقل والعاطفة المتوازنة.
اإلنساف كائف عاقؿ ومفكر ،كمما عصر ذىنو وأطمؽ العناف ألفكاره كمما توصؿ إلى
أفكار وآراء جديدة ،وعندما يتكمـ تخرج ىذه األفكار واآلراء كالماً يسمعو الناس ،فإذا كاف
ىذا الكالـ قوالً جديداً كاف لو تأثير كبير عمييـ واستجابات متفاوتة بينيـ ،ويكوف لو رد فعؿ
بسيط أو عنيؼ يتبعو بالتالي تحوالت دينية اجتماعية أو سياسية تؤثر في حياة الشعوب ،وقد
تغير مجرى التاريخ؛ فإذا استمع الناس لقوؿ لـ يقمو أحد مف قبؿ ،تأثروا بو كثي اًر ،وقد
ينفعموف معو بشدة ويندفعوف إلى تأييده والتمسؾ بو ،بؿ يضحوف بكؿ رخيص وغ ٍ
اؿ لمدفاع

عنو وحماية صاحبو ،وقد يكوف رد فعؿ الناس عكس ذلؾ تماماً ،فما أف تعرض عمييـ ىذه
األقواؿ الجديدة حتى يعارضوىا ثـ يحاربوىا( ،)48ويحرص الخطاب اإلسالمي في تعاممو
مع المتمقي لو عمى مخاطبة عقمو أو تنبيو ىذا العقؿ وتحريؾ طاقاتو إف كاف غافالً أو
متكاسالً ،وبيذا المنيج يخاطب اإلسالـ الناس عمى قدر ما يعقموف ويعرفوف ويفيموف
ويدركوف  ،أي عمى قدر عقوليـ وما تممكو مف ثقافة صحيحة ،ولنجاح الخطاب اإلسالمي
يجب أف يكوف ىدفو كسب عقوؿ المتمقييف و إثارة اىتماميـ وتحريؾ فطرتيـ ،وىذا اليدؼ
يصؿ بالخطاب إلى إقناع وفاعمية التأثير في الجميور أو المتمقي ،ولقد بيف اإلسالـ أساليب
محدودة لتقديـ خطابو في مجمميا مف الحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي ىي أحسف
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واطارىا منيج اإلسالـ الذي يخاطب الفطرة والعقؿ أو يعمؿ عمى فتح الطريؽ إلى مخاطبتيا
إف كاف الطريؽ إلييما مغمقاً )49( .
ولمخاطب ة عقوؿ الناس واستمالة عاطفتيـ يجب أف تكوف ىناؾ قواعد وأسس عممية لتتـ ىذه
الدعوة المقنعة ومنيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر:
 .1تحقيؽ اإلنساف لذاتو المكرمة مف خالليا(.)50
مف أىـ األىداؼ لدى اإلنساف في ىذا العالـ ىو أف يحقؽ ذاتو  ،ويجد نفسو المكرمة
ومف ىذا ٍفاف ىناؾ أمو اًر تييئ اإلنساف إلمكانيات البيئة التي يعيش فييا ومدى مساعدتيا
لو ،مف ىذه األمور:
أ-

تحقيؽ الذات بطريقة تعود عمى الذات وعمى المجتمع بالخير  ،وىي الطريقة المثمى
التي لـ يستطع نظاـ في العالـ أف يحققيا لجميع أفراده عمى قدـ المساواة غير النظاـ
اإلسالمي.

ب -تحقيؽ الذات بطريقة تضر بالذات وتعود عمى المجتمع بالخير.
ت -تحقيؽ الذات بطريقة تضر بالمجتمع وتفيد الذات أو تحقيؽ الذات بطريقة تضر بالنفس
والمجتمع.
ث -إلغاء الذات واىدار خواصيا.
 .2سيولة تناوليا والعمؿ بيا.
ما أيسر أف يستوعب اإلنساف تعاليـ اإلسالـ وقيمة ،وما أسيؿ بيذه التعاليـ وما أعظـ ما
تعود بو عمى النفس مف استقرار وطمأنينة وحياة ،وٍاف ىذا الديف ال يحتاج إال إلى عمؿ
أتباعو بو والدعوة إليو  ،كما عرفو األولوف سيالً ميس اًر ودوف تعقيد واف كؿ مف يفيـ الرسالة

الدينية الفيـ الصحيح ٍفانو يجد فييا سيولة وساللة في مضمونيا ويدرؾ مفاىيميا الصحيحة
)51(.
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 .3االطمئناف إلى نتائجيا في دنيا الواقع.
إذا كاف العمـ نسبة يدركيا الباحث ويجزـ بيا وتتحقؽ في الواقعٍ ،فاف عمـ الدعوة
اإلسالمية ،قد تأكدت نتائجو في دنيا الواقع وأصبح مف العموـ المضمونة النتائج مائة في
المائة ،وما حققو اإلسالـ ىو بناء اإلنساف الكامؿ ،فعالً ،فك اًر وسموكاً ،فرداً ومجتمعاً،
وبالتالي تكوف نتائجو في ىذا الميداف مضمونة النجاح ،ولـ يبؽ اال أف نطبقو في حياتنا
العامة والخاصة.
 .4قدرتيا عمى تغيير الطباع .
تتمتع الدعوة اإلسالمية بالقدرة الفذة عمى تغيير الطباع الفردية و النفوس الخاصة ،
وعمى تغيير الطباع العامة والنفسية العامة ،وأف ىذا التغيير أيضاّ قد تـ مف خالؿ أسس
وقواعد عممية لإلعالـ اإلسالمي ،يمكف استخالصيا بسيولة ،واالستناد إلييا في تغيير
وتصحيح مسار التنمية الفكرية والسموكية واإلنتاجية بتغيير مضموف اإلعالـ الحالي إلى ىذا
المضموف اإلسالمي العظيـ )52(.
ولعؿ العقؿ في العصر الحديث ميدد بالوالء المطمؽ لمنظـ ،والقوانيف الوضعية وخاصة
نظـ وقوانيف اإلعالـ  ،التي دأبت عمى تشويو وجو اإلسالـ ،وتصوير المتمسكيف بو بأنيـ
مف المتخمفيف أو المتعصبيف ،وفي المقابؿ تصوير المخالفيف لو باألمثمة العميا والقدسية
والتحضر وبالتالي فيـ القدوة في كؿ شيء ،يعد تنشيط العقؿ اإلسالمي ،وتحريؾ طاقتو
اإلنتاجية والعممية الجادة والمفيدة رسالة إعالمية أساسية ؛ ألف مسؤولية المسمميف تتعدى
الحدود واألوضاع المفروضة عمى مسؤولية العدؿ الدولي  ،قاؿ تعالىَ وْلتَ ُكف ِّمن ُك ْـ أ َّ
ُمةٌ
ِ
ي ْدعوف إِلَى ا ْل َخ ْي ِر ويأْمروف بِا ْلمعر ِ
وف ،)53(وما
وؼ َوَي ْنيَ ْو َف َع ِف ا ْل ُمن َك ِر َوأ ُْولَػئِ َ
ؾ ُى ُـ ا ْل ُم ْفم ُح َ
َ ُ َ
َ َ ُُ َ َ ُْ
داـ األمر كذلؾ كاف البد مف تشريعات تنتصر لمعقؿ ،وتحافظ عمى مقومات اإلنسانية في
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المتمقي أيا كاف جنسو أوسنو ،أو مستوى معارفو فكانت تشريعات اإلسالـ ،وكانت عظمتو
في قياميا عمى:
 .1المحافظة عمى العقؿ باعتباره أعظـ النعـ التي أنعـ اهلل بيا عمى اإلنساف.
 .2العمؿ عمى ترشيده بالمعارؼ التي تجعمو قاد اًر عمى وزف صحيح األمور مف فاسدىا.
 .3العمؿ عمى تنشيط وتشجيع ،وترويج نتائج أعماؿ العقؿ الصالحة حتى يحبب إلى
الناس كؿ استخداـ صالح ليذا العقؿ.
 .4العمؿ عمى تنشيط طاقتو ،وازالة العوائؽ والسدود الذاتية ،والبيئية التي ال تبدد جيده
أو تيمكو)54(.
المطمب الثالث :أن يكون لمخطاب مطمب وىدف محدد.
مف الضروري أف يكوف لمخطاب الدعوي في اإلعالـ الجديد ىدؼ  .فالخطاب ىو
المحتوى المعرفي والفكري واليدؼ الذي يراد تحقيقو  ،ألنو يقوـ عمي فيـ الواقع وتحديد
األىداؼ والمبادئ التي تتبناىا  ،واف الخطاب ألي مؤسسة أو مجموعة يكوف بمسمكيف ؛
محتوى المنيجية العامة ،و محتوى الرسائؿ اإلعالمية المباشرة )55(.
يأتي الخطاب الدعوي في رسائمو ووسائمو المختمفة موافقاً لمبادئ القرآف الكريـ باعتباره
المصدر األوؿ لمتشريع في حياة المسمميف  ،ويعبر عف األىداؼ التي يدعو إلييا دوف أي
إخالؿ بالحقائؽ التي تتعمؽ بعقيدة التوحيد واإليماف بالمالئكة والكتب السماوية والرسؿ واليوـ
اآلخر والقدر خيره وشره ،كما يوافؽ األحكاـ التي تتعمؽ بالعبادات المفروضة وما يوافؽ
العبادات التشريعية عامة ،إضافة إلى اآلداب العامة التي يقوـ عمييا المجتمع اإلسالمي
)56(.
ولو ألقينا النظر عمى واقع اإلعالـ المعاصر لشعرنا بالحاجة إلى قياـ إعالـ آخر يعيد بناء
اإلنسانية مف جديد ويصوغ منظومة األخالؽ ،وينشر القيـ والفضيمة ،ومف ىنا يجب أف
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يكوف لمخطاب الدعوي الجديد في اإلعالـ المعاصر أىدافو التي ال يحيد عنيا وتُسخر لذلؾ
كؿ الوسائؿ اإلعالمية الحديثة )57(.
إف وسائؿ اإلعالـ الجديد بكؿ أنواعيا ليا دور خطير وىاـ ،نظ اًر لخطورة الكممة التي
تخرج منيا والتي يكوف ليا األثر الكبير في تأليؼ القموب واصالح المجتمع ،فمقد ضرب اهلل
ب اهللُ َمثَالً َكمِ َمةً
مثالً لمكممة الطيبة والكممة الخبيثة بالشجرة فقاؿ تعالى :أَلَ ْـ تََر َك ْي َ
ض َر َ
ؼ َ
ِ
ٍ
َّمآء ،)58(وقاؿ تعالىَ :و َمثَ ُؿ َكمِ َم ٍة َخبِيثَ ٍة
َصمُيَا ثَابِ ٌ
طَيَِّبةً َك َش َج َرٍة طَيَِّبة أ ْ
ت َوفَ ْرُعيَا في الس َ
ؽ ْاأل َْر ِ
ت ِمف فَ ْو ِ
ض َمالَيَا ِمف قَ َر ٍار )59( . فوسائؿ اإلعالـ المعاصرة
اجتُثَّ ْ
َك َش َج َرٍة َخبِيثَ ٍة ْ
يجب أال تخرج منيا إال اآلراء البناءة والبرامج النافعة واليادفة التي تنمي روح االنتماء لديننا

دور أكثر حيوية وأوسع نشاطاً في نشر
الحنيؼ .لذلؾ يجب أف يكوف لإلعالـ المعاصر ٌ
الفكر والثقافة بيف الشباب بالخطاب اإلسالمي الوسطي الصحيح ٍ ،فاف حاجة الشباب إلى
الثقافة الموسوعية والعمـ النافع والفكر الجاد أعظـ بكثير مف حاجتو إلى تمؾ األفالـ والبرامج
التافية التي ال غنى فييا وال فائدة منيا)60( .
فعمى الداعية الجديد أف يوجو الخطاب إلى تحقيؽ ىدؼ محدد ،وأف يعرض فييا قضية
مف القضايا ذات الصفة السياسية أو االجتماعية أو االقتصادية ،ذلؾ ألنو كمما كانت أىداؼ
الخطاب واضحة محددة ،كاف ذلؾ أدعى إلى أف يتقبميا الجميور ويتفيميا ويعمؿ بما
فييا( .)61ولكف ىناؾ قضية أخرى ترتبط بتحديد اليدؼ مف الخطاب ،فقد يكوف ىدؼ
الخطاب واضحاً ،وقد يكوف أيضاً مفيوماً ولكف عائقاً واحداً يقوـ دوف وضع ىذا اليدؼ
موضع التنفيذ ،أال وىو الكيفية التي يمكف بيا إنجازه ،فكمما تـ تحديد أسموب العمؿ المطموب
لتحقيؽ اليدؼ بدقة عبر وسائؿ اإلعالـ المعاصر  ،زاد احتماؿ إقداـ الجميور عمى السموؾ
المطموب لتحقيؽ ذلؾ اليدؼ(.)62
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يتنوع خطاب الرسائؿ اإلعالمية في اإلعالـ اإلسالمي بحيث يؤدي كؿ نوع منيا إلى
ىدؼ محدد ومطمب معيف ،حيث تنقسـ إلى(:)63
 .1المواد اإلخبارية  :ىي التي تتضمف األنباء وما يصاحبيا مف تفسير وتعميؽ األحداث
وداللتيا والعبرة منيا والسموؾ المطموب حياليا حسب الشرع اإلسالمي ،ونشر األنباء
في اإلعالـ اإلسالمي تحتوي عمى مواد إعالمية محققو صادقة ومختارة بمعايير
إسالمية دقيقة تغطي أحداث العالـ وتنشره عمى مستوى العالـ ،وتيتـ باألنباء وقضايا
الشعوب اإلسالمية المجاىدة لتحرر المسمميف مف الظمـ في فمسطيف وبورما وغيرىا مف
بمداف العالـ .
 .2المواد الثقافية :وىي تعبر عف رسالة اإلسالـ وثرواتو وتعرض قضايا األمة اإلسالمية
بالوسائؿ المثمى  ،وىي تعرض صورة صادقة لرسالة اإلسالـ ال تزيد فييا وال تنقص،
وتتناوؿ حقائؽ العقيدة والشريعة والعبادات واألخالؽ وشتى المعامالت ،كما تتناوؿ
التاريخ اإلسالمي وحضارتو ووقائعو وأحداثو خالؿ خمسة عشر قرناً ،ومف موضوعات
ىذه المواد- :
أ-

مبادئ البشارة والنذارة واألمر بالمعروؼ والنيي عف المنكر والصدع بالحؽ والوعظ
واإلرشاد بأسموب غير مباشر.

ب -شرح تعاليـ اإلسالـ وشريعتو وثرواتو الفكرية ذلؾ بوسائؿ اإلعالـ المناسبة.
ت -غرس فضائؿ اإلسالـ ومحو التقاليد التي تتنافى مع اإلسالـ.
ث -النقد البناء لمنفس ولممجتمع الذي ييدؼ إلى إنصاؼ اإلسالـ ذاتو واعطاء أجيزتو
اإلعالمية قدرة عمى صدؽ التعبير وحماستو.
ج -التصدي لممعارضة الناقمة عمى اإلسالـ ذلؾ بتفنيد التيـ ،وتعميـ المغة العربية سواء
لممسمميف األعاجـ أو غير المسمميف.
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ح -دروس في توحيد وتمجيد الخالؽ .)64(
خ -تفسير وقائع الحياة وفقاً لمفكر اإلسالمي وعرض مشكالت العالـ الممحة مف وجية
نظر اإلسالـ مع تقديـ حموؿ إسالمية ليا ،والعمؿ عمى تكويف رأي عاـ عالمي يؤمف
بالحموؿ اإلسالمية لمشكالت العالـ.
د-

عرض قضايا الشعوب اإلسالمية عمى العالـ مف منظور إسالمي يجمي بحؽ ىذه
الشعوب في الحياة الكريمة  ،ويقنع الرأي العاـ العالمي بعدالة قضاياىا.

ذ-

مقارعة اإلعالـ الذي يتيجـ عمى المسمميف باألسموب النظيؼ الممتزـ بالفضائؿ
اإلسالمية ،واالنتصار باألساليب اإلعالمية لممجاىديف المسمميف في فمسطيف و
أفغانستاف والفمبيف وغيرىا  ،التي يعاني فييا المجاىدوف المسمموف مف العداء
الصييوني والصميبي.

ر-

االقتراب مف األقميات اإلسالمية في الدوؿ األخرى ،ويتـ ذلؾ مف خالؿ تخصيص
برامج في وسائؿ اإلعالـ لمتعرؼ عمييـ ومخالطتيـ ودراسة مشكالتيـ(.)65

ز-

المواد الترويحية :ىي التي تيدؼ إلى منح الراحة التي تمكف الناس مف مواجية
متطمبات الحياة ،وتكسبيـ الذوؽ الرفيع عف طريؽ الفنوف المبدعة التي تعبر عف
الكوف والحياة واإلنساف تعبي اًر جميالً ،وتحقؽ في الوقت نفسو ىدفاً إنسانياً ممتزم ًا
بالتصور اإلسالمي ومف صور المواد الترويحية اإلسالمية ما يمي- :

أ-

القصص العفيفة اليادفة والمعروضة بوسائؿ وأساليب العرض المختمفة.

ب -األغاني الحماسية الممتزمة بتعاليـ اإلسالـ.
ت -الفنوف الشعبية والمسرحية التي تعبر عف العادات والتقاليد اإلسالمية والعرؼ اإلسالمي
النقي.
ث -المسابقات الرياضية ،مثؿ ركوب الخيؿ والرماية وغيرىا(.)66
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وينبغي أف يشتمؿ الخطاب الدعوي عمى نشر العقيدة اإلسالمية الصحيحة  ،وأف يدعو إلى
القيـ الفاضمة واآلداب الراقية التي جاء بيا اإلسالـ ،وأف يشيع الفكر اإلسالمي األصيؿ
والثقافة الرفيعة التي تيتـ بأمور المسمميف  .عف أنس – رضى اهلل عنو – أف النبي – صمى
اهلل عميو وسمـ – قاؿ  « :مف لـ ييتـ بأمر المسمميف فميس منيـ »( .)67وأف تنفي الساحة
الفكرية ما عمؽ بيا مف غبار التيارات العممانية والشيوعية( ،)68إف طابع الخطاب الدعوي
يختمؼ في دوره عف غيره  ،ألنو ال يخاطب الفرد وحده ،بؿ ىو يحرص كذلؾ عمى تقويـ
نظـ المجتمع  ،وييدي بيا إلى الصراط المستقيـ فتزداد الروابط بيف الفرد والمجتمع وينير
الطريؽ إلى مزيد مف االقتناع واإليماف(.)69
ويأتي الخطاب الدعوي في مقدمة الوسائؿ التي تعد شخصية الفرد المسمـ فيو ذا تأثير
بالغ في تنشئة األفراد وتوجيو األجياؿ وتكويف الرأي العاـ ،وليذا ٍفاف الخطاب الدعوي ينبغي
أف يكوف ىدفو األساسي ىو اإلعداد السميـ لمفرد  ،و المساند لمبيئة والمجتمع في تكويف
شخصيات األفراد  ،وعدـ خروجو عمى وسائؿ التربية المقصودة والمبرمجة )70(.
فاإلعالـ الجديد في مثؿ ىذه الحالة ينبغي أف يكوف إسالمياً في صدؽ أخباره  ،واسالمياً
في الترويح والتسمية ،واسالمياً في إعالناتو  ،واسالمياً في تعميمو وينبغي أف يمتزـ بالخطاب
اإلسالمي بتقديمو النموذج اإلسالمي القدوة ،وأف يؤدي دو اًر تعميمياً  ،إرشادياً وتربوياً ،
تحفيزياً وتثقيفياً ونضالياً واخبارياً ،والخطاب ىنا ينبغي أف يؤدي أيضاً دو اًر فعاالً في
صياغة ضمير المجتمع عمى أساس إسالمي ،وانيا مادة تحفيز العقوؿ عمى فيـ الواقع
وتداعيات التاريخ  ،وتحفيز العقوؿ عمى التحميؿ  ،وتؤدي في النياية إلى إيجاد وجية نظر
يتبناىا المتمقي )71(.
ولكي يكوف لمخطاب الدعوي في اإلعالـ مطمب محدد وىدؼ معيف يجب أف يكوف لو
ضوابط يسير عمييا لتحقيؽ ىذا المطمب أو اليدؼ وىي- :
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أف يوضع لمرسالة أو المواد المتعمقة بيا تخطيط وأف تكوف مدروسة عممياً.



اختيار أحسف وسيمة اتصاؿ جماىيري وأنسبيا لتوصيؿ الخطاب .



أنيكوف الخطاب واضحاً ومفيوماً أي أف تتمكف المادة مف أف تأثر في سموؾ المتمقي.



أف يخدـ الخطاب مصالح المتمقي ،وأف يكوف في حاجة إلييا.



التأكد مف أف التأثير واالستجابة والسموؾ المطموب ىي في جانب الصالح العاـ.



أنيكوف الخطاب مالئماً ومتفقاً مع أفكار الممتقي لو.



أف يكوف الخطاب المعروض غير مصاغ في صيغة أمر أو استعالء عمى المتمقي.



أف يكوف متفقاً مع قيـ المجتمع كمو )72(.

فتحديد األىداؼ التي يسعى المجتمع اإلسالمي إلى تحقيقيا في وسائؿ اإلعالـ المعاصرة
يساعد عمى نجاح الدعوة ،فرسالة األنبياء كانت واضحة ولـ تكف في دعوتيـ شيء غامض
ِ
اب
أو مستتر ،في ذلؾ يقوؿ تعالى حكاية عف موسى وىاروف عمييما السالـَ :وآتَْي َٰنيُ َما ا ْلكتَ َ
ِ
ِ
ٰ
يـ.)73(
ا ْل ُمستبِ َ
يف َو َى َد ْيَنيُ َما ا ْلص َارطَ ا ْل ُم ْستَق َ

ومف ىنا يجب أف يتفؽ ىدؼ مضموف الخطاب مع أىداؼ الموضوعات األخرى ،كما يجب

أف تتفؽ األىداؼ العامة لممؤسسات اإلعالمية المعاصرة مع بعضيا البعض ،وأيضاً مع
أىداؼ المؤسسات اإلعالمية األخرى ومع أىداؼ القائميف بشؤوف الدعوة الدينية )74(.
المطمب الرابع  -أن يكون ذا معنى في حياة المتمقي (المدعو).
معنى ذلؾ أف يكوف الخطاب متصالً بحياة المتمقي ومعب اًر عنو ومغي اًر ومؤث اًر في سموكو
واتجاىاتو ،وفي سموؾ واتجاىات مف يتصؿ بو في البيئة نفسيا التي يعيش فييا ،واإلعالـ
اإلسالمي المعاصر عممية اختيارية وليست إجبارية  ،فكؿ إنساف يحس بحريتو الكاممة في
أف يقتنع بما يق أر أو يسمع أو يشاىد ،كذلؾ يتمتع بالحرية المطمقة في أف يحوؿ اقتناعو إلى
سموؾ عممي ،ولكف المادة اإلعالمية الناجحة ىي وحدىا التي تفمح في تحقيؽ معادلة أف:
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الفيـ  +اإلقناع = السموؾ العممي
وىذا أمر يتعمؽ بإعداد مادة الخطاب وتييئتيا لتكوف واضحة بالنسبة لممتمقي ،ويقتضي
األمر أف يتعرؼ رجؿ االتصاؿ عمى طبيعة المتمقي وميولو ومستوى ثقافتو ،قبؿ أف يتصدى
لو بالمادة اإلعالمية الموجية )75(.
كما أف الوسيمة اإلعالمية نفسيا تمارس دو اًر ميماً في جعؿ المادة اإلعالمية ذات
معنى بالنسبة لممجتمع ،و اإلعالـ اإلسالمي ييدؼ إلى إصالح المتمقي مع تبني سياسة
ترشيد تدفؽ المعمومات التي تحاوؿ االختراؽ والغزو العقائدي والفكري ،كما يسيـ في تزويد
الناس باألخبار والمعمومات المفيدة التي تساعدىـ في إعمار األرض وتجميع الطاقات وترقية
الحياة والسمو بيا.
إف خطاب اإلعالـ اإلسالمي ورسالتو ليس أداة لمتعبير فقط ،وانما لمتغيير أيضاً ،ولعؿ مف
أعظـ مياـ اإلعالـ إقناع الناس بالتغيير فك اًر وسموكاً ،ألف اإلعالـ ال يقصر ميمتو عمى
نقؿ األخبار والمعمومات ،وانما ييدؼ إلى تحقيؽ التغيير السموكي نحو األفضؿ )76(.
فاإلعالـ اإلسالمي وسيمة سريعة ومقنعة لنقؿ المعمومات التي يجيميا كؿ مسمـ ومسممة
،خاصة وأف أكثر الناس ال يميموف إلى قراءة كتاب ،بؿ يفضموف االستماع ،ويفضموف أكثر
االستماع مع المشاىدة ؛لذلؾ يجب أف يسعى اإلعالـ اإلسالمي إلى:
 .1توضيح وتثبيت العقيدة اإلسالمية :فقد اىتـ التشريع اإلسالمي ببياف الركف األوؿ
واألساسي في اإلسالـ وىو اإليماف باهلل وتوحيده ونبذ عبادة األصناـ(.)77
ولإلسالـ أسموب خاص وطريقة فريدة في تعريؼ الناس بربيـ وخالقيـ وأسموب بعيد
عف الغموض والتعقيد ،حيث إف اإلسالـ ينتزع األدلة مف واقع الحياة التي يحياىا الناس
ويعيشوف فييا ويممسوف أحواليا بأنفسيـ ،فاإلسالـ يدعو الناس الى النظر والتأمؿ والتفكير

ٰ
ِ
ِ
ض
َّمٓا ِء فَ ْوقَيُ ْـ َك ْي َ
ؼ َبَن ْي َٰنيَ َاوَزيََّّنيَا َو َمالَيَا م ْف فُُرو ٍج َوْاأل َْر َ
الطويؿ فيقوؿ:أَ َفمَ ْـ َينظُ ُروْا إلَ ٰىالس َ
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تَْب ِ
ص َرةً َوِذ ْك َر ٰى لِ ُك ِّؿ َع ْب ٍد

ِ
ِ
يج
َنبتَْنا ِفييَا ِمف ُك ِّؿ َزْو ٍج َب ِي ٍ
َم َد ْد َٰنيَا َوأَْلقَْيَنا فييَا َرَواس َي َوأ َ
ُّمنِ ٍ
يب .)78(وقد يتجو اإلسالـ إلى نفس اإلنساف فيجعمو مجاالً لمنظر والتأمؿ والتفكير

لينتزع األدلة مف كيانو ومف تركيبو ،فيعرض الوضع فػي صراحة ووضوح ،قاؿ تعالى:
َ ف ْمَينظُ ِر ِْ
ؽ ِمف َّمآ ٍء َد ِاف ٍ
الص ْم ِب َوالتََّآرئِ ِب إَِّنوُ َعمَ ٰى َر ْج ِع ِو
ؽ َي ْخ ُرُج ِمف َب ْي ِف ُّ
ؽ ُخمِ َ
نسُن ِم َّـ ُخمِ َ
اإل َٰ
لَقَ ِادٌر  .)79(بؿ إف اإلسالـ قد يتجو باإلنساف اتجاىاً آخر فيعرض األمر مف زاوية أخرى

نسُنِإلَ ٰى طَع ِ
ليممس اإلنساف األمر بنفسو بعد النظر والتأمؿ فيو .قاؿ تعالى َ :ف ْمَينظُ ِر ِْ
ام ِو
َ
اإل َٰ
قضباً َوَزْيتُوناً َوَن ْخالً
َنبتَْنا ِفييَا َحّباً َو ِعَنباً َو ْ
ض َشقّاً فَأ َ
صبِّا ثَُّـ َشقَ ْقَنا ْاأل َْر َ
آء َ
صَب ْبَنا ا ْل َم َ
إَِّنا َ
ؽ ُغ ْمباً َو ٰفَ ِكيَةً َوأَبِّا َّم ٰتَعاً لَّ ُك ْـ َوِأل َْن َٰع ِم ُك ْـ .)80(وبيذا ٍفاف اإلعالـ ييدؼ إلى تحقيؽ
َو َح َدآئِ َ
العبودية الخالصة هلل في نفوس البشر وردىـ إليو في كؿ شؤونيـ(.)81

 .2تبميغ الدعوة عف طريؽ نشر الخبر الصادؽ.
مف أوؿ أىداؼ الخطاب اإلسالمي ىو صدؽ الخبر ،فصدقو ىو التزاـ ديني وخمؽ
إعالمي  ،وىذا اليدؼ يميز الخطاب اإلسالمي الموجو إلى الدوؿ غير اإلسالمية عف
الخطاب الدولي عامة ،الذي يستبدؿ المصمحة واليوى والغرض بالصدؽ ،إف اإلعالـ في
العصر الحاضر عمى رأس األركاف الميمة ؛ألنو عصب الدولة ،لذلؾ يجب عمى مف يعمؿ
باإلعالـ اإلسالمي أف يكوف مييأً لحمؿ ىذه األمانة  ،ممماً بالقرآف الكريـ  ،فاىماً لمسنة
النبوية والفقو وأساليب المغة العربية )82(.
 .3بياف الحؽ ودفع الباطؿ عف طريؽ اإلخالص في النصيحة.
فمما كاف اإلعالـ يخاطب األمة والحاكـ والمحكوـ كاف لزاماً عميو أف يمتزـ بالنصيحة
المخمصة لمناس وأولياء األمور وأئمة المسمميف وعامتيـ ،فاإلعالـ اإلسالمي يتميز
باإلخالص فيما يقدـ مف نصيحة(.)83
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وفي ىذا يظير أثره فيما ينشره اإلعالـ مف آراء و تحميالت لألحداث والوقائع فيمزـ أف
يكوف رائداً في ذلؾ أياً كاف المخاطب بو ىو إخالص النصيحة ،فاإلعالـ اإلسالمي يأمر
بالمعروؼ وينيى عف المنكر في كؿ ما يقدمو مف معمومة أو رأي أو نصيحة ،ذلؾ ألنو
فضالً عف أنو واجب ديني ٍفانو أصؿ اجتماعي يعد مف فرائض اإلسالـ االجتماعية التي ال
تجدىا في اإلعالـ غير اإلسالمي  ،الذي يستيدؼ المصالح الخاصة أو العامة وحدىا دوف
النظر إلى حكـ الشرع فييا ،وىذا مخالؼ لما ورد عف رسوؿ اهلل )84(. 
الخطاب اإلسالمي لـ َي ِعد أتباعو بالجنة بحسب ،ولـ يحدثيـ عف اآلخرة فقط ،ولـ

يكتؼ بتعميميـ أركاف العبادة ،بؿ عمميـ أمور الحياة  ،ووضع ليا أساساً ومناىجاً ،وصارت
ليا أحكاميا في الديف ،وصار المسمـ يعبد بيا ربو  ،ومف ىنا كاف اإلسالـ صالحاً لمبشر
جميعاً عمى اختالؼ الزماف والمكاف مع تفرده بيذه الصالحية)85(.

ويبقى الخطاب الدعوي بمقوماتو الذاتية والموضوعية ركناً ال يمكف تجاىمو في اإلعالـ
الجديد لما يحممو مف مضموف عظيـ الفائدة يحتاجو حقؿ اإلعالـ اإلسالمي اليوـ وسط
التشتت الفكري والثقافي الذي تعاني األمة اليوـ مف ويالتو .

الخاتمة
بعد ما تـ عرضو خالؿ المبحثيف السابقيف لمقومات الخطاب الدعوي في ضوء اإلعالـ
الجديد نخمص مف خالؿ ىذه الخاتمة بالثمرة و الفائدة والتي نطرحيا في صورة نتائج
وتوصيات وىي :
أوالً – النتائج
 – 1تطوير الخطاب الدعوي معناىا تطوير الوسيمة واألسموب وليس فحوى الخطاب .
 - 2مضموف الخطاب الدعوي لو أىمية كبيرة فقيمة المادة تحدد مف خاللو .
 - 3كمما كانت مادة الخطاب أقؿ غموضاً كمما زادت نسبة االستجابة ليا مف قبؿ المتمقي .
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 - 4قوة الخطاب تتعمؽ بمقدار ما يحمؿ مف أطروحات تجد قبوالً عند الجميور المتمقي
ومشاعره ووجدانو .
– 5الخطاب الدعوي يحترـ حرية الفكر والتعبير بالمنيج الوسط ،فيو ليس مستبداً وال مفمتاً
لمحريات ،واإلسالـ ال يبيح العدواف عمي حريات الناس وال عمى كرامتيـ وأعراضيـ .
 - 6تحديد األىداؼ التي يسعى المجتمع اإلسالمي إلى تحقيقيا في اإلعالـ الجديد يساعد
عمى نجاح الدعوة .
 - 7المعمومات ميما بمغت مف أىمية ال يكتب ليا النجاح المثمر إال إذا كاف مصدرىا
موثوقاً فيو .
 - 8إف طابع الخطاب الدعوي يختمؼ في دوره عف غيره؛ فيو ال يخاطب الفرد وحده ،بؿ
ىو يحرص كذلؾ عمى تقويـ نظـ المجتمع  ،و الخطاب الدعوي في اإلعالـ الجديد ورسالتو
ليس أداة لمتعبير فقط ،وانما أداة لمتغيير أيضاً .
ثانياً – التوصيات
 - 1لما كاف اإلسالـ ىو ديف اهلل  الذي رضيو لمناس كافة فإف الخطاب الدعوي الجديد
يجب أف يرقى بمادتو في الوسائؿ اإلعالمية المعاصرة إلى ىذه الدرجة مف الشمولية .
 - 2يجب أف يتوافر في الخطاب الدعوي عبر الوسائؿ اإلعالمية المعاصرة نصاعة الحجة
وقوة البرىاف والدعـ باألدلة والشواىد امتثاالً لقولو تعالى :أُولَئِ َ َِّ
يف َي ْعمَ ُـ المَّوُ َما ِفي
ؾ الذ َ
يغاسورة النساء اآلية . 63
ض َع ْنيُ ْـ َو ِع ْ
ظيُ ْـ َوقُ ْؿ لَيُ ْـ ِفي أ َْنفُ ِس ِي ْـ قَ ْوالً َبمِ ً
َع ِر ْ
قُمُوبِ ِي ْـ فَأ ْ
 - 3الخطاب الدعوي الجديد في وسائؿ اإلعالـ المعاصرة يجب أف يكوف متصالً بالواقع
متتبعاً ومعالجاً لمشكالتو وفؽ رؤية إسالمية صحيحة .
 – 4تشديد الرقابة عمى وسائؿ اإلعالـ المعاصرة حتى ال تقدـ لجميورىا خطاباً دعوياً
مموثاً بالفيـ الخاطئ المخالؼ لوسطية اإلسالـ .
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 – 5دعوة المؤسسات الدعوية لوضع ميثاؽ ثابت لمخطاب الدعوي الجديد إسياماً في لمممة
شتات األمة المسممة ووحدة صفيا .
قائمة المصادر والمراجع
 .القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم
1

 -لساف العرب  ،البف منظور  ،دار صادر ،بيروت ،الطبعة 1414 ،3ىػ،

2

 -المعجـ الفمسفي  ،جميؿ صميبا  ،دار الكتاب المبناني – بيروت ،الطبعة  ،3سنة

 1982ـ .
 3الخطاب

اإلسالمي

،الماىية

ودالالت

التجديد ،

فؤاد

وساـ

http://wessamfauad.modawanati.com
- 4اإلعالـ اإلسالمي ،عبد الرزاؽ الدليمي  ،دار المسيرة  ،عماف ،الطبعة  ،1سنة 2113
ـ.
 - 5أيديولوجيات اإلعالـ اإلسالمي ،د .منتصر حاتـ حسيف  ،دار أسامة ،األردف ،
الطبعة2111 ، 1ـ .
 -6الدعوة اإلسالمية في القنوات الفضائية الواقع والمرتجى ،مصطفى كناكر ،دار أفناف
،مصر ،بدوف طبعة  2113 ،ـ
 - 7التضميؿ اإلعالمي والغيبوبة المينية  ،حسيف شفيؽ ،دار فكر وفف  2111 ،ـ.
 - 8اإلعالـ في ضوء اإلسالـ  ،عمارة نجيب ،مكتبة المعارؼ  ،الرياض ،بدوف طبعة،
1411ىػ .
 -9األساليب الفنية في التحرير الصحفي  ،عبد العزيز شرؼ  ،دار قباء  ،القاىرة الطبعة
 1999 ،1ـ .
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 - 11إنتاج األخبار في الراديو والتمفزيوف  ،سعيد محمد السيد ،دار عالـ الكتب ،القاىرة،
الطبعة  1988 ،1ـ .
 - 11مدخؿ في عمـ الصحافة  ،فاروؽ أبو زيد  ،دار عالـ الكتب  ،القاىرة  ،الطبعة ، 3
 1995ـ .
 -12اإلعالـ اإلسالمي بيف الواقع والمرتجى ،عبد الرحمف حجازي ،دار المعرفة  ،بيروت،
الطبعة2119، 1ـ .
 - 13فقو السيرة  ،محمد سعيد رمضاف البوطي ،مكتبة المشرؽ الجديد – بغداد  ،الطبعة
 ،7سنة 1988ـ .
 -14صحيح مسمـ  ،دار الجبؿ  ،بيروت  ،الطبعة  1334 ، 1ىػ .
 -15اإلعالـ اإلسالمي الواقع والطموح ،مثنى الضاري ،دار الفجر ،العراؽ  ،الطبعة ، 1
2118ـ .
 -16اإلعالـ اإلسالمي بيف األصالة والمعاصرة  ،محمد غيات  ،دار مكتبي  ،دمشؽ ،
الطبعة2111 ، 1ـ.
- 17المرجعية اإلعالمية في اإلسالـ ،طو أحمد الزيدي ،دار النفائس  ،األردف  ،الطبعة1
2119 ،ـ .
 - 18مقومات رجؿ اإلعالـ اإلسالمي في مواجية التحديات المعاصرة .محمد قارش،
رسالة دكتوراه  ،كمية العموـ االجتماعية واإلسالمية  ،جامعة باتنة  ،الجزائر ،العاـ الجامعي
 2111ـ .
 - 19مائة سؤاؿ في اإلعالـ  ،طمعت ىماـ  ،دار الفرقاف ،األردف  ،الطبعة1987 ، 2ـ .
 -21اإلعالـ في ضوء اإلسالـ ،عمارة نجيب  ،مكتبة المعارؼ  ،الرياض ،بدوف طبعة،
1411ىػ .
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 - 21العالقات العامة واإلعالـ مف منظور عمـ االجتماع  ،حسيف رشواف  ،المكتب
الجامعي الحديث  ،اإلسكندرية  ،الطبعة 1991 ،2ـ .
 - 22اإلعالـ اإلسالمي وقواعد تقويمو  ،ميسر سييؿ  ،دار القمـ ،الطبعة 2112 ، 1ـ.
 -23مقومات رجؿ اإلعالـ اإلسالمي  ،تيسير محجوب  ،دار عمار لمطباعة والنشر ،
الطبعة 1987 ، 1ـ .
 - 24اإلعالـ اإلسالمي في مواجية اإلعالـ المعاصر ،عبد اهلل قاسـ الوشمي ،دار عمار ،
اليمف  ،بدوف طبعة 1994 ،ـ .
 - 25دور القنوات الفضائية اإلسالمية في تشكيؿ اتجاىات المراىقيف نحو القضايا الدينية،
منى صدقو ،منشورات عيف شمس 2111 ،ـ.
 - 26الصحافة في ضوء اإلسالـ  ،مصطفى الدميري ،مكتبة الطالب الجامعي  ،مكة
المكرمة ،الطبعة  1988 ، 1ـ .
 - 27االتصاؿ ونظرياتو المعاصرة  ،حسف مكاوي ،الدار المصرية المبنانية ،القاىرة ،
الطبعة  2113 ، 2ـ .
 – 28اإلعالـ واألمف في الدولة اإلسالمية  ،فيد الدعيج  ،مركز الدراسات األمنية ،
الرياض  ،بدوف طبعة 1416 ،ىػ .
 -29مسؤولية اإلعالـ اإلسالمي ،رشيدي شحاتة أبو زيد  ،دار الفكر العربي  ،القاىرة ،
الطبعة1999 ، 1ـ .
 - 31خصائص اإلعالـ اإلسالمي ،يوسؼ محمد رمضاف ،بدوف دار  ،الرياض  ،الطبعة1
1986 ،ـ .
 - 31التخطيط اإلعالمي في ضوء اإلسالـ ،محمود كرـ سميماف  ،دار الوفاء  ،المنصورة
 ،بدوف طبعة 1988 ،ـ .
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 – 32شعب اإليماف  ،لمبييقي  ،مكتبة دار الباز  ،بدوف طبعة  ،مكة المكرمة  ،سنة
 1414ىػ
- - 33اإلعالـ الديني في مناىضة الظواىر السمبية  ،أحمد عمر ىاشـ ،دار المعارؼ ،
القاىرة  ،بدوف طبعة 1998 ،ـ
 - 34اإلعالـ اإلسالمي الدوافع والتحديات والمستقبؿ ،عبد المجيد شكري  ،دار النشر
والتوزيع  ،القاىرة  ،الطبعة 1993 ، 2ـ .
 - 35اإلعالـ التربوي في ظؿ ثورة تكنولوجيا المعمومات و االتصاالت  ،رمزي عبد الحي ،
دار الوراؽ  ،الطبعة2111 ، 1ـ .
 - 36اإلعالـ اإلسالمي المبادئ النظرية التطبيؽ ،محمد منير حجاب ،دار الفجر ،
القاىرة  ،الطبعة 2113 ، 2ـ .
ىوامش البحث
 -لساف العرب  ،البف منظور  ،ج ، 3ص  ، 351دار صادر ،بيروت ،الطبعة ،3

1

1414ىػ،
 -المعجـ الفمسفي  ،جميؿ صميبا ،ج  ، 1ص  ، 411دار الكتاب المبناني – بيروت،

2

الطبعة  ،3سنة  1982ـ .
3

-

.

الخطاب

اإلسالمي

..

الماىية

ودالالت

التجديد ،

وساـ

فؤادhttp://wessamfauad.modawanati.com
- 1اإلعالـ اإلسالمي ،عبد الرزاؽ الدليمي  ،ص  ، 249دار المسيرة  ،عماف ،الطبعة ،1
سنة  2113ـ .
 - 2أيديولوجيات اإلعالـ اإلسالمي ،د .منتصر حاتـ حسيف  ،ص  ، 64دار أسامة
،األردف  ،الطبعة2111 ، 1ـ .
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 -3الدعوة اإلسالمية في القنوات الفضائية الواقع والمرتجى ،مصطفى كناكر ،ص ، 174
دار أفناف ،مصر ،بدوف  ،طبعة 2113 ،ـ .
 –4المصدر نفسو  ،ص . 174
5

 -التضميؿ اإلعالمي والغيبوبة المينية  ،حسيف شفيؽ ،ص ، 64دار فكر وفف ،

 2111ـ.
 - 6اإلعالـ في ضوء اإلسالـ  ،عمارة نجيب ،ص  ، 164مكتبة المعارؼ  ،الرياض،
بدوف طبعة1411 ،ىػ .
 – 1المصدر نفسو  ،ص . 164
 -2األساليب الفنية في التحرير الصحفي ،عبد العزيز شرؼ  ،ص  ، 73دار قباء ،
القاىرة الطبعة  1999 ،1ـ.
 - 3إنتاج األخبار في الراديو والتمفزيوف  ،سعيد محمد السيد ،ص  ، 31دار عالـ
الكتب ،القاىرة ،الطبعة  1988 ،1ـ .
 - 4مدخؿ في عمـ الصحافة  ،فاروؽ أبو زيد  ،ص  ، 256دار عالـ الكتب  ،القاىرة ،
الطبعة  1995 ، 3ـ .
– 5المصدر نفسو  ،ص.184
 - 6سورة يونس  ،اآلية . 99
 - 7سورة الكيؼ اآلية .29
 - 8اإلعالـ االسالمي بيف الواقع والمرتجى ،ص  ، 36عبد الرحمف حجازي ،دار المعرفة
 ،بيروت ،الطبعة2119، 1ـ .
 - 1فقو السيرة  ،محمد سعيد رمضاف البوطي ،ص  ، 311مكتبة المشرؽ الجديد  ،بغداد
المؤتمر العلمي الثاني لكلية اآلداب جامعة الزاوية  8152 / 7 / 51 -51م

611

الخطاب الدعوي في ظل اإلعالم الجديد

 ،الطبعة  ،7سنة 1988ـ .
 - 2الدعوة اإلسالمية في القنوات الفضائية الواقع والمرتجى  ،ص ،185مرجع سابؽ .
 - 3سورة آؿ عمراف اآلية .111
 -4صحيح مسمـ  ،ج  ، 1ص  ، 69كتاب اإليماف  ،باب بياف كوف النيي عف المنكر
مف االيماف  ،رقـ  ، 86دار الجبؿ  ،بيروت  ،الطبعة .1334 ، 1
 -5سورة النحؿ االية.125
 -1اإلعالـ اإلسالمي الواقع والطموح ،مثنى الضاري ،ص ، 41دار الفجر ،العراؽ ،
الطبعة 2118 ، 1ـ .
 -2اإلعالـ اإلسالمي بيف األصالة والمعاصرة  ،محمد غيات  ،ص ، 52دار مكتبي ،
دمشؽ  ،الطبعة2111 ، 1ـ.
- 3المرجعية اإلعالمية في اإلسالـ ،طو أحمد الزيدي ،ص  ، 112دار النفائس ،
األردف  ،الطبعة2119 ، 1ـ .
 –4صحيح مسمـ  ،ج  ، 2ص  ، 219كتاب القدر  ،باب معنى كؿ مولود يولد
عمى الفطرة  ،رقـ  ، 2658مرجع سابؽ .
 - 5اإلعالـ اإلسالمي ،عبد الرزاؽ الدليمي ،ص  ، 191مرجع سابؽ .
 -6المرجعية اإلعالمية في اإلسالـ  ،طو أحمد ابو الزيدي  ،ص ، 164مرجع سابؽ .
 - 1مقومات رجؿ اإلعالـ اإلسالمي

في مواجية التحديات المعاصرة .محمد قارش،

ص . 158رسالة دكتوراه  ،كمية العموـ االجتماعية واإلسالمية  ،جامعة باتنة ،
الجزائر ،العاـ الجامعي  2111ـ .
 - 2مائة سؤاؿ في اإلعالـ ،طمعت ىماـ ،ص  ، 71دار الفرقاف ،األردف  ،الطبعة، 2
1987ـ .
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 - 3مقومات رجؿ اإلعالـ اإلسالمي في مواجية التحديات المعاصرة .محمد قارش ،ص
 ، 158مرجع سابؽ .
 - 4اإلعالـ في ضوء اإلسالـ ،عمارة نجيب  ،ص  ، 176مكتبة المعارؼ  ،الرياض ،بدوف
طبعة1411 ،ىػ .
 - 5العالقات العامة واإلعالـ مف منظور عمـ االجتماع  ،د .حسيف رشواف  ،المكتب
الجامعي الحديث  ،اإلسكندرية  ،الطبعة 1991 ،2ـ .
 - 6المصدر نفسو  ،ص . 154
 - 1اإلعالـ اإلسالمي وقواعد تقويمو  ،ميسر سييؿ  ،ص  ، 47دار القمـ ،الطبعة ، 1
2112ـ.
 -2مقومات رجؿ اإلعالـ اإلسالمي  ،تيسير محجوب  ،ص  ، 297دار عمار لمطباعة
والنشر  ،الطبعة 1987 ، 1ـ .
 -3المصدر نفسو  ،ص .299
 - 4اإلعالـ في ضوء اإلسالـ  ،عمارة نجيب ،ص  ، 118مرجع سابؽ .
 - 1المصدر نفسو  ،ص .63
 - 2االتصاؿ ونظرياتو المعاصرة  ،حسف مكاوي ،ص  ، 194الدار المصرية المبنانية
،القاىرة  ،الطبعة  2113 ، 2ـ .
–3المصدر نفسو  ،ص .195
- 4سورة الكافروف ،اآلية .16
- 5الدعوة اإلسالمية في القنوات الفضائية ،مصطفى أحمد كناكر  ،ص ،182مرجع سابؽ
 - 1سورة النساء ،اآلية .63
 - 2سورة البقرة ،اآلية .111
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 -3سورة األنعاـ ،اآلية .83
 –4اإلعالـ واألمف في الدولة اإلسالمية  ،فيد الدعيج  ،ص  ، 233مركز الدراسات األمنية ،
الرياض  ،بدوف طبعة 1416 ،ىػ .
 -5مسؤولية اإلعالـ اإلسالمي ،رشيدي شحاتة أبو زيد  ،ص  ، 399دار الفكر العربي ،
القاىرة  ،الطبعة1999 ، 1ـ .
 - 6اإلعالـ في ضوء اإلسالـ ،عمارة نجيب ،ص ، 166مرجع سابؽ .
 - 1المصدرنفسو  ،ص .191
 - 2المصدر نفسو،ص . 195
–3المصدر نفسو ،ص . 168
 - 4سورة آؿ عمراف ،اآلية .114
 - 1خصائص اإلعالـ اإلسالمي ،يوسؼ محمد رمضاف ،ص  ، 36بدوف دار ،الرياض ،
الطبعة1986 ، 1ـ .
 -2اإلعالـ اإلسالمي  ،عبد الرزاؽ الدليمي  ،ص ، 141مرجع سابؽ .
 - 3اإلعالـ اإلسالمي وقواعد تقويمو  ،ميسر سييؿ ،ص  ، 136مرجع سابؽ .
 - 4الدعوة اإلسالمية في القنوات الفضائية الواقع والمرتجى

،مصطفى أحمد كناكر،

ص ، 191مرجع سابؽ .
 - 5سورة إبراىيـ اآلية .24
-6سورة إبراىيـ اآلية .26
 -1مسؤولية اإلعالـ اإلسالمي  ،رشدي شحاتو أبو زيد  ،ص  ، 381مرجع سابؽ .
 -2اإلعالـ اإلسالمي بيف األصالة والمعاصرة  ،محمد غيات  ،ص  ، 51مرجع سابؽ .
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 –3المصدر نفسو  ،ص .52
 - 4التخطيط اإلعالمي في ضوء اإلسالـ ،محمود كرـ سميماف  ،ص ، 118دار الوفاء ،
المنصورة  ،بدوف طبعة 1988 ،ـ .
 - 5المصدر نفسو ،ص.118
 –1المصدر نفسو ،ص. 111
–2المصدر نفسو ،ص . 111
–3رواه البييقي في شعب اإليماف  ،ج  ، 7ص  ،361رقـ  ،11586مكتبة دار الباز ،
بدوف طبعة  ،مكة المكرمة  ،سنة  1414ىػ
- -4اإلعالـ الديني في مناىضة الظواىر السمبية ،أحمد عمر ىاشـ ،ص ، 21دار
المعارؼ  ،القاىرة  ،بدوف طبعة 1998 ،ـ
 - 5مسؤولية اإلعالـ اإلسالمي في ظؿ النظاـ العالمي الجديد  ،رشيدي شحاتو ،ص417
 ،مرجع سابؽ .
 - 6اإلعالـ اإلسالمي الدوافع والتحديات والمستقبؿ ،عبد المجيد شكري  ،ص  ،58دار النشر
والتوزيع  ،القاىرة  ،الطبعة 1993 ، 2ـ .
 - 1اإلعالـ التربوي في ظؿ ثورة تكنولوجيا المعمومات و االتصاالت  ،رمز يعبد الحي ،
ص ، 28دار الوراؽ  ،الطبعة2111 ، 1ـ .
 -2اإلعالـ التربوي في ظؿ ثورة تكنولوجيا المعمومات و االتصاالت  ،رمزي عبد الحي ،
ص ، 28مرجع سابؽ .
 - 3سورة الصافات ،اآلية .118 :
 - 4اإلعالـ اإلسالمي المبادئ النظرية التطبيؽ ،محمد منير حجاب ،ص ، 35دار الفجر ،
القاىرة  ،الطبعة 2113 ، 2ـ .
المؤتمر العلمي الثاني لكلية اآلداب جامعة الزاوية  8152 / 7 / 51 -51م

611

الخطاب الدعوي في ظل اإلعالم الجديد

 - 1اإلعالـ اإلسالمي بيف األصالة والمعاصرة  ،محمد غياث  ،ص  ، 45 – 44مرجع
سابؽ .
 - 2المرجعية اإلعالمية في اإلسالـ ،طو أحمد الزيدي ،ص ، 114مرجع سابؽ .
 -3مسؤولية اإلعالـ اإلسالمي ،رشدي شحاتة أبو زيد  ،ص  ، 391مرجع سابؽ .
- 4سورة ؽ ،اآلية .8 – 7 – 6
 - 5سورة الطارؽ ،اآلية.8 –5 :
 - 1سورة عبس ،اآلية .32 – 24 :
- 2مسؤولية اإلعالـ اإلسالمي  ،رشدي شحاتة أبو زيد  ،ص  394مرجع سابؽ .
- 3المصدر نفسو  ،ص .395
 -4المصدر نفسو  ،ص . 397
- 5المصدر نفسو ،ص .394
 - 6الدعوة اإلسالمية في القنوات الفضائية الواقع والمرتجى  ،مصطفى أحمد كناكر ،ص
 ، 191مرجع سابؽ .
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دور المكتبات ومراكز المعمومات إلعداد وتأىيل وتدريب عمال المعرفة
في ظل الجودة الشاممة

د .محمد اليادي مفتاح الدرىوبي

قسم المكتبات والمعمومات كمية التربية تزىونو /جامعة الزيتونة
المستخمص Abstract
لقد أحدثت التطورات الحديثة التى أحدثتيا ثورات المعمومات واالتصاالت عمل تغييرات جذرية فى
أعمال وخدمات مؤسسات المعمومات وفرضت عمييا إعادة النظر فى ممارساتيا وأولويات عمميا
لغرض التكيف والتأقمم مع ىذه التطورات ومواكبة ىذه التحوالت فى ظل البيئة الرقمية ومن ثم
إعادة وتأىيل وتدريب عمال المعرفة في ظل الجودة الشاممة في المكتبات ومراكز المعموماتوىى
مجموعة من المعايير والمواصفات التى تساعد المكتبات ومؤسسات المعمومات عمى الظيور
وتقديم العمميات الفنية وخدمات المعمومات بشكل جيد لتحقيق متطمبات المستفيدين بكافة أشكاليا
،واكسابيم مي ارات عالية فى التعامل مع عمميات االختزان الرقمي لممعمومات واألرشفة االلكترونية
والتوثيق االلكتروني واستخدام الشبكات والنظم الذكية وىندسة المعرفة وادارتيا بكفاءة األمر الذى
قاد إلى تكثيف الجيود لتطوير الكفاءة وتنمية ميارات اختصاصي المعمومات عمال المعرفة ومن
ثم ظيور العديد من المين المعموماتية الجديدة فى بنية التكنولوجيا المتطورة بكل أبعادىا
ومتغيراتيا  ،وتيدف ىذه الدراسة لمتعرف عمى دور المكتبات ومراكز المعمومات فى إعداد وتأىيل
وتدريب عمال المعرفة في ظل الجودة الشاممة والتعرف عمى التصنيف الوظيفي لعمال المعرفة
طبقا لمعايير معينة من بينيا التخصص الميني وخصائص وميارات المينيين باإلضافة لمتعرف
عمى الكفاءات المطموب توافرىا لمعاممين فى حقل المعرفة وما ىى مين المعمومات الجديدة عمى
سبيل المثال محرر الويب ومصمم مواقع الويب والمكتبي فى الفضاء االلكتروني ومستشارو
ومالحو المعمومات ،كما تتناول الدراسة أىم ما أصدرتو جمعيات المعمومات والمكتبات المينية
العربية واألجنبية من أدلة لمؤىالت عمال المعرفة فى مجال المعمومات والتوثيق واستعراض أىم
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التوصيات بما يؤيد وجود جيل جديد من عمال المعرفة فى خدمة مجال المعمومات والمكتبات
ومواجية الوضع الراىن واحتماالت المستقبل باعتبارىا قضايا ممحة فى ىذا االتجاه.
الكممات المفتاحية  :البيانات – المعمومات – المعرفة -الحكمة – ادارة المعرفة – التأىيل –
التدريب -عمال المعرفة – المكتبات ومراكز المعمومات -الجودة الشاممة -خدمات المعمومات.

أوال اإلطار المنيجي لمدراسة:
مقدمة : Introduction-
اف موضوع الفجوة المعرفية ميـ فالعالـ بحاجة لمؿء الثغرة المعرفية التى تفصؿ العالـ
المتقدـ عف العالـ النامى وىنا يمكف اف نستذكر ما قالو الرئيس الماليزى ( مياتير محمد
1991م) وىو ما يصؼ اف يكوف عميو المجتمع الماليزى حتى يمكف مسايرة األوضاع
الجديدة التى سوؼ تنشأ في المستقبؿ القريب " لقد مر عمى االنسانية وقت كانت فيو األرض
تعتبر ىى األساس  ،الضروري لالزدىار والثروة ثـ جاءت رحمة تالية تتمثؿ في عصر
التصنيع وفيو ارتفعت المداخف حيث كانت تغطى الحقوؿ بدخانيا  ،اما االف فإف المعرفة
أصبحت تؤلؼ وبشكؿ متزايد ليس فقط أساس القوة ولكف ايظا أساس النجاح والتقدـ  ،ولذا
يجب اال نبخؿ ببذؿ أي جيد إلقامة مجتمع معموماتى غنى "(الطاىر  :2012 ،ص
.)208
ان ما قالو مياتير ينطبؽ عمى كؿ المجتمعات النامية حيث اف الطريقة التى يجب اف
تأخذ بيا ىذه المجتمعات ىى العمؿ عمى تكويف وتنشئة أجياؿ جديدة مف المواطنيف تكوف
ليـ توجيات مختمفة عما ىو سائد اآلف تمتمؾ القدرة عمى التأمؿ والتفكير واالبداع واالبتكار
بحيث تؤلؼ قوة عمؿ ضخمة عاممة في انتاج المعرفة وىـ ما يطمؽ عمييـ اآلف أسـ عمال
المعرفة .
عمال المعرفة ىـ الذيف يكرسوف جيودىـ في إنتاج وتطوير وتطبيؽ المعرفة في مختمؼ
المجاالت فإنتاج المعرفة يحتاج الى وجود ثقافة معرفية متميزة في مجتمع مييأ لمتعامؿ معيا
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وفيميا واال اصبح ما نسميو مجتمع المعرفة مجرد ىيكؿ مادى خاؿ مف اإلنسانية وفارغ
مف الحياة أو مجموعة مف االفراد والجماعات الذيف قد يكونوف منفصميف تنظيما ولكف
يقوموف باإلتصاؿ تكنولوجياً لمناقشة القضايا المعمقة بالمعرفة(الطاىر :2012 ،ص 208
مشكمة الدراسة Problem of study :
تتركز مشكمة الدراسة فى طرح موضوعاً ميما فى عموـ المكتبات والمعمومات وىو "عمال
المعرفة" وىى تسمية جديدة عمى العديد مف المتخصصيف والمكتبييف  ،وما الدور الذى
يجب أف تقوـ بو المكتبات ومراكز المعمومات إلعداد وتأىيؿ وتدريب عماؿ المعرفة في ظؿ
الجودة الشاممة .
أىمية الدراسةImportance of study:
تكمف أىمية ىذه الدراسة في كونيا تتناوؿ موضوعاً حيوياً وميماً يتعمؽ بالمكتبات ومراكز
المعمومات واىتماميا بفئة العامميف (عمال المعرفة )workres knowledgeبيذه
المكتبات والمراكز في ظؿ الجودة الشاممة التى تعنى ترجمة احتياجات وتوقعات المستفيديف
مف العممية التعميمية بمختمؼ مستوياتيا وتحقيؽ رضائيـ عف الخدمات التعميمية  ،عمال
المعرفة الذيف يكرسوف جيودىـ في إنتاج وتطوير وتطبيؽ المعرفة في مختمؼ المجاالت في
مجتمع مييأ لمتعامؿ معيا وفيميا وليـ عدة سمات منيا الرغبة في الحصوؿ عمى المعرفة
واكتسابيا وتوظيفيا في مجاالت العمؿ التى يغمب عمييا طابع التحدى التكنولوجى في دوامة
فوضى المعمومات وتشتتيا وعدـ نقاوتيا  ،والقدرة عمى الصبر والتحمؿ النجاز االعماؿ
والمسؤولية في اتخاذ الق اررات الخاصة بالتعمـ ،مف ىنا جاءت أىمية ىذه الدراسة لتبيف حاجة
عمال المعرفة لإلعداد والتأىيؿ والتدريب .
تساؤالت الدراسة Hypothesis of study:
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 ما تقسيمات المعرفة؟ما السمات األساسية لعماؿ المعرفة ؟ ما دور المكتبات ومراكز المعمومات إلعداد وتأىيؿ وتدريب عماؿ المعرفة في ظؿالجودة الشاممة ؟.
ما أىـ التوصيات والمقترحات نحو قياـ المكتبات ومراكز المعمومات بدورىا نحو عماؿالمعرفة؟
أىداف الدراسة Aims of stud :تيدؼ ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى دور المكتبات ومراكز
المعمومات فى إعداد وتأىيؿ وتدريب عماؿ المعرفة في ظؿ الجودة الشاممة والتعرؼ عمى
التصنيؼ الوظيفي لعماؿ المعرفة طبقا لمعايير معينة مف بينيا التخصص الميني
وخصائص وميارات المينييف باإلضافة لمتعرؼ عمى الكفاءات المطموب توافرىا لمعامميف
فى حقؿ المعرفة وما ىى ميف المعمومات الجديدة عمى سبيؿ المثاؿ محرر الويب ومصمـ
مواقع الويب والمكتبي فى الفضاء االلكتروني ومستشارو ومالحو المعمومات .
حدود الدراسة : Limits of study
 -1الحدود الموضوعية  :يتمثؿ المجاؿ الموضوعي ليذه الدراسة في كيفية قياـ المكتبات
ومراكز المعمومات بدورىا العداد وتأىيؿ وتدريب عماؿ المعرفة في ظؿ الجودة الشاممة.
 -2الحدود المكانية  :ألىمية الدراسة يتـ طرح الموضوع بشكؿ عاـ لحداثة التسمية بالنسبة
لعماؿ المعرفة  ،وعمى اعتبار اف الموضوع ييـ جميع المكتبات ومراكز المعمومات.
 -3الحدود البشرية  :تقتصر ىذه الدراسة عمى عماؿ المعرفة وكيفية اإلعداد والتأىيؿ
والتدريب .
 -4الحدود الزمنية :منذ فترة االعالن عن المؤتمر إلى 2018/6/10
 -5منيج الدراسة Methodology of study:
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استخدـ الباحث في اعداد ىذه الدراسة المنيج الوصفى التحميمى الذى يحاوؿ وصؼ واقع
المكتبات ومراكز المعمومات ودورىا في إعداد وتأىيؿ وتدريب عماؿ المعرفة في ظؿ الجودة
الشاممة ويحاوؿ اف يوازف ويفسر ويقوـ امالً في التوصؿ إلى تعميمات ذات معنى يزيد بيا
رصيد المعرفة حوؿ عماؿ المعرفة موضوع الدراسة وذلؾ مف خالؿ االعتماد عمى أوعية
المعمومات المتاحة .
أدوات جمع البيانات :Tools of data collection
االطالع عمى أدبيات اإلنتاج الفكري المنشور التقميدي وااللكتروني المتعمؽ بعماؿ المعرفة
ما أمكف ذلؾ والذي تمثؿ في مقاالت الدوريات والكتب وأعماؿ المؤتمرات والندوات وورش
العمؿ والمواقع االلكترونية والرسائؿ العممية لغرض جمع البيانات والمعمومات المتعمقة
بموضوع الدراسة .
مصطمحات الدراسة:Terms of study
اعتمدت الدراسة عمى المصطمحات ذات العالقة بموضوعيا.
 -1البياناتdata :
" البيانات مجموعة مف الحقائؽ الموضوعية الغير مترابطة يتـ إبرازىا وتقديميا دوف احكاـ
اولية مسبقة  .وتصبح البيانات معمومات عندما يتـ تصنيفيا  ،تنقيحيا  ،تحميميا ووضعيا
في اطار واضح ومفيوـ لممتمقى " ( مطر :2007 ،ص .)28
 -2المعمومات: Information:ومفردىا معمومة وىى أصغر وحدة في المعمومات  ،وىى
ناتج معالجة البيانات مف خالؿ اخضاعيا لعمميات خاصة بذلؾ مثؿ  :التحميؿ والتركيب مف
أجؿ استخالص ما تضمنتو البيانات  ،مف مؤشرات وعالقات ومقارنات وموازنات ومعدالت
وغبرىا مف خالؿ العمميات الحسابية المتمقة بعمـ الرياضيات والطرؽ االحصائية والرياضية
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والمنطقية  ،أو مف خالؿ إقامة نماذج المحاكاة  ،فيى البيانات التى خضعت لممعالجة(
الممكاوى  :2007 ،ص .)22
 -3المعرفة:

 " knowledgeىى حصيمة االمتزاج الخفى بيف المعمومات والخبرة

والمدركات الحسية والقدرة عمى الحكـ ،حيث يتمقى الفرد المعمومات ويمثميا في عقمو ويبدأ
يستنبط (  ) Deductionويستقرى ( ) Inductionمنيا  ،فعف طريؽ االستنباط يستخمص
معرفة ضمنية كامنة واالستقراء لتوليد معرفة صغيرة جديدة انطالقا منيا( الممكاوى 2007 ،
.) 23 :
-4الحكمة " wisdom :تمثؿ ذروة اليرـ المعرفي بمواجية أعقد العمميات التى يمارسيا
العقؿ البشرى لتقطير المعرفة إلى حكمة مصفاة وتجاوز المتاح مف المعرفة وخرؽ السائد
منيا وزعزعة الراسخ مف أجؿ فتح آفاؽ جديدة وكسر القيود واقتناص الفرص التى تؤدى
إلى أفضؿ النتائج المتمثمة باإلبداع واالستغالؿ األمثؿ لمموارد لموصوؿ إلى أفضؿ النتائج
بأقؿ التكاليؼ واختصار األزماف والمسافات (الدرىوبى  ،الكميشى  ،ماعونو  :2017 ،ص
.) 40
-5التأىيل ":اف التأىيؿ المتواصؿ أمر ضرورى لجميع موظفى المكتبة مف مينييف وغير
مينييف سواء كاف ىذا التأىيؿ في المكتبة نفسيا أو في مكاف آخر بعيد عنيا " (محيريق ،
 :2005ص ).
 -6التدريب " :التدريب عبارة عف عممية مخططة ومنظمة ومستمرة تيدؼ الى تنمية
ميارات وقدرات الفرد وزيادة معموماتو وتحسيف سموكو واتجاىاتو نحو ما يمكنو مف اداء
وظيفتو بكفاءة وفعالية " ( السكارنو  :2009 ،ص .)19
 -7عمال المعرفة  "workres knowledge :ىـ الذيف يكرسوف جيودىـ في إنتاج
وتطوير وتطبيؽ المعرفة في مختمؼ المجاالت " ( الطاىر :2012 ،ص .)208
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 -8خدمات المعمومات:Information Services :عرفت الموسوعة العربية
لمصطمحات عموـ المكتبات والمعمومات والحاسبات خدمات المعمومات " بأنيا خدمة تييئيا
مكتبة متخصصة ىدفيا جذب انتباه المستفيديف إلى المعمومات التي في حوزة المكتبة أو
مراكز المعمومات  ،وذلؾ توقعاً لطمبيا ،ويتـ ذلؾ عف طريؽ تمرير ورقة باألخبار ومسح
اإلنتاج األدبي وقوائـ القراءة والمختصرات واالقتباسات مف المقاالت المنشورة في المجاالت
المختمفة "( .الشامي :2001 ،ص. ) 561
 -9المكتبات ومراكز المعمومات  ":ىى التى أخذت عمى عاتقيا مواكبة المستجدات الحديثة
والمتسارعة في كافة مجاالت المعرفة االنسانية  ،وقامت بتطوير الكثير مف البرامج التى
تخدـ أىدافيا واالستفادة مف البرامج الجاىزة المصممة لحوسبة أعماليا لخدمة المستفيديف
عمى مختمؼ مستوياتيـ "
(عبابدة  :2005 ،ص .)13
 -10إدارة المعرفة

: " knowledge Managementيعرؼ صالح الكبيسي إدارة

المعرفة بأنيا :ػ المصطمح المعبر عف العمميات و األدوات والسموكيات التي يشترؾ في
صيغتيا و إدارتيا المستفيدوف مف المنظمة الكتساب وخزف وتوزيع المعرفة لتنعكس عمى
عمميات األعماؿ لموصوؿ إلى أفضؿ التطبيقات بقصد المنافسة طويمة األمد والتكيؼ(
الكبيسي  : 2005 ،ص )42
 -11الجودة):(Qualityتقديـ الخدمة بالمستوى الذي يتوقعو المستفيد مف المكتبة لموفاء
باحتياجاتو ومتطمباتو العممية (الخثعمي  :2008 ،ص .)290
ويمكف تعريؼ الجودة عامة مف منظور عمـ المكتبات والمعمومات " بأنيا مجموعة مف
المعايير والمواصفات التى تساعد المكتبات ومؤسسات المعمومات عمى الظيور وتقديـ
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العمميات الفنية وخدمات المعمومات بشكؿ جيد لتحقيؽ متطمبات المستفيديف بكافة أشكاليا"
(عثمان  :2014 ،كتاب الكترونى .)1598
-12مفيوم الجودة الشاممةQuality Assurance:
يعتبر مفيوـ إدارة الجودة مف المفاىيـ اإلدارية الحديثة والذي بدأ تطبيقو في العديد مف
المنظمات العالمية لتحسيف وتطوير نوعية خدماتيا وانتاجيا والمساعدة في مواجية التحديات
الشديدة وكسب رضا الجميور ونتيجة ألىمية ىذا المفيوـ وانتشار تطبيقو في دوؿ العالـ
ازداد اىتماـ الباحثيف والدارسيف ومراكز المعمومات بيذا الجانب.
الدراسات السابقةPrevious studies:
أوالً-الدراسة العربية : Arabic studiesاالطالع عمى عدد مف الدراسات السابقة ذات
العالقةبدور المكتبات ومراكز المعمومات إلعداد وتأىيؿ وتدريب عماؿ المعرفة في ظؿ
الجودة الشاممة ،يتـ عرضيا فيما يمي مرتبة ترتيبا زمنياً تصاعديا :
دراسة  :راشد الجمالى ( .)2003بعنواف  :إدارة الجودة الشاممة فى المكتبات ومراكز
المعمومات تحت شعار ادارة المعمومات فى البيئة الرقمية  :المعارؼ والكفاءات والجودة ،
ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى واقع وقيـ الجودة الشاممة فى قطاع المكتبات ومراكز
المعمومات ومعرفة مدى تطبيؽ ىذا المفيوـ فى جامعة الممؾ سعود  ،وتوصمت الدراسة إلى
العديد مف النتائج مف أىميا  :اف مجتمع الدراسة معظميـ يحمموف مؤىالت جامعية  ،واف
قيـ الجودة اصبحت جزء مف الثقافة التنظيمية بالجامعة( الجمالي  :2003 ،ص ).
دراسة  :ماجدة حامد عزو( . )2008بعنواف  " :التدريس والتدريب فى مجاؿ المكتبات
والمعمومات فى ليبيا فى عصر الرقمنة  :الواقع والطموحات" تناولت الدراسة واقع اإلعداد
المينى فى مجاؿ المكتبات والمعمومات عمى المستوى الدولىوالعربى وركزت عمى البرامج
التدريسية فى ليبيا  ،وأوضاع البرامج التدريبية فى المجاؿ ومدى الرضا عف ىذه مف قبؿ
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العامميف فى المكتبات ومراكز المعمومات ومدى تمبية ىذه البرامج الحتياجات العامميف ،
وأوصت الدراسة المؤسسات العربية والجيات المتخصصة باألخذ بما جاء فى وثيقة ادارة
االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات بشأف تفعيؿ خطة جنيؼ لدفع وتطوير مجتمع المعمومات
فى المنظمة العربية التى صدرت فى مايو  2005ـ ( عزو  : 2008 ،ص.)1
دراسة :دليؿ ىادي أحمد الحربي ( ")2009بعنواف اتجاىات أمينات المكتبات بكميات
البنات بجدة نحو تطبيؽ مبادئ وقيـ الجودة الشاممة" تناولت الدراسة واقع وقيـ إدارة الجودة
الشاممة لدى أمينات مكتبات الكميات بمدينة جدة " بيدؼ الكشؼ عف مدى تطبيؽ ىذا
المفيوـ في قطاع المكتبات ومراكز المعمومات  ،واعتمدت الدراسة عمى المنيج المسحي مف
خالؿ استبانو تـ توزيعيا عمى مجتمع الدراسة البالغ ( )35أمينة مكتبة وتوصمت الدراسة إلى
عدد مف النتائج مف أىميا أف معظـ أفراد مجتمع الدراسة مف فئة صغار السف وبمغت
نسبتيـ ( )%55.2يؤيدوف تطبيؽ مبادئ وقيـ الجودة مما يشجع أنو ىناؾ بيئة خصبة
لغرس مبادئ وقيـ إدارة الجودة الشاممة في المقابؿ ىناؾ قصور في تطبيؽ مبدأ التدريب
المستمر ألمينات المكتبات بنسبة تطبيقيو ( )%26.7فقط  ،وأوصت الدراسة إلى عقد
الدورات التدريبية واقامة المحاضرات والندوات ذات العالقة بطبيعة العمؿ التي ترسخ مبادئ
الجودة( .الحربي  :2009 ،ص .)50
دراسة :ىشاـ عباس بعنواف "ضبط الجودة في المكتبات ومراكز المعمومات باستخداـ
مفيوـ إدارة الجودة الشاممة وىي دراسة نظرية ىدفت إلى توضيح مفيوـ الجودة وأىميتيا
ومبادئيا التي تركز عمى المستفيد والتحسف المستمر والتعاوف الجماعي والوقاية بدالً مف
التفتيش وتناولت الدراسة مراحؿ تطبيؽ الجودة الشاممة في المكتبات ومراكز المعمومات
دراسة  :عبد المجيد مينا ( .)2012بعنواف "إدارة المعرفة  :دور جديد الختصاصى
المكتبات والمعمومات " ىدفت الدراسة لمناقشة الدور الجديد الختصاصى المكتبات
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والمعمومات فى إدارة المعرفة كدور ال يختمؼ مف حيث المبدأ عف ممارسات إدارة المعمومات
وعممياتيا نتيجة التغييرات الجارية فى بيئة األعماؿ التي أضافت محددات ونشاطات إلى
التطبيقات التقميدية فى معالجة المعمومات  ،وأستعرضت الدراسة كيفية تطور أميف المكتبة
ليصبح مدير معرفة يعرض ويناقش الميارات المطموبة إلدارة المعرفة والفيـ المطموب لتكويف
مدير معرفة ناجح( مينا  : 2012 ،ص .)219
دراسة  :أماني حمارشو  ،أفناف عالونو (  . )2016بعنواف " اختصاصيو المكتبات
األكاديمية كعماؿ معرفة  :دراسة حالة مكتبة الجامعة االردنية "  ،ىدفت الدراسىة الى
استكشاؼ العوامؿ التى تؤثر فى موظفى المكتبات الجامعية وتؤدى الى نجاح الموظؼ
كعامؿ معرفة  ،واندماجو مع األدوار الحديثة  ،التى تتبناىا المكتبات  ،باإلضافة الى دوره
الرئيسى كمزود لمكتب والمراجع فى الوقت الذى تعتبر فيو المكتبة األكاديمية أحد أبرز
أنواع المكتبات التى تتبنى التقنيات المعرفية الحديثة  ،وتخدـ الشريحة الواسعة فى مجتمع
المعرفة  ،وسمطت الدراسة الضوء عمى العامميف بمكتبة الجامعة االردنية التى تعتبر أـ
الجامعات فى األردف  ،كعماؿ معرفة  ،والتحديات التي تواجييـ واالحتياجات التدريسية التى
تعزز مكانتيـ  ،عمى اعتبار اف مكتبة الجامعة االردنية تعتبر مركز إليداع الرسائؿ العممية
مف مختمؼ اقطار الوطف العربى  ،وأعتمدت الدراسة عمى المنيج التحميمي الوصفى مف
خالؿ أداة جمع البيانات والمعمومات االستبانة  ،وتوصمت الدراسة إلى العديد مف النتائج
أىميا :اف جميع المتغيرات المستقمة كاف ليا دور فى اعتبار العامميف فى مكتبة الجامعة
االردنية عماالً لممعرفة(حمارشو  ،عالونو  :2016 ،ص . ) 1
دراسة  :ىناء عبد المجيد عبد السيد نعامة ( . ( 2017بعنواف  :متطمبات تطبيؽ معايير
ادارة الجودة الشاممة فى المكتبات الجامعية  :دراسة ميدانية مطبقة عمى مكتبات جامعة
طرابمس  ،حيث بينت الدراسة اف ادارة الجودة الشاممة أسموب ادارى ميـ لممكتبات الجامعية
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مف خالؿ ما حققو ىذا االسموب مف نجاحات فى االدارة  ،وسمطت الدراسة الضوء عمى
مدى امكانية تطبيؽ مفيوـ ادارة الجودة فى مكتبات جامعة طرابمس وتوصمت الى العديد مف
النتائج أىميا  :عدـ الرضا عف الخدمات المقدمة ونقص الموارد  ،أوصت الدراسة بضرورة
تقييـ اداء المكتبات لتحديد المشاكؿ التى تواجو العامميف والمستفيديف ووضع مقترح لزيادة
جودة المكتبات الجامعية موضوع الدراسة (نعامة  : 2017،ص (د)) .
ثانياً :الدراسات األجنبية: Foreign studies -:
يزخر اإلنتاج الفكري األجنبي بالعديد مف الدراسات حوؿ موضوع الدراسة منيا عمى سبيل
المثال:
دراسة  (. 1993 Kazimostak , Gausil hog , rowshanakter)(:بعنواف :
knowledge management in universities : Rol of knowledge workers
" ادارة المعرفة في الجامعات واختصاصات عماؿ المعرفة " بينت الدراسة اف ادارة المعرفة
اصبحت مف أىـ الحاجات التى تكوف قابمة لمتطوير في حقؿ دراسات المعمومات وادارة
العموـ في العقود االخيرة  ،النيا تقوـ بتحديد وتنظيـ الوثائؽ والتعاوف والمشاركة بيف
المؤسسات  ،وادرة المعرفة في ىذه االياـ تساعد المؤسسات المعقدة لتتخذ قرار صائب وحؿ
مشاكميا  ،والجامعات بإعتبارىا أعمى مركز لمتعميـ تحتاج لبناء معمومات ببنية معمومات
وخمؽ جو مناسب لنشاطات المدرسيف والطالب وغير المدرسيف بالجامعة وبإمكاف عماؿ
المعرفة عمؿ تغيير في الجامعات والمنظمات الثقافية وفى السموكيات المفردة الراجعة
لممعرفة  ،وتستطيع الجامعات لعب حقيقة ىامة لبناء وتطور المعرفة مف خالؿ القاعدة
االجتماعية والميارات التى يممكيا عماؿ المعرفة واستخداميـ الدارة المرحمة عمى التوالى( p
mostak , hog , akter,( ،1993 :2
دراسة :كاري ( ) carey1998ىدفت الدراسة لإلجابة عمى السؤاؿ التالي  :ما العوامؿ
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التى تساىـ فى تطبيؽ ادارة الجودة الشاممة فى الجامعات ؟ وتـ تقسيـ السؤاؿ الى ستة
أسئمة بحثية تبحث فى المكونات التالية إلدرة الجودة الشاممة( البيئة -المدخالت -النظاـ
السياسي -المخرجات-التغذية الراجعة ) ووزعت االستبانة إلى ستة مؤسسات حكومية
متخصصة فى التعميـ العالى تـ اختيارىا بطريقة عشوائية فى والية نيوجرسي))new jersey
وتوصمت النتائج إلى اف مدخالت البئية الخارجية أثرت بالرؤساء فى تطبيؽ برامج الجودة
الشاممة فى جامعاتيـ  ،كما اف العوامؿ الداخمية مف عدـ الرضا لممارسات اإلدارات السابقة
أثر عمى الرؤساء فى تطبيؽ الجودة فى إداراتيـ وأخي اًر وجد اف مكوني المخرجات والتغذية
الراجعة لـ يتـ التخطيط ليما ضمف النظاـ مما أضعؼ عممية تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة(
الزبون  ،القاضي  : 2010 ،ص .)7
دراسة  )2005(Ntombizodwa, G. S. & Karin, D. J.بعنواف "دور المكتبات
األكاديمية في خدمة الطالب  :دراسة لمكتبة  ،"Fort Hareتتركز مشكمة ىذه الدراسة في
مواجية الطالب العديد مف الصعوبات في العثور عمى المعمومات ،وذلؾ ألف التكنولوجيا
الجديدة جعمت المعمومات متاحة في أشكاؿ مختمفة .ويطمب مف الطالب أف يكونوا مثقفيف
معموماتياً حتى يمكنيـ الوصوؿ لتمؾ المعمومات واستخداميا بشكؿ صحيح وكاف مف نتائج
تمؾ الدراسة التى أجريت عمى  246طالب مف طالب المرحمة الجامعية والدراسات العميا،
أنو عمى الرغـ مف ثبوت انخراط مكتبة جامعة  Fort Hareفي األنشطة المعموماتية  ،إال
أف الطالب ال تزاؿ لدييـ صعوبة في إيجاد واستخداـ والتقييـ النقدى لممعمومات
(.)Karin, D. J.2005(Ntombizodwa, G. S
دراسة :وانج ىونج()2006وىى عبارة عف دراسة استعراضية عف إدارة الجودة الشاممة
فى سياؽ الخدمات المكتبية والتحميؿ المقارف ليذه الدراسة فى سياؽ المكتبات ومف أبرز
نتائج ىذه الدراسة اف تطبيؽ عممية إدارة الجودة الشاممة فى المكتبات يتطمب تغي اًر فكريا
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فى الفيـ االجتماعي لممكتبات وتحوال فى العمميات التنظيمية كما انو ال يمكف تطبيؽ
الجودة الشاممة دوف االلتزاـ والتفكير طويؿ المدى حيث العمؿ الجماعي يعتبر مف متطمبات
نجاح عممية إدارة الجودة الشاممة وكؿ خطوة تعتمد عمى الدعـ الثابت لإلدارة العميا(الحربى ،
 :2009ص ).
دراسة  :فاليرى فمورانس  ،نانا ماتسوفValerie florance and nana Matheson
( .) 2009بعنواف " مكتبات العموـ الصحية وعماؿ المعرفة " جاء في مستخمص الدراسة اف
التطور الذى ط أر عمى االقتصاد صاحبو تقدـ في كؿ الخدمات مف بيف ىذه الخدمات نقؿ
المعرفة  ،حيث انو ىناؾ مكتبات تقوـ بتقديـ الخدمة حسب اختصاص المؤسسة لتقديـ
المعمومات  ،وىدفت الدراسة لمتعريؼ بدور مكتبات العموـ الصحية في تقديـ المعرفة ومثاؿ
ذلؾ المكتبة الصحية العممية التى حددت االستراتيجيات النجاز النشاط المتخصص وخمؽ
بيئة معمومات داخؿ المؤسسة (.) Matheson، florance
دراسة  .) 2010( k.p.tripathi :بعنواف " managing knowledge worker an
 empirical study ofبيف مستخمص الدراسة باننا نعيش في عالـ معرفة  ،يقودنا الى عدة
مصادر في ىذه االياـ وىو معيار اقتصاد عمر المعرفة  ،حيث ادارة المعرفة خمقت نوع
جديد مف الشركات في المجتمعات المعرفية لتطوير منظمات التعميـ مثؿ عماؿ المعرفة
الذيف يجب وضعيـ واالىتماـ بيـ كأوؿ الناس  ،وىدفت الدراسة التركيز عمى دراسة ادارة
المعرفة ).) k.p.tripathi،2010 :p 1
ثانياً  -الجانب النظرى :
عمال المعرفة  :knowledge workersىـ الذيف يكرسوف جيودىـ في انتاج وتطوير
وتطبيؽ المعرفة في مختمؼ المجاالت  ،في مجتمع مييأ لمتعامؿ معيا وفيميا واال أصبح
ما نسميو مجتمع المعرفة مجرد ىيكؿ مادى خاؿ مف االنسانية وفارغ مف الحياة أو مجموعة
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مف االفراد والجماعات الذيف قد يكونوا منفصميف تنظيمياً ولكف يقوموف باالتصاؿ تكنولوجي ًا
لمناقشة القضايا المتعمقة بالمعرفة (الطاىر : 2012 ،ص .) 206
سمات عمال المعرفة  :مف خالؿ مراجعة أدبيات اإلنتاج الفكرى في البحوث والدراسات
الحديثة تـ تحديد السمات األساسية لعمال المعرفة وىى كالتالى :
 -1عماؿ المعرفة ىـ أشخاص راغبيف في الحصوؿ عمى المعرفة واكتسابيا وتوظيفيا في
مجاالت العمؿ .
 -2يجب اف يكونوا مدركيف أىمية التعمـ مف خالؿ العمؿ التجريبى واف يعتبروا التعمـ
نشاط متواصؿ عمى مدى الحياة.
 -3مسؤولوف عف اتخاذ ق ارراتيـ الخاصة بالتعمـ وتطوير معارفيـ الذاتية ويعشقوف
االستقاللية في العمؿ بشكؿ واضح.
 -4عماؿ المعرفة يرتاحوف لمعمؿ في األوقات التى يغمب عمييا طابع التحدى مف أجؿ
اتخاذ ق اررات وتقديـ ممارسات إيجابية في دوامة فوضى المعمومات وعدـ نقاوتيا .
 -5لدييـ التصور الجيد لمستقبميـ .
 -6قدراتيـ جيدة في الصبر والتحمؿ وىـ يمارسوا عممية اإلبداع وانجاز األعماؿ .
 -7يمتازوف بسموؾ حر غير مقيد بعالقات التنظيـ الرسمى .
 -8لدييـ عالقات واسعة مع اآلخريف ويفرحوف عند توفر مناخ المنافسة العادلة في
العمؿ.
تقسيمات عمال المعرفة knowledge workers:
 -1أشخاص ذوى معرفة عالية التخصص في صناعة معينة

SPECIALTY

 ،knowledge workersىـ خبراء في مجاؿ عمميـ ومف الصعوبة نقميـ لمعمؿ في
اماكف مغايرة لتخصصاتيـ
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 -2أشخاص لدييـ معرفة محمولة أو منقولة PORTABLE knowledge workers
كالخريجيف الجدد في ماجستير األعماؿ والمبرمجيف ومحممى النظـ وىؤالء يتمتعوف بمرونة
عالية في إمكانية العمؿ والتنقؿ بيف منظمات مختمفة بمعنى انيـ يستخدموف معرفتيـ العامة
في اداء األعماؿ .
 -3األشخاص المبدعوف لممعرفة الخالقة والمبتكرة ، CREATION OF knowledge
وىـ

القادريف عمى إختراع األدوات وأساليب العمؿ الجديدة لمزاولة أعماليـ أو ليتـ

استخداميا مف قبؿ اآلخريف إلنجاز أعماليـ  ،أنيـ الذيف يؤسسوا المياـ لآلخريف ومف
أمثمتيـ الميندسوف والمبتكروف والمخترعوف واالستراتيجيوف والمدراء والقياديوف (الطاىر،
 : 2012ص ص .) 209 -208
عمال المعرفة ومين المعمومات الجديدة :
مف بيف ميف المعمومات الجديدة عمى سبيؿ المثاؿ محرر الويب ومصمـ مواقع الويب
والمكتبي فى الفضاء اإللكتروني ومستشارو ومالحو المعمومات ،نستعرض بإيجاز منيا :
الويب  : 2.0ىناؾ اختالفات كبيرة بيف الباحثيف لتعريؼ الويب  2.0ومف المفارقات اف (
تيماورلى )Tim ORrlyأوؿ مف تحدث عف مصطمح الويب  2.0حيث قدـ تعريفيف مختمفيف
لممصطمح  ،األوؿ في عاـ  ، 2005وقدـ تعريؼ آخر فى 2006ـ  ،وظير المصطمح
ألوؿ مرة عاـ  2004عمى يد تيم أورلى  ،ودل دوجرتى( ) Dale Doughertyوقد
استخدما ىذا المصطمح لوصؼ االتجاىات التقنية الحديثة وقد حدد ليا مجموعة مف
الخصائص تتمخص في التفاعمية  ،والتعاوف  ،مشاركة المستخدـ  ،وفى واقع األمر اف
مصطمح  2.0ظير عمى يددلدوجرتى وليس كما يعتقد البعض بانو ظير عمى يد تيم أورلى
الذى نشر المصطمح .
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تعريف الويب: 2.0ىى الخدمات الذاتية وادارة البيانات الحسابية يقوـ بيا مستخدـ االنترنت
لموصوؿ الى محتويات الويب كاممة .
خدمات وتطبيقات الويب  (:2.0أحمد  : 2010 ،ص .)27
ومن أبرز خدمات الويب : 2.0


خدمة  you Tubeوىى  :منصة تطبيقات لممشاركة في ممفات الفيدو المتاحة مف
جانب المستخدميف المشتركيف في الخدمة.



خدمة yahooمحرؾ بحث تعاونى متوافؽ مع خدمات الويب . 2.0



خدمةMy Spaceشبكة اجتماعية تسمح بتجميع االعضاء المشتركيف في االىتمامات
الموضوعية نفسيا.



خدمة BIT TORRENTبرنامج يقوـ عمى تبادؿ الممفات ومصادر المعمومات عمى
اختالؼ اشكاليا .

تطبيقات الويب :2.0
واكب ظيور مصطمح الويب  2.0العديد مف التطبيقات الحديثة في تقديـ خدمات االنترنت ،
ونستعرض بعض تطبيقات الويب 2.0بإيجاز نظ اًرالنيا تحتاج الى دراسات مستقمة .
 -1المدونات :BLOGSنشأة المدونات في منتصؼ السبعينات مف القرف العشريف وتحديدا
عاـ 1997ـ وكاف جون بارغر ىو أوؿ مف صاغ ىذا المصطمح فى  17ديسمبر
 1997ـ  ،إال اف المدونات لـ تنتشر عمى العنكبوتية العالمية الويب إال بعد عاـ
1999ـ حيث بدأت خدمات االستضافة في السماح لممستفيديف بإنشاء المدونات
الخاصة بيـ بصورة سريعة وسيمة نسبيا (الجبالى : 2006 ،متاح عمى الرابط
Id=44:

?showarcle.Ofrm

l

)httplllwww.tagrir.org

،وذكرت

محيريق اف كمية ىارفارد لمقانوف عرفت المدونة " بأنيا سمسمة ىرمية مرتبة مف
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النصوص والصور والعناصر االعالمية والبيانات المرتبة زمنياً ويمكف قراءتيا عمى
الويب والترتيب متتابع ولكؿ منيا عنواف منفرد ورابط ووصؼ مختصر ليا "( محيريق ،
 :2016ص )19
 -2التأليف الحرwiki

:مصطمح

ويكى wikiكممة مأخوذة مف لغة شعب ىاواى

األصمييف وىى تعنى بسرعة  ،وقد استخدمتا في مجاؿ االنترنت لمتعبير عف سرعة
الكتابة في الموسوعات الحرة  ،وكاف أوؿ ظيور لتطبيقات التأليؼ الحر في عاـ
1995ـ حيث قاـ كؿ مف وارد كونيجام  ،وبوليوف بإنشاء أوؿ موقع ويكى والذى شكؿ
مجتمعاً متعاوناً مفتوحاً لمجميع  ،حيث يمكف ألى شخص اف يشارؾ في تطوير وزيادة
محتويات الموقع  ،ولمتأليؼ الحر عدة تطبيقات أىميا :تطبيقات الموسوعات الحرة  ،و
الكتب الحرة  ،والقواميس الحرة  ،واألخبار  ،والتعميـ  ،والوسائط المتعددة .
 -3الشبكات االجتماعية  : Social net workingىى أماكف تجمع عمى الخط المباشر
تشجع أعضائيا عمى بناء شبكات مف اصدقائيـ ومعارفيـ  ،وظيرت في منتصؼ
التسعينات مف القرف الماضى وكانت فكرتيا بسيطة لمغاية بحيث يقوـ المشترؾ بإضافة
ممفو الشخصى لمموقع وصورة لمتعرؼ عميو  ،ولكف كانت أغمب ىذه المواقع تجارية مف
بينيا موقع FRIEND FINDERالذى ظير عاـ 1997ـ  ،وليا عدة استخدامات مف
بينيا التعارؼ والصداقة  ،وانشاء مجموعات االىتماـ  ،وانشاء صفحات خاصة باألفراد
والجيات  ،والبرمجيات المتوفرة داخؿ الشبكة االجتماعية ووسائؿ االتصاؿ بيف افراد
المجتمع  ،والدعاية واإلعالف( متولى  :2009 ،ص الممخص الوافى لمموقع "
. )RSSRICH SITE SUMMARY
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 -4الممخص الوافى لمموقع  : RSSوىى تقنية تمكف المستفيد مف الحصوؿ عمى اخر
االخبار والمعمومات فور ورودىا لمموقع بشكؿ تمقائى بدؿ مف تصفح الموقع كامالً ،
ويمكف استخداـ ىذه الخدمة عبر الطرؽ التالية :


برامج قراءة RSS



االشتراؾ في أحد مواقع القراءة



برامج تصفح االنترنت



البريد اإللكتروني

 -5وصف المحتوى  :CONTENT TAGGINGىو استخداـ الكممات المفتاحية في
وصؼ الكيانات الرقمية  ،وىى كممات حرة ال تخضع ألى نظاـ مقنف .
الجودة في المكتبات ومراكز المعمومات:
ديننا اإلسالمي ديف جودة وكمالواتقاف واحساف ،فالرسالة السماوية جاءت لتعبر عف رسالة
السماء
"صنع اهلل الذي أتقن
فأسمى مواقفيا ،وأجود وأمثؿ وأشمؿ إرشاداتيا لإلنساف .قال تعالى:
َ

كل شيء“ صدق اهلل العظيم

وقال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم (أن اهلل يحب إذا عمل أحدكم عمالً أن يتقنو) حديث
شريف
والجودة في أبسط معانييا التميز ،واطارىا وعناصرىا محددة تتضمف وضع رسالة ورؤية
لممؤسسة الجامعية واختيار قيادات أكاديمية وادارية بنظاـ يتصؼ بالشفافية والعدالة طبقاً
لمعايير محددة وتوفر أعضاء ىيئة تدريس كماً ونوعاً بمواصفات متميزة ووجود برنامج
تعميمية موصفة وموثقة تعتمد عمى الرؤية والمعايير األكاديمية وتوفر موارد تعميمية(عمى،
 :2008ص .)196
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ويعتبر ادوارد ديمينج ) (Edwards Demminghوىو أمريكي الجنسية صاحب ىذا
المفيوـ وىو مف أوائؿ الرواد في أوائؿ الخمسينات وقد أشار قبؿ وفاتو عاـ  1994إلى أف
مفيوـ إدارة الجودة الشاممة أصبح يحمؿ معاني كثيرة بالنسبة لمباحثيف حيث أف لكؿ باحث
في ىذا المجاؿ مصطمحاتو الخاصة بو.
ومف أىـ تعريفات مفيوم إدارة الجودة تعريؼ معيد الجودة الفيدرالي حيث عرفيا" بأنيا
القياـ بالعمؿ بشكؿ صحيح ومف أوؿ خطوة مع ضرورة االعتماد عمى تقييـ العمؿ لمعرفة
مدى تحسيف األداء" ( إبراىيم  ،د.ت :ص )123
وتعنى إدارة الجودة الشاممة في التعميم :ىي فمسفة شاممة لمحياة والعمؿ في المؤسسات
التربوية تحدد أسموباً في الممارسة اإلدارية مبني عمى مجموعة مف المبادئ التي ترمي إلى
تقديـ خدمات تعميمية متميزة لممستفيديف الداخمييف والخارجييف مف خالؿ إيجاد بيئة ثقافة
تنظيمية في المدرسة أو الجامعة تعمؿ عمى تحديد أىدافالمدرسة والجامعة ورسالتيما ،
وتعتمد بشكؿ أساسي عمى تمبية احتياجات المستفيديف مف الخدمات التعميمية  ،واالىتماـ
بطريقة تأدية العمؿ والوصوؿ إلى التحسيف المستمر لعمميات التعميـ والتعمـ واستخداـ
إجراءات تمنع وقوع األخطاء بدالً مف اكتشافيا  ،وتطوير مخرجات التعميـ عمى أساس
العمؿ الجماعي ومف خالؿ المشاركة في اتخاذ الق اررات وتحسيف الجودة  ،وتقدير جيود
العامميف وتشجيعيـ عمى اإلبداع واالبتكار واالىتماـ بصفة مستمرة بتطوير أساليب تأدية
الخدمات بتقييـ مستوى جودة الخدمات التعميمية عف طريؽ التغذية الراجعة بما يضمف رضا
المعمميف والطمبة وأولياء األمور (اليوش  :2013 ،ص .) 21
مفيوم الجودة الشاممة في المكتبات ومراكز المعمومات:
تسعى كثير مف المنظمات ومنيا المكتبات ومراكز المعمومات لالرتقاء بمستوى الخدمات
لتصؿ الى مستوى الجودة الشاممة لتفى بمتطمبات روادىا ألف الجودة تشكؿ عامالً اساسياً
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لنجاح المكتبات ،لقد صار لزاماً عمى المؤسسات والمنظمات ومنيا المكتبات اف تبدأ بالتوجو
نحو ادارة الجودة الشاممة حتى تستطيع مواجية التحديات العامة المتمثمة في :
 انخفاض االنتاجية. زيادة التكاليؼ نقص الموارد المالية تبنى أساليب غير فعالة لتحقيؽ األىداؼ المنشودة. تدنى مستوى رضا المستفيديف. تدنى مستوى الرضا الوظيفى والوالء لدى العامميف. المنافسة الوطنية واالقميمية والعالمية.فوائد تطبيق ادارة الجودة الشاممة في المكتبات(:اليوش  :2013 ،ص .) 45-40
 -1توفير األداة لقياس االداء في مجاؿ خدمات المعمومات.
 -2التأكيد عمى جودة الخدمة.
 -3توفير المزايا في مجاؿ التسويؽ والعالقات العامة.
 -4تقديـ الخدمات لمعمالء والمستفيديف.
 -5تحسيف النواحى التنظيمية في االدارة الى جانب رفع كفاءة ادائيا.
 -6تحسيف الروح المعنوية لمعامميف.
 -7تنمية وتدعيـ حمقة الربط الحيوية بيف خدمات المعمومات والقطاع االدارى.
متطمبات تطبيق الجودة الشاممة بالمكتبات ومراكز المعمومات:
 -1تييئة مناخ العمؿ والثقافة التنظيمية لممكتبات ومراكز المعمومات.
 -2قياس االداء لمجودة مف خالؿ نتائج قابمة لمقياس.
 -3تعميـ وتدريب مستمريف لكافة االفراد العامميف بالمكتبات ومراكز المعمومات .
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 -4مشاركة جميع العامميف في الجيود المبذولة لتحسيف مستوى االداء.
 -5تأسيس نظاـ معمومات دقيؽ الدارة الجودة الشاممة.
معوقات تطبيق ادارة الجودة الشاممة في المكتبات ومراكز المعمومات:
ال يخمو األمر في وجود بعض المعوقات التى قد تؤدى إلى عدـ نجاح تطبيؽ برنامج إدارة
الجودة الشاممة والتى تتمثؿ في :
 -1عدـ التزاـ االدارة العميا بتطبيؽ برنامج ادارة الجودة الشاممة فقد تتجاىؿ نظاـ
المكافأت الذى يدعـ البرنامج او تتجاىؿ توفير المصادر والجيود الالزمة لتطبيقو.
 -2عدـ النظر إلى إدارة الجودة الشاممة نظرة متكاممة فقد يتـ التركيز عمى البعض
واىماؿ البعض اآلخر.
 -3تقاعس بعض العامميف في المؤسسة إلنو مف الضرورى مشاركة جميع أفراد المنظمة
والتزاميـ المستمر وذلؾ إلنجاح برنامج الجودة.
 -4تخوؼ بعض العامميف في المؤسسة مف تحمؿ المسؤولية.
 -5تبنى طرؽ واساليب إلدارة الجودة الشاممة ال تتناسب وال تتوافؽ مع نظاـ إنتاجيا
وموظفييا مما يسبب في فقداف الثقة في نظاـ الجودة الشاممة.
ثالثاً -التوصيات  :توصى الدراسة بما يمى :
 -1إقامة الدورات التأىيمية والتدريبية لمعامميف بالمكتبات ومراكز المعمومات ( عمال
المعرفة) لمرفع مف كفاءتيـ وافساح المجاؿ لإلطالع عمى ما ىو جديد في عموـ
المكتبات والمعمومات.
 -2العمؿ عمى تقييـ اداء المكتبات ومراكز المعمومات لتحديد المشاكؿ والمعوقات التى
تواجو عمال المعرفة فييا  ،والعمؿ عمى إيجاد الحموؿ المناسبة.
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 -3تصميـ برامج إلدارة الجودة الشاممة تتوافؽ مع المكتبات ومراكز المعمومات بما يحقؽ
نجاح عمال المعرفة لدورىـ العممي باعتبارىـ اختصاصيو معمومات .
 -4ضرورة قياـ عمال المعرفة بمعرفة ميف المعمومات الجديدة مثؿ الويب2.0وتطبيقاتيا
وتصميـ مواقعيا والتعرؼ عمى دور المكتبي فى الفضاء االلكتروني

ليكونوا مف

المستشاريف والمالحيف لممعمومات.
 -5دراسة إتجاىات العامميف ( عمال المعرفة ) نحو تطبيؽ مبادىء إدارة الجودة الشاممة .
 -6وضع خطة إستراتيجية بعيدة المدى عمى مستوى المكتبات ومراكز المعمومات لمرفع مف
مستواىا لتقديـ أفضؿ الخدمات لممستفيديف بما يحقؽ الرضا الوظيفى لمعامميف عمال
المعرفة .
االستشيادات المرجعية
أوال – المصادر العربية :
 -1القران الكريم
 -2ابراىيـ الخموؼ الممكاوى ( .)2007إدارة المعرفة الممارسات والمفاىيـ  -.عماف :
مؤسسة الوراؽ لمنشر والتوزيع  .ص 22
 -3ابوبكر محمود اليوش ( . )2013ادارة الجودة الشاممة في المجاليف الخدمى والتعميمي
 -.القاىرة  . :ص ص45-21
 -4اسمياف ماجد الطاىر( .)2012ادارة المعرفة -.عماف  :دار وائؿ لمنشر والتوزيع  .ص
.208
 -5بالؿ خمؼ السكارنو ( .)2009التدريب اإلدارى  -.عماف  :دار وائؿ لمنشر والتوزيع .
ص .19
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 -6حسف عبابدة (  .)2005استخداـ الحاسوب في المكتبات ومراكز المعمومات  -.عماف
 :دار صفاء لمنشر  ،ص . 12
 -7صالح الديف الكبيسي  ،إدارة المعرفة  ،القاىرة  :المنظمة العربية لمتنمية  ، 2005ص
. 42
 -8عبد المطيؼ محمود مطر(  . )2007ادارة المعرفة والمعمومات  -.ط -.1عماف  :دار
كنوز المعرفة لمنشر والتوزيع  ،ص .28
 -9مبروكو عمر محيريؽ ( . )2005التأىيؿ والتدريب المينى لمعامميف بمرافؽ المعمومات
في العصر الرقمى  -.القاىرة  :مجموعة النيؿ العربية ،ص .87
-10

( . )2016المدونات االلكترونية ورىانات اإلعالـ الجديد القاىرة  :دار السحاب

لمنشر والتوزيع  ،ص .19
-11

محمد اليادى الدرىوبى  ،لطفية عمى الكميشى  ،فطومو خميفو ماعونو"( .)2017

المكتبة والبحث لمسنتيف الثانية والثالثة بمعاىد المعمميف( جميع الشعب) ؛ مراجعة عممية
مبروكو عمر محيريؽ  -.طرابمس  :مركز المناىج التعميمية والبحوث التربوية و ازرة
التعميـ ليبيا  ،ص . 40
-12

محمد سميـ الزبوف  ،عال شفيؽ يوسؼ القاضي (  " .) 2010درجة تطبيؽ مفاىيـ

إدارة الجودة الشاممة فى عمادة شؤوف الطمبة فى الجامعات األردنية " فى أعماؿ
المؤتمر العربي حوؿ العميـ العالي وسوؽ العمؿ  -.جامعة مصراتو :ليبيا -13 ،
 2010 /4/15ص ص 8-7
-13

نجاح بنت قبالف القبالف (  ". ) 2010الجودة في المكتبات الجامعية :دراسة

استطالعية لتطبيؽ الجودة في المكتبات السعودية مف وجية نظر عمداء شؤوف
المكتبات" -.مجمة مكتبة الممؾ فيد الوطنية ع ،2مج  .16ص .99
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-14

ىانـ عبد الرحيـ إبراىيـ {د.ت} ".تقييـ محتوى مصادر المعمومات قبؿ اقتنائيا :

دراسة تحميمية في ضوء معايير إدارة الجودة لقسـ التزويد بالمكتبات ومراكز خدمات
المعمومات" -.األساليب الحديثة إلدارة المكتبات ومراكز المعمومات بالجودة الشاممة-.
القاىرة :الشركة العربية المتحدة لمتسويؽ والتوريدات؛ ج{،2د.ت} ص ص .123-122
-15

ياسر مصطفى عثماف ( " .) 2014األساليب الحديثة إلدارة المكتبات العامة

بالجودة الشاممة  .فى أعماؿ المؤتمر ( )25لالتحاد العربي لممكتبات والمعمومات
بالتعاوف مع دار الكتب الوطنية تونس  -.الحمامات  ، 2014 /10 30-28ص(
كتاب الكتروني ) .1598
ثانياً  -المصادر االجنبية :
16- k.p.tripathi (2010).intarnational journal of computer application
(0975-8887) .volume 12-no 7. December.
. knowledge

,Gausil hog , rowshanakter

17- Kazimostak

management in universities :Rol of knowledge workers.- journal of
library and information science
18- Ntombizodwa, G. S. & Karin, D. J. The role of academic
libraries in the enhancement of information literacy: a study of Fort
7 (3), Pp. 259- 267،Hare Library. SAJI Libs & Info Sci, 2005
مقاالت الدوريات :
 -19عبد المجيد مينا ( " .)2012إدارة المعرفة  :دور جديد الختصاصى المكتبات
والمعمومات "  -.مجمة دمشؽ  ،مج  ،28ع  ، 4-3ص .) 219
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 -20مسفرة بنت دخيؿ اهلل الخثعمي ( ".)2008جودة خدمات المعمومات في مؤسسات
المعمومات السعودية :دراسة حالة لممكتبة المركزية بجامعة اإلماـ محمد بف سعود
اإلسالمية -.مجمة االتجاىات الحديثة في المكتبات والمعمومات،مج ،15ع،30يوليو ص
ص.313-289
 -21أسامة السيد محمود عمي(  ".)2008ضماف الجودة بكميات اآلداب والعموـ اإلنسانية
واالجتماعية تجارب واشكاليات" -.االتجاىات الحديثة في المكتبات والمعمومات مج،15
ع 30يوليو ،ص ص .201-195
 -22ماجدة حامد عزو( " . )2008التدريس والتدريب فى مجاؿ المكتبات والمعمومات فى
ليبيا فى عصر الرقمنة"  -.العربية  ، 3000س ، 8ع  ، 12ص ص 91 -63
أعمال المؤتمرات والندوات :
 -23ياسر مصطفى عثماف ( " .) 2014األساليب الحديثة إلدارة المكتبات العامة بالجودة
الشاممة  .فى أعماؿ المؤتمر ( )25لالتحاد العربي لممكتبات والمعمومات بالتعاوف مع دار
الكتب الوطنية تونس  -.الحمامات  ، 2014 /10 30-28ص ( كتاب الكتروني )
.1598
 -24ابف عوؼ محمد احمد إبراىيـ  ،البصير محمد زيف احمد (" . )2014تطبيؽ إدارة
الجودة الشاممة فى مكتبات جامعة الجزيرة "  -.فى أعماؿ المؤتمر ( )25لالتحاد العربي
لممكتبات والمعمومات بالتعاوف مع دار الكتب الوطنية تونس  -.الحمامات /10 30-28
 ، 2014ص ص ( كتاب الكتروني )1779-1752
الرسائل العممية:
 -25ىناء عبد المجيد عبد السيد نعامة ( .( 2017بعنواف  :متطمبات تطبيؽ معايير ادارة
الجودة الشاممة فى المكتبات الجامعية  :دراسة ميدانية مطبقة عمى مكتبات جامعة طرابمس ؛
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اشراؼ محمد الفيتورى عبد الجميؿ  -.قسـ المكتبات والمعمومات  :جامعة طرابمس ( رسالة
ماجستير غير منشورة ) ص (د).
المواقع االلكترونية :
 -26أحمد سعيد متولى (  . )2009استخداـ تقنية " الممخص الوافى لمموقع "
RSSRICH SITE SUMMARYفى مواقع المكتبات ومواقع المعمومات (دراسة غير
منشورة ) .
 -27أمانى حمارشو  ،أفناف عالونو (  . )2016بعنواف " اختصاصيو المكتبات االكاديمية
كعماؿ معرفة  :دراسة حالة مكتبة الجامعة االردنية " متاح عمى http:l dx doi . org l
 -10. 5339 l connect . 2016. Slaagc.2تاريخ االطالع .2018/5/20
 -28منى الجبالى ( .)2006المدونات االلكترونية مف المراىقة الى السياسى ( البموغ )
أكثر الوسائؿ نجاحا فى التالعب باألفكار  -.ع  ( 185أغسطس  )2006متاح عمى http
l lwww.tagrir.org l showarcle.Ofrm? Id=44
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الوعي الحضاري ..ودوره في المصالحة الوطنية
د .فائزة مفتاح والي
جامعة الزاوية  ،كلية التربية  ،العجيالت
مقدمة
مع تطور أدوات التواصل وثورة االتصال أصبحنا أكثر قربا والتصاقا عن السابق ,واألثر
الناتج لهذا التقارب يشمل كافة المناحي الفكرية واالقتصادية واالجتماعية والسياسية سواء
كان ذلك األثر ايجابيا أو سلبا ..ولم تعد تلك العالقة تبني من قبل النخب االجتماعية
فحسب بل أصبحت القنوات اإلعالمية والتعلمية تسهم في صياغة الواقع وتحدث الرؤى مع
كافة الفوارق التي صنعتها الحدود الفكرية ؛ لذلك كان من المهم إثارة هذا الموضوع ومناقشة
متغيراته الواقعية والمستقبلية  ,وكيفية التعامل مع هذه المؤثرات على الحياة المعاصرة ولعل
من خالل هذه النقاط أن أبين دور الوعي الحضاري في تحديد طبيعة العالقة في واقع
مجتمعنا الليبي في هذه الحقبة الراهنة من خالل هذا البحث الذي اشتمل على مبحثين
على النحو التالي :
المبحث األول
تحرير مصطلح الوعي الحضاري وبيان مفهومه وحقيقته
المطلب األول:
الوعي لغة والحضارة واصطالحاً.
أوال  :الوعي لغة اصطالحا
ثانيا  :الحضارة لغة واصطالحا
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المطلب الثاني :
تكامل المنهج الوعي الحضاري
أوال  :تكامل المنهج الوعي الحضاري في الشريعة اإلسالمية الوسطية
ثانيا  :مجاالت الوسطيــة في الشريعة اإلسالمية الوسطية.
المبحث الثاني
التطرف الفكري وعوائق الحوار وجذور الصراع
المطلب األول
أوال :التطرف الفكري
ثانيا  :عوائق الحوار
ثالثا  :جذور الصراع
المطلب الثاني :
بناء الوعي كأرضية للتواصل االجتماعي الحضاري ويشمل :
أوال  :ماهية التواصل االجتماعي و مفهومه
ثانيا  :وسائل نبد الخالف
الخاتمة بأهم نتائج البحث.
قائمة المراجع ،
المبحث األول
تحرير مصطلح الوعي الحضاري وبيان مفهومه وحقيقته
المطلب األول
أوال  :الوعي لغة اصطالحا

المؤتمر العلمي الثاني لكلية اآلداب جامعة الزاوية 2018 / 7 / 16 -15

217

الوعي الحضاري ..ودوره في المصالحة الوطنية

ضم
و بالرجوع إلى أهل اللغة في بيان معنى الوعي لغ ًة :الواو والعين والياء :كلمة تدل على َّ
العلم أعيه وعياً .وأوعيت المتاع في الوعاء أُعيه.1
الشيء.
ُ
ووعيت َ
ويشتق الوعى من الفعل وعى ,فقد "  ,وعى الشيء والحديث يعيه وعياً :حفظه وتدبره وقبله
وجمعه وحواه  ,وأوعى الشيء :حفظه وجمعه ,ووعى الغالم :ناهز اإلدراك.2
الكيس .فالوعى
وعى :وهو الحفظ والفهم والقبول به ,واإلدراك ,ويقال ّ
بأن الواعي هو الحافظ ّ

يعنى لغة اإلحاطة بالشيء وحفظه.3

وفي قوله تعالى..﴿ :وتَ ِعيها أُ ُذن و ِ
اعَي ٌة﴾ ..
َ ََ ٌ َ

وقول﴿َ ..و َج َم َع َفأ َْو َعى﴾..
الوعي اصطالحاً :

4

5

فالوعي من المصطلحات التي شاع استعمالها نتيجة للتطور الواسع في استخدامها كما
يظهر في مجاالت شتى خصوصاً في القضايا الفكرية والثقافية أي الحالة اإلدراكية التي
المحيطة به
يكون عليها العقل البشري ,و مدى قدرة الفرد على االتصال المباشر مع البيئة ُ
بواسطة منافذ الوعي المتمّثلة بالحواس الخمس.
يتميز به اإلنسان من حالة عقلية بامتالكه عدد من ملكات المحاكمة المنطقية
وما ّ

كالملكة الذاتية وهي اإلحساس واإلدراك بالذات والحالة الشعورية 6العقالنية والقدرة على
تعقد المصطلحات والمفاهيم أخذ مدلول الوعي ينحو بمعنى الفهم
اإلدراك الحسي ,ومع ّ
وسالمة اإلدراك وشعور الكائن بما في نفسه ,وما يحيط به و بمعنى العمق والتفرع والتوسع,

ليدخل العديد من المجاالت النفسية واالجتماعية والفكرية .وأصبح يعني " اإلدراك العقلي
الواضح بمتطلبات العمل الناجح .
ومما سبق يمكن تعريف الوعي :
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بأنه ما يمتلكه اإلنسان من أفكار ووجهات نظر تتعّلق بالحياة ومفاهيمها وما يحيط به من
بيئة ,ومن الممكن أن يتصف الوعي بالزيف؛ حيث يتباين واقع اإلنسان بهذه الحالة مع
وجهات نظره وأفكاره ,وقد يقتصر هذا التباين على إحدى جوانب حياة الفرد أو جميعها.
 الحضارة في اللغة و االصطالحالحضارة في اللغة :من حضر  :الحضور  :نقيض المغيب والغيبة ; حضر يحضر حضو ار
وحضارة
من الحاضرة وهي ضد البادية وتعني المدنية.7
الحضارة في االصطالح :
مصطلح الحضارة من المصطلحات التي تختلف مدلوالتها من ثقافة إلى أخرى ومن تداوالت
تحكمها البيئات المختلفة.
وابن خلدون أول من استخدم هذا المصطلح فجعل الحضارة هي " :غاية العمران و
نهاية لعمره وأنها مؤذنة بفساده"8فالحضارة لديه تعني غاية المبالغة في التحضر و نهاية
عمر الترف المادي المؤذن بعدها باالنحطاط  ,وهذا المعنى يختلف مع المعنى الذي يقصده
المعاصرون.
والمفكر اإلسالمي مالك بن نبي فقد استطاع أن يعطي مفهوماً أخر للحضارة يتحدد
في ضرورة " توفر مجموع الشروط األخالقية والمادية التي تتيح لمجتمع معين أن يقسم لكل
فرد من أفراده في كل طور من أطوار وجوده منذ الطفولة إلى الشيخوخة المساعدة الضرورية
له في هذا الطور أو ذاك من أطوار نموه.9
فحقيقة الحضارة لدى المفكرين هي أعم من العمران المادي ؛ وهذا ما دعا البعض للتميز
بين مصطلح "الحضارة " ومصطلح "المدنية" باعتبار االشتباه اللغوي بينها  ,فالمتحضر هو
الذي يسكن الحواضر ,والمتمدن هو الذي يسكن المدن ,لكن حين وجد كثير من المفكرين
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وبعد داخلي .أروا أن يطلقوا
والباحثين أن ارتقاء حياة اإلنسان ذو بعدين أساسين ُ :بعد شكلي ُ

مصطلح "المدينة" على ما يتم من ارتقاء في مضامين الحياة الحضرية ,ومصطلح "الحاضرة"
على االرتقاء الشكلي الذي يتمحور حول وسائل العيش وأدوات اإلنتاج وطريقة تنظيم

البيئة.10
وفي

اإلسالم

باهتمام

ننظر

بمسألة

التفريق

بين

المدنية

والحضارة.

فقد ذم هللا عز وجل أمما وأقواماً قطعوا أشواطا في العمران ,واستخدام الموارد ,وتصنيع
األدوات ,لكن عتوهم عن أمر هللا تعالى وفساد مضامين نظمهم العمرانية  ,تسبب في
هالكهم وإبادتهم .وفي هذا يقول هللا عز وجل ﴿:أ ََوَل ْم َي ِس ُيروا ِفي
ع ِاقب ُة َّال ِذين ِمن َقبلِ ِهم َكانوا أ َ ِ
وها
َ ْ ْ ْ ُ
ض َو َع َم ُر َ
َشَّد م ْن ُه ْم ُقَّوًة َوأَثَ ُاروا ْاأل َْر َ
َ َ
ِ
ظلِ َم ُه ْم َوَل ِك ْن َك ُانوا
ان َّ
َّللاُ لَِي ْ
ُرُسُل ُه ْم ِباْلَبِّيَنات َف َما َك َ
ِ
اء ِم ْن َب ْع ِد َع ٍاد
ّ
وقص علينا ما بلغه قوم ثمود من االرتقاء والقوة َ ﴿ :وا ْذ ُك ُروا إ ْذ َج َعَل ُك ْم ُخَلَف َ
ِ
وبَّوأ ُ ِ
ِ
ِ َّ ِ
ِ
ِ
َّللاِ َوَال
ص ًا
ال ُبُيوتًا َفا ْذ ُك ُروا آ ََال َء َّ
ََ
ور َوتَْنحتُو َن اْلجَب َ
َك ْم في ْاأل َْرض تَتخ ُذو َن م ْن ُس ُهول َها ُق ُ
ْاأل َْر ِ
ان
ض َفَي ْن ُ
ف َك َ
ظ ُروا َك ْي َ
ِ
اء ْت ُه ْم
أَ ْكثََر م َّما َع َم ُر َ
وها َو َج َ
ظلِ ُمو َن ﴾.11
أ َْنُف َس ُه ْم َي ْ

تَع َثوا ِفي ْاألَر ِ ِ ِ
ين﴾
ض ُمْفسد َ
ْ
ْْ
13
ِِ
ِ
ين ﴾"
َخ َذ ْت ُه ُم َّ
النتيجة أن أخذتهم الرجفةَ ﴿ :فأ َ
َصَب ُحوا في َد ِارِه ْم َجاثم َ
الر ْجَفةُ َفأ ْ
فالمدينة المنورة التي شهدت أول مجتمع إسالمي ,يش ّكل قمة التمدن والرقي الخلقي
12

 ,لكن القوم كفروا وأعرضوا عما قاله لهم أخوهم صالح فكانت

والسلوكي .ففي المجتمع المدني فيها كانت األهداف الكبرى واضحة ,والغايات مشرقة  ,وبلغ
الناس من النقاء الصادق وحب التطهر البالغ مستويات عليا في منتهى المراد للرغبة أن يلقوا
هللا تعالى وهو عنهم راضي ,وبلغت شفافية الحكم والدولة أن كان مرتب الخليفة ال يزيد على
نفقة الطعام مع كسوة قليلة  ,وخال ذلك المجتمع من مظاهر تسلط الدولة فالقضاء والسجون
ورجال الشرطة  ,أمور هامشية إن لم تكن معدومة  ,14ذلك لما للنخب االجتماعية الرائدة لها
التأثير األول في هذا الشأن ,ولكن الفكر المعاصر معرفيا يرفع من شأن االتصال الرقمي
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مع بداية األلفية دون سالح معرفي نحتمي به .والتكمن قيمة االتصال في ما في الفكرة من
قيمة علمية أو سياسية أي ما في اإلنتاج الفكري من صحة أو خطأ بل في التسويق لها,
حسب المفهوم الحديث للمعرفة لتداول مضامينها ليترك الحكم للمجتمع وحده وهل به المناعة
الثقافية الكافية "لغربلة" المضامين قبل الحكم على الوعاء الثقافي الجديد.

15

وخالصة القول أن الوعي الحضاري والمصالحة الوطنية تكمن في أدراك الفرد ومؤسسات
المجتمع المختلفة بمسؤولياتهم الكبرى في بناء الشخصية الوطنية المتكاملة والسعي في دفع
عملية النهضة والتقدم المعنوي والمادي من خالل إصالح الفكر والسلوك والواقع,ذلك عن
طريق

كافة

القنوات

المتاحة

العلمية

أو

االجتماعية

أو

اإلعالمية.

المطلب الثاني
أوال  :تكامل المنهج الوعي الحضاري في الشريعة اإلسالمية الوسطية
الوسطية في اإلسالم أسلوب ومنهج دون إفراط وال تفريط فهي الحوار واإللتقاء والتعايش
نوعا من التوازن في كل شيء ,في التصور واالعتقاد ..وفي التفكير والشعور..
فالوسطية ً

وفي التنظيم والتنسيق ..وفي االرتباطات والعالقات ..وفي المكان والزمان...

ويقابل مفهوم الوسطية الغلو والمغاالة والتطرف ,وهي أمور منهي عنها شرعا.
أشار القرآن إلى وسطية الخيرية في آيتين من خمس آيات نصت على لفظة الوسطية,
الن ِ
ونوا ُش َه َداء َعَلى َّ
اس َوَي ُكو َن
اك ْم أ َّ
ُم ًة َو َس ً
﴿وَك َذلِ َك َج َعْلَن ُ
طا ّلِتَ ُك ُ
األولى في قوله تعالىَ :
َ
16
ِ
َّ
ط ُه ْم أََل ْم أَُقل َّل ُك ْم َل ْوالَ
ال أ َْو َس ُ
ول َعَل ْي ُك ْم َشه ًيدا﴾  ,والثانية في قوله تعالىَ ﴿:ق َ
الرُس ُ
تُ َسِّب ُحو َن﴾ ,17أوسطهم :أعدلهم وأرجحهم عقال .والوسطية لتجعل األمة عادلة تقيم العدل بين
الناس ,وتنشر الخير ,وتحقق عمارة األرض بوحدانية هللا ,واإلخاء اإلنساني بين البشر,

حق َّ
حقه.
فيعطى في ظل اإلسالم كل ذي ٍّ
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كما جاء في حديث النبي صلى هللا عليه وسلم للثالثة رهط ,حين ُّ
تقالوا عبادةَ النبي ,فقال

لهم« :أما وهللا إني ألخشاكم هلل وأتقاكم له ,ولكني أصوم وأفطر ,وأصلي وأرقد ,وأتزوج
النساء ,فمن رغب عن سنتي فليس مني».18
وقد فهم الصحابة والسلف ذلك المعنى من الوسطية ,فنقل عن اإلمام علي -رضي هللا عنه-

قوله« :عليكم بالنمط األوسط ,فإليه ينزل العالي ,وإليه يرتفع النازل ».19
وقد عنى النبي صلى هللا عليه وسلم بالوسطية –أيضا-أنها البعد عن الشطط واالنحراف
واللغو ,فقال صلى هللا عليه مسلم« :وإياكم والغلو في الدين ,فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو
20
ِ
ِ
وبشروا وال تنِّفروا ,إنما بعثتم
تعسرواِّ ,
يسروا وال ّ
في الدين»  ,وقوله صلى هللا عليه وسلمّ « :
ِ
ميسرين ولم تبعثوا معسرين».21
ّ

محمدا صلى هللا عليه
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه هللا« :قد خص هللا تبارك وتعالى
ً
ومنهاجا أفضل
ميزه هللا بها على جميع األنبياء والمرسلين ,وجعل له ِش ْرعة
سلم بخصائص ّ
ً
شرعة ,وأكمل منهاج مبين ,كما جعل أمته خير أمة أخرجت للناس؛ فهم يوفون سبعين أمة
هم خيرها ,وأكرمها على هللا من جميع األجناس ,هداهم هللا بكتابه ورسوله لما اختلفوا فيه من
خيارا؛ فهم وسط في توحيد هللا وأسمائه وصفاته ,وفي
طا عدال
الحق قبلهم ,وجعلهم وس ً
ً
اإليمان برسله وكتبه ,وشرائع دينه من األمر والنهي والحالل والحرام».22

فاللوسطية مميزات تجمع بين الوحي والعقل؛ فالوحي هو مصدر التشريع ,والعقل له دور في
فهم الوحي ,كما أنه مصدر من مصادر المعرفة البشرية العامة في الحياة ,كما أنه يجمع
بين علوم الشريعة وعلوم الحياة ,وبعلوم الشريعة يستقيم دين األمة ,وبعلوم الحياة تستقيم
حياتها.
والتالزم بين الظاهر والباطن :فيجمع بين االهتمام بأعمال الجوارح وأعمال القلوب ,أو ما
يعرف بفقه الظاهر وفقه الباطن .23
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فالديننا الحنيف صحة النقل وصراحة العقل :فيجمع بين الرأي و األثر .الجمع بين عمارة
الحياة والسمو الروحي :فيتولد عنه االتزان بين متطلبات الجسد والروح ,وتكون الدنيا مزرعة
اآلخرة ,ويجمع بينهما َوْف َق منهج هللا .24
ِ
لكل أحد.الثبات في
االجتهاد الصادر من أهله وفي محله :فال هو يغلقه كلية ,وال يفتح ّ
وروحا
األهداف والمرونة في الوسائل ,والتوازن في التعامل و التكامل في بناء اإلنسان عقال
ً

ووجدانا بصورة متوازنة و قوة المضمون وجمال العرض واألسلوب ,الجمع بين
وجسدا
ً
ً

التهذيب والتأديب ولهذا جعل الماوردي صالح الدنيا بستة أشياء ,منها :دين متبع وسلطان

قاهر .25
ثانيا  :مجاالت الوسطيــة في الشريعة اإلسالمية الوسطية
وسطية عند االختالف والخـالف أنواع  :نوع يقع في قضايا األصول الكلية االعتقادية ,وفي
مناهج الفهم عن هللا ورسوله تنـزيال أو تأويال كخالف أهل األهواء والبدع ألهل السنة
والجماعة ,وهو خالف مذموم .ونوع يقع فيما دون األصول ,وهو اختالف مقبول ,وال بد في
االختالف من االتفاق على قواعد للحوار وهو جوهر حديثنا الوعي الحضاري ودوره في
أساسا للتعامل مع
المصالحة الوطنية ذلك بواسطية التعامل مع اآلخر :فيجعل الحوار
ً
دافعا للعداء أو االعتداء ,بل العيش المشترك
اآلخر ,وإعطاؤه الحرية في وأال يكون الخالف ً

هو الجامع للتعاون ,وأن المواطنة تقرب بين المختلفين ,وتجعلهم يسعون لالشتراك في تحقيق
المصالح المرجوة للجميع.26
وسطية في التفاعل الحضاري :من خالل الفاعلية اإليجابية دون تقوقع أو استالب,
واالعتزاز بال استعالء ,والتسامح بال هوان ,فالمسلمون أمة قائمة برأسها تتمتع بخصائصها
الذاتية المتميزة ,فهم كما وصفهم رسولهم الكريم« :المؤمنون تتكافأ دماؤهم ,ويسعى بذمتهم
أدناهم ,وهم يد على من سواهم .27» ...الوسطية في المجال السياسي :والوسطية اإلسالمية
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في المجال السياسي ترتبط بمجاَلي العقيدة والتشريع ,ولهذه الوسطية أسس فكرية ترتبط
ْ
بتصور العالقة بين الدين والدولة والعالقة بين الدين والسياسة ,كما أن لها جوانب عملية
تطبيقية تتجلى في تنزيله في الوقائع السياسية المختلفة المتغيرة.28
فالوسطية ال تحتكر الدين ,وال توظفه لمصلحتها؛ فهي وسط تجعل الساسة هم قادة التدبير,
شيئا هالميا غير واضح المعالم ,وال
وتجعل لعلماء الدين دورهم في ترشيد سيرها فهي ليست ً
هي مجرد ثقافة توضع لها األطر ,أو تقتصر على كونها غذاء عقل وإشباع نفس فحسب,
بل هي منهج تفكير وحياة ,وكما هي مهمة لألفراد والجماعات ,فهي أيضا مهمة للحكومات,
كما تمثل الوسطية سمة حضارية نسترشد بها في الواقع الليبي المتأزم في كل ميادين الحياة
المختلفة؛ في الدعوة والحركة ,واإلنتاج ,والسياسة ,واإلقتصاد ,وذلك للوصول للسلم واألمن
واألمان وااللتقاء واالرتقاء.
المبحث الثاني المطلب األول


أوال :التطرف الفكري وعوائق الحوار

برز التطرف الفكري بصفة عامة في وقت مبكر من تاريخ المجتمع البشري ,حتى قبل أن
تتعّقد التركيبة اإلجتماعية سواء في منظومتها الفكرية أو في وسائلها الحياتية ,ألن في
أسباب التطرف الفكري ما ليس رهناً بالتركيبة االجتماعية المعقدة ,و إنما يتجسد في البيئة
الساذجة على وجه التحديد.29
ولطالما ُوجد التطرف الفكري ال كحالة في الفرد و المجتمع ,و إنما كظاهرة اجتماعية
تتسع وتضيق حسب عوامل نشوئها ,و حجم تفاعل هذه العوامل و تأثيرها .و لم يقتصر ذلك
على صعيد معيَّن من أصعدة الحياة ,و إنما يكاد يشمل بالفعل جميع األصعدة ,ألن
التطرف الفكري يتحقق أينما تحقق سببه وعلى أي صعيد

30
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والتطرف الفكري هو الميل ألفكار معينة واعتناقها واإليمان بها رغم أنها تخالف ما اتفق
عليه من قوانين وما اشتهر من أعراف كأسس العدل والحرية والمساواة.31
وتكمن مظاهر االنحراف الفكري فيما يلي :
 القدرة على التضليل و الخداع :ان الزعماء و بعض الرموز الفكرية المنحرفة تضلل وتخدع صغار السن و الجهالء من
العامة و تغرر بهم باستعمال اللغة االنفعالية في التأثير عليهم و تغييرهم ويحرصون أن
يربونهم وبعلمونهم من صغرهم على خلق االقتناع في نفوسهم بأن ما يقوله هذا هذا الزعيم
من المسلمات وغير قابل للنقاش.
 تشويه الحقائق :الفكر المنحرف يتسم دائماً بقدرته على قلب المفاهيم وتشويه الحقائق وطمسها ,وتقديم أدلة
وبراهين غير كافية أو مناقضة للواقع  ,واستعمال الكلمات بمعان ُمبهمة غير محددة أو
بمعان متقلبة ومختلفة.32

 تبرير الغايات :يتحقق التصور الشرعي من التكليف بامتثال أوامر الشارع واجتناب نواهيه ,و لكنهم في
خالف ذلك فتراهم يقدمون النصح لقادتهم أو أتباعهم باستخدام أي وسيلة متاحة في الصراع
على السلطة و يبررون لهم سفك الدماء على إنه جهاد في سبيل هللا أو يكفرون الناس
ليستحلوا دمائهم وأعراضهم.
 التبسيط المختل المنحرف فانه يعالج األمور واألشياء بنظرة غير متوازنة ,فينظر إلى توافهاألمور نظرة جدية وصرامة ويرى عظائم األحداث بسطحية وتسفيه.
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 الميل إلى الخالف والصراع :اقتضت حكمة هللا تعالى أن تختلف آراء الناس وأفكارهم في أمور الحياة ,وسبب ذلك أنهم
خلقوا أساسا مختلفين في األمزجة والميول والرغبات ,وهذه حقيقة ال يدركها إال أصحاب
العقول السليمة .إن الفكر السـوي ُيسلم بتعدد األبعاد والرؤى ويعمل على التواصل مع
اآلخرين واالنفتاح على العالم ,واإلفادة من خبراته وأفكاره دون صراع أو تسفيه  ,في الوقت
الذي ينزع فيه الفكر المنحرف إلى الخالف والصدام مع اآلخرين عند ظهور طيف أي
خالف.
 التناقض الفكري السلوكي :الفكر الذي ينشرونه مخالف تماما أي أقوالهم تخالف أفعالهم فهو التناقض التام والظاهر
بكل حوافه.33
إن للتطرف الفكري وجهين؛ أحدهما مكشوف واآلخر َّ
مقنع ,فكما يوجد التطرف الفكري
َّ
المكشوف و الذي يمكن تشخيصه دون تعقيد ,كذلك هناك التطرف الفكري
المقنع الذي
تضيع معه البوصلة ,ال سيما إذا اتخذ صيغة علمية ,و ظهر بوجه حضاري ,فيترك تأثي ار
كبي ار و خطي ار في الشعوب والمجتمعات ,و ربما يصل إضالله حد تصور أنه النهج
الصحيح ,و ما عداه هو الشذوذ و الخطأ وهو أحد أسباب الصراع الحالي الذي من الواجب
تتبعه لقطع خيوطه للوصول للمصالحة الوطنية الحقيقية في الوقت الراهن .


ثانيا  :عوائق الحوار:

إن ظاهرة الغلو والتطرف الفكري أو الديني ليست وليدة الظروف الراهنة بل هي موجودة منذ
القدم ,كما أنها ليست مختصة ببلد معين أو بدين معين فكل البلدان األديان عرفت طوائف
تخرج عن اإلجماع وتتهم المجتمع بالمخالف ألنها غير تبعية لفكرهم أوالمنهج المراد نهجه
التباعهم ومن ثم تخرج عليه وتنصب له العداء.
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من أهم االسباب المعوقة للحوار :الجهل وهو مصدر كل األخطاء ,ألن الجاهل اليحكم
عقله بل يندفع وراء عاطفته ووجود بعض البدع والخرافات والعادات والتقاليد الخاطئة وبروز
مظاهر االنحالل والتفسخ في المجتمع ذلك بسبب التغيرات التي طرأت على البنية
االخالقية ,وهو ما ينتج عنه تطرفا معاكسا بالغلو والتشدد وبالتالي الضياع في متاهات
التطرف الفكري
ّ

كذلك الظن وانتشار اإلشاعة عندما تنتشر اإلشاعة في المجتمع ,تصبح الساحة مسرحاً
لتبادل االتهامات والظن السيء بالناس ,مما ُيوسع الفجوة بين أبناء المجتمع الواحد ,ويفتح
الباب على مصراعيه أمام األفكار وإلغاء اآلخر

إلى جانب الفساد اإلداري وغياب العدالة إذ تساهم تجاوزات بعض المسئولين وعدم العدل
بين الناس ,أو التنقص من حقوقهم والتمييز بينهم يدون مبرر كل ذلك ُينمي مظاهر السخط
والتذمر ويؤدي إلى فقدان الثقة ثم العمل في االتجاه المضاد لتغيير هذا الواقع

واألهم من ذلك غياب الدولة وعدم مراقبة األفكار الوافدة وتضييق الخناق عليها ومتابعتها
 و هذا ماحدث فعليا في المجتمع الليبي في هذه األوقات العصيبة  -وغياب مرجعيةعلمية تقوم بالتوعية وكذلك الحالة االجتماعية التي يعيشها معظم الشباب من بطالة وعدم
االكتراث لحالهم ,وغياب سياسات ناجعة الحتواء الشباب وتوفير الفضاءات المناسبة
الحتضانه وجعله يلعب دو اًر إيجابياً داخل المجتمع


34

ثالثا  :جذور الصراع:

تتباين نظرة التعالي و التفوق بين األطراف المتخالفة فكريا فمنهم من اختالفهم قائم على
الغلو أو التطرف أو اإلرث الحضاري الموغل في القدم أو القائم على أسس سياسية وهنا
تغدو مدعوات الحوار و التالقي صرخة ال يستمع لها إال المنادون به.35
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ومن الممكن مالحظة طبيعة الصراع الحالي القائم بين االخوة في الوطن الواحد المتجسد في
األزمة الليبية

على أسس فكرية دخيلة ,فكانت المصالح الوطنية االستراتيجية تلزمه

بالتواصل و التحاور مع بعض ؛ فان التناطح بين األفكار ما فتئ يؤجج الخالف و يثير
التناحر و التصادم .بأشكال و صور متفاوتة الشدة تخبو حينا وتتأزم أحيانا أخرى لتصل إلى
حافة الصراع الدموي في مناسبات عدة ذلك لسوء الفهم و البعد عن منطق الحوار و الجدال
 ,و بالمقابل كانت ردود الفعل متطرفة و بعيدة عن منطق تبادل النقد و التصحيح  ,رغم ما
يكتنفها من إحساس بالظلم و للهيمنة وقفل بسبب االستفزاز العدائي المستمر و المتبادل
بينهم الذي يتسبب في اإلقصاء الحوار و إحالل الصراع الدامي ,الذي تكوى بناره النويا
الحقيقية أينما و جدت و حيثما حلت.
ومما سبق يمكن مالحظة مدى انتشار التطرف الفكري و العودة إلى االنغالق في أوساط
الرأي العام الداخلي أو الخارجي عموما و ذلك يفسر و ال يبرر ردود األفعال الدامية على
الخالفات الدينية و الثقافية مايجعلنا نمعن التفكير في طبيعة التفكير الديني عموما خالل
التحاور والنقاش بالدوران و االلتفاف حول القضايا الجوهرية؛ بما يتيح الفرصة للبعد عن
الخوص في غمار مسائل خالفية يمكن بالحوار وااللتقاء الفكري المتحضر التالقي واالتفاق
ذلك للحفاظ على بوادر االصالح الفكري والثقافي الداعي للحكمة وتحكيم العقل ,وهي من
األساسيات التي ال مفر من الحفاظ عليها و الدفاع عنها  ,ومن هذا المنطلق فان موضوع
الحوار بالمفهوم الشامل يغدو مجديا ليؤدي إلى تحقيق مواقف توافقية أو نجاحات واضحة
المعالم تهيىء الفرصة للتقارب و ردم للهوة بين أبناء الوطن الواحد ذلكذلك سعي نحو إيجاد
آليات و إجراءات كفيلة بتحقيق المصالحة الوطنية بين أبناء الوطن الواحد و االلتقاء حول
نقاط و أهداف يتم التوصل إليها انطالقا من مفاهيم و قيم إنسانية مشتركة راسخة في الفكر
و المعتقد اإلنساني بكل تشعيباته و تنوعاته .
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و إذا كانت الدعوة قائمة للتجديد و اإلصالح بين أبناء الوطن الواحد فإنها أيضا
واجبة و مطلوبة لكل لليبيين فهم

كتلة واحدة متجانسة يجمعها العقالنية والتدين الوسطي

السمح وال نفي للعقل و والبعد عن تبني التطرف ,ألبتعاد عن العديد من الصدامات و
األزمات و يتطلب توفير إرادة ,حقيقة في الفهم السليم و الحوار العقلي والمنهج الصادق في
الوصول لبر األمان بالنفس والوطن.
و إذا كنا نتطلع إلى تغير في تصورات و قناعات اآلخرين فانه ينبغي علينا البدء من
الداخل بالنقد و المراجعة و نقض ألفكار التى تعادي العقل و تتبني العنف و التطرف األخر
بصرف النظر عن إمكانية اعتبار اإلنسان كائنا له الحق في حرية الفكر بما ال يتعدي حقوق
الطبيعية لكل األفراد ويتمشى مع قيم اإلسالمية األساسية واإلنسانية.
المطلب الثاني  :بناء الوعي كأرضية للتواصل االجتماعي الحضاري
كائن اجتماعي يحتاج إلى التواصل
أوال  :ماهية التواصل االجتماعي و مفهومه اإلنسان ٌ
ّ
مع اآلخرين بمختلف الطرق ,واألساليب وذلك لتعزيز العالقات االجتماعية ,وخلق ٍ
حالة من
ّ
ٍ
ٍ
مشتركة بين الطرفين ,
أرضية
التفاهم ,واأللفة بينهم ,فطرق االتصال ,أو التواصل بإيجاد
تفاعل في العالقة ,ولو كانت
أن هناك طرفين مرسل ,ومستقبل ,وهناك
والتفاعل بينهم  ,أي ّ
ٌ
طرف و ٍ
ٍ
احد ,لما ُسمي ذلك اتصاالً ,وفشل فيه أي أسلوب للتفاهم ,أو
هذه العالقة قائم ًة على
الحوار.

ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
قائمة بين طرفين ,حيث يحتاج التواصل
وتفاعلية
تشاركية,
صيغة
مفهوم التواصل يرمي إلى
إلى وجود طرفين يتبادالن األفكار ,أو الكالم ,باستخدام الحواس ,ويحدث هذا األمر عندما

يكون لدى اإلنسان رغب ٌة حقيقي ٌة في التواصل ,للفهم أو لإلفهام.

36

تشارك بين الذات البشرية
تفاعل أو
بأنه
ومما سبق يمكن أن نعرف التواصل
االجتماعي ّ
ٌ
ٌ
ّ
ٍ
مساحة جغر ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
معينة ,حيث يكون هناك نوعٌ من التفاهم بين
افية
معين ,أو
نطاق
واآلخرين في
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ومستقبل ,بحيث يستخدم فيها اإلنسان حواسه ,ومشاعره في التفاعل مع
مرسل
طرفين هما
ٌ
ٌ
اآلخرين ,وتلقي المعلومة منهم ,بما يفيد االنسجام وتبادل الرؤى لاللتقاء بوجهات النظر ونبد

الخالف.
ثانيا  :وسائل نبد الخالف
ويمكن أن ندركنبد الخالف بعدة وسائل علمية لها صدى فعال بين األطراف وتتحقق
عن طريقها المصالحة الوطنية المرجوة :
 -التواصل البصري :يعتمد هذا النوع من التواصل على التركيز البصرّي من أحد الطرفين

على اآلخر ,بحيث يستقبل المعلومة ,أو الفكرة بصرياً ,ومتّبعوا هذا النمط من التواصل
عة ,والتنفس بسر ٍ
يميلون إلى التحدث بسر ٍ
يصورون تجاربهم بمفاهيم لغوية
عة أيضاً بحيث
ّ
غير مكتملة النضج ,معتمدين اعتماداً كلياً على حركاتهم الجسدية التي تدعم أقوالهم ,وهم
أشخاص يفيضون بالحيوية والطاقة المتّقدة التي تدفعهم للمجازفة بأنفسهم في سبيل إيصال
ٌ
ما يريدون للطرف اآلخر .فعند اللقاء تتوضح الرؤى وتوضع مقام تقبل واحترام وجهة النظر
المخالفة وبهذا تهدأ النزعة الخالفية وتأخد منحنى التروي والقبول.
جل االعتماد على تلقي ,أو استقبال المعلومة,
 التواصل السمعي :في هذا النوع يكون ٍّ
أفعال
واألشخاص الذين يتبعون هذا النمط يتصفون بالهدوء الشديد ,حيث نرى منهم ردود
ٍ
بناء على الموقف الحاصل ,وهم يميلون للصمت أكثر من الكالم ,ولالستماع أكثر
متباينة ً
فإنهم يتّخذون ق ارر ٍ
ات تقوم على التحليل,
من المناقشة ,أو طرح األفكار ,وفي العادة ّ

ٍ
أقل مجازفة من األشخاص البصريين,
بأي عمل ,لذا نجدهم ّ
والتدقيق ,والتمحيص قبل البدء ّ
فضل أن نتحدث ببطء ,وبوضو ٍح ٍ
ممل ,حتّى نتمكن من إيجاد
ومع هذه الفئة من الناس ُي ّ
ٍ
الفعال معهم.
سبيل للتواصل ّ
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الداخلية ,ومشاعرهم اآلنية
 التواصل الحسي :في هذا النوع تعتمد هذه الفئة على انفعاالتهمّ
ن
بناء على ما يستجد عليهم من مشاعر
في التواصل مع اآلخرين ,وهم بالعادة يبنو ق اررتهم ً
ٍ
ٍ
وأحاسيس متعلقة بالحدث ,لذا نجدهم يتنفسون
شديد ,ويستنبطون حلولهم من ُل ّب
بعمق
مشاكلهم.

ٍ
إن اإلنسان الذي يمتلك فعالً مهارات تو ٍ
اجتماعية ممتازٍة عليه أن يملك
اصل
ّ
ٍ
بشكل
الصفات السابقة جميعها ,ويوازن بينها للتفريق بين األشخاص الذين يتفاعل معهم

ٍ
مستمر ,لينجح في فهم اآلخرين ,والتوصل معهم ٍ
ٍ
مشتركة أكبر من شأنها أن ترفع من
لنقاط
ّ
االجتماعية التي تربط بينهم.وهذا ينطبق على الوسيط المحايد الذي عن طريقه
قدر العالقة
ّ

يجمتع األطراف واألفكار المتخالفة ليكون بذرة القبول بين المتقابلين للوصول لخط التالقي
والقبول والرضى بالطرف المقابل.ويؤيد ذلك الدراسات النفسية في العالقات االجتماعية من
أن التفاعل االجتماعي ينشط الدماغ في التفاعل
بينها أثبتت الدراسات النفسية والفسيولوجية ّ
ّ
مع العديد من المستويات اإلنمائية ,من حيث اإلدراك ,واالنتباه ,التواصل ,واإلحساس,
ٍ
أن األشخاص الذين هم على تو ٍ
بشكل دائ ٍم
اصل ببعضهم
والذاكرة وغيرها ,كما أكدت ّ
ٍ
ات إدراكية ,ومهار ٍ
وبطريقة مباشرة مرئية يتمتعون بقدر ٍ
ذهنية تفوق من يفضلون العزلة
ات
االجتماعية ,أو العالم االفتراضي القائم على البرامج المنتشرة على الشبكة العنكبوتية.
ّ
ق
وهنا يمكننا القول بأن قنوات وطر االتصال بمواقع التواصل االجتماعي الغير مباشر لم
تكن فعالة و نتائجها قد تكون سلبية إلثارة التخالف واالنشقاق عن جادة الطريق السوي الذي
يشحذ حدة الخالف والسبيل السوي قد يكون اإلتجاه إلى النخب االجتماعية بطريقة التالقي
واالجتماع وعرض بذور الخالف له بالغ األهمية  ,ذلك لتتوضح المالمح وربما الوصول
لبذور قد تكون ناجعة وناجحة للخروج من المأزق كماهو في حالة األزمة الليبية الراهنة .
ثالثا :مقومات المحاور
المؤتمر العلمي الثاني لكلية اآلداب جامعة الزاوية 2018 / 7 / 16 -15

231

الوعي الحضاري ..ودوره في المصالحة الوطنية

مقومات المحاور كاآلتي :
ومن هنا يمكن ذكر ّ
فالمحاور ال بد أن يكون :
حكيماً فطناً  ,عالماً بالعصر  ,فقيهاً في قضاياه ومشكالته  ,قوياً مستقيماً  ,عارفاً بالدنيا ,
مدركاً لرسالته  ,متفتح العقل  ,ذكي الفؤاد  ,واسع األفق  ,محيطاً بمعارف شتى  ,على قدر
التخصص
كبير من الثقافة والخبرة و ّ

37

بهذا المعنى  ,فإن الحوار قوة ثقافية في المعركة الحضارية  ,وهو وسيلة ناجعة من وسائل

الدفاع عن المصالح العليا لليبيين بوجة خاصة.
وإذا كان الحوار أصالً ثابتاً في حضارتنا ومعتقدنا وقيمنا الليبية وكذلك عاداتنا االجتماعية,
فإنه من مبادئ الشرع الحنيف كما أسلفت – في المبحث األول  :المطلب الثاني  -استناداً
َهل اْل ِكتَ ِ
َّللاَ َوَال
اب َت َعاَل ْوا ِإَلى َكلِ َم ٍة َس َو ٍاء َب ْيَنَنا َوَب ْيَن ُك ْم أ ََّال َن ْعُب َد ِإ َّال َّ
إلى قوله تعالى ُ ﴿:ق ْل َيا أ ْ َ
ن ْش ِر ِ
ِ
َّللاِ﴾ .38فهذه اآلية في عمقها وجوهرها
ضا أ َْرَب ًابا ِم ْن ُدو ِن َّ
ضَنا َب ْع ً
ك ِبه َش ْيًئا َوَال َيتَّخ َذ َب ْع ُ
ُ َ
 ,وفي مغزاها ومعناها  ,دعوة إلى الحوار الراقي الهادف .

الن ِ
ونوا ُش َه َداء َعَلى َّ
اس﴾.39
اك ْم أ َّ
ُم ًة َو َس ً
وروح التوسط ,منها قوُله تعالىَ ﴿:وَك َذلِ َك َج َعْلَن ُ
طا لِتَ ُك ُ
َ
وهكذا  ,فإن الحوار في شريعة اإلسالم  ,والمفهوم االجتماعي  ,هو الحوار الذي ينزع منزع

الو َس ِطيَّة واالعتدال  ,استمداداً من داللة لفظ “كلمة سواء” في اآلية الكريمة  ,فهو حوار
َ
السوي .وبذلك تتحقق المصالحة الوطنية بالوعي والفكر المتزن
بالكلمة الراقية  ,وبالمنهج
ّ
ونضج فئاته الواعية  ,فإنه ال بد أن يستند إلى أسس ثابتة ,
تطور المجتمع
الذي يعكس
َ
َ
ٍ
ٍ
أساس يمكن حصرها في ثالث  ,هي :و نبذ
منطلقات
وضوابط ُمحكمة  ,وأن يقوم على
التعصب والكراهية والعدل واإلنصاف. 40
ّ
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التعصب والكراهية ,كما في
وباجتماع االحترام المتبادل واإلنصاف والعدل  ,و نبذ
ّ
وكم ِفي ِ
َّ ِ
ِ
الد ِ
وك ْم ِم ْن ِدَي ِارُك ْم أَ ْن
اك ُم َّ
ين َوَل ْم ُي ْخ ِرُج ُ
قوله تعالىَ ﴿ :ال َي ْن َه ُ
ّ
َّللاُ َع ِن الذ َ
ين َل ْم ُيَقاتُل ُ ْ

ِ ِ
ِ
طوا ِإَلي ِهم ِإ َّن َّ ِ
ين﴾.41
َّللاَ ُيح ُّب اْل ُمْقسط َ
تََبُّر ُ
وه ْم َوتُْقس ُ ْ ْ
البر بالناس كافة,
فهذا المقام يرقى من مستوى نبذ
التعصب والكراهية ,إلى مقام أرفع ,وهو ُّ
ّ
ومعاملتهم بالقسط وهو العدل جميعاً..

ٍ
بمدار أو مسار ,ما دام الهدف
وموضوعات الحوار هي من السعة والشمول بحيث ال تُ َحُّد
هو الوصول إلى الحقائق ,وتحقيق األهداف التي تعود بالنفع على الجميع.
الخاتمة بأهم نتائج البحث
 -1في المرحلة الراهنة الليبيين في حاجة إلى المصالحة الوطنية قوامها أن ينفتح فيها
يتيسر هذا إال بالدخول في حوار مع العصر  ,بما يناسب
الحوار على آفاق العصر  ,ولن ّ
من طرائق وأساليب و تحصين الذات بإصالح أحوال الفرد والمجتمع إصالحاً عميقاً  ,ومن
ويتعمق ما يصطلح عليه (الحوار
النواحي كافة  ,حتى تسود روح الحوار الليبي الليبي ,
ّ
الوطني).
 -2وينبغي أن يهدف (الحوار الوطني) إلى رصد عوامل تفاقم األوضاع االجتماعية
واحتوائها ,والعمل على تدعيم سبل االستقرار والتنمية.
ٍ
انطالق إلى آفاق جديدة في واقعنا
تحو ٍل و
 -3وحتى تصبح الحوارات الوطنية بمثابة نقطة ّ
السياسي واالجتماعي وفي الميادين كافة  ,ال بد أن نحرص على اإلدارة العلمية والدقيقة
لهذه الحوارات  ,وفي اتجاهنا نحو هذه الغاية ال بد أن ّ ق
فهومي (الحوار) وبين
نفر أوالً بين م َ
(عمليات "التفاوض الجمعي" وذلك تجنباً للفوضى والوقوع في المحظور  ,والسير في االتجاه
الخطأ
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وهذا الضرب من الحوار الذي يمكن أن نصطلح عليه “بالحوار الداخلي”  ,هو خطوة أولى
ويكسب المجتمع
نحو الحوار مع الخارج  ,ألنه يقوي النسيج الوطني الداخلي من جهة ُ ,

مناع ًة أصبحت اليوم ضرورية للتعامل مع العالم المحيط بنا من جهة ثانية .ألننا اليمكن أن
نفلح في الحوار مع العالم  ,ما لم ُنفلح في الحوار مع أنفسنا

يهم الفرد والمجتمع موضوعاً للحوار .وال ينبغي أن ينطبع
-4يمكن أن يكون كل موضوع ّ
الحوار في كل المراحل بالطابع السياسي والثقافي والفكري فحسب  ,وإنما نفع الحوار
ونجاعتُه تكمنان في شموليته واستقطابه لجميع الموضوعات  ,وذلك بالرغم من أن من
ابتداء  ,أن يرتكز على األسس النظرية للمسائل
طبيعة الحوار  ,من حيث هو حوار
ً
والقضايا المطروحة  ,فإذا انتقل إلى التطبيقات العملية كان أقرب إلى العملية التفاوضية.
كل ما
 -5ضرورة اإلهتمام المنظم في مساق المصالحة الوطنية ذلك بالتعاون من أجل ّ

الخير للوطن والمواطن والحق والفضيلة والشرف والعزة والكرامة لكل الليبيين .على هذا
فيه
ُ
النحو الراقي  ,ومن أجل هذا الهدف السامي.

 -6ضرورةٌ من الضرورات التي َيقتضيها انتظام ِ
سير الحياة على خطوط سوية  ,وتفرضها
ُ
طبيع ُة اللحمة الوطنية  .فالحوار حرك ٌة مطردة  ,وقوةٌ دافع ٌة للنشاط اإلنساني  ,وطاقة لإلبداع

في شتى مجاالت الحياة  ,ووسيلة للنهوض بالمجتمعات  ,وهو سبيل إلى تحصين الوطن

ضد المخاطر التي تتهدده من جراء تصاعد الخالفات المتشعبة  ,سواء حول قضايا العقيدة
والفكر والثقافة والحضارة  ,أو القضايا التي ترتبط بشؤون السياسة واالقتصاد والتجارة واألمن
والحرب والسلم.
تعبير عن نضج فكري ووعي
 -7إن اللجوء إلى الحوار بدالً عن الصدام  ,هو في ّ
حد ذاته ٌ

لتجنب الخسائر  ,ولتفادي المخاطر ,
حضاري  ,وتصميم على البحث عن أقوم السبل ّ
وللتغّلب على المشكالت  ,ولمعالجة األزمات أو إدارتها  ,بعقل متفتّح  ,وبضمير حي
ّ
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مهام مستعجل ٌة لبناء الذات وتقدم المجتمع
-8الليبيون في هذه المرحلة الراهنة والعصيبة
ٌّ
ولعل ذلك أكثر من أي وقت آخر  -إلى االنفتاح على
وازدهار الحياة  ,فهم
ٌّ
مدعون اليوم ّ -
جدية وهادفة مع دوائر عديدة ,
آفاق العصر على امتداداتها  ,وإلى الدخول في حوارات ّ

وعلى مستويات متنوعة  ,ليثبت للعالم كّله جدارتَه واستحقاَقه وأهليتَه لإلسهام في صياغة

حضارة إنسانية جديدة تسود فيها قي ُم الخير والحق والفضيلة والتسامح والتعاون ومبادئ
السلم.
وصلى هللا على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه وسلم
المراجع
 .1القرآن الكريم  ,رواية حفص عن عاصم.

 .2آداب الحوار وقواعد اإلختالف  :عمر بن عبد هللا كامل .مؤسسة طعمة الحلبي ,
مطبعة الثقافة  ,السعودية.
 .3أسباب االرهاب والعنف والتطرف  :أسماء عبد العزيز الحسين دراسة تحليلية .مطبعة
الرياض.
 .4السياسية في العالم العربي  :على الصاوي  ,مطبعة مركز البحوث والدراسات
االستراتيجية , ,جامعة القاهرة  ,سنة .1996
 .5القانون المطلق  :بتول قاسم ناصر ,مطبعة دار الفاربي  ,بغداد  ,الطبعة :األولى,
سنة .2011
 .6أخبار مدينة الرسول  :محمد بن محمود بن النجار البغدادي .تحقيق صالح بن محمد
جمال ـ مكتبة الثقافة  ,مكة المكرمة.
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 .7أدب الدنيا والدين  :الماوردي  ,مطبعة دار مكتبة الحياة  ,لبنان .سنة.1986
 .8أسس التقدم عند مفكري اإلسالم في العالم العربي الحديث  ,فهمي جدعان ,مطبعة
دار الشروق  ,القاهرة  ,الطبعة الثالثة.
 .9االعتدال في الدعوة  :مجمد بن صالح العثيمين .مطبعة مكتبة الملك فهد الوطنية,
السعودية.
 .10بحوث ندوة  :أثر القرآن في تحقيق الوسطية ودفع الغلو ,المحور األول :الوسطية
واالعتدال في القرآن .المملكة العربية السعودية  ,الطبعة :الثانية
 .11تاج العروس  :الزبيد  ,تحقيق مجموعة من المحققين  ,مطبعة دار الهداية ,طبعة
الكويت.
 .12تجديد الوعي :عبد الكريم بكار  ,مطبعة دار القلم  ,سوريا  ,الطبعة الثانية
 .13الترغيب والترهيب من الحديث الشريف  :زكي الدين المنذري  ,مطبعة دار الكتب
العلمية  -بيروت  ,الطبعة األولى.
 .14االستقرار السياسي واالجتماعي ضرورة وضمانات  :حسن موسى الصفار ,مطبعة
الدار العربية  ,الطبعة األولى  ,سنة .2005
 .15الحوار فنياته واستراتيجياته وأسـاليب تعلمـه"  :منى إبراهيم  ,الطبعة األولى , ,مطبعة
وهبة  ,القاهرة.
.16

الدرر السنية ,مجموعة من العلماء ,تحقيق :عبد الرحمن بن محمد قاسم ,الطبعة
السادسة.القاهرة.

 .17دور مواقع التواصل االجتماعي في التغيير  :بشرى جميل الراوي  ,مجلة الباحث
االعالمي  ,بغداد.
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 .18إرهاب الدولة فى إطار قواعد القانون الدولى العام  :سامى جاد عبد الرحمن واصل,
رسالة دكتوراه  ,جامعة عين شمس  ,سنة . 2003
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مستوى مشاركة اإلعالـ التربوي ودوره في تحقيؽ المصالحة الوطنية مف

وجهة نظر المدراء ونائبيهـ واألخصائييف النفسييف بالمرحمة الثانوية بالفرع
الغربي بمدينة زليتف

أ  .سالمة انصير ديهوـ

كمية اآلداب – الجامعة األسمرية اإلسالمية زليتف
مقدمػػػػػػػػػة :
تممؾ جؿ المجتمعات االنسانية نظـ تربوية مسؤولة عف إعداد المتعمـ وتكوينو وتعميمو ,
وفؽ ما يضمف توازف المجتمع وتطوره  ,فميمة المؤسسة التربوية تحتاج إلى دعـ مف
المؤسسة اإلعالمية نظ ار لما ليا مف آثار في التكويف والتربية ( ,)1وبماأف المدرسة ىي
المسؤوؿ األوؿ واألخير عف تنشئة واعداد أجياؿ اليوـ والغد فعمييا إحكاـ السيطرة عمى
أدوات ووسائؿ المعرفة والمعمومات المتعددة في المجاالت المختمفة  ,التربوية مثال  ,خاصة
في ظؿ تكنولوجيا وفضائيات تمد جيؿ الغد بمعمومات كثيرة جدا يشوبيا التبايف والتناقض
مما يعظـ دور اإلعالـ التربوي لمعمؿ في مساعدة الناشئة عمى التأقمـ مع ىذا الوضع واألخذ
بما يفيد مف المعرفة المتدفقة ليصبحوا مواطنيف صالحيف ومفيديف ألنفسيـ ولوطنيـ  ,فعمى
المدرسة أف تجعؿ مف أنشطة وفعاليات اإلعالـ التربوي وسائؿ أساسية لمساعدة المتعمميف
وأبناء المستقبؿ في تشكيؿ شخصياتيـ وفقا ألىداؼ ومتطمبات مجتمعيـ)2(.وما أكثر حاجتنا
اليوـ إلى إعالـ بناء ينمي في المتعمـ الشعور بالمسؤولية ويعزز ثقتو بنفسو ويعمؿ عمى
غرس القيـ ويخاطب المتعمميف بمغة مناسبة لخصائصيـ العمرية وبطرائؽ وأساليب محببة
بناء متكامال  ,بالتالي أصبحت مطالبة بالتعرؼ
إلى نفوسيـ  ,وىي موجية نحو بناء المتعمـ ً
عمى وسائؿ اإلعالـ والعمؿ عمى توظيفيا في تحقيؽ أفضؿ المناخات التربوية  ,والتي ينبغي
أف تحيط بالمتعمـ وتعزز الجيود المبذولة في تربيت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو وبالعودة إلى رأي الباحث
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االجتماعي( دور كيايـ ) الذي يقوؿ (:أف التربية ىي تكويف األفراد تكوينا اجتماعيا وبناؤىـ
بناء سميما متكامال ).
ً

والباحث اإلعالمي ( محمد عبدالحميد ) في كتابو نظريات اإلعالـ واتجاىات التأثير

والذي يؤكد فيو ( أف اإلعالـ ىو العممية التي بمقتضاىا يتـ تقديـ المعمومات واآلراء
واألفكار لتحقيؽ أىداؼ معينة ) .
نجد أنو صار مف الالزـ السعي واالىتماـ باإلعالـ التربوي ووسائمو المتعددة التي تسيـ
في تربية الجيؿ وتنشئتو  ,فنحف بحاجة اليوـ إعالـ تربوي يسيـ في التثقيؼ ( األخالقي –
االجتماعي – اإلنساني ) إلى جانب التثقيؼ التربوي والتعميمي وبحاجة إلى االستفادة مف
وسائؿ االتصاؿ الحديثة وتوظيفيا في خدمة العممية التربوية خاصة أف دور المؤسسة
اإلعالمية ال يقؿ أىمية عف دور المؤسسة التربوية في التنشئة االجتماعية وأف التعميـ عبر
وسائؿ االعالـ يعتمد في جوىره عمى ترابط عضوي بيف التعمـ والترويح عف النفس بما يييئ
حالة مف التكامؿ بيف أىداؼ المؤسسة التربوية والمؤسسة اإلعالمية فالتربية واإلعالـ ييدفاف
إلى تغيير سموؾ الفرد واإلعالـ التربوي يعرؼ بأنو استثمار وسائؿ اإلعالـ مف أجؿ تحقيؽ
أىداؼ التربية في ضوء السياستيف التعميمية واإلعالمية وتوظيؼ وسائمو في توثيؽ العالقة
()3

بيف مجاالت العمؿ المدرسي مف جية والجيات التعميمية المعنية بيا مف جية أخرى.

المرحمة الثانوية تحديدا  ,فييا تقترب الشخصيات مف االستقاللية حتى يصبح ليذه
الشخصية فكر ورأي وتصرؼ تتميز بو عف غيرىا وكذلؾ احساس المراىؽ بأنو عضو في
مجتمع الكبار وحرصو عمى أف يكوف مقبوال في ىذا المجتمع  ,وأيضا النضج الفكري
والثقافي الذي يتمتع بو يدفعو أحيانا إلى الوقوع تحت مؤثرات ثقافية قد تدفعو وتدخمو في
صراع ؛ ليذا اختير ىذا البحث عمى ىذه العينة مف وجية نظر مدراء المدارس ونائبييـ
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واألخصائييف النفسييف واالجتماعييف حتى تدرس ويعرؼ ما خدمة اإلعالـ التربوي في تحقيؽ
المصالحة الوطنية ؟
ومف خالؿ تتبع بعض الدراسات السابقة في هذا المجاؿ  ,يمكف تناولها وفؽ اآلتي -:
الدراسة األولى ( دراسة محمد  ) 6006 ,ىدفت الدراسة الحالية إلى التعرؼ عمى دور
اإلعالـ التربوي في تدعيـ االنتماء الوطني لدى الطالب الجامعييف في محافظات غزة ,
واستخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي  ,وقد صمـ أداة البحث  ,وتكوف مجتمع البحث
مف طالب جامعة األزىر والجامعة االسالمية وجامعة األقصى وجامعة القدس المفتوحة ,
ممف ىـ في المستوى األوؿ والرابع والبالغ عددىـ (  ) 14464طالبا وطالبة  ,وقد تـ تطبيؽ
األداة عمى عينة عشوائية طبقية  ,قواميا (  ) 954طالبا وطالبة  ,ومف بيف النتائج التي
توصؿ إلييا الباحث -:
 . 1تراعي أنشطة اإلعالـ التربوي ميوؿ الطالب بنسبة ( . ) %76.4
 . 2يمتمؾ اإلعالـ التربوي القدرة عمى بث القيـ الوطنية بيف الطالب الجامعييف في
الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة بنسبة ( . ) %77.8
 . 3وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى امتثاؿ الطالب الجامعييف لمقيـ الوطنية
التي يبثيا اإلعالـ التربوي في الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة تعزى لمتغير الجامعة .
الدراسة الثانية ( دراسة طوني  ) TONY. g . atallah @ gmail .com,اىتمت
الدراسة بموضوع مسار المصالحة الوطنية واالنتقاؿ الديمقراطي ( التجارب المبنانية بيف
النزاع والتسوية – مقتضيات السمـ األىمي والذاكرة ) حالة لبناف مف منظور تطبيقي ومقارف .
الدراسة الثالثة ( دراسة عبدالمجيد  ) 6006 ,ىدفت الدراسة الحالية إلى التعرؼ إلى
بياف مفيوـ اإلعالـ التربوي ودوره في العممية التربوية  ,وتوضيح مفيوـ القيـ األخالقية في
اإلسالـ ومصادرىا وخصائصيا  ,والكشؼ عف الدور الذي يقوـ بو اإلعالـ التربوي في
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غرس القيـ األخالقية اإلسالمية في المرحمة الثانوية مف وجية نظر معممي المرحمة الثانوية
 ,ومف بيف ما توصمت إليو الدراسة مف نتائج كالتالي -:
 وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابات عينة الدراسة حوؿ دور اإلعالـ التربويفي غرس القيـ األخالقية لدى طالب المرحمة الثانوية تبعا لمتغير المؤىؿ العممي ونوع
المؤىؿ ولسنوات الخبرة .
الدراسة الرابعة ( دراسة أحمد  ) 6002 ,ىدفت الدراسة الحالية إلى التعرؼ إلى عمى
واقع اإلعالـ التربوي في المرحمة الثانوية مف منظور المعمميف والطالب بالسوداف – محمية
الخرطوـ ومدى تأثيره عمى التنمية التربوية لسموؾ الطالب  ,تألفت العينة مف ( ) 600
مبحوث  ,حيث كاف عد المعمميف (  ) 200وعدد الطالب (  , ) 400إعتمد الباحث عمى
المنيج الوصفي باستخداـ االستبياف كأداة لجمع المعمومات كما استخدـ أساليب التحميؿ
اإلحصائي المناسب باستخداـ النظاـ االحصائي ( برنامج الحزـ اإلحصائي ) .
وقد أسفرت النتائج عف اآلتي -:
 . 1وجود أنشطة إعالمية تربوية بالمرحمة الثانوية بالسوداف ضعيفة ( . ) %50
 . 2توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المعمميف والطالب في قدرة اإلعالـ التربوي عمى
بث القيـ التربوية في المرحمة الثانوية بالسوداف .
استفادة الباحثة مف الدراسات السابقة  -:لقد استفادة الباحثة مف اطالعيا عمى
الدراسات السابقة ؛ حيث أمكنيا مف أخذ تصور عف اإلعالـ التربوي ودوره في تحقيؽ
المصالحة الوطنية في الدوؿ العربية  ,وكذلؾ بمورة دراسة وتحديد بعض متغيرات البحث ,
وفي منيجية البحث واختيار األساليب اإلحصائية المناسبة  ,وفي بناء وتصميـ أداة البحث
الخاصة بموضوع البحث الحالي .
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مشكمة البحث -:
يسعى البحث إلى اإلجابة عف التساؤالت الرئيسية اآلتية -:
 -1ما مستوى مشاركة اإلعالـ التربوي في تحقيؽ المصالحة الوطنية مف وجية نظر المدراء
ونائبييـ واألخصائييف النفسييف بالمرحمة الثانوية بالفرع الغربي بمدينة زليتف ؟
 -2ما العالقة بيف اإلعالـ التربوي والمصالحة الوطنية مف وجية نظر المدراء ونائبييـ
واألخصائييف النفسييف بالمرحمة الثانوية بالفرع الغربي بمدينة زليتف  .؟
 -3ىؿ توجد فروؽ دالة إحصائيا عمى مستوى مشاركة اإلعالـ التربوي في تحقيؽ
المصالحة الوطنية تعزى لمتغير العمؿ الحالي ( مدير مدرسة – نائب المدير – أخصائي
نفسي ) ؟
 -4ىؿ توجد فروؽ دالة إحصائيا عمى مستوى مشاركة اإلعالـ التربوي في تحقي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؽ
المصالحة الوطنية تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة ( أقؿ مف  10سنوات – مف  10سنوات
إلى أقؿ مف  15سنة – مف  15سنة فأكثر ) ؟
 -5ىؿ توجد فروؽ دالة إحصائيا عمى مستوى مشاركة اإلعالـ التربوي في تحقيؽ
المصالحة الوطنية تعزى لمتغير المؤىؿ العممي ( دوف الجامعي – جامعي ) ؟
 -6ىؿ توجد فروؽ دالة إحصائيا عمى مستوى مشاركة اإلعالـ التربوي في تحقيؽ
المصالحة الوطنية تعزى لمتغير نػػوع اإلعداد ( تربوي – غير تربوي ) ؟
أهداؼ البحث -:
ييدؼ البحث إلى تحقيؽ األىػ ػػداؼ التالية -:
 -1التعرؼ عمى مستوى مشاركة اإلعالـ التربوي في تحقيؽ المصالحة الوطنية مف وجية
نظر المدراء ونائبييـ واألخصائييف النفسييف بالمرحمة الثانوية بالفرع الغربي بمدينة زليتف
.
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 -2التعرؼ عمى مستوى العالقة بيف االعالـ التربوي والمصالحة الوطنية مف وجية نظر
المدراء ونائبييـ واألخصائييف النفسييف بالمرحمة الثانوية بالفرع الغربي بمدينة زليتف .
 -3الكشؼ عف الفروؽ ذات الداللة اإلحصائية في مستوى مشاركة اإلعالـ التربوي في
تحقيؽ المصالحة الوطنية تعزى لمتغير العمؿ الحالي ( مدير مدرسة – نائب المدير –
األخصائي النفسي ).
 -4الكشؼ عف الفروؽ ذات الداللة اإلحصائية في مستوى مشاركة اإلعالـ التربوي في
تحقيؽ المصالحة الوطنية تعزى لمتغير عدد سنوات الخبرة ( أقؿ مف  10سنوات – مف
 10سنوات إلى أقؿ مف  15سنة – مف  15سنة فأكثر ).
 -5الكشؼ عف الفروؽ ذات الداللة اإلحصائية في مستوى مشاركة اإلعالـ التربوي في
تحقيؽ المصالحة الوطنية تعزى لمتغير المؤىؿ العممي ( دوف الجامعي – جامعي ).
 -6الكشؼ عف الفروؽ ذات الداللة اإلحصائية في مستوى مشاركة اإلعالـ التربوي في
تحقيؽ المصالحة الوطنية تعزى لمتغير نػػوع اإلعداد ( تربوي – غير تربوي ) .
أهمية البحث -:
عمى الرغـ مف أف ىناؾ بعض الدراسات العربية والمحمية التي تناولت موضوع مشاركة
اإلعالـ التربوي ودوره في تحقيؽ المصالحة الوطنية ؛ فإف ىذا الموضوع يحتاج إلى المزيد
مف البحث ؛ وذلؾ ألف اإلعالـ التربوي يمعب دو ار كبي ار في المصالحة الوطنية إذا تـ تفعيمو
بالشكؿ الصحيح وااليجابي  ,واستغؿ في الصمح ولـ الشمؿ وتوحيد الكممة تحت راية واحدة
 ,وهلل الحمد كمنا ( نحف الميبييف ) ديننا واحد وىو االسالـ ولغتنا واحدة وعدونا واحد ,
وعاداتنا وتقاليدنا متق ػػاربة  ,ال توجد عندنا األدي ػ ػػاف المتعددة حتى نختمؼ ونتصارع وبالتالي
تنقسـ الدولة إلى دويالت  ,ليبيا تمتمؾ ثروات إنسانية واقتصادية  ,وأيضا األدمغة العقمية
والفكرية واإلبداعية  ,وىذا يتبيف مف خالؿ البعثات الدراسية في الخارج ؛ لكف ينقصيـ
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التشجيع ؛ وليذا إذا تمكف مدراء المدارس مف منح أو إعطاء الفرص لألجياؿ في المدارس
الثانوية مف تسيير اإلعالـ التربوي أو المدرسي وتوظيفو في المصالحة الوطنية  ,وتسخير
قدراتيـ في مجاؿ المصالحة الوطنية  ,وىو سيادة وشيوع المحبة واأللفة واإلخاء والتسامح
في قموب الميبييف  ,واعادة بناء وتشييد البنية التحتي ػ ػ ػ ػ ػػة لميبيا  ,وشعارنا كفاية األخذ بالثأر
واالنت قاـ وتصفية الحسابات وسفؾ الدماء  ,ولننتبو إلى أف عدونا ييدؼ ويسعى إلى محو
ىويتنا والقضاء عمى ديننا والغاء وجودنا  ,والتمتع بخيرات وثروات بالدنا مف قبؿ عدونا ؛
ليذا ىو يسعى إلى تمزيؽ ليبيا وتقسيميا إلى دويالت وذلؾ بإثارة الخالفات والمشاكؿ
والصراعات والحرب النفسية واإلعالمية  ,والتدىور االقتصادي الممحوظ وسياسة جوع تسد
بأفكارؾ وتحقؽ أىدافا بدوف خسائر سواء بشرية أو اقتصادية  ,وبالتالي فإف اإلعالـ التربوي
يمعب دو ار ميما جدا لمغاية في توحيد الميبييف وتحقيؽ المصالحة الوطنية إذا تـ تفعيمو بشكؿ
ىادؼ لخدمة الدولة وتحت إشراؼ ورعاية المسؤوليف التربوييف .
وكذلؾ مف أهمية البحث -:
تنمية روح التعارؼ واذابة الفردية واألنانية  ,وتشكيؿ الكائف االجتماعي المتفاعؿ مع مف
حولو  ,وكسر الجمود الذي بدأ يسيطر عمى الحياة المدرسية نتيجة لتطبيؽ وسائؿ التعميـ
التقميدية في بعض المدارس ,

تكويف رأي عاـ متجانس ومتقارب األىداؼ والميوؿ

واالىتمامات في إطار التجمع الواحد  ,إغناء الحياة الثقافية  ,والمشاركة فييا بشكؿ فعاؿ
تحقيقا لتوصيات التربية المختصة التي أوصت بربط السياسة الثقافية بالسياسة التعميمية
لمدوؿ  ,تعويد الطالب عمى التسامح والبعد عف التعصب الديني والفكري  ,غرس القيـ
الديمقراطية لدى الطالب  ,وتدريبيـ عمى إبداء الرأي واحتراـ الرأي اآلخر مف خالؿ المواقؼ
 ,والممارسات الفعمية داخؿ المجتمع المدرسي  ,تنمية اإلحساس القومي  ,واالنتماء لدى
الطالب  ,وتعريفيـ بحقوقيـ وواجباتيـ  ,وظيفة االعالـ التربوي خدمة المجتمع ومناقشة
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قضاياه ومشكالتو المختمفة والوقوؼ عمى أسبابيا ونتائجيا وتناوليا بالتحميؿ والشرح والتفسير
 ,ونشر الوعي لدى األفراد حوؿ ىذه القضايا والمشكالت  ,والعمؿ عمى حميا  ,وتكويف رأي
عاـ حوليا  ,توثيؽ العالقة بيف المدرسة والبيئة وتوظيؼ المدرسة لخدمتيا  ,يساعد االعالـ
التربوي الفرد عمى كيفية شغؿ وقت الفراغ بطريقة ىادفة ومفيدة لمفرد  ,واتاحة فرص
المشاركة والتفاعؿ االيجابي مع اآلخريف ,يحافظ اإلعالـ التربوي عمى قيـ المجتمع ومبادئو ,
مف خالؿ ما يقدمو في المدارس مف خبرات ومعارؼ  ,وما يقدمو لمجماىير مف مواقؼ زاخرة
بالقيـ والمعايير  ,والمبادئ سواء في صورة واقعية أو خيالية  ,تقديـ الخدمات االجتماعية
والتربوية والنفسية لألفراد بما يساعدىـ عمى تحقيؽ ذاتيـ والقياـ بأدوارىـ تجاه أنفسيـ
ومجتمعاتيـ وتحقيؽ الرضا والسعادة ليـ  ,إبراز العالقة التأثيرية المتبادلة بيف اإلعالـ
والتربية مف خالؿ توظيؼ اإلعالـ في المجاؿ التربوي.
حدود البحث -:
الحدود الموضوعية  -:اقتصر الموضوع عمى مستوى مشاركة اإلعالـ التربوي في تحقيؽ
المصالحة الوطنية .
الحدود الزمانية  -:العاـ الدراسي 2018 – 2017
الحدود المكانية  -:المدارس الثانوية بالفرع الغربي زليتف .
الحدود البشرية  -:مدراء المدارس ونائبييـ واألخصائييف النفسييف واالجتماعييف .
مصطمحات البحث -:
اإلعالـ التربوي  -:ىو المحاولة الجادة لالستفادة مف تقنيات االتصاؿ وعمومو مف أجؿ
تحقيؽ أىداؼ التربية مف غير تفريط في جدية التربية وأصالتيا  ,أو إفراط في سيطرة فنوف
االتصاؿ واثارتو عمييا  ,وىذا ما تبناه بعض الباحثيف في الدوؿ العربية .

()4
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اإلعالـ التربوي  -:ىو عممية توظيؼ وسائؿ االتصاؿ بطريقة مثمى مف أجؿ تحقيؽ
()5

األىداؼ التربوية في ضوء السياسات التعميمية والتربوية واإلعالمية لمدولة .

التعريؼ اإلجرائي  -:ىو الدرجة الكمية التي يتحصؿ عمييا المبحوث في مقياس مستوى
مشاركة اإلعالـ التربوي ودوره في تحقيؽ المصالحة الوطنية في ىذا البحث.
المصالحة الوطنية  " -:المصالحة " مصطمح واسع فضفاض  ,يحتمؿ أكثر مف معنى
ولو العديد مف المرادفات كالتوفيؽ بيف األطراؼ واعادة العالقات  ,وىو يرتبط عادة بالعديد
مف المفاىيـ األخرى مثؿ " اإلعتذار" و " التسامح " و " العفو " و " بناء السالـ " و "
التعايش السممي " و " العدالة التصالحية "  ,وقد تختمؼ معانيو ومدلوالتو مف شخص إلى
آخر ومف مجتمع إلى آخر  ,وما يمكف تطبيقو في بمد ما قد يصعب تطبيقو في بمد آخر
نظ ار إلى اختالؼ الظروؼ السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية بيف البالد  .فضال
عف ذلؾ  ,فإف المصطمح يصطبغ بالصبغة اإلنسانية  ,ولو العديد مف األبعاد النفسية
والفمسفية والمجتمعية والسياسية والقانونية والدينية .
والرأي الراجح في الفقو يقرر أف مصطمح المصالحة الوطنية نشأ مف أصوؿ دينية ,
فاآلليات والمحفزات األساسية لممصالحة ( التسامح والصفح والعفو ) نجد أصوليا في التعاليـ
()6

الدينية .

المدير -:ىو المسؤوؿ مباشرةً أماـ المنطقة التعميمية عف إدارة شؤوف المدرسة الفنية
()7

واإلدارية.

()8

نػػػػػػػػػػائب المدير  -:ىو مف ينوب عف مدير المدرسة في حالة غيابو .

األخصائػػػػي النفسي-:ىو ذلؾ الشخص الذي يتـ اعداده أكاديميا نظريا وعمميا  ,ويتـ تزويده
بالمعمومات العممية ,والميارات المينية واألكاديمية والتطبيقية في أقساـ عمـ النفس بالكميات
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الجامعية ,ويتـ تدريبو في مراكز اإلرشاد النفسي والعيادات النفسية وكذلؾ في المدارس تحت
إشراؼ أساتذة وخبراء متخصصيف.

()9

المرحمة الثانوية -:ىي المرحمة التي تمي مرحمة التعميـ األساسي وتؤىؿ المتخرج منيا
لاللتحاؽ بالجامعات المختمفة أو ما يعادليا  ,ومدة الدراسة بيا ثالث سنوات حسب نظاـ
التعميـ في ليبيا .
الفرغ الغربي -:ىي المنطقة الواقعة في الجزء الغربي مف مدينة زليتف يحدىا مف الشرؽ
محمة أبوجريدة ومف الغرب محمة كعاـ ومف الشماؿ البحر المتوسط ومف الجنوب بني
وليد.
مدينة زليتف  -:تقع مدينة زليتف في شماؿ غرب ليبيا عمى بعد حوالي  152ؾ  .ـ عف
العاصمة الميبية طرابمس  ,وتطؿ عمى البحر المتوسط  ,ويحدىا مف الغرب مدينة الخمس ,
ومف الشرؽ مدينة مصراتة  ,ومف الجنوب مدينة بني وليد .
منهج البحث  -:المنيج الوصفي التحميمي .
مجتمع البحث -:شمؿ جميع المدراء ونائبييـ واألخصائييف النفسييف واالجتماعييف بالمدارس
الثانػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوية والبالغ عددىـ(  ) 35منيـ (  ) 7مدي ار  ,و (  ) 7نائبا  ,و (  ) 21أخصائي
نفسي واجتماعي  ,ونظ ار لصغر مجتمع البحث أخذنا المجتمع كامال  ,أي تـ إجراء البحث
بالطريقة المسحية  ,وىناؾ مالحظة وىي  ( :ىناؾ تداخؿ في مياـ األخصائي النفسي
واالجتماعي في المدارس )  ,وأيضا أمر آخر وىو ( المتداوؿ في بعض المدارس أخصائي
نفسي والبعض اآلخر أخصائي اجتماعي )  .كما ىو موضح في جدوؿ (  ) 1التالي -:
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جدوؿ (  ) 0يبيف مجتمع البحث
ت

المدرسة

المدير

نائب المدير

األخصائي النفس واالجتماعي

المجموع

0

االنتصار

0

0

5

7

6

الغويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالت

0

0

0

2

2

سكينة بنت الحسيف

0

0

5

7

4

الزهراء

0

0

4

6

5

الجمعة المركزية

0

0

2

5

6

جػػػػػػابر بف حياف

0

0

6

4

7

امعيتيقة

0

0

0

2

7

7

62

25

المجموع

أدوات البحث  -:مف خالؿ االطالع عمى عناويف البحوث والدراسات السابقة التي ليا عالقة
بعنواف البحث الحالي  ,ونظ ار لتعذر إيجاد أداة تخدـ البحث الحالي  ,لقد تـ تصميـ استبانة
مف قبؿ الباحثة ؛ بحيث تؤدي الغرض  ,وعرضت االستبانة عمى أعضاء ىيئة التدريس
بالقسـ ؛ وذلؾ لتحكيميا  ,وأخذت المالحظات ومف تـ توزيع االستبانة عمى عينة
استطالعية ؛ وذلؾ الستخراج الصدؽ والثبات .
صدؽ وثبات مقياس البحث -:
تـ حساب ثبات وصدؽ مقياس البحث وذلؾ بتطبيقو عمى عينة استطالعية بمغ عددىا
 20مفردة  ,تـ التحقؽ مف صدؽ وثبات المقياس باستخداـ معامؿ الصدؽ الذاتي ,و أسموب
معادلة الفا كرو نباخ.
بينت النتائج في الجدوؿ رقـ (  ,) 2أف قيمة معامؿ الصدؽ الذاتي لمقياس البحث بمغ
 , %99ولتحقؽ مف معامؿ الثبات تـ حساب الثبات باستخداـ أسموب معادلة الفا كرو نباخ
لمقياس البحث و بينت النتائج اف قيمتو تجاوزت.%97
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وبصفة عامة بينت النتائج أف مؤشرات الصدؽ و الثبات لمقياس مؤشرات عالية جدا
وىذا يدؿ عمى أف مقياس البحث يتمتع بدرجة عالية جدا مف الثبات والصدؽ مقبولة
ألغراض البحث.
جدوؿ  :6نتائج الصدؽ و الثبات لمقياس البحث
نتائج الصدؽ و الثبات لمقياس البحث

معامالت الصدؽ

معامالتالثبات

0.986

0.972

األساليب اإلحصائية -:
تـ تحميؿ بيانات البحث عف طريؽ برنامج الحزمة اإلحصائية ) ,(SPSSو لموصوؿ إلى
نتائج البحث تـ استخداـ الوسائؿ اإلحصائية األتية-:
 -1معامؿ الثبات والصدؽ و معامؿ الفا كرو نباخ.

 . 2المتوسطات الحسابية . 3

النسب المئوية.
 . 4االنحرافات المعيارية .5 .االوزاف النسبية . 6.االختبار التائي لمعينة الواحدة7 .
 .االختبار التائي لعينتيف.
 . 8اختبار تحميؿ التبايف.

 . 9اختبار ليفيف.

عرض النتائج وتفسيرها -:
التساؤؿ االوؿ :ما مستوى مشاركة االعالـ التربوي ودوره في تحقيؽ المصالحة الوطنية مف
وجية نظر المدراء و نائبييـ واالخصائييف النفسييف بالمرحمة الثانوية بالفرع الغربي بمدينة
زليتف؟.
ولإلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ حساب التك اررات والنسب المئوية ,والمتوسطات الحسابية
الستجابات المبحوثيف واألوزاف النسبية لكؿ فقرة مف فق ارت مقياس البحث  ,والجدوؿ التالي
يبيف النتائج :
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جدوؿ  :2األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ,و األوزاف النسبية لمقياس البحث
عدد

ت

األبعاد

1

درجةالممارسة

30

2

درجةاالىمية

30

الفقرات

المتوسط

االنحراؼ

قيمة

الداللة

الوزف

الحسابي

المعياري

االختبار

االحصائية

النسبي

35

90.828

28.876

18.609

35

124.028

22.437

32.703

العدد

دالة عند
مستوى"0.01
دالة عند
مستوى""0.01

المستوى

0.606

متوسطة

0.827

عالي

وفقا لمنتائج المبينة في جدوؿ رقـ (  , ) 3نجد أف المتوسط الحسابي لدرجات الممارسة
تساوي ( )90.8بانحراؼ معياري ( ,)28.8وقيمة االختبار بمغت ( )18.6بمستوى داللة
احصائية يساوي ( ,)0.000وىذا يشير إلى أف مستوى مشاركة اإلعالـ التربوي ودوره في
تحقيؽ المصالحة الوطنية مف وجية نظر المدراء ونائبييـ واالخصائييف النفسييف بالمرحمة
الثانوية بالفرغ الغربي بمدينة زليتف متوسط حيث بمغ الوزف النسبي تقريبا  ,%61بينما أشار
المبحوثيف إلى أف مستوى أىمية اإلعالـ التربوي في تحقيؽ المصالحة الوطنية مف وجية
نظرىـ عالية األىمية حيث بمغ الوزف النسبي ليا تقريبا  , %83أي أف إذا تمعنا في النظر
لموضوع اإلعالـ التربوي ودوره في تحقيؽ المصالحة الوطنية نجد أنو ميـ جدا لمغاية في
كافة مجاالتو ؛ لكف مف حيث الممارسة والمساىمة والتطبيؽ في الدرجة المتوسطة  ,احتماؿ
ال يوجد تنسيؽ ليذا األمر لمبدء في العمؿ بالخصوص أو التردد والخوؼ في الخوض فيو
بمعنى ال يوجد تحفيز وتشجيع فيو  ,أو بسبب الجيات المعنية غير متعاونة ولتفصيؿ ذلؾ
بصورة أكثر تـ حساب التك اررات والنسب المئوية ,والمتوسطات الحسابية الستجابات
المبحوثيف واألوزاف النسبية لكؿ فقرة مف فقرات المقياس ,والجدوؿ التالي يبيف النتائج :
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جدوؿ  :4األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ,و األوزاف النسبية
غير مطبؽ

منخفضة

متوسطة

عالية

عالية جدا

المجموع

%

%

%

%

%

%

1

17.1

20.0

25.7

25.7

11.4

100

2

8.6

20.0

22.9

11.4

37.1

100

3

8.6

5.7

28.6

28.6

28.6

100

4

11.4

2.9

22.9

37.1

25.7

100

5

5.7

14.3

25.7

28.6

25.7

100

6

17.1

20.0

22.9

25.7

14.3

100

7

22.9

22.9

22.9

20.0

11.4

100

8

2.9

17.1

17.1

37.1

25.7

100

9

11.4

20.0

31.4

20.0

17.1

100

10

20.0

25.7

22.9

20.0

11.4

100

11

20.0

25.7

8.6

28.6

17.1

100

12

20.0

31.4

11.4

11.4

25.7

100

13

28.6

31.4

25.7

5.7

8.6

100

14

20.0

34.3

28.6

2.9

14.3

100

15

2.9

11.4

45.7

11.4

28.6

100

16

17.1

8.6

14.3

20.0

40.0

100

17

8.6

11.4

22.9

22.9

34.3

100

18

8.6

20.0

11.4

28.6

31.4

100

18

31.4

17.1

25.7

20.0

5.7

100

20

28.6

20.0

28.6

17.1

5.7

100

21

14.3

14.3

14.3

31.4

25.7

100

22

11.4

34.3

8.6

25.7

20.0

100

23

22.9

20.0

31.4

14.3

11.4

100

24

14.3

14.3

25.7

20.0

25.7

100

25

22.9

11.4

31.4

25.7

8.6

100

26

40.0

25.7

17.1

11.4

5.7

100

27

40.0

28.6

20.0

5.7

5.7

100

28

40.0

31.4

17.1

5.7

5.7

100

29

34.3

34.3

17.1

5.7

8.6

100

30

31.4

20.0

31.4

2.9

14.3

100

رقـ الفقرة
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يتضح مف الجدوؿ السابؽ رقـ (  , ) 4أف مستوى مشاركة االعالـ التربوي و دوره في
تحقيؽ المصالحة الوطنية مف وجية نظر استجابات المبحوثيف كانت بدرجة عالية خاصة
في بناء شخصية الطالب وتوعيتيـ لحقوؽ المسمميف وغرس الفيـ والقيـ السميمة فييـ ,
والتعرؼ عمى توجياتيـ و تنمية الجانب اإليجابي لممصالحة الوطنية لمواجية السمبيات والتي
مف شأنيا أف تساىـ في بث الفتف وتفرقة الصؼ في حيف بينت استجابات المبحوثيف أف
مستوى مشاركة االعالـ التربوي و دوره في تحقيؽ المصالحة الوطنية مف وجية نظرىـ كانت
بدرجة متوسطة خاصة حوؿ األنشطة الطالبية في رفع مستوى ثقافة الطالب حوؿ
المصالحة الوطنية  ,ورفع مستوى االنتماء لدييـ ,و تعويدىـ عمى الحوار و النقاش و تعزيز
قيـ التسامح و ربطيـ بالحياة الواقعية.
ومف ناحية أخرى بينت استجابات المبحوثيف أف مستوى مشاركة اإلعالـ التربوي و دوره
في تحقيؽ المصالحة الوطنية مف وجية نظرىـ كانت بدرجة منخفضة خاصة حوؿ تفعيؿ
دور القائميف عمى التوعية اإلسالمية الصحيحة لمطالب نحو الديف و المصالحة  ,وأخي ار
بينت استجابات المبحوثيف أف مستوى مشاركة اإلعالـ التربوي ودوره في تحقيؽ المصالحة
الوطنية مف وجية نظرىـ غير مطبقة وخاصة حوؿ التعاوف مع مؤسسات المجتمع المدني,
وأساتذة الجامعات و دعوة رجاؿ الديف

بتبادؿ الزيارات التوعوية واعطاء محاضرات

لممصالحة الوطنية ,و بناء برامج توعوية سميمة داخؿ المؤسسات التعميمية.
التساؤؿ الثاني:
(ما العالقة بيف اإلعالـ التربوي ودوره في تحقيؽ المصالحة الوطنية مف وجية نظر
المدراء ونائبييـ واألخصائييف النفسييف بالمرحمة الثانوية بالفرغ الغربي بمدينة زليتف؟ ) .
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ولإلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ حساب المتوسطات الحسابية الستجابات المبحوثيف واألوزاف
النسبية لفقرات المقياس  ,كذلؾ استخدـ االختبار التائي لمعرفة الداللة االحصائية ليا,
والجدوؿ التالي يبيف النتائج :
وفقا لمنتائج المبينة في الجدوؿ رقـ (  ,) 5تبيف أف لإلعالـ التربوي عالقة عالية عمى
بث القيـ الدينية والوطنية الصحيحة و السميمة بيف الطالب في تحقيؽ المصالحة الوطنية
وفقاً لمنسب المئوية لألوزاف النسبية الستجابات المبحوثيف ,والتي جاءت عمى النحو التالي:
في المرتبة االولى  :تعزيز القيـ السميمة و الفردية لمطالب و بناء عالقات إيجابية بيف أفراد
المدرسة بنسبة .%73
في المرتبة الثانية :التعرؼ عمى توجيات الطالب  ,وبناء شخصيتو المستقمة والحفظ عمى
الضرورات الخمس بنسبة .%71
في المرتبة الثالثة :توعية الطالب بحقوؽ المسمميف ,وتعويدىـ عمى اسموب الحوار والنقاش
بنسبة .%70
جدوؿ  :5نتائج المتوسطات الحسابية و األوزاف النسبية لفقرات المقياس
الداللة االحصائية

الوزف النسبي

رقـ الفقرة االنحراؼ المعياري

المتوسط الحسابي

احصاءه االختبار

1

1.28207

2.9429

13.580

**0.000

0.59

2

1.40108

3.4857

14.718

**0.000

0.70

3

1.21476

3.6286

17.672

**0.000

0.73

4

1.23873

3.6286

17.330

**0.000

0.73

5

1.19663

3.5429

17.516

**0.000

0.71

6

1.32842

3.0000

13.360

**0.000

0.60

7

1.33599

2.7429

12.146

**0.000

0.55

8

1.13611

3.6571

19.044

**0.000

0.73

9

1.25491

3.1143

14.682

**0.000

0.62

10

1.30802

2.7714

12.535

**0.000

0.55

11

1.44478

2.9714

12.167

**0.000

0.59
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12

1.52183

2.9143

11.329

**0.000

0.58

13

1.21129

2.3429

11.443

**0.000

0.47

14

1.26690

2.5714

12.008

**0.000

0.51

15

1.12122

3.5143

18.543

**0.000

0.70

16

1.52017

3.5714

13.899

**0.000

0.71

17

1.30802

3.6286

16.412

**0.000

0.73

18

1.35783

3.5429

15.436

**0.000

0.71

18

1.29186

2.5143

11.514

**0.000

0.50

20

1.24550

2.5143

11.943

**0.000

0.50

21

1.39748

3.4000

14.394

**0.000

0.68

22

1.37993

3.0857

13.229

**0.000

0.62

23

1.29641

2.7143

12.386

**0.000

0.54

24

1.38418

3.2857

14.043

**0.000

0.66

25

1.28665

2.8571

13.137

**0.000

0.57

26

1.24819

2.1714

10.292

**0.000

0.43

27

1.17251

2.0857

10.524

**0.000

0.42

28

1.16171

2.0571

10.476

**0.000

0.41

29

1.23193

2.2000

10.565

**0.000

0.44

30

1.35845

2.4857

10.825

**0.000

0.50

**داؿ احصائيا عند مستوى 0.01

التساؤؿ الثالث:
ىؿ توجد فروؽ دالة إحصائية عمى مستوى االعالـ التربوي ود وره في تحقيؽ المصالحة
الوطنية مف وجية نظر المدراء و نائبييـ و االخصائييف النفسييف بالمرحمة الثانوية بالفرغ
الغربي بمدينة زليتف تعزى لمتغير العمؿ الحالي (مدير مدرسة -نائب مدير – اخصائي
نفسي)؟
ولإلجابة عمى ىذا التساؤؿ سيتـ إجراء اختبار تحميؿ التبايف األحادي وذلؾ لتجانس
المجموعات بعد التأكد منو باستخداـ اختبار ليفيف ,كما بينت النتائج اعتمادا عمى الجدوؿ
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رقـ (  .) 6أشارت النتائج إلى أف قيمة إحصاءه االختبار ( )1.747ليست دالة احصائيا
حيث كانت أكبر مف مستوى المعنوية ( ,)0.05و ىذا يشير إلى أنو ال يوجد فروؽ دالة
إحصائيا عمى مستوى اإلعالـ التربوي ودوره في تحقيؽ المصالحة الوطنية مف وجية نظر
المدراء ونائبييـ واالخصائييف النفسييف بالمرحمة الثانوية بالفرغ الغربي بمدينة زليتف تعزى
لمتغير العمؿ الحالي (مدير مدرسة -نائب مدير – اخصائي نفسي)  ,وىذا يمكف تفسيره بأف
مياـ المصالحة ال تقؼ عمى مينة أو صفة عمؿ معينة ؛ وانما الكؿ يدخؿ فييا  ,أي كؿ
مف يتصؼ بالسمات اإلنسانية واإلسالمية الرفيعة يقوـ بيذه المبادرة  ,وكذلؾ األمر فيو
تقارب في العمؿ اإلداري ما بيف المدير ونائبو وأيضا يتواجد معيما األخصائي النفسي
واالجتماعي  ,وبالتالي يشترؾ كال منيـ في طرح األفكار واآلراء بخصوص األنشطة التي
تدور حوؿ الصفح والصمح وانتشار السمـ .
ما أحوجنا إلى أف تتكاثؼ جيود ىؤالء  ,لكي نرسؿ وترسخ في عقوؿ الطفولة والشباب منذ
الصغر  ,وتفكيرىـ كمو منصب حوؿ ليبيا السالـ والرخاء  ,ال لمدماء وانما نعـ ليبيا
الخضراء بشبابيا .
جدوؿ  :6نتائج داللة الفروؽ في مستوى االعالـ التربوي حسب العمؿ الحالي
العمؿ الحالي

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراؼ المعياري

قيمة االختبار

مدير مدرسة

7

91.2857

36.28000

1.747

نائب مدير

7

108.0000

27.03701

21

84.9524

25.76524

االخصائي النفسي او االجتماع
يبالمدرسة

اختبار ليفيف

الداللة االحصائية

غير دالة عند

مستوى""0.05

0.538
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التساؤؿ الرابع:
ىؿ توجد فروؽ دالة إحصائية عمى مستوى اإلعالـ التربوي ودوره في تحقيؽ المصالحة
الوطنية مف وجية نظر المدراء و نائبييـ واالخصائييف النفسييف بالمرحمة الثانوية بالفرغ
الغربي بمدينة زليتف تعزى لمتغير سنوات الخبرة ؟
ولإلجابة عمى ىذا التساؤؿ سيتـ إجراء اختبار تحميؿ التبايف االحادي وذلؾ

لتجانس

المجموعات بعد التأكد منو باستخداـ اختبار ليفيف ,كما بينت النتائج اعتمادا عمى الجدوؿ
رقـ (  ,) 7مف النتائج  ,نالحظ أف قيمة إحصاءه االختبار ليست دالة احصائيا حيث كانت
أكبر مف مستوى المعنوية ( ,)0.05وىذا يشير إلى أنو ال توجد فروؽ دالة إحصائيا عمى
مستوى اإلعالـ التربوي ودوره في تحقيؽ المصالحة الوطنية مف وجية نظر المدراء ونائبييـ
واالخصائييف النفسييف بالمرحمة الثانوية بالفرغ الغربي بمدينة زليتف تعزى لمتغير سنوات
الخبرة  ,وىذا يمكف تفسيره بالرغـ مف اختالؼ وتفاوت في سنوات الخبرة  ,إال أنو ال توجد
فروؽ دالة إحصائيا لدييـ  ,احتماؿ بسبب الوضع الراىف الذي تعيشو البالد  ,وبالتالي
اختمط األمر وتساوت بحيث مف لديو خبرة في مجاؿ اإلدارة في المدارس وفي المجاؿ
النفسي واالجتماعي في المدارس  ,وبالتالي ال فرؽ بينيـ  ,وكميـ متألموف مف أجؿ البالد ,
وبالتالي مساعييـ واحدة مف أجؿ النيوض بالبالد  ,وليذا مجتيديف في إنياء الخالفات
والنزاعات والصراعات  ,بالوسائؿ المتاحة لدييـ ؛ وذلؾ مف حصيمة خبرات السنوات لدييـ ,
مف خالؿ سرد القصص والروايات واألنشطة والبرامج اإلعالمية وبالمواعظ والعبر
والتوجييات  ,كؿ بما يخدـ ويفيد ويصمح البالد .
جدوؿ  : 7نتائج داللةالفروؽ في مستوى اإلعالـ التربوي حسب سنوات الخبرة
سنوات الخبرة

العدد

االنحراؼ المعياري

المتوسط الحسابي

قيمة االختبار

اقممف  10سنوات

10

23.47670

86.6000

0.645

مف  10الياقممف  15سنة

7

31.73551

101.8571
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15سنةفأكثر

18

30.91714

اختبار ليفيف

88.8889
0.620

التساؤؿ الخامس:
ىؿ توجد فروؽ دالة إحصائيا عمى مستوى االعالـ التربوي ودوره في تحقيؽ المصالحة
الوطنية مف وجية نظر المدراء و نائبييـ و االخصائييف النفسييف بالمرحمة الثانوية بالفرغ
الغربي بمدينة زليتف تعزى لمتغير المؤىؿ العممي(جامعي-دوف الجامعي) ؟
ولإلجابة عمى ىذا التساؤؿ تـ إجراء االختبار التائي لمعينات المستقمة ,وذلؾ بعد التأكد
مف تجانس المجموعات باستخداـ اختبار ليفيف و النتائج المبينة في الجدوؿ رقـ (  ) 8تشير
إلى أف ىناؾ تجانس بيف مجموعات البحث .
اعتمادا عمى النتائج جدوؿ رقـ (  , ) 8أشارت النتائج أف قيمة االختبار و التي بمغت (-
 )0.695ليست دالة احصائيا حيث كانت أكبر مف مستوى المعنوية ( , )0.05وىذا يشير
إلى أنو ال توجد فروؽ دالة إحصائيا عمى مستوى اإلعالـ التربوي ودوره في تحقيؽ
المصالحة الوطنية مف وجية نظر المدراء ونائبييـ واالخصائييف النفسييف بالمرحمة الثانوية
بالفرغ الغربي بمدينة زليتف تعزى لمتغير المؤىؿ العممي(جامعي-دوف الجامعي)  ,وىذا يؤكد
أف قضية البالد شاغمة الكؿ سواء أكانوا معمميف جامعيف أو معمميف غير جامعيف  ,وبالتالي
التحرؾ عمى جميع المعمميف لمقياـ بمياميـ التوعوية لمحاربة الخطر وىو انقساـ البالد
وتشتتيا  ,ولـ الشمؿ الميبي تحت راية واحدة وكممة واحدة وصؼ واحد وقمب واحد وروح
واحدة ؛ وذلؾ بإرساء القيـ الدينية اإلسالمية وافشائيا ليعـ السالـ واألمف واإلخاء والصفاء
والحب والمودة كافة أرجاء البالد  ,نعـ لمتضحية واإليثار مف أجؿ ليبيا ,ال النقساـ الدولة ال
لمخضوع لمغرب ال لميوية الغير عربية إسالمية  ,وىذا بتوجيو واشراؼ ومتابعة المدير ونائبو
واألخصائي النفسي واالجتماعي لكؿ مدرسة ثانوية تحديدا  ,وظيفة المعمـ وظيفة سامية
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وىي مينة الرسؿ عمييـ السالـ  ,فمالؾ إذا أضيفت إلى كؿ معمـ وىو إداري أو أخصائي
نفسي واجتماعي وتكميفو بمواجية ومعالجة الوضع الراىف ومحاربة الخطر القادـ.
جدوؿ  :8نتائج داللة الفروؽ في مستوى الرضا حسب متغير المؤهؿ العممي
المؤهؿ

المتوسط

العدد

االنحراؼ المعياري

جامعي

32

29.46812

89.7813

دونالجامعي

3

22.60531

102.0000

العممي

الحسابي

اختبار ليفيف

قيمة االختبار

مستوى الداللة

0.695-

غير دالة عند
مستوى""0.05

0.786

التساؤؿ السادس:
ىؿ توجد فروؽ دالة إحصائية عمى مستوى االعالـ التربوي ودوره في تحقيؽ المصالحة
الوطنية مف وجية نظر المدراء ونائبييـ واالخصائييف النفسييف بالمرحمة الثانوية بالفرغ
الغربي بمدينة زليتف تعزى لمتغير نوع اإلعداد (تربوي-غير تربوي)؟.
ولإلجابة عمى ىذا السؤاؿ تـ إجراء االختبار التائي لمعينات المستقمة  ,وذلؾ بعد التأكد مف
تجانس المجموعات باستخداـ اختبار ليفيف والنتائج المبينة في الجدوؿ رقـ (  ) 9تشير إلى
أف ىنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاؾ تجانس بيف مجموعات البحث .
اعتمادا عمى النتائج جدوؿ رقـ (  ,) 9أشارت النتائج أف قيمة االختبار والتي بمغت (-
 )0.482ليست دالة احصائيا حيث كانت أكبر مف مستوى المعنوية ( ,)0.05و ىذا يشير
إلى أنو ال توجد فروؽ دالة إحصائيا عمى مستوى اإلعالـ التربوي ودوره في تحقيؽ
المصالحة الوطنية مف وجية نظر المدراء و نائبييـ و االخصائييف النفسييف بالمرحمة
الثانوية بالفرغ الغربي بمدينة زليتف تعزى لمتغير نوع اإلعداد (تربوي-غير تربوي)  ,وىذا
يبيف لنا تسخير اإلعالـ التربوي لتحقيؽ المصالحة الوطنية ال فرؽ بيف إعداد الكادر
التعميمي والنفسي سواء كاف تربوي أـ غير تربوي ألف الموضوع شغؿ اىتماـ الجميع ولـ
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يقتصر عمى أحدىما فقط ؛ ألف مسألة ىي قضية وطف  ,واألمر متعمؽ بالتنسيؽ ما بيف
الجميع  ,والتعاوف والتضامف مطموب لمغاية ؛ وذلؾ مف أجؿ أبنائنا وبناتنا واخواننا وأخواتنا ,
مف أجؿ النيوض بميبيا شيوخيا ونسائيا وجاليا وأطفاليا  ,مف أجؿ ال قطرة دـ ونعـ إلنياء
المشاكؿ والخالفات والنزاعات والصراعات والحروب النفسية واإلعالمية والدينية  ,لنعيش
بسالـ تحت السماء وفوؽ األرض التي أنعمنا اهلل بيا وما تحممو مف خيرات كثيرة ووفيرة ,
نعـ لمصفح والتصافح والتسامح  ,لنحب لغيرنا ما نحبو ألنفسنا  ,نعـ اهلل لنا ال تعد وال
تحصى فمننعـ بيا ونحف متحابيف في اهلل  ,وسائؿ لـ شمؿ الميبييف كثيرة وخاصة تسخير
وتوظيؼ االعالـ التربوي ليذا األمر  ,فمنتكاثؼ نحف المسؤوليف مع المسؤوليف في المدارس
ولنمسؾ بأيدي شباب وبنات الوطف ونقدـ ليـ فكر تربوي خالؽ وتعطى ليـ محاضرات
توعوية  ,وتمنح ليـ فرص وأنشطة لممارسة القيـ والمبادي والعمـ الذي تعمموه والذي يجعميـ
كالجسد الواحد إذا اشتكى منو عضو  ,تألـ باقي الجسد متضامنا ليذا األلـ .
جدوؿ  :9نتائج داللة الفروؽ في مستوى االعالـ التربوي حسب متغير المؤهؿ العممي
نوع االعداد

العدد

االنحراؼ المعياري

المتوسط
الحسابي

تربوي

32

29.21475

90.2424

غير تربوي

3

28.99138

100.5000

اختبار ليفيف

قيمة االختبار
0.482-

مستوى الداللة

غير دالة عند مستوى""0.05

0.708

نتائج البحث -:
 . .1مستوى مشاركة اإلعالـ التربوي ودوره في تحقيؽ المصالحة الوطنية مف وجية نظر
المدراء ونائبييـ واألخصائييف النفسييف بالمرحمة الثانوية بالفرع الغربي بمدينة زليتف
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درجتو متوسطة إذ بمغت  , %61بينما مف حيث األىمية مف وجية نظرىـ الدرجة
عالية إذ بمغت . %83
 .2لإلعالـ التربوي عالقة عالية عمى بث القيـ الدينية والوطنية الصحيحة والسميمة بيف
الطالب في تحقيؽ المصالحة الوطنية .
 .3ال توجد فروؽ دالة إحصائيا عمى مستوى اإلعالـ التربوي ودوره في تحقيؽ المصالحة
الوطنية مف وجية نظر المدراء ونائبييـ واألخصائييف النفسييف بالمرحمة الثانوية بالفرع
الغربي بمدينة زليتف تعزى لمتغير العمؿ الحالي ( مدير مدرسة – نائب مدير –
أخصائي نفسي ) .
 .4ال توجد فروؽ دالة إحصائيا عمى مستوى اإلعالـ التربوي ودوره في تحقيؽ المصالحة
الوطنية مف وجية نظر المدراء ونائبييـ واألخصائييف النفسييف بالمرحمة الثانوية بالفرع
الغربي بمدينة زليتف تعزى لمتغير سنوات الخبرة .
 .5ال توجد فروؽ دالة إحصائيا عمى مستوى اإلعالـ التربوي ودوره في تحقيؽ المصالحة
الوطنية مف وجية نظر المدراء ونائبييـ واألخصائييف النفسييف بالمرحمة الثانوية بالفرع
الغربي بمدينة زليتف تعزى لمتغير المؤىؿ العممي ( جامعي – دوف جامعي ) .ال توجد
فروؽ دالة إحصائيا عمى مستوى اإلعالـ التربوي ودوره في تحقيؽ المصالحة الوطنية
مف وجية نظر المدراء ونائبييـ واألخصائييف النفسييف بالمرحمة الثانوية بالفرع الغربي
بمدينة زليتف تعزى لمتغير ن ػػوع اإلعداد ( تربوي – غير تربوي ) .
التوصيػػػػػػػات  -:توصي الباحثة بالتالي -:
 -1أىمية مشاركة المؤسسات التعميمية التعممية بالتعاوف مع الجامعات والمساجد ودور
العبادة كافة والجيات األمنية في تطبيؽ وتحقيؽ المصالحة الوطنية .
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 -2نظ ار ألف اإلعالـ التربوي يمتمؾ وسائؿ وسبؿ في التأثير عمى الطالب في عممية
جذب ونفور الطالب مف أشياء وأمور ؛ لذلؾ يفضؿ تسخيره لتحقيؽ المصالحة الوطنية
ولنبدأ مف بعد األسرة بالمدرسة .
المقترحات -:
 -1تسخير اإلعالـ التربوي في المدارس والمدارس الثانوية تحديدا ليذه الميمة وىي إفشاء
األمف والسالـ والرخاء ويعـ التسامح والصفح في أرجاء المعمورة ويتسمسؿ قموب الميبييف
كافة .
-2

تفعيؿ دور العبادة والجامعات والجيات األمنية في التعاوف مع المؤسسات التعميمية
التعممية في رفع مستوى تحقيؽ المصالحة الوطنية بيف أفراد الدولة الميبية الواحدة .

 -3المساىمة في تشكيؿ شخصية كؿ طالب المستقمة والمتعززة بالقيـ الدينية اإلسالمية
والمدعمة بالحوار والنقاش العممي والموضوعي السميـ .
 -4إجراء بحوث ذات العالقة وربطيا بمتغيرات أخرى  ,تخدـ القضية الميبية إلنياء النزاع
والخالفات والصراعات واحياء وبناء الدولة الميبية والنيوض بيا مف جديد  ,شعبا وأرضا
بما فييا مف ثروات حيوانية ونباتية ونفطية .
المراجػػػػػػػػػػػػػػع -:
 -1أحمد آدـ أحمد محمد( , ) 2013واقع اإلعالـ التربوي في المرحمة الثانوية مف منظور
المعمميف والطالب بالسوداف ahmedadam 17 @ yahoo . com ,
 -2حسف وآخروف (  , ) 2014الصفح والمصالحة  ,بحث في مجمة يتفكروف  ,العدد
الثاني .
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 -3رحومة حسيف أبوكرحومة وآخروف (  , ) 2015الصعوبات التي تواجو األخصائي
النفسي المدرسي وعالقتيا بالرضاء الوظيفي في مدارس ذوي االحتياجات الخاصة بمدينة
زليتف  ,بحث مشارؾ بو في المؤتمر العممي األوؿ لكمية اآلداب  ,جامعة طرابمس .
 -4عبد المجيد بف عيد بف صالح السناني (  , ) 2012دور اإلعالـ التربوي في غرس
القيـ األخالقية مف وجية نظر معممي المرحمة الثانوية بالمدينة المنورة  ,المممكة العربية
السعودية  ,الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة  ,رسالة ماجستير غير منشورة .
 ( -5عبدالرؤوؼ وآخروف (  , )2015اإلعالـ التربوي مف منظور إسالمي ودوره في بناء
الشخصية االنسانية والنيوض الحضاري باألمة المسممة  ,المنارة  ,المجمد  , 21العدد
/4ب .
 -6طوني جورج عطا اهلل ( TONY. g . atallah @ gmail .comمسار المصالحة
الوطنية واالنتقاؿ الديمقراطي ( التجارب المبنانية بيف النزاع والتسوية – مقتضيات السمـ
األىمي والذاكرة ) حالة لبناف مف منظور تطبيقي ومقارف .
 -7كيينة افروجف (  , ) 2017واقع المنظومة التكوينية التربوية في اإلعالـ التربوي
الجزائري  ,جامعة باتنة  ,مجمة تاريخ العموـ  ,العدد السابع .
 -8محمد عبدالعزيز الغرباوي (  , ) 2008التربية الصفية لممعمميف  ,مكتبة المجتمع
العربي  :عماف  ,األردف .
 -9محمد عطية خميؿ أبو فودة (  , ) 2006دور اإلعالـ التربوي في تدعيـ اإلنتماء
الوطني لدى الطالب الجامعييف في محافظة غزة  ,جامعة األزىر – غزة  ,رسالة

ماجستير غير منشورة .

 -10منظمة طالئع البعث (  , ) 2016اإلعالـ التربوي ودوره في تحقيؽ األىداؼ
التربوية الطميعية  ,خميس 13:08 – 2016.4.28

المؤتمر العلمي الثاني لكلية اآلداب جامعة الزاوية  2018 / 7 / 16 -15م

264

مستوى مشاركة اإلعالم التربوي ودوره في تحقيق المصالحة الوطنية من وجهة نظر.....

هزامش البحث
) (1كيينة افروجف (  , ) 2017واقع المنظومة التكوينية التربوية في اإلعالـ الترب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوي
الجزائري  ,جامعة باتنة  ,مجمة تاريخ العموـ  ,العدد السابع  ,ص .30
( )2أحمد آدـ أحمد محمد( , ) 2013واقع اإلعالـ التربوي في المرحمة الثانوية مف منظور
المعمميف والطالب بالسوداف ,

. ahmedadam 17 @ yahoo . com
) (1منظمة طالئع البعث (  , ) 2016اإلعالـ التربوي ودوره في تحقيؽ األىداؼ التربوية
الطميعية  ,خميس  , 13:08 – 2016.4.28ص . 1
) ( (1عبدالرؤوؼ وآخروف (  , )2015اإلعالـ التربوي مف منظور إسالمي ودوره في بناء
الشخصية االنسانية والنيوض الحضاري باألمة المسممة  ,المنارة المجمد  , 21العدد /4ب ,
ص .245
((2منظمة طالئع البعث (  , ) 2016اإلعالـ التربوي ودوره في تحقيؽ األىداؼ التربوية
الطميعية  ,خميس . 13:08 – 2016.4.28
((1حسف وآخروف (  , ) 2014الصفح والمصالحة  ,بحث في مجمة يتفكروف  ,العدد
الثاني  ,ص . 26
((2محمد عبدالعزيز الغرباوي (  , ) 2008التربية الصفية لممعمميف  ,مكتبة المجتمع
العربي  :عماف  ,األردف  ,ص . 80
( ((3نفس المرجع السابؽ . ) 80 : 2008 ,
((4رحومة حسيف أبوكرحومة وآخروف (  , ) 2015الصعوبات التي تواجو األخصائي
النفسي المدرسي وعالقتيا بالرضاء الوظيفي في مدارس ذوي االحتياجات الخاصة بمدينة
زليتف  ,بحث مشارؾ بو في المؤتمر العممي األوؿ لكمية اآلداب  ,جامعة طرابمس  ,ص
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الشباب ألمغاربي ومتطمبات التنمية المستدامة

دراسة عن عالقة التحول الديموغرافي بالتنمية -تونس -ليبيا
د .محمود عمر محمد عيسى

مقدمة:

قسم عمم االجتماع كمية اآلداب الزاوية

يمثل المؤتمر الدولي لمسكان والتنمية الذي عقد في القاىرة عام  1994عبلمة فارقة في
وضع رؤية جديدة حول العبلقات بين السكان والتنمية ورفاىية الفرد والتأكيد عمى االرتباط
الوثيق بين قضايا السكان والتنمية ،فقد انبثق عن ىذا المؤتمر برنامج عمل عمى مدى
عشرين عاما ،تم التركيز من خبللو عمى احتياجات وحقوق األفراد الضرورية لمتقدم وتحقيق
التنمية المتوازنة .ومثّل التوافق ،ضمن المؤتمر عمى جممة من المبادئ الكونية ،ترجمت عن
التزام جماعي بتطوير ظروف عيش كل شعوب العالم من خبلل تعزيز ممارسة حقوق
التصدي لمعنف والقضاء عمى الفقر وتحقيق االستقرار في النمو
اإلنسان ،وادماج الشباب و ّ
السكاني ،م ع التركيز عمى العبلقة بين السكان والحفاظ عمى البيئة والمحيط عمى المستويين
الكمي والنوعي.
وتعتبر قضايا الشباب من أىم وأخطر القضايا الديموغرافية في المجتمعات النامية التي
تتميز بالنمو في اعداد الشباب كما أن من أىم ما يميز ىذه القضايا ىو شكميا األفقي الذي
اليوية والمواطنة
يتطمب سياسات شبابية متعددة األبعاد تتبلزم فييا قضايا التربية والتعميم و ّ
وقضايا الصحة والبيئة وقضايا التشغيل واالندماج االجتماعي وغيرىا.
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اوال :اشكالية الدراسة:
تركز ىذه الورقة عمى خصائص التركيبة العمرية لمسكان في دول المغرب العربي
وخاصة تونس – ليبيا ،وعبلقة الميزات االساسية لمديموغرافيا وخاصة الطفرة الشبابية
والمتطمبات التنموية واعتمادا عمى فرضية ان تركيبة السكان ونوعيتيم اىم من عددىم
تنمويا ،حيث اصبحت الفئة الشبابية ىي االكبر في المجتمع المغاربي ،ومع حالة الفوضى
والصراعات المسمحة وتنامي حاالت العنف ازداد استقطاب الشباب الذين يمثمون الفئة االكثر
في ىذه الصراعات ،وازدادت مخاطر العنف السياسي ،واصبحوا وقودىا في التشكيبلت
المسمحة والمتطرفة واالجرامية خاصة في ليبيا.
تطرح الورقة عدة اسئمة :ىل يمكننا الربط بين عممية التحول الديموغرافي الحاصل في
دول المغرب العربي وخاصة تونس -ليبيا والذي اىم سماتو ارتفاع نسبة اعداد الشباب مقابل
وجود اوجو من الحرمان في عدم كفاية التعميم والبطالة وضعف التنمية وكذلك العزوبية
وتأخر سن الزواج وعبلقتيا بحالة عدم االستقرار والعنف؟ وىل زيادة الحضرية وانحسار
السمطة االبوية والتغير الذي طراء عمى االسرة أسيم في ذلك؟ كل ىذه االسئمة تمثل اشكالية
الدراسة التي نحن بصددىا؛ فعدم وضع الشباب في صمب السياسات التنموية وسياسات
سوق العمل بالتحديد واستثناءىم بصورة ممنيجة في الشأن االجتماعي واالقتصادي ،حتما
سيولد ىذا الوضع المتردي ،قيما وثقافات جديدة تيدم مكاسب التنمية وتعرقل قيام الدولة
المدنية والديموقراطية.
اهداف الدراسة:
-1رصد االتجاىات والتحوالت الديموغرافية في المجتمع المغاربي مثل :التغير السكاني –
البنية العمرية – الخصوبة – الزواج.
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-2رصد االداء التنموي في تونس -ليبيا واوجو الحرمان لمشباب من خبلل مؤشرات البطالة
والتعميم والسكن ،والحضرية.
-3محاولة تشخيص الوضع التعميمي (الفجوة الرقمية والمعرفية وعبلقة ذلك بانحسار السمطة
االبوية).
-4وضع بعض المبلمح لمقترحات لئلدماج من خبلل السياسة الوطنية لمشباب.
ثانيا :تحديد المفاهيم:
-1مفهوم الشباب:
غالبا يتم تحديد وتعريف مرحمة الشباب اعتمادا عمى العمر الزمني الرقمي والذي يضع
الشباب في المرحمة العمرية من  24- 15واحياننا الى  30سنة ىو تحديد ناقص وجامد
ألنو ال يراعي الفروق في متوسط العمر بين المجتمعات ألنو حسب مقياس التنمية البشرية
في بعد الحياة المديدة والصحية نجد ان الحد االعمى لممؤشر ىو  85واالدنى  25إذا كيف
نعمم ىذا التحديد عمى كل المجتمعات ،إذا نحن بحاجة لتحديد معرفي اخر يعتمد البعد
الثقافي واالجتماعي لمرحمة الشباب ،فالشباب مرحمة انتقال الى سن الرشد ،والدخول في
الحياة االجتماعية ،فنحن نقول جيل الشباب والمعرف ان الجيل ىو  30سنة اذا نحن بصدد
مرحمة عمرية تمتد الى اكثر من  30سنة داخل عمر الفرد؛ اي ان الشباب ىو زمن
اجتماعي وعمري بالطبع ولو خاصية انتقالية ،وىذا الزمن االنتقالي وخاصة في بمدان ما بعد
الصراع الن الشباب يحمل متطمباتو وحاجياتو لمرحمة االستقرار وىذا ينطبق عمى المجتمع
المغاربي فأصبحت مرحمة الشباب تتمدد نظ ار لمصعوبات التي تواجو ىذه الفئات الشبابية
اليوم لتحقيق االندماج او االنصاف واالستيعاب االجتماعي والميني في سوق العمل اآمن،
عوضا عن سوق العمل اليش الذي اصبح السمة الغالبة لسوق العمل في بمدان ما بعد
التحول العربي ،فتزايد اشكال البل مساواة والتيميش بين الفئات االجتماعية.
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إذا فالشباب وفق المعايير العمرية واالجتماعية والثقافية ىم الذين تتراوح اعمارىم (– 15
 34عام) من الجنسين ومع مراعاة الفروق في المراحل العمرية:
 19-15اليافعين 24- 20 ،مرحمة التكوين 34 – 25 ،مرحمة النضج ،ولكل مرحمة
متطمباتيا والتي يجب ان تتحدد من خبلل المسوح والدراسات الميدانية واستطبلع اراء الشباب
في كل المراحل ثم وضع مؤشر التمكين لمشباب الذي يراعي كل ىذه الفئات في البرامج
والمبادرات.
-2التحول الديموغرافي (النافذة الديمغرافية):
وتسمى الفرصة السكانية وكذلك اليبة السكانية ،وىو مفيوم يشير إلى الكيفية التي
يمكن بواسطتيا لممجتمعات التي تمر بتحول ديموغرافي أن تنتفع اآن وفي السنوات القادمة
من النسب المرتفعة الحالية والمنتظرة من صغار السن .وتحقيق ما يعرف بالعائد
الديموغرافي  Demographic dividendالذي يتمثل في إمكانية النمو االقتصادي (القوة
االقتصادية) التي يمكن أن تنجم عن التحوالت في الييكل العمري لمسكان،

()1

وال سيما

عندما تكون حصة السكان في سن العمل ( 15إلى  )64أكبر من باقي السكان .مع وجود
عدد أكبر من الناس في القوة العاممة وعدد أقل من األطفال وكبار السن ،تتاح الفرصة أمام
البمد لمنمو االقتصادي إذا ما أجريت السياسات االجتماعية واالقتصادية السميمة في مجاالت
الصحة والتعميم والحكم واالستثمار االقتصادي وىي في الواقع مجموعة من التغيرات
المجتمعية اإليجابية ،التي تصاحب وتتبع التحوالت الديموغرافية ،ومنيا التحول إلى أسرة
صغيرة الحجم؛ فعندما يتجو حجم األسرة نحو التناقص التدريجي خاصة عندما يصل مستوى
اإلنجاب إلى مستوى اإلحبلل ،أي عندما يعوض األزواج أنفسيم بعدد مساو ليم من
األطفال  ،يدخل المجتمع إلى فترة يبدأ خبلليا معدل نمو السكان في سن العمل ()64-15
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()2

بتجاوز معدل نمو الفئات المعالة (أقل من  15وأكثر من  65سنة)

ولذا ال تتحقق مثل

ىذه الفرصة إال إذا تواصل واستدام االنخفاض في معدالت اإلنجاب.
ثالثا :بعض الخصائص الديمغرافية لسكان المغرب العربي:
تتباين البنية الديموغرافية لممغرب العربي من حيث عدد السكان ومعدالت النمو التي
اقميا في تونس  1.1واكبرىا في موريتانيا  2.5وتقارب معدالت النمو بين ليبيا والجزائر،
ويوضح الشكل رقم  2تمايز في الشرائح السكانية ففي تونس تبمغ نسبة السكان 65 – 15
ذروتيا بنسبة  %70من السكان ثم المغرب والجزائر والممفت لمنظر ىو اتجاه المجتمع
التونسي الى التشيخ حيث بمغت نسبة السكان  65فما فوق  10.8من جممة السكان وىذه
نسبة كبيرة  ،مقابل باقي بمدان المغرب العربي وكذلك ازدياد نسبة الشباب  24- 15في كل
من موريتانيا وليبيا حوالي  %20االمر الذي يعكس شبابية السكان في ليبيا وموريتانيا ثم
المغرب والجزائر.
الشكل رقم()1

عدد سكان دول المغرب العربي ومعدل
النمو 2014
معدل النمو

عدد السكان
93.4

33 39.2
6.2 111 1.4 1.8
1.68 2.54 1.6
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الشكل ( )2التركيب العمري لسكان دول المغرب العربي 2014
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+65

إن البنية العمرية لمسكان قد تكون أىم من عددىم ،فحجم سكان ليبيا مثبلً قريب من حجم
عدد من الدول األوروبية مثل الدنمارك ،ولكن البنية العمرية لسكان ليبيا مختمفة كثي اًر عما
ىي عمييا في مثل ىذه الدول ،فنسبة األطفال دون سن الخامسة عشرة في ليبيا تبمغ (%30
من السكان) ( )3وىي بذلك قريبة من ضعف ما ىي عميو في ىذه الدول األوروبية.
شكل رقم ( ) 3يوضح التركيبة العمرية لمشرائح العريضة لمسكان الميبيين سنوات متعددة

المصدر :المسح الديموغرافي  ,2112مصمحة االحصاء والتعداد ليبيا
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لقد عرفت البنية العمرية لسكان ليبيا تغي اًر في العقود الثبلثة الماضية ،وأىم مبلمح ىذا
التغير انخفاض نسبة األطفال (دون سن  15سنة) وتزايد نسبة السكان في سن العمل (-15
 64سنة) كما ىو مبين في الشكل(.)1
لقد سجل معدل النمو السكاني السنوي لميبيين ارتفاعا في عقد الخمسينيات والستينيات
والسبعينيات من القرن الماضي حيث بمغ في الفترة  1984 – 1954حوالي  %3.75وىو
معدل قياسيا في النمو السكاني .وكان لميجرة دو ار فعبل في تمك الفترة .ثم بدأ في االنخفاض
حيث بمغ في الفترة  1995 – 1984حوالي  %2.8واستمر في االنخفاض حتى بمغ في
الفترة  2006 – 1995حوالي  .)4(%1.71ويعزى انخفاض متوسط معدل النمو السكاني
ألسباب عدة لعل أىميا ارتفاع درجة التحضر والتحسن الممحوظ في الخدمات الصحية
ومستوى المعيشة باإلضافة الى زيادة معدالت االلتحاق بالتعميم لدى االناث وخاصة التعميم
العالي أدى إلى انخفاض مستوى الخصوبة وبالتالي انخفاض معدل النمو.
لدى ليبيا اليوم حوالي ( 3.1مميون) نسمة دون سن الرابع والعشرين (يشكمون حوالي
 %52من السكان) بينما يوجد حوالي  2.9مميون فوق  25سنة ( ،)5أي ستتحقق زيادة في
حجم ىذه المجموعة العمرية خبلل العشرين سنة القادمة ،وىذه المجموعة ىي المصدر
الرئيسي إلمداد قوة العمل بالنشيطين اقتصادياً.
إن ىذه التغيرات تؤكد بكل وضوح أن زيادة السكان في سن العمل ىي السمة
الديموغرافية األساسية التي سوف تميز حالة السكان الميبيين خبلل العقود الثبلثة القادمة،
وسوف ينعكس ذلك عمى انخفاض نسبة اإلعالة ،حيث من المتوقع أن تنخفض ىذه النسبة
من  52إلى  46خبلل الفترة من  2005إلى  .2030مما يعني ديموغرافيا اقبال المجتمع
الميبي عمى عممية تحول ديموغرافي في التركيب العمري لمسكان يقود الى نافذة ديموغرافية قد
تقودنا الى فرصة سكانية تبدأ مع بداية المرحمة الثالثة من مراحل التحول الديمغرافي وتستمر
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لعقود من الزمن تمثل فرصة تاريخية لمنمو االقتصادي اذ أحسن البمد توظيفيا .اما بالنسبة
لممجتمع التونسي تعتبر النافذة الديموغرافي نظريا اغمقت منذ عشر سنوات ويؤكد ذلك العمر
الوسيط لمسكان حيث بمغ  31.7يعني ان  %50من السكان اعمارىم فوق  31.8سنة
وبالنسبة لميبيا مازال العمر الوسيط لمسكان اقل من  24سنة.
الشكل رقم ( )4يوضح العمر الوسيط لسكان دول المغرب العربي 2013
40
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27.5

27.5
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0
الجزائر

المغرب

تونس

ليبيا

موريتانيا

ان مفيوم الفرصة او اليبة السكانية ىو مفيوم ديموغرافي ،ولكنو في الحقيقية ذو مدلول
اقتصادي ميم ويمثل قمة تداخل العبلقة بين االقتصاد والسكان ،فالفورات الديموغرافية التي
تنتجيا عممية االنتقال الديموغرافي ،من مجتمعات تتصف بمعدالت عالية لممواليد والوفيات
واالعالة الى مجتمعات تتميز بانخفاض في معدالت المواليد والوفيات تدريجيا ،ومع بداية
انخفاض تمك المتغيرات تبدا في التأثير في سوق العمل في االستفادة من التغير في الييكل
العمري لمسكان لدفع النمو االقتصادي ولفترة محدودة حيث يعمل عدد اكبر من السكان
ويعولون عدد اقل من صغار او كبار السن .حيث تتمثل فرص النمو االقتصادي في قوة
العمل – االدخار – االستثمار في راس المال البشري ،بحيث تزيد قوة العمل في مرحمة
التحول الديموغرافي الثالثة التي يمثل فييا السكان في سنة العمل() 64 – 15اغمب السكان
فينخفض معدل االعالة وتزداد اعداد الراغبين في العمل وخاصة مساىمة االناث .وىذا بدوره
يزيد من ارتفاع الدخول نظريا وانخفاض االحتياجات وتصاعد الميل لبلدخار وىذا يدعم
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ويزيد قدرة االقتصاد عمى تمويل مزيد من االستثمارات ،ويجب ان يصاحب ذلك استثمار في
التعميم والصحة باعتبار ان االبناء الجدد يعيشون فترة اطول وعمر انتاجي اطول وىذا يرفع
العائد في تكوين راس المال البشري نظريا.
الشكل رقم ( )5يوضح التطورات المصاحبة لمفرصة السكانية نظريا

اهم التغيرات الديموغرافية اإليجابية لمسكان:
 )1تعاظم حجم قوة العمل مما يسيم في نمو الناتج المحمي اإلجمالي بسبب ارتفاع أعداد
الداخمين إلى سوق العمل المترتب عمى ارتفاع نسبة األطفال (الزخم السكاني).
 )2ارتفاع مستوى االدخار لدى األسر نتيجة انخفاض معدالت اإلنجاب وحجم األسرة.
 )4تحسن صحة األبناء نتيجة تحسن مستوى التعميم والتغذية وأحوال المعيشية والمسكن
وتزايد االستثمار في واإلنفاق عمى الصحة ،فيعيش األفراد عم اًر أطول متمتعين بصحة
أفضل ويقضون سنوات أطول في سوق العمل ،األمر الذي يضيف مع تحسن التعميم دفعات
إضافية لمنمو االقتصادي.
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 )5تحسن أوضاع اإلناث وصحتين نتيجة ازدياد فرصين في التعميم وارتفاع العمر عند
الزواج وانجابين لعدد أقل من األطفال.
 )6ارتفاع نسبة اإلناث في القوى العاممة ،وتغير أدوارىن نحو مزيد من المشاركة في الحياة
العامة بسبب تراجع األعباء اإلنجابية واألسرية المترتبة عمى صغر حجم األسرة.
 )7اما بالنسبة لممجتمع التونسي تعتبر النافذة الديموغرافية نظريا اغمقت منذ عشر سنوات
ويؤكد ذلك العمر الوسيط لمسكان حيث بمغ  31.7يعني ان  %50من السكان اعمارىم فوق
 31.8سنة وبالنسبة لميبيا مازال العمر الوسيط لمسكان اقل من  24سنة
 )8ازدياد الضغط واالستنزاف لمصناديق التقاعد لزيادة نسبة كبار السن وازدياد متوقع العمر
عند الميبلد .وخاصة في المجتمع التونسي ،والحاجة الى توفر الرعاية الصحية لكبار السن.
رابعا :الشباب والتحضر:
يرتكز ىذا البعد عمى فرضية شائعة مفادىا (إذا لم تذهب الثروات حيث يتواجد الناس,
فان الناس سيذهبون الى حيث تتواجد الثروات) وىذا الفرضية تعكس تزايد نسبة التحضر
واليجرة الداخمية وكذلك اليجرة الدولية وغير المشروعة نتيجة عدم التوازن في التنمية عمى
المستوى المحمي والدولي.
من اىم االحداث في سنة  2012وصول البشرية الى  7مميار نسمة ىذا الرقم لم
يكن متوقع قبل  30عاما الن ارحام الزيادات البشرية الكبرى غير خاضعة لمضبط والتحكم
خاصة في افريقيا وشبو الجزيرة اليندية فيذا التوزيع الجغرافي لمسكان جعل مميار ونصف في
سنة  1990يعيشون في الدول المتقدمة اي مواطن مقابل ثبلثة في العالم النامي وفي
 2010اصبح  1مواطن مقابل  4ومن المتوقع ان يصبح  1مواطن مقابل  6بعد نصف
قرن وىكذا فيما ينخفض عدد البمدان المتجمدة سكانيا ويزداد عدد سكان العالم االخر وترتفع
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معيم البطالة والخصاصة واليجرات السرية واالجبارية ،فالتوزيع غير العادل لمثروة عمى
مستوى العالم انتج ىذه االختبلالت السكانية(.)6
ان معادلة الديموغرافيا ألي بمد عمييا ان تكون خاضعة لمعادلة التربية والصحة ونمو الثروة
حيث ان نمو ديموغرافي بمعدل  %2سنويا يؤدي الى نمو سكاني في المدينة بنحو %4
ونمو في االحزمة العشوائية بنسبة .)7(%8
في تونس  %67وليبيا أكثر من  80بالمائة من السكان في المناطق الحضرية
تقديرات سنة  2010ومتوقع ان تصل الى  85بالمائة  2025في ليبيا ىذا الخمل السكاني
فرضتو عيوب التنمية غير المتوازنة والتركيز عمى المراكز الحضرية والرواج االقتصادي
حتى أصبح عندنا مفيوم الدولة المدينة ،ذات االضواء الساطعة والوظائف الحضرية التي
يفترض ان تكون أكثر امان وأفضل اجر .فنسبة التحضر المرتفعة بفعل حركات النزوح
الريفي قد حولت عالم المدينة الى عالم لبلستيبلك الجماىيري حيث المحال التجارية واماكن
الترفيو المتعددة ،حيث اصبح االستيبلك ممر لبلعتراف االجتماعي والفوز بالحظوة
االجتماعية بل واإلحساس بالمواطنة ،الن عممية التحديث والتحضر قد جاورت في المدينة
بين من حققوا الثروة ووحدوا انفسيم داخل نسق المجتمع االستيبلكي وبين الفقراء الجدد
الموجودين عمى ىامش عالم االستيبلك بفعل فشل المؤسسات االجتماعية في تحقيق
االندماج الميني االمن لجموع كبيرة من الشباب تعيش حالة من التوتر بين عالم االستيبلك
وعالم الحرمان في حالة من القمق والتوتر وعدم اليقين .الى االنتقال لبلندماج واالنخراط في
(قيم متأكد منيا) تتسم باليقينية والثبات وتكسر كل قيود التقميد وتحقق ىدف البحث عن
الحرية بشرعية مقدسة تؤمن الحاضر واالخرة ،حينئذ يغدو التطرف الديني المصحوب
بالعنف واالرىاب لدى الشباب الثائر المحبط في الوقت عينو ممجا وشرنقة واقية ،ويمثل قيما
عميا اعادت لو ذاتيو عبر عالم اخر ال يعترف اال بمن كان من فكره ونيجو.
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الشكل رقم ( )6يوضح نسبة السكان الحضر
نسبة الحضرية لسكان دول المغرب العربي 2014
100
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حيث يتحول الديني في ىذا السياق الى (ايديولوجيا) فردية يفبركيا االفراد وفق ارادتيم
الخاصة إلضفاء معنى عمى وجودىم الخاص والتموقع اجتماعيا داخل نسق يشعرون انيم
مستبعدون منو ويقعون عمى ىامشو ،ولكن ذات الديني قد يتحول الى ايدلوجية جماعية منيا
من يأخذ طريقة النصح واالرشاد عن طريق الدعوة لتغيير المجتمع ومنيم من يكفر الحاكم
والرعية وان الجياد ومحاولة تغيير المجتمع عن طريق العنف ىو واجب شرعي وىذا مازق
كبير ليذه الحركات في عجزىا وعدم قدرتيا عمى تجديد الخطاب الديني الفاعل ليسيم في
اعادة انتاج المجتمع بشكل انساني وحضاري ابداعي يثمن قيم الحرية والكرامة االنسانية.
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خامسا :الخصائص االجتماعية والثقافية لمشباب:
الشكل رقم ( )7يوضح متوسط العمر عند الزواج االول لمجنسين – تونس – ليبيا

متوسط العمر عند الزواج االول للجنسين ليبيا تونس
2014
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ذكور

االمتوسط

ليبيا
المصدر :المسح الصحي لألسرة الميبية  ,2114والتعداد العام لمسكان والسكنى  2114تونس

تشير البيانات في الشكل ( )7الى الخصائص االجتماعية لمشباب في تونس وليبيا
والمتعمقة بمتوسط العمر لمزواج االول ،حيث يبمغ متوسط عمر الزواج في ليبيا لمذكور 34
سنة ولئلناث  30سنة وىذا يعتبر من المؤشرات العالية في المنطقة العربية ،وفي تونس
 33.9لمذكور و 29.2لئلناث ،فالتأخر في سن الزواج كان نتيجة عدة اسباب منيا التوسع
في نظام التعميم العالي ودرجة التحضر وصعوبة تكوين االسر بسبب الظروف االقتصادية
التي تتمثل في التأخر في الدخول لسوق العمل وصعوبة الحصول عمى العمل اآمن االمر
الذي ازدادت معو نسب البطالة.
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-1اتساع الفجوة بين األجيال وضعف السمطة االبوية:

من المبلحظ عمى مستوى االسر ان ىناك ضعف لمسمطة االبوية الذي يعود الى اتساع
الفجوة بين األجيال والتي سببيا التفاوت في اإلنجاز التعميمي (الفجوة المعرفية) بين األجيال،
واتساع نطاق تعرض الشباب لئلعبلم العالمي (الفجوة الرقمية) ويقابل ىذه الفجوة الطفرة
الشبابية حيث يوجد  1من  5اشخاص يقع عمره في  29 – 15سنة وعجز الدول عمى
تحويل ىذه الفئة الى رأسمال بشري مع تنامي التيميش واالقصاء .ويجب الحذر من التياون
في فيم وتقدير أىمية التغيرات التي تحدث لدى الشباب ،والنتيجة أن شباب ىذا الجيل
أصبحت لو مكونات ثقافية وحضارية مختمفة عن العوامل التي كونت عقول وقيم وسموك
جيل اآباء أو األجداد ( .)8ونتيجة شعور جيل الشباب بأنيم مختمفون عن آبائيم وأجدادىم،
تتزايد الفجوة بين الجيمين .فرؤية العالم لدى الشباب تختمف اختبلفا جوىريا عن الرؤى
التقميدية وأبرز مبلمحيا التمرد عمى القيم القديمة ،والتمرد عمى جميع أنواع السمطة.
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الفجوة المعرفية
 مؤشرات اقتصاد المعرفة الحوافز االقتصادية النظام المؤسساتي التعليم والموارد تقنية المعلوماتواالتصاالت

اصالح البيئات التمكينية
الداعمة:
 التدريب التعليم اصالح القوانين -الحريات

-2التعميم اداة لغرس القيم والتمكين(التعمم):
الشكل رقم( )8يوضح معدل االلتحاق بالجامعات لمدول العربية

المصدر :تقرير التنمية االنسانية العربية  ,2113سمسمة االوراق البحثية.
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يمعب التعميم دو ار كبي ار في تكوين ثقافة المواطنة والمسؤولية االجتماعية ،وقد ذىب كثير من
الباحثين التربويين إلى تأكيد أىمية التعميم من أجل المواطنة ،أو التعميم الذي يتوجو بقيم
المواطنة باعتباره نموذجاً لمتعميم األخبلقي الذي ييدف إلى تزويد التبلميذ والطبلب بالمعارف
والميارات ومظاىر الفيم المختمفة؛ بحيث يجعميم مواطنين عارفين وعمى وعي بحقوقيم
وواجباتيم ومسؤولياتيم ،ويشمل تعميم قيم المواطنة والمسؤولية االجتماعية عمى معارف
عديدة ،تتعمق بطبيعة النظام السياسي القائم ،وطبيعة الشرعية التي يستند إلييا ،وطبيعة
العبلقة بين النظام السياسي واألفراد ،والسمطات التي يقوم عمييا النظام السياسي ،والعبلقة
بين ىذه السمطات ،والدستور المنظم لكل ىذه العبلقات ،وحقوق المواطنين وواجباتيم كما
ينص عمييا الدستور وكما تقرىا القوانين

(.)9

وثمة عبلقة واضحة بين التعميم المدني وبين غرس قيم الديمقراطية ،فمن المعروف أن
الديمقراطية تتأسس عمى قيم مدنية؛ حيث تفترض بشكل دائم أن لآلخرين حقوقاً ،وأن ثمة
وسيمة لمتعبير عن ىذه الحقوق ،وىي وسيمة الحوار المتسامح الذي يؤمن بالتعددية وعدم
احتكار الرأي وعدم استبعاد اآخرين .وافساح لممجال العام .ويتأصل ىذا النوع من القيم
داخل المؤسسات التربوية وعمى راسيا التعميم المدني الذي يحتاج الى التجديد لكي يقوم عمى
االبتكار واالبداع بدل الحفظ والتمقين

(.)10

حيث يشير الشكل رقم ( )8الى نسب االلتحاق

بالتعميم العالي في الدول العربية حيث يوضح ان نسب االلتحاق في ليبيا من اعمى النسب
وىذا امر ليا عدة تداعيات منيا تأخر عمر الزواج االول لئلناث والذكور ،وكذلك تزايد نسبة
بطالة المتعممين نظر لؤلعداد الكبيرة التي يقذف بيا التعميم العالي ،وبإىمال التعميم الميني
عصب االقتصاد الوطني والتركيز عمى التوسع االفقي والعمودي في التعميم مع تدني
المخرجات.
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تجديد الخطاب التربوي والديني الذي ىو في االساس تجديد لمنظومة القيم التي اصابيا
الخمل بعد الثورة ،ويثير موضوع تجديد الخطاب الديني الى خطورة تقسيم التعميم الى تعميم
ديني ومدني حيث يقع االول داخل التعميم المدني وبدون اشراف من جية وىو رسميا تبع
و ازرة التربية والتعميم او ما يعرف بالمدارس السمفية الدينية التي تعتمد عمى الحفظ والنقل ال
العقل واالبتكار فيذه طريق خطير تؤدي الى التطرف الفكري والى العنف واالرىاب إذا لم
تقنن وتحوكم في إطار اىداف النظام التعميمي والسياسة التنموية.
-3الشباب والهجرة:
نشر تقرير التنمية اإلنسانية العربية األول لعام  2002بعنوان "خمق الفرص لؤلجيال
القادمة" نتائج استطبلع رأى الشباب العربي ،والتي تضمنت أن  %51من المراىقين العرب
األكبر سنا و %45من المراىقين األصغر يرغبون في اليجرة ،معبرين عن عدم رضاىم عن
الظروف الراىنة واآفاق المستقبمية المتاحة في أوطانيم

(.)11

في البمدان الخارجة من عممية الصراع يعتبر حصول الشباب عمى العمل البلئق جزء ال
يتج أز من عممية بناء السبلم وبناء الدولة ،ولكن ىناك ازمة حقيقية بين الدولة النظام
السياسي وبين الشباب في ليبيا وخاصة في مرحمة االنتقال حيث استخدمت الشباب من اجل
تعزيز الشرعية والحكم دون ان يكون ىناك دمجا حقيقيا مبني عمى االنصاف يتمثل في:


انحسار التوقعات وضيق المجال العام والمشاركة السياسية والحريات.



الفشل في العدالة االجتماعية وشيوع والمحسوبية والجيوية ،مناطق ثائرة مناطق مؤيدة.



قصر قانون التظاىر والحركات االجتماعية.



تردي النظام التعميمي وبعده عن سوق العمل.
ونتيجة لذلك تزايدت أعداد الشباب ،خاصة المتعممين منيم ،الذين يبحثون عن

مجتمعات جديدة تفتح ليم مجاال لتحقيق طموحاتيم ،وتمبى رغباتيم وأحبلميم ،فامتصت
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الدول المتقدمة نخبة المتعممين والطموحين والجادين من شبابنا العرب ،ووصمت أعدادىم في
بعض الدول إلى عشرات آالف فيما يعرف بظاىرة نزيف العقول أو ىجرة العقول( اليجرة
المنتقاة) او تحولت الى نوع اخر من اليجرة (ىجرة الجياد)المرتبطة بالتنظيمات الدينية
المتطرف التي تظم في صفوفيم نسبة عالية من افضل الشباب تعميما واكثرىم ذكاء في
مجتمعاتيم ،بمن فييم اطباء ومحامون وميندسون وعمماء تسمك طريق تغيير المجتمعات
بالعنف او الجياد.
ان الشباب الذين يعانون من عدم االنصاف والتيميش والبطالة المرتفعة أكثر انج ار ار
وبسيولة الى اعمال العنف والشغب والتطرف ،وكذلك احدثت العزوبية وتأخر سن الزواج
حالة من الكبت الجنسي وبخاصة في المجتمعات المحافظة العربية واإلسبلمية .حيث أكثر
ما يستيوي الشباب جياد النكاح والسبايا والحور العين.
سادسا :الخصائص االقتصادية لمشباب:
تعمل الغالبية العظمى من االيدي العاممة النشطة في القطاع العام  %85من النشطين
اقتصاديا وىذه نسبة مرتفعة مقارنة بالمقاييس االقميمية والدولية وتزيد النسبة في حالة النساء
 %93من النساء العامبلت في القطاع العام .ويحتاج قطاع التشغيل الى خمق أكثر من 60
ألف فرصة عمل حقيقية الستيعاب الفائض الديموغرافي وتخفيض نسبة البطالة ،اي بما
يعادل  500وظيفة شيريا و 167وظيفة يوميا

(.)12
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الشكل رقم ( )9يوضح عدد السكان الميبيين في سن العمل 2114

السكان في سن العمل (بااللف) %65
8
6
6.1
4
3.942
2
2.026

1.916

ذكور

اناث

0
عدد السكان

االجمالي

المصدر :البنك الدولي ,تقرير ديناميكيات سوق العمل بميبيا ,بالتعاون مع مصمحة االحصاء والتعداد ليبيا,
2116

الشكل رقم ( )10يوضح توزيع الوظائف لليبيين في
القطاعات الرئيسية 2012
%1

%9

الخدمات
الزراعة
الصناعة

%90

المؤشر

ذكور

اناث

السكان في سن العمل (باأللف)

2.026

1.916

3.942

القوى العاممة (باأللف)

1.236

647

1.882

معدل المشاركة في القوى العاممة (في المائة)

61

34

48

التوظيف (باأللف)

1.039

485

1.524

نسبة التوظيف الى عدد السكان (في المائة)

51

25

39
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البطالة (باأللف)

196

162

358

نسبة البطالة (في المائة)

15.9

25.1

19

البطالة المقنعة (باأللف)

390

83

95

نسبة البطالة المقنعة (في المائة

31

13

25

الشباب العاممون (باأللف) ( 24- 15سنة)%10

57

38

95

نسبة البطالة بين الشباب

40

67.9

48.7

الجدول رقم ( )1يوضع بعض المؤشرات االقتصادية لمسكان الميبيين 2114
المصدر :البنك الدولي ,تقرير ديناميكيات سوق العمل بميبيا ,بالتعاون مع مصمحة االحصاء والتعداد ليبيا,
2116

الشكل رقم ( )11يوضح قطاعات التشغيل في تونس2014
51
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%
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0
الفالحة
والصيد
البحري

الصناعات الخدمات
الصناعات
غير
المعملية
المعملية

يوضح الشكل رقم ( )12 – 11توزيع االيدي العاممة عمى قطاعات التشغيل بتونس

13

فيي أحسن توزيع مقابل االيدي العاممة في ليبيا حيث كانت نسبة قطاع الخدمات في ليبيا
 90بالمائة مقابل  50بالمائة في تونس ،وكذلك نسبة البطالة وخاصة بعد الربيع العربي
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حيث كانت في ليبيا حوالي  19بالمائة ونسبة  18بالمائة في تونس مع وجود تفاوت كبير
في نسبة البطالة بين االقاليم وعند الشباب وخاصة في تونس حيت تتراوح ما بين – 25
 11بالمائة وىذا يظير فروق كبيرة تخفي حالة من التيميش وانعدام التنمية المتوازنة عمى
مستوى االقاليم .وتفاقمت بعد ثورة جانفي  2011لتبمغ  1667في أواخر سنة .2012
وتغيرت مبلمح العاطمين عن العمل شيئا فشيئا لترتفع بينيم نسب المتحصمين عمى
ّ
شيادات جامعية من الشباب  %33.2في اواخر سنة  % 20.6-2012لمذكور

و %47.5لئلناث .وكذلك اظيرت بعض التقارير الخاصة بالفقر ان الخمس االعمى من
السكان في تونس يممكون  % 42.9من الدخل مقابل الخمس االدنى لمسكان يممكون
 %6.7من الدخل .وبمغت نسبة الفقر  %5.5من السكان في تونس.
الشكل رقم ()12نسبة البطالة في االقاليم الكبرى
وبطالة الشباب تونس
35
30
29

25

25.7

20
15
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5

21.3
18

17.4
11.4

0
اقليم تونس الوسط
والشمال
الشرقي

الشمال
الغربي

الجنوب
الشرقي

المتوسط بطالة
الشباب 15
24 -

المصدر :التقرير الوطني لتقييم مستوى تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي لمسكان  +21تونس
2113
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يذىب بعض الخبراء عمى ان الدول العربية لن تتمكن في المستقبل من تقميص نسبة البطالة
بين الشباب ،وان ىذه النسبة سوف ترتفع من  %25الى  %30في سنة  2025وىذا يشكل
تحدي اقتصادي وأمني كبير يحتاج الى سياسات وبرامج مكمفة مع ازدياد تقمب اسعار السوق
لممواد الغذائية وازدياد الطمب عمى الغذاء وزيادة حالة التصحر ،وحتى الدول العربية النفطية
لن تستطيع االستمرار في سياسات الدعم .اما التحدي االمني فيو احدى اىم مسارب
استنزاف الميزانيات واالموال مما إثر عمى عممية التنمية المستدامة؛ تعكس ىذه المؤشرات:


قمة وظائف القطاع الخاص المتاحة لميبيين سواء كانوا من العمال الميرة ام غير ذلك.



ضعف كفاءة االنتقال من مرحمة الدراسة الى العمل.



االنتظار لوقت طويل لمحصول عمى وظائف في القطاع العام.



ضعف االستعداد لدى اغمب الميبيين لقبول الوظائف المينية الحرفية اليدوية.



ضعف الرغبة لدى الشركات االستثمارية االجنبية في توظيف الميبيين لقمة الميارات
والتكوين ،والتوجو الى العمالة االجنبية المدربة.

-1التحديات الرئيسية لسوق العمل في ليبيا:


ضعف القطاع الخاص وذلك بالتصاقو بالقطاع العام وقيامو بدور الوسيط بين الدولة
والسوق فاغمب االنشطة الخاصة قائمة عمى ىبات ومناقصات القطاع العام فثقافة
صناعة الثروة طبقا ألليات السوق والمنافسة ضعيفة جدا ويرجع ذلك لطبيعة االقتصاد
الميبي الريعية ،ومما زاد من ذلك نمو طبقة رجال االعمال واخي ار سيدات االعمال
بطريقة االنابيب الن اغمبيم تم تخريجو من مدارس الرأسمالية بطريقة غير طبيعية
تفرضيا المصالح.



ضعف سيادة القانون وعدم االستقرار السياسي ،بما في ذلك ضعف المؤسسات.



عدم وجود بيئة أعمال مواتية ،بما في ذلك السوق المالية.
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عدم تطور رأس المال البشري ،كما يتجمى في ارتفاع البطالة والمؤشرات التعميمية.



مازالت قيمة الشعور باألمن الوظيفي مرتبطة بالقطاع العام وخاصة في ليبيا.



ضعف التكوين المياري العممياتي لخريجين نظام التعميم العام والخاص ،الميني
واألكاديمي ،مما زاد من نسبة البطالة لممتعممين.



منافسة العمالة الوافد في سوق العمل المحمي الميبي.



ثقافة التفضيل الميني في السوق الميبي.

-2سياسات اصالح سوق العمل في ليبيا:
 احبلل العمالة الوافدة لتشجيع االستثمارات الداخمية وخمق فرص لمعمل واستيعاب
الداخمين لمسوق العمل ،وذلك بضبط التدفق الغير مرشد لمعمالة ذات الكمفة العالية عمى
االقتصاد الوطني.
 وضع خطة ذات إطار زمني لزيادة العممة المحمية وتوجيو نظم التعميم والتدريب الميني،
القصير والمتوسط مع تعديل التشريعات الحمائية لمممارسة المينية.
 وجود خطة اعبلمية توعوية توظف خبرات عمماء النفس والموارد البشرية من اجل
التأثير في الثقافة المجتمعية المينية إلضعاف ثقافة العيب لمعمل الميني.
 توسيع وتعزيز مفيوم العمل الجزئي وخاصة في القطاع الخاص.
 تشجيع القطاع الخاص عمى زيادة توظيف االناث مصحوب بالتعديبلت القانونية في
شمولية نظام الضمان االجتماعي ،واالحقية في اجازة االمومة مدفوعة االجر.
 ضمان العمل اآمن المصحوب بالحماية االجتماعية لمداخمين الجدد الى سوق العمل
من خبلل شمولية الضمان االجتماعي.
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-3سياسات مقترحة إلصالح نظام التعميم في ليبيا:
ال بد من ازالة المعيقات التي تضعف قدرة الدولة عمى وضع سياسات موضوعية في
مجال التعميم الثانوي والعالي ،فيناك ضرورة ممحة إلصبلح سياسات التعميم بحيث تستجيب
الحتياجات سوق العمل المحمي:
 تخفيض نسبة القبول في التعميم الجامعي ،وفرز الطمبة في امتحانات حقيقية لتجنب
فشل العديد منيم واالستفادة منيم في التعميم الميني وتحوليم الى الحياة العممية في سن
مبكرة يفيد الشباب واالقتصاد الوطني.
 يحتاج نظام التعميم العالي الى اكتساب الخريجين الى الميارات التي تؤىميم لسوق
العمل بدل منح الشيادات االكاديمية.
 يجب ان تصبح نسبة الطمبة المقبولين في التعميم والتدريب الميني بعد مرحمة االساسي
إلعداد الفنيين الميرة ضعف ما ىو موجود لمذكور واالناث الن الوظائف المينية
الحرفية المتوسطة والصغرى تمثل عصب االقتصاد المحمي.
 العمل عمى المستوى المحمى والمركزي لتنمية الميارات خارج التعميم الرسمي من خبلل
تطوير مجموعة واسعة من الفرص التدريبية القصيرة والمستجدة ،بحيث توجو الى
السوق لبلستجابة الفعمية وبمشاركة القطاع الخاص.
سابعا :توصيات اجرائية لتمكين الشباب وادماجهم:
ختاما يجب ألية سياسة تنموية شبابية ان تنطمق من (خمق بيئة سياسية واجتماعية
واقتصادية ونفسية تقوم عمى االنصاف ،حاضنة لقيم االبتكار واالبداع والنقد البناء واالنفتاح
العقمي واحترام االخر وطاردة لقيم التطرف والجمود والطاعة العمياء واالنفبلت العقمي
ومدعمة لمتغيي ر المجتمعي الحقيقي القائم عمى رؤية مستقبمية ايجابية تضمن التعددية والتنوع
وحرية الفكر واالبداع).
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وتأسيس عمى ما سبق نجد ان الشباب ىم طاقة النمو والتنمية وىم وقود العنف والصراعات
والحروب االىمية ،فيم الفرصة التنموية وىم الفرصة الضائعة ،ولذلك يجب عمينا التفكير
جديا في كيفية ادماج الشباب وتوفير متطمباتيم وماذا ىم يريدون؟ لمعبور بالمجتمع وتحويميم
الى فرصة تنموية فاعمة ،ومن ىذه السياسات المقترحة ما يمي:
-1اعادة هيكمة المؤسسات الحكومية المعنية بالشباب:
يعتبر اإلطار المؤسسي المنظم لؤلجيزة الحكومية العاممة في مجال الشباب من أىم
األطر التي ينبغي إصبلحيا لتفعيل العمل الشبابي ،وذلك بالنظر إلى عدد من العوامل
أىميا أن الحكومة مازالت حتى اآن ىي المقدم الرئيسي لمخدمة الشبابية ،وان الكيانات
الحكومية المعنية بالشباب تتصف بعدم االستقرار في المسمى والصبلحيات ،والتحديات التي
يواجييا الشباب في مجاالت التعميم والتشغيل واإلسكان ال يمكن أن تعالج في وجود قطاع
خاص ناشئ وخجول ومنظمات مجتمع مدني ضعيفة ومشكوك في انتماءاتيا وتمويميا.
واألمر ىنا ال يقتصر عمى تغيير في األشخاص المسئولين عن إدارة العمل الشبابي في
األجيزة الحكومية فحسب ،بل يحتاج إلى نظرة متكاممة لميياكل والمؤسسات المسئولة عن
صنع السياسة الشبابية وتنفيذىا عمى المستويين المركزي والمحمي .ويمكن في ذلك:


تعيين نائب لرئيس الحكومة تحت عمر  40سنة يكون مسئول عن التنسيق والمتابعة
لؤلجيزة المعنية بالشباب.



انشاء و ازرة لمشباب وتسند الى شخص غير مصنف او منحاز ايدلوجيا ومن عمر
الشباب.



انشاء مجمس اعمى لمشباب لمعمل عمى االقتراحات التنفيذية لمسياسة الوطنية لمشباب.



فك االرتباط المؤسسي بين الشباب والرياضة لعدم ىيمنة مجال الرياضة عن باقي
الفعاليات واالنشطة التي تيم الشباب الن الرياضة لكل الناس واالعمار.
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دعم التوجو البلمركزي في تنظيم األنشطة الصيفية مع إعطاء األولوية لممناطق الداخمية
والريفية.



استقبللية عمل المؤسسة الشبابية والتأكيد عمى بعدىا المحمّي.
-2تعديل وتحديث التشريعات المنظمة لمعمل الشبابي:

يجب ان تحدث القوانين بناء عمى دراسة عممية واستطبلعات آراء الشباب في اىم
التشريعات التي تساعدىم عمى الحركة وتستجيب لمتطمباتيم في المجتمع ،مثل:


تعديل قانون الجمعيات والمؤسسات االىمية بحيث ال تقل نسبة الشباب في مجالس
ادارتيا اقل من  %75من الشباب دون  30سنة وبرئاسة شبابية.



تعديل نسبة تمثيل الشباب في البرلمان.



وفتح قنوات النقاش في المسكوت عنو والتابوىات التي تنذر بانحسار االساس االخبلقي
واالجتماعي المدني الذي يقوم عميو المجتمع ،وماذا يريد الشباب ألنفسيم؟ ألنيم ىم
الحل وليس المشكمة.

-3تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في تمكين الشباب:
ضعف تجربة الشباب في ممارسة العمل المدني الجمعياتي وضعف قنوات الحوار مع
الفئات الشبابية ،اعاقة ش اركة الحكومة في تصميم وتخطيط السياسات الشبابية وتنفيذىا.


دعم التوجو البلمركزي في تنظيم األنشطة الصيفية مع إعطاء األولوية لممناطق الداخمية
والريفية.



مواصمة دعم البرامج الوطنية واإلقميمية المتميزة وخاصة منيا المتعمقة (صحافة المواطنة
والعمل التطوعي والوسائط الحديثة لبلتصال واإلعبلم الشبابي.)...
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-4توفير المعرفة الخاصة بقضايا الشباب:
من اىم العوائق الحقيقية لمعمل في حقل الشباب إشكالية غياب أية معمومات إحصائية
موثوق بيا عند الشروع في رسم وصياغة السياسات العامة في ىذا المجال وتنفيذىا عمى
أرض الواقع ،وذلك بفعل أربعة أمور أساسية؛ وىي:


غياب تعريف موحد لسن الشباب ممزم لكافة أجيزة الدولة.



محدودية اإلحصائيات الخاصة بالشباب التي تعمنيا األجيزة الحكومية العاممة في مجال
الشباب ،وحقيقة أن غالبية اإلحصائيات قديمة وغير محدثة ومشكوك فييا ،ولم يتم
إعادة اختبارىا.



محدودية عدد مراكز البحوث المتخصصة في مجال الشباب.

ولتعزيز المعرفة بقضايا الشباب ينبغي تشجيع إنشاء مراكز بحثية خاصة بدراسة وتحميل
قضايا الشباب ،واالستفادة من االستراتيجيات والبرامج الدولية في ذلك.
-5العمل عمى صياغة واعتماد سياسة وطنية لمشباب:
الوثيقة الوطنية لسياسات الشباب يجب ان تؤكد عمى التزام الدولة التام برعاية الشباب،
وتحدد األولويات واالتجاىات ،ومجاالت العمل التي تجسد ىذا االلتزام ،كما تمثل إطا ار
لمعمل الشامل في مجال الشباب ،وتعكس بالضرورة رؤية مشتركة لممجتمع كمو ،تؤدي إلى
وحدة الفكر ،وتكامل الجيود ،فيما يتعمق بتمكين الشباب وتشكيل دورىم في تحقيق األىداف
الوطنية في إطار السياسة السكانية والرؤية التنموية لمدولة.
قائمة المراجع:
 .1االتحاد االفريقي ،خارطة طريق االتحاد االفريقي حول االستثمار في العائد الديموغرافي
من

خبلل

االستثمار

في

الشباب،

تمبية

لقرار

االتحاد

االفريقي
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 .2احمد عبداهلل زايد ،التعميم وتأسيس منظومة القيم ،مجمة التفاىم العدد  ،36سمطنة
عمان.)2012( ،
 .3انظر ،التقرير االول لحالة السكان بميبيا  ،2010المجمس الوطني لمتطوير االقتصادي،
مكتب الدراسات والسياسات السكانية ،2012 ،طرابمس.
 .4باري ميركن ،الربيع العربي التركيبة السكانية في منطقة تمر بمرحمة انتقالية ،سمسمة
اوراق بحثية ،تقرير التنمية االنسانية العربية  2013شعوب متمكنة ام صامدة ،برنامج
االمم المتحدة االنمائي المكتب االقميمي لمدول العربية.2013 ،
 .5تقرير التنمية االنسانية العربية - 2012خمق فرص لؤلجيال القادمة ،المكتب االقميمي
في الدول العربية لبرنامج االمم المتحدة االنمائي.2002 ،
 .6تقرير المعرفة العربي  2014الشباب وتوطين المعرفة ،برنامج االمم المتحدة االنمائي،
مؤسسة محمد بن راشد ال مكتوم.
 .7التقرير الوطني لتقييم مستوى تنفيذ الجميورية التونسية لبرنامج عمل المؤتمر الدولي
لمسكان والتنمية  ،20+صندوق االمم المتحدة لمسكان.2013 ،
 .8ديناميكيات سوق العمل في ليبيا  ،2014دراسة البنك الدولي بالتعاون مع مصمحة
االحصاء والتعداد،2016 ،
 .9الصافي سعيد ،المعادلة التونسية كيف نصنع المستقبل الرؤية  ،30/25منشورات
عرابيا ،2014،ط،1
 .10عيسى سميم مصاروة ،دور الشباب والفرصة الديموغرافية في التغيير ،مؤتمر االسبوع
العممي االردني الخامس عشر العموم والتكنولوجيا محركات التغيير – 12 – 10
 ،2010عمان االردن
 .11الكتاب االحصائي  ،2010مصمحة االحصاء والتعداد ،طرابمس ليبيا.
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 .12المسح الديموغرافي  ،2010الييئة العامة لممعمومات  ،طرابمس .2011
 .13المسح الوطني الميبي لصحة االسرة  ،2007الييئة العامة لممعمومات وجامعة الدول
العربية ،طرابمس .2007
 .14المسح الوطني الميبي لصحة االسرة  ،2014مصمحة االحصاء والتعداد – جامعة الدول
العربية وصندوق االمم المتحدة لمسكان ،طرابمس.2015 ،
 .15النتائج النيائية لمتعداد العام لمسكان الميبيين  ،2006الييئة العامة لممعمومات.2007 ،
 .16النتائج النيائية لمتعداد العام لمسكان والسكنى اىم المؤشرات ،افريل  ،2015تونس.
 .17يوسف كرباج ،ىل تؤدي الثورة الديموغرافية الى ثورة ديموقراطية؟ مجمة عمران العدد 3
شتاء  ،2013المركز العربي لؤلبحاث ودراسة السياسات.
هوامش البحث
 -1االتحاد االفريقي ،خارطة طريق االتحاد االفريقي حول االستثمار في العائد الديموغرافي
من

خبلل

االستثمار

في

الشباب،

تمبية

لقرار

االتحاد

االفريقي

 ASSEMBLY/AU/DEC.601 (XXVIحول موضوع عام .2017
 -2عيسى سميم مصاروة ،دور الشباب والفرصة الديموغرافية في التغيير ،مؤتمر االسبوع
العممي االردني الخامس عشر العموم والتكنولوجيا محركات التغيير ،2010 – 12 – 10

عمان االردن  ،ص ـ.7
 - 3الكتاب االحصائي  ،2010مصمحة االحصاء والتعداد ،طرابمس ليبيا .وانظر كذلك،
باري ميركن ،الربيع العربي التركيبة السكانية في منطقة تمر بمرحمة انتقالية ،سمسمة اوراق

بحثية ،تقرير التنمية االنسانية العربية  2013شعوب متمكنة ام صامدة ،برنامج االمم
المتحدة االنمائي المكتب االقميمي لمدول العربية.2013 ،
 - 4انظر ،التقرير االول لحالة السكان بميبيا  ،2010المجمس الوطني لمتطوير االقتصادي،
مكتب الدراسات والسياسات السكانية ،2012 ،طرابمس.
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 - 5انظر التقرير الوطني لتقييم مستوى تنفيذ الجميورية التونسية لبرنامج عمل المؤتمر
الدولي لمسكان والتنمية  ،20+صندوق االمم المتحدة لمسكان.2013 ،
-6الصافي سعيد ،المعادلة التونسية كيف نصنع المستقبل الرؤية  ،30/25منشورات عرابيا،
 ،2014ط ،1ص .201
 -7المسح الديموغرافي  ،2012مصمحة االحصاء والتعداد ،طرابمس ليبيا.

 - 8لبلستفادة راجع ،يوسف كرباج ،ىل تؤدي الثورة الديموغرافية الى ثورة ديموقراطية؟
مجمة عمران العدد  3شتاء  ،2013المركز العربي لؤلبحاث ودراسة السياسات.
 -9احمد عبداهلل زايد ،التعميم وتأسيس منظومة القيم ،مجمة التفاىم العدد  ،36سمطنة
عمان.)2012( ،

- 10انظر تقرير المعرفة العربي  2014الشباب وتوطين المعرفة ،برنامج االمم المتحدة
االنمائي ،مؤسسة محمد بن راشد ال مكتوم.
 -11تقرير التنمية االنسانية العربية - 2012خمق فرص لؤلجيال القادمة ،المكتب االقميمي
في الدول العربية لبرنامج االمم المتحدة االنمائي.2002 ،

 -12ديناميكيات سوق العمل في ليبيا  ،2014دراسة البنك الدولي بالتعاون مع مصمحة
االحصاء والتعداد ،2016 ،ص  5ص .6
 - 13الصافي سعيد ،المعادلة التونسية ،مرجع سابق.
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أساليب المعاممة الوالدية وعالقتها بالثقة بالنفس لدى عينة من طالب
المدارس الثانوية بمدينة مصراته

أ  .خميفة الفقي

كمية التربية /جامعة مصراته
مقدمة:
إن االىتمام بالطفل ضرب من ضروب التحضر و الرقي ،فضال عن كونو مطمبا إنسانيا،
محتوما ،فالطفل لو أىمية كبرى في حياة كل المجتمعات ،وكمما تقدم المجتمع في مضمار
الحضارة كمما زاد اىتمامو بأطفالو وزادت أوجو الرعاية التي يقدميا ألطفالو وكمما تحسنت
معاممتو لإلنسانية بصفة عامة واألطفال بصفة خاصة ،كان ذلك مؤش ار لتحضر المجتمع
من عدمو ،من أىم المؤسسات التي يقع عمى عاتيا االىتمام بالطفل ىي األسرة ،فيي البيئة
األساسية الصالحة لتنشئة الطفل ،والوسيمة التي بواسطتيا يحفظ المجتمع تراثو وينقمو عبر
األجيال ،إذا البد من عمل االباء الصالح حتى يبقى لذريتيم ،فاإلنسان ليس مسئول عن
نفسو وحسب ،وانا تمتد مسؤوليتو التربوية لذريتو فعميو أن يخشى اهلل ليبارك لو فييا.
ومن ىنا كانت عناية اإلسالم بتربية األبناء اجتماعيا وسموكيا من أجل بناء اإلنسان من
جميع الجوانب الجسمية واالنفعالية العقمية واالجتماعية.
وىذا ما يؤكده جان بياجيو ( )Jean Piagetبأن الجوانب العقمية يتم نضجيا من
خالل التعامل مع البيئة االجتماعية ،ويضيف أن الحياة االجتماعية ضرورية لكي يصير
الفرد مدركا واعيا لدوره ولمن حولو من األفراد اآلخرين (الجوالني ،1997 ،ص.)26
وعمى الرغم من تنوع إساليب المعاممة الوالدية وتدخميا إال أن العالقة الدافئة بين الطفل
ووالديو تعين عمى حسن التوافق عند األطفال وأن كثير من مشاكل الكبار تعود إلى خبرات
المؤتمر العلمي الثاني لكلية اآلداب جامعة الزاوية  2018 / 7 / 16 -15م

296

أساليب المعاملة الوالدية وعالقتها بالثقة بالنفس لدى عينة من طالب المدارس الثانوية..

قاسية في طفولتيم وعالقتيم بوالدييم.وقد يخفق الوالدان في مقابمة حاجات أطفاليم وحمايتيم
وقد يسئون معاممتيم ،ويبدو أن سوء المعاممة يحدث نتيجة لتفاعل معقد بين الضغوط
البيئية ،وخصائص الوالدين وخصائص الطفل فقد أشارت الدراسات إلى أن من بين العوامل
البيئية واألسرية المسببة لسوء المعاممة :
 .1تدني المستوى االجتماعي واالقتصادي.
 .2الضغوط المرتبطة بالعمل والبطالة.
 .3وجود األم كوالد وحيد لمطفل.
 .4الخالفات الزوجية.
 .5اضطراب عالقة الطفل بالوالدين.
 .6كبر حجم األسرة.
 .7العزلة االجتماعية.
باإلضافة إلى بعض العوامل األخرى.
مشكمة الدراسة :إن مشكمة البحث تكمن في إساليب المعاممة الوالدية ،وعالقتيا بالثقة
بالنفس لدى طمبة الثانويات العامة في منطقة شيداء الرميمة والتي تتراوح أعمارىم مابين
( )19-15سنة تقريبا.
أهمية الدراسة :تستمد الدراسة الحالية أىميتيا من تناوليا لظاىرة سوء معاممة األطفال ،وىي
ظاىرة ليا أثارىا السمبية عمى نمو األطفال ،وعمى صحتيم الجسمية والنفسية ،حيث تشير
نتائج الدراسات إلى أن األطفال المعرضين لسوء المعاممة الجسدية ينزعون لمعدوان،
ويختارون صعوبات في العالقات مع الزمالء ،كما أن لدييم قدرة ضئمة عمى التعاطف مع
اآلخرين بينما يتصف األطفال الميممون بقدرة محدودة عمى الثقة باآلخرين (الدويك،2008 ،
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ص.)8كما تتمثل أىمية الدراسة في تناوليا موضوع من الموضوعات الحديثة نسبيا في عمم
النفس.
وتعود األىمية التطبيقية ليذه الدراسة إلى أن التعرف عمى األطفال ضحايا سوء معاممة
واىمال الوالدين وطبيعة التأثيرات السمبية التي يتعرضون ليا يعتبر ذا أىمية تربوية ،ودليال
لألباء والمربين ،يرشدىم لمساعدة ىؤالء األطفال من خالل وضع برامج عالجية ووقائية
وارشادية.
فرضيات الدراسة :يحاول الباحث في ىذا البحث التحقق من الفرضيات التالية:
 .1وجود عالقة بين إساليب المعاممة الوالدية والثقة بالنفس.
 .2وجود فروق دالة إحصائيا بين الذكور واإلناث في إساليب المعاممة الوالدية .
 .3وجود فروق دالة إحصائيا بين الذكور واإلناث في الثقة بالنفس.
 .4وجود فروق دالة إحصائيا في إساليب المعاممة الوالدية حسب متغير التخصص.
 .5وجود فروق دالة إحصائيا في الثقة بالنفس حسب متغير التخصص.
مصطمحات الدراسة:
-

أساليب المعاممة الوالدية  :يعرفيا سمير خطاب ( )1980بأنيا (العمميات النفسية
والتربوية التي تتم بين الوالدين واألبناء خالل مراحل النمو المختمفة ويحدد ىذه األساليب
"التسمط  -التذبذب – والسوء") .غيث.) 175 ،1995 ،

-

ويعرف الباحث أساليب المعاممة الوالدية في إطار البحث الحالي تعريفا إجرائيا كما
يمي :ىي أنماط من سموكيات اآلباء نحو أبنائيم ،بغية تغيير وتعديل وتطوير تصرفات
األبناء ،وتحسينيا لألفضل واألحسن ،وذلك حتى يستطيعوا االعتماد عمى أنفسيم،
وتقاس بالدرجات التي يتحصل عمييا الطالب أو الطالبة في عينة البحث عمى مقياس
إساليب المعاممة الوالدية المطبق في ىذه الدراسة.
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الثقة بالنفس :عند روتر  Rotterىو حصيمة الظروف االجتماعية السابقة التي

-

عاشيا الفرد والتي تخضع لمتعديل بتغيير المواقف الحياتية لمفرد والثقة بالنفس ترتبط
ببعض أنواع السموك األخالقي كاالبتعاد عن الغش والخداع ز الكذب كما أن أفرادىا
أقل إحساسا بالتعاسة والصراع وعدم التكيف( .الرديني .)44 ،2004 ،أما التعريف
اإلجرائي لمثقة بالنفس :ىي الدرجة الكمية التي يتحصل عمييا المستجيب من عينة
البحث من خالل إجابة عمى فقرات المقياس المطبق في ىذه الدراسة.
حدود الدراسة:


الحد المكاني :تم تطبيق الدراسة عمى المدارس الثانوية في منطقة شيداء الرميمة
بمدينة مصراتو.



الحد الزماني :تم إجراء الدراسة في الفصل األول من العام الدراسي 2017/2016م



الحد البشري :تم تطبيق الدراسة عمى طمبة وطالبات السنة الثانية ثانوي (عموم إنسانية
وعموم تطبيقية) وفي منطقة شيداء الرميمة بمدينة مصراتو.



أدوات الدراسة :ثم تطبيق األدوات اآلتية :مقياس إساليب المعاممة الوالدية .مقياس
الثقة بالنفس.

اإلطار النظري:
تعد األسرة المؤسسة التربوية األولى التي ينتقل من خالليا التراث الثقافي ،بما يحتوي
من العادات والتقاليد والقيم الثقافية ،واألسرة تعمل عمى تنشئة الطفل وتكوين شخصيتو في
اتجاىين متداخمين :أحدىما ىو تطبيعو بالطابع الذي يتمشى مع ثقافة المجتمع بصفة عامة
وثانييما ىو توجيو نموه داخل إطار من االتجاىات التي تساير ثقافة األسرة( .إسماعيل،
اسكندر وفام.)20 ،1974 ،
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لذا فكثير من مظاىر شخصية الفرد ومستوى قدراتو العقمية وقدرتو عمى بناء عالقات
اجتماعية سميمة يمكن إرجاعيا إلى طبيعة إساليب المعاممة الوالدية التي اتبعت مع الطفل
في السنوات األولى من حياتو.
مفهوم التنشئة االجتماعية :التنشئة االجتماعية تشمل كافة اإلساليب التي يتمقاىا الفرد
من األسرة خاصة الوالدي ن والمحيطين بو من أجل بناء شخصية نامية متوافقة جسميا ونفسيا
واجتماعيا وروحيا وذلك في موافق الحياة ،وتتمثل تمك اإلساليب التي يتمقاىا الفرد في الحب
والرعاية والعطف والدفء والحماية الزائدة والتدليل والقسوة والتذبذب والتفرقة في المعاممة.
وبيده اإلساليب يمكن تعزيز أو كشف استجابات سموكية من شأنيا أن تعمل أو ال تعمل
عمى بناء شخصية متوافقة لمفرد.
مفهوم التنشئة االجتماعية في اإلسالم :من فضل اإلسالم عمى البشرية أن جاءىا بمنياج
شامل قويم في تربية النفوس وتربية األجيال ،وتكوين األمم ،وبناء الحضارات ،وارساء قواعد
المجد والمدنية ،وما ذلك إال لتحويل اإلنسانية التائية من ظممات الشرك والجيل ،إلى نور
العمم والتوحيد واليدى واالستقرار.
وقد عنى اإلسالم بالتنشئة االجتماعية ،وتربية األبناء وحض عمييا ،واعتبرىا من أبرز
المسئوليات التي يجب أن يطمع عمييا المربون (.عموان .) 5 ،1981 ،وال يستطيع احد من
المربيين أو المؤرخين أن ينكر أن التربية اإلسالمية ىي األساس في حضارة المسممين ،وأن
المثل العميا في تمك التربية تتفق مع االتجاىات الحديثة في عمم النفس والتربية الحديثة،
فالكثير من مبادئ وقوانين عمم النفس الحديث قد رويت في التربية اإلسالمية مند مئات
السنين ،إن التربية اإلسالمية تعتبر من أىم النظم التي يمكن من خالليا بث مبادئ التشريع
اإلسالمي وقيمو ومثمو العميا والحرص عمى ترجمتيا إلي سموك عممي ،وىي تربية تيتم
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بامور الين والدنيا ،اىتماما يؤمن االنسجام والتوافق بين قوة الروح وقوة الجسد وال يغمب
إحداىما عمى اآلخر( .أبو جادو.)266 ،2000 ،
مؤسسات التنشئة االجتماعية :
.1

األسرة  :تعتبر األسرة من أىم عوامل التنشئة االجتماعية لمطفل ،واألسرة ىي الممتمة
األولى لمثقافة وأقوى الجماعات تأثي ار في سموك الفرد ،ولألسرة وظيفة اجتماعية ميمة
جدا فيي المدرسة االجتماعية األولى لمطفل وىى التي تقوم بصبغ الطفل بالصبغة
االجتماعية عن طريق نقل العادات والتقاليد والعرف والمغة والدين أي تقوم بنقل التراث
االجتماعي من جيل إلى جيل وتعمل عمى تكوين شخصية الطفل وتوجيو سموكو
واعداده ألدوار التي سيقوم بيا في المستقبل.

.2

جماعة الرفاق :تعتبر جماعة الرفاق ذات أىمية كبيرة في عممية التنشئة االجتماعية
با عتبارىا الجماعة الثانية التي ينتمي إليو الطفل بعد األسرة ويمعب فييا أدوار متعددة
مع أفراد في نفس المرحمة النمائية وعميو واجبات اتجاه جماعة الرفاق تختمف عن
واجباتو داخل األسرة ولو حقوق معينة.

.3

المدرسة :ىي المؤسسة االجتماعية الرسمية التي تقوم بوظيفة التربية ونقل الثقافة
المتطورة وتوفير الظروف المناسبة لمنمو الشامل ،وعندما يبدأ الطفل تعميمو في
المدرسة يكون قد قطع شوطا ال بأس بو في التنشئة االجتماعية ،في األسرة وجماعة
الرفاق فيو قد تعمم الكثير من المعايير االجتماعية في شكل منظم ويتعمم أدوار
اجتماعية جديدة.

.4

وسائل األعالم :تمعب وسائل اإلعالم المختمفة دو ار ميما في عممية التنشئة
االجتماعية لما تقدمو من برامج تثقيفية وترفييية لألطفال.
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.5

دور العبادة :تقوم دور العبادة بدور كبير في عممية التنشئة االجتماعية لما تتميز بو
من خصائص فريدة أىميا إحاطتيا بيالة من التقديس ،وثبات وايجابية المعايير
السموكية التي تعمميا لألفراد ،واالجتماع عمى تدعيميا (.زىران ،2003 ،ط،6
ص.)33

.6

إساليب معاممة االباء ألبنائيم :تؤثر إساليب المعاممة الوالدية عمى تكوين األبناء
النفسي واالجتماعي فإذا كانت ىذه اإلساليب المتبعة من قبل اإلباء ىادمة ،أى تثير
مشاعر الخوف وعدم الشعور باألمن في نفوس األطفال ،ترتب عمييا اضطرابيم
النفسي واالجتماعي أما إذا كانت ىذه اإلساليب المتبعة ،بناءة أى مصحوبة بالود
والتفاىم  /أدت إلى تنشئة أطفال يتمتعون بالصحة (النبال ،2002 ،ص.)46

 .1أسموب التسمط :يشير إلى فرض النظام الصارم عمى الطفل ،واستخدام الوالدين
سمطتيما ،ووضع القواعد والمعايير السموكية التي عمى الطفل إتباعيا وعدم الحياد
عنيا ،ويتصف أبناء الوالدين المتسمطين بأنيم أقل استقمل ،وأقل قدرة عمى تحمل
المسئولية وبأنيم قميمو الثقة ،انسحابيون (إسماعيل .)87 ،1993 ،والذي يجدث في في
كثير من األحيان ،إن اآلباء يصبحون (لسوء الحظ) طغاة في استخدام سمطتيم ،ومن
النادر أن يكون بين ىؤالء من يعامل األطفال باعتبارىم شخصيات ليا أفكارىا،
وعواطفيا ،ومشاعرىا ويعاممونيم بتفيم واحترام .والن األباء يطمبون الطاعة الشديدة
والخضوع من جانب األبناء ،وىو إلزام األبناء بالطاعة الشديدة ،وحرص األبوين عمى
أال يكون األبناء ناكرين لمجميل ،وعدم السماح لألبناء بفرض إرادتيم عمى األباء.
وحماية األبوين المفرطة( .عويس.) 190 ،2003 ،
 .2تذبذب الوالدين :إن إدراك الطفل من خالل معاممة ولديو ألنيما ال يعامالنو معاممة
واحدة في المواقف المتشابية ،ىذا يعني التذبذب في المعاممة ،وىناك تذبذب قد يصل
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إلى درجة التناقض في مواقف الوالدين وىذا اسموب يجعل الطفل غير قادر عمى توقع
رد فعل والديو إزاء سموكو ( كفافي ،1989 ،ص.)110
 .3الحماية الزائدة :ىي إظيار الخوف الشديد ،واالىتمام والعناية المبالغ فييا بطفل أو
بجميع أطفال األسرة أثناء حدوث أي موقف ،وبشكل ممفت لمنظر دون وجود داع أو
مبرر لذلك ،فينشا األطفال غير مستقمين يعتمدون عمى اآلخرين في قضاء حاجاتيم وال
يستطيعون مواجية ضغوط الحياة.
 .4اإلهمال :ىو ترك الطفل دون عناية مباشرة ،وتوجيو مستمر ،مع عدو تقديم التعميق
المناسب عمى سموك الطفل الذي يقوم بو أمام الوالدين ،واآلخرين ،مما قد يترتب عميو
وقوع أضرار جسدية أو نفسية لمطفل.
 .5تسامح الوالدين :يعني ىذا األسموب في المعاممة الوالدية اإلفراط في التسامح والتساىل
مع األبناء مما يؤدي إلى مشكالت في التوافق الشخصي واالجتماعي لدى الطفل إلى
جانب ميل الطفل لمعدوان والتسمط إلنو يتوقع التساىل من قبل والديو إ ازء أي سموك
عدواني أو خارج عن المعايير االجتماعية وما يمبث أن يتعرض الطفل إلى االضطرابات
النفسية والعصبية نتيجة لالحباطات عند احتكاكو بعالم الواقع ،فيو لم يعتاد اإلحباط في
كفولتو المبكرة ،وقد تتخذ ىذه االضطرابات النفسية والعصبية أشكاال شتى مثل :األزمات
العصبية ،وقضم األظافر ،الشك أن عالقة الطفل بوالديو ليا أثرىا عمى مراىقتو،
فالطفل المدلل في طفولتو يظل طفال في مراقبتو ،فيعجز عن المعتاد عمى نفسو ،ويفشل
أمام كل أزمة تواجيو ،ويشعر بالنقص عندىم ال تجاب لو رغباتو ،وينتج عن ذلك كمو
تكيف اجتماعي غير سميم.
 .6التقبل :إن ىذا األسموب يعتمد عميو الطفل في إدراكو لنفسو عمى نوع العالقة التي
تربطو بالوالدين ،وذلك من خالل أراء الوالدين نحوه ،ومن خالل الحوار والمناقشات ،إن
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األىل الذين يتصفون بالدفء والحساسية والتقبل ىم أكثر فائدة إلبنائيم ،ألنيم
سيشعرون باألمن والسعادة بقربيم ،ويمتزمون بحسن التصرف في وجودىم.ويؤدي الفء
والتقبل من جانب الوالدين إلى تكوين عدد من سمات الشخصية المرغوب فييا :كقوة
الضمير ،والمشاركة ،والدافع اإلنتمائي.
بعض النظريات التي تناولت إساليب المعاممة الوالدية:
لقد اختمفت وجيات النظر حول االلية التي تتم من خالليا عممية التشئة اآلمر الذي
أدى إلى ظيور ما يسمى بنظريات التنشئة االجتماعية والتي أثبت فاعمية إساليب المعاممة
الوالدية عمى تكوين شخصية الطفل ومن أكثر النظريات شيوعا في العالم العربي في ىذا
الصدد نظرية التحميل النفسي ونظرية التعمم االجتماعي ونظرية الذات ىذا مع العمم بأن
رؤية اإلسالم ليذا الموضوع واضحة وشاممة.
نظرية التحميل النفسي :تفسر نظرية التحميل النفسي التنشئة االجتماعية لألطفال في ضو
مراحل نمو الكائن اإلنساني وتطوره حيت أعتبر فرويد نمو الشخصية عممية ديناميكية،
تشمل الصراعات بين حاجات ورغبات الفرد ومتطمبات المجتمع ،وليده الصراعات دورىا في
تنمية اليو ،واألنا ،واألنا االعمى .ويؤكد االتجاه النفسي لفرويد ‘لى أىمية الخبرات األولى،
وبخاصة السنوات الخمس في حياة اإلنسان وشخصيتو في المستقبل حيث أن الكثير من ىذه
الخبرات تظل التعمل فيما يسمى بالالشعور ،وبالتالي

تأثيرات كل ذلك في السموك

اإلنساني(.الكبيسي ،الدىاري ،2000 ،ص.)152
نظرية الذات :تشيد ىده النظرية بأىمية ما يمارسو األباء من إساليب في تنشئة الطفل وأثرىا
عمى تكوين ذاتو ،إما بصورة موجبة أو سالبة ،حيث أن الذات تتكون من خالل التفاعل
المستمر بين الطفل وبيئتو االجتماعية والطبيعية ،وأىم ما في البيئة وبخاصة السنوات األولى
من عمر اإلنسان ،الوالدان ،ما يتبع ذلك من تقويم وتكوين لمفيوم الذات لذى الفرد وقد
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أوضح العمماء أن الذات ىي محصمة لخبرات الفرد وذلك من وجية نظره ،ومن وجية نظر
أسرتو ،فالتقويم الموجب ضروري لمطفل ألنو في حاجة إليو حتى ولو وجدت بعض الجوانب
غير المقبولة الن ذلك يدفع الطفل إلى تحقيق ذاتو ،ويولد لديو رغبة في تحسين سموكو
لمحصول عمى المزيد من ىذا التقويم الموجب (.عدنان ،بسام.)42 ،2005 ،
وتشيد ىذه النظرية بأىمية ما يمارسو األباء من إساليب واتجاىات في تنشئة الطفل،
وأثرىا عمى تكوين ذاتو ،إما بصورة موجبة أو سالبة ،حيث أن الذات تتكون من خالل
التفاعل المستمر بين الطفل وبيئتو وأىم ما في البيئة في السنوات األولى ،الوالدان ،وما يتبع
ذلك من تقويمو وتكوينو لمفيوم الذات (حنين ،1980 ،ص.)252
فإذا استمرت األم في اتيام طفميا بالغباء نتيجة لحصولو عمى درجات منخفضة في مادة
الحساب مثال ،فسوف يتكون لديو مفيوم سالب عن ذاتو ،يتمثل في كونو غبيا ،يستمر ىذا
التقويم مالحقا لمطفل طوال سنواتو الدراسية المقبمة حتى لو حاول أن يثبت عدم صحة ىذا
التقويم.
مما تقدم يتضح لدينا أىمية المعاممة الوالدية في تكوين شخصية الطفل وتوافقو النفسي
واالجتماعي ،وفي الواقع فإن اإلساليب التي يمارسيا األباء في معاممة األبناء ما ىي إال
انعكاسا لمل تعرضوا لو من معاممة خالل سنوات تنشئتيم ،فيناك بعض األباء يعاممون
أبنائيم كما كانوا يعاممون في طفولتيم ،فاذا كانت ىذه المعاممة تتسم بالمحبة والتفاىم أو
القسوة والحزم نجدىم يتبعون نفس األسموب في معاممتيم ألطفاليم فإذا كانت ىذه اإلساليب
المتبعة من قبل األباء تثير مشاعر الخوف وعدم الشعور باألمن يترتب عمييا االضطراب
النفسي االجتماعي ،أما اذا كانت ىذه اإلساليب المتبعة مصحوبة بالمجبة والتفاىم أدت إلى
تنشئة أطفال يتمتعون بالصحة النفسية.
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ثانيا :الثقة بالنفس :تعريف الثقة بالنفس :ىي سمة من سمات تكامل الشخصية تتمثل
باتجاه الفرد نحو الذات ونحو اآلخرين وايمانو بقابمياتيا الخاصة (البدراني،1986 ،
ص.)27
أهمية الثقة بالنفس :لمثقة بالنفس أىمية كبرى لإلنسان من الناحية النفسية وفي االعتدال
والتوازن الشخصي إذ بدونيا يحدث االضطراب والقمق والشعور بالنقص واتيام اآلخرين.
والثقة بالنفس ميمة أيضا إلكساب الخبرات وتطوير الميارات إذ أن من ترك خبرات
اآلخرين وتجاربيم يبقى في مؤخرة الركب .ويرى اسع (ب ،ت) أن أىمية الثقة بالنفس
تتضح في النقاط التالية:
.1

تحقيق التوافق النفسي.

.2

استمرار اكتساب الخبرة.

.3

النجاح في العمل.

.4

حب اآلخرين.

.5

مواجية الصعاب والمشكالت.وباختصار فإن الثقة بالنفس ميمة لمفرد ،فيي الداعم
الذي يعطيو احساسا باالرتياح حال النجاح أو الفشل ،والواثق بنفسو وبقدراتو يظل لديو
األمل في أن ينجح يوما ما ويتفوق(.اسعد ،ب ،ت)84 ،

ضعف الثقة بالنفس :كثي ار ما نردد عبارة الثقة بالنفس أو نسمع اآلرين يرددون أنيم يفقدون
الثقة بأنفسيم.إن ضعف الثقة بالنفس سمسمة مرتبطة ببعظيا تبدأ :
.1

انعدام الثقة بالنفس.

.2

االعتقاد بأن اآلخرون يرون ضعفك وسميبتك يؤدي إلى :القمق بفعل ىذا اإلحساس
والتفاعل معو يصدر عنك سموك وتصرف سيء أو ضعيف ،وفي العادة ال يمت
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بصمة إلى شخصيتك أو أسموبك وىذا ما يؤدي إلى :اإلحساس بالخجل من نفسك
وىذا اإلحساس يقودك مرة آخرى إلى نقطة البداية وىي انعدام الثقة بالنفس.
أسباب فقدان الثقة بالنفس :ىناك عدة أسباب تؤدي إلى فقدان الثقة بالنفس منيا :
.1

الطفولة البائسة :إذا نشأ اإلنسان خائفا في طفولتو ،يظل كذلك طوال حياتو ،ما لم
يحاول أن يكسر حاجز الخوف.

.2

الشعور بالنقص :إنو اإلحساس الداخمي الذي يممك الفرد ويشعره بالقصور والنقص
إزاء اآلخرين ،فيفقد ثقتو بنفسو تماما.

.3

التركيز عمى اآلخرين :مشكمة كبيرة أن يربط اإلنسان حياتو باآلخرين.

.4

المكاسب الوىمية :في كثير من األحيان قد يشعر اإلنسان بأنو يحقق الكثير من
المكاسب نتيجة عدم ثقتو بنفسو.

.5

التغيرات الخاطئة :عندما نصف الشخص فاقد الثقة بنفسو ،بأنو مؤدب ،شديد الخجل،
عاطفي ،وقد نصف الشخص الواثق بنفسو ،بأنو مغرور ،أو أناني أو غير مؤدب ،أو
أنو ال يحترم اآلخرين.

معوقات الثقة بالنفس :إن الثقة بالنفس أمر مطموب ،كونيا تساعد الفرد عمى تحقيق النجاح
والتكيف االجتماعي مع الوسط المحيط بو ،إال أنو قد يحدث أحيانا أن يتعرض الفرد لبعض
المعوقات التي قد تعوقو عن تحقيق أىدافو وطموحاتو فتجعل منو شخص غير واثق من
نفسو ومن ىذه المعوقات مايمي :
.1

المعوقات الصحية :تخمف النمو أو التشوىات الخمقية التي قد يولد بيا الفرد ،اإلصابة
ببعض العاىات التي قد تثير الشفقة أو تثير االستيزاء ،اإلصابة بمرض يمنعو من
مواصمة عممو.
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.2

المعوقات الوجدانية :عدم إشباع بعض الحاجات األساسية لمفرد ،كذلك خبرات الطفولة
الوجدانية االنفعالية قدتؤثر في الثقة بالنفس.

.3

المعوقات العقمية :انخفاض مستوى ذكاء الفردوعدم قدرتو عمى االستفادة من خبراتو
السابقة ،بالدة التفكير وعدم القدرة عمى الحفظ ،وعدم القدرة عمى استخدام المغة
بطريقة صحيحة لمتخاطب مع اآلخرين.

.4

المعوقات االجتماعية :اإلحساس الداخمي بأن المجتمع النفسي الذي ينتمي إليو الفرد
أقل شأنا من المجتمع الواقعي المحيط بو.

.5

المعوقات االقتصادية :تيديد األفراد المنافسين لو وممن ىم في نفس المجال
االقتصادي بالقضاء عميو ،والتشكيك في نياتيم وسيطرة الوسواس( .العتري،2012 ،
)9
مستويات الثقة بالنفس :يشير الغامدي ،أن الثقة بالنفس تظير عمى مستويين احدىما

نقيض اآلخر ،فاألول مستوى مرتفع الثقة بالنفس يتضح من خالل كفاءة الفرد في التصرف
أثناء المواقف المختمفة في الحياة ،وتمتعو بالصحة النفسية ،واآلخر ىو انخفاض مستوى
الثقة بالنفس يدل عمى عدم تمكن الفرد من التصرف بكفاءة في المواقف المختمفة ،مما يؤثر
في صحتو النفسية ،وتكيفو االجتماعي (.الغامدي ،2009 ،ص.)74
إساليب تنمية الثقة بالنفس :من أىم اإلساليب التي تنمي الثقة بالنفس لذى المراىقين:
 التشجيع واعطاء الفرصة إلبداء رأيو في الموضوعات التي تخصو وتحيط بو. إسناد بعض المسؤوليات ليم وتعويدىم عمى تحمل المسؤولية. عدم توبيخيم أو وصفيم بصفات غير مرغوب فييا. -إتاحة الفرصة ليم ليعتمدوا عمى أنفسيم في أذاء بعض األعمال التي تخصيم.

المؤتمر العلمي الثاني لكلية اآلداب جامعة الزاوية  2018 / 7 / 16 -15م

308

أساليب المعاملة الوالدية وعالقتها بالثقة بالنفس لدى عينة من طالب المدارس الثانوية..

 إتاحة الفرصة ليم في أن يتحدثوا عما يجول في أذىانيم دون ردعيم (.الدوسري (.) 156 ،2010
المنهج النبوي في تدعيم الثقة بالنفس :لقد كان واضحا في ىديو صمى اهلل عميو وسمم
ومن خالل استقراء سيرتو وتعاممو مع أصحابو أنو كان حريصا عمى تدعيم الثقة وتعزيزىا
في نفوس أصحابو رضي اهلل عنيم .ومن اقوالو صمى اهلل عميو وسمم في باب تدعيم الثقة
بالنفس وزرعيا في نفوس أصحابو:
 .1قولو صمى اهلل عميو وسمم لعبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنو " إنك غالم معمم " رواه
البخاري.
 .2قولو صمى اهلل عميو وسمم ألبي موسى االشعري رضى اهلل عنو " لقد أوتيت مزمار
من مزامير ال داود " رواه البخاري
إنا لنا في قدوتنا صمى اهلل عميو وسمم قدوة حسنة في تعزيز الثقة بالنفس وتعزيزىا فيمن
حولو فعمينا أن نمتثل ذلك فيمن حولنا حتى نمكنيم من الثقة ن\بنفوسيم واستكشاف طاقاتيم
وقدراتيم حتى يكون النجاح حميفيم في ىذه الحياة ،لئن الثقة بالنفس أول خطوات النجاح.
الدارسات السابقة:
.1

دراسة غشير ( )1111بعنوان (التنشئة الوالدية وعالقتيا باالضطرابات النفسية عند
األطفال ) .جامعة الفاتح ،ليبيا .ىدفت ىذه الدراسة الكشف عن مدى العالقة بين
اإلساليب واالتجاىات الوالدية الالسوية التي يتبعيا األباء في تنشية أبنائيم وبين
ظيور بعض االضطرابات النفسية والسموكية لدييم .وقد بمغت عينة الدراسة ( ) 86
طفال .وقد توصمت إلي النتائج التالية .وجود عالقة موجبة دالة إحصائيا بين
اضطرابات النوم وبين أسموبي الحماية الزائدة والمتفرقة ،كما توجد عالقة سالبة دالة
إحصائيا بين ىذا االضطراب وبين أسموب اإلىمال .ال توجد أية فروق دالة إحصائيا
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بين الذكور واإلناث وبين تعرضيم لالضطرابات النفيسة .وجود بعض معامالت
االرتباط الموجبة الدالة إحصائيا عند مستوى داللة .05
.2

دراسة فطوم ( )2002بعنوان (التنشئة الوالدية وعالقتيا بالفصام) .جامعة الفاتح،
ليبيا .ىدفت الدراسة إلى معرفة العالقة بين إساليب المعاممة الوالدية والفصام ،وتكونت
عينة الدراسة من ( )250طالبا و( )250طالبة من طمبة جامعة الفاتح بمختمف
التخصصات العممية واألدبية .وقد اعتمدت الباحثة عمى مقياس االتجاىات الوالدية
كما يدركيا األبناء لمحمد الطحان ،ومقياس الفصام في اختبار مينسوتا متعدد األوجو
لمشخصية ،والذي قننتو عمى البيئة الميبية نجاة أبو ربيعو .وتوصمت الدراسة إلى
النتائج االتية :وجود عالقة سالبة دالة إحصائيا بين أسموب التقبل و الفصام .وجود
عالقة سالبة دالة إحصائيا بين أسموب التقبل والفصام .وجود عالقة سالبة دالة
إحصائيا بين الفصام و أسموب الديمقراطية .وجود عالقة موجبة ودالة إحصائيا بين
أسموب التسمط الوالدي ومرض الفصام .عدم وجود أى عالقة ارتباط دالة إحصائيا
بين الفصام وأسموب المعاممة المتمثل في الحماية الزائدة.

.3

دراسة :دراسة العكري . 2005 ،بعنوان :واقع سوء معاممة األطفال في األسرة
البحرينية من حيت إساليبو وأنواعو .ىدفت الدراسة إلى تسميط الضوء عمى المعاممة
التي يتمقاىا األطفال من قبل أمياتيم والتعرف عمى واقع سوء معاممة األطفال في
األسرة البحرينية من حيث إساليبو وأنواعو ،واشارة الدراسة إلى أن أشكال األساة التي
يتعرض ليا الطفل البحريني تتمثل في الضرب ،والالمباالة والمقارنة بالغير ،والحرمان
والغضب ،والعزلة من قبل الوالدين ،وبينت الدراسة أن %37من األميات يتبعن
أسموب الغضب والصراخ واإليذاء النفسي.وتستخدم  %11من األميات أسموب
الحرمان كعالج لحل مشكالت األطفال بينما تستخدم  %6من األميات أسموب
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الضرب .وقد أسفرت ىذه الدراسة عن أن ىناك عالقة سمبية بين سوء معاممة الطفل
واىمالو وقدرتو عمى االنتباه والتركيز وأن األطفال األكثر تعرضا لسوء المعاممة ىم
أكثر عرضة لإلصابة باالكتئاب و القمق.
.4

دراسة قزيط .)2006( :إساليب المعاممة الوالدية وعالقتيا بإالضطرابات السموكية
لدى تالميذ الحمقة الثانية بمرحمة التعميم األساسي بشعبية مصراتة .جامعة  7أكتوبر،
مصراتة ،ليبيا .ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى العالقة بين أساليب المعاممة الوالدية
واالضطرابات السموكية كمايدركيا األبناء ،وكذلك التعرف عمى الفروق في إساليب
المعاممة الوالدية تبعا لمجنس كما يدركيا األبناء ،وكذلك التعرف عمى فروق
االضطرابات السموكية تبعا لمتغير الجنس كما يدركيا األبناء .وتكونت عينة الدراسة
من ( ) 300طالبا وطالبة بواقع ( )150طالب و( )150طالبة .وتوصمت الدراسة إلى
النتائج التالية  :وجود عالقة دالة إحصائيا بين إساليب المعاممة الوالدية وعالقتيا
باالضطرابات السموكية لدى األبناء من وجية نظر األبناء .وجود فروق دالة إحصائيا
في إساليب المعاممة الوالدية كما يمارسيا الوالدان من وجية نظر األبناء لصالح
الذكور عمى بعدي تمقين القمق الدائم والتذبذب في المعاممة .وجود فروق دالة إحصائيا
في إساليب المعاممة الوالدية كما يمارسيا األب من وجية نظر األبناء لصالح الذكور
عمى أبعاد الضبط العدواني والرفض وتمقين القمق الدائم والضبط من خالل الشعور
بالذنب والتذبذب في المعاممة .وجود فروق دالة إحصائيا في إساليب المعاممة الوالدية
كما يمارسيا األم من وجية نظر األبناء لصالح اإلناث عمى بعد اإلكراه .وجود فروق
في االضطرابات السموكية بين الذكور واإلناث من وجية نظر األبناء أنفسيم.

.5

دراسة :ديهوم (  ) 2006بعنوان أساليب المعاممة الوالدية وعالقتيا بالثقة بالنفس
لدى طمبة المرحمة الثانوية التخصصية بمدينة زليتن.جامعة المرقب ،ليبيا .ىدفت
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الرسالة إلى التعرف عمى :التعرف عمى العالقة بين إساليب المعاممة الوالدية والثقة
بالنفس .وتكونت عينة الدراسة من ( )610طالبا وطالبة .وقد توصمت الدراسة إلى
النتائج التالية :وجود عالقة إيجابية دالة أخصائيا بين كل من الحماية الزائدة والثقة
بالنفس .وجود فرق دال بين أسموب اإلشعار بالذنب والثقة بالنفس .وجود فرق دال بين
أسموب اإلشعار بالذنب وضعف الثقة بالنفس عند مستوى داللة  05.0وجود فروق
دالة إحصائيا بين الذكور واإلناث عمى أبعاد الحماية الزائدة عند مستوى .04لصالح
الذكور .وجود فرق دال إحصائيا بين التخصص األدبي والتخصص العممي في الثقة
بالنفس عند مستوى داللة  ،006.0لصالح التخصص العممي.
تعقيب ومناقشة الدراسات السابقة :من حيث مكان إجراء الدراسات وتاريخيا:
الدرسات التي تم عرضيا أجريت في ليبيا ما عدا دراسة الدويك  2008أجريت في
كل ا
فمسطين ،ودراسة العكري ( )2005أجريت في البحرين وأن معظميا حديثة وذلك بسبب
حداثة التركيز عمى درراسة سوء المعاممة الوالدية،
-

أهداف الدراسات :رغم تعدد األىداف في الدراسات والبحوث السابقة إال أنيا اتفقت في
معرفة العالقة بين إساليب المعاممة الوالدية ،ومتغيرات أخرى ،والدراسة الحالية تتفق مع
ىذه الدراسات حيث تيدف إلي التعرف عمى العالقة بين إساليب المعاممة الوالدية والثقة
بالنفس لدى طمبة كمية التربية ،جامعة مصراتة.

-

عينة الدراسات :استخدمت الدراسات التي تم عرضيا عينات من مستويات عمرية
مختمفة ،ومن الجنسين ذكور واناث ،أما اإلعداد فكانت متقاربة من بعضيا في أغمبو
حيث تراوحت ما بين (  ) 86طفل إلى (  ) 686طفل ،أما الدراسة الحالية فتبمغ
العينة حوالي (  ) 100طالب وطالبة.
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-

نتائج الدراسات :مما سبق عرضو لمدراسات السابقة تبين أن ىذه الدراسات قد توصمت
إلى عدد من النتائج أىميا :وجود عالقة بين التنشئة الوالدية وعالقتيا باإلضطرابات
النفسية عند األطفال وىى عالقة دالة موجبة ،وجود عالقة دالة إحصائيا بين إساليب
المعاممة الوالدية وعالقتيا باإلضطرابات السموكية لدى األبناء من وجية نظر األباء.
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات األطفال األكثر تعرضا لسوء
المعاممة الوالدية زاإلىمال ومتوسط درجات األطفال األقل تعرضا لسوء المعاممة الوالدية
واإلىمال في الذكاء العام .وجود عالقة إيجابية دالة إحصائية بين كل من الحماية
الزائدة والثقة بالنفس.

إجراءات البحث :يقوم الباحث بتقديم عرضا لمنيج الدراسة ،وذلك من حيث طريق اختيار
العينة ،واألدوات المستخدمة ،والمعالجة اإلحصائية التي تم استخداميا في تحميل البيانات
بيدف التوصل إلى النتائج وتفسيرىا.
منهج الدراسة :استخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي ،وذلك ألنو مالئم ومناسب لطبيعة
البحث ،ولتحقيق أىدافو ،وألنو ساعد الباحث في جمع المعمومات والحقائق ومحاولة تفسيرىا.
والبحث الحالي يضم متغيرين ،ىما إساليب المعاممة الوالدية بأبعادىا المختمفة.والثقة بالنفس
بأبعادىا ،ويبحث الفروق في كل منيما حسب الجنس والتخصص.
مجتمع الدراسة :تكون مجتمع الدراسة من جميع طالب الثانوية العامة ( عممي – أدبي)
بمنطقة شيداء الرميمة بمصراتة  ،لمعام الدراسي  2017 / 2016م ،ويبمغ عدد أف ارد
المجتمع األصمي ( )99 0طالبا وطالبة ،منيم ( )336طالبا ) 654( ،طالبة ،موزعين عمى
كل الثانويات العامة بشيداء الرميمة.
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والجدول رقم ( ) 1
يوضح المدارس وعدد الطالب ذكور واناث والتخصص (عممي وأدبي)
عدد الطالب

المدرسة

المجموع

التخصصات
عممي

ذكور

إناث

أدبي

الثانوية مضراتو لمبنات

----

275

205

70

275

الثانويةمصراتو بنين

336

----

300

36

336

ثانوية اليقظة

----

110

70

40

110

ثانوية ام الشييد

----

108

76

32

108

ثانوية أم سممى

----

161

112

49

161

المجموع

336

654

763

227

990

يتضح من الجدول السابق أن شيداء الرميمة تضم ( )5مدارس منيا ( )1لمذكور ،و()4
مدارس لإلناث ويبمغ عدد الطالب الدارسين بيا ( )990طالبا وطالبة
 عينة الدراسة :بمغت عينة الدراسة (  )148طالبا وطالبا بواقع (  )50طالبا و () 98طالبة ،وقد تم اختيارىا باستخدام الطريق العشوائية .
والجدول رقم ( ) 2
يوضح عدد أفراد عينة الدراسة الذين طبقت عميهم أدوات الدراسة
المدرسة

عممي
ذكور

أدبي
إناث

المجموع

ذكور

إناث

المجموع

31

31

----

10

41

الثانويةمصراتو بنين

45

---

45

5

الثانوية مصراتو لمبناث

50

ثانوية اليقظة

---

11

11

----

6

17

ثانوية ام الشييد

-----

11

11

----

5

16

ثانوية أم سممى

-----

17

17

----

7

24

المجموع

45

70

115

5

28

148

عدد أفراد العينة تم اختيارىا من أربع مدارس إثنان عممي ،واثنان أدبي ،
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جدول رقم ( ) 3
يبين مجتمع الدراسة والعينة والتخصص والجنس.
المتغير
حجم المجتمع

الجنس

المجموع

ذكور

إناث

336

654

حجم العينة

50

التخصص
عمم

98

المجموع

أدبي

990

763

227

990

148

115

33

148

يتضح من الجدول السابق أن حجم مجتمع الدراسة قد بمغ ( ) 990طالبا وطالبة حيث
بمغ عدد الذكور ( ) 336وبمغ عدد اإلناث ( )654طالبة ،وقد تم اختيار عينة الدراسة بنسبة
% 15
وبمغ عدد طالب القسم العممي ( ) 115طالبا وطالبة بينما بمغ عدد طالب القسم
األدبي ( ) 33طالبا وطالبة ،ىذا فيما يخص متغير الجنس ،أما فيما يتعمق بمتغير
التخصص ،فقد بمغ عدد أفراد العينة في القسم العممي ( )120طالبا وطالبة ،بينما بمغ عدد
أفراد العينة بالقسم األدبي ( )28طالبا وطالبة.
أدوات الدراسة:
أوالً  :مقياس إساليب المعاممة الوالدية :تم استعمال اختبار (أمبو) إلساليب المعاممة
الوالدية من وجية نظر األبناء ،ترجمة وتعريب  :محمد السيد عبدالرحمن ،ماىر مصطفي
المغربي وىو رباعي ،ويقيس أربعة عشة بعدا إلساليب المعاممة الوالدية ،واإلبعاد ىي (اإليذا
الجسدي ،الحرمان ،القسوة ،التعاطف الوالدي ،التوجيو األفضل ،اإلشعار بالذنب ،التشجيع،
تفضيل األشقاء النبد ،التدليل.
ثانيا :مقياس الثقة بالنفس :استخدم الباحث مقياس الثقة بالنفس الذي قامت الباحثة آالء
الرديني بتقنينو عمى البيئة الميبية عام ( ،) 2003ويتألف المقياس من (  )51عبارة وىو
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مقسم الى بعدين البعد األول ويتضمن عبارات الثقة بالنفس ،والبعد الثاني يتضمن عبارات
ضعف الثقة بالنفس.
صدق المقياس :مقياس إساليب المعاممة الوالدية  :كان ()0.70
التساؤل األول :ىل توجد فروق في المعاممة الوالديو والثقة بالنفس طبقا لمتغير الجنس
"ذكر– إناث".
لمتحقق من صحة ىذا التساؤل تم استخدام اختبار t.testلداللة الفروق بين أساليب
المعاممة الوالديو والثقة بالنفس وفقاً لمجنس
جدول ()1
يوضح العالقة بين إساليب المعاممة الوالديه والتقة بالنفس طبقاً لمتغير الجنس
إساليب المعاممة الوالديه
الحرمــان
القسوة
اإلذالل
الرفض
الحماية الزائدة

ابعاد ومقياس الثقة بالنفس

النبـ ـ ـ ــد

الحسابي

االنحراف

المعياري

قيمة t

الداللة

الجنس

المتوسط

ذكور

8.97

2.26

2.02

* 0.05

إناث

8.25

1.62

ذكور

11.32

2.61

إناث

11.79

2.41

ذكور

10.34

2.91

إناث

11.04

2.80

ذكور

9.21

3.05

إناث

9.06

2.49

ذكور

8.52

2.13

إناث

8.62

2.16

ذكور

14.40

6.16

إناث

13.25

3.28
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1.290.293
0.2471.43

0.32
* 0.19
0.77
0.80
* 0.15
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التدخل الزائد
التسامح
التعاطف
التوجيو
الشعور بالذنب
التشجيع
تفضيل االشقاء
التذليل
المجموع

ذكور

11.65

3.23

إناث

12.47

3.13

ذكور

13.50

3.14

إناث

13.89

2.40

ذكور

13.41

3.59

إناث

14.79

3.03

ذكور

14.91

4.09

إناث

16.63

2.12

ذكور

16.19

4.08

إناث

16.60

3.43

ذكور

14.67

4.24

إناث

15.81

3.81

ذكور

10.32

4.37

إناث

9.97

3.60

ذكور

9.89

3.91

إناث

9.93

2.84

ذكور

325.02

48.22

إناث

334.39

32.05

1.37
0.773.03
3.03
 0.591.520.48
1.271.27-

0.17
0.44
* 0.05
* 0.003
0.55
* 0.13
0.63
0.02
0.20

يتضح من الجدول السابق وجود داللة إحصائية في الفروق بين الذكور واإلناث في
 .1أساليب المعاممة الوالدية طبقا لمتغير النبد الجسدي و الثقة بالنفس لصالح الطمبة
الذكور.
 .2أساليب المعاممة الوالدية طبقا لمتغير القسوة لصالح اإلناث.
 .3أساليب المعاممة الوالدية طبقا لمتغير التعاطف لصالح اإلناث.
 .4أساليب المعاممة الوالدية طبقا لمتغير التوجيو لصالح اإلناث.
 .5أساليب المعاممة الوالدية طبقا لمتغير التشجيع لصالح اإلناث.
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نتائج التساؤل الثاني :ىل توجد فروق ذات داللة في الثقة بالنفس لدي الطمبة عينة الدراسة
وفقاً لمتغير الجنس
جدول ()2
يوضح الفروق عمي أبعاد مقياس الثقة بالنفس لجي الطمبة وفقا لمتغير الجنس "ذكور إناث"
المتوسط

االنحراف

ابعاد ومقياس

الثقة

الجنس

الحسابي

المعياري

ذكور

103.89

15.21

إناث

104.41

12.73

البعد الثاني

ذكور

83.56

20.97

ضعف التقة بالنفس

إناث

91.82

18.20

ذكور

291.34

43.24

إناث

300.63

38.03

بالنفس

البعد األول التقة بالنفس

المجموع الكمي

قيمةT

1.992.27
1.28-

الداللة

0.842
0.025
0.220

يتضح من الجدول السابق وجود فروق دالة إحصائيا بين الذكور و اإلناث في البعد
الثاني لمثقة بالنفس في اتجاه اإلناث حيث بمغ متوسطين

 91.82واالنحراف المعياري

 18.20بينما كان متوسط الذكور  83.5واالنحراف المعياري  20.97ولم توجد فروق في
باقي ابعاد الثقة بالنفس عند مستوي داللة معنوية  0.025مما يؤكد تفوق اإلناث عن الذكور
ارتفاع الثقة بالنفس لدي الطالبات اإلناث عن الذكور عمي أبعاد مقياس الثقة بالنفس طبق ًا
لمتغير الجنس "ذكور واناث" لصالح اإلناث وىذا يدل عمي التمرد لدي الطمبة الذكور عينة
الدراسة وعدم تماثميم وقبوليم لممارسة السمطة الوالديو عمييم.
التساؤل الثالث :ىل توجد فروق دالة في المعاممة الوالديو وفقاً لمتغير التخصص
ولمتحقق من صحة ىذا التساؤل تم استخدام  T.Testلتوضح داللة الفروق بين أساليب
المعاممة الوالدية والثقة بالنفس بين عينة البحث وفقاً لمتغير التخصص"عممي_ادبي"
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جدول ()3
يوضح العالقة بين إساليب المعاممة الوالديه والثقة بالنفس طبقاً لمتغير التخصص "عممي -ادبي "

النب ــد الجسدي
الحرمــان
القسوة
اإلذالل
الرفض
الحماية الزائدة
التدخل الزائد
التسامح
التعاطف
التوجيو
الشعور بالذنب
التشجيع
تفضيل االشقاء

الجنس

المتوسط

االنحراف

قيمة T

الداللة

عممي

8.68

1.98

1.33

0.186

ادبي

8.71

1.72

عممي

11.60

2.61

ادبي

11.65

2.22

عممي

10.42

2.72

ادبي

11.62

3.01

عممي

9.21

2.78

ادبي

8.91

2.53

عممي

8.34

2.02

ادبي

9.17

2.34

عممي

13.51

5.07

ادبي

14.25

3.28

عممي

11.84

3.26

ادبي

12.91

2.87

عممي

13.34

2.83

ادبي

14.71

2.09

عممي

14.01

3.53

ادبي

14.88

2.65

عممي

15.84

3.44

ادبي

17.17

1.68

عممي

15.76

3.71

ادبي

18.11

3.11

عممي

14.89

4.21

ادبي

16.54

3.21

عممي

10.14

4.02
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1.114-2.13
0.545
1.95
0.795-1.68
2.581.32
2.75-3.30
2.070.14

0.910
*

0.035

0.587
0.053
0.428
0.95
*

0.011

0.19
*
*
*

0.007
0.001
0.040

0.89
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التذليل
المجموع

ادبي

10.02

3.65

عممي

9.96

3.40

ادبي

9.80

3.00

عممي

324.48

40.06

ادبي

346.14

32.38

0.25
2.83-

0.80
*

يتضح من الجدول رقم ( )3اآلتي :
 -1توجد فروق ذات داللة إحصائية بين أساليب المعاممة الوالدية والثقة بالنفس لعينة البحت
طبقاً لمتغير التخصص "عممي –أدبي" في المتغيرات االتية:
 أساليب المعاممة الوالدية طبقاً لمتغير"القسوة" لصالح عينة البحث من الطالب تخصصالشعبة األدبية.
-

أساليب المعاممة الوالدية طبقاً لمتغير" التسامح" لصالح عينة البحث من الطالب
تخصص الشعبة األدبية.

-

أساليب المعاممة الوالدية طبقاً لمتغير "التوجيو" لصالح عينة البحث من الطالب
تخصص الشعبة األدبية.

 أساليب المعاممة الوالدية طبقاً لمتغير" الشعور بالذنب" لصالح عينة البحث من الطالبتخصص الشعبة األدبية.
 أساليب المعاممة الوالدية طبقاً لمتغير "التشجيع" لصالح عينة البحث من الطالبتخصص الشعبة األدبية.
وبالتالي نري وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متغيرات أساليب المعاممة الوالديو جميعاً
والثقة بالنفس عند مستوي معنوية 0.005
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التساؤل الرابع :ىل توجد فروق ذات داللة بين أساليب المعاممة والثقة بالنفس طبقا ًًلمتغير
التخصص"عممي –أدبي" توجد فروق في الثقة بالنفس وفقاً لمتخصص.
جدول ()4
يوضح الفروق بين إساليب المعاممة الوالديه والثقة بالنفس طبقاً بالنفس طبقاً لمتغير التخصص
"عممي -أدبي"
المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الجنس

عممي

106.43

14.07

ادبي

98.80

11.06

بالنفس

عممي

88.09

20.11

ادبي

90.02

18.67

المجموع

عممي

300.96

40.92

عممي

287.62

37.21

البعد االول الثقة بالنفس
البعد الثاني

ضعف الثقة

قيمة T

2.86
0.491.66

الداللة

*

0.005

0.626
0.099

يتضح من الجدول السابق:
-1وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أساليب المعاممة الوالدية وابعاد الثقة بالنفس طبقا
لمتغير التخصص "عممي –أدبي" لدي عينة البحث في البعد األول الثقة بالنفس لصالح
الطالب تخصص الشعبة العممية حيث أثبتت الدراسة ان متوسطيم الحسابي 106.43
وبانحراف معياري  14.07عند مستوي داللة معنوية  0.014مما يؤكد تفوق طالب
الشعبة العممية عمي طالب الشعبة االدبية في الشعور بالثقة في أنفسيم.
التساؤل الخامس :ما طبيعة العالقة بين المعاممة الواليو والثقة بالنفس.
لإلجابة عمي صحة ىذا التساؤل تم استخدام معامل ارتباط بيرسون وداللة في الكشف
عن ىذه العالقة ويوضح الجدول االتي ىذا االجراء:
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جدول ( )5يوضح العالقة االرتباطية بين أساليب المعاممة الوالدية ككل وابعاد مقياس الثقة بالنفس
معامالت االرتباط
البعد االول الثقة بالنفس

البعد التاني ضعف الثقة بالنفس

المجموع الكمي لمثقة

االرتباط

الداللة

االرتباط

الداللة

االرتباط

الداللة

البنذ الجسدي

-0.170

0.66

-0.05

0.056

-0.147

0.110

الحرمان

-0.24

* 0.01

-0.11

0.19

-0.22

* 0.01

القسوة

-0.09

0.28

-0.22

* 0.02

-0.17

0.06

االذالل

-0.08

0.36

-0.16

0.09

-0.14

0.15

الرفض

-0.05

0.59

-0.07

0.44

-0.06

0.46

الحماية الزائدة

0.08

0.36

0.04

0.62

0.07

0.34

التدخل الزائد

-0.01

0.97

0.07

0.40

0.03

0.69

التسامح

0.21

* 0.01

0.26

* 0.01

0.27

* 0.01

التعاطف

0.23

* 0.01

0.31

* 0.01

0.31

0.01

التوجيو

-0.23

0.08

-0.12

0.195

-0.17

0.07

الشعور بالذنب

-0.16

* 0.01

0.31

* 0.00

0.32

* 0.00

التشجيع

-0.20

0.03

-0.17

0.06

-0.22

* 0.02

تفضيل االشقاء

-0.01

0.79

-0.02

0.81

-0.01

0.88

التدليل

-0.03

0.71

0.02

0.78

-0.01

0.91

بتحميل بيانات الجدول السابق يتضح االتي:
 .1وجود عالقة سالبة ودالة إحصائياً عند مستوى داللة أقل من  0.05بين أسموب المعاممة
الوالديو المتمثمة في الحرمان والبعد األول من مقياس الثقة بالنفس"الثقة بالنفس" وبين
الدرجة الكمية إلبعاد المقياس وأساليب المعاممة الوالدية.
 .2وجود عالقة سالبة ودالة إحصائياً عند مستوي داللة اقل من  0.05بين اسموب المعاممة
الوالدية "القسوة" والبعد الثاني من أبعاد مقياس الثقة بالنفس "ضعف الثقة بالنفس.
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 .3وجود عالقة إيجابية ودالة إحصائيا عند مستوي داللة اقل من  0.05بين أسموب
المعاممة الوالدية "التسامح" وبعدي مقياس الثقة بالنفس "الثقة بالنفس-ضعف الثقة
بالنفس" والدرجة الكمية إلبعاد المقياس عند مستوي معنوية .0.01
 .4وجود عالقة ايجابية ودالة إحصائيا عند مستوي داللة اقل من  0.05بين أسموب
المعاممة الوالدية"التعاطف" وبعدي المقياس الثقة بالنفس "الثقة بالنفس-ضعف الثقة
بالنفس" والدرجة الكمية إلبعاد المقياس عند مستوي معنوية .0.01
 .5وجود عالقة ايجابية ودالة إحصائيا عند مستوي داللة اقل من  0.05بين أسموب
المعاممة الوالدية "الشعور بالذنب" وبعدي المقياس الثقة بالنفس "الثقة بالنفس-ضعف
الثقة بالنفس" والدرجة الكمية إلبعاد مقياس عند مستوي معنوية0.00
 .6وجود عالقة سالبة ودالة إحصائيا عند مستوي داللة اقل من  0.05بين أسموب المعاممة
الوالدية "التشجيع" وبعدي مقياس الثقة بالنفس "الثقة بالنفس-ضعف الثقة بالنفس"
والدرجة الكمية إلبعاد المقياس عند مستوي معنوية0.02
المراجع:
 .1العكري ،عبدالنبي ( ) 2005واقع سوء معاممة األطفال في األسرة البجرينية من حيث
إساليبو وأنواعو.
 .2فطوم ،زىرة عمى ،التنشئة الوالدية وعالقتيا بالفصام ،رسالة ماجستير غير منشورة،
جامعة الفاتح ،ليبيا.1999 ،
 .3غشير  ،سناء سعد ،التنشئة الوالدية وعالقتيا باالضطرابات النفسية عند األطفال ،رسالة
ماجستير غير منشورة ،جامعة الفاتح ،ليبيا.2002 ،
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 .4قزيط ،خالد مفتاح ،إساليب المعاممة الوالدية وعالقتيا باالضطرابات السموكية لدى
تالميذ الحمقة الثانية بمرحمة التعميم األساسي بشعبية مصراتة ،رسالة ماجستير غير
منشورة ،جامعة  7أكتوبر ،2006 ،مصراتة ،ليبيا.
 .5دييوم ،سالمة نصر  ) 2006 ( ،إساليب المعاممة الوالدية وعالقتيا بالثقة بالنفس لدى
طمبة المرحمة الثانوية التخصصية بمدينة زليتن.رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة
المرقب ،ليبيا
 .6الجوالني ،فاديو عمر (  ) 1997دراسة حول الشخصية العربية ،مكتبة االسعاع،
االسكندرية.
 .7ابوعميان ،محمد مصطفى (  ) 1997التغيل في تصورات األبناء إلساليب الرعاية
الوالدية دراسة مستعرضة ،مجمة دراسة العموم االنسانية ،العدد الثاني ،المجمد ،24
الجامعة االردنية ،عمان االردن.
 .8الدويك ،نجاح احمد (  ) 2008إساليب المعاممة الوالدية وعالقتيا بالذكاء والتحصيل
الدراسي لدى األطفال في مرحمة الطفولة المتأخرة ،رسالة ماجستير غير منشورة،
الجامعة اإلسالمية ،غزة.
 .9اسمعيل ،محمد عماد الدين واسكندر ،إبراىيم وفام ،رشدي (  ) 1974كيف نربي
أطفالنا  :التنشئة االجتماعية لمطفل في األسرة العربية ،دار النيضة العربية القاىرة.
 .10ابن خمدون ،عبد الرحمن بن محمد ( ) 2004مقدمة ابن خمدون ،دا ارلفجر لمتراث
القاىرة.
 .11زىران ،حامد عبدالسالم ) 1977 ،عمم النفس اإلجتماعي ،عالم الكتاب ،القاىرة،
 .12االشول ،اسماعيل عزالدين (  ) 1078سيكولوجية الشخصية ،مكتبة االنجمو
المصرية ،القاىرة ؟
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 .13العيسوي ،عبدالرحمن محمد (  ) 1985سيكولوجية التنشئة اإلجتماعية ،دار الفكر
الجامعي االسكندرية.
 .14ممكاوي ،فتحي ( ) 1991نحو بناء نظرية تربوية إسالمية معاصرة.الجزء الثاني،
بحوث المؤثمر التربوي ،عمان.
 .15عموان ،عبداهلل ناصح (  ) 1891تربية األولد في اإلسالم ،الجز الثاني ،دار السالم
لمطباعة و النشر والتوزيع  ،بيروث.
 .16أبوجادو ،صالح محمد (  ) 2000سيكولوجية التنشئة اإلجتماعية.دار المسيرة
لمنشر و التوزيع ،عمان.
 .17زىران ،حامد عبدالسالم (  ) 2003عمم النفس اإلجتماعي ،عالم الكتاب ،القاىرة،
ط .6
 .18النبال ،مايسو احمد (  ) 2002التنشئة اإلجتماعية ،دار المعرفة الجامعية،
االسكندرية.
 .19إسماعيل ،أحمد السيد (  ) 1993مشكالت الطفل السموكية واساليب معاممة
الوالدين ،االسكندرية ،دار الفكر الجامعي.1993 ،
 .20غشير ،سناء سعد (  ) 1999التنشئة الوالدية وعالقتيا باإلضطرابات النفسية عند
األطفال ،رسالة ماجستير غير منشورة ؛ جامعة الفاتح.1999 ،
 .21عويس ،عفاف احمد ؛ النمو النفسي لمطفل ،عمان دار الكتاب.2003 ،
 .22كفاني ،عالء اليد (  ) 1989تقدير الذات في عالقتو بالتنشئة الوالدية واألمن
النفسي ،المجمة العربية لمعموم اإلنسانية ،العدد (  ) 35الجزء التاسع.
 .23قناوي ،ىدى محمد (  ) 1988الطفل تنشئتو وحاجاتو ،ط ،2مكتبة االنجمو
المصرية ،القاىرة.
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 .24الكبيسي ،وىيب محمد ،و الداىري ،صالح حسن ،المدخل الى عمم النفس التربوي،
اربد  :دار الكندي.2000 ،
 .25عدنان ،رانيا ،بسام ،رشا (  ) 2005التنشئة االجتماعية ،دار البداية ،ناشرون
وموزعون.
 .26حنين ،رشدي عبده ( ) 1980سيكولوجية النمو ،الييئة المصرية لمكتاب،
االسكندرية.
 .27غيث ،محمد عاطف.دراسات في عمم االجتماع نظريات وتطبيقات ،بيروت  :دار
النيضة العربية.1995 ،
 .28بن عمر ،المختار ،أطفال اليوم وكيف نربييم ،ط ،2تونس.1989 ،
 .29الدفاعي ،انتصار مزىر (  ) 2004أثر برنامج إرشادي نفسي مقترح في تنمية الثقة
بالنفس وعالقتو بمستوى اإلنجاز الرياضي ( ،رسالة ماجستير غير منشورة ) كمية
التربية الرياضية لمبنات ،جامعة بغداد.
 .30البدراني ،جمال سالم ( ) 1986بناء مقياس الثقة بالنفس لدى طالب المرحمة
المتوسطة ،ماجستير ،بغداد.
 .31الجواري ،غزوان راكان ( ) 2001أثر استخدام إستيراتيجي من التعمم التعاوني في
مادة الرياضيات عمى التحصيل والثقة لطمبة المتوسط ( رسالة ماجستير غير
منشورة ) كمية التربية ،جامعة الموصل.
 .32الناظور ،فايز ،التحفيز وميارات تطوير الذات ،عمان ،دار أسامة لمنشر والتوزيع.
 .33أسعد ،يوسف ( ب.ت ) الثقة بالنفس ،القاىرة ،دار النيضة مصر لمطباعة والنشر.
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 .34العتري ،عواد بن صغير (  ) 2012فعالية برنامج إرشادي في تنمية الثقة بالنفس
لدى األيتام بالمرحمة المتوسطة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة الممل عبد
العزيز ،السعودية
 .35الغامدي ،صالح يحي (  ) 2009اضطرابات الكالم وعالقتيا بالثقة بالنفس
وتقديرات الذات لدى عينة من طالب المرحمة المتوسطة ،رسالة دكتوراه غير
منشورة ،مكة المكرمة ،جامعة أم القرى.
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المشاركة السياسية وعالقتها بالمسئولية االجتماعية لدى طالب وطالبات
جامعة صبراته

د  /صالح أحمد المميان

قسم عمم النفس – كمية اآلداب /جامعة صبراته
الممخص:
ىدفت الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين المشاركة السياسية والمسئولية االجتماعية
لدى طالب جامعة صبراتو .وتكونت عينة الدراسة من مائة وعشرين طالبـًا وطالبة (60
طالب  60 ،طالبة) ،تم اختيارىم من األقسام المختمفة من كمية اآلداب ،ممن بمغ متوسط
أعمارىم ( )22.7عامــًا .وقد تم استخدام األدوات التالية :مقياس المشاركة السياسية من
إعداد ( )Talò & Mannarini, 2015تعريب الباحث ،ومقياس المسئولية االجتماعية
(إعداد الباحث) .وانتيت النتائج إلى وجود ارتباطات دالة إحصائيـًا بين المشاركة السياسية
وأبعادىا وبين المسئولية االجتماعية وأبعادىا .كما تبين وجود فروق دالة إحصائيـًا في كل
من المشاركة السياسية وأبعادىا والمسئولية االجتماعية وأبعادىا بين الذكور واإلناث .وقد تم
تفسير النتائج في ضوء ما انتيت إليو نتائج الدراسات السابقة واالنتياء ببعض التوصيات
والمقترحات لبحوث مستقبمية.
Political Participation in Relation to Social Responsibility among
Male and Female Sabratha University Students
Abstract: This study aimed to investigate the relationship between
political participation and social responsibility among Sabratha
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University students. The participants were (120: 60 males + 60
females) students from different departments at the Faculty of Arts,
Sabratha University (Mean age= 22.7 yrs.). To collect data, Political
Participation Inventory (Talò & Mannarini, 2015) was translated into
Arabic (by the researcher). In addition, Social Responsibility
inventory was built (by the researcher) and its psychometric
properties were analyzed. Results indicated that political participation
and its dimensions significantly correlated to social responsibility and
its dimensions. Also, there were statistically significant differences
between male and female students in political participation and its
dimensions as well as social responsibility and its dimensions. The
results were discussed within the context of the related literature.
مقدمة الدراسة
 تمثل موضوعـًا محوريـًا منPolitical Participation لقد أصبحت المشاركة السياسية
، وقد أصبحت العالقة بين السياسة وعمم النفس عالقة قوية،موضوعات عمم النفس السياسي
 وىو من عمماءLipman  وقد أشار.وأصبح المدخل النفسي في تحميل الظواىر السياسية
السياسة بأن من األخطاء الكبيرة التي يقع فييا عمماء السياسة تجاىميم لمبعد النفسي في
 فمن غير المعقول عدم وضع ذلك الجزء المؤثر والفعال في،تحميل الظواىر السياسية
 وقد ظيرت بدايات عمم.)1999 ،االعتبار عند التصدي لمظاىرة السياسية (عبد الوىاب
 ولقد ظيرت أول،النفس السياسي خالل الفترة ما بين الحربين العالميتين األولى والثانية
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عالقة بين عمم النفس والسياسة عام ( )1920بالواليات المتحدة األمريكية عمى يد ىارولد
السويل  H. Lasswellالذي يعتبر المؤسس الحقيقي لعمم النفس السياسي باعتباره عممـًا
أكاديميـًا ،بحيث يتناول ىذا العمم العمميات النفسية واالجتماعية وعالقتيا بالسموك السياسي،

ولكنو لم ييتم بدراسة الظواىر السياسية وأثرىا عمى الجوانب النفسية لمفرد ،في حين يرى

"مورتون ديوتش" أن مجال عمم النفس السياسي ىو دراسة التفاعل بين العمميات السياسية
والعمميات النفسية ،أي تأثير العمميات السياسية عمى العمميات النفسية وتأثير العمميات
النفسية عمى العمميات السياسية (الشريف.)1984 ،
وتتطمب مشاركة الفرد في األنشطة السياسية ضرورة معرفتو بكافة الجوانب والقضايا
المتعمقة بالمشاركة السياسية ،فال تكون ىناك مشاركة سياسية في حال وجود جو سياسي
غير داعم لمشاركة الفرد ،فالمجتمع الذي يقدر المجيودات الفردية اإليجابية ألفراده يستفيد
من تباين وتعددية رؤى األفراد في تصوراتيم لمقضايا المجتمعية ويدفعيم نحو بذل الجيد
لالرتقاء بالجماعة وأنفسيم ،وبذلك يستطيع المجتمع االرتقاء بالمسئولية االجتماعية وتنميتيا
لدى األفراد .والمسئولية االجتماعية ينظر إلييا عمى أنيا مسئولية الفرد أمام نفسو وأمام
الجماعة وأمام اهلل ،كما تعني الشعور بالواجب االجتماعي والقدرة عمى تحممو والقيام بو
(موسى وآخرون.)2010 ،
ومن ثم ،تسعى الدراسة الحالية لمكشف عن العالقة بين المشاركة السياسية والمسئولية
االجتماعية لدى طالب الجامعة.
مشكمة الدراسة
ال تتم المشاركة السياسية إال عبر جماعة ومن خالليا ،األمر الذي يفرض عمى الفرد
قبل قيامو بالمشاركة السياسية ضرورة قبول اآلخرين واالقتراب منيم والموافقة عمى التفاعل
معيم ،وىذا يتطمب ضرورة تدريب الفرد عمى التفاعل مع غيره والقدرة عمى قبول االختالف
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معيم ،وادراكيم عمى أنيم مكممين لو ،فالفرد الذي ال يستطيع التعبير عن رأيو ال يتوقع منو
مشاركة سياسية فعالة ،وكذلك الفرد الذي يتمحور حول ذاتو وال يشعر بقيمة ذاتو وعدم قدرتو
عمى التغيير وتحمل المسئولية ،وكذلك الفرد الذي ال يستطيع إشباع رغباتو وبذل الجيد
الكبير في إشباعيا فيو فرد منشغل بذاتو عن اآلخرين ،وكذلك الفرد الذي يعتقد بعدم أىمية
المجيود الفردي وترك اآلخرين يخططون ويرسمون لو مالمح حياتو ،فمن شأن ذلك إضعاف
المشاركة السياسية ،وعمى الرغم من تعدد األدبيات والدراسات في مجال المشاركة السياسية
(الشريف )1984 ،؛ (جمعة)1984 ،؛ (عبد الوىاب )1999 ،؛ (موسى )2001 ،؛
(الخويت وسعيد ،)2002 ،إال أنو عمى الجانب اآلخر لم يجد الباحث – في حدود إطالعو
– دراسات عمى المستوى العربي أم المحمي قد تناولت المشاركة السياسية وعالقتيا
بالمسئولية االجتماعية لدى طالب الجامعة .وعميو تكمن مشكمة الدراسة الحالية في محاولة
الكشف عن العالقة بين المشاركة السياسية والمسئولية االجتماعية لدى طالب الجامعة.
ويمكن صياغة مشكمة الدراسة في محاولة اإلجابة عمى األسئمة التالية:
 )1ما العالقة بين المشاركة السياسية والمسئولية االجتماعية لدى طالب الجامعة؟
 )2ما الفروق في المشاركة السياسية بين الذكور واإلناث من طالب الجامعة؟
 )3ما الفروق في المسئولية االجتماعية بين الذكور واإلناث من طالب الجامعة؟
هدف الدراسة
ىدفت الدراسة الحالية إلى محاولة التعرف عمى العالقة بين المشاركة السياسية
والمسئولية االجتماعية لدى طالب الجامعة ،والكشف عن الفروق بين الجنسين في كال
المتغيرين.
أهمية الدراسة
تكمن أىمية الدراسة النظرية والعممية في النقاط التالية:
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 قمة الدراسات التي تناولت المشاركة السياسية والمسئولية االجتماعية – في حدود اطالعالباحث – سواء عمى مستوى صعيد الدراسات العربية أم عمى مستوى الدراسات الميبية.
 أن النتائج التي تسفر عنيا الدراسة الحالية ربما تكشف لمتخذي القرار عن مدى مشاركةالشباب الجامعي سياسيـًا ،وعالقة ىذا بكم المسئولية االجتماعية لدييم.
مفاهيم الدراسة
يمكن عرض مفاىيم الدراسة عمى النحو التالي:
( )1المشاركة السياسية Political Participation
تعريف المشاركة السياسية
عرفيا ( )Rush, 1992, 110بأنيا "مشاركة الفرد في مستويات مختمفة من األدوار
في النظام السياسي ،ويتراوح ىذا الدور ما بين ضعف المشاركة إلى شغل منصب سياسي".
وعرفيا ( )Verba et al., 1995, 4بأنيا "النشاط الذي يؤثر عمى اإلجراءات
الحكومية إما بشكل مباشر عن طريق التأثير في صنع أو تنفيذ السياسات العامة ،أو بشكل
غير مباشر عن طريق اختيار األفراد الذين يؤثرون في تمك السياسات".
وعرفيا عبد الغفار ( )58 ،2009بأنيا "سموك سياسي يمارسو المواطنون طواعية من
أجل المساىمة في صنع السياسات العامة واتخاذ الق اررات عمى كافة المستويات ،واختيار
النخب الحاكمة في مختمف المواقع  ،ومراقبة األداء الحكومي ،والتعبير عن اآلراء في وسائل
االتصال المختمفة حول القضايا التي تفرض نفسيا عمى قائمة اىتمامات الرأي العام".
دور في الحياة
وعرفيا الحداد ( )8 ،2011بأنيا "العممية التي يمعب من خالليا الفرد ًا

بناء عمى ما لديو من خصائص نفسية معينة ،وىي عممية تطوعية
السياسية لممجتمع ،وذلك ً

واختيارية يسعى الفرد من خالليا إلى التأثير عمى القرار السياسي من خالل القيام باألنشطة

السياسية المتعددة كالتصويت في االنتخابات ،الترشح لمنصب سياسي ،أو المشاركة في
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الميرجانات والمسيرات ،ومتابعة ما يدور حولو من أمور قد تؤثر في حياة مجتمعو
السياسية".
وعرفيا كل من نعمة ومحمود ( )786 ،2013بأنيا "مجموعة من األنشطة والفعاليات
والسموكيات المتوقع من الشباب القيام بيا ،ومن ىذه السموكيات إبداء الرأي في قضية ذات
اىتمام وطني عام ،واالنتساب لعضوية أحد األحزاب ،والمشاركة في االجتماعات السياسية
والمسيرات السممية ،والدخول في المناقشات السياسية مع الغير ،وحضور المؤتمرات السياسية
والدعوة إلييا واالتصال بالمسئولين السياسيين ،والترشح لممناصب العامة ،وتقمد المناصب
السياسية وغيرىا".
وبالنظر في التعريفات السابقة نجد أنيا تناولت ما يمي:
 التعبير عن المشاركة السياسية في صورة أنشطة وسموكيات مقبولة يقوم بيا الفردكالتصويت في االنتخابات ،والمشاركة في المسيرات السممية ،أو االنشغال باألمور
السممية....الخ.
 أن المشاركة السياسية تحدث بمحض إرادة الفرد واختياره. التركيز عمى الدور اإليجابي لممشاركة السياسية في التأثير عمى عممية صنع القراروصياغة السياسات ،وبالتالي تحقيق األىداف المجتمعية.
أهمية المشاركة السياسية
يمكن اختصار أىمية المشاركة السياسية في النقاط التالية:
 تعتبر المشاركة السياسية من أفضل السبل لتدعيم وتنمية الشخصية الديمقراطية عمىمستوى الفرد والجماعة والمجتمع.
 -تمثل أبرز العوامل التي يمكن من خالليا تنمية المجتمع تنمية مستدامة وشاممة.
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كبير في الحفاظ عمى االستقرار المجتمعي من خالل تدعيم العالقات بين
دور ًا
 تمعب ًاالفرد والمجتمع.

 تزيد من الوالء المجتمعي والفعالية االجتماعية وتحقيق التكيف االجتماعي من خاللالقضاء عمى صور استغالل السمطة ومشاعر االغتراب.
 تزيد من مشاعر االلتزام ،والرضا والوعي المعرفيIkeda et al., 2008, 80-( .)85
وىنا يمكن القول بأن المشاركة السياسية البناءة من شأنيا تعزيز الثقة في النظام الحاكم،
وتحسين مستويات فيم المواطن آلليات الديمقراطية وتسيم في تحقيق التنمية المتكاممة واتخاذ
الق اررات السميمة ،كما أنيا تعمل عمى حماية األفراد من االنزالق في أنفاق اإلرىاب المظممة
وتنأى بيم عن الممارسات القائمة عمى العنف والتمرد ،وذلك من خالل إتاحة الفرصة
لمتعبير عن آراءىم من خالل القنوات الشرعية.
خصائص المشاركة السياسية
من أبرز خصائص المشاركة السياسية ما يمي:
 التطوع :إذ يشارك المواطنون في الفعاليات السياسية طواعية من منطمق الشعوربالمسئولية االجتماعية تجاه القضايا واألىداف المجتمعية.
 العمومية :حيث تشمل المشاركة جميع أفراد المجتمع باختالف ميوليم وتخصصاتيم،وىي أيضـًا تعكس حاجات المواطنين بصفة عامة( .األسود)177 ،1999 ،
 اإليجابية والواقعية :فالمشاركة السياسية سموك إيجابي وواقعي وثيق الصمة بحياة األفرادوىو ينبع من واقع إحساسيم بالمسئولية االجتماعية.
نظر
 اليدف والوسيمة :تعتبر المشاركة السياسية ىدف ووسيمة في آن واحد ،فيي ىدف ًاألن الحياة الديمقراطية تقتضي مشاركة الجماىير في العمل السياسي ،ووسيمة ألنيا
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تمكن الجماىير من مشاركة الحكومات في النيوض بالمجتمع( .عميوة ومحمود،
)2008
أبعاد المشاركة السياسية
ذكر ( )Olson, 1982, 48ستة أبعاد لممشاركة السياسية وىي عمى النحو التالي:
 )1المشاركة المعرفية :وتعني معرفة الفرد بكل ما يتصل بالنظام السياسي والقضايا
السياسية من حولو ،ومن خالل تمك المعرفة تتكون لديو بعض اآلراء والمعتقدات
السياسية.
 )2المشاركة التعبيرية :وتشير إلى مدى انخراط الفرد في القضايا والمناقشات السياسية.
 )3المشاركة االنتخابية :وتعبر عن المشاركة بالتصويت في االنتخابات أو المشاركة في
الحمالت االنتخابية لممرشحين.
 )4المشاركة عمى مستوى المنظمة :ومؤداىا االنضمام إلى المنظمات السياسية من أجل
التأثير في القرار السياسي.
 )5المشاركة الحزبية :وتعني انضمام الفرد إلى أحد األحزاب السياسية والمشاركة في
أنشطتو المختمفة.
 )6المشاركة الحكومية :ويقصد بيا مشاركة من يعممون في المناصب الحكومية ذات
الطابع السياسي.
دوافع المشاركة السياسية
حدد ( )Bergstrom, 2006, 14-17مجموعة من العوامل التي تدفع الفرد لممشاركة
السياسية وىي كما يمي:
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 )1العوامل المادية :ويقصد بيا ما ىو متاح لمفرد من مصادر مادية تتيح لو المشاركة
السياسية أو تعيقو عنيا ،كالوقت وتوفر عناصر وأجيزة االتصال كاليواتف
الحاسبات..الخ.
 )2رأس المال البشري :وتتمثل في القدرات والميارات الشخصية التي تعزز من المشاركة
السياسية كالتعميم ،والمعارف السياسية ،ميارات التواصل وغيرىا.
 )3رأس المال االجتماعي :ويتبدى ي شبكة العالقات االجتماعية المتاحة لمفرد والتي تنبع
من التفاعالت ومن ثم تدعم فرص المشاركة في الحياة السياسية.
( )2المسئولية االجتماعية Social responsibility
تعريف المسئولية االجتماعية
عرفيا (عثمان )46 ،1993 ،بأنيا "تكوين ذاتي خاص نحو الجماعة التي ينتمي إلييا
الفرد ،والتي من خالليا يعتبر الفرد نفسو مسئوًال عن تمك الجماعة ،وىي تعبر عند درجة من
يجيا من خالل عمميات التربية والتطبيع
االىتمام والفيم والمشاركة ،كما أنيا تنمو تدر ً

االجتماعي" ،ووصفيا (الحارثي )2 ،1995 ،في إطار "يقظة الفرد ووعي ضميره وسموكو
لمواجب الشخصي واالجتماعي".
وعرفتيا (العمري )16 ،2007 ،بأنيا "حرص الفرد عمى التفاعل والمشاركة فيما يدور
َّ
حولو في محيط مجتمعو من ظروف وأحداث وتغيرات ،عمى نحو يضمن لو تحقيق إمكانات
ذاتو وممارسة إرادتو في دفع مسيرة مجتمعو نحو التقدم".
ومن خالل التعريفات السابقة يمكن القول بأن المسئولية االجتماعية تمثل في مدى قيام
الفرد والتزامو بواجباتو نحو ذاتو ومجتمعو وحرصو عمى المساىمة الفعالية في اإلتيان بكل ما
من شأنو رفعة وتماسك الجماعة.
المسئولية االجتماعية من المنظور النفسي
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تتصل المسئولية الشخصية االجتماعية بجميع مظاىر النمو العقمي ،االنفعالي،
االجتماعي واألخالقي لمفرد .وقد حاولت النظريات النفسية الكشف عن مدى ارتباط
المسئولية االجتماعية بنمو الفرد في شتى جنبات شخصيتو عمى النحو التالي:
أ -نظرية التحميل النفسي:
طبقـًا لنظرية التحميل النفسي ،يمكن تفسير المسئولية االجتماعية في ضوء الديناميات
الديناميات الداخمية لمنفس البشرية (اليو – االنا – االنا األعمى) ،فالبشر يولدون أنانيين
محبين لذواتيم ،وىو ما أطمق عميو فرويد مصطمح "األنانية الفطرية" ،ولكن مع بروز االنا
تشرب القيم واألخالق – يبدأ الفرد في االندماج مع المجتمع الذي ينتمي
األعمى  -ومن ثم ُّ
إليو والتكيف مع متطمبات ثقافة ىذا المجتمع ،والقيام بالميام التي تكفل نقل تمك الثقافة
والحفاظ عمييا (.)Bowie, 1993
ب -النظرية السموكية
تؤكد النظرية السموكية عمى أىمية عممية التنشئة االجتماعية في تنمية المسئولية
االجتماعية داخل الفرد ،فالسموك االجتماعي ينمو من خالل العالقات بين األفراد ومن خالل
المشاركة في مختمف المواقف االجتماعية (المصطفى.)2014 ،
ج -النظرية المعرفية
يرى أنصار االتجاه المعرفي أن اكتساب السموك يقوم عمى التغير في البناء المعرفي،
وأكدوا عمى أىمية الدور الذي يمعبو كل من الوعي واإلدراك في اكتساب الفرد لمسموكيات
اإليجابية والقيم والمسئولية االجتماعية (.)Lickona, 1994
د -نظرية التعمم االجتماعي:
فسر باندو ار السموك المسئول باعتباره رد فعل لمظروف البيئية في الشتى المواقف
الحياتية ،واعتبر أن التعمم االجتماعي يتطمب مشاركة الفرد في المواقف المختمفة وتوفير
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شروط التعمم االجتماعي المالئم من أجل تدريب األفراد عمى تعمم السموك اإليجابي المسئول.
وافترض باندو ار أن الفرد يتعمم الكثير من سموكو عن طريق مالحظة وتقميد اآلخرين
(.)Bandura, 2001
مما سبق يتضح لنا أن المسئولية االجتماعية عممية مكتسبة ومتعممة ،وأنيا تتأثر
بالتفاعل الكائن بين الفرد واآلخرين ،باإلضافة إلى ارتباطيا بالقيم والمثل االجتماعية السائدة.
عناصر المسئولية االجتماعية
ىناك ثالثة عناصر لممسئولية االجتماعية ،يكمل كل منيا اآلخر ويدعمو ويقويو ،وىذه
العناصر ىي االىتمام والفيم والمشاركة .ويمكن تناول ىذه العناصر بشئ من التفصيل عمى
النحو التالي:
 )1االىتمام :وىو االرتباط العاطفي بالجماعة والحرص عمى سالمتيا وتماسكيا واستمرارىا
وتحقيق أىدافيا (حميدة.)26 ،1996 ،
 )2الفيم :ويتبدى من خالل فيم الفرد لمجماعة؛ ماضييا وحاضرىا ومعاييرىا ،واعادتيا
ومدى تماسكيا وتصور مستقبميا ،وكذلك فيمو لممغزى االجتماعي لسموكو؛ بمعنى فيم
ما يترتب عمى سموكو الشخصي من آثار عمى الجماعة (زىران.)287 ،2000 ،
 )3المشاركة :ويقصد بيا مشاركة الفرد غيره في األعمال التي تساعد الجماعة في تحقيق
أىدافيا ،والمشاركة ليا ثالثة جوانب ىي تقبل األدوار ،وتنفيذىا في حدود اإلمكانات
المتاحة ،والتقييم الناقد والموجو (زىران.)288 ،2000 ،
دراسات سابقة
يمكن تقسيم الدراسات السابقة إلى المحاور التالية:
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المحور األول -:دراسات تناولت العالقة بين المشاركة السياسية والمسئولية االجتماعية
استيدفت دراسة ) (Anderson, 2005الكشف عن أثر الشعور باالنتماء المجتمعي
تحديدا ،حاولت الدراسة اإلجابة
عمي بعض االتجاىات واألنشطة السياسية .وبشكل أكثر
ً

عمي التساؤالت التالية )1 :ىل يختمف الشعور باالنتماء المجتمعي باختالف البيئات
االجتماعية المختمفة ،والي أي مدي يحدث ىذا؟  )2ىل يؤثر اختالف الشعور باالنتماء
المجتمعي عمي االتجاىات والسموكيات السياسية؟  )3ىل يؤدي الشعور المتزايد باالنتماء
المجتمعي إلي تحسين نسبة المشاركة وزيادة الثقة واالىتمام بالحكم المحمي؟ وتم جمع
البيانات من مجموعات عشوائية من المواطنين في مدينة تاالىاسي(عاصمة والية فموريدا).

مباشر لمشعور باالنتماء المجتمعي في األنشطة السياسية
ًا
أثر
وتوصمت النتائج إلى أن ىناك ًا

المتعددة والمتمثمة في كتابة الخطابات السياسية ،التصويت والمشاركة في المناقشات

السياسية.
وىدفت دراسة ( )Monhartova, 2008الكشف عن اتجاىات المراىقين نحو المسئولية
االجتماعية ،األنشطة االجتماعية ،والمشاركة السياسية .واستندت الدراسة إلى البيانات
الخاصة بمائة من المراىقين ( )19 - 15في المدرسة الثانوية في جميورية التشيك .وقد
أجري القياس المتكامل لمعديد من المظاىر األساسية لرأس المال االجتماعي لمجتمع
فضال عن مظاىر المشاركة
المراىقين ممثمة في المشاركة السياسية ،الثقة ،التسامح ،ىذا
ً
االجتماعية كالتبرع بالمال لمجمعيات الخيرية ،الرغبة في تقديم العون لمختمف الجماعات،
والقدرة عمى إحداث تغيرات في البيئة المحيطة .وأشارت النتائج إلى تأثر اتجاىات المراىقين
نحو المسئولية االجتماعية ،األنشطة االجتماعية والمشاركة السياسية بنوعية المدرسة والنوع،
بينما لم يكن لمسن ،المكانة االجتماعية-االقتصادية ،أو لمخمفية األسرية أثر في ىذا الصدد.
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كما أوضحت النتائج انخفاض معدالت الثقة لدى أفراد العينة  -وخصوصـًا الثقة في القادة
السياسيين – وىذا أثر سمبـًا عمى االتجاىات نحو المشاركة السياسية.

وحاولت دراسة ( )Xu et al., 2010تقصي الشعور باالنتماء المجتمعي وسموك

الجوار ورأس المال البشري لدى سكان الصين ،باإلضافة إلى تقصي المتغيرات المذكورة
سمفـًا في التنبؤ بالمشاركة السياسية المحمية .واستخدمت الدراسة أحد المسوح الممثمة لطوائف
المجتمع المحمي الريفية ،القرويين ،كبار السن ،الحاصمين عمى الشيادة االبتدائية والثانوية
وكذلك ذوي المكانة االجتماعية – االقتصادية المرتفعة .وأشارت النتائج إلى وجود فروق في
نسب التصويت في المناطق الريفية تعزى لمتغير النوع (لصالح الذكور) .وأمكن التنبؤ
بعممية التصويت من خالل معرفة الجيران والتعرف عمى سموكياتيم في المناطق الحضرية.
أخيرا ،لم يعمل رأس المال االجتماعي كمنبئ بالمشاركة السياسية في الصين.
و ً

واستيدفت دراسة ( )Austin et al., 2011الكشف عن أثر الوعي بالشعور الجمعي

(االىتمام الجماعي المشترك) وأثره في المشاركة السياسية لدي المواطنين ذوي األصول
األفريقية في مقاطعة ميامي -ديد بفموريدا .وشارك في تمك الدراسة أكثر من ( )1000من
المنتمين إلي أعراق أفروأمريكيية والسود(أفريقيين – أفروأمريكيين كاريبيين  -أفرو أمريكيين
كوبيين  -ىايتيين) وذلك من أجل التوصل إلي اإلجابة عمي األسئمة التالية )1 :ىل توجد
فروق في الشعور الجمعي لدى أفراد العينة )2 ،ىل توجد عالقة بين الشعور الجمعي
والمكانة االجتماعية-االقتصادية بالمشاركة السياسية؟ وأسفرت النتائج عن تمتع أفراد العينة
بنفس الشعور المجتمعي بسبب المون والخبرات الطويمة مع التمييز العنصري واالىتمامات
المشتركة ووجيات النظر المتشابية (تشابة االيدلوجيات) وتفضيالت القادة .كما أشارت إلي
تأثر المشاركة السياسية بالشعور الجمعي لدي األفروأمريكيين ،وتأثرىا بشدة بالمكانة
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أخير تأثر مستوى المشاركة السياسية لدي السود
االقتصادية-االجتماعية لدى السود .و ًا
بمتغيرات العمر والنوع واالنتماء الحزبي والدين والمواطنة من الجيل الثاني.

وىدفت دراسة ( )Teney & Hanquinet, 2012تقصي العالقة بين الروابط
االجتماعية والمشاركة السياسية ،وذلك في عينة قواميا ( )3121من طالب المدرسة الثانوية
متوسط أعمارىم ( )18عامـًا .وكان معدل االستجابة ( .)%18ولجمع البيانات ،تم تطبيق
مقياسي رأس المال االجتماعي (شبكة العالقات االجتماعي) ،ومقياس المشاركة السياسية.
وتوصمت الدراسة إلى وجود فروق في أشكال الروابط االجتماعية باختالف الخصائص
االجتماعية واالقتصادية لصالح الذكور .وكانت ىناك عالقة ذات داللة إحصائية بين االلتزام
الديني (حضور الشعائر والمناسك الدينية) والمشاركة السياسية.
واستيدفت دراسة (أبو حشيش )2016 ،تقصي أنماط المشاركة السياسية وعالقتيا
بفعالية الذات االجتماعية واالنتماء لدى فئات من الشباب .وتشكمت عينة الدراسة من
مجموعة من الشباب الجامعي في الفرقتين الدراسيتين الثانية والرابعة بكميات التربية بالقاىرة
وتفينا األشراف ،الدراسات اإلسالمية والعربية لمبنات بكفر الشيخ – جامعة األزىر ،والتربية
بجامعة الزقازيق .واستخدمت الدراسة مقياس أنماط المشاركة السياسية (إعداد الباحث)،
مقياس االنتماء لدى الشباب (إعداد الباحث) ،مقياس االنتماء الوطني والقومي لدى
المراىقين والشباب (أمال باظة ،)2011 ،مقياس فعالية الذات االجتماعية (حسام زكي،
 ،)2011استمارة المقابمة الشخصية (إعداد الباحث) ،اختبار روتر لتكممة الجمل (ترجمة
صفاء األعسر) .وأشارت النتائج إلى ما يمي )1 :وجود عالقة دالة إحصائيـًا موجبة بين
أنماط المشاركة السياسية وفعالية الذات االجتماعية )2 ،وجود عالقة دالة إحصائيـًا موجبة

بين أنماط المشاركة السياسية واالنتماء عدا نمط العادي سياسيـًا )3 ،وجود ىناك فروق بين
طالب األزىر والعام في أنماط المشاركة السياسية بالندوات ،المسيرات االنتخابية ،الدرجة
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الكمية ،والمتطمع لمقيادة )4 ،كانت ىناك فروق بين الجنسين في نمطي المشاركة بالندوات
والعادي سياسيـًا لصالح اإلناث )5 ،كانت ىناك فروق بين طالب الفرقتين الرابعة والثانية
في أنماط النشرات ،المناقشات ،المتصل سياسيـًا لصالح طالب الفرقة الثانية .وأسفرت نتائج
الدراسة الكمينيكية وجود فروق في البنية السياسية لدى مرتفعي ومنخفضي المشاركة

السياسية.
المحور الثاني -:دراسات تناولت الفروق بين الجنسين في المشاركة السياسية
حاولت دراسة ( )Tong, 2003الكشف عن الفروق بين الجنسين في الثقافة والمشاركة
السياسية ،وذلك باستخدام بيانات المسح التي تم جمعيا عام ( ،)1994وتكونت العينة من
( )2800من األسر الصينية ،وكان عمر أفراد العينة اليقل عن ( )18عامـًا .وتم الحصول
عمى العينة من خالل مراكز اإلحصاء أو الحكم المحمي .وأشارت النتائج إلى وجود فروق
دالة إحصائيـًا لصالح الذكور في أبعاد االىتمام بوسائل اإلعالم ،المعرفة السياسية ،المشاركة
السياسية غير االنتخابية .وكان األفراد ذوو المكانة االجتماعية االقتصادية أكثر مشاركة
مقارنة بغيرىم .وتم تفسير الفروق بين الجنسين في ضوء التنشئة االجتماعية غير المناسبة
لإلناث والتي مفادىا أنين أكثر سمبية في منحى المشاركة السياسية من الذكور ،كما أن
لألعباء المنزلية وتربية األوالد قد تؤدى باإلناث إلى االىتمام بيا أكثر من االنشغال باألمور
السياسية.
وىدفت دراسة ( )Solhaug, 2006الكشف عن طبيعة العالقة بين فعالية الذات وبعض
أشكال المشاركة السياسية (قوة االحتمال – االىتمام السياسي) .وكانت عينة الدراسة مكونة
من ( )1730من طالب المرحمة الثانوية الذين تراوحت أعمارىم ما بين ( )19 – 16عامـًا.
وتم استخدام مقياسـًا لممشاركة السياسية وآخر لفعالية الذات من أجل جمع البيانات .وأشارت
النتائج إلى أن فعالية الذات تمثل منبئـًا قويـًا لممشاركة السياسية والدافعية التي بدورىا كانت
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منبئـًا بالمشاركة السياسية المستقبمية واالتجاىات نحو المواطنة .وكان االىتمام السياسي
منبئ باالتجاه نحو المواطنة.
وحاولت دراسة ( )De Piccoli & Rollero, 2010الكشف عن الفروق بين الجنسين
تحديدا ،تحديد إمكانية عزو تمك الفروق
في المشاركة االجتماعية والسياسية .وبشكل أكثر
ً

إما إلى النوع أو نوعية المشاركة أم التفاعل بين كمييما .وتكونت عينة الدراسة من ثالث

مجموعات عمى النحو التالي )1 :المجموعة األولى :غير المشاركين سياسيـًا واجتماعيـًا
(ن=  )2 ،)201المجموعة الثانية :المشاركون اجتماعيـًا (ن=  )3 ،)167المشاركون
كال من الكفاءة القيادية وسياسة الحكم يتأثران بنوعية
سياسيـًا ( .)184وأظيرت النتائج أن ً
المشاركة ،ولوحظ أثر لمتفاعل لمنوع ونمط المشاركة في التأثير عمى سياسة الحكم ،بينما كان

ىناك أثر مباشر لمنوع في الكفاءة القيادية.
وىدفت دراسة ( )Cicognani et al., 2012إلى ما يمي )1( :تقصي دور المشاركة
الوالدية واألثر الوسيط لمنوع في المشاركة السياسية لدى المراىقين في عينة مكونة من
( )1419المراىقين ،بينما حاولت الدراسة ( )2تقصي المشاركة االجتماعية والمدنية لمشباب
أنفسيم وكذلك األثر الوسيط لمنوع ونوعية المدرسة في المشاركة السياسية في عينة قواميا
( .)1871وتشكمت عينة الدراسة من ( )1419من المراىقين .وأكدت النتائج عمى وجود
فروق بين الجنسين في االىتمام السياسي واستخدام االنترنت من أجل المشاركة السياسية،
بينما لم توجد فروق بين الجنسين في النشاط السياسي ونوايا التصويت .وتأثرت المشاركة
السياسية لدى المراىقين بمستوى المشاركة السياسية ألولياء أمورىم (وخصوصـًا لدى اإلناث)
وكذلك المشاركة المدنية واالجتماعية لممراىقين أنفسيم (وخصوصـًا لدى الذكور) .وكان
أثر وسيطـًا لمشعور باالنتماء المجتمعي والثقة المؤسسية لمعالقة ما بين المشاركة
ىناك ًا
االجتماعية والمدنية ونوايا التصويت.
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واستيدفت دراسة (حسن )2016 ،إلى بحث العالقة بين االتصال عبر مواقع شبكات
العالقات االجتماعية والمشاركة السياسية في االنتخابات الرئاسية الجميورية لعام ()2012
في جميورية مصر العربية .وتراحت أعمار أفراد العينة ما بين ( )35 - 18عامـًا .وتم
جمع البيانات قبل وبعد إجراء الجولة األولى من االنتخابات الرئاسية .وأسفرت النتائج عن
وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين االتصال عبر مواقع الشبكات االجتماعية المتمثمة في
(التواصل – التعاون – مشاركة المواد السياسية) والمشاركة السياسية لدى أفراد العينة وذلك
قبل الجولة األولى من االنتخابات ،في حين وجدت عالقة ذات داللة إحصائية بين كل من
التعاون ومشاركة المواد من جية والمشاركة السياسية من جية أخرى .ولم توجد عالقة ذات
داللة إحصائية بين التواصل وبين المشاركة السياسية بعد الجولة األولى من االنتخابات .كما
أظيرت النتائج عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين متغيرات السن والتعميم والدخل
الشيري لألسرة والحالة االجتماعية لمستخدمي مواقع الشبكات االجتماعية وبين مشاركتيم
السياسية قبل وبعد الجولة األولى من االنتخابات الرئاسية ،في حين تبين وجود عالقة ذات
داللة إحصائية بين النوع وبين المشاركة السياسية قبل الجولة األولى لصالح الذكور ،وعدم
وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين النوع وبين المشاركة السياسية بعد الجولة األولى من
االنتخابات.
المحور الثالث -:دراسات تناولت الفروق بين الجنسين في المسئولية االجتماعية
حاولت دراسة ( )Cariaga-Lo et al., 1997تقصي العالقة بين النوع ،والخصائص
الشخصية والطبقة االجتماعية باالتجاىات نحو المسئولية االجتماعية .وتشكمت عينة الدراسة
من ( )102من طالب الفرقة األولى ،و( )65من طالب الفرقة الثانية بكمية الطب .وأكمل
ىؤالء المشاركون مقياس االتجاىات نحو محدودي الدخل ،وقائمة كاليوفورنيا النفسية.
وأشارت النتائج إلى تفوق اإلناث عمى الذكور فيما يتعمق بدرجاتين عمى مقياس االتجاىات
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ميال الختيار تخصص اإلسعافات األولية .وكانت ىناك
نحو محدودي الدخل ،وكن أكثر ً
عالقة بين الدرجة الكمية لمقياس االتجاىات نحو محدودي الدخل باألبعاد الفرعية لمقياس
كاليفورنيا .وكانت متوسطات الدرجات عمى مقياس االتجاىات نحو محدودي الدخل
واالىتمام بتخصص اإلسعافات األولية أعمى لدى طالب الفرقة األولى ،بينما كان طالب
اىتماما بتخصص اإلسعافات األولية مقارنة بطالب الفرقة األولى
الفرقة الثانية الذكور أكثر
ً

الذكور ،وذلك بعكس اإلناث.

وأجريت دراسة ( )Jackson, 2000من أجل الكشف عن طبيعة العالقة بين العرق
والنوع بالكفاءات االجتماعية والمسئولية االجتماعية لدى األطفال في سن الرابعة .وتكونت
عينة الدراسة من ( )59من األطفال (أفروأمريكيين – مكسوأمريكيين  -قوقازيين) من كال
الجنسين .وتم قياس الكفاءات االجتماعية والمسئولية االجتماعية باستخدام مقياس كاليفورنيا
لمكفاءة االجتماعية لألطفال في مرحمة ما قبل المدرسة (صورة المعمم) .وأشارت النتائج إلى
وجود فروق ذات داللة إحصائية في الكفاءات االجتماعية والمسئولية االجتماعية تعزى
لمتغير العرق لصالح المكسوأمريكيين ،وذلك في األبعاد التالية :العالقات االجتماعية مع
اآلخرين ،الضبط الذاتي ،اتباع التعميمات ،األمن .كما وجدت فروق في ىذا الصدد تعزى
لمتغير النوع لصالح اإلناث ،وذلك عمى أربعة أبعاد ىي العالقات االجتماعية مع اآلخرين،
اتباع التعميمات ،الضبط الذاتي والرغبة في التواصل .وانتيت الدراسة إلى القول بوجود أثر
لمتغيري العرق والنوع في السموك االجتماعي لصغار األطفال.
وىدفت دراسة (المصطفى )2014 ،إلى الكشف عن العالقة بين اإلحساس بالمسئولية
االجتماعية والمشاركة في األنشطة الطالبية ،وذلك في عينة تألفت من ( )200من طالب
الجامعة .واستخدمت الدراسة مقياسي اإلحساس بالمسئولية االجتماعية ،والمشاركة في
األنشطة الطالبية .وتم تحميل البيانات إحصائيـًا باستخدام الحزمة اإلحصائية لمعموم
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اختصار بـ ( .)SPSSوأسفرت نتائج الدراسة عما يمي )1 :يسود
ًا
االجتماعية المعروفة

اإلحساس بالمسئولية االجتماعية بين طالب الجامعة بنسب مرتفعة )2 ،توجد عالقة
ارتباطية دالة إحصائيـًا موجبة بين اإلحساس بالمسئولية االجتماعية والمشاركة في األنشطة
الطالبية لدى طالب الجامعة )3 ،ال توجد فروق بين طالب الجامعة في اإلحساس

بالمسئولية االجتماعية تبعـًا لمتغير النوع (ذكر  -أنثى) )4 ،توجد فروق بين طالب الجامعة
في المشاركة في األنشطة الطالبية (األنشطة االجتماعية والرياضية) تبعـًا لمتغير النوع
(لصالح الذكور) ،بينما لم توجد فروق في المشاركة الثقافية.

واستيدفت دراسة ( )Sosik et al., 2017الكشف عن الفروق في المسئولية االجتماعية
شعور
ًا
في ضوء متغير النوع ،أو بعبارة أخرى التحقق من افتراضية أن اإلناث أكثر
بالمسئولية االجتماعية من الذكور .كما حاولت الدراسة التحقق من أثر المناخ المدرسي في

تمك العالقة .وأشارت نتائج الدراسة ( )1إلى ما يمي )1 :وجود فروق في المسئولية
االجتماعية لصالح اإلناث في المدارس الثانوية العامة والفنية )2 ،كان لنوع المدرسة (تعميم
ثانوي عام – تعميم فني) أثر في مستوى المسئولية االجتماعية لدى الذكور .وأسفرت نتائج
الدراسة ( )2عما يمي )1 :وجود فروق في المسئولية االجتماعية لصالح اإلناث )2 ،كانت
ىناك فروق في المسئولية االجتماعية بين اإلناث في ضوء البرامج األكاديمية الجامعية.
تعقيب عمى الدراسات السابقة
تناولت دراسات المحور األول الكشف عن أثر الشعور باالنتماء المجتمعي عمى بعض
االتجاىات واألنشطة السياسية )(Anderson, 2005؛ الكشف عن اتجاىات المراىقين نحو
المسئولية االجتماعية ،األنشطة االجتماعية ،والمشاركة السياسية ()Monhartova, 2008؛
تقصي الشعور باالنتماء المجتمعي وسموك الجوار ورأس المال البشري ( Xu et al.,
)2010؛ الكشف عن أثر الوعي بالشعور الجمعي (االىتمام الجماعي المشترك) وأثره في
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المشاركة السياسية ()Austin et al., 2011؛ تقصي العالقة بين الروابط االجتماعية
والمشاركة السياسية ()Teney & Hanquinet, 2012؛ تقصي أنماط المشاركة السياسية
وعالقتيا بفعالية الذات االجتماعية واالنتماء (أبو حشيش.)2016 ،
وركزت دراسات المحور الثاني عمى الفروق بين الجنسين في المشاركة السياسية
()Tong, 2003؛ ()Solhaug, 2006؛ ()De Piccoli & Rollero, 2010؛
()Cicognani et al., 2012؛ (حسن.)2016 ،
والى جانب ىذا ،تناولت دراسات المحور الثالث الفروق بين الجنسين في المسئولية
االجتماعية

()Cariaga-Lo et al., 1997؛ ()Jackson, 2000؛ (المصطفى،

)2014؛ ( .)Sosik et al., 2017وعمى الرغم من تعدد الدراسات السابقة التي أجريت
في بيئات ثقافية مغايرة لمثقافة الميبية التي تناولت العالقة بين المشاركة السياسية والمسئولية
االجتماعية ،إلى جانب الكشف عن الفروق بين الجنسين في كل المشاركة السياسية
والمسئولية االجتماعية ،إال أنو عمى الجانب اآلخر – في حدود اطالع الباحث – لم توجد
دراسة خاصة في البيئة الميبية التي حاولت الكشف عن العالقة بين المشاركة السياسية
والمسئولية االجتماعية والفروق بين الجنسين في كال المتغيرين لدى طالب الجامعة .ومن
ثم ،تكمن مشكمة الدراسة الحالية في محاولة التعرف عمى المشاركة السياسية وعالقتيا
بالمسئولية االجتماعية ،واستجالء الفروق بين الجنسين في كال المتغيرين.
فروض الدراسة
في ضوء عرض المفاىيم النظرية التي تناولت المشاركة السياسية والمسئولية
االجتماعية ،ونتائج الدراسات السابقة ،يمكن صياغة الفروض التالية:
 )1توجد عالقة دالة إحصائيـًا بين المشاركة السياسية والمسئولية االجتماعية لدى طالب
الجامعة.
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 )2توجد فروق دالة إحصائيـًا في المشاركة السياسية بين الذكور واإلناث من طالب
الجامعة.
 )3توجد فروق دالة إحصائيـًا في المسئولية االجتماعية بين الذكور واإلناث من طالب
الجامعة.
منهج الدراسة واجراءاتها يمكن عرض أدوات الدراسة عمى النحو التالي:
 )1مقياس المشاركة السياسية
قام ( )Talò & Mannarini, 2015بإعداد مقياس المشاركة السياسية ،وىو يتكون
من األبعاد التالية :االنسحاب االجتماعي (عدد العبارات=  7عبارات)؛ المشاركة المدنية
(عدد العبارات=  7عبارات)؛ المشاركة السياسية الرسمية (عدد العبارات=  7عبارات)؛
الفعالية السياسية (عدد العبارات=  6عبارات) .وقد قام معدا المقياس بحساب خصائصو
السيكومترية من صدق وثبات .وتم تعريب المقياس إلى المغة العربية (ممحق.)1وتتم
االستجابة عمى عبارات أبعاد مقياس المشاركة السياسية من خالل ميزان ثالثي عمى الوجو
التالي :نعم (تعطى ثالث درجات)؛ إلى حد ما (تعطى درجتين)؛ ال (تعطى درجة واحدة
فقط) .وتتراوح الدرجات عمى البعد األول والبعد الثاني والبعد الثالث من ( )7إلى ()21
درجة ،والبعد الرابع من ( )6إلى ( )18درجة ،ولممقياس ككل من ( )27إلى ( )81درجة.
وتدل الدرجة المرتفعة عمى زيادة قدرة الفرد عمى المشاركة السياسية ،بينما تمثل الدرجة
المنخفضة عدم قدرة الفرد عمى المشاركة السياسية .والى جانب ىذا ،تم حساب الخصائص
السيكومترية لمقياس المشاركة السياسية في الدراسة الحالية عمى الوجو التالي:
 االتساق الداخميتم حساب االتساق الداخمي لعبارات أبعاد مقياس المشاركة السياسية من خالل حساب
معامل االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكمية لمبعد ،فبمغت معامالت االرتباط عمى
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النحو عمى النحو التالي :بعد االنسحاب االجتماعي من ( )0.48إلى ()0.62؛ بعد
المشاركة المدنية من ( )0.52إلى ()0.64؛ بعد المشاركة السياسية من ( )0.53إلى
()0.70؛ بعد الفعالية السياسية من ( )0.47إلى ( ،)0.61وكميا معامالت ارتباط دالة
إحصائيـًا عند مستوى الداللة ( ،)0.01وذلك من خالل تطبيق المقياس عمى عينة مكونة
من ( )60طالبـًا وطالبة .كم تم حساب االتساق الداخمي ألبعاد مقياس المشاركة السياسية،
وذلك من خالل حساب معامل االرتباط بين درجة كل بعد والدرجة الكمية لممقياس ،فتراوحت

معامالت االرتباط بين األبعاد من ( )0.61إلى ( )0.83وكميا معامالت ارتباط دالة
إحصائيـًا عند مستوى الداللة (.)0.01
 الثباتتم حساب ثبات مقياس المشاركة السياسية باستخدام معادلة الفا لكرونباخ ،فبمغت
معامالت الثبات عمى النحو التالي )0.65( :لبعد االنسحاب السياسي؛ و( )0.69لبعد
المشاركة المدنية؛ و( )0.72لبعد المشاركة السياسية الرسمية؛ و( )0.79لبعد الفعالية
السياسية؛ و( )0.83لممقياس ككل ،وكميا معامالت مرتفعة ومقبولة إحصائيـًا.
جدول ()1

توزيع العبارات عمى أبعاد مقياس المشاركة السياسية
أبعاد المشاركة السياسية

العبارات

العدد

االنسحاب السياسي

25 - 21 – 17 – 13 – 9 – 5 – 1

7

المشاركة المدنية

26 - 22 – 18 – 14 – 10 – 6 – 2

7

المشاركة السياسية الرسمية

27 - 23 – 19 – 15 – 11 – 7 – 3

7

الفعالية السياسية

24 - 20 – 16 – 12 – 8 – 4

6

المجموع الكمي

27

 )2مقياس المسئولية االجتماعية
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قام الباحث بتصميم مقياس المسئولية االجتماعية من خالل الرجوع إلى المصادر
التالية)Starrett, 1996( :؛ ()Pancer et al., 2000؛ ( Watts & Guessous,
)2006؛ ()Nakamura & Watanabe-Muraoka, 2006؛ ( Pancer et al.,
)2007؛ (  .)Martin & Austin, 2010وقد تكون المقياس من بعدين :أوليما المسئولية
االجتماعية الشخصية ( 14عبارة) ،وثانييما المسئولية االجتماعية العامة ( 14عبارة) .وتم
حساب خصائصو السيكومترية عمى الوجو التالي:
 صدق المحكمينتم عرض عبارات أبعاد المقياس عمى لجنة ثالثية من أساتذة عمم النفس والقياس
التربوي لمحكم عمى صدق عبارات أبعاد مقياس المسئولية االجتماعية ،وانتيت المجنة
باالتفاق بنسبة ( )%100عمى صدق عبارات أبعاد مقياس المسئولية االجتماعية.
 االتساق الداخميتم حساب االتساق الداخمي لعبارات أبعاد مقياس المسئولية االجتماعية ،وذلك من خالل
حساب معامل االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكمية لمبعد الذي تنتمي إليو ،فبمغت
معامالت االرتباط لبعد المسئولية االجتماعية الشخصية من ( )0.61إلى ()0.72؛ ولبعد
المسئولية االجتماعية العامة من ( )0.70إلى ( ،)0.83وكميا معامالت ارتباط دالة
إحصائيـًا عند مستوى الداللة ( .)0.01والى جانب ىذا ،تم حساب االتساق الداخمي ألبعاد
مقياس المسئولية االجتماعية ،وذلك عن طريق حساب معامل االرتباط بين درجة كل بعد
والدرجة الكمية لممقياس ،فتراوحت معامالت االرتباط بين األبعاد من ( )0.79و()0.83
وكميا معامالت ارتباط دالة إحصائيـًا عند مستوى الداللة (.)0.01
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تم حساب ثبات مقياس المسئولية االجتماعية باستخدام معادلة الفا لكرونباخ ،فبمغت
معامالت الثبات عمى النحو التالي )0.82( :لمبعد األول؛ و( )0.79لمبعد الثاني؛ و()0.86
لممقياس ككل ،وكميا معامالت مرتفعة ومقبولة إحصائيـًا.
جدول ()2

توزيع العبارات عمى أبعاد مقياس المسئولية االجتماعية
أبعاد المسئولية االجتماعية

العبارات

العدد

المسئولية االجتماعية الشخصية

– 19 – 17 – 15 – 13 – 11 – 9 – 7 – 5 – 3 – 1

14

27 - 25 – 23 – 21
المسئولية االجتماعية العامة

– 20 – 18 – 16 – 14 - 12 – 10 - 8 – 6 – 4 -2

14

28 - 26 – 24 – 22
المجموع الكمي

28

إجراءات الدراسة
تم تنفيذ الدراسة وفقـًا لمخطوات التالية:
 تم تعريب مقياس المشاركة السياسية ،وحساب خصائصو السيكومترية من صدقوثبات ،وأيضـًا تم إعداد مقياس المسئولية االجتماعية وحساب خصائصو السيكومترية
من صدق وثبات عمى عينة قواميا ستين طالبـًا وطالبة من جامعة صبراتو.

 بعد التأكد من الخصائص السيكومترية لممقياسين ،تم تطبيقيما عمى عينة قواميا( )120طالبـًا وطالبة من جميع األقسام بكمية اآلداب بجامعة صبراتو ،ممن بمغ
المتوسط الحسابي ألعمارىم ( )22.7عامـًا.

 بعد تطبيق المقياسين ،تم تصحيحيما وفقـًا لمفاتيح المقياسين ،وتفريغيما لتحميميماإحصائيـًا.

المؤتمر العلمي الثاني لكلية اآلداب جامعة الزاوية  8152 / 7 / 51 -51م

833

المشاركة السياسية وعالقتها بالمسئولية االجتماعية لدى طالب وطالبات جامعة صبراتة

األساليب اإلحصائية المستخدمة
تم استخدام األساليب اإلحصائية التالية :معامل ارتباط بيرسون ،معادلة الفا لكرونباخ،
اختبار "ت".
عرض النتائج ومناقشتها
 )1عرض نتاج الفرض األول ومناقشتها :ينص الفرض األول عمى أنو "توجد عالقة دالة
إحصائية بين المشاركة السياسية والمسئولية االجتماعية لدى طالب الجامعة".
جدول ( )3معامالت االرتباط وداللتها اإلحصائية بين المشاركة السياسية والمسئولية االجتماعية
لدى طالب الجامعة
أبعاد المسئولية االجتماعية
أبعاد المشاركة السياسية
االنسحاب االجتماعي

المسئولية االجتماعية الشخصية
**5445-

الدرجة الكمية
المسئولية االجتماعية العامة
**5451-

**5463-

المشاركة المدنية

**5467

**5471

**5453

المشاركة السياسية الرسمية

**5456

**5467

**5469

الفعالية السياسية

**5472

**5464

**5479

الدرجة الكمية

**5475

**5466

**5464

أوضحت النتائج في جدول ( )3وجود ارتباطات سالبة دالة إحصائيـًا بين االنسحاب
االجتماعي أحد أبعاد المشاركة السياسية وكال من الدرجة الكمية لممسئولية االجتماعية
وأبعادىا المسئولية االجتماعية الشخصية والمسئولية االجتماعية العامة ،كما وجدت
ارتباطات موجبة دالة إحصائيـًا بين الدرجة الكمية لممشاركة السياسية وأبعادىا المشاركة
المدنية ،المشاركة السياسية الرسمية والفعالية السياسية وبين الدرجة الكمية لممسئولية
االجتماعية وأبعادىا المسئولية االجتماعية الشخصية والمسئولية االجتماعية العامة .وعميو،
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تؤيد ىذه النتائج صحة الفرض األول الذي ينص عمى وجود ارتباط دالة إحصائيـًا بين
المشاركة السياسية والمسئولية االجتماعية لدى طالب الجامعة.
ىذا ،وتتفق نتائج الفرض األول نسبيـًا مع ما انتيت إليو نتائج دراسات (Anderson,
)2005؛ ()Monhartova, 2008؛ ()Xu, et al., 2010؛ ()Austin et al., 2011؛
()Teney & Hanquinet, 2012؛ (أبو حشيش )2016 ،في وجود ارتباط بين المشاركة
السياسية والمسئولية االجتماعية.
ويرى الباحث ان وجود عالقة سالبة دالة بين االنسحاب االجتماعي والمسئولية
االجتماعية نتيجة منطقية ألن االنسحاب االجتماعي يتنافى مع المسئولية االجتماعية ،وذلك
ألن تتمثل في المشاركة والتفاعل والتواصل االجتماعي .بينما عمى الجانب اآلخر ،فإن وجود
ارتباطات موجبة دالة بين المشاركة السياسية وأبعادىا المشاركة المدنية ،المشاركة السياسية
الرسمية والفعالية السياسية وبين المسئولية االجتماعية وأبعادىا المسئولية االجتماعية
الشخصية والمسئولية االجتماعية العامة إنما يدل عمى أن المشاركة السياسية تعد في األصل
مسئولية اجتماعية ،ألن من يشارك في الشئون السياسية البد وأن يستشعر المسئولية نحو
من يشارك من اجمو.
 )2نتائج الفرض الثاني ومناقشتها :ينص الفرض الثاني عمى أنو "توجد فروق دالة
إحصائيـُا بين في المشاركة السياسية بين الذكور واإلناث من طالب الجامعة".

جدول ( )4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم "ت" وداللتها اإلحصائية في أبعاد
المشاركة السياسية بين الذكور واإلناث من طالب الجامعة

أبعاد المشاركة السياسية

االنسحاب السياسي

مجموعات

المتوسطات

االنحرافات

الدراسة

الحسابية

المعيارية

الذكور

15421

4421

اإلناث

18445

4417

قيم "ت"

الداللة
اإلحصائية

4425
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المشاركة المدنية
المشاركة السياسية الرسمية
الفعالية السياسية
الدرجة الكمية

الذكور

19422

4445

اإلناث

17411

4423

الذكور

18499

4427

اإلناث

16421

4439

الذكور

18445

4416

اإلناث

15497

4425

الذكور

71487

6424

اإلناث

67474

6456

2464

5455

3449

5451

3425

5451

3455

5451

أسفرت النتائج في جدول ( )4عن وجود فروق ذات داللة إحصائية في المشاركة
السياسية وأبعادىا االنسحاب االجتماعي ،المشاركة المدنية ،المشاركة السياسية الرسمية
والفعالية السياسية بين الذكور واإلناث من طالب الجامعة .وقد بمغت قيمة "ت" بين
المجموعتين عمى النحو التالي ،)4.20( :لالنسحاب السياسي في اتجاه اإلناث ،و()2.64
لممشاركة المدنية في اتجاه الذكور ،و( )3.49لممشاركة السياسية الرسمية في اتجاه الذكور،
و( )3.20لمفعالية السياسية في اتجاه الذكورـ و( )3.50لمدرجة الكمية لممشاركة السياسية في
اتجاه الذكور .ومن ثم ،تؤيد ىذه النتائج صحة الفرض الثاني الذي ينص عمى وجود فروق
دالة إحصائيـًا في المشاركة السياسية بين الذكور واإلناث من طالب الجامعة.
وتتفق نتائج الفرض الثاني جزئيـًا مع ما أسفرت عنو نتائج الدراسات التالية ( Tong,

)2003؛ ()Solhaug, 2006؛ ()De Piccoli & Rollero, 2010؛ ( Cicognani et
)al., 2012؛ (حسن )2016 ،في وجود فروق في المشاركة السياسية بين الذكور واإلناث.
اشارت النتائج إلى أن اإلناث أكثر انسحابـًا سياسيـًا مقارنة بالذكور ،وربما يعزى ىذا
إلى التنميط النوعي بأن البيئة الصغرى المتمثمة في األسرة والبيئة الكبرى المتمثمة في
قيودا عمى حق األنثى في الممارسات السياسية .بينما عمى الجانب
المجتمع مازالت تضع ً
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اآلخر ،نجد أن الذكور أكثر مشاركة في الشئون المدنية ،والشئون السياسية الرسمية وأكثر
فعالية في المجاالت السياسية.
 )3نتائج الفرض الثالث ومناقشتها :ينص الفرض الثالث عمى أنو "توجد فروق دالة
إحصائيـُا بين في المسئولية االجتماعية بين الذكور واإلناث من طالب الجامعة".
جدول ()5

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم "ت" وداللتها اإلحصائية في أبعاد المسئولية
االجتماعية بين الذكور واإلناث من طالب الجامعة
أبعاد المسئولية

مجموعات

المتوسطات

االنحرافات

االجتماعية

الدراسة

الحسابية

المعيارية

المسئولية االجتماعية

الذكور

32.67

3.77

الشخصية

اإلناث

29.65

3.51

المسئولية االجتماعية

الذكور

33.84

3.44

العامة

اإلناث

30.57

3.37

الذكور

66.51

5.67

اإلناث

60.22

5.51

الدرجة الكمية

قيم "ت"

الداللة
اإلحصائية

4.50

0.01

5.22

0.01

6.11

0.01

أسفرت النتائج في جدول ( )5عن وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
( )0.01في كل من الدرجة الكمية لممسئولية االجتماعية وأبعادىا المسئولية االجتماعية
الشخصية ،والمسئولية االجتماعية العامة بين الذكور واإلناث من طالب الجامعة .حيث
بمغت قيمة "ت" عمى الوجو التالي ،)4.50( :لممسئولية االجتماعية الشخصية ،و()5.22
لممسئولية االجتماعية الشخصية  ،و( )6.11لمدرجة الكمية لممسئولية االجتماعية .وكانت
الفروق لصالح الذكور .ومن ثم ،تؤيد ىذه النتائج صحة الفرض الثالث الذي ينص عمى
وجود فروق دالة إحصائيـًا في المشاركة السياسية بين الذكور واإلناث من طالب الجامعة.
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وتتفق نتائج الفرض الثالث نسبيـًا مع ما أوضحتو نتائج الدراسات التالية (Cariaga-
)Lo et al., 1997؛ ()Jackson, 2000؛ (المصطفى)2014 ،؛ ( Sosik et al.,
 )2017في وجود فروق في المسئولية االجتماعية بين الذكور واإلناث.
شعور بالمسئولية االجتماعية بشكل عام ،وبكل من
ًا
أوضحت النتائج أن الذكور أكثر

المسئولية االجتماعية الشخصية والمسئولية االجتماعية العامة من اإلناث ،وربماىذا يرجع
إلى كما تم توضيحو في الفرض الثاني إلى التنميط النوعي بين الذكور واإلناث؛ حيث أن
البيئات الثقافية العربية عامة ،والبيئة الثقافية الميبية خاصة مازالت تضع فروقًا بين الذكور
واإلناث في تحمل المسئولية االجتماعية ،حيث أنيا تشكل الذكور بأنيم يجب أن يكونوا أكثر
شعور بالمسئولية االجتماعية ألنو "الرجل" بينما ال تضع مثل ىذه القيود عمى المرأة ألنيا
ًا

"إمرأة".

خالصة النتائج
انتيت نتائج الدراسة إلى ما يمي:
 وجود ارتباطات دالة إحصائيـًا بين المشاركة السياسية وأبعادىا االنسحاب السياسي،المشاركة المدنية ،المشاركة السياسية الرسمية والفعالية السياسية وبين المسئولية
االجتماعية وأبعادىا المسئولية االجتماعية الشخصية والمسئولية االجتماعية العامة لدى
طالب الجامعة.
 وجود فروق ذات داللة إحصائية في المشاركة السياسية وأبعادىا االنسحاب السياسي،المشاركة المدنية ،المشاركة السياسية الرسمية والفعالية السياسية بين الذكور واإلناث من
طالب الجامعة.
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 وجود فروق ذات داللة إحصائية في المسئولية االجتماعية وأبعادىا المسئوليةاالجتماعية الشخصية والمسئولية االجتماعية العامة بين الذكور واإلناث من طالب
الجامعة.
التوصيات
في ضوء ما انتيت إليو الدراسة من نتائج ،يمكن تقديم التوصيات التالية:
ذكور أم إناثـًا بأىمية المشاركة
ًا
 محاولة زيادة الوعي بين طالب الجامعة سواء أكانواالسياسية ومدى أىميتيا في نيضة المجتمع الميبي ،ألن أية نيضة اجتماعية ال تبنى
إال عمى سواعد الشباب.
 يجب عمى مؤسسات التطبيع االجتماعي غرس الشعور بالمسئولية االجتماعية لدىاألبناء في األعمار المبكرة ألىميتيا في تنشئة أجيال لدييا القدرة عمى تحمل المسئولية.
المراجع
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السعودي بالمنطقة الغربية وعالقتيا ببعض المتغيرات .مجمة مركز البحوث التربوية
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ممحق ( )1مقياس المشاركة السياسية
إعداد ()Talò & Mannarini, 2015
م

العبارة

1

اء في االنتخابات المحمية أو الوطنية.
ال أشارك في التصويت سو ً
أىتم بمتابعة األحداث والشئون السياسية.

3
5

اء في االنتخابات أو االستفتاءات.
أشارك في عمميات االقتراع سو ً
أقاطع المنتجات تنفي ًذا لبعض األسباب األخالقية أو السياسية (االيدلوجية).

ال أىتم بقراءة الجرائد أو مشاىدة البرامج التميفزيونية ذات الصبغة السياسية.

6

أقوم بمراسمة الجرائد.

7

امتنع عن التوصيت لموقفات االحتجاجية.

8

أوقع عمى المذكرات االحتجاجية.

2
4

9

أشعر أن السياسة مجال ممل وال طائل من ورائو.

10

أتبرع بالمال لممؤسسات الخيرية.

11

أتواصل مع الرموز السياسية.

12

أقوم بتوزيع بعض المواد السياسية.

13

أحجم عن الحديث في الشئون السياسية.

14

أناقش القضايا السياسية مع أصدقائي وغيرىم بالطرق التقميدية أو عبر االنترنت.

15

اتطمع لممارسة أحد المناصب العامة.

16

أقوم بكتابة الشعارات السياسية أو رسم الجرافيتي عمى جدران المباني.

17

ال انشغل باألمور السياسية.

18

أحرص عمى شراء الجرائد أو متابعة البرامج التي تعالج القضايا السياسية.

19

اتبرع بالمال لألحزاب والمنظمات السياسية.

20

أنا عضو فعال في أحد الحركات أو المنتديات السياسية.

21

أشعر باالشمئزاز عند الحديث عن السياسة.

22

أتطوع في المؤسسات االجتماعية ،المدنية ،أو الدينية.

23

أنا عضو في أحد األحزاب السياسية ،النقابات ،أو المنظمات السياسية.

24

أشارك في اإلضرابات ،الوقفات االحتجاجية والمظاىرات.

25

أشعر باالشمئزاز عند الحديث عن السياسة.

26

أتطوع في المؤسسات االجتماعية ،المدنية ،أو الدينية.

27

أنا عضو في أحد األحزاب السياسية ،النقابات ،أو المنظمات السياسية.

نعم
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المشاركة السياسية وعالقتها بالمسئولية االجتماعية لدى طالب وطالبات جامعة صبراتة
ممحق ( )2مقياس المسئولية االجتماعية
إعداد (الباحث)
م

العبارة

1

أحب االلتزام بالعادات والتقاليد.

2

عمى كل فرد تخصيص جزء من وقتو يعمل من خاللو لصالح بمدتو أو وطنو.

3

أضع اآلخرين في اعتباري عند القيام بأمر ما.

4

أفكر جديـًا في التطوع في إحدى المنظمات الخيرية.
أقدر خدمات اآلخرين لي.

6

عمى الحكومة العمل من أجل تقميص الفجوة ما بين المحافظات الغنية والفقيرة.

7

أود أن أكون شخصـًا يمكن الوثوق بو.
عمى الحكومة العمل من أجل تعميم األمن والسالم في كافة أرجاء الوطن.

10

أوافق عمى زيادة الضرائب طالما أنيا تصب في صالح الفقراء.

11

استفيد من أخطائي في تحسين أدائي المستقبمي.

12

أىتم بمتابعة الشئون السياسية واالجتماعية.

13

أبذل قصارى جيدي إلنجاز ما أكمف بو من ميام.

14

عمينا جميعـًا السعي من أجل تحقيق العدالة االجتماعية.
اعتمد عمى نفسي في حل مشكالتي.

16

يعد توفير الدعم لمفقراء مسئولية جميع أفراد المجتمع.

17

أحرص عمى االلتزام بالمواعيد المقررة.

5

8

نعم

إلى حد ما

ال

ينبغي َّاال تتعارض حريتي مع حريات اآلخرين.

9

15

18

ينبغي تحريك عجمة التغير المجتمعي نحو األفضل.

19

أحاول خفض كميات النفايات من خالل إعادة استخدام المواد.

20

أرى أن المشاركة في عمميات االقتراع المختمفة واجب وطني.

21

أىتم باتباع اإلجراءات التي تخفض من التموث بشتى مظاىره.

22

لكل فرد دور مجتمعي ينبغي القيام بو عمى نحو أمثل.

23

أعمل عمى توجيو اآلخرين نحوالسموك القويم.

24

أفكر باستمرار فيما يمكن فعمو لمنيوض بالمجتمع.

25

اتعاطف مع غيري عندما يقعون في الشدائد.

26

عمينا التفكير في الشئون القومية واىمال باقي قضايا األمة العربية واإلسالمية.

27

اتحمل مسئولية ما ارتكبو من أخطاء.

28

ينبغي عمى الشباب المشاركة في األحزاب والمنظمات السياسية.
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الواجبات المدرسية المنزلية (فوائدها – أضرارها

الواجبات المدرسية المنزلية ( فوائدىا – أضرارىا )
د .أبوعجيمة محمد الشيباني
مقـــــدمة

جامعة صبراتة

مف السمات األساسية المميزة لمحياة المدرسية في تجمياتيا الصفية  ،نجد التواتر الكبير
لمجموعة مف الصعوبات التربوية والنفسية واالجتماعية  ،في البداية تكوف ىذه الصعوبات
بسيطة  ،ثـ تصبح معقدة ،وتودي أحيانا إلي مشاكؿ ذات طبيعة ممتدة  ،توثر عمى
شخصية التمميذ والمناخ المدرسي بشكؿ عاـ  .والعممية التعممية ىي عممية معقدة وشائكة
تحتوى عمي مجموعة كبيرة مف العوامؿ المتداخمة والمشتابكة منيا التمميذ  ،والمعمـ  ،المنيج
 ،والوسائؿ األدوات التعميمة  ،وطرائؽ التدريس ،والمبنى الدراسي ،األخصائي االجتماعي ،
والتربوي  ،والبيئة المحيطة  ،والمجتمع  ،األىداؼ  ........وكميا في النياية تسعي إلي
تحقيؽ مجموع مف األىداؼ وفؽ فمسفة المجتمع والفرد والعصر .
واذا كانت العممية التعميمة ىي مجموعة األنشطة واإلجراءات التي تيدؼ إلي حدوث التعميـ
فأف سيكولوجية التعميـ تقوـ بدور بارز في ىذا المجاؿ حيث أنيا تفيد في تجنب الطرؽ
غير الصحيحة أو المضيعة لموقت في تعممنا وتوجيو تعمـ اآلخريف ))1(( .
لقد أكدت مجموعة مف األبحاث والدراسات إف تفوؽ بعض اإلفراد عمي آخريف ال يرجع
باألساس إلي كيفية اكتساب المعارؼ أو حجميا  ،بؿ يرجع بالتحديد إلي استراتيجيات التعميـ
))2(( .
وتقر السياسات التربوية في جميع بمداف العالـ المعاصر  ،بأف إصالح أنظمتيا التعميمة
يتوقؼ في جزء كبير منو  ،عمي تكويف مدرسيف قادريف عمي تطبيؽ ىذا اإلصالح واخراجو
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إلي حيز الوجود  ،وتحويمو مف شعارات وأماف  ،إلي واقع عممي ممموس وممارسة فعمية
داخؿ األقساـ الدراسية في المؤسسات التعميمة ((.))3
مما ال شؾ فيو  ،إف الواقع الراىف الذي يعشيو نظامنا التربوي التعميمي  ،محاط بمجموعة
مف الصعوبات والتحديات  ،قد تصؿ في كثير مف األحياف إلي اإلشكاليات  .مف ىذه الزاوية
 ،فأف البحت عف مسببات لمشاكمنا التعميمة  ،بات أمر ضروريا بالنسبة لكؿ الفاعميف في
ىذا الميداف  ،مف ىنا نطرح ظاىرة الواجبات لمدرسية المنزلية  ،حيث بعد فترة مف الجدؿ ،
ال يزاؿ الباحثوف يقوموف بفرز الحقيقة حوؿ إيجابيات وسمبيات الواجبات المنزلية .
مشكــمة البــحث
الواجب المنزلي ىو  .ىو عبارة عف مجموعة مف المياـ المحدودة لمطمبة مف قبؿ
مدرسييـ إلنيائيا خارج الفصوؿ أو في المنزؿ  ،ويعرفيا كوبر الواجبات المنزلية ىي ميات
يكمؼ بيا المعمموف طالبيـ بحيث يطمب منيـ انجازىا في غير ساعات الدواـ الرسمي .
وجد كوير وزمالئو مف خالؿ مراجعة لمدارسات التي نشرت في الفترة مف ((1987الي
 ، )) 2008أف الوجبات المنزلية مرتبطة بعالمات اختبار أفضؿ في المدرسة الثانوية وبدرجة
اقؿ في المرحمة اإلعدادية  .مع ذلؾ فقد وجدوا دليال خافتاً عمي إف الوجبات المنزلية توفر
فائدة أكاديمية في المدرسة االبتدائية .
ويشير مؤيدو الواجب المنزلي إلي المزايا غير األكاديمية التي يمكف أف تقدميا الوجبات
المنزلية مثؿ "تطوير المسئولية الشخصية  ،وعادات الدارسة الجيدة  ،وميارات إدارة الوقت
()4
في خضـ ىذا الجدؿ الدائر يمكف أف تتمحور إشكالية البحث حوؿ السؤاؿ األشكاؿ التالي
-:

المؤتمر العلمي الثاني لكلية اآلداب جامعة الزاوية  8152 / 7 / 51 -51م

763

الواجبات المدرسية المنزلية (فوائدها – أضرارها

 ما ىو الدور الذي تضطمع بو الوجبات المدرسية في تحسيف نوعية التعميـ والتحصيؿالدراسي لمتالميذ ؟
تمت معالجة عناصر المشكمة مف خالؿ بحث اآلراء المتناقصة حوؿ ىذه المسألة ،حيت تـ
صياغة مجموعة مف األسئمة اإلجرائية التي تمت معالجة السؤاؿ اإلشكالي العاـ مف خالؿ
اإلجابة عنيا وىي كالتالي -:
*ىؿ لمواجبات المدرسية المنزلية تأثير سمبي عمي تحصيؿ األطفاؿ وسعادتيـ ؟
* ماذا يحدث في غياب الواجبات المدرسية ؟
* كيؼ تحقؽ الواجب المنزلية أىدافيا ؟
* الواجبات المدرسية المنزلية  :ىؿ تفيد الطالب أما نؤخر تحصمو الدراسي ؟
* ىؿ توجد عالقة بيف تأثير الواجبات المدرسية ومستوى الصؼ الدراسي ؟
* ما ىو الوقت المثالي لمواجبات الدراسية المنزلية لكؿ مف تالميذ المرحمة االبتدائية والثانوية
 ،والجامعية ؟
*ما ىي أىـ االقتراحات لالستفادة مف الوجبات المدرسية المنزلية دوف الضرر بشخصية
الطفؿ ؟
أىــــداف البحث
لقد حاوؿ البحث تحقيؽ األىداؼ التالية -:
 التعرؼ عمي أىمية الواجب المدرسية المنزلية . الكشؼ عف ايجابيات الواجبات المدرسية المنزلية . التعرؼ تأثير الواجبات المدرسية وعالقة ذلؾ بمستوى الصؼ الدراسي .الكشؼ عف الوقت المثمي المخصص لمواجبات المدرسية المنزلية لكؿ مف تالميذاالبتدائي،الثانوي  ،الجامعي.
المؤتمر العلمي الثاني لكلية اآلداب جامعة الزاوية  8152 / 7 / 51 -51م

763

الواجبات المدرسية المنزلية (فوائدها – أضرارها)

مصطمحات البحث
الوجبات المنزلية "البيتية" ىي الميمات التي يتعيف عمى الطالب القياـ بيا خارج الصؼ
الدراسي الستمرار التعمـ وتثبيتو وتعزيزه والتوسع فيو .
اإلطار النظري
مقدمة عن الواجب المنزلي وأىميتو :
يتفؽ اولياء االمور والمعمميف والتربويوف عمى أىمية الواجبات المنزلية في تدعيـ المادة
الدراسية واكتساب مجموعة مف القيـ االيجابية مثؿ .
االعتماد عمى النفس واداء الوقت وتحمؿ المسئولية كما تساىـ الواجبات المنزلية في تطوير
ميارات البحث واالستقرار واالستكشاؼ ومواجية الضغوط .
ويعتبر الواجب المنزلي مف أصوؿ التدريس التي يمكف االستغناء عنيا فيو يمثؿ عممية تقويـ
ألىداؼ الدرس ومدى تحققيا في شخصية الطالب  ،ويمكف بواسطتيا معرفة مواطف
الضعؼ والقصور لدى الطالب وبالتالي يمكف معالجتيا ومعرفة مواطف القوة حتى يتـ دعميا
وتعزيزىا  ،بشرط أف تعطي الواجبات المنزلية وفؽ أسس ومعايير محددة وفي زمف مناسب
حتى ال ينعكس تأثيرىا االيجابي عمى شخصية الطالب وتحصيمو  ،وفي ىذا الصدد نشير
لتوصيات مجمس التربية الوطنية االمريكية بتحديد مجمؿ الوظائؼ المنزلية بحيث ال يتعدى
العشريف دقيقة يومياً في المرحمة األساسية ( الصؼ االوؿ حتى الثالث ) .
واالربعيف دقيقة حتى الصؼ السادس وبمعدؿ ساعتيف في المرحمة اإلعدادية والثانوية  ،وأف
قسماً مف المعمميف يطمب الوظائؼ المنزلية بشكؿ عشوائي ليمقى بالمسئولية عمى كاىؿ
األىؿ ومف جية أخرى ال يقوـ بمتابعة الوظيفة وكشؼ مواطف الضعؼ لدى طالبو
واالستفادة مف اخطائيـ ألنو لف يجد وقتاً كافياً لمراجعتيا مما يبعث المباالة في نفس الطالب
(. ) 5
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مفيوم الواجبات المنزلية .

عرفت الواجبات المنزلية عمى أنيا ميمات يكمؼ بيا المعمموف طالبيـ بحيث يطمب منيـ
إنجازىا في غير ساعات الدواـ الرسمي .
كما ُعرؼ الواجب المنزلي عمى أنو أي نشاط موجو يقوـ بو الطالب خارج الصؼ الدراسي
ييدؼ التمكف مف المادة العممية ويعرفيا الباحث ىي كؿ ما يسند لمطالب خارج الصؼ

المدرسي مف حفظ أو تحميؿ أو تحضير أو مراجعة أو عمؿ بحث أو تمخيص جزء مف
المادة العممية أو ترجمة أو عمؿ نماذج ووسائؿ تعميمية  ،وقد يكوف الواجب المنزلي فردي
يقوـ بو الطالب لوحده أو جماعي يقوـ بو مجموعة مف التالميذ .
المعايير التربوية لمواجب المنزلي .
إف الواجبات المنزلية السميمة والجيدة ىي التي تبنى عمى أسس صحيحة ووفؽ معايير تربوية
عممية سميمة وأىداؼ واضحة ومحددة منيا :
 -1أف تكوف ىادفة بالنسبة لممعمـ .
 -2ذات محور يدور حولو الواجب المدرسي .
 ..... -3لدى الطالب عادات دراسية جيدة .
 -4يساعد عمى تنمية الفكر واالبتكار .
 -5أف تكوف مثبتة لتعمـ سابؽ .
 -6تؤدي إلى توسيع ثقافة ومدركات الطالب ( . ) 6
 -7أف تكوف مناسبة لقدرات الطالب العقمية .
 -8أف تراعى مرحمة النضج الجسمي والعقمي لمطالب .
 -9أف ال تكوف مممة ومرىقة لمطالب .
 -10أف يراعى الزمف المناسب ليا وفؽ المرحمة الدراسية .
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خصائص الواجبات المنزلية .

 -1أف تكوف واضحة ومحددة كي ال تربؾ الطالب في أعدادىا  .وأف تصاغ بمغة بسيطة
مفيومة لجميع الطالب .
 -2أف تكوف موجزة بحيث يستطيع الطالب فيـ ما المطموب منيـ عممو بالضبط .
 -3أف تثير التفكير المنطقي واالستدالؿ واالستنتاج عند الطمبة .
 -4اف تساعد الطمبة عمى استم اررية المعمـ .
 -5أف تحتوي عمى تعميمات وتوجييات تساعد الطالب عمى فيميا وحميا .
 -6أف تقنع الطمبة بأىميتيا نتيجة ضبط داخمي يحضره عمى أدائيا.
 -7أف تراعى جميع المستويات العقمية  ،الذكي  ،والمتوسط  ،والضعيؼ .
 -8أف تنمي دافعية االنجاز لدى الطالب وتحفزىـ لمعمؿ المدرسي .
 -9يجب أف تكوف عمى ىيئة رسوـ والعاب وأحاجي ومتاىات خاصة في الصفوؼ االولى
مف التعميـ االساسي .


عيوب الواجبات المنزلية .

الواجبات المنزلية العشوائية والتي ال تخضع لمعايير وأسس تربوية نفسية معرفية قد ينتج
عنيا مجموعة مف االشكاليات منيا .
 زيادة الميوؿ السمبية تجاه المدرسة . تقميؿ الدافعية لمتعميـ . زيادة ضغط االباء عمى الطالب . أمكانية غش الطالب لمواجبات أو نقميا مف زمالئيـ . -التسبب في نشوب خالفات داخؿ االسرة .
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 تعمؿ عمى تقميص الوقت المخصص لأللعاب واالنشطة والتواصؿ االجتماعي لمطالب( )7


أىمية الواجب المدرسي البيتي :

 -1التعمـ الفردي الذاتي عف طريؽ االنياؾ واالنشغاؿ بإنجاز الواجب المدرسي البيتي .
 -2الواجب المدرسي البيتي يحسف مستوى أداء الطمبة .
 -3الوصوؿ إلى الحقائؽ واالستنتاجات العممية عف طريؽ الممارسة العممية باستخداـ
التحميؿ والربط .
 -4إنجاز االعماؿ التربوية التي لـ تستكمؿ في الفصؿ .
 -5التدريب عمى حؿ نوعية اسئمة االمتحانات .
 -6تنمية ميارات الرسـ والتحميؿ والتطبيؽ ( مريـ ستاف ) .
 -7زيادة قدرة الطمبة عمى فيـ وحفظ بعض المصطمحات خاصة في ميداف المغة .


أىداف الواجب المدرسي البيتي .

 -1التعود عمى استخداـ بعض المستويات العميا في التفكير مثؿ التطبيؽ والتحميؿ
والتركيب والتقويـ
 -2تشجيع الطالب عمى االعتماد عمى النفس .
 -3تقوية دافعية االنجاز لدى الطالب .
 -4ربط االنشطة المدرسية بالبيت .
 -5تييئة الطمبة نفسياً لالمتحانات التقويمية والفصمية .
 -6تعويد الطمبة عمى تحمؿ المسئولية وادارة الوقت .
 -7تحضير الطمبة عمى أنجاز االنشطة خارج المدرسة واستغالؿ البيئة المحيطة خاصة في
الواجبات الفنية ومواد العموـ ( فيزياء  ،كيمياء  ،أحياء ) .
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 -8تشخيص مواطف الضعؼ لدى الطالب ومحاولة عالجيا .
 -9استشارة الطالب لمبحث واالطالع .
-10


رفع مستوى أداء الطالب االكاديمي .

أنواع الواجبات المدرسية البيتية .

تنقسـ الواجبات المدرسية إلى عدة أنواع يختارىا المعمـ لتحقيؽ ىدؼ لدى الطمبة منو :
 -1الواجبات البيتية السابقة ( واجبات التييئة ) وتيدؼ إلى تييئة الطالب إلى الخبرات
الجديدة  .وذلؾ بمراجعة الخبرات التعميمية السابقة لمفاىيـ ونظريات وحقائؽ ومبادئ
وعادة تأتي في بوابة العاـ الدراسي اليدؼ منيا ربط الخبرات السابقة بالخبرات الجديدة .
 -2واجبات بيتية لتنمية خبرات جديدة تعطي بعد االنتياء مف الدرس أو الخبرات الجديدة ،
ويمكف أف نطمؽ عمييا واجبات بنائية أي تساعد عمى بناء خبرات جديدة وتثبيتيا في
ذىف الطمبة .
 -3واجبات بيتية لتنمية خبرات مستقبمية ويمكف أف نطمؽ عمييا واجبات تحضيرية وتعطي
كمقدمة لدرس جديد  ،حيث يقوـ الطمبة بتحضير الدرس الجديد ثـ عرضو أماـ زمالئيـ
في الفصؿ الدراسي وىذا يعطي لغوية راجحة ميمة لمطالب ويزيد مف ثقتو بنفسو
ودافعيتو .
 -4واجبات بيتية لتنمية خبرات تعميمية محددة نتيجة االبداع واالبتكار لمطالب المتفوؽ ،
وتنمية ميارة معينة أو عالج خبرة تعميمية لمطالب الضعيؼ .


سمبيات الواجب البيتي المدرسي :

 -1كره المعمـ .
 -2كره المادة الدراسية .
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 -3عدـ القدرة عمى فيـ الواجب لوجود مشكالت صحية ( ضعؼ البصر – ضعؼ السمع
)أو مشكالت في معدالت الذكاء لدى الطالب .
 -4اعتماد الطمبة عمى اولياء االمور في تنفيذ الواجب البيتي خاصة في السنوات االولى(
المدرسة االبتدائية )
 -5صعوبة الواجب وطولو مف حيث الكـ .
 -6الواجب البيتي قد يخمؽ نوعاً مف التوتر داخؿ البيت وما يصاحبو مف صراخ وضرب
أحياناً وقمؽ .
 -7تأخر بعض الطالب في القياـ بالواجب البيتي .
 -8القياـ بالواجب بصورة غير كاممة أو غير دقيقة .
 -9نسخ الواجب حرفياً مف دفتر زميؿ أخر ( الغش في ادائو ) .
 -10حؿ تماريف غير مطموبة في الواجب .
 -11عدـ حؿ الواجب عمى االطالؽ ( . ) 8
 -12عدـ استخداـ التحفيز والتشجيع مف قبؿ المعمـ بوضع عالمة نشاط الواجب .
 -13عدـ قدرة الطالب عمى تنظيـ وقتو وتوزيعو بشكؿ سميـ ومناسب عمى االنشطة
اليومية .
 -14ميوؿ الطالب السمبية نحو المادة نتيجة لصعوبتيا ( عدـ ةجود الدافعية لمتعمـ ) .
 -15ضعؼ قدرات الطالب العقمية  ،وعدـ قدرة الطالب عؿ فيـ التعميمات الخاصة
بالواجب وذلؾ نتيجة لمشكالت صحية ذكائية ( ) 9
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الدراسات السابقة
أظيرت دراسة صفوت ىشاـ حسنى عبد الرحمف أف لمواجبات المنزلية أثر في زيادة
التحصيؿ لصالح المجموعة التجريبية في مادة المغة العربية  ،وتفوقاً حسب مستويات بموـ
المعرفية الدينا(معرفة  ،فيـ  ،تطبيؽ )
ورد في دراسة حامد (  ) 10توضيح مدى اسياـ الواجبات المنزلية في تحقيؽ واكتساب
الطالب ميارة التعميـ الذاتي كما يمي :
 -1زيادة دوافع الطالب لمتعمـ مع إعطائو حرية استخداـ المصادر المتنوعة لزيادة قدرتو
عمى االعتماد عمى النفس لموصوؿ إلى تحقيؽ أىداؼ لغوية محددة .
 -2يمكف عف طريؽ الواجبات المنزلية مراعات الفروؽ الفردية ليمكف كؿ طالب التعمـ تبعاً
بقدراتو واستعداداتو وبالتالي قضاء الوقت الذي يتناسب وسرعتو الذاتية في أنجاز
الواجب المنزلي المطموب .
 -3تتيح الواجبات المنزلية مشاركة الطالب في الحصوؿ عمى المعمومات مف مصادرىا
األصمية واشتقاؽ ـ يناسب قدراتو وحاجاتو  ،واالبتعاد عف دور المستقبؿ لممعمومات فقط
 -4تساعد الواجبات المنزلية الطالب عمى التقويـ الذاتي لمتعرؼ عمى مواطف الضعؼ لديو
ويعمؿ عمى عالجيا ذاتياً أو بمساعدة المعمـ وىذا يزيد مف الدافعية لمتحسف .
 -5تعويد الطالب عمى تحمؿ المسئولية في اختيار االساليب واالشكاؿ المختمفة لعممية
التعمـ لتحقيؽ االىداؼ المتنوعة لمواجبات المنزلية .
وتبرز أىمية الواجبات المنزلية بمساعدة الطمبة في انجاز ما يناط بيـ مف اعماؿ  ،مع
إعطائيـ فرصة المبادرة وتحسيف تحصيميـ وزيادتو وتعزيز قدرات الطمبة عمى التعمـ الذاتي
معتمديف عمى انفسيـ .
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وأظيرت دراسة الشرع وعايد (  ) 11أف اتجاىات الطمبة نحو الواجبات المنزلية تختمؼ تبعاً
لنوع المدرسة حكومية أو خاصة بحيث أظيرت الدراسة أف اتجاىات طمبة المدارس الحكومية
نحو الواجبات المنزلية كانت إيجابية مقارنة بطمبة المدارس الخاصة وأظيرت الدراسة أف
اتجاىات الطمبة نحو الواجبات المنزلية تختمؼ تبعاً لمستوى التحصيؿ لصالح الطمبة ذوى
التحصيؿ المتوسط مقارنة بذوي التحصيؿ الجيد والممتاز وقد يعود ذلؾ أف الطمبة ذوى
التحصيؿ المتوسط يجدوف في الواجبات المنزلية فرصة تمكنيـ مف رفع مستوى تحصيميـ
الدراسي .
تعد الواجبات المدرسية ركنا أساسياً في العممية التعميمية  ،مف خالليا يطمئف المعمـ عمى
مستوى تحصيؿ الطالب ويتحقؽ الوصوؿ إلي أىداؼ الدرس مف خالؿ التطبيقات المطموبة
عمي الرغـ مما تؤديو الواجبات المنزلية مف ادوار عديد في تنمية وتطوير قدرات الطالب
التربوية والتعميمية  .إال أنيا تمثؿ واحدة مف ىـ مصادر الصراع وتعتبر ظاىرة جدلية
تتصارعيا اتجاىات مختمفة ،فيناؾ مف يؤيد وىناؾ مف يعارض بؿ ىناؾ مف يدعو إلي
إلغاء الواجبات نيائياً آو حصرىا داخؿ المدرسة فقط ....
وسنعرض مف خالؿ ىذا الطرح جممة مف اتجاىات واآلراء حوؿ الواجبات المدرسية المنزلية
أوال  -:االتجاه الذي يؤيد ويدعم الواجبات المدرسية :
دراسة بعنواف اثر استخداـ الواجبات االلكترونية عمي التحصيؿ ومستوى تنفيذ الواجبات
المنزلية لمادة التاريخ لدى طالب المرحمة المتوسطة  ،ىدفت ىذه الدراسة ألي قياس اثر
استخداـ الوجبات االلكترونية عمى التحصيؿ الدراسي ومستوى تنفيذ الواجبات المنزلية لمادة
التاريخ لدى طالب المرحمة المتوسطة حيث استخدمت المنيج التجريبي وقسمت العينة إلي
مجموعتيف تجريبية وضابطة وتوصمت إلي :
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أف الستخداـ الواجبات االلكترونية اثر ايجابياً في زيادة التحصيؿ لدى لطالب في
مادة التاريخ .



مستوى أداء المجموعة التجريبية ألداء الواجبات أفضؿ مف المجموعة الضابطة
((.))12

دراسة بعنواف اثر استخداـ الواجبات المنزلية األصمية في تنمية االتجاه نحو التعمـ الذاتي
لدى طالبات الصؼ األوؿ الثانوي في مادة الفيزياء .
توصمت ىذه الدراسة إلي وجود فروؽ دالة إحصائيا عند مستوى داللة إحصائية ""0.05
بيف متوسطات درجات القياس البعدي لدى طالبات المجموعة التجريبية والضابطة في
مقياس االتجاه نحو التعميـ الذاتي لصالح المجموعة التجريبية مما يعنى األثر االيجابي
لمواجبات المنزلية (())13
دراسة بعنواف فاعمية االنترنت في إعطاء الواجبات البيتية لطمبة كميات لتربية وعالقتو
بالتحصيؿ واالتجاه نحو مادة الرياضيات  .توصمت إلي النتائج التاليػ ػ ػػة -:
استخداـ الواجبات المنزلية التقميدية لو دور كبير في تكويف اتجاىات ايجابية نحو مادة
الرياضيات ((..))14في مقاؿ ألسماء العبودي عمي االنترنت بعنواف الواجبات المدرسية
قياس موجع أحيانا ومف خالؿ المقابمة استطمعت أراء الوسط التربوي وكانت بعض اآلراء
حسب األتي :


تساعد الواجبات المدرسية الطالب عمي التقويـ الذاتي لمتعرؼ عمى مواطف الضعؼ
لديو ويعمؿ عمي عالجيا ذاتياً .



الواجبات المنزلية ليا أىمية كبيرة في تحسيف تفكير األطفاؿ وذاكرتيـ  ،وىي
تساعدىـ عمي تطوير ميارات وعادت ايجابية في الدراسة تفيدىـ طواؿ حياتيـ .
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تساعد الواجبات المدرسية المنزلية عمي تحقيؽ أداء أفضؿ في المدرسة عندما تكوف
ذات معني .



قي الصفوؼ الدراسية األولي يساعد الواجب المنزلي األطفاؿ عمي تطوير عادات
دراسية جيدة واتجاىات ايجابية .



ىناؾ اتجاه نحو الواجب المنزلي في الرياضيات يرى أصحاب ىذا االتجاه أف
التدريس الجيد ال يمكف تصوره بدوف واجب منزلي حيث أف الواجبات المدرسية
تحقؽ أىدافا تربوية ال يمكف تحقيقيا إال عف طريؽ الواجب المنزلي ". "15

أشارت دراسة ألمانية طبية حديثة آف الواجبات المدرسية المنزلية توثر ايجابياً عمي شخصية
الطالب فتعزز المعمومات التي حصموا عمييا خالؿ اليوـ الدراسي وأشارت الدراسة التي
أجريت بجامعة توبنغف في ألمانيا ونشرت في مجمة "البحوث الشخصية" إلي إف الواجبات
المدرسية المنزلية ليا اثر إيجابي عمى شخصية األطفاؿ وتسعدىـ عمي أف يصبحوا أكثر
وعياً وقاؿ أستاذ عمـ النفس بالجامعة الدكتور ريتشارد غولنز في بياف صحفي "وتظير
نتائجنا إف الواجبات المدرسية المنزلية ليست ذات صمة فقط باألداء المدرسي ،بؿ أيضا
بتطوير الشخصية شريطة إف يبذؿ الطالب الكثير مف الجيد في مياميـ ((.))16
وذكرت دراسة طبية إف الواجبات المدرسية تؤثر إيجابياً عمي شخصية الطالب لتعزز
المعمومات التي تحصؿ عمييا في اليوـ الدراسي .


االتجاه الثاني الذي يرفض الواجبات المدرسية ويرى أنيا غير ذات فائدة لمطالب

تعتمد فكرة الواجبات المدرسية المنزلية باألساس عمي مبدأ تطبيؽ ما تعممو التمميذ في
الفصؿ الدراسي حتي يثبث في الذىف ،عالوة عمي اف التمميذ بإنجازه الواجب المنزلي يتعمـ
إدارة فترة معينة مف الوقت بعيداً عف المعمـ  ،ولكف عمي الصعيد العممي ىؿ ىي مفيدة أـ
مضرة لمطالب ؟
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يقوؿ أستاذ عمـ النفس االجتماعي بجامعة ديوؾ ىاريس كوبر  ،وىو احد ابرز الباحثيف
بالواجبات المدرسية المنزلية ،إف الواجبات المدرسية مرتبطة بعالمات اختبار أفضؿ في
المدرسة الثانوية وبدرجة اقؿ في المرحمة اإلعدادية  ،ومع ذلؾ وجد كوير وزمالؤه دليال
خافتاً عمي إف الواجبات المنزلية توفر فائدة أكاديمية في المدرسة االبتدائية ويقوؿ كوبر انو
ال يوجد إي دليؿ عمي اى كمية مف الواجبات المدرسية المنزلية يمكف إف تحسف األداء
األكاديمي لمطالب المرحمة االبتدائية فالواجبات المدرسية المنزلية حسب ما يشير ىاريس
كوبر ليا تأثير سمبي عمي مواقؼ األطفاؿ تجاه المدرسة  ،فالطفؿ في بداية المدرسة يستحؽ
الفرصة لتنمية حب التعمـ  ،ولكف الوجبات المدرسية في سف مبكرة تسبب كراىية العديد مف
األطفاؿ لممدرسة  ،وكراىية التعميـ األكاديمي بوجو عاـ لإلجابة عمي السؤاؿ السابؽ جمع
أستاذ تربية نيوزلندى نتائج أكثر مف  50إلؼ دراسة شممت تقريباً  80مميوف تمميذ بيدؼ
التعرؼ عمي أفضؿ الطرؽ التعميمية التي تحقؽ أقصى استفادة لمتالميذ وخمص العالـ
االستاذ جوف ىاتي إلي وجود مجموعة مف العوامؿ والمتغيرات تؤدى إلي نجاح العممية
التعميمية وجودتيا مف بينيا العالقة اإلنسانية الجيدة بيف األستاذ والتمميذ واتباع تقنيات
واستراتجيات تعميمية معينة  ..وغيرىا مف العوامؿ أما الواجبات المدرسية فجاءت في ذيؿ
القائمة ورأى أنيا تساعد التمميذ بنسبة ضئيمة لمغاية


واظيرت نتائج الدراسات إف الطمبة األكثر عم اًر واألعمى في المستوى الدراسي "الثانوي
الجامعي ىـ األكثر استفادة مف الواجبات المنزلية مقارنة بتالميذ المرحمة االبتدائية
والطمبة في المستويات االدنى .



وتقوؿ إيتاكرالوفيؿ أستاذة التربية في جامعة أريزونا بشكؿ صريح "البحوث واضحة لمغاية
ليس ىناؾ فائدة لمواجبات المنزلية عمي مستوى المدارس االبتدائية  ،باإلضافة إلي ذلؾ
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ىناؾ إضرار تؤثر في العالقات الشخصية ففي مالييف المنازؿ حوؿ العالـ تتصارع
األسر حوؿ الواجبات المنزلية مساء كؿ يوـ .
حيث يمعب اإلباء واألميات دور الشرطي الذي يراقب عممية القياـ بالواجبات المنزلية وىو
أمر غير مرغوب كما انو يقوض أحد أىداؼ الواجبات المدرسية وىو تحمؿ المسئولية
واالدىى انو أحيانا اإلباء يعمموف الواجب عوضاً عف الطفؿ خوفاً مف عقابو  ...مما يغرس
في شخصية الطفؿ واالعتماد عمي اآلخريف  ،وتعميمو العش والكذب مبك اًر.
ىؿ يجب إلغاء الواجبات المدرسية ؟
فنمندا أنيا البمد الذي يحتؿ المرتبة األولي في التصنيؼ الدوري التعميمي ألفضؿ نظاـ
تعميمي في العالـ  ،بتميز بمجموعة مف الخصائص منيا :
 كؿ ما يتعمؽ بالتعميـ يتـ في المدرسة . كمية الواجبات المنزلية ال تتجاوز نصؼ ساعة . اليوـ المدرسي ينتيي في الساعة الواحدة بعد الظير التالميذ يستفيدوف مف الوقت المتبقيفي نشاطات أخرى يقوؿ رتشارد وركز أستاذ مشارؾ في عمـ النفس التربوي :
استنتجنا أف الدوؿ التي ليا أداء أفضؿ في االختبارات الدولية كفنمندا مثال ىي التي تعطى
القميؿ جداً مف الواجبات المدرسية  ،أما الدوؿ التي لدييا الكثير مف الواجبات فأنيا تحصؿ
عمي مستويات أقؿ بكثير في االختبارات الدولية .


في أمريكيا ىناؾ جماعات قوية جداً تعارض الواجبات المدرسية تقوؿ أنيا تعيؽ
التحرر الشخصي واالجتماعي وتقمؿ مف الوقت المخصص لألسرة وتحد مف
األنشطة االجتماعية لألسرة وتخمؽ المزيد مف االغتراب االجتماعي .
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ما ىي المشكالت التي تواجو الطالب بسبب الواجبات ؟ يشير د .جماؿ شفيؽ احمد رئيس
الدراسات النفسية لألطفاؿ بمعيد الدراسات العميا لمطفولة بجامعة عيف شمس أف الواجبات
التي تزيد عف الحد تحرـ الطفؿ التمتع بطفولتو ومف المشكالت التي قد تكوف سبباً فييا:
 -1الشعور باإلرىاؽ الجسمي والعصبي الدائـ.
 -2ضعؼ التركيز واالنتباه .
 -3الشعور بالممؿ واإلحباط .
 -4ضعؼ الذكاء االجتماعي .
 -5اضطراب العالقة مع الوالديف .
 -6أاضطراب العالقة مع المدرسيف .
 -7كثرة الواجبات يجعؿ التالميذ يكرىوف المادة والمعمـ والمدرسة أحيانا.
 -8قد تجعؿ التمميذ يمجأ لمكذب خوفاً مف عقاب المعمـ ويختمؽ أعذار منيا :
 نسيت كتابي عف زميمي . أخي الصغير مزؽ كتابي . كراسة الواجب ضاعت مني . عممت الواجب ألكف نسيتو في البيت السيارة . أعطيت الكتاب لزميمي الغائب طبعاً . جدي مريض . سافرت مع أىمي . مريض .مف خالؿ تجربة الباحث الشخصية مع الواجبات المنزلية المدرسية مع ابنتو وجد اف ىناؾ
تأثير سمبي عمي الجو العائمي حيث يصبح الجو مشحوف بالتوتر ووجد اف الطالبة ابنتو
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كانت تقوـ في وسط الواجب المدرسي إلي الحماـ أكثر مف مرة ز وتكررت العممية باستمرار
مما قد يدؿ عمي وجود توتر واضطراب ومشاكؿ بالمعدة فتمجأ إلى حيمة الحماـ أحياناً
لمتخمص مف ضغط الواجب ألبيتي حيف مف الوقت .
ويتفؽ ىذا مع ما ذكره يوبوجالواى حيث أشار راد إلي أف الواجبات المنزلية الكثيرة قد تسبب
مشاكؿ مف المعدة الحرماف مف النوـ .
وفي مقابمة مع الطالبة نسمة بتاريخ  2018-4-5تدرس بالصؼ الثالث االبتدائي قالت اف
الواجب يسبب ليا توتر وازعاج وانيا تذىب في اليوـ التالي الي الصؼ وىي متعبة وتشعر
بالنعاس  ،وقاؿ انيا تبقي الي الساعة الثانية عشر ليالً لتقوـ بالواجب المدرسي خوؼ مف
المعمـ وولي االمر  ،وفي احد الوجبات المدرسية في مادة الحساب قالت انيا كتبت مف الرقـ
( )1050الي ( )3000تخيؿ معي كـ مف الوقت يستعرؽ ذلؾ  ،مما ينتج عنو حرماف
الطفؿ مف المعب والترفيو  ،ووضعو تحت الضغط الشديد وشعوره بالممؿ وتؤثر.
وقد يكوف الواجب المدرسي اكثر مف الالزـ حيث يقع االطفاؿ تحت الضغط الكبير لعدـ
امتالؾ الوقت الكافي النجاز الواجب المدرسي  ،ويمكف اف يكوف الضغط سيأ ويشجع عمي
قمة النوـ حيث يكوف الطفؿ في السرير مستقيظاً وقمقاً بشأف ما يتعمؽ بالواجبات المنزلية :
عدـ اكماؿ شىء ما ،الحصوؿ عمي اجاب خاطئة  ،التسرع  ،عدـ التحضير لحصة الجديدة
وذلؾ بسبب السير وقمة النوـ وىذا يؤدى الي االداء سيئ وضعيؼ في المدرسة وفي جميع
االنشطة التربوية المصحبة لميوـ المدرسي .
قاعدة  01دقائق
ىي قاعدة تجريبية تنص عمي انو يجب عمي الطالب اال يفعموا اكثر مف  10في الميمة
الواحدة في كؿ مستوى دراسي  ،مف حوالي  10دقائؽ في الصؼ االوؿ حتي حد اقصى
ساعتيف في المدرسة الثانوية  ،وتدعـ الجمعية االمريكية لعمـ النفس  ،والرابطة الوطنية
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لتعميـ ،والرابطة الوطنية ال اولياء االمور ىذه القاعدة  " 17 ".قاـ الباحث روبرت برسماف
حاصؿ عمي درجة الدكتوراه مع مجموعة مف زمالئو بالتحقيؽ في قاعدة اؿ  10دقائؽ لذى
اكثر مف  1100طالب ،وجدوا اف االطفاؿ المدارس االبتدائية يتمقوف ما يصؿ الي ثالثة
االضعاؼ ىذا الواجب المنزلي عمي النحو الموصي بو  ،مع زيادة الحمؿ المنزلي والتوتر
االسري  ،وجد باثاؿ وكوبر وربنسوف " "2008اف االباء قد يتسببوا في اضرار غير
مقصود وذلؾ بعدـ اعطاء الطالب مساحة كافية واالستقاللية لمقياـ بواجبيـ المنزلي " ""18
النتائــــــــــــج
مف خالؿ العرض السابؽ يمكف أف نستنتج عدة نتائج أىميا ما يمي -:
-1التدرج في استخداـ الواجبات المدرسية المنزلية لكي ال يمؿ منيا الطالب وتتعب منيا
األسرة وتكوف الواجبات ذات قيمة تربوية وعممية متطورة .
-2االبتعاد تماماً عف استخداـ التيديد والوعيد

واالىانة

لدفع الطفؿ لمقياـ بالواجبات

المدرسية المنزلية .
-3ابتعاد أولياء األمور عف القياـ بالواجبات المدرسية بالنيابة عف الطالب تحت اى ظرؼ
الف ذلؾ سيفقد الواجبات المدرسية المنزلية وظيفتيا كوسيمة لتحسيف قدرات األطفاؿ
الشخصية وتنمية قدراتيـ عي التعمـ الذاتي
 -4يجب اف تكوف الواجبات ممتعة ومسمية .
 -5استخداـ قاعدة  10دقائؽ حيث تعطي الواجبات المنزلية في حدود  10دقائؽ لمستوى
الصؼ األوؿ االبتدائي وتكوف في تصاعد حسب كؿ مستوى حتي تصؿ  120دقيقة في
المستوى الثانوي .
 -6بشكؿ عاـ لمواجبات المنزلية فوائد كبيرة عمى مستوى المدرسة الثانوية  ،مع انخفاض
الفوائد لطالب المدارس اإلعدادية وفوائد قميمة لطالب المدارس االبتدائية .
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 -7يمكف أف يودى تخصيص الكثير مف الواجبات المنزلية إلي أداء ضعيؼ .
 -8ال ينبغي اف يكوف اليدؼ ىو القضاء عمي الواجبات المنزلية  ،ولكف جعميا صحيحة
وذات معزى وجداية وممتعة
 -9حسب ىيئة التعميـ الوطنية ومؤسسة التعميـ الوطنية األمريكية توصي مقاعده
"10دقائؽ" مف الواجب المنزلي لكؿ مستوى دارسي في الميمة (10دقائؽ لمصؼ األوؿ ،
20دقيقة لمصؼ الثاني وىكذا حتي ساعتيف لمصؼ الثانوي)
وحسب رأى الباحث فإنيا قاعدة تربوية صحيحة الف ىناؾ قاعدة عي عمـ النفس يتفؽ منيا
مجموعة مف خبراء عمـ النفس  ،تقوؿ اف شخصية الطفؿ تبني في المراحؿ األولي مف عمره
وبيذا يحتاج الطفؿ إلي وقت أضافي لمعب والعالقات االجتماعية والترفيو غير الواجب
المنزلي الطالب الصغار ال يزالوف يطوروف عادات دارسيو مثؿ التركيز والتنظيـ الذاتي واف
تخصص الكثير مف الواجبات المنزلية قد يكوف ليس مفيدة تماما .
وحسب االتجاه السائد حالياً في و ازرة التربية والتعميـ في ليبيا فأنيا تسعى لمتقميؿ جداً مف
الواجبات المدرسية المنزلية  ،وىذا الطرح يتماشى مع تجارب واستراتجيات مجموعة مف
الدوؿ المتقدمة مثؿ فنمندا أمريكا فرنسا  ،حيث يتـ التركيز عمى الدراسة خالؿ اليوـ الدراسي
فقط  ،وال يحمؿ التمميذ معو إلى البيت أي واجبات أضافية  ،مما يسمح لو بحرية المعب
والنشاط وتحقيؽ عالقات اجتماعية أفضؿ مع االسرة واالقراف والبيئة المحيطة الذي بدوره
ينعكس أيجابياً عمى تطور شخصيتو وتكيفو النفسي واالجتماعي .
ويرى الباحث عدـ االكثار مف الواجبات المدرسية خاصة ألطفاؿ المرحمة االبتدائية  ،واف
كاف ال بد يجب تخصيص وقت محدد لمواجبات البيتية يمتزـ بو جميع االطراؼ المعمميف
واالباء والتالميذ .
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المراجـــــــع
-1العربي سميماني ،التربية وعمـ النفس أية عالقة  ،قضايا تربوية ،منشورات عالـ التربية ،
" ، "2005ص . 12
-2الغالي احر شاو  ،سيرورة اكتساب المعرفة بيف النمو والتعميـ مجمة عموـ التربية  ،مجمد
 ، 2ع  ، 17مطبعة النجاح الجديدة  ،الدار البيضاء  ، "1988-10" ،ص 11
 -3محمد مؤمف ،التكويف السيكولوجي لممدرسيف  ،دفاتر التربية والتكويف ،عدد مزدوج 9-8
يناير  ، 13ص 29
 -4كرستف وير  ،ىؿ الواجب المنزلي شر ضروري  ،الجمعية األمريكية لعمـ النفس ،
المجمد " ، "47العدد " ، "3مارس . 2016
 -5خ ػ ػ ػ ػ ػػولة لطفػ ػ ػ ػػي عبد اليادي  ،أىميػ ػ ػ ػػة الواجبػ ػ ػ ػػات البيتية في تحسيف تعػ ػ ػ ػػمـ الطمبة ،
صحيف ػ ػ ػ ػػة الرأي  http:llalai.com/article/7534.html.تاريخ النشر . 2011/02/07
ُ -6رباء (  ) 2008نشرة تربوية بعنواف كيفية التعامؿ مع الواجب المنزلي  ،المرشدة
النفسية في مدرسة الشجاعية المشتركة ( ب ) لالجئيف غزة  ،الممتقى التربوي .
.http://www.multka.net/v6/showthread
 -7أبو عمي  ،عمي (  ) 2002الصعوبات التي تحد مف مطالبة الواجبات البيتية لدى طمبة
المرحمة األساسية في المدارس الحكومية بمحافظة نابمس مف وجية نظر المعمميف
والطمبة  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،جامعة النجاح نابمس فمسطيف  ،في صفوت
ىشاـ .
 -8حمدي حسنة (  ) 2009ظاىرة أىماؿ الواجبات المنزلية مرشدة الطالبات بمدرسة
صاطعة االبتدائية االولى  ،منطقة جازاف  ،موقع يزيد .
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www.jzeeeal .com/up/uploaclsles /
-9فراشة  ) 2002 0أىماؿ الطالب لمواجبات المنزلية  ،منتدى حصف االسرة  ،تقنيات
التعميـ بموقع الحصف النفسي .
http/ba free . net/alhisn/showtread. Ph
-10

حامد  ،أسياد (  ) 2006فاعمية استخداـ الواجبات المنزلية في تنمية االتجاه نحو

التعميـ الذاتي في برنامج إعداد معممات المغة االنجميزية في كميات التربية لمبنات ،
رسالة التربية وعمـ النفس كمية التربية لمبنات  .مكة المكرمة
-11

الشرع وعابد ابراىيـ اسامة (  ) 2008اتجاىات الطمبة نحو الواجبات البيتية في

مدارس مدنية عماف  ،مجمة النجاح لألبحاث  ،العموـ االنسانية  ،مجمد ، ) 3 ( 22
نابمس فمسطيف
-12

الحميداف ابراىيـ بف عبداهلل العمي  ،اثر استخداـ الواجبات االلكترونية عمي

التحصيؿ ومستوى تنفيذ الوجبات المنزلية لمادة التاريخ لدى طالب المرحمة المتوسطة ،
مجمة العموـ اإلنسانية واالجتماعية  ،جامعة اإلماـ محمد بف سعود اإلسالمية ،
. 2012/9
-13

نضاؿ بنت شعباف  ،نورة بنت محمد بف راشد ،اثر استخداـ الواجبات المنزلية

األصمية في تنمية االتجاه نحو التعميـ الذاتي لدى طالبات الصؼ األوؿ الثانوي في
مادة الفيزياء ،دراسات عربية في التربية وعمـ النفس  ،رابطة التربويييف العرب
. 2015/10
-14

عبدالحسيف شاكر حبيب ،فاعميو االنترنت في إعطاء الواجبات البيئية لطمبة كميات

التربية وعالقتو بالتحصيؿ واالتجاه نحو مادة الرياضيات  ،مجمة كمية التربية لمبنات
والعموـ اإلنسانية . 2015 ،
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-15

بحسيف محمد  ،الواجبات المنزلية  07،أغسطس . 2014

-16

دراسة ألمانية ،الواجبات المدرسية ،المنزلية وشخصية الطالب ،بجامعة توبيعف

،مجمة البحوث الشخصية  ،وكالة الشرؽ األوسط .
-17كرستيف وير  ،مارس، 2016مجمد  ، 47عدد  ، 3الجمعية األمريكية لعمـ النفس .
Patall.E.Acooper,H. Rolinson.J.C. (2008) parent involve ment in -18
homwork.Are

ممخص
إف الواقع الراىف الذي يعشيو نظامنا التربوي التعميمي  ،محاط بمجموعة مف الصعوبات
والتحديات  ،قد تصؿ في كثير مف األحياف إلي اإلشكاليات  .مف ىذه الزاوية  ،فأف البحت
عف مسببات لمشاكمنا التعميمة  ،بات أمر ضروريا بالنسبة لكؿ الفاعميف في ىذا الميداف ،
مف ىنا نطرح ظاىرة الواجبات لمدرسية المنزلية  ،حيث بعد فترة مف الجدؿ  ،ال يزاؿ
الباحثوف يقوموف بفرز الحقيقة حوؿ إيجابيات وسمبيات الواجبات المنزلية .
تتمحور إشكالية البحث حوؿ السؤاؿ األشكاؿ التالي -:
 ما ىو الدور الذي تضطمع بو الوجبات المدرسية في تحسيف نوعية التعميـ والتحصيؿالدراسي؟
تمت معالجة عناصر المشكمة مف خالؿ بحث اآلراء المتناقصة حوؿ ىذه المسألة ، ،حيت
تـ صياغة مجموعة مف األسئمة اإلجرائية التي تمت معالجة السؤاؿ اإلشكالي العاـ مف
خالؿ اإلجابة عنيا وىي كالتالي
*ىؿ لمواجبات المدرسية المنزلية تأثير سمبي عمي تحصيؿ األطفاؿ وسعادتيـ ؟
* الواجبات المدرسية المنزلية  :ىؿ تفيد الطالب أما تؤخر تحصمو الدراسي ؟
وتوصؿ البحث إلى مجموعة مف النتائج منيا :
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التدرج في استخداـ الواجبات المدرسية المنزلية لكي ال يمؿ منيا الطالب وتتعب منيااألسرة وتكوف الواجبات ذات قيمة تربوية وعممية متطورة .
-2االبتعاد تماماً عف استخداـ التيديد والوعيد

واالىانة

لدفع الطفؿ لمقياـ بالواجبات

المدرسية .
-3ابتعاد أولياء األمور عف القياـ بالواجبات المدرسية بالنيابة عف الطالب تحت اى ظرؼ
الف ذلؾ سيفقد الواجبات المدرسية المنزلية وظيفتيا

كوسيمة لتحسيف قدرات األطفاؿ

الشخصية وتنمية قدراتيـ عي التعمـ الذاتي .
 -4يجب اف تكوف الواجبات ممتعة ومسمية .
 -5استخداـ قاعدة  10دقائؽ حيث تعطي الواجبات المنزلية في حدود  10دقائؽ لمستوى
الصؼ األوؿ االبتدائي وتكوف في تصاعد حسب كؿ مستوى حتي تصؿ  120دقيقة في
المستوى الثانوي .
 -6بشكؿ عاـ لمواجبات المنزلية فوائد كبيرة عمى مستوى المدرسة الثانوية  ،مع انخفاض
الفوائد لطالب المدارس اإلعدادية وفوائد قميمة لطالب المدارس االبتدائية .
 -8يمكف أف يودى تخصيص الكثير مف الواجبات المنزلية إلي أداء ضعيؼ .
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مهارات التواصل لدى الطالب المتفوقين دراسيا والمتأخرين دراسيا من طالب
الصف الثالث الثانوي بمدينة سبها.

د .إبراهيم أحمد حمزة أحمد

قسم عمم النفس كــــــمية اآلداب جامعة ســـــبها
ممخص البحث:
ان اليدف من الدراسة التعرف عمي ميارات التواصل لدى الطالب المتفوقين دراسيا
والمتأخرين دراسيا من طالب الصف الثالث الثانوي بمدينة سبيا-ليبيا،وكان حجم العينة (
 )95طالب وطالبو وتتكون األداة من ( )30بند واستخدم في التحميل اإلحصائي اختبار "ت"
وكانت نتائجيا كالتالي :وجود فروق دالة إحصائيا في ميارات التواصل لمعينة الكمية ،بين
المتفوقين دراسيا والمتأخرين ولصالح المتفوقين .وكذلك بين المتفوقات من اإلناث والمتفوقين
من الذكور؛ لصالح اإلناث .وأيضا وجود فروق دالة إحصائيا بين طالب العممي وطالب
األدبي لصالح التخصص األدبي.
وأيضا بين المتفوقين من التخصص العممي والمتفوقين من التخصص األدبي؛ لصالح
المتفوقين من التخصص األدبي .وكذلك بين المتفوقين دراسيا من الذكور والمتأخرين من
الذكور؛ لصالح المتفوقين من الذكور –وكذلك بين المتفوقات دراسيا من اإلناث والمتأخرات
من اإلناث؛ لصالح المتفوقات من اإلناث .وأيضا بين المتفوقين دراسيا من التخصص
العممي والمتأخرين من التخصص العممي؛ لصالح المتفوقين من التخصص العممي .وكذلك
بين المتفوقين دراسيا من التخصص األدبي والمتأخرين من التخصص األدبي؛ لصالح
المتفوقين من التخصص األدبي.عند مستوى داللو () 0.01
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مقدمة البحث:
من أسباب النجاح القدرة عمي االتصال وقد أثبتت بعض الدراسات ان  %85من النجاح
يعزى لميارات االتصال .وان  %15يرجع فقط إلى ميارات العمل .فالتواصل شيء أساسي
في حياتنا ويشكل الجزء األكبر من كل ما نقوم بو يوميا وتأكد الدراسات ان  %75من
العالقات اإلنسانية يمكن ان تبنا عن طريق ميارة االتصاالت الجيد .وان الفرد يستخدم
 %25فقط من ىذه الميارة .
فالمغة تعتبر من أىم الوسائل التي يستخدميا اإلنسان ليقوم بعممية االتصال والتفاىم مع
اآلخرين ،بل يمكن نقميا بشكل آخر غير المفظي ،وىو عممية نقل األخبار والمعمومات
باستخدام اإلشارات واإليماءات والسموك ،فمثال الطريقة التي ينظر بيا الفرد إلى شخص أخر
ترسل الكثير من المعاني المتعمقة باىتماماتو ومقاصده وميولو ومشاعره اتجاه اآلخرين.
ان ميارات التواصل تعد ركناً أساسياً من أركان أي مؤسسة او منظمة ،فمثال في
العممية التعميمية ،ال يكفي عمم المدرس وحدة ؛بل البد لممدرس من تعمم ميارات االتصال
واتقانيا ،فمكي تنجح العممية التعميمية البد من استخدام وسيمة االتصال المناسبة بالشكل
والوقت المناسبين إليصال المعمومة  .فتعمم ميارات االتصال تتيح لصاحبيا النجاح في
كثير من ميادين العمل ،كما تساعد في الحصول عمي معمومات ىامة عن الشخصية
المقابمة ،ان ميا ارت التواصل ىي عمم يدرس إلضفاء الرضا والقبول لألشخاص ،فغالباً ما
يكون الحكم عمى الشخص من خالل مظيره مختمفاً عنو حال فتح قناة التواصل معو سمباً أو
إيجابا.
مشكمة الدراسة :تتمثل في التعرف عمى مدى االختالف في ميارات التواصل بين
الطالب المتفوقين والمتأخرين د ارسيا من طالب الصف الثالث الثانوي بمدينة سبيا.
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أهمية البحث :تمكن أىمية ىذه الدراسة في اآلتي :أىمية الموضوع التي تتناولو وىو
ميارات التواصل بجانبييا المفظي وغير المفظي أىمية الفئة التي تتناوليا الدراسة وىم طمبة
الصف الثالث ثانوي ،حيث يوجو الطالب بعد اجتياز ىذه المرحمة الكثير من الكميات
والتخصصات المختمفة ،كذلك معرفة مدي االختالف في ىذه الميارات عند كل من الذكور
واناث ،وكذلك في كل من التخصص -األدبي وعممي -إثراء المكتبات وشبكة اإلنترنيت
ليستفيد القراء والمتخصصين من ىذه الدراسة -.إضافة دراسة أخرى ،فقد تبين قمت الدراسات
في ىذا المجال.
هدف البحث :التعريف بميارات التواصل .إبراز أىمية ميارات التواصل لكل من الفرد
والمؤسسة .التعرف عمي مدى االختالف في اكتساب ميارات التواصل لكل من المتفوقين
دراسيا والمتأخرين .التعرف عمي مدي االختالف في اكتساب ميارات التوصل بين طالب
التخصص العممي واألدبي ،وبين كل من الذكور واإلناث.
فروض البحث:
 الفرض األول :توجد فروق دالة إحصائيا في ميارات التواصل لمعينة الكمية بين
المتفوقين دراسيا والمتأخرين من طالب الصف الثالث الثانوي.
 الفرض الثاني :توجد فروق دالة إحصائيا في ميارات التواصل لمعينة الكمية بين طالب
التخصص العممي وطالب التخصص األدبي من طالب الصف الثالث الثانوي.
 الفرض الثالث :توجد فروق دالة إحصائيا في ميارات التواصل بين الطالبات اإلناث
وطالب الذكور لمعينة الكمية من طالب الصف الثالث الثانوي.
 الفرض الرابع :توجد فروق دالة إحصائيا في ميارات التواصل بين المتفوقين دراسيا من
الذكور وبين المتفوقات دراسيا من اإلناث من طالب الصف الثالث الثانوي.
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 الفرض الخامس :توجد فروق دالة إحصائيا في ميارات التواصل بين المتفوقين دراسيا
من التخصص العممي والمتفوقات دراسيا من التخصص األدبي من طالب الصف
الثالث الثانوي.
 الفرض السادس :توجد فروق دالة إحصائيا في ميارات التواصل بين المتفوقين دراسيا
من الذكور والمتأخرين دراسيا من الذكور من طالب الصف الثالث الثانوي.
 الفرض السابع :توجد فروق دالة إحصائيا في ميارات التواصل بين المتفوقات دراسيا
من اإلناث والمتأخرات دراسيا من اإلناث من طالب الصف الثالث الثانوي.
 الفرض الثامن :توجد فروق دالة إحصائيا في ميارات التواصل بين المتفوقين دراسيا
من التخصص العممي والمتأخرين دراسيا من التخصص العممي من طالب الصف
الثالث الثانوي.
 الفرض التاسع :توجد فروق دالة إحصائيا في ميارات التواصل بين المتفوقين دراسيا
من التخصص األدبي والمتأخرين دراسيا من التخصص األدبي من طالب الصف
الثالث الثانوي .
حدود البحث :تحدد الدراسة في التعرف عمى مدى االختالف في ميارات التواصل بين
الطالب المتفوقين دراسيا والمتأخرين دراسيا من طالب الصف الثالث الثانوي بمدينة
سبيا.وبزمن التطبيق لمعام الدراسي  2017 – 2016وبالحدود المكانية مكان التطبيق مدينة
سبيا ،وكذلك بعينة الدراسة المكونة من طالب المرحمة الثانوية.
مصطمحات البحث:


التعريف اإلجرائي لمهارات التواصل :ىي الميارات (المفظية – غير المفظية) التي
يمتمكيا كل من الطالب المتفوقين دراسيا والمتأخرين دراسيا من طالب الصف الثالث
الثانوي والتي يمكن التأكد منيا من خالل درجاتيم عمي مقياس ميارات التواصل.
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اإلطار النظري لمبحث( :التواصل مفهومة ووسائمه ومهاراته):
مفهوم وتعريف االتصال :ذكر المعجم الوسيط أن االتصال يعنى الوصمة او صمة ،أي ما
اتصل بالشيء .وتعنى الرفقة( .الوسيط ،٤٠٠٢ ،ص (٧٠٠١واالتصال عممية نقل رسالة
من شخص آلخر في المنظمة سواء تمكنا من استخدام المغة أو اإلشارات أو المعاني أو
المفاىيم في السموك .واالتصال ىو العممية التي يستطيع من خالليا طرفان أن يصال البحث
والمشاركة في فكرة أو إحساس أو أداء شيء ما.
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
االتصال :ىو العممية الديناميكية التي يؤثر فييا شخص سواء عن قصد منو أو غير
قصد عمى مدركات شخص آخ ار من خالل مواد ووسائل مستخدمة بأشكال وطرق رمزية.
واالتصال ىو تبادل المعمومات واألفكار واالتجاىات بين األفراد في إطار نفسي واجتماعي
وثقافي معين مما يساعد عمى تحقيق التفاعل بينيم من أجل تحقيق األىداف المنشودة
PDF created with pdfFactory Pro trial versionwww .pdffactory. com.
أهمية االتصال :االتصال وسيمة لمتخاطب والتفاعل بين األطراف المختمفة ،وسيمة ىامة
لمممارسات اإلدارية من تخطيط وتنظيم وتوجيو واشراف ورقابة عمى األداء وجوىر العممية
التعميمية والبحثية ،ويعتبر أداة ىامة لتحقيق التنسيق بين األنشطة واألعمال اإلدارية في
المؤسسات والمدارس والمصانع واإلدارات المختمفة ،وىووسيمة حتمية لتحقيق األىداف
الشخصية والتنظيمية .عازة ،3007 ،ص.6
أهداف االتصال :وييدف االتصال إلى التالي( :تبادل المعمومات  -تحقيق التفاىم
واالنسجام  -الفوز بتعاون اآلخرين  -وضوح األفكار والموضوعات والمضمون  -إحداث
التغيرات المطموبة في األداء والسموك  -أداء األعمال بطريقة أفضل  -منع حدوث
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االزدواجية أو التضارب في العمل من خالل التشاور().المجمة االكترونية،2012 ،
صwww.seu.edu.sa .)26
عناصر عممية االتصال :يمكن تحديدىا كالتالي:
 -1وجود ىدف محدد وواضح لعممية االتصال.
 -2وجود مرسل :وىو مصدر الرسالة لممستقبل.
 -3وجود مستقبل :وىو من يتمقى الرسالة من المرسل.
 -4وجود رسالة :وىي المعمومات أو الق اررات التي يريد المرسل توصيميا إلى المستقبل.
 -5وجود الوسيمة :وىي الطريقة التي تتم من خالليا عممية االتصال مثل (االجتماعات
والزيارات واالتصاالت والتقارير.)...
 -6التغذية المرتدة  :وىي المعمومات التي يحصل عمييا المرسل من المستقبل.
 -7مصادر التشويش :الضوضاء التي قد تصدر عن البيئة الداخمية (المنظمة) أو البيئة
الخارجية (المجتمع) (األحمدي 2010ص)33
وسائل االتصال :ىناك وسائل اتصال عديدة نذكر منيا( :االتصال الياتفي -االتصال
وجياً لوجو  -المقابالت  -االجتماعات -.الندوات -المؤتمرات -.التقارير -الزيارات
المنزلية -الزيارات الميدانية – الفاكس  -الحاسب اآللي – التميكس)( .أبو النصر،2012 ،
ص.)38
مهارات التواصل األساسية :وىي مجموعة من السموكيات والمظاىر والقدرات التي تتيح
لمفرد أن يتفاعل بكفاءة مع اآلخرين .وتنقسم ىذه الميارات الى قسمين :ميارات لمفظية
وميارات غير المفظية.
أوالً :مهارات التواصل المفظي :ىو االتصال الذي يتم عبر الكممات واأللفاظ ،بحيث يتم
نقل الرسالة الصوتية من فم المرسل إلى أذن المستقبل ،واالتصال المفظي لو مدى واسع من
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المدلوالت حيث تمعب المغة المستخدمة ودرجة الصوت ومخارج األلفاظ دو اًر كبي اًر في إضافة
معاني أخرى لمرسالة .ولالتصال المفظي أربع مقومات أساسية ىي( :وضوح الصوت-
التكرار-التشجيع والتجارب -.التغذية الراجعة)( .عازة ،2007 ،ص)121
ثانيا :مهارات التواصل الغير المفظي :وىي تتمثل في أي استجابة إنسانية غير كالمية
مثل اإلشارات واإليماءات وتعبيرات الوجو .ويمكن نقل الرسالة غير المفظية عبر نوعين من
االتصال ىما( :االتصال عبر الحس -االتصال الرمزي).


االتصال عبر الحس :وىو يعنى توصيل القيم واألحاسيس لممتمقي عن طريق كل من:
(تعبيرات الوجو  -حركة العينين -.حركة الحاجبين -حركة ووضع اليدين والكفين -
حركة ووضع رأس  -حركة ووضع شفاه -التنوع الصوتي) .فمن خالل مالمح وتعبيرات
وجو ،نستنتج

بعض االنطباعات األولية ونبني عمييا حكماً عمى شخصية ىذا

المتحدث.كما تدل العينين عمى ما يدور في عقل من أمامك ...الخ،كما يعتبر الصوت
ىو الوسيمة التي تحمل بو رسالتك( .العقيمي ،2010 ،ص .)49


االتصال الرمزي :وىو يعنى توصيل القيم واألحاسيس لممتمقي عن طريق كل من (شعر
الشارب -تسريحة الشعر لممرأة -العالمات :مثل العالمات الفارقة ،وغيره  -طريقة
الجموس -نوع وألوان المالبس -الجواىر والحمي -نوع المنزل وموقعو -نوع وشكال
لياتف المحمول  -مستحضرات التجميل ....إلى الخ) .العقيمي ،2010 ،ص.56



مهارة االستماع واإلنصات :االستماع من أىم ميارات التواصل ،حيث تساعد ىذه
الميارات في اإلقناع بوجيات النظر ،وتساعد اإلنسان حول التمركز الواعي حول
الذات ،والتعرف عمى الناس بوضوح ودقة واإليحاء لممتحدث بذكاء وفطنة المستمع .
عازة ،2007 ،ص.27
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مهارة الحديث :وىي عبارة عن رموز لغوية منطوقة تقوم بنقل أفكارنا ومشاعرنا إلى
اآلخرين ،وذلك عن طريق االتصال المباشر كالمنافسات وغيرىا وعبر وسائل اتصال
مختمفة (تمفزيون – إذاعة – ىاتف – تحدث مباشر).



معوقات االتصال :تعترض عممية االتصال بعض المعوقات ،منيا ما يتصل بطرفي
االتصال المرسل والمستقبل ،وقد يعود بعضيا األخر إلى عوامل أخرى كالثقافة،
والمؤىل والتخصص ،ومستوى الخبرة ،والمكانة االجتماعية .والسن والتجربة الشخصية.
وقد تكون ىنا كعوائق نفسية ،كخوف أحد أطراف االتصال من الطرف اآلخر ،أو
التعصب لمرأي ،بحيث ال يقبل برأي مخالف لرأيو ،قد يدفع اآلخرين إلى عدم الرغبة في
االتصال ،أو خوفا اإلحراج .وىنا كمعيقات لالتصال ،تتعمق بعدم توافر ميارات
االتصال ،مثل ميارة التحدث ،أو ميارة الكتابة ،أو ميارة القراءة .كابور، 2010 ،
ص.273

تانيا :الدراسات السابقة.
 -1دراسة جاب اهلل (1002م) :اليدف من الدراسة معرفة أثر النشاط التمثيمي في تنمية
بعض ميارات التعبير الشفوي ،ولتحقيق أىداف الدراسة استخدم المنيج التجريبي ،حيث
تم اختيار مجموعتين مجموعة ضابطة ومجموعة تجريبية ،وكانت النتائج كالتالي :أن
تالميذ المجموعة التجريبية حققوا نتائج أفضل من تالميذ المجموعة الضابطة في أدائيم
لميارات التعبير الشفوي
 -2جومز وآخرون (1995( )gomez. Othersم) ىدفت الدراسة إلى تقويم المغة الشفوية
لدى تالميذ محدودي الكفاءة المغوية ،من بين تالميذ الصف الخامس ،وتوصمت إلى
نتائج من أىميا :فعالية ىذه المواقف الطبيعية التي حققت تقدماً ممحوظاً لدى عينة
البحث في التعبير والمغة الشفوية.
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 -3دراسة السيد (1002م) :ىدفت الدراسة لمعرفة أثر استخدام المدخل المسرحي في
تدريس القراءة لتالميذ الصف الثاني اإلعدادي عمى تنمية بعض ميارات القراءة اليجرية
وبعض ميارات االستماع الناقد ،أجريت الدراسة عمي عينة من ( )60طالب وطالبة
(ضابطة  -تجريبية) واستخدم منيج التجريبي وأدوات لقياس دراسة ( Jane, B,
 )2008ان اليدف من الدراسة التعرف عمي األسباب التي تؤدى إلى أن الغالبية من
األطفال من ذوي اإلعاقة العقمية يواجيون صعوبات في التواصل ،وأجريت الدراسة عمي
عينة من دوى اإلعاقة العقمية وكانت النتائج كالتالي :لدى األطفال من دوى اإلعاقة
صعوبات في تمقي ومعالجة وتخزين المعمومات ،ويأخذون وقتا أطول في تعمم الكممات،
باإلضافة إلى أن لدييم مستوي منخفض من التجريد،مقارنة باألطفال العاديين.
 -4دراسة غنبيي ( gunbay)1007ان اليدف من الدراسة فحص توقعات المعممين نحو
فاعمية االتصال التنظيمي في مدرسيم  .وأجريت الدراسة عمي عينة من ( )334معمم
ومعممة وكانت أداة الدراسة االستبيان وتوصمت إلى النتائج التالية :توجد فروق دالة
إحصائية لكل من متغير الخبرة والمؤىل العممي  -ال توجد فروق دالة إحصائية لكل
من متغير الجنس والحالة االجتماعية
 -5دراسة عدنان األحمدي ( )1020معرفة واقع استخدام األعالم المدرسي في تنمية
ميارات االتصال المغوي لدى تالميذ المرحمة االبتدائية بالمدينة المنورة رسالة
ماجستير 2010وأجريت الدراسة عمى عينة من ( )12مشرفا و( )35مشرف نشاط
ثقافي و( )179معمم لمغة عربية .األداة استبيان يتوزع عمي ثالث محاور(األىمية –
الدرجة – المعوقات) وكانت نتائجيا كالتالي .ان جميع المحاور كانت عمي درجة كبيرة
من األىمية والتأثير في تنمية ميارات االتصال المغوي لمتالميذ.
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 -6ىذه الميارات .من أىم نتائجيا :تفوق تالميذ المجموعة التجريبية  ،في اغمب ميارات
القراءة الجيرية وفي ميارات االستماع الناقد.
تعقيب عمى الدراسات السابقة:
يناقش الباحث الدراسات السابقة من حيث اليدف والعينة واألدوات والمعالجة اإلحصائية
والنتائج من حيث اتفاقيا واختالفيا ومدى االستفادة منيا في الدراسة الحالية ،تتفق جميع ىذه
الدراسات عمى دراسة ميارات التواصل غير أنيا اختمفت في طريقة دراستيا ،حيث استخدمت
بعضيا التمثيل ،والمسرح في تنمية بعض ميارات التعبير الشفوي ،وتنمية القدرة عمى
المخاطبة والقراءة ،بينما ىدف آخري إلى التعرف عمي طبيعة وميارات االتصال الفعال،
وركزت آخري عمى التحصيل ودرجة المشاركة في برامج النشاط المختمفة ،كما اختمف
الدراسات السابقة أيضا في تناوليا لمجتمع الدراسة ،حيث تناولت بعضيا فئة تالميذ
محدودي الكفاءة المغوية ،بينما تناولت أخري الطالب المتفوقين المشاركين في برامج الناشط
المختمفة .وأخذت أخري عيناتيا من المدراء والمعممين،وقد اختيرت عينات ىذه الدراسات من
مستويات تعميمية مختمفة .كما اختمفت ىذه الدراسات في المنيج حيث استخدم بعضيا
المنيج التجريبي وأخري الميج الوصفي في اختيار .كما ان اختالف أىداف ىذه الدراسات
حتم عمييا أن تختمف أدواتيا .كما استخدمت اغمب الدراسات أساليب إحصائية مقارنة مثل
(معامل االرتباط ،اختبار "ت").
منهج البحث واجراءاته
اوال :منهج الدراسة :استخدم الباحث في ىذه الدراسة المنيج الوصفي التحميمي لمالمتو
لموضوع الدراسة .
ثانيا :مجتمع الدراسة :يتكون مجتمع الدراسة من طالب الصف الثالث الثانوي بمدينة سبيا،
خالل العام الدراسي (.)2017- 2016
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ثالثا :عينة الدراسة :تم اختيار عينة الدراسة من الطمبة المتفوقين دراسيا والمتأخرين من
طالب الصف الثالث الثانوية بمدينة سبيا في المدرس التالية (مدرسة فزان -مدرسة القدس-
مدرسة الرازي) حددت المدرس بشكل عمدي حتى يضمن الباحث توزع العينة عمي اغمب
مجتمع الدراسة كما تم اختيار أفراد العينة المتفوقين منيم والمتأخرين من خالل تقديراتيم،
وكان عدد أفراد العينة ( )95طالب وطالبة ( )50من المتفوقين دراسيا ( )45من المتأخرين
.والجدول التالي يوضح توزيع العينة في كل مدرسة.
أدوات البحت :اختبار ميارات التواصل( :سامي الختاتنة ص)89
جدول رقم()2
يوضح إعداد الطمبة من الذكور واإلناث من طالب الصف الثالث الثانوي بمدينة سبها
الحالة

العدد

المدرسة

الكمي

متفوقون ادبي

متأخرون ادبي

متفوقون
عممي

المجموع

متأخرون
عممي

فزان

178

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

21

الرازي

110

2

2

7

21

2

2

6

22

23

المجموع

298

3

3

6

22

3

3

6

8

92

7

7

23

13

7

7

21

29

ثبات المقياس :استخدم في استخراج تبات المقياس طريقة إعادة االختبار حيث طبق
االختبار عمي عينة من ( )12طالب وطالبة ثم أعيد االختبار عمي نفس العينة بعد عشرة
أيام وقد اظير المقياس تبات ال باس بو يصل إلي (.)%79
صدق المقياس :اوال :الصدق الظاىري :يبدو ىذا المقياس في ظاىره أنو فعال يقيس ما اعد
لقياسو حيت يتضح ذلك من خالل بنوده أو أسئمتو ،وقد عرض االختبار عمي مجموعو من
المتخصصين واكدوا عمي صدق محتوي بنودة .
المؤتمر العلمي الثاني لكلية اآلداب جامعة الزاوية  2018 / 7 / 16 -15م

400

مهارات التواصل لدى الطالب المتفوقين دراسيا والمتأخرين دراسيا.....

األساليب اإلحصائية :معامل االرتباط (اختيار ت) عند مستوي داللة (.)0.05
نتائج البحث:
الفرض األول :توجد فروق دالة إحصائيا في ميارات التواصل بين الطالب المتفوقين دراسيا
والمتأخرين من طالب الصف الثالث الثانوي.
جدول رقم ()1
يوضح فرق الداللة اإلحصائية في مهارات التواصل بين الطالب المتفوقين دراسي اوالمتأخرين لمعينة
بشكل عام باستخدام اختبار(ت)
االساليب االحصائية

المتوسط الحسابي

العدد

النوع

االنحراف

ت

الدالة

المعياري
متفوقون دراسيا

49

54

6.83

متأخرون دراسيا

48

51.1

3.6

3.98

دالة

يتضح من خالل الجدول رقم ( )2إن ىناك فروق في ميارات التواصل بين الطالب
المتفوقين دراسيا والطالب المتأخرين لمعينة بشكل عام من طالب الصف الثالث الثانوي
حيث اتضح من خالل تطبيق اختبار (ت) .إن ىذه الفروق دالة إحصائيا عند مستوى داللو
( )0.01لصالح المتفوقين .ونستنتج من ذلك تحقق الفرض السابق .وان لمقدرات العقمية
دور في ىذا االختالف وان المتفوقين أكثر اكتساب لميارات التواصل وىذا يتفق مع دراسة
كل من دراسة االحمدى ( )2010التي تبين انو يمكن تنمية ميارات التواصل كما تتفق
أيضا مع دراسة جان ( .)2008انو يمكن تعمم ميارات التواصل حتى لدوي اإلعاقة العقمية
غير ان التعمم يأخذ فترة أطول .من خالل الجدول فرغم الفروق الدالة إحصائيا بين المتفوقين
والمتأخرين إال أن ذلك ال يعني عدم وجود ميارات عند المتأخرين.
الفرض الثاني :توجد فروق دالة إحصائيا في ميارات التواصل بين طالب التخصص العممي
وطالب التخصص األدبي لمعينة بشكل عام من طالب الصف الثالث الثانوي.
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جدول رقم ()3
يوضح فرق الداللة اإلحصائية في مهارات التواصل بين طالب التخصص العممي واألدبي من طالب
الصف الثالث الثانوي لمعينة بشكل عام.باستخدام اختبار(ت)
المتوسط

االنحراف

األساليب االحصائية

العدد

الحسابي

المعياري

التخصص العممي

68

52.17

3.38

التخصص األدبي

27

53.11

3.20

لنوع

الدالة

ت
1.78

دالة

يتضح من خالل الجدول رقم ( )3إن ىناك فروقفي ميارات التواصل بين الطالب التخصص
العممي وطالب التخصص األدبي لمعينة بشكل عام لطالب الصف الثالث الثانوي ..وقد
اتضح من خالل المقارنة بين المتوسطين باستخدام اختبار (ت) .إن ىذه الفروق دالة
إحصائيا عند مستوى داللو ( .)0.05لصالح التخصص األدبي .ونستنتج من ذلك تحقق
لميارت التوصل جانبيا المكتسب الن المناىج األدبية اكتر
ا
الفرض السابق .وىذا يبين ان
اىتمام بميارات التواصل من المناىج العممية .وىذا يؤكد عمي ان اختالف المقررات التعميمية
ليا دور في ىذه الفروقات ويتفق ذلك مع دراسة غنيبي ( )2007التي تبين ان لمخبرة
والمؤىل العممي دور في اكتساب ميارات التواصل.
الفرض الثالث :توجد فروق دالة إحصائيا في ميارات التواصل بين طالب الذكور والطالب
اإلناث لمعينة بشكل عام من طالب الصف الثالث الثانوي .
جدول رقم ( )2يوضح فرق الداللة اإلحصائية في مهارات التواصل بين طالب الذكور والطالب اإلناث
من طالب الصف الثالث الثانوي لمعينة بشكل عام باستخدام اختبار(ت)
األساليب

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

ت

الدالة

النوع
إناث

56

53.02

8.64

ذكور

39

51.79

3.2

0.41
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يتضح من خالل الجدول رقم ( )4إن ىناك فروق في ميارات التواصل بين الطالبات اإلناث
وطالب الذكور لمعينة بشكل عام .لطالب الصف الثالث الثانوي وقد اتضح من خالل
المقارنة بين المتوسطات باستخدام اختبار (ت) إن ىذه الفروق غير دالة إحصائيا عند
مستوى داللو ( .)0.05ونستنتج من ذلك عدم تحقق الفرض السابق .ويتبين من ذلك ان
اختالف الجنس ليس لو دور في اكتساب ميارات التواصل .وىذه النتيجة تتفق مع دراسة
غانبيي ( )2007في انو ليس لمجنس دور في اكتساب ميارات التواصل.
الفرض الرابع :توجد فورق دالة إحصائيا في ميارات التواصل بين المتفوقين دراسيا من
الذكور والمتفوقات دراسيا من اإلناث من طالب الصف الثالث الثانوي.
جدول رقم ( )2يوضح فرق الداللة اإلحصائية في مهارات التواصل بين المتفوقين دراسيا من الذكور
والمتفوقات دراسيا من اإلناث من طالب الصف الثالث الثانوي باستخدام اختبار(ت).
االساليب

المتوسط

العدد

النوع
متفوقون ذكور
متفوقون اناث

الحسابي

االنحراف

الدالة

ت

المعياري

19

52.65

3.23

31

54.61

1.96

5.2
دال

يتضح من خالل الجدول رقم ( )5إن ىناك فروق في ميارات التواصل بين المتفوقين
دراسيا من الذكور والمتفوقات دراسيا من اإلناث من طالب الصف الثالث الثانوي .وقد
اتضح من خالل المقارنة بين المتوسطات باستخدام اختبار (ت) .إن ىذه الفروق دالة
إحصائيا عند مستوى داللو (.) 0.01لصالح اإلناث .ونستنتج من ذلك تحقق الفرض
السابق .غير ان الباحث يرجع السبب في االختالف بينيما نتيجة لتفوق العقمي اإلناث عمي
الذكور.
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الفرض الخامس :توجد فروق دالة إحصائيا في ميارات التواصل بين المتفوقين دراسيا من
التخصص العممي والمتفوقات دراسيا من التخصص األدبي من طالب الصف الثالث
الثانوي.
جدول رقم ( ) 6يوضح فرق الداللة اإلحصائية في مهارات التواصل بين المتفوقين دراسيا من
التخصص العممي والمتفوقات دراسيا من التخصص األدبيمن طالب الصف الثالث الثانوي باستخدام
اختبار(ت).
األساليب
النوع

المتوسط الحسابي

ت

االنحراف المعياري

الدالة

العدد
متفوقون عممي
متفوقون أدبي

36

53.33

2.94

14

55

1.56

2.22

دال

يتضح من خالل الجدول رقم ( )6إن ىناك فروق في ميارات التواصل بين المتفوقين
دراسيا من التخصص العممي والمتفوقات دراسيا من التخصص األدبي من طالب الصف
الثالث الثانوي .وقد اتضح من خالل المقارنة بين المتوسطات باستخدام اختبار (ت) وان
ىذه الفروق دالة إحصائيا عند مستوى داللو ( .)0.05 - 0.01لصالح التخصص األدبي.
ونستنتج من ذلك تحقق الفرض السابق .ويتضح من ذلك أن لميارات التواصل جانبو
المكتسب وأن المناىج األدبية اكتر اىتمام بميارات التواصل من المناىج العممية .ويتفق ذلك
مع دراسة غنيبي ( )2007التي تبين ان لمخبرة والمؤىل العممي دور في اكتساب ميارات
التواصل.
الفرض السادس :توجد فروق دالة إحصائيا في ميارات التواصل بين المتفوقين دراسيا من
الذكور والمتأخرين دراسيا من الذكور من طالب الصف الثالث الثانوي.
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جدول رقم ( )7يوضح فرق الداللة اإلحصائية في مهارات التواصل بين المتفوقين دراسيا من الذكور
والمتأخرين دراسيا من الذكور من طالب الصف الثالث الثانوي باستخدام اختبار(ت).
االساليب

العدد

المتوسط الحسابي

ت

االنحراف المعياري

الدالة

النوع
متفوقون ذكور

19

متأخرون ذكور

19

52.65
48.16

4.65

3.23

دال

6.34

يتضح من خالل الجدول رقم ( )7إن ىناك فروق في ميارات التواصل بين المتفوقين دراسيا
من الذكور والمتأخرين دراسيا من الذكور من طالب الصف الثالث الثانوي .وقد اتضح من
خالل المقارنة بين المتوسطات باستخدام اختبار (ت).إن ىذه الفروق دالة إحصائيا عند
مستوى داللو ( .)0.05 - 0.01لصالح المتفوقين من الذكور ونستنتج من ذلك تحقق
الفرض السابق ويتضح من ذلك ان ميارات التواصل تحتاج في اكتسابيا الي القدرات
العقمية العميا .ويؤيد ذلك دراسة كاب التي تبين ان التفوقين اكتر مشاركة في النشاط من
غير المتفوقين ويتضح من ذلك انيم اكثر اكتساب لمميارات من غير المتفوقين
الفرض السابع :توجد فروق دالة إحصائيا في ميارات التواصل بين المتفوقات دراسيا من
اإلناث والمتأخرات دراسيا من اإلناث من طالب الصف الثالث الثانوي .
جدول رقم ( ) 8يوضح فرق الداللة اإلحصائية في مهارات التواصل بين المتفوقات دراسيا من اإلناث
والمتأخرات دراسيا من اإلناث من طالب الصف الثالث الثانوي .باستخدام اختبار(ت).
االساليب

العدد

المتوسط الحسابي

النوع

االنحراف

ت

الدالة

المعياري

متفوقات اناث

31

54.61

1.96

متأخرات اناث

26

50.61

3.647

7.434
دال

يتضح من خالل الجدول رقم ( )8إن ىناك فروق في ميارات التواصل بين المتفوقات
دراسيا من اإلناث والمتأخرات دراسيا من اإلناث من طالب الصف الثالث الثانوي .وقد
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اتضح من خالل المقارنة بين المتوسطات باستخدام اختبار (ت) .إن ىذه الفروق دالة
إحصائيا عند مستوى داللو ( .)0.05 - 0.01لصالح المتفوقات من اإلناث .ونستنتج من
ذلك تحقق الفرض السابق ويتضح من ذلك ان ميارات التواصل تحتاج في اكتسابيا إلى
ذكاء عالي .ويؤيد ذلك دراسة كاب التي تبين ان المتفوقين اكتر مشاركة في النشاط من غير
المتفوقين ويتضح من ذلك أنيم أكثر اكتساب لمميارات من غير المتفوقين
الفرض الثامن :توجد فروق دالة إحصائيا في ميارات التواصل بين المتفوقين دراسيا من
التخصص العممي والمتأخرين دراسيا من التخصص العممي من طالب الصف الثالث
الثانوي
جدول رقم ( ) 9يوضح فرق الداللة اإلحصائية في مهارات التواصل بين المتفوقين دراسيا من
التخصص العممي والمتأخرين دراسيا من التخصص العممي من طالب الصف الثالث الثانوي باستخدام
اختبار(ت).
األساليب

المتوسط الحسابي

العدد

ت

االنحراف المعياري

الدالة

النوع
متفوقون عممي
متأخرون عممي

36
32

53.33
50.78

2.94

8.36

دال

3.60

يتضح من خالل الجدول رقم ( )12إن ىناك فروق في ميارات التواصل بين المتفوقين
دراسيا من التخصص العممي والمتأخرين دراسيا من التخصص العممي من طالب الصف
الثالث الثانوي  .وقد اتضح من خالل المقارنة بين المتوسطات باستخدام اختبار (ت) وان
ىذه الفروق دالة إحصائيا عند مستوى

داللو (.)0.05 - 0.01لصالح المتفوقين من

التخصص العممي .ونستنتج من ذلك تحقق الفرض السابق وىذا يؤكد عمي ان لمقدرات
العقمية دور في ىذه الفروقات فالمتفوقون من التخصص العممي كانوا اكثر اكتساب
لميارات التواصل.ويتفق ذلك مع اغمب الدراسات عمي ان لمتفوق دور في اكتساب ىذه
الميارات.
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الفرض التاسع :توجد فروق دالة إحصائيا في ميارات التواصل بين المتفوقين دراسيا من
التخصص األدبي والمتأخرين دراسيا من التخصص األدبي من طالب الصف الثالث الثانوي
جدول رقم ( ) 20يوضح فرق الداللة اإلحصائية في مهارات التواصل بين المتفوقين دراسيا
المتأخرينمن التخصص األدبي من طالب الصف الثالث الثانوي باستخدام اختبار(ت).

ألساليب

العدد

النوع

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

متفوقون( أدبي)

14

55

متأخرون (أدبي)

13

51.8

2.46

الدالة

ت

دال

7.24

3.5

يتضح من خالل الجدول رقم ( )13إن ىناك فروق في ميارات التواصل بين المتفوقين
دراسيا والمتأخرين من التخصص األدبي من طالب الصف الثالث الثانوي  .وقد اتضح من
خالل المقارنة بين المتوسطات باستخدام اختبار (ت) إن ىذه الفروق دالة إحصائيا عند
مستوى داللو ( .)0.01لصالح المتفوقين من التخصص األدبي . .ونستنتج من ذلك تحقق
الفرض السابق الذي يؤكد عمي وجود فروق دالة بين الطالب المتفوقين والمتأخرين من
التخصص األدبي من طالب الصف الثالث الثانوي عند مستوى

داللو (- 0.01

.)0.05لصالح المتفوقين من التخصص األدبي.وىذا يؤكد عمي ان لمقدرات العقمية دور في
ىذه الفروقات فالمتفوقون دراسيا كانوا أكثر اكتساب لميارات التواصل.
التوصيات:
 -1يجب عمي المعمم أثارة رغبة المتحدث في االسترسال واالستمرار في طرح الفكرة وأشعاره
بأىمية بما يقولو والرغبة في االستماع إليو.
 -2يجب عمي المعمم فيم وتفسير وتحميل وتقييم أراء وأفكار وتعبيرات الطالب كما ىي دون
تكوين اتجاه عكسي أو حكم مسبقاً عمييا.
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 -3يجب عمي المعمم تكوين بيئة مناسبة لالستماع يجب تقميل أسباب اإلزعاج وتقميل
العوائق الممموسة وتجنب أسباب المقاطعة وان ينظر إلى الطالب الذي يتحدث الية ،
وان يظير بمظير الميتم بعمق بما يقولو طالبو وأن ويقمل من التمميحات المزعجة وان
يحافظ عمى وضعو الطبيعي.
 -4يحب االىتمام بشخصية المعمم  ،وما يتصل بيا من تشويشات نفسية أو عقمية أو
جسدية ،أذا إنو من الراجح أن يكون الشخص الخائف المرىق أقل قدرة من غيره عمى
التواصل مع اآلخرين بطريقة سميمة وواضحة تماماً.
 -5يجب االىتمام بشخصية الطالب  ،وما قد يتصل بيا من وضع مزاجي أو سمات
أخالقية أو تشويشات عقمية أو نفسية أو جسدية قد تؤثر عمى حسن استقبالو وفيمو.
 -6يجب االىتمام المقررات الدراسية ومالمتيا من حيث الشكل أو الحجم أو المضمون
لمطالب.
 -7يجب االىتمام بالوسائل ومالمتيا لمحتوى المقررات الدراسية وطبيعة المعمم والمتعمم.
 -8يجب االىتمام بالبيئة االجتماعية أو المناخ الذي تجري فيو عممية التواصل.
المقترحات:
 -1قيام بإجراء دراسة عمى طمبة مرحمة الثانوية في مدارس سبيا.
 -2االىتمام بإبقاء الندوات ومحاضرات حول ميارات التواصل ومواضيع ذات صمة
لرفع قدرات الطالب في االتصال باآلخرين وأشعاره بأىمية االتصال.
 -3إجراء تعديل أو تغيير في جماعة الرفاق لمطالب المتأخر دراسياً.
 -4إحالة طالب المتأخر دراسياً إلى أحدى عيادات الصحية النفسية أو معاىد التربية
الفكرية لقياس مستوى الذكاء إذا اكتشف المعالج أن سبب التأخر لو صمة بالعوامل
العقمية.
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عين شمس.
-9
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ظاهرة االحتراق النفسي لدى معممي الفئات الخاصة
( مفهومها -أنواعها -أسبابها -طرق عالجها)

ا .ابتسام محمد عبد هللا بشابش
كلية اآلداب  /قسم التربية وعلم النفس
المقدمة:
يشيد العصر الحالي تقدما ممحوظا في مجاالت عدة نتيجة لمتطورات السريعة في عالم
التكنولوجيا والذي إنعكست وامتدت آثاره عمي جميع ىذه المجاالت السيما من أىميا مجال
التعميم فواقع الحال يشير الي ظيور العديد من الظواىر التي تؤثر عمي المعمم وعمي أدائو
لوظيفتو ,ولعل من أىميا ظاىرة االحتراق النفسي التي يعاني منيا المعمم بصفة عامة ومعمم
الفئات الخاصة عمي وجو الخصوص فمن شأن ىذه الظاىرة أن تيدد إستقرار المعمم ,وقد
تفقده توازنو وتعيقو عن أدائو لوظيفتو ورضاه عنيا ,ذلك ألنو يتعامل مع أشخاص غي
عاديين.
ويشير ( بني أحمد )2002,الي ان االحتراق النفسي أصبح سمة من سمات المجتمع
المعاصر والتي ترتبط بمينة التعميم أكثر من غيرىا من المين األخرى فتسبب ألصحاب ىذه
()1

المينة القصور والعجز عن تـأدية وظائفيم بشكل جيد.

ويعتبر المعمم دعامة أساسية من دعائم العممية التعميمية وىو العنصر األساسي في بناء
المجتمع وتطوره فيو الذي يقع عميو العبء األكبر لتحقيق األىداف التي ترمي الييا عممية
التعميم  ,فمم يعد التركيز عمي ما يقدمو المعمم من معمومات ومعارف بل تعدي ذلك ليشمل
الجوانب النفسية واإلجتماعية نظ اًر ألنو يتعامل مع فئات متنوعة من اإلعاقات من حيث
النوع والشدة ,حيث أن كل فئة تتطمب منيجاً خاصاً من التعميم والتدريب إضافة الي
اإلمكانيات التي قد تكون غير متاحة ,وبالتالي لن يستطيع أن يقدم ىذا المعمم الي ىذه الفئة
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الخدمات وفق المستوي المطموب والرقي بتالميذه الي مستوي أفضل ,األمر الذي قد يؤدي
بو الي الشعور باالحتراق النفسي والى استنفاذ طاقتو ,وبالتالي ترك المينة.
وفي ىذا الشأن يشير ( عسكر )2000,الي أن مشكمة اإلحتراق النفسي مشكمة بالغة
التعقيد فيي تؤثر ككل نفسياً وجسمياً وفكرياً والتي يمكن أن يكون تأثيرىا واضحاً من خالل
()2

شعوره الدائم بالتعب ونقص فاعمية أدائو الوظيفي.

ومما الشك فيو ان ازدياد إنتشار ىذه الظاىرة سيكون وقعيا السيئ عمي المعمم أوالً
وتالميذه ثانياً ومجتمعو ثالثاً ,لذا بات من الضروري إلقاء الضوء حول ظاىرة االحتراق
النفسي ومعرفة أسبابو وأنواعيا وأبعادىا وآثارىا وطرق عالجيا.
مشكمة الدراسة:
من خالل االطالع عمى ادبيات الدراسات السابقة لوحظ أن االحتراق النفسي ظاىرة من أكثر
الظواىر انتشا ار بين المعممين بصفة عامة ومعممي الفئات الخاصة عمى وجو الخصوص,
حيث يعتبر العمل مع االطفال ذوي االحتياجات الخاصة من األعمال التي تتطمب مجيوداً
مضاعفاً من المعمم الذي يقع عمى عاتقو العديد من الميام األمر الذي قد يجعمو أكثر
عرضة لإلحتراق النفسي من ىنا جاءت فكرة ىذا البحث والذي إنبثقت من إشكالية مفادىا.
-

ما أبرز مالمح ظاىرة اإلحتراق النفسي لدى معممي الفئات الخاصة؟

-

ويتفرع من ىذا التساؤل الرئيس التساؤالت الفرعية التالية:

-

ما مفيوم اإلحتراق النفسي وأنواعو والعوامل المؤدية إليو ؟

-

ما اآلثار الناجمة عن ىذه الظاىرة؟

-

ما الطرق العالجية التي يجب اتباعيا لمتخفيف من حدتيا؟
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أهمية البحث:
-

يستمد ىذا البحث أىميتيمن أىمية الموضوع الذي يتناولو وىو اإلحتراق النفسي لدي
معممي الفئات الخاصة.

-

قد يفيد ىذا البحث من الناحية التطبيقية في لفت نظر الميتمين والمتخصصين في
مجال التربية الخاصة إلى وضع اإلستراتيجيات والتدابير الالزمة لمحد من إنتشار ىذه
الظاىرة والعمل عمى معالجتيا وذلك لما ليا من آثار سمبية ال تعود عمى المعمم فقط بل
تمتد آثارىا عمى بقية عناصر العممية التعميمية.

أهداف البحث:
ييدف البحث الحالي إلى التعرف عمي ظاىرة اإلحتراق النفسي لدى معممي الفئات
الخاصة وذلك من خالل الكشف عن انواعيا والعوامل المؤدية إلييا وآثارىا وطرق عالجيا.
منهجية البحث
اعتمد ىذا البحث المنيج الوصفي لمالمتو لموضوع البحث.
مصطمحات البحث:
االحتراق النفسي:
يعرفو ( الصيرفي )2002,بأنو" إستجابة لمضغط المستمر إلجياد نفسي أو عادي الذي ينشأ
كنتيجة لعوامل شخصية ولعوامل متعمقة بالعمل التي تزيد عن طاقة الفرد وقدرتو عمي
)3(.

التحمل

معمم التربية الخاصة:
ىو المعمم المؤىل لرعاية وتعميم االفراد ذوي االحتيجات الخاصة وتقديم الخدمات التربوية
()4

المناسبة ليم سواء في المدارس العادية أو في مراكز التربية الخاصة.
اإلطار النظري والدراسات السابقة:
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مفهوم االحتراق النفسي:
يعتبر اإلحتراق النفسي أحد المفاىيم التي تناولتيا العموم النفسية واإلجتماعية بالبحث
والدراسة ويتضح ذلك من خالل تعدد التعريفات التي ذكرىا الباحثين تبعاً لتحميالتيم إلى
الزاوية التي ينظرون منيا الى ذلك المفيوم إضافة إلى تداخل بعض المصطمحات
والمسميات التي ليا عالقة باإلحتراق النفسي كاإلجياد اإلنفعالي والضغط النفسي ونتيجة
لمخمط بين تمك المسميات دفع (فرويد نبرج ) إلى التوصل إلى تعريف محدد ليذا المفيوم
()5

حيث عرفو " بأنو االستجابات الجسمية واالنفعالية لضغوط العمل في المين االنسانية".

وعرفو ( البياص " )2002,بأنو حالة يعاني منيا المعمم تتمثل في استنفاذ الطاقة البدنية
()6

واإلنفعالية الناتجة عن ضغوط مينة التدريس".

ويشير ( فاروق عثمان" )2001,باأنو جممة من األعراض اإلنفعالية والبدنية والعقمية
()7

المرتبطة سمبياً بالطاقة الحيوية لمفرد وأدائو في عممو".

()8

أما ( رضوان )2000,فعرفو " بأنو حالة من اإلنياك المزمن مع الشعور بالمرض".

وقد تناولت ( كريستينا ماسالش )2002,اإلحتراق النفسي بالدراسة فأشارت إلى أن
اإلحتراق النفسي " بأنو حالة من اإلنياك العقمي والجسدي واإلنفعالي تتمثل في اإلجياد
()9

العصبي واستنفاذ الطاقة اإلنفعالية والتحرر من النواحي الشخصية".

يتضح من التعريفات السابقة أنو ال يوجد تعريف واحد وشامل لإلحتراق النفسي بل يختمف
مفيومة حسب إختالف وجيات نظر الباحثين واختالف تخصصاتيم وخمفياتيم العممية
والنظرية وبذلك يمكن تعريف اإلحتراق النفسي "ىو ما يعانيو معممي الفئات الخاصة من
تعب وارىاق جسدي ونفسي إزاء ما يعترضيم من ضغوط مينية ونفسية واجتماعية أثناء
أدائيم لعمميم التدريسي بمؤسسات رعاية الفئات الخاصة".
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أنواع اإلحتراق النفسي:
تتداخل وتتشابك أنواع اإلحتراق النفسي مع بعضيا البعض األمر الذي يجعل محاولة
فصل كل منيا عن اآلخر يكاد يكون أم اًر صعباً ذلك ألنيا تتفاعل فيما بينيا وكل منيا يؤثر
ويتأثر باألخر ,وقد قسم الباحثون اإلحتراق النفسي إلى أنواع مختمفة فمنيم من قسميا حسب
الظروف البيئية ومنيم من قسميا حسب المشكالت النفسية واإلجتماعية التي يعاني منيا
المعمم ومن أبرز المصنفين ألنواعو ( فاربر)2000,حيث اشار في دراستو التي تناولت
استراتيجيات معالجة أنواع االإحتراق النفسي إلى أن ىناك ثالثة أنواع ليذه الظاىرة وىي
كاآلتي-:

()10

أ /االحتراق النفسي في نمطه التقميدي :ويتمثل في العمل بجد عمى نحو متزايد في طريق
يدفعو نحو الضغوط والتي تزداد مع مرور الوقت حدة وشدة.
ب /الصمود :ويتمثل في الفرد الذي يتسم بالصمود الى ما بعد انقضاء الوقت المشكل.
ج /المتحدي :وىو فرد مواجو ولكن ليس بالدرجة المفرطة ذاتيا وتظير عندما يتسم العمل
بالروتين.
تجدر اإلشارة ىنا إلى أىمية التصنيف يساعد عمى معرفة التشخيص الدقيق لنوع اإلحتراق
الذي يعاني منو المعمم ,وبالتالي يمكننا من تقديم االحتياجات التدريبية المناسبة لمواجية
وعالج ىذه الظاىرة حسب الفروق الفردية بين المعممين وحسب النوع الذي يعاني منو.
مكونات وأبعاد اإلحتراق النفسي:
يتضح من خالل األدبيات المتعمقة بالموضوع تعدد التصنيفات لمكونات وأبعاد اإلحتراق
النفسي ولعل من أبرزىا تصنيف ( ماسالش ) حيث ترى أن االحتراق النفسي يتميز بثالث
أبعاد أساسية وىي-:

()11
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 -1اإلستنزاف اإلنفعالي :وتعني عدم قدرة الفرد عمى العطاء وعمى أداء األعمال المنوط بيا
نتيجة إلستنزاف طاقتو اإلنفعالية والوجدانية.
 -2إضطراب الشعور الذاتي :وفييا تسيطر المشاعر واإلتجاىات السمبية لدى الفرد نحو
اآلخرين.
 -3نقص الشعور باإلنجاز الشخصي :ويحدث ذلك نتيجة لعدم قدرة المعمم عل التوفيق بين
متطمبات كل من األسرة والمدرسة.
ومن أىم ما نستنتجو من ذلك أن اإلحتراق النفسي يفترض وجود ىذه األبعاد لدى المعمم
ألسباب عديدة لعل من أىميا العالقة بينو وبين المدير وزمالءه عالقة محددة كما أن طاقتو
الجسمية والعقمية قد تكون استنفذت بسبب إنعدام تمك العالقة وأن وجود المعمم في حالة من
االضطراب ىو ما يمكن أن يعيق تكيفو ,والذي يعتبر أحد الدعامات المساىمة في تطوره
وتقدمو الوظيفي باإلضافة إلى ذلكأن المعمم أثناء تأديتو لوظيفتو قد يمر بمشكالت عادية أو
فترات حرجة يحتاج فييا الى من يقدم لو يد العون المساعدة في الوقت الذي قد يكون
ىناك عدم إىتمام في عممية المساعدة نتيجة إلنعدام اإلتصال بينو وبين زمالءه من جية
وبين أولياء األمور من جية أخ رى ومما الشك فيو فإن نتيجة ىذا الوضع من سوء التواصل
عادة ىو فشل المعمم في تحقيق األىداف والخطط اإلستراتيجية التي كان يتوقع ان يحققيا
ويسير وفق ما خطط لو ,وفي ىذه الحالة يكون العمل عمى محاولة توفير كل السبل لجعل
المعممين الذين يعممون مع ىذه الفئات اكثر وعيا لتفادي تمك المشكالت التي يمكن ان تقف
عائقا اماميم ولإلرتقاء بيم إلى مستوى افضل.
أسباب االحتراق النفسي:
تختمف اسباب االحتراق النفس من معمم إلى أخر من حيث وقعيا عميو وقد يرجع سبب ىذا
االختالف إلى الفروق بين المعممين أو إلى الكيفية التي يتعامل بيا المعمم مع مسببات
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ومصادر اإلحتراق التي ترتبط بالمينة والتي تنعكس مؤثراتيا عمى إتجاىاتيم نحو وظيفتيم,
وعمى عجزىم وعدم قدرتيم عمى اإلنجاز ,فالمعمم حينما تعترض وظيفتو معوقات تحول دون
قيامو بدوره بشكل جيد حتما سيؤدي بو إلى تعرضو لمضغوطات وبالتالي الى االحتراق
النفسي’ ومما الشك فيو أن أسباب ىذه الظاىرة كثيرة ومتنوعة ,وفيما يمي عرض موجز ليذه
األسباب أو العوامل-:

()12

أوال :العوامل الخاصة بالجانب الفردي (الشخصي):
وعطاء يكون أكثر عرضة
ىناك شبو إتفاق بين معظم الباحثين أن المعمم األكث ارلتزاماً
ً
لإلحتراق النفسي من غيره خاصة في عدم توفر اإلمكانات والقدرات التي تساعده عمى أدائو
لوظيفتو األمر الذي قد يجعمو يعيش تحت وطأة من الضغوطات,إضافة إلى أن مدى واقعية
المعمم تمعب دو اًر ىاماً في زيادة شعوره باإلحتراق فكمما زادت درجة واقعيتو وتفانيو في عممو
باإلضافة إلى المشكالت التي يواجييا داخل المؤسسة التعميمية ككثرة عدد الطالب
والضغوطات من قبل االدارة كمما كان اكثر عرضةً لإلجياد النفسي.
ثانيا :العوامل الخاصة بالجانب اإلجتماعي وتتمثل في:
 -1األعباء الواقعة عمى كاىل المعمم.
 -2اليالة المحيطة ببعض المين اإلجتماعية ومنيا مينة التعميم والتي يشترك فييا معظم
أفراد المجتمع ومنيا:
أ /أن الكفاءة المينية بجوانبيا المختمفة متوفرة بدرجة عالية لدى جميع المعممين.
ب /أن المعممين يتمتعون باالستقاللية في اتخاذ الق اررات الخاصة بيم وبعمميم.
ج /أن روح التعاون والعمل متوفرة بين كل من المعممين أنفسيم وبينيم وبين اإلدارة من جية
اخرى.
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ثالثاً :العوامل الخاصة بالجانب الوظيفي:
ىناك ثالثة مفاىيم تفسر بيئة العمل ودورىا في حدوث التغيرات السمبية في سموك المعمم
وىي كاآلتي:
أ /مفيوم العجز المتعمم :وىو يشير إلى الحالة التي يصل إلييا المعمم والتي يفقد فييا القدرة
عمى التحكم ببيئة العمل األمر الذي يؤدي بو إلى الشعور بالقمق والكآبة والضغط العصبي.
ب /مفيوم قمة اإلثارة :ويستند ىذا المفيوم الى أن حرمان الحواس من المثيرات التي تؤدي
إلى القمق والمشكالت النفسية األخرى.
ج /مفيوم الفشل في تحقيق الحاجات الشخصية :إن عدم تحقيق الحاجات الشخصية التي
يتوقعيا المعمم في عممو يساىم في حدوث عدم الرضا الوظيفي وبالتالي االحتراق النفسي.
وفي ضؤما سبق يمكن القول بأن لإلحتراق النفسي أسباب عديدة ومتنوعة وبالتالي ال يمكن
إرجاعيا إلى سب واحد وتجاىل األسباب األخرى ,باإلضافةإلى ذلك ىناك عوامل أخرى من
الممكن أن يكون ليا األثر في اإلحتراق النفسي لدى المعمم كعدم وجود الحوافز وعدم توافر
االمكانيات التي تساعد المعمم عمى أداء وظيفيتو والوصول بالطمبة إلى مستوى أفضل األمر
الذي يحس من خاللو المعمم أن العمل الذي يؤديو عمال روتينيا ال يحقق من وراءه األىداف
التي يسعى الييا لذلك ال بد ان نعي مدى أىميةالمسؤولية الممقاة عمي عاتق المعمم وضرورة
تعاون المؤسسات التربوية في المجتمع وفي طميعتيا المدرسة لمساعدة المعمم في التخمص
من األسباب التي قد تؤدي بو إلى الشعور بالتعب من وظيفتو وعدم رضاه عنيا.
مراحل اإلحتراق النفسي:
مما الشك فيو أن اإلحتراق النفسي يمر بعدة مراحل ,تتباين تبعا إلختالف آراء العمماء
والباحثين فاإلحتراق النفسي ال يحدث دفعة واحدة أو بصورة مفاجئة.

المؤتمر العلمي الثاني لكلية اآلداب جامعة الزاوية  2012 / 7 / 11 -11م

214

ظاهرة االحتراق النفسي لدى معلمي الفئات الخاصة (مفهومها-اسبياها طرق عالجها)

فقد يعيش المعمم صراعا بين ما يعيشو عمى أرض الواقع وبين يطمح لموصول إليو ويؤثر
ذلك التناقض عمس مستوي تفكيره وسموكو األمر الذي قد يؤدي إلى إستنزاف طاقاتو
الجسمية واإلنفعالية ,وفي ىذا الصدد يشير (شياب  )2001,إلى أن اإلحتراق النفسي
يمر بمراحل ثالثة وىي كاآلتي-:
-

()13

المرحمة االولى :وىي مرحمة تعبر عن وجود ضغط ناجم عن عدم التوازن بين متطمبات
العمل والقدرات الالزمة لتنفيذه من قبل الفرد القائم بيذا العمل.

-

المرحمة الثانية :وىي تنشأ نتيجة أو كردة فعل لحالة عدم التوازن ,حيث يشعر الفرد
بالقمق والتعب واإلجياد الناجم عن متطمبات العمل.

-

المرحمة الثالثة :وىي تتمثل في مجموعة من التغيرات التي تحدث في إتجاىات الفرد
وسموكو مثل الميل لمعاممة األشخاص المتعامل معيم بطريقة آلية وانشغالو عنيم
باإلتجاه نحو إشباع حاجاتو مما ينجم عنو التقميل من اإللتزام الذاتي بالمسؤولية
الوظيفية.

في حين أشار( ماشتون وايما سفيك )1987,إلى أن عممية اإلحتراق النفسي تمر بأربعة
مراحل وىي- :
-

()14

مرحمة االستغراق :حيث يكون مستوى الرضا عن العمل عاليوتشمل حالة من اإلستثارة
والسرور.

-

مرحمة الكساد :وفييا ينخفض كل من مستوى الرضا واألداء والكفاءة.

-

مرحمة اإلفصال :وفييا يدرك الفرد ما يحدث ويبدأ باإلنسحاب النفسي.

-

مرحمة اإلتصال :تزداد في ىذه المرحمة األعراض البدنية واإلنفعالية والسموكية سوءاً وقد
تصل إلى مرحمة التدمير.
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ومما سبق يمكن القول أنو عمي الرغم منإختالف آراء الباحثين حول مراحل اإلحتراق
النفسي أن نتيجة ىذه المراحل ىي وجود المعمم في حالة من عدم التوازن والقمق واالجياد
كما ان المعمم قد يعاني وينزعج عندما يرى أن وظيفتو تتطمب منو الكثير من بذل الجيد
ويترجم ىذا اإلنزعاج في أشكال متعددة من السموك كالتدمير مثال ,وىذا بالطبع ليس ىو
الحال لجميع المعممين فيناك طائفة منيم قد ال يمتفتون إلى األعراض التي تظير لدييم
عبر ىذه المراحل بما يستحقو من إىتمام وىؤالء ىم الذين يجدون أنفسيم بعد فترة معينة
في موقف ال يحسدون عميو حيث أن عالجيم ليذه المشكمة قد يكمفيم الكثير من الجيد
والوقت وقد يقودىم إلى ترك المينة.
أعراض اإلحتراق النفسي:
من الصعب تحديد أو حصر أعراض ىذه الظاىرة لما يكتنفيا من اختالفات في درجة
حدوثيا وفي أنواعيا ومسبباتيا وفي الظروف البيئية المحيطة بالمعمم غير أن توصل (
سيوالين )1982,إلى أن ىناك جممة من األعراض يمكن أن تساعد في الكشف عن حالة
المحترق نفسياً ومن أبرزىا ما يمي-:
-

()15

األعراض الجسمية :من أبرز األعراض التي تظير عمى جسم اإلنسان عندما يصل إلى
مرحمة اإلحتراق تشنج العضالت وارتفاع ضغط الدم وأمراض القمب إضافة إلى الشعور
باإلجياد ألقل جيد يبذل.

-

األعراض العقمية ( المعرفية) :والتي تظير في صورة ضعف في ميارات صنع واتخاذ
الق اررات وتحمل المسؤوليات وعيوب في معالجة المعمومات والتفكير المستمر والمفرط
بالعمل.

-

االعراض االجتماعية :من أىم األعراض اإلجتماعية المصاحبة إلحتراق النفسي
اإلنسحاب اإلجتماعي والتذمر والفاعمية المنخفضة وتفريغ الضغط في البيت.
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-

األعراض النفس عاطفية :ومن أىم مظاىرىا اإلنكار والغضب والالمباالة واإلكتئاب
والشعور بالنقص في الذات والمحافظة عمى الروتين ورفض التغير.

-

إضافة إلى األعراض السابق ذكرىا يمكن اإلشارة إلى أن ىناك بعض المؤشرات التي
تدل عمى معاناة المعمم من آثار ىذه المشكمة المتمثمة في فقدان الطاقة النفسية
والمعنوية واإلحساس بالعجز وكثرة الغياب خاصة في ظل إنعدام اإلمكانيات واإلىتمام
بيؤالء المعممين األمر الذي قد يزيد الحال سوءاً ويزيد من إستفحالو وعدم القدرة عمى
مواجيتو.

آثار اإلحتراق النفسي:
لإلحتراق النفسي آثار سمبية عديدة تؤثر عمي صحة المعمم الجسمية والنفسية ,وتسبب لو
األمراض التي قد يصعب عالجيا وقد تتحول إلي أمراض مزمنة
وحيث أن المعمم نتيجة لتعرضو لبعض المواقف والمشكالت قد يصعب عميو حميا وتترك
بصماتو عمى شخصيتو وعمى جوانب حياتو المختمفة.
لوحظ من خالل الزيارات التي تمت لبعض مراكز الفئات الخاصة أن المعممين أصبحوا ىدافا
مباشرة لإلحتراق النفسي حيث يعاني بعضيم من قمة اإلمكانات األمر الذي يجبرىم عمى بذل
الكثير من الجيد والبعض اآلخر يشكون من عدم رضاىم عن عمميم وال شك أن الضغوط
واألوضاع الراىنة لمبالد ال يستيان بيا حيث تساىم تمك الظروف في منع توافق المعمم مع
نفسو ومع وظيفتو
فقد أشار (عسكر )2000 ,أن الضغوط النفسية والتعرض المستمر ليا من شأنيا أن تؤدي
()16

إلى االحتراق.

ومن اآلثار التي تتركيا ىذه الظاىرة ما يمي:
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 -1اآلثار النفسية.
يرى (ديفيد فونتانا )1994 ,أن ىناك مجموعة من األعراض التي تدل عمى وجود التأثيرات
اإلنفعالية أىميا :الزيادة في التوتر الفسيولوجي ,والزيادة في معدل الوسواس وتزداد
المشكالت الشخصية وتضعف القيود األخالقية واإلنفعالية وينخفض اإلحساس بتأكيد الذات
وينمو الشعور بعدم القيمة والكفاءة.
 -2اآلثار السموكية.
قد تظير تأثيرات سموكية عمى االنسان ومن ىذه التأثيرات نقص الميول والحماس فيتوقف
الفرد عن ممارسة ىواياتو ويتخمى عن أىدافو ويزداد تغيبو عن عممو بسبب ظيور مرض
()17

حقيقي أو وىمي كما ينخفض مستوى الطاقة ويزداد لومو لألخرين.
 -3اآلثار الفسيولوجية.

وتتضمن إضطرابات الجياز اليضمي واإلمساك وارتفاع ضغط الدم والصراع وتضخم الغدة
الدرقية وقرحة المعدة والنوبات القمبية وارتفاع نسبة الكولسترول.
 -4اآلثار االجتماعية.
من اآلثار اإلجتماعية التي يتركيا اإلحتراق عمي نفسية المعمم اإلنسحاب وعدم القدرة عمى
()18

التحمل والشعور بالخجل والغيرة وتدىور العالقات اإلجتماعية مع المحيطين بو.

وبناء عمى ما تقدم يمكن القول إن ما يعانيو معممو الفئات الخاصة من مشكالت ىي ليست
معضمة بحد ذاتيا بل حالة يمكن أن يمر بيا المعمم أثناء أداءه لوظيفتو ولكن األمر الجدير
بالمالحظة ىو مدى شدة وتأثير ىذه الظاىرة عميو نفسياً واجتماعياً فمو كانت ىذه المشكمة
بسيطة نسبيا ليان األمر ولكن شدتيا وظيور آثارىا الواضحة عميو قد يسبب لو اإلرتباك
والحيرة في كيفية مواجيتيا لذا ينبغي عمى القائمين والميتمين أن يسعوا إلى تقديم البرامج
اإلرشادية وذلك لما ليا من أثر إيجابي في تحقيق التوافق والرضا لدى المعمم.
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تشخيص ظاهرة اإلحتراق النفسي لدي معممي الفئات الخاصة من أرض الواقع:
أن ما تم إلتماسو عن قرب وذلك من خالل الزيارات التي أجريت لبعض مراكز الفئات
الخاصة فقد لوحظ مدي معاناة معممي الفئات الخاصة وتذمرىم أثناء أدائيم ألعماليم
ألسباب عدة والتي قد تكون بداية لحدوث ىذه الظاىرة ومن خالل طرح بعض األسئمة إتضح
مدي معاناة معممي التربية الخاصة من قمة الدع المادي والمعنوي وعدم توفر اإلمكانيات,
األمر الذي جعل المعمم ينظر لمينتو بأنيا مينة روتينية ال تشجع عمي اإلبداع واالبتكار,
بينما يعاني البعض من عدم إشراكيم في إتخاذ الق اررات داخل المؤسسة حيث يرون أن
الق اررات الصادرة من قبل اإلدارة ق اررات تعسفية وغير صائبة مما يشعرىم بعدم إنتمائيم
لوظيفتيم وبالتالي إنخفاض الدافعية لدييم وقد يتقاعسون عن تنفيذىا
في حين يري البعض اآلخر عدم توفر الكفايات والميارات المناسبة لدي مدير المؤسسة
لتتولي المسؤوليات القيادية إضافة إلى إنعدام روح التعاون بين المدير والمعمم والزمالء وال
يوجد ىناك تبادل آلراء أو اإلعتراف بقيمة الجيود وانجاز التي يحققيا المعمم مما يؤدي بو
إلى الشعور باإلحباط.
كما تكثر شكاوى المعممين من األسموب اإلشرافي المتبع من قبل المشرف الذي يقع تركيزه
عمي تصيد األخطاء وعمي الغياب دون مراعاة لظروف المعممين إضافة إلى عدم تعاون
بعض أولياء األمور عندما يطمب منيم الحضور لمناقشة المشكالت التي يعاني منيا أبنائيم
كالمشكالت السموكية أو تدني مستوياتيم التحصيمية ,كذلك قمة الدورات التدريبية والتي منيا
أن تساىم من شأنيا أن تساىم في الرفع من كفاءة المعممين واإللمام بأىم األساليب والطرق
لمواجية المشكالت التي يتعرضون ليا أثناء تأديتيم لوظائفيم.
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أبرز اإلتجاهات النظرية المفسرة لإلحتراق النفسي:
ىناك العديد من النظريات النفسية التي حاولت دراسة اإلحتراق النفسي كال وفقا اىتماماتيا
والمدارس التي تنتمي الييا وتعرف النظرية بأنيا طريقة منظمة لرؤية العممية اإلرشادية
()19

وتساعد عمى فيم وتوجيو السموك.

حيث تكمن أىمية تناول النظريات المفسرة ليذه الظاىرة إعطاء صورة أوضح عن العوامل
المسببة لإلحتراق النفسي لمحاولة فيميا ومعرفة أساليب مقاومتيا ومن أبرز ىذه النظريات:
النظرية المعرفية:
إستندت نظرية( بيك) المعرفية عمى أنرود الفعل اإلنفعالية ليست إستجابات مباشرة وال
تمقائية بالنسبة لممثير الخارجي وانما يجري تحميل المثيرات وتفسيرىا من خالل النظام
المعرفي (العقمي) الداخمي ,وقد ينتج عن عدم اإلتفاق بين النظام الداخمي والمثيرات الخارجية
وجود االضطرابات النفسية ,كما يؤكد (بيك) أن اإلستجابة العصابية العادة تسمى ( ردة فعل
المحنة) حيث يكون الفرد مثقال بالقمق والحزن في الوقت الذي يناضل لممحافظة عمى ضبط
()20

التركيز واإلنتباه .

نظرية الضغط واإلحتراق النفسي ذات األساس اإلجتماعي النفسي (جوزيف بالس):
تؤكد ىذه النظرية أىمية متغيرات أداء العمل وتفاعل المعمم والطالب وأشارت إلى أن ىناك
عالقة دينامية بينيما إضافة إلى أنيا أكدت أن الضغط يؤدي إلى حدوث اإلحتراق النفسي
سواء أكانت استجابات المعممين لمضغط طويمة أم قصيرة المدى وىي مستمدة من نظرية
الدافعية -األداء لممعمم والتي تتبمور حول أربعة مكونات والمتمثمة في كل من إدراك المعممين
لحاجات الطالب وىذا يتأتى بإكتساب المعمم لمخبرة  ,وجيود المعممين والتي تشير إلى
اإلستخدام الحقيقي لمطاقة العقمية واإلنفعالية والجسمية نحو إنجاز الميام والحوافز المرتبطة
بيا ,إضافة إلى مصادر التكيف والتي تساعد المعمم لمتغمب عمى الضغوط المرتبطة بوظيفة
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وأخي اًر العوامل الضاغطة المرتبطة بالعمل سواء أكانت ىذه العوامل أولية أم ثانوية فكالىما
()21

تؤدي الى استنفاذ طاقة المعمم وتسبب ليا لتوتر.
النظرية العقالنية االنفعالية:

مؤسس ىذه النظرية ىو(البرتاليس) وتركز ىذه النظرية عمى قاعدة معرفية إدراكية إنفعالية
سموكية حيث تؤكد أن معظم المشكالت واالضطرابات النفسية ليست نتيجة لمضغوط
الخارجية فقط بل تأتي من األفكار الخاطئة الالعقالنية أيضاً ,وتشير إلى أن اإلنسان عندما
يكون عقالنيا فإنو سوف يتصرف حياال لموافق التي تواجيو بالمنطق والعقل أما إذا كان
اإلنسان تحكمو األفكار الالعقالنية فأنو سوف يكون في حالة من االضطراب النفسي لذاك
ان من أىم أىداف ىذه النظرية ىو محاولة التقميل أوتغيير األفكار الالعقالنية حتى يقل
()22

االضطراب اإلنفعالي لديو.

نموذج شواب لالحتراق النفسي عند المعممين:
لقد صنف شواب نموذجا لفيم مصادر اإلحتراق النفسي وتوصل إلى إن ىناك أسباب تتعمق
بالمدرسة تتمثل في عدم مشاركة المعمم في إتخاذ الق اررات والتأييد اإلجتماعي الردئ إضافة
إلى صراع الدور وغموضو وىناك أسباب تتعمق بشخصية المعمم ذاتو وتتمثل في توقعات
المعمم نحو دوره الميني والمتغيرات الديموغرافية مثل العمر ,والنوع ,الخبرة ,المستوى
التعميمي كما أوضح النموذج أبعاد اإلحتراق النفسي والمثمتمة في بعد اإلجياد اإلنفعالي وبعد
تبمد المشاعر وبعد نقص اإلنجاز الشخصي ,وتناول النموذج أيضا التأثيرات السمبية الناتجة
عن حدوث اإلحتراق النفسي وأطمق عمييا مصطمح المصاحبات السموكية والمتمثمة في
()23

التعب ألقل مجيود وزيادة معدل الغياب.

ومن يتتبع النظريات السابقة يالحظ أنو اليمكن األخذ بنظرية واحدة واىمال باقي النظريات
ذلك ألن كال منيا يعتبر مكمالً لألخر فقد حاولت النظرية المعرفية إرجاع اإلحتراق النفسي
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إلى عدم اتفاق النظام المعرفي الداخمي مع النظام الخارجي المتمثل في المثيرات البيئية
المحيطة بالفرد والتي تؤثر فيو بشكل مباشر أو غير مباشر في حين توصل(جوزيف بالس)
إلى تفسير مفاده إن ىذه الظاىرة تحدث نتيجة لمعالقة الدنيامية بين أداء المعمم وعالقة
المعمم بالطالب ,وكذلك لمضغوط التي تعترضو سواء أكانت مؤقتو أو طويمة المدى بينما
أرجع (البرتاليس) صاحب النظرية العقالنية أن اإلحتراق النفسي ينتج عن تفاعل الضغوط
الخارجية مع األفكار الالعقالنية التي تسيطر عمى اإلنسان فتزيد من حدة الضغوط لديو
وتجعمو يعيش في حالة من الصراع والقمق واإلحباط فيما ذىب (شواب) إلى أن شعور الفرد
باإلحتراق النفسي يمكن تفسيره عمى أساس عدم توافق توقعات المعمم مع الدور الذي يقوم
بيإ ضافة إلى تدخل المتغيرات الديمغرافية كالعمر والخبرة والمستوى التعميمي في إختالف
الشعور باإلحتراق النفسي بين األفراد بصفة عامة والمعممين بصفة خاصة.
الدراسات التي تناولت اإلحتراق النفسي:
من الدراسات التي تناولت اإلحتراق النفسي ( يحي وحامد )2001 ,التي ىدفت إلى
الكشف عن مصادر اإلحتراق النفسي لدى معممي الطمبة المعوقين عقمياً في اليمن ,حيث
أظيرت نتائج الدراسة
أن اإلحتراق النفسي يتمثل في خصائص الطمبة وظروف العمل ولم تظير فروق تعزي إلى
كل من جنس المعمم ومؤىمو العممى وسنوات الخبرة ,كما يزداد اإلحتراق النفسي كمما إزادات
()24

شدة اإلعاقة.

كما أشارت دراسة (الزيودى )2002 ,والتي ىدفت إلى التعرف عمى اإلحتراق النفسى لدى
معممى التربية الخاصة وعالقتو ببعض المتغيرات كالنوع والخبرة والعمر والمؤىل والحالة
اإلجتماعية وقد دلت نتائج الدراسة عمى أن المعممين يعانون من اإلحتراق النفسى أكثر من
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المعممات ,كذلك كانت ىناك فروق ذات داللة إحصائية تعزي لمتغير سنوات الخبرة في بعد
()25

تبمد الشعور وشدتو لصالح الخبرة األعمي.

كما قام (الالال)2014 ,بدراسة اإلحتراق النفسي لدي معممي ذوي اإلحتياجات الحاصة
المذين يتعاممون مع طالب اإلعاقة العقمية والسمعية والبصرية ,ومدي إختالف ىذه
المستويات بناء عمي متغيرات التخصص والمؤىل العممي والخبرة ,وقد أكدت نتائج الدراسة
عمى وجود مستوى مرتفع لإلحتراق النفسي في بعدي نقص الشعور باإلنجاز وتبمد المشاعر,
والى عدم وجود فروق بين أفراد عينة الدراسة تبعاً لمتغير التخصص بينما توجد فروق ذات
()26

داللة إحصائية لدى المعممين تبعا لمتغير الخبرة والمؤىل التعميمي.

في حين أكد( ميدو )1821,في دراستو لمتعرف عمى اإلحتراق النفسي لدى العاممين مع
()27

األطفال المعاقين سمعياً أن أفرد العينة قد أظيروا درجة عالية اإلحتراق النفسي.

بينما أشارت دراسة ( ) platsidou,2009لمكشف عن العالقة بين اإلحتراق النفسي
والرضا الوظيفي والذكاء العاطفي لدي معممي التربية الخاصة ,إلى تدني مستويات المعممين
في كالً من االحتراق النفسي والوظيفي ,وأن الذكاء العاطفي يمكن التنبؤ بو طريق الرضا
عن العمل وأن العم ل عمى تحسين الرضا الوظيفي من الممكن أن يعمل كوقاية من اإلحتراق
( )28

النفسي.

كما أجرى (جينيب وهاريس وميس ) دراسة لمتعرف عن العالقة بين اإلحتراق

النفسي ودرجة اإللتزام الميني لدى معممي االطفال التوحديين ,وجاءت نتائج الدراسة إلى أن
ىناك إرتباط سمبي بين مستوى اإلجتراق النفسي ودرجة اإللتزام فكمما زاد مستوى اإلحتراق
النفسي قمت درجة اإللتزام.

()29

يتضح من عرض نتائج الدراسات السابقة أن معممي الفئات

الخاصة يعانون من اإلحتراق النفسي والى وجود عالقة بين اإلحتراق النفسي والمتغيرات
الديمغرافية كالنوع  ,والخبرة ,والحالة اإلجتماعية ,المؤىل العممي  ,إال أنو قد تتابين
مستويات اإلحتراق لدي المعممين والمعممات تبعاً ليذه المتغيرات ,كما أن لإلحتراق النفسي
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دو اًر ىاماً في شعور المعمم بالرضا الوظيفي من عدمو ,كما أنو يؤثر في درجة اإللتزام
الميني.
طرق عالج اإلحتراق النفسي والوقاية منه:
أن طرق عالج االحتراق النفسي كثيرة ومنتوعة ومن الصعب حصرىا لذلك سوف يتم عرض
أىم الطرق لعالجيا والتي أثبتت البحوث العممية فائدتيا فقد أشار )زاسترو(  zastroان من
اىم الطرق العالجية لمواجية ىذه الظاىرة-:

()30

 -1ممارسة التمارين الرياضية.
 -2ممارسة اليوايات المختمفة وحضور االنشطة الترفييية.
 -3تكوين عالقات شخصية مع زمالء العمل.
 -4محاولة تحديد العوامل التي تسبب المشاعر السمبية اثناء العمل.
 -5تنوع الميام التي يقوم بيا المعمم حتى ال يصبح عممو روتينبا.
في حين أشار (جمعة يوسف )2002,إلى أن ىناك عددا من الخطوات التي يمكن إتخاذىا
()31

كأحد اإلستراتيجيات لمتغمب عمى اإلحتراق النفسي والوقاية منو والمتمثمة في-:
-

فيم المعمم لعممو واالساليب التي يتبعيا لمواجية الضغوطات ألن ذلك يساعده عمى
التعرف عمى أنماط االساليب والسموكيات الغير فعالة ومحاولة تغييرىا حسب المواقف
التي تواجيو.

-

إعادة فحص المعمم ألىدافو ومعرفة اذا كانت ىذه األىداف تناسب واقعو وامكانياتو
فاألىداف الغير واقعية قد تعرضو لإلحباط واالرتباك.

الخالصة:
إن معمم الفئات الخاصة شانو شأن باقي المعممين لو حقوق عمى المجتمع ,بل ربما كان
ىذا المعمم أكثر إحتياجاً من المعمم العادي ذلك ألنو يتعامل مع الفئات المختمفة من اإلعاقة
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تختمف من حيث النوع والشدة ,ومن ىنا فإن العناية بيذا المعمم تمثل ضرورة قصوة وذلك
من أجل مساعدتو عمى تنمية ما لديو من ميارات تمكنو من التوافق مع ما يطمح الوصول
اليو وما ىو موجود عمى ارض الواقع ,مما يتوجب عمى المجتمع بكل وسائطو التربوية
واإلعالمية واإلقتصادية التعاون من أجل حماية المعمم من الظروف المؤدية الى عرقمة
طبيعة سي ر عممو ,وتحسين مناخ العممية التعميمية ,وتقديم الحوافز المادية والمعنوية
وبإشعاره بأىمية مكانتو وأىمية الدور الذي يقوم بو من جانب وتنمية الروح المعنوية لديو من
الجانب االخر.
التوصيات:
-

القيام بإجراء دراسات تتضمن برامج واساليب ارشادية لمتخفيف من حدة ىذه المشكمة.

-

أن تقوم و ازرة التربية والتعميم بتبني البرامج اإلرشادية التي تيدف إلى مساعدة المعممين
الذين يعانون من أعراض االحتراق النفسي والظواىر األخرى والعمل عمى توفير
اإلمكانيات ليذه البرامج حتى يتم اإلستفادة منيا األىداف المرجوة.

-

تدريب المرشدين واألخصائيين النفسيين عمى كيفية إستخدام األساليب اإلرشادية,
وضمان تعاونيم بإعتبارىم حمقة الوصل بين المعمم وباقي عناصر العممية التعميمية.

-

االستفادة من وسائل اإلعالم لتوعية المجتمع بأىم المشكالت التي يعاني منيا المعممين
ومعمم الفئات الخاصة عمى وجو الخصوص لمحث عمى تضافر الجيود لمواجية
والتصدي ليذه الظاىرة وغيرىا من الظواىر.

-

أن تقوم و ازرة التربية والتعميم بتمبية اإلحتياجات األكاديمية والنفسية لممعممين و لإلرتقاء
بيم لممستوى األكاديمي والتربوي بما يتناسب مع طبيعة عمميم.

-

إعادة النظر في إختيار من يتولى إدارة ىذه المؤسسات عمى أن يتم إختيارىم وفق
شروط ومعايير واضحة ومحددة.
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-

القيام بعقد ورش العمل والدورات التدريبية بصفة دورية عمى أن يتم تركيز محتوى ىذه
الدورات عمى النظرة الشاممة لممعمم ولممؤسسة التي يعمل بيا ولمفئة التي يقوم بتدريسيا
ولألىداف التي يسعى لتحقيقيا.

-

العمل عمى تشجيع المعممين لمتطوير من أنفسيم وحصرىم عمى تحسين قدراتيم وتنمية
مياراتيم من خالل التواصل مع مؤسسات الفئات الخاصة محمياً ودولياً.

المراجع:
 -1بني أحمد ,أحمد محمد ,اإلحتراق النفسي والمناخ التنظيمي في المدارس ,عمان ,دار
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ص.114
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مستوى الضغوط الحياتية وأساليب مواجهتها لدى عينة من طمبة السنة
الثالثة بالمرحمة الثانوية العامة بمدينة صرمان

د .فتحية العربي محمد القصبي
قسم عمم النفس – كمية اآلداب
جامعة الزاوية

مقدمة:

من المالحظ أن كل مرحمة عمرية يمر بيا الفرد في نموه يواجو فييا خبرات حياتية تكون في
أغمبيا غير مألوفة وباعثة عمى القمق والتوتر ،ويواجو إزاءىا صعوبات توافقية فنحن كبشر
معرضين لمثل ذلك حتى في ظل أفضل الظروف ،إال أنو غالبا ما قد يجد صعوبة في
التأقمم مع ما يط أر عمى مجتمعو من تقمبات وتوترات عصيبة ،وخاصة في ظل الوضع
الراىن الذي تعانيو البالد ،وما ترتب عنو من آثار سمبية كمعاناتو من الضغوط الحياتية
المختمفة النفسية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية والمينية والصحية.
وتحتاج تمك الضغوط إلى أساليب مواجية لتحقيق قدر كاف من الرضا ،فالشعور بعدم
الرضا عن الحياة يمثل إحدى المشكالت اليامة لكل األجيال خاصة في ىذا العصر
()1

المضطرب والمزدحم باألحداث الضاغطة والمؤثرة عمى شخصية الفرد وتوافقو.

وتعد أساليب التعامل مع الضغوط بمثابة الحمول السحرية إلعادة التوازن عند
اإلنسان إذا ما استدل عمى معرفة األسموب المناسب لشخصيتو ،وىنا تكمن الصعوبة فعندما
يتعامل اإلنسان مع الموقف فإنو يستجيب بطريقة من شأنيا أن تساعده عمى التجنب أو
()2

اليروب أو التقميل من األزمة أو معالجة المشكمة.
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ومن ىذا المنطمق انصب اىتمام عمماء النفس عمى دراسة أحداث الحياة الضاغطة التي
تواجو الفرد بكافة مجاالت الحياة بميدان التربية والتعميم والطب واإلدارة والصناعة ،وتنوعت
أىدافيم من حيث معالجة أساليب المواجية بشكل عام في ضوء عالقتيا بمتغيرات نفسية
وديموغرافية عديدة ،وبمختمف المراحل العمرية ،بغية الوقوف عمى أىم مسبباتيا أو أعراضيا
ومصادرىا ،والتوصل إلى أىم الطرائق واألساليب الكفيمة بالتغمب عمييا.
وفي حدود البحث الحالي سيتم التركيز عمى دراسة مستوى الضغوط الحياتية وأىم
أساليب مواجيتيا وأكثرىا استخداما لدى شريحة الطمبة المراىقين بالمرحمة الثانوية ،بيدف
التوصل إلى بعض االستراتيجيات التربوية والنفسية الكفيمة بمساعدتيم عمى تجاوز ما قد
يعترضيم من أحداث ضاغطة والتكيف معيا بالطرق المثمى.
مشكمة البحث:
في إطار ما يشيده عصرنا الراىن من تطورات وتغيرات سريعة في كافة مجاالت
الحياة ،أصبحت أحداث الحياة الضاغطة بكل مجرياتيا تستنفذ قد ار كبي ار من طاقة الفرد
وقدرتو عمى التكيف السميم معيا ،وجعمتو عرضة لمقمق واإلجياد والمعاناة من الكثير من
المشكالت واألمراض الجسمية والنفسية.
ويرى(الزروس )Lazarus ،أن اإلنسان عندما يدرك عدم قدرتو عمى التوازن بين
متطمبات المواقف وقدرتو عمى االستجابة لتمك المتطمبات في موقف ذي أىمية فإنو يشعر
بييمنة الضغوط عميو ،ولكن إذا استطاع االستجابة لتمك المتطمبات فإن الضغط يكون
مقبوالً.

()3

ومن المعروف أن أحداث الحياة الضاغطة المشحونة بالقمق والتوتر ليا تأثيرات
سمبية خطيرة عمى صحة الفرد الجسمية والنفسية ،وما يترتب عمييا من ضعف قدرتو عمى
مواجيتيا والتكيف معيا بالشكل السميم ،وضعف مستوى األداء لديو لمقيام بالميام الحياتية.
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ونظ ار لألزمة التي يمر بيا المجتمع الميبي اليوم وما يصاحبيا من توترات وظروف عصيبة
بكافة األصعدة السياسية واالجتماعية واالقتصادية ،فإننا نممس بوضوح معاناة أغمب األفراد
بالشرائح العمرية المختمفة من الضغوط في تمك المجاالت ،وقد تزداد معدالت تمك الضغوط
لدى شريحة الطمبة بمختمف المراحل التعميمية ،بحيث تنعكس سمبا في انخفاض دافعية
اإلنجاز والتحصيل الدراسي لدييم.
وأشارت دراسة (أمال جودة )2004 ،إلى أن الطمبة خالل دراستيم يواجيون
ضغوطا مختمفة نتيجة لمعديد من المتطمبات األكاديمية التي تتعمق باالستذكار والتحصيل
واالمتحانات ،باإلضافة إلى المتطمبات ذات الطابع االقتصادي التي تتعمق بالرسوم
والمصاريف الدراسية الباىظة التكاليف ،والمتطمبات ذات الطابع األمني والسياسي التي
()4

يتسبب بيا الوضع الراىن لمبالد.

وىذا ما نالحظو عمى أرض الواقع وخاصة بين طمبة المرحمة الثانوية ،فتزامن فترة
نموىم الحرجة مع األحداث الحياتية الضاغطة المترتبة عن األزمة الراىنة لممجتمع الميبي،
وما يرتبط بيا من شعور بانعدام األمن النفسي والخوف من المستقبل ،أصبح يشكل لدى
الغالبية العظمى منيم ضغوطا تفوق قدرتيم عمى احتماليا ،وتقف عائقا أمام إشباعيم لكثير
من الحاجات المرتبطة بمتطمبات نموىم خالل تمك المرحمة كالحاجة إلى الحب والشعور
باألمن والمساواة والدعم النفسي والمساندة االجتماعية وحفظ وتحقيق الذات.
ومن ىنا تبرز أىمية دراسة مستوى الضغوط الحياتية ومصادرىا وأساليب مواجيتيا
لدى عينة من الطمبة المراىقين بالمرحمة الثانوية كاستراتيجيات تكيفيو مع مجريات وأحداث
الحياة المعاصرة وما يرتبط بيا من قمق وتوتر ،وذلك بيدف التعرف عمى أىم تمك األساليب
من حيث درجات شيوعيا لدييم ،ومدى ما إذا كانت تختمف باختالف بعض المتغيرات
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كالنوع والتخصص الدراسي .وفي ضوء ما سبق فإن مشكمة البحث تتبمور في التساؤل
التالي:
ما مستوى الضغوط الحياتية وأساليب مواجيتيا لدى عينة من طمبة السنة الثالثة
بالمرحمة الثانوية العامة بمدينة صرمان ؟
أهمية البحث:
من أىم المبررات التي تؤكد أىمية البحث ما يمي:


إنو يعالج فترة حرجة في حياة الطالب بالمرحمة الثانوية أال وىي فترة المراىقة والتي
كثي ار ما يشعر خالليا بضغوط عديدة ،وخاصة في ظل التداعيات السمبية التي أفرزتيا
األزمة الراىنة لمبالد والتي تجعمو عرضة لمقمق والتوتر وسرعة التأثر واالنقياد لممارسة
سموكيات غير مرغوب فييا ،ومحاولة الوقوف عمى أسبابيا وأنواعيا واآلثار السمبية
المترتبة عنيا وأىم أساليب مواجيتيا.



قد يكون ليذا البحث قيمة تربوية ميمة تفيد أولياء األمور والمعممين وادارات المدارس
الثانوية في أن يكونوا أكثر فيما لطبيعة الضغوط التي يعانييا أبنائيم ومساعدتيم عمى
التكيف معيا بالطرق المثمى ،كما قد يكون لو قيمة تطبيقية تفيد المسئولين بو ازرة التعميم
والموجيين التربويين والقائمين عمى برامج اإلرشاد التربوي والنفسي واالجتماعي
بالمدارس الثانوية العامة في أن تؤخذ بعين االعتبار ووضع الخطط والبرامج اإلرشادية
الكفيمة بدعميم ومساندتيم نفسيا واجتماعيا بأن يكونوا أكثر فعالية في مواجيتيا.

أهداف البحث:
ييدف ىذا البحث إلى تحقيق ما يمي:
 -1التعرف عمى مستوى الضغوط الحياتية لدى عينة من طمبة السنة الثالثة بالمرحمة
الثانوية العامة بمدينة صرمان.
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 -2الكشف عن الفروق في مستوى الضغوط الحياتية لدى عينة من طمبة السنة الثالثة
بالمرحمة الثانوية العامة بمدينة صرمان وفقا لمتغيري (النوع ،والتخصص الدراسي).
 -3التعرف عمى أىم أساليب مواجية الضغوطشيوعا لدى عينة من طمبة السنة الثالثة
بالمرحمة الثانوية العامة بمدينة صرمان.
 -4الكشف عن الفروق في أساليب مواجية الضغوط لدى عينة من طمبة السنة الثالثة
بالمرحمة الثانوية العامة بمدينة صرمان وفقا لمتغيري(النوع ،والتخصص الدراسي).
 -5الكشف عن العالقة االرتباطية بين مستوى الضغوط الحياتية وأساليب مواجيتيا لدى
عينة من طمبة السنة الثالثة بالمرحمة الثانوية العامة بمدينة صرمان.
تساؤالت البحث:
لتحقيق أىداف البحث تم صياغة التساؤالت التالية:
 -1ما مستوى الضغوط الحياتية لدى عينة من طمبة السنة الثالثة بالمرحمة الثانوية العامة
بمدينة صرمان ؟
 -2ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05في مستوى الضغوط الحياتية
لدى عينة من طمبة السنة الثالثة بالمرحمة الثانوية العامة بمدينة صرمان وفقا لمتغير
النوع (ذكور /إناث)؟
 -3ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي ( )0.05في مستوى الضغوط الحياتية
لدى عينة من طمبة السنة الثالثة بالمرحمة الثانوية العامة بمدينة صرمان وفقا لمتغير
التخصص الدراسي ( عممي  /أدبي ) ؟
 -4ما أىم أساليب مواجية الضغوطشيوعا لدى عينة من طمبة السنة الثالثة بالمرحمة
الثانوية العامة بمدينة صرمان ؟
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 -5ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05في أساليب مواجية
الضغوطمدى عينة من طمبة السنة الثالثة بالمرحمة الثانوية العامة بمدينة صرمان وفقا
لمتغير النوع (ذكور /إناث) ؟
 -6ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05في أساليب مواجية
الضغوطمدى عينة من طمبة السنة الثالثة بالمرحمة الثانوية العامة بمدينة صرمان وفقا
لمتغير التخصص الدراسي ( عممي  /أدبي ) ؟
 -7ىل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05بين مستوى
الضغوط الحياتية وأساليب مواجيتيا لدى عينة من طمبة السنة الثالثة بالمرحمة الثانوية
العامة بمدينة صرمان ؟
حدود البحث:
يقتصر ىذا البحث عمى دراسة مستوى الضغوط الحياتية وأساليب مواجيتيا لدى
عينة من طمبة السنة الثالثة من كال النوعين(ذكور واناث) وبالقسمين(العممي واألدبي) من
المرحمة الثانوية العامة بمدينة صرمان المركز خالل العام الدراسي ()2018/2017
مصطمحات البحث:
تتحدد مصطمحات البحث في المفاىيم التالية:
 -1الضغوط الحياتية " :ىي مجموعة من المصادر الخارجية والداخمية الضاغطة التي
يتعرض ليا الفرد في حياتو وينتج عنيا ضعف قدرتو عمى إحداث االستجابة المناسبة
لمموقف وما يصاحب ذلك من اضطرابات انفعالية وفسيولوجية تؤثر عمى جوانب
()5

الشخصية األخرى ".

 -2التعريف اإلجرائي لمضغوط الحياتية :ىي كل ما يشعر بو طمبة السنة الثالثة بالمرحمة
الثانوية العامة من إجياد عقمي وجسمي ونفسي إزاء ما يتعرضون لو من مواقف
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ومشكالت في مجاالت حياتيم المختمفة الدراسية واألسرية واالجتماعية واالقتصادية
تحول دون إشباعيم لحاجاتيم األساسية وقدرتيم عمى التوافق السميم معيا ،ويعبر عن
ذلك بالدرجات التي سيتحصمون عمييا من خالل إجاباتيم عمى استبيان الضغوط
الحياتية الذي سيتم تطبيقو كأداة في البحث الحالي.
 -3أساليب مواجية الضغوط الحياتية " :ىي مجموعة من النشاطات أو االستراتيجيات –
سموكية أو معرفية يسعى من خالليا الفرد إلى تطويع الموقف الضاغط وحل المشكمة
()6

أو تخفيف التوتر االنفعالي المترتب عميو ".

 -4التعريف اإلجرائي ألساليب مواجية الضغوط الحياتية :ىي كل ما يبذلو أفراد العينة من
طمبة السنة الثالثة بالمرحمة الثانوية العامة بمدينة صرمان من جيود معرفية وسموكية
وانفعالية بيدف التصدي لممواقف الضاغطة وايجاد الحمول الناجحة ليا  ،ويعبر عن
ذلك بالدرجات التي سيتحصمون عمييا من خالل إجاباتيم عن مقياس أساليب مواجية
الضغوط الذي سيتم استخدامو في البحث الحالي.
المرحمة الثانوية " :ىي تمك المرحمة التي تتوسط مرحمتي التعميم األساسي والتعميم
()7

العالي ،وتقابل السنوات ( )12-11-10من السمم التعميمي ".
اإلطار النظري:
مفهوم الضغوط الحياتية:

تعددت آراء العمماء والباحثين حول مفيوم الضغوط ،حيث عرفيا (إبراىيم عبد
الستار )1998 ،بأنيا  ":أي تغير داخمي أو خارجي من شأنو أن يؤدي إلى استجابة انفعالية
()8

حادة ومستمرة ".

وعرفيا (فاروق عثمان)2001 ،بأنيا  " :تمك الظروف المرتبطة

بالضغط والتوتر والشدة الناتجة عن المتطمبات التي تستمزم نوعا من إعادة توافقو عند الفرد،
وما ينتج عن ذلك من آثار جسمية ونفسية".

()9
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ويرى (عبد السالم عمي " )2000 ،بأن الضغوط الحياتية ما ىي إال سمسمة من األحداث
الخارجية التي يواجييا الفرد نتيجة تعاممو مع البيئة المحيطة بو والتي تفرض عميو سرعة
التوافق في مواجيتو ليذه األحداث لتجنب اآلثار النفسية واالجتماعية السمبية والوصول إلى
تحقيق التوافق ".

()10

يتضح من تمك التعريفات أنو عمى الرغم من اختالف وجيات نظر الباحثين في تحديد مفيوم
الضغوط من حيث االتجاه والمحددات إال أن أىم ما نستنتجو منيا ىو أن الضغوط تنشأ
كنتاج لتفاعل وتضافر االستجابات الجسمية الفسيولوجية مع مؤثرات البيئة الخارجية التي
يعيش فييا الفرد ،وما يرتبط بيا من مشاعر وأحاسيس سمبية قد تجعمو عرضة لمشعور
بحاالت من القمق والتوتر واالكتئاب واإلحباط.
أهم العوامل المسببة في نشأة الضغوط الحياتية :
قد تنشأ الضغوط لدى الفرد عندما تتجاوز األعباء البيئية قدراتو وامكاناتو في
مواجيتيا والسيطرة عمييا ،وقد يكون مصدرىا من داخل الفرد نفسو فتسمى ضغوطا داخمية،
أو قد يكون مرتبط بالبيئة الخارجية المحيطة بو في إطار عالقتو بأفراد األسرة أو زمالء
العمل واألصدقاء ،أو االختالف معيم في الرأي ،أو الخالفات مع شريك الحياة أو الطالق،
أو بسبب فقدان شخص عزيز ،أو نتيجة لمتعرض لمواقف صادمة وحوادث أليمة مفاجئة.
وترتبط الضغوط بأحداث الحياة اليومية فكمنا بال استثناء نتعرض يوميا لمصادر من
الضغوط الخارجية بما في ذلك ضغوط العمل والدراسة والضغوط األسرية ،وضغوط تربية
األبناء ومعالجة مشكالت الصحة واألمور المالية واألزمات المختمفة ،كما نتعرض يوميا
لمضغوط ذات المصادر الداخمية مثل اآلثار العضوية والنفسية والسمبية التي تنتج عن
()11

أخطائنا السموكية.
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ويشير (كوبر ومارشال) إلى وجود سبعة مصادر رئيسية لمضغوط ستة منيا خارجية
ومصدر واحد فقط داخمي وىي  :العمل ،و تنظيمات الدور ،و مراحل النمو و التنظيمات
البيئية والمناخ ،والعالقات الداخمية في التنظيمات ،والمصادر والتنظيمات العميا ،والمكونات
()12

الشخصية لمفرد .

وبناء عمى ما سبق يمكن القول بأن الفرد يتأثر في حياتو اليومية بالعديد من
المصادر المسببة لمضغوط ،وىذه المصادر في مجمميا ىي نتاج لما يتعرض لو من مواقف
وأحداث وصعوبات تعترض سبيمو نحو تحقيق ما يصبو إليو من أىداف وتؤثر سمبا عمى
مستوى توافقو النفسي واالجتماعي.
أنواع الضغوط :
تتحدد الضغوط في كونيا مجموعة من المواقف والمشكالت المرتبطة بأحداث
الحياة اليومية والتي عادة ما يتعرض ليا كل األفراد ،غير أنيا تختمف من فرد إلى آخر من
حيث نوعيا ودرجة تأثيرىا ،فيناك الضغوط النفسية ،واألسرية ،والمادية ،واالجتماعية،
والمينية ،والدراسية ،والعاطفية.
وتعتبر الضغوط النفسية األساس الرئيس الذي تبنى عميو تمك األنواع من
الضغوط ،فالعامل النفسي ىو الذي يجمع بينيا ،فعمى سبيل المثال الضغوط المينية في
مجال الصناعة ،أولى آثارىا السمبية الجوانب النفسية المتمثمة في حاالت التعب والممل المذان
()13

يؤديان إلى القمق النفسي حسب شدة أو ضعف الضغط الواقع عمى الفرد .
وميز (مور )Moor 1975 ،بين ثالثة أنواع من الضغوط وىي :

 -1الضغوط الموقفية  :وتتضمن المشكالت التي يتعرض ليا الفرد في حياتو اليومية وعادة
ما تكون منخفضة الشدة.
 -2الضغوط النمائية  :وترتبط بالمراحل التي يمر بيا الفرد في نموه
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()14

 -3ضغوط األزمات والشدائد التي يمر بيا الفرد .

ويمكن القول أنو عمى الرغم من تنوع واختالف الضغوط وفقا لوجيات نظر
الباحثين من حيث تصنيفاتيا وأنواعيا فمنيا الضغوط السمبية واإليجابية ،والضغوط المؤقتة
والمزمنة ،والضغوط الموقفية والنمائية ،إال أنو من الصعب حصرىا في ىذه األنواع فقط أو
غيرىا ،نظ ار الرتباط الضغوط بتنوع مجريات الحياة لدى الفرد وما يرتبط بيا من مواقف
وأحداث وذكريات وأفكار وخاصة غير السارة والسمبية منيا ،ومدى إدراكو وتقبمو ليا وقدرتو
عمى التعايش والتوافق معيا.
مفيوم أساليب مواجية الضغوط:
عرفت أساليب مواجية الضغوط بتعريفات عديدة فقد عرفيا (لطفي إبراىيم،
 )1994بأنيا " :مجموعة من النشاطات أو االستراتيجيات الدينامية – سموكية أو معرفية –
يسعى من خالليا الفرد إلى مواجية الموقف أو لحل المشكمة أو تخفيف التوتر االنفعالي
المترتب عمييا".

()15

وعرفيا (رايا بوناماكي) بأنيا ":الجيود العاممة من أجل السيطرة التي تتمثل في
اإلجراءات اليادفة إلى تعزيز موارد الفرد لمتصدي لمضرر المتوقع وقد تكون الجيود مباشرة
(القتال أو اليروب) ،أو غير مباشرة في طبيعتيا ،إضافة إلى أنيا مصممة من أجل تعديل
()16

العالقة المزعجة بين بيئة الفرد االجتماعية وبيئتو المادية".

وعرفيا(أسعد اإلمارة) بأنيا " :المحاولة التي يبذليا الفرد إلعادة اتزانو النفسي
والتكيف لألحداث التي أدرك تيديداتيا اآلنية والمستقبمية" .

()17

يتضح من التعريفات السابقة أنو عمى الرغم من تنوع التعريفات التي قدميا الباحثين إال أن
ىناك شبو اتفاق بينيا في اعتبار أن أساليب مواجية الضغوط ىي المجيودات المعرفية
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والسموكية التي يبذليا الفرد لمواجية الموقف الضاغط أو لحل مشكمة ما وتخفيف التوتر
االنفعالي المترتب عنيا.
تصنيفات أساليب مواجهة الضغوط:
صنف عمماء النفس أساليب مواجية الضغوط إلى تصنيفات عديدة وقد جاءت
مختمفة باختالف بيئاتيم االجتماعية والثقافية ،ومن ىذه التصنيفات التصنيف الذي وضعو
(خميل )1993 ،حيث لخص األثنى عشر أسموبا الذي وضعو (كارفر وزمالئوKarfer et ،
 )alإلى ثالث فئات رئيسية وىي ،أساليب المواجية :وتتمثل في (التعامل النشط – والتخطيط
– وكبت األنشطة المتشاركة ،والتميل) وأساليب التماس العون تكمن في (المجوء إلى الدين،
والدعم االجتماعي العممي ،والدعم االجتماعي العاطفي ،والتماس التفريغ العاطفي) والسمبية
()18

وىي تشمل (اإلنكار ،والتحرر الذىني ،والتقبل السموكي ،والتقبل).

وصنفيا (رودولف موس  )Rodoulf ,Moos,إلى أسموبين رئيسين وىما:
أساليب المواجية اإلقدامية وتتمثل في أساليب (التحميل المنطقي -واعادة التيقن – والبحثعن المساعدة والمعمومات ،واستخدام أسموب حل المشكمة)
 أساليب المواجية اإلحجامية :وتتمثل في أساليب (األحجام المعرفي _ التقبل أو االستسالم()19

– والبحث عن اإلثابة البديمة_ والتنفيس االنفعالي).

أهم النماذج النظرية المفسرة ألساليب مواجهة الضغوط:
 -1نموذج التعامالت التقويمية( :الزاروس)Lazarus, 1960
بنى الزاروس نظريتو عن الضغوط وعمميات التقييم باالعتماد عمى فكرة أن مواجية الضغوط
ىو نتاج لتفاعل الفرد مع بيئتو ،وانطالقا من ذلك فقد عرف المواجية بأنيا الجيود المعرفية
والسموكية التي يقوم بيا الفرد لتدبر مطالب البيئة الداخمية والخارجية .وأشار إلى أن
المواجية تتضمن ثالث عمميات أساسية وىي
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 -1الحدث الضاغط :وينقسم إلى أحداث ضاغطة خارجية وأحداث ضاغطة داخمية.
فاألحداث الخارجية تتضمن كل األحداث المحيطة بالفرد في بيئتو الخارجية ،أما
الداخمية فيي تنشأ من ذات الفرد من خالل إدراكاتو لمعالم الخارجي.
 -2عمميات التقييم :وىي العمميات التي يستخدميا الفرد في تقييم ما يتعرض لو من أحداث
ضاغطة.
 -3طرق المواجية :وصنفيا الزاروس إلى عمميتين ىما:
أ -مواجية مركزة عمى المشكمة :وتتضمن اإلجراءات السموكية والمعرفية التي
يستخدميا الفرد لمواجية الحدث الضاغط في محاولتو لمتغمب عمى المشكمة .ومن ىذه
اإلجراءات (المواجية ،وطمب اإلسناد ،والتخطيط لحل المشكمة ،وقمع النشاطات المتعارضة،
وكبح مصدر المشقة).
ب -مواجية مركزة عمى االنفعال :وىي اإلجراءات السموكية والمعرفية التي
تستيدف تنظيم انفعاالتنا تجاه الموقف الضاغط ويشمل عدة أساليب منيا (التحكم الذاتي –
()20

االبتعاد – إعادة التأويل اإليجابي– تقبل المسؤولية – اليروب/التجنب – التوجو لمدين).
-2نموذج إبراىيم (:)1994

بنى إبراىيم نموذجو باالعتماد عمى نظرية الزاروس وخاصة فيما يتعمق بوجية نظره عن
التقدير المعرفي واعتبر أن عممية المواجية عممية دينامية يكون لمتقدير المعرفي دو ار أساسيا
فييا ،وىي مجموعة من النشاطات السموكية أو المعرفية يسعى الفرد من خالليا إلى مواجية
الموقف الضاغط أو لحل المشكمة أو تخفيف التوتر االنفعالي المترتب عنيا.
وقد صنف عممية المواجية إلى خمس عمميات عمى النحو التالي:
 -1العمميات السموكية الموجية نحو مصدر المشكمة :كالمبادأة بالفعل النشط – وكف
االستجابة المتنافسة – والتريث.
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 -2العمميات السموكية الموجية نحو االنفعال :كالسمبية ،وعزل الذات والتنفيس االنفعالي.
 -3العمميات المعرفية الموجية نحو مصدر المشكمة :مثل إعادة التفسير اإليجابي ،والتحميل
المنطقي ،والتفكير.
 -4العمميات المعرفية الموجية نحو االنفعال :مثل القبول ،واالستسالم ،واالنسحاب
المعرفي ،واإلنكار.
 -5العمميات السموكية المعرفية المختمطة :ومنيا البحث عن المعمومات ،والتأييد االجتماعي
()21

والرجوع لمدين.

 -3النموذج المتعدد األبعاد :لجرانز فورت (:(Gransfourt,1998
بنى جرانز نظريتو اعتمادا عمى فكرة أن عممية المواجية عممية صعبة وذات
طبيعة معقدة ويمكن فيميا من خالل نموذج متعدد األبعاد وقد حدده في عناصر رئيسية
وىي:
 ىوية الفرد :وىي تتضمن كل ما يتعمق بذاتية الفرد كالخصائص الشخصية ،والشعوربالكفاية الشخصية وتؤثر اليوية الفردية باعتبارىا متغي ار مستقال في عممية المواجية.
 المواجية :وىي تتأثر بالسياق االجتماعي والذي يحدث فيو التفاعل بين اليوية والمواجيةحيث تتحدد استراتيجيات المواجية في ضوء القيم الثقافية والمعتقدات.
 السياق االجتماعي :وىو متغير ال يتسم بالثبات أنو يتغير بشكل مستمر ويتأثر بكلالمتغيرات االجتماعية واالقتصادية واألسرية.
 القيم الثقافية والمعتقدات :وىي بدورىا تساىم في إدراك الفرد وفيمو لمضغوط وتحديداستراتيجيات المواجية.

()22

في ضوء ما سبق يمكن القول أنو عمى الرغم من اختالف وجيات نظر العمماء
فيما يتعمق بتصنيف أساليب مواجية الضغوط وتفسيراتيم النظرية ليا ،إال أن ىناك شبو
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اتفاق بينيم فيما يتعمق بإبراز أىمية البيئة والتفاعل االجتماعي كوسيمة ىامة في تغمب الفرد
عمى ما يعترضو من ضغوط حياتية مختمفة.
الدراسات السابقة:
حظى موضوع أساليب مواجية الضغوط باىتمام العديد من الباحثين عمى الصعيدين العربي
واألجنبي ،وقد تزايدت في اآلونة األخيرة الدراسات التي تبرز أىميتيا في التخفيف من
أحداث الحياة الضاغطة في ضوء عالقتيا بالعديد من المتغيرات النفسية ،فقد أجرى (عادل
ىريدي )1996 ،دراسة بيدف التعرف عمى العالقة بين وجية الضبط وأساليب مواجية
المشكالت والفروق بين الجنسين ،في تمك األساليب عمى عينة تكونت من ( )235طالب
وطالبة في المرحمة الجامعية ،وتوصل إلى عدة نتائج أىميا :أنو ال توجد فروق بين الذكور
واإلناث في أساليب مواجية المشكالت ،وأن أصحاب وجية الضبط الخارجية من الذكور
أكثر لجوءاً ألساليب (التقبل – االستسالم – اليروب – التمركز حول االنفعال) مقارنة بذوات
الضبط الداخمي حيث لجأن إلى أساليب مواجية المشكالت والدعم االجتماعي ،كما أنو ال
توجد فروق جوىرية بين الذكور واإلناث من أصحاب وجية الضبط الداخمية في أساليب
()23

المواجية.

وقام كل من (جمال تفاحة ،وعبد المنعم حسيب )2002 ،بدراسة عن االلتزام
الشخصي واستراتيجيات التعامل مع الضغوط لدى عينة من طمبة كمية التربية بالعريش ،بمغ
عددىا ( )233طالباً وطالبة ،وأشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود ارتباط موجب دال بين
إستراتيجية المواجية وجميع أبعاد االلتزام الشخصي لدى أفراد العينة ،والى وجود فروق بين
المتفوقين والعاديين دراسياً في إستراتيجية المواجية لصالح المتفوقين دراسياً ،وكذلك وجود
فروق في إستراتيجية المواجية لصالح الذكور ،وفي إستراتيجية التماس العون والسمبية لصالح
اإلناث ،ولم تبرز أية فروق بنييما في بعدي تجنب الضغوط والسعي إلى االستمتاع.
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وأجرت (عزة الرفاعي )2003 ،دراسة بيدف بحث العالقة بين الصالبة كمتغير وسيط بين
إدراك أحداث الحياة الضاغطة وأساليب مواجيتيا ،عمى عينة تكونت من ( )321طالباً
وطالبة بواقع ( )161طالباً من الذكور ،و( )160من اإلناث من جامعة حموان بالسنوات
الدراسية الثالثة والرابعة ،ولتحقيق أىداف البحث استخدم الباحثة مقياس الصالبة النفسية من
إعداد (كوباز) وترجمة (عماد مخيمر  )1996ومقياس إدراك أحداث الحياة الضاغطة
ومقياس أساليب المواجية من إعداد الباحثة ،وكشفت الدراسة عن وجود فروق بين الجنسين
في الصالبة النفسية ،في حين كانت ىناك فروقاً بينيما في الضغوط األكاديمية واالقتصادية
فكان الذكور أقل معاناة منيا من اإلناث ،وكذلك وجود فروق في أساليب المواجية األكثر
فعالية بين الذكور واإلناث لصالح الذكور ،وأنو لم يكن لمصالبة دو اًر بار اًز في تعديل العالقة
()25

بين إدراك أحداث الحياة الضاغطة وأساليب المواجية األقل فاعمية.

وتناولت دراسة (أمال جودة )2004 ،أساليب مواجية األحداث الضاغطة في ضوء عالقتيا
بالصحة النفسية لدى عينة من طالب وطالبات جامعة األقصى بواقع ( )100طالب
و( )100طالبة ،بيدف الكشف عن مدى تأثر أساليب مواجية الضغوط النفسية بمتغيرات
(النوع ،والتخصص الدراسي ،ومكان السكن) واستخدمت الباحثة مقياسين إحداىما لقياس
أساليب مواجية الضغوط ،واآلخر لقياس الصحة النفسية ،وفي ضوء ذلك توصمت إلى وجود
عالقة ارتباط موجبة دالة بين أساليب المواجية الفعالة والصحة النفسية ،ووجود فروق دالة
في أبعاد أساليب مواجية الحياة الضاغطة تعزي لمتغير النوع ،وفروق دالة في بعض األبعاد
()26

تعزى لمتغيري التخصص الدراسي ومكان السكن.

واستيدفت الدراسة التي آجراىا (عبد اهلل الضريبي )2004 ،بناء مقياس أساليب مواجية
الضغوط تم تطبيقو عمى عينة تكونت من ( )733طالباً وطالبة من جامعة دمار بيدف
التعرف عمى أكثر أساليب مواجية الضغوط شيوعاً لدييم والكشف عن الفروق في تمك
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األساليب وفقاً لمتغيرات (النوع – المستوى الدراسي – التخصص الدراسي – الحالة
االجتماعية) وقد توصمت الدراسة إلى أن من أكثر أساليب مواجية الضغوط شيوعاً لدى
أفراد العينة ىو أسموب اليروب والتجنب ،والى وجود تأثير لمتغيري (المستوى الدراسي،
ومكان السكن) عمى أسموب طمب المساعدة من اآلخرين ،ووجود تأثير لمتغيري (الجنس،
والحالة االجتماعية) عمى أسموب المجوء إلى الدين ،وعدم وجود أي تأثير ألي من المتغيرات
()27

عمى أسموبي المواجية والتحدي ،ولوم الذات.

وأجرى كل من ( عبد الحميم عربيات ،وعمر الخرابشة )2007 ،دراسة بيدف التعرف عمى
الضغوط النفسية التي يتعرض ليا الطمبة المتفوقين واستراتيجية التعامل معيا ،عمى عينة
تألفت من ( )255طالبا وطالبة من الطمبة المتفوقين الدارسين في المؤسسات التعميمية التي
أنشأتيا و ازرة التربية والتعميم في األردن ،وبتطبيق األدوات واستخدام األساليب اإلحصائية
المناسبة توصمت الدراسة إلى أن من أكثر األساليب التي يستخدمونيا في مواجية الضغوط
النفسية ( الميدئات ) وأقميا ( االستفادة من الخبرة السابقة ) كما توصمت إلى وجود فروق
()28

في الضغوط النفسية تعزى لمتغير النوع وكانت الفروق لصالح الذكور .

وقام (محسن أبو مشايخ )2008 ،بدراسة بيدف التعرف عمى الضغوط البيئية المدرسية
وأنواعيا وأكثرىا شيوعاً لدى طمبة الصف التاسع من المرحمة اإلعدادية بقطاع غزة ،واشتممت
عينة الدراسة عمى ( )36883طالباً وطالبة بمدارس الحكومة ومدارس وكالة الغوث ،وقد
استخدم مقياسين لتحقيق أىداف الدراسة وىما :مقياس ضغوط البيئة المدرسية من إعداده،
ومقياس أساليب مواجية الضغوط من تعريب وتقنين (عميان والكحموت) وفي ضوء ذلك
أسفرت نتائج الدراسة عن أن أسموب التكيف الروحاني الديني ىو من أكثر أساليب مواجية
الضغوط ،ومن أكثر الضغوط المدرسية (صعوبة المناىج – ومشاىدة مناظر العدوان في
التمفزيون) ،كما أسفرت عن وجود فروق بين الذكور واإلناث في أساليب المواجية (التكيف
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الروحاني الديني ،وطمب الدعم العاطفي ،والتقبل) ووجود فروق بينيما تبعاً لمتغير الدخل
()29

الشيري.

و استيدفت الدراسة التي قامت بيا ( نبيمة أبوحبيب )2010 ،التعرف عمى الضغوط النفسية
واستراتيجيات مواجيتيا وعالقتيا بالتحصيل الدراسي لدى أبناء الشيداء بالمرحمة الثانوية في
محافظات غزة ،والتعرف عمى أكثرىا شيوعا لدييم ،ومدى اختالفيا باختالف بعض
المتغيرات االجتماعية والديموغرافية ،وتكونت عينة الدراسة من ( )632طالبا وطالبة ،بواقع (
 )313طالبا و ( )314طالبة ،واعتمدت الباحثة عمى المنيج الوصفي التحميمي ،وبتطبيق
األساليب اإلحصائية المناسبة توصمت الدراسة إلى نتائج عديدة منيا  :أن الطالبات من أبناء
الشيداء أكثر تأث ار بالضغوط النفسية من الطالب مع تدني المستوى التحصيمي لكل منيما
بصفة عامة ،وأن ىناك فروقا دالة إحصائيا في الضغوط النفسية وفي أبعاد استراتيجيات
مواجية الضغوط اإليجابية ( إعادة التقييم اإليجابي ،والتكيف الروحاني ،والتقبل ) وفقا
لمتغير النوع وكانت الفروق لصالح الطالبات،كما توصمت الدراسة إلى وجود عالقة موجبة
دالة إحصائيا بين الضغوط الدراسية واألسرية واالجتماعية واالنفعالية والسياسية والدرجة
()30

الكمية لمضغوط وفي كل بعد من أبعاد أساليب المواجية اإليجابية والسمبية.

في ضوء ما تم عرضو من دراسات سابقة يتضح أنيا تكاد تتفق من حيث طبيعة
الموضوعات واألىداف التي سعت إلى تحقيقيا ،فجميعيا تنطمق من ىدف عام أال وىو
التعرف عمى الضغوط واألساليب التي يستخدميا األفراد في مواجيتيا ،وان اختمفت فيما بنييا
من حيث تناوليا لممتغيرات الديموغ ارفية والنفسية.
وفيما يتعمق بالنتائج التي توصمت إلييا الدراسات السابقة اتضح وجود تأثير لبعض
المتغيرات في عالقتيا بأساليب مواجية الضغوط ،وعدم وجود تأثير لبعضيا اآلخر ،فعمى
سبيل المثال اتضح وجود فروق بين الذكور واإلناث في أساليب مواجية الضغوط في جميع
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تمك الد ارسات باستثناء دراسة (عادل ىريدي )1996 ،فقد أشارت نتائجيا إلى عدم وجود
فروق بينيما في أساليب المواجية ،ىذا باإلضافة إلى نتائج أخرى اختمفت من دراسة إلى
أخرى وفقاً لما تناولتو كل دراسة من أىداف وتساؤالت.
إجراءات البحث:
من اإلجراءات المنيجية التي تم إتباعيا في ىذا البحث ما يمي :
منيج البحث:
تم إتباع المنيج الوصفي (االرتباطي) عمى اعتبار أنو من أنسب المناىج مالءمة
لطبيعة الظاىرة المدروسة ،فيو يؤدي إلى اكتشاف العالقات بين الظواىر المختمفة بيدف
إمكانية التنبؤ بيا ،وفي بعض الحاالت التحكم في حدوثيا .
مجتمع البحث :
اشتمل مجتمع البحث األصمي جميع طمبة السنة الثالثة بالمرحمة الثانوية العامة
المقيدين بمدارس مدينة صرمان المركز ،من كال النوعين وبالقسمين العممي واألدبي والبالغ
عددىم اإلجمالي ( )443طالبا وطالبة خالل العام الدراسي ( .)2018 / 2017
عينة البحث :
لغرض الحصول عمى عينة ممثمة لمجتمع البحث األصمي تم حصر أعداد الطمبة
من كال النوعين ( الذكور واإلناث) المقيدين بالقسمين العممي واألدبي بالمدارس الثانوية
العامة بمدينة صرمان المركز ،وفي ضوء ذلك تم اختيار العينة بطريقة عشوائية طبقية نسبية
بمغ عددىا ( )100طالب وطالبة من كال القسمين ،بواقع (  )70طالبا وطالبة من القسم
العممي ،و(  )30طالبا وطالبة من القسم األدبي.
خصائص عينة البحث:
تم تحديد مواصفات أفراد العينة عمى النحو التالي:
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جدول ( )1التوزيع التكراري لعينة البحث وفقاً لمتغير النوع (ذكور /إناث)
النوع

التكرار

النسبة

ذكور

39

%39.0

إناث

61

%61.0

المجموع

100

%100

يتبين من الجدول السابق أن نسبة أفراد العينة من الذكور بمغت ( )%39.0وىي
نسبة أقل من نسبة اإلناث ،والتي بمغت ( )%61.0ولعل ىذا التفاوت يعد أم اًر طبيعياً حيث
نالحظ زيادة عدد اإلناث عن الذكور في كل المراحل التعميمية ،وفي شرائح المجتمع بصفة
عامة.
جدول ( )2التوزيع التكراري لعينة البحث وفقا لمتغير التخصص الدراسي (عممي /أدبي)
النوع

التكرار

النسبة

عممي

70

70.0

أدبي

30

30.0

المجموع

100

%100

يتضح من الجدول السابق أن نسبة ( )%70.0بين أفراد عينة البحث وفقاً لمتغير
التخصص الدراسي كانت من طمبة القسم العممي وىي نسبة أعمى من نسبة الطمبة بالقسم
األدبي ،والتي بمغت ( )%30.0وقد يرجع ذلك إلى عدم التوازن في أعداد الطمبة المقيدين
بكال القسمين في معظم المدارس الثانوية .
أداة البحث :
لتحقيق أىداف البحث المشار إلييا آنفا تم إعداد استبيان لقياس الضغوط الحياتية
ألفراد العينة ،باإلضافة إلى تبني مقياس أساليب مواجية الضغوط المطبق في دراسة (
أسماء زىاني)31(.)2014 ،وىو من إعداد ( كارفر وشير )Carver and Saheier1989
بعد أن قامت الباحثة بتقنينو عمى البيئة الجزائرية  ،ولمتحقق من مدى صالحيتو لمتطبيق
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واالستخدام في البحث الحالي ،تم تعديمو وتقنينو بما يتالءم مع اإلطار الثقافي واالجتماعي
لمبيئة المحمية بإيجاد معامالت صدقو وثباتو .
ومن خالل االطالع عمى التراث السيكولوجي وبعض الدراسات السابقة المتعمقة
بموضوع البحث تم إعداد استبيان الضغوط الحياتية في صورتو األولية بداية من إجراء
استبيان استطالعي مفتوح عمى عينة من مجتمع البحث بمغ عددىا ( )40طالب وطالبة
بواقع ( )20طالب وطالبة من طمبة القسم العممي و( )20طالب وطالبة من طمبة القسم
األدبي ،وذلك لغرض التعرف مبدئيا عمى أىم الضغوط التي يعانون منيا في مجال حياتيم
الدراسية واألسرية واالجتماعية واالقتصادية ،واستنادا عمى إجاباتيم عن االستبيان
االستطالعي تم صياغة فقرات االستبيان بحيث تكون من ( )100فقرة موزعة عمى أربعة
أبعاد وىي (الضغوط الدراسية ،والضغوط األسرية ،والضغوط االجتماعية ،والضغوط
االقتصادية) واشتمل كل بعد عمى ( )25فقرة.
عرض االستبيان عمى لجنة المحكمين(:)
تم عرض المقياس بعد صياغتو في صورتو األولية عمى مجموعة من المحكمين
من أساتذة قسم عمم النفس بكمية اآلداب بجامعتي الزاوية وطرابمس لمتحقق من مدى
صالحية فقرات االستبيان ومناسبتيا ألبعادىا ،وفي ضوء ما أبدوه من مالحظات تم اإلبقاء
عمى جميع الفقرات مع التقيد بالتعديالت المقترحة بشأن تعديل بعضيا من حيث الصياغة
المغوية ،وبذلك تم صياغة االستبيان في صورتو النيائية بحيث تكون من ( )100فقرة .
الخصائص السيكومترية ألداة البحث:
صدق استبيان الضغوط الحياتية:
بعد أن اطمأنت الباحثة عمى صدق محتوى االستبيان في ضوء التقيد بالمالحظات
التي آبداىا األساتذة المحكمين تم إيجاد صدق االتساق الداخمي لفقرات االستبيان بحساب
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معامل االرتباط بين معدل كل بعد ومعدل الدرجة الكمية لالستبيان وجاءت النتائج عمى
النحو المبين بالجدول التالي:
جدول ( ) 3ارتباط كل بعد من أبعاد استبيان الضغوط الحياتية بالدرجة الكمية لالستبيان
أبعاد االستبيان

معامل االرتباط

الضغوط الدراسية

**0.700

الضغوط األسرية

**0.809

الضغوط االجتماعية

**0.821

الضغوط االقتصادية

**0.733

** دالة عند مستوى ()0.01
يتضح من الجدول السابق أن جميع أبعاد استبيان الضغوط كانت دالة عند مستوى
( ) 0.01األمر الذي يؤكد صدق االتساق الداخمي لكل بعد بالدرجة الكمية لالستبيان ،ومن
ثم الوثوق فيو لالستخدام والتطبيق.
ثبات استبيان الضغوط الحياتية:
تم حساب معامل ثبات االستبيان باستخدام معادلة ألفا لكرونباك لألبعاد ولمدرجة
الكمية كما ىو موضح بالجدول التالي:
جدول ( ) 4معامل ثبات استبيان الضغوط الحياتية باستخدام معادلة ألفا لكرونباك لألبعاد ولمدرجة الكمية
أبعاد االستبيان

معامل الثبات

الضغوط الدراسية

0.826

الضغوط األسرية

0.757

الضغوط االجتماعية

0.700

الضغوط االقتصادية

0.704

الدرجة الكمية

0.891

يتضح من الجدول السابق أن قيم ثبات معامل ألفا لكرونباك بجميع األبعاد كانت
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عالية ،وكذلك الحال بالنسبة لمدرجة الكمية لالستبيان حيث بمغت ( )0.891مما يطمئن إلى
استخدامو في البحث الحالي.
صدق مقياس أساليب مواجهة الضغوط :
تم التحقق من صدق محتوى المقياس وصالحيتو لالستخدام والتطبيق في البيئة
المحمية من خالل ما أكده األساتذة المحكمين من مالحظات حولو ،وباإلضافة إلى ذلك تم
إيجاد صدق االتساق الداخمي لممقياس بحساب معامل االرتباط بين معدل كل بعد من
األبعاد ومعدل الدرجة الكمية لممقياس وجاءت النتائج عمى النحو المبين بالجدول التالي:
جدول ( )5ارتباط أبعاد مقياس أساليب مواجهة الضغوط بالدرجة الكمية
أبعاد مقياس أساليب المواجية

معامل االرتباط

أبعاد مقياس أساليب المواجية

معامل االرتباط

إعادة التفسير اإليجابي

**0.405

االبتعاد والتجاىل

0.063

االبتعاد الذىني

**0.459

التريث

**0.456

التركيز عمى االنفعاالت

**0.624

الدعم الوجداني االجتماعي

**0.518

الدعم االجتماعي

**0.648

تعاطي العقاقير

0.124

المواجية النشطة

**0.520

التقبل

**0.432

اإلنكار

**0.479

قمع األنشطة المتنافسة

**0.627

الرجوع إلى الدين

**0.274

التخطيط

**0.507

الدعابة

0.105

** دالة عند مستوى ()0.01
يتضح من الجدول أعاله أن أغمب قيم معامل االرتباط بين معدل األبعاد ومعدل
الدرجة الكمية لممقياس كانت دالة إحصائياً عند مستوى ( )0.01مما يؤكد صدق المقياس
واالطمئنان عمى صالحيتو لالستخدام والتطبيق.

المؤتمر العلمي الثاني لكلية اآلداب جامعة الزاوية  8152 / 7 / 51 -51م

544

مستوى الضغوط الحياتية وأساليب مواجهتها لدى عينة من طلبة السنة الثالثة ثانوي

ثبات مقياس أساليب مواجهة الضغوط :تم حساب معامل ثبات مقياس أساليب مواجهة
الضغوط باستخدام معادلة ألفا لكرونباك لألبعاد ولمدرجة الكمية كما هو مبين بالجدول
جدول ( )6معامل ثبات مقياس أساليب مواجهة الضغوط باستخدام معادلة ألفا لكرونباك لألبعاد ولمدرجة
الكمية لممقياس
أبعاد مقياس أساليب المواجية

معامل الثبات

أبعاد مقياس أساليب المواجية

معامل الثبات

إعادة التفسير اإليجابي

0.257

االبتعاد والتجاىل

0.418

االبتعاد الذىني

0.390

التريث

0.462

التركيز عمى االنفعاالت

0.476

الدعم الوجداني االجتماعي

0.644

الدعم االجتماعي

0.459

تعاطي العقاقير

0.479

المواجية النشطة

0.315

التقبل

0.385

اإلنكار

0.381

قمع األنشطة المتنافسة

0.612

الرجوع إلى الدين

0.540

التخطيط

0.497

الدعابة

0.440

الدرجة الكمية لممقياس

0.758

بالنظر إلى الجدول السابق يتبين أن معامل ثبات ألفا لكرونباك بمغ ( )0.758وىو
معامل ثبات مرتفع ،وبالتالي يمكن الوثوق فيو لالستخدام والتطبيق.
نتائج البحث:
عرض نتائج التساؤل األول" :ما مستوى الضغوط الحياتية لدى عينة من طمبة
السنة الثالثة بالمرحمة الثانوية العامة بمدينة صرمان؟ "
جدول ( )7نتائج اختبار (ت) بين متوسط العينة والمتوسط الفرضي لألبعاد لمدرجة الكمية لالستبيان.
الحسابي

االنحراف
المعياري

قيمة

مستوى

المتوسط
2.270

0.343

7.853

0.000

اعمى من المتوسط

0.297

3.315

0.001

اعمى من المتوسط

ت

أبعاد استبيان الضغوط الحياتية

.1

الضغوط الدراسية

.2

الضغوط األسرية

2.098

.3
.4

ت

الداللة

المستوى

الترتيب
1
4

الضغوط االجتماعية

2.111

0.266

4.157

0.000

اعمى من المتوسط

2

الضغوط االقتصادية

2.101

0.272

3.727

0.000

اعمى من المتوسط

3

الضغوط بشكل عام

2.145

0.225

6.460

0.000

اعمى من المتوسط
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لمتعرف عمى مستوى الضغوط الحياتية لدى أفراد العينة تم استخراج قيم المتوسطات
الحسابية واالنحرافات المعيارية لألبعاد ولمدرجة الكمية لالستبيان ،وكما ىو موضح بالجدول
فإن جميع قيم المتوسطات أعمى من قيمة المتوسط الفرضي ( )2ولمتحقق من داللة الفروق
بين قيمة المتوسطين تم استخدام اختبار (ت) لعينة واحدة فكانت قيم االختبار دالة إحصائياً
في جميع األبعاد ،ولمدرجة الكمية ؛ ألن مستويات داللتيا أقل من مستوى ( )0.05مما يدل
عمى أن مستوى الضغوط لدى أفراد العينة كان عالياً ،وقد احتمت الضغوط الدراسية المرتبة
األولى من حيث درجات شيوعيا لدييم ،واحتمت الضغوط االجتماعية المرتبة الثانية ،ثم بعد
الضغوط االقتصادية ،ويمييا بعد الضغوط األسرية ،وقد يرجع ذلك لكونيم متأثرين بالوضع
الراىن لمبالد وما يكتنفو من مشاكل اجتماعية وتعميمية واقتصادية وفشميم في تحقيق القدر
المناسب من التوافق المدرسي واالجتماعي مع متطمبات البيئة المدرسية وتنميتيم التجاىات
سمبية نحوىا.
وقد جاءت ىذه النتيجة متفقة مع ما توصمت إليو بعض الدراسات بالخصوص،
كدراسة (محسن أبومشايخ )2008 ،ودراسة (نبيمة أبوحبيب.)2010 ،
عرض نتائج التساؤل الثاني:
"ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عمر مستوى ( )0.05في مستوى الضغوط
الحياتية لدى عينة من طمبة السنة الثالثة بالمرحمة الثانوية العامة بمدينة صرمان وفقاً لمتغير
النوع (ذكور /إناث)؟ "
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جدول ( )8نتائج اختبار (ت) بين متوسطي عينة البحث وفقاً لمتغير النوع
(ذكور  /إناث)
أبعاد استبيان الضغوط
الحياتية
الضغوط الدراسية
الضغوط األسرية
الضغوط االجتماعية
الضغوط االقتصادية
الضغوط بشكل عام

المتوسط

االنحراف

قيمة

الحسابي

المعياري

ت

ذكور

2.299

0.365

إناث

2.252

0.331

ذكور

2.026

0.263

-1.989

إناث

2.145

0.310

*

ذكور

2.045

0.298

إناث

2.153

0.237

ذكور

2.091

0.308

إناث

2.108

0.248

ذكور

2.115

0.233

إناث

2.164

0.219

النوع

0.660

مستوى الداللة
0.511
0.049

*2.003

0.048

-0.291

0.772

-1.067

0.289

لمتعرف عمى مستوى الضغوط الحياتية لدى أفراد العينة حسب متغير النوع ،تم
استخدام اختبار (ت) لمتوسطين حسابيين مستقمين ،وجاءت قيم (ت) غير دالة إحصائياً
بالنسبة لبعدي الضغوط الدراسية ( )0.660والضغوط االقتصادية ( )0.291ألن مستوى
داللتيا أكبر من مستوى داللة ( )0.05أي أن مستوى ىذه الضغوط كان بدرجات متقاربة
لدى كل من الذكور واإلناث ،واختمفت ىذه النتيجة مع ما أسفرت عنو دراسة(عزة الرفاعي،
 )2003من حيث وجود فروق بين الذكور واإلناث في الضغوط الدراسية واالقتصادية
لصالح اإلناث.
بينما جاءت قيم (ت) دالة إحصائيا بالنسبة لبعدي الضغوط األسرية ( )1.989والضغوط
االجتماعية ( )-2.003ألن مستوى داللتيما أقل من مستوى ( )0.05وكانت الفروق لصالح
عينة اإلناث ،وقد يرجع ذلك إلى أنماط التنشئة االجتماعية ومعايير السموك االجتماعي
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المقبول والمتعارف عميو في كثير من األسر العربية ،فكثي اًر ما تمارس ضغوطاً اجتماعية
ورقابة شديدة في متابعة سموك الفتيات بشكل أكبر من الفتيان ،وبخصوص مجموع درجة
المبحوثين عمى االستبيان ككل يتضح عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور
واإلناث عمى الضغوط بشكل عام ،حيث بمغت قيمة (ت) ( )1.067وىي قيمة غير دالة
إحصائيا؛ ألن مستوى داللتيا أكبر من مستوى داللة ( )0.05وقد اختمفت ىذه النتيجة مع
ما توصمت إليو دراسة (نبيمة أبوحبيب )2010 ،و دراسة (أحمد عربيات ،وعمر الخرابشة)
في أن الفروق في الضغوط لدى الجنسين كانت لصالح الذكور.
عرض نتائج التساؤل الثالث:
"ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05في مستوى الضغوط
الحياتية لدى عينة من طمبة السنة الثالثة بالمرحمة الثانوية العامة بمدينة صرمان وفقاً لمتغير
التخصص الدراسي (عممي /أدبي)؟ ".
جدول ( )9نتائج اختبار (ت) بين متوسطي عينة البحث وفقاً لمتغير التخصص الدراسي (عممي  /أدبي)
أبعاد استبيان الضغوط
الحياتية
الضغوط الدراسية
الضغوط األسرية
الضغوط االجتماعية
الضغوط االقتصادية
الضغوط بشكل عام

المتوسط

االنحراف

قيمة

الحسابي

المعياري

ت

عممي

2.331

0.313

أدبي

2.128

0.375

عممي

2.127

2.290

أدبي

2.031

0.305

عممي

2.165

0.249

أدبي

1.984

0.267

عممي

2.143

0.262

أدبي

2.004

0.272

عممي

2.192

0.210

أدبي

2.037

0.223

التخصص

مستوى الداللة

**2.795

0.006

1.503

0.136

**3.263

0.002

*2.399

0.018

**3.316

0.001
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** دالة عند مستوى ()0.01
* دالة عند مستوى (.)0.05
يتضح من الجدول السابق أن قيم االختبار التائي بالنسبة لبعدي الضغوط الدراسية
( )2.795والضغوط االجتماعية (  )3.263ولمدرجة الكمية ( )3.316كانت دالة إحصائياً
عند مستوى ( )0.01وكذلك الضغوط االقتصادية ( )2.399فيي دالة إحصائياً؛ ألن
مستويات داللتيا أقل من مستوى ( ،)0.05وكانت الفروق فييا جميعاًلصالح طمبة القسم
العممي ،بينما لم تكن ىناك فروق جوىرية بين طمبة القسمين في الضغوط األسرية بمعنى أن
كالىما يعاني من ىذه الضغوط وبمستوى متقارب جداً.
وبخصوص الدرجة الكمية لالستبيان يتضح من الجدول السابق أن قيمة (ت) التي
بمغت ( )3.316دالة إحصائياً؛ ألن مستوى داللتيا كان أقل من مستوى ( )0.05مما يدل
عمى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين طمبة القسمين في مستوى الضغوط بشكل عام،
وكانت الفروق لصالح الطمبة بالقسم العممي.
ولعل ما يفسر ذلك أن الدراسة بالقسم العممي وفقاً لما ىو متعارف عميو بأغمب المجتمعات
تتطمب من الطمبة بذل طاقة وجيد كبيرين من حيث مستويات الفيم والتحميل والتطبيق وربط
العالقات والحصول عمى معدالت عالية تؤىميم لاللتحاق بالدراسة الجامعية في إحدى
الكميات المتميزة (كالطب ،واليندية ،وتقنية المعمومات) وقد يواجيون في سبيل تحقيق
طموحاتيم العممية أنواعاً مختمفة من الضغوط.
واتفقت ىذه النتيجة مع النتيجة التي توصمت إلييا دراسة (أمال جودة.)2004 ،
عرض نتائج التساؤل الرابع:
"ما أىم أساليب مواجية الضغوط شيوعاً لدى عينة من طمبة السنة الثالثة بالمرحمة
الثانوية العامة بمدينة صرمان؟ "
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جدول ( ) 10نتائج اختبار (ت) لعينة واحدة بين متوسط العينة والمتوسط الفرضي لألبعاد والدرجة الكمية
لممقياس
المتوسط

االنحراف

قيمة

مستوى

الحسابي

المعياري

ت

الداللة

0.404

9.17

0.000

اعمى من المتوسط

2.16

0.017

اعمى من المتوسط

0.009

ت

أبعاد مقياس أساليب المواجية

.1

أسموب إعادة التفسير اإليجابي

2.371

.2

أسموب االبتعاد الذىني

2.093

0.429

2.110

0.461

2.39

.3

أسموب

عمى

التركيز

االنفعاالت

المستوى

الترتيب
3
10

اعمى من المتوسط

9

.4

أسموب الدعم االجتماعي

2.143

0.466

3.06

0.001

اعمى من المتوسط

7

.5

أسموب المواجية النشطة

2.263

0.430

6.11

0.000

اعمى من المتوسط

4

.6

أسموب اإلنكار

2.183

0.470

3.88

0.000

اعمى من المتوسط

6

.7

أسموب الرجوع إلى الدين

2.385

0.486

7.91

0.000

اعمى من المتوسط

2

.8

أسموب الدعابة

1.778

0.473

-4.71

1.000

أقل من المتوسط

13

.9

أسموب االبتعاد والتجاىل

1.750

0.461

-5.43

1.000

أقل من المتوسط

14

2.053

0.457

1.15

0.127

أقل من المتوسط

11

 .10أسموب التريث
 .11أسموب

استعمال

الدعم

الوجداني واالجتماعي
 .12أسموب

تعاطي

العقاقير

والمؤثرات العقمية

1.943

0.548

-1.05

0.852

1.700

0.520

-5.77

1.000

أقل من المتوسط

12

أعمى من المتوسط

15

 .13أسموب التقبل

2.130

0.430

3.02

0.002

أعمى من المتوسط

8

 .14أسموب قمع األنشطة المتنافسة

2.190

0.491

3.87

0.000

أعمى من المتوسط

5

 .15أسموب التخطيط

2.460

0.449

10.24

0.000

أعمى من المتوسط

1

الدرجة الكمية لممقياس

2.103

0.193

5.36

0.000

أعمى من المتوسط
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وفقاً لما مبين بالجدول أعاله يتبين أن استخدام أفراد العينة ألساليب المواجية كان بدرجات
عالية وذلك في أبعاد (إعادة التفسير اإليجابي -واالبتعاد الذىني – والتركيز عمى االنفعاالت
والدعم االجتماعي – والمواجية النشطة –واإلنكار – والرجوع إلى الدين – وقمع األنشطة
المتنافسة – والتخطيط) وكذلك لمدرجة الكمية لممقياس حيث تزيد قيم المتوسطات الحسابية
فييا عن قيمة المتوسط الفرضي ( ،)2ولمتعرف عمى داللة الفروق بينيما تم استخدام اختبار
(ت) لعينة واحدة ،فجاءت جميع قيم (ت) دالة إحصائياً؛ ألن مستويات داللتيا أقل من
مستوى ( ،)0.05كما يتضح من الجدول أن أقل أساليب المواجية شيوعاً لدى أفراد العينة
ىي (الدعابة – واالبتعاد والتجاىل ،والتريث ،استعمال الدعم الوجداني االجتماعي ،وتعاطي
العقاقير والمؤثرات العقمية) ،حيث جاءت قيم االختبار التائي فييا غير دالة إحصائياً؛ ألن
مستويات داللتيا أكبر من مستوى (.)0.05
وفي ضوء ذلك يمكن القول أن أفراد العينة يمجاؤن إلى استخدام األساليب اإليجابية
في مواجية ضغوط الحياة بدرجات أعمى من األساليب السمبية ،ومن أكثر األساليب
اإليجابية شيوعاً لدييم (أسموب التخطيط) فقد احتل الترتيب األول .ولعل ما يفسر ذلك ما
يميز طبيعة مرحمتيم العمرية ،لكونيم أصبحوا خالليا أكثر نضجاً في النواحي الجسمية
والعقمية ،وتتطمب مواجيتيم لمواقف الحياة الضاغطة التصرف حياليا بتروي ،والتفكير في
كيفية حميا ببصيرة وعقالنية وبتخطيط ناجح.
وقد اختمفت ىذه النتيجة مع النتيجة التي توصمت إلييا دراسة (عبداهلل الضريبي،
 )2004حيث كان أسموب اليروب والتجنب من أكثر األساليب شيوعاً لدى أفراد العينة.
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عرض نتائج التساؤل الخامس:
"ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05في أساليب مواجية
الضغوط لدى عينة من طمبة السنة الثالثة بالمرحمة الثانوية العامة بمدينة صرمان وفقاً
لمتغير النوع (ذكور /إناث)؟
جدول ( )11نتائج اختبار (ت) بين متوسطي عينة البحث وفقاً لمتغير النوع (ذكور/إناث)
المتوسط

االنحراف

قيمة

الحسابي

المعياري

ت

0.427

أبعاد مقياس أساليب مواجية الضغوط

النوع

أسموب إعادة التفسير اإليجابي

ذكور

2.269

إناث

2.436

0.378

ذكور

2.141

0.413

إناث

2.062

0.439

ذكور

2.077

0.523

إناث

2.131

0.420

ذكور

2.186

0.499

إناث

2.115

0.446

ذكور

2.385

0.429

إناث

1.184

0.416

ذكور

2.237

0.516

إناث

2.148

0.439

ذكور

2.282

0.491

إناث

2.451

0.476

ذكور

1.724

0.469

إناث

1.812

0.476

ذكور

1.763

0.483

إناث

1.742

0.449

ذكور

2.122

0.465

أسموب االبتعاد الذىني
أسموب التركيز عمى االنفعاالت
أسموب الدعم االجتماعي
أسموب المواجية النشطة
أسموب اإلنكار
أسموب الرجوع إلى الدين
أسموب الدعابة
أسموب االبتعاد والتجاىل
أسموب التريث

مستوى الداللة

*-2.042

0.044

0.904

0.368

-0.572

0.569

0.742

0.460

*2.321

0.022

0.930

0.355

-1.708

0.091

-0.898

0.371

0.222

0.825

1.216

0.227
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المتوسط

االنحراف

قيمة

الحسابي

المعياري

ت

إناث

2.008

0.449

ذكور

1.942

0.606

واالجتماعي

إناث

1.943

0.513

أسموب تعاطي العقاقير والمؤثرات

ذكور

1.718

0.452

العقمية

إناث

1.689

0.562

أسموب التقبل

ذكور

2.180

0.451

إناث

2.098

0.417

ذكور

2.372

0.503

إناث

2.074

0.450

ذكور

2.609

0.371

إناث

2.365

0.471

ذكور

2.134

0.200

إناث

2.084

0.187

أبعاد مقياس أساليب مواجية الضغوط

أسموب

استعمال

الدعم

أسموب قمع األنشطة المتنافسة
أسموب التخطيط
الدرجة الكمية لممقياس

الوجداني

النوع

مستوى الداللة

-0.003

0.998

0.275

0.784

0.919

0.60

**3.084

0.003

**1.738

0.007

1.275

0.205

** دالة عند مستوى ()0.01
* دالة عند مستوى (.)0.05
لمتعرف عمى داللة الفروق في أساليب مواجية الضغوط بين أفراد العينة وفقاً لمتغير النوع،
تم استخدام اختبار (ت) لمتوسطين حسابيين مستقمين ،واتضح أن ىناك فروقاً معنوية بين
الذكور واإلناث في أبعاد (إعادة التفسير اإليجابي ،وأسموب المواجية النشطة ،وأسموب قمع
األنشطة المتنافسة ،وأسموب التخطيط) وكانت الفروق لصالح اإلناث في بعد (أسموب
التفسير اإليجابي) ولصالح الذكور في أبعاد (أسموب المواجية النشطة ،وأسموب قمع
األنشطة المتنافسة ،وأسموب التخطيط) ،وقد يرجع ذلك إلى ما ىو متعارف عميو من فروق
بين الجنسين في االستجابة السموكية تجاه المواقف غير المألوفة وخصوصاً الضاغطة منيا
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والمثيرة لمقمق ،وقد اختمفت ىذه النتيجة مع ما أشارت إليو دراسة (محسن أبومشايخ)2008 ،
من حيث وجود فروق بين الجنسين في أساليب (التكيف الروحاني الديني ،وأسموب طمب
الدعم العاطفي ،والتقبل).
واتفقت مع دراسة (جمال تفاحة ،وعبدالمنعم حسيب )2002 ،فيما يتعمق بإستراتيجية
المواجية النشطة فقد كانت الفروق فييا أيضاً لصالح الذكور ،كما اتفقت أيضاً مع دراسة
(عزة الرفاعي )2003 ،والتي دلت عمى وجود فروق بين الجنسين في أسموب المواجية
النشطة األكثر إيجابية لصالح الذكور ،ولعل ىذه النتيجة تعد أم اًر طبيعياً ومتوقعاً فغالبية
الشباب وفقاً لما نالحظو من واقع الحياة اليومية يقومون برد فعل سموكي مباشر تجاه ما
يعترضيم من مواقف أو ما يسمى (بالمواجية النشطة) سواء أكان ذلك بصور إيجابية
كالتركيز عمى حل المشكمة واىمال أي أنشطة أخرى تبعدىم عن ىدفيم األساسي ،والتخطيط
لكيفية حميا ،أم كان بصور سموكية سمبية باستخدام أشكال مختمفة من العنف والعدوان.
وفيما يتعمق بنتيجة ىذا الفرض بشكل عام يالحظ من الجدول أنو ال توجد فروق
جوىرية بين أفراد العينة من الذكور واإلناث حيث كانت قيمة (ت) عمى الدرجة الكمية
لممقياس ( )1.275غير دالة إحصائياً؛ ألن مستوى داللتيا أكبر من مستوى ( )0.05بمعنى
أن كل منيم يمجأ إلى استخدام أساليب مواجية الضغوط بدرجات تكاد تكون متقاربة ،وجاءت
ىذه النتيجة متفقة مع نتيجة دراسة (عادل ىريدي )1996 ،ومختمفة مع نتيجة دراسة (أمال
جودة.)2004 ،
عرض نتائج التساؤل السادس:
"ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05في أساليب مواجية
الضغوط لدى عينة من طمبة السنة الثالثة بالمرحمة الثانوية العامة بمدينة صرمان وفقاً
لمتغير التخصص الدراسي (عممي  /أدبي)؟
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جدول ( )12نتائج اختبار (ت) بين متوسطي عينة البحث وفقاً لمتغير التخصص الدراسي (عممي /أدبي)
المتوسط

االنحراف

قيمة

الحسابي

المعياري

ت

عممي

2.394

0.391

اإليجابي

أدبي

2.317

0.435

أسموب االبتعاد الذىني

عممي

2.136

0.408

أدبي

1.992

0.466

عممي

2.143

0.452

االنفعاالت

أدبي

2.033

0.481

أسموب الدعم االجتماعي

عممي

2.200

0.473

أدبي

2.008

0.928

عممي

2.296

0.437

أدبي

2.183

0.410

عممي

2.221

0.454

أدبي

2.092

0.502

عممي

2.450

0.492

أدبي

2.233

0.445

عممي

1.771

0.489

أدبي

1.792

0.441

عممي

1.689

0.449

أدبي

1.892

0.465

عممي

2.061

0.461

أدبي

2.033

0.454

عممي

1.986

0.564

أدبي

1.842

0.502

عممي

1.646

0.557

أدبي

1.825

0.400

أبعاد مقياس المواجية
أسموب

أسموب

إعادة

التخصص
التفسير

عمى

التركيز

أسموب المواجية النشطة
أسموب اإلنكار
أسموب الرجوع إلى الدين
أسموب الدعابة
أسموب االبتعاد والتجاىل
أسموب التريث
أسموب

استعمال

الدعم

الوجداني واالجتماعي
أسموب

تعاطي

والمؤثرات العقمية

العقاقير

مستوى الداللة

0.876

0.383

1.550

0.124

1.090

0.278

1.908

0.059

1.208

0.230

1.269

0.207

*2.075

0.041

-0.195

0.846

-*2.046

0.043

2.273

0.785

1.207

0.230

-1.586

0.116
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المتوسط

االنحراف

قيمة

الحسابي

المعياري

ت

0.417

أبعاد مقياس المواجية

التخصص

أسموب التقبل

عممي

2.182

أدبي

2.008

0.410

عممي

2.204

0.522

التنافسية

أدبي

2.158

0.418

أسموب التخطيط

عممي

2.475

0.445

أدبي

2.425

0.465

عممي

2.124

0.176

أدبي

2.056

0.223

أسموب

قمع

األنشطة

الدرجة الكمية لممقياس

مستوى الداللة

1.875

0.064

0.420

0.675

0.508

0.612

1.631

0.106

لمتعرف عمى داللة الفروق في أساليب مواجية الضغوط لدى أفراد العينة حسب
متغير التخصص الدراسي تم استخدام اختبار (ت) ،ووفقاً لما ىو موضح بالجدول أعاله
يتبين أن قيمة (ت) كانت دالة إحصائياً بالنسبة لبعد أسموب الرجوع إلى الدين ،حيث بمغت
( ،)2.075وبعد أسموب االبتعاد والتجاىل بمغت ( )-2.046مما يدل أن ىناك فروق
جوىرية بين طمبة القسمين من حيث استخداميم ليا في مواجية الضغوط؛ ألن قيمة (ت)
كانت أقل من مستوى ( ،)0.05وكانت الفروق بينيم لصالح طمبة القسم العممي في بعد
(أسموب الرجوع إلى الدين) ولصالح القسم األدبي في بعد (أسموب التجاىل).
وبالنظر إلى قيمة (ت) بالنسبة لبقية األبعاد ولمدرجة الكمية لممقياس يتضح أنيا
غير دالة إحصائياً؛ ألن مستويات داللتيا جاءت أكبر من مستوى ( )0.05وبذلك نستدل أنو
لم يكن لمتخصص الدراسي بشكل عام تأثير لو داللتو اإلحصائية في إدراك المبحوثين لما
يستخدمونو من أساليب في مواجية المواقف الضاغطة ،وقد يرجع ذلك لكونيم يعيشون في
ظل ظروف وأوضاع معيشية متقاربة داخل اإلطار االجتماعي والثقافي السائد بالمجتمع،
ومتأثرين بنفس الموائح والنظم التي تنتيجيا مدارسيم في سياستيا التعميمية وانعكاساتيا
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اإليجابية أو السمبية عمى توافقيم مع الجو المدرسي ،وعميو فمن الطبيعي أن يكون لدييم
بعض االستراتيجيات التكيفية المتشابية مع تمك الظروف ،واختمفت ىذه النتيجة مع ما
أسفرت عنو دراسة (أمال جودة )2004 ،من حيث وجود فروق دالة في أساليب المواجية
لدى أف ارد العينة تعزي لمتغير التخصص الدراسي.
عرض التساؤل السابع:
"ىل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05بين مستوى
الضغوط الحياتية وأساليب مواجيتيا لدى عينة من طمبة السنة الثالثة بالمرحمة الثانوية
العامة بمدينة صرمان ؟ " .
جدول ( )13مصفوفة االرتباط بين مستوى الضغوط الحياتية وأساليب مواجهتها
الضغوط

الضغوط

الضغوط

الضغوط

الدراسية

األسرية

االجتماعية

االقتصادية

مقياس

أبعاد

أساليب

معامل االرتباط

0.54

0.172

*0.206

*0.254

اإليجابي

مستوى الداللة الشاىدة

0.591

0.086

0.039

0.011

أسموب االبتعاد الذىني

معامل االرتباط

0.124

0.143

0.121

0.133

مستوى الداللة الشاىدة

0.218

0.156

0.232

0.187

معامل االرتباط

0.052

0.086

0.117

0.043

االنفعاالت

مستوى الداللة الشاىدة

0.606

0.394

0.245

0.669

أسموب الدعم االجتماعي

معامل االرتباط

0.039

0.044

0.138

0.072

مستوى الداللة الشاىدة

0.701

0.667

0.170

0.479

معامل االرتباط

0.149

0.064

0.085

0.131

مستوى الداللة الشاىدة

0.139

0.528

0.402

0.194

معامل االرتباط

-0.082

0.092

-0.059

-0.040

مستوى الداللة الشاىدة

0.419

0.364

0.562

0.692

معامل االرتباط

0.154

0.178

0.148

0.093

مستوى الداللة الشاىدة

0.127

0.076

0.142

0.358

معامل االرتباط

0.153

0.094

-0.030

-0.107

مستوى الداللة الشاىدة

0.128

0.351

0.764

0.290

المواجية
إعادة

أسموب

التركيز

أسموب

التفسير

عمى

أسموب المواجية النشطة
أسموب اإلنكار
أسموب الرجوع إلى الدين
أسموب الدعابة

أبعاد استبيان الضغوط الحياتية
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مقياس

أبعاد

أساليب

المواجية
أسموب االبتعاد والتجاىل
أسموب التريث
أسموب

الدعم

استعمال

الوجداني واالجتماعي

الضغوط

الضغوط

الضغوط

الضغوط

الدراسية

األسرية

االجتماعية

االقتصادية

معامل االرتباط

0.017

-0.005

0.107

-0.014

مستوى الداللة الشاىدة

0.865

0.959

0.289

0.892

معامل االرتباط

-0.042

-0.030

0.055

-0.030

مستوى الداللة الشاىدة

0.681

0.765

0.588

0.765

معامل االرتباط

0.062

0.192

-0.130

0.113

أبعاد استبيان الضغوط الحياتية

0.541

0.055

0.198

0.261

معامل االرتباط

-0.163

-0.081

0.050

-0.224

والمؤثرات العقمية

مستوى الداللة الشاىدة

0.106

0.423

0.622

0.025

أسموب التقبل

معامل االرتباط

0.042

-0.028

0.100

0.128

مستوى الداللة الشاىدة

0.681

0.785

0.322

0.206

معامل االرتباط

-0.121

-0.089

-0.070

-0.127

المتنافسة

مستوى الداللة الشاىدة

0.229

0.381

0.489

0.209

أسموب التخطيط

معامل االرتباط

0.038

-0.065

-0.011

0.007

مستوى الداللة الشاىدة

0.708

0.521

0.911

0.945

تعاطي

أسموب

قمع

أسموب

العقاقير

األنشطة

مستوى الداللة الشاىدة

جدول ()14
معامل االرتباط بين الدراسة الكمية لمقياس أساليب الواجهة والدرجة الكمية الستبيان الضغوط الحياتية
استبيان الضغوط الحياتية
مقياس أساليب المواجية

معامل االرتباط

0.115

مستوى الداللة الشاىدة

0.254

تشير النتائج الموضحة بالجدولين السابقين إلى أن ىناك عالقة ارتباطية موجبة بين بعد
(أسموب التفسير اإليجابي) وكل من بعدي (الضغوط االجتماعية ،واالقتصادية) حيث بمغت
قيم معامل االرتباط فييا ( )0.206و( )0.254وىي قيم ليا داللتيا اإلحصائية ألن
مستويات داللتيا أقل من مستوى ( ،)0.05كما يتضح أيضاً وجود عالقة ارتباطية موجبة
بين بعد (أسموب تعاطي العقاقير والمؤثرات العقمية) وبعد (الضغوط االقتصادية) حيث بمغت
قيمة معامل االرتباط ( )-0.224وىي كذلك قيمة دالة إحصائياً؛ ألن مستوى داللتيا أقل
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من مستوى ( )0.05وىذا يعني أن أفراد العينة متأثرين بالضغوط االجتماعية واالقتصادية،
وخاصة في ظل األحداث الراىنة التي يشيدىا المجتمع الميبي ،وكمما زاد مستوى تأثرىم بيا
زاد استخداميم لمثل تمك األساليب التوافقية لمتخفيف من حدتيا ،ولكن يمكن القول أنو عمى
الرغم من ذلك فمم تتضح أية عالقة ارتباطية ليا داللتيا اإلحصائية بين غالبية أبعاد
المقياسين وكذلك عمى الدرجة الكمية لكل منيا ،حيث بمغت قيمة معامل االرتباط لمدرجة
الكمية ( )0.115وىي قيمة غير دالة إحصائيا مما يدل بشكل عام أنو ال توجد عالقة
ارتباطية ذات داللة إحصائية بين مستوى الضغوط الحياتية وأساليب مواجيتيا لدى أفراد
العينة.
وقد اختمفت ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة (نبيمة أبوحبيب )2010 ،التي أسفرت عن وجود
عالقة ارتباطية دالة موجبة بين الدرجة الكمية لمضغوط وكل بعد من أبعاد أساليب المواجية
اإليجابية والسمبية.
التوصيات والمقترحات:
في ضوء ما أسفر عنو البحث من نتائج يمكن التوصية بما يمي:
 -1ضرورة اىتمام المسؤولين بو ازرة التعميم بالتعاون مع بعض األساتذة المتخصصين في
مجال عمم النفس والصحة النفسية واإلرشاد النفسي والتربوي واالجتماعي بإقامة برامج
توعوية وندوات وورش عمل تيدف إلى تبصير المعممين وأولياء األمور بالضغوط
المختمفة التي يواجييا الطمبة المراىقين وخاصة في ظل التداعيات السمبية ألزمة البالد
الراىنة ،ووضع الخطط الكفيمة بتجاوزىا والتغمب عمييا.
 -2ضرورة االىتمام بإقامة برامج النمو الميني لممرشدين النفسيين والتربويين واالجتماعيين
في المدارس الثانوية لمرفع من مستوى كفاءتيمالمينية وتبصيرىم بأخر المستجدات
والنتائج والتوصيات التي أسفرت عنيا العديد من الدراسات في مجال تخصصيم،
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وكيفية التعامل مع المشكالت والضغوط التي يعانييا الطمبة المراىقين بأساليب تربوية
ونفسية سميمة .
 -3ضرورة االىتمام باألنشطة العممية والثقافية والرياضية المختمفة في المدارس الثانوية
ولفت نظر المدراء والمعممين إلى أىميتيا في تنمية جوانب التعمم االجتماعي الوجداني
البناء لدى طمبة ىذه المرحمة ودورىا في التنفيس االنفعالي لما يعانونو من ضغوط
حياتية ،وخاصة الضغوط الدراسية واالجتماعية وتصريف طاقاتيم السمبية إزاءىا
بأنشطة تنمي مواىبيم وابداعاتيم المختمفة.
 -4نظ اًر ألن ىذا البحث اقتصرت حدوده عمى تشخيص ما يعانيو طمبة السنة الثالثة
بالمرحمة الثانوية ،لذا يأمل إجراء أبحاث ودراسات مماثمة في ضوء عالقتيا بمتغيرات
نفسية وديموغرافية مختمفة عمى الطمبة بكافة المراحل التعميمية ،وتركيز االىتمام عمى
استخدام برامج وفنيات عالجية مختمفة من شأنيا أن تنمي فييم االستراتيجيات اإليجابية
في حل المشكالتوميارات االتصال ،وادارة الضغوطواألزمات.
قائمة المراجع
 .1إبراىيم عبد الستار ،االكتئاب – اضطرابات العصر الحديث ،عالم المعرفة ،الكويت،
.1994
 .2أسعد اإلمارة ،أساليب التعامل مع الضغوط – حدود المنيج واألساليب ،مجمة النبأ،
العدد (.2001 ،)55
 .3أسماء زىاني ،وعائشة نحوي ،الصالبة النفسية وعالقتيا بأساليب مواجية الضغوط
النفسية لدى معممات الطور المتوسط – د ارسة ميدانية بالعالية الشمالية بسكرة ،رسالة
ماجستير ،كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية ،جامعة محمد خيضر ،الجزائر.2014 ،
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 .4أمال جودة ،أساليب مواجية أحداث الحياة الضاغطة وعالقتيا بالصحة النفسية لدى
عينة من طمبة وطالبات جامعة األقصى ،بحث المؤتمر التربوي األول – التربية في
فمسطين وتغيرات العصر ،كمية التربية ،الجامعة اإلسالمية.2004 ،
 .5أمال جودة ،أساليب مواجية أحداث الحياة الضاغطة وعالقتيا بالصحة النفسية لدى
عينة من طالب وطالبات جامعة األقصى ،رسالة ماجستير ،كمية التربية الحكومية،
غزة.2004 ،
 .6جمال تفاحة ،وعبد المنعم حسيب ،االلتزام الشخصي واستراتيجيات التعامل مع الضغوط
– دراسة مقارنة بين البدو والحضر ،مجمة اإلرشاد النفسي ،جامعة عين شمس ،العدد
(.2002 ،)15
 .7رايا بونامكي ،الصحة النفسية لمنساء الفمسطينيات تحت االحتالل اإلسرائيمي ،ترجمة :
أحمد أبوبكر ،جمعية الدراسات العربية ،القدس.1998 ،
رجب شعبان ،العالقة بين األساليب االقداميةاالحجامية مع األزمات والتوافق النفسي

.8

وبعض سمات الشخصية ،مجمة عمم النفس ،العدد( ،)6الييئة العامة لمكتاب ،القاىرة،
.2000
زينب شقير ،مقياس مواقف الحياة الضاغطة في البيئة العربية (مصرية -سعودية)

.9

مكتبة النيضة المصرية ،القاىرة.1998 ،
.10

السيد السمادوني ،إدراك المتفوقين عقميا لمضغوط واالحتراق النفسي في الفصل الدراسي
وعالقتو ببعض المتغيرات ،بحث المؤتمر السادس لعمم النفس ،كمية التربية ،جامعة
الفيوم.1990 ،

.11

عادل ىريدي ،عالقة وجية الضبط بأساليب مواجية المشكالت – دراسة في ضوء
الفروق بين الجنسين ،مجمة بحوث كمية اآلداب ،جامعة المنوفية ،العدد(.1996 ،)26
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.12

عبد السالم عمي ،المساندة االجتماعية وأحداث الحياة الضاغطة وعالقتيا بالتوافق مع
الحياة الجامعية لدى طالب الجامعة المقيمين في المدن الجامعية ،مجمة عمم النفس،
العدد ( ،)53الييئة العامة لمكتاب.2000 ،

.13

عبد اهلل الضريبي ،أساليب مواجية الضغوط النفسية لدى طمبة جامعة ذمار وعالقتيا
ببعض المتغيرات ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة ذمار ،اليمن.2004 ،

.14

عزة الرفاعي ،الصالبة النفسية كمتغير وسيط بين إدراك أحداث الحياة الضاغطة
وأساليب مواجيتيا ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة حموان ،القاىرة.2003 ،

.15

فاروق عثمان ،القمق وادارة الضغوط النفسية ،دار الفكر العربي ،القاىرة.2001 ،

.16

فتحية القصبي ،المشكالت الدراسية والنفسية التي تواجو طمبة السنة الثانية الثانوي
وعالقتيا بمتغيري الجنس والتخصص الدراسي بمدينة ال ازوية ،رسالة ماجستير غير
منشورة ،قسم عمم النفس ،كمية اآلداب ،جامعة الزاوية.2000 ،

.17

لطفي إبراىيم ،تحمل الضغوط وعالقتيا بعدد من المتغيرات النفسية لدى المعممين،
مجمة مركز البحوث التربوية ،العدد(.1998 ،)15

.18

لندالدافيدوف ،مدخل عمم النفس ،ترجمة  :سيد الطواب ،دار ماكجروىيل ،القاىرة،
.1983

.19

محسن أبو مشايخ ،أساليب مواجية البيئة المدرسية لدى طالب المرحمة اإلعدادية –
دراسة تحميمية عاممية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية ،جامعة األزىر،
.2008

.20

محمد عودة ،الخبرة الصادمة وعالقتيا بأساليب التكيف مع الضغوط والمساندة
االجتماعية والصالبة النفسية لدى أطفال المناطق الحدودية بقطاع غزة ،رسالة
ماجستير ،كمية التربية ،الجامعة اإلسالمية.2010 ،
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.21

ممدوحة سالمة ،االعتمادية والتقييم السمبي لمذات والحياة لدى المكتئبين وغير
المكتئبين ،دراسات نفسية ،العدد ( ،)1الجزء (.1991 ،)3

.22

مناحي العازمي ،نقال عن  :خالد العبدلي ،الصالبة النفسية وعالقتيا بأساليب مواجية
الضغوط النفسية لدى عينة من طالب المرحمة الثانوية المتفوقين دراسيا والعاديين بمكة
المكرمة ،رسالة ماجستير ،كمية التربية ،جامعة أم القرى.2012 ،

.23

نشأت شرف الدين ،تطبيق نظام الثانوية العامة ،مجمة التربية ،جامعة األزىر،
العدد(.1996 ،)47

.24

نشوة دردير ،االحتراق النفسي لممعممين ذوي النط (أ ،ب) وعالقتو بأساليب مواجيتيا،
رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية ،جامعة الفيوم.2007 ،

هوامش البحث
( )1ممدوحة سالمة ،االعتمادية والتقييم السمبي لمذات والحياة لدى المكتئبين وغير
المكتئبين ،دراسات نفسية ،العدد ( ،)4الجزء ( ،4444 ،)3ص ص .444 -444
( )2لندالدافيدوف ،مدخل عمم النفس ،ترجمة  :سيد الطواب ،دار ماكجروىيل ،القاىرة،
 ،4443ص .444
( )3نشأت شرف الدين ،تطبيق نظام الثانوية العامة ،مجمة التربية ،جامعة األزىر،
العدد( ،4444 ،)54ص.344
( )4أمال جودة ،أساليب مواجية أحداث الحياة الضاغطة وعالقتيا بالصحة النفسية لدى
عينة من طمبة وطالبات جامعة األقصى ،بحث المؤتمر التربوي األول – التربية في
فمسطين وتغيرات العصر ،كمية التربية ،الجامعة اإلسالمية ،4445 ،ص.444
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( )5زينب شقير ،مقياس مواقف الحياة الضاغطة في البيئة العربية (مصرية -سعودية)
مكتبة النيضة المصرية ،القاىرة ،4444 ،ص.5
( )6إبراىيم عبد الستار ،االكتئاب – اضطرابات العصر الحديث ،عالم المعرفة ،الكويت،
 ،4445ص .4
( )7فتحية القصبي ،المشكالت الدراسية والنفسية التي تواجو طمبة السنة الثانية الثانوي
وعالقتيا بمتغيري الجنس والتخصص الدراسي بمدينة الزاوية ،رسالة ماجستير غير
منشورة ،قسم عمم النفس ،كمية اآلداب ،جامعة الزاوية ،4444 ،ص.44
( )8إبراىيم عبد الستار ،مرجع سابق ،ص.444
( )9فاروق عثمان ،القمق وادارة الضغوط النفسية ،دار الفكر العربي ،القاىرة ،4444 ،ص
.44
( )10عبد السالم عمي ،المساندة االجتماعية وأحداث الحياة الضاغطة وعالقتيا بالتوافق مع
الحياة الجامعية لدى طالب الجامعة المقيمين في المدن الجامعية ،مجمة عمم النفس،
العدد ( ،)43الييئة العامة لمكتاب ،4444 ،ص ص .444 - 44
( )11لطفي إبراىيم ،تحمل الضغوط وعالقتيا بعدد من المتغيرات النفسية لدى المعممين،
مجمة مركز البحوث التربوية ،العدد( ،4444 ،)44ص.443
( )12مناحي العازمي ،نقال عن  :خالد العبدلي ،الصالبة النفسية وعالقتيا بأساليب مواجية
الضغوط النفسية لدى عينة من طالب المرحمة الثانوية المتفوقين دراسيا والعاديين بمكة
المكرمة ،رسالة ماجستير ،كمية التربية ،جامعة أم القرى ،4444 ،ص.34
( )13لندالدافيدوف ،مرجع سابق.444 ،
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( )14السيد السمادوني ،إدراك المتفوقين عقميا لمضغوط واالحتراق النفسي في الفصل
الدراسي وعالقتو ببعض المتغيرات ،بحث المؤتمر السادس لعمم النفس ،كمية التربية،
جامعة الفيوم ،4444 ،ص .434
( )15لطفي إبراىيم ،مرجع سابق ،ص .44
( )16رايا بونامكي ،الصحة النفسية لمنساء الفمسطينيات تحت االحتالل اإلسرائيمي ،ترجمة :
أحمد أبوبكر ،جمعية الدراسات العربية ،القدس ،4444 ،ص.34
( )17أسعد اإلمارة ،أساليب التعامل مع الضغوط – حدود المنيج واألساليب ،مجمة النبأ،
العدد ( ،4444 ،)44ص.4
( )18نشوة دردير ،االحتراق النفسي لممعممين ذوي النط (أ ،ب) وعالقتو بأساليب مواجيتيا،
رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية ،جامعة الفيوم ،4444 ،ص .43
( )19رجب شعبان ،العالقة بين األساليب االقداميةاالحجامية مع األزمات والتوافق النفسي
وبعض سمات الشخصية ،مجمة عمم النفس ،العدد( ،)4الييئة العامة لمكتاب ،القاىرة،
 ،4444ص.3
( )20محمد عودة ،الخبرة الصادمة وعالقتيا بأساليب التكيف مع الضغوط والمساندة
االجتماعية والصالبة النفسية لدى أطفال المناطق الحدودية بقطاع غزة ،رسالة
ماجستير ،كمية التربية ،الجامعة اإلسالمية ،4444 ،ص.33
( )21لطفي إبراىيم ،مرجع سابق ،ص.34
( )22أسعد اإلمارة ،مرجع سابق ،ص.44
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( )23عادل ىريدي ،عالقة وجية الضبط بأساليب مواجية المشكالت – دراسة في ضوء
الفروق بين الجنسين ،مجمة بحوث كمية اآلداب ،جامعة المنوفية ،العدد(،4444 ،)44
ص ص .344-444
( )24جمال تفاحة ،وعبد المنعم حسيب ،االلتزام الشخصي واستراتيجيات التعامل مع
الضغوط – دراسة مقارنة بين البدو والحضر ،مجمة اإلرشاد النفسي ،جامعة عين شمس،
العدد ( ،4444 ،)44ص ص .344 -444
( )25عزة الرفاعي ،الصالبة النفسية كمتغير وسيط بين إدراك أحداث الحياة الضاغطة
وأساليب مواجيتيا ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة حموان ،القاىرة.4443 ،
( )26أمال جودة ،أساليب مواجية أحداث الحياة الضاغطة وعالقتيا بالصحة النفسية لدى
عينة من طالب وطالبات جامعة األقصى ،رسالة ماجستير ،كمية التربية الحكومية ،غزة،
.4445
( )27عبد اهلل الضريبي ،أساليب مواجية الضغوط النفسية لدى طمبة جامعة ذمار وعالقتيا
ببعض المتغيرات ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة ذمار ،اليمن.4445 ،
( )28أحمد عبدالحميم عريبات ،وعمر محمد الخرابشة ،الضغوط النفسية التي يتعرض ليا
الطمبة المتفوقين واستراتيجية التعامل معيا ،مجمة اتحاد الجامعات العربية لمتربية وعمم
النفس ،جامعة دمشق ،المجمد الخامس ،العدد الثاني ،ص.43
( )29محسن أبو مشايخ ،أساليب مواجية البيئة المدرسية لدى طالب المرحمة اإلعدادية –
دراسة تحميمية عاممية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية ،جامعة األزىر،
.4444
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( )30نبيمة أحمد أبوحبيب ،الضغوط النفسية واستراتيجيات مواجيتيا وعالقتيا بالتحصيل
الدراسي لدى أبناء الشيداء في محافظات غزة ،رسالة ماجستير ،قسم النفس ،كمية
التربية ،جامعة األزىر ،غزة.4444 ،
()31أسماء زىاني ،وعائشة نحوي ،الصالبة النفسية وعالقتيا بأساليب مواجية الضغوط
النفسية لدى معممات الطور المتوسط – دراسة ميدانية بالعالية الشمالية بسكرة ،رسالة
ماجستير ،كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية ،جامعة محمد خيضر ،الجزائر.4445 ،
( )المحكمين:
 -4أ.د .محمد صالح األزرق

كمية اآلداب  -جامعة طرابمس.

 -4أ.د .عمي محمد عيسى

كمية التربية  -جامعة طرابمس.

 -3أ.د .محمد الطاىر المحمودي

كمية اآلداب  -جامعة صبراتو

 -5د .خالد المختار الفار

كمية اآلداب  -جامعة الزاوية.
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أهمية البحث العلمي في العلوم االنسانية – تحدياته وافاقه المستقبلية
سميرة محمد رزق
قسم رياض األطفال  -كمية التربية – جامعة طرابمس
الممخص :
   أصبح  لمتعميم العالي والبحث العممي في حياتنا المعاصرة أثر بارز في تشكيل حياة
المجتمعات الحديثة واقتصادىا خاصة مع تنامي مفيوم اقتصاد المعرفة ومجتمع المعرفة،
متطمباتواحتياجاتالتنمية،حيثأصبحتقدماألممورقيياونماءىايعتمدعمىمدى

وتزايد
تقدميا العممي والتكنولوجي ،ومدى قدرتيا عمى مواكبة التطورات المتسارعة عمى الصعيد
المعرفي 

لقداصبحتالحاجةالىالدراساتوالبحوثفيالتعميمالعاليتنالاالىتمامالواسعلمدن
العمموالعالمفيسباقمعالزمنمناجلالوصولوالحصولعمىاكبرقدرمنالمعرفة
 
الدقيقة  ،حيث ان قوة الدولة اخذت تعتمد عمى مقدار تقدميا العممي وحجم االختراعات
العمميةومستواىا،باإلضافةالىحجماالتفاقواالستثمارفيمجالالبحثالعممي. 

  ويحتلالبحثالعمميفيالوقتالحاضرمكانةمميزةفيتقدمالنيضةالعممية،حيث
تعتبرمؤسساتاالكاديميةبالجامعاتىيالمركزالرئيسيلمنشاطالعمميالحيوي،بما


وظيفةاساسيةفيتشجيعالبحثالعممي،فالتعميموالبحثالعمميالذييخدم


ليامن

يتوفر
عمميةالتنميةوخدمة المجتمع،يعدمنأساسياتواجباتاعضاءىيئةالتدريسويتمتقييم

 
األستاذالجامعيسنوياعمىمايقدموفيذلك،بدونالتفريطفيأيمنيا. 
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لذا فان إشكالية ىذه لدراسة تتبمور في دراسة دور البحث العممي في العموم االنسانية
وتحدياتو وآفاقو لمستقبمية  ، وتكمن أىمية الدراسة فيما تناولو  من موضوع ىام يتسم
بالحداثة في  ادبيات العموم االنسانية بالتعميم العالي وىو البحث العممي ؛ لضمان تحقيق
الجودةاالكاديميةومواجيةالتطوراتوالتحدياتالمستقبمية،اضافةالىانياستكونفاتحة

لدراساتوابحاثميدانيةاخرىتثريوتتعمقفيمختمفجوانباستخدامالبحثالعمميفي
العموم االنسانية  ،حيث تيدف الدراسة الى التعرف عمى اثر البحث العممي في العموم
االنسانية ،ولتحقيقاىدافالدراسةفقداعتمدالمنيجاالستقرائياالستنباطيوذلكبمراجعة
ادبياتالدراسة،كذلكالمنيجالوصفيالتحميميمناجلتحميلوتفسيراالطارالنظري،
وقدتماعتمادالبحثالعمميكمتغيرمستقللمدراسةوتمالتعبيرعنالمتغيرالتابعبتطوير
اساليباداءأعضاءىيئةالتدريسفيمجالالعموماالنسانيةعنطريقالبحثالعممي،
كماسيتماالستعانةبالدراساتواالبحاثالسابقةالتيلياعالقةبموضوعالدراسة،وستختم
الدراسةبجممةمنالتوصياتارىانياستعملعمىتبصيرانظارباحثيناخرينإلجراء
دراساتلتناولىذاالموضوعمنابعاداخرى. 
مقدمة :
تعدالدراساتوالبحوثالعمميةفيالتعميمالعاليمصدراىتمامكبيرلمنيلمنالعمم،
فالعالمفي سباقمعالزمنمناجلالحصولعمىاكبرقدرمنالمعرفةالدقيقة،حيثان

الدولةاخذتتعتمدعمىمقدارتقدمياالعممي،الذي يعد أحد المؤشرات الدالة عمى 


قوة
تقدمياورقيياوىذاالتوجولغرضأىميةتطويروتنميةالبحثالعممي،وكذاتنميةاتجاىات
أعضاءىيئةالتدريسنحواالىتمامبالبحثالعمميوتطويرهواالستفادةمننتائجوباستثمار
المعارف وتحويل االبتكارات إلى منتجات وحجم االختراعات العممية ومستواىا  ،باإلضافة
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الى حجم االتفاق واالستثمار في مجال البحث العممي ،ويحتل البحث العممي في الوقت
الحاضرمكانةمميزةفيتقدمالنيضةالعممية،حيثتعتبرمؤسساتاالكاديميةبالجامعات
ىي المركز الرئيسي لمنشاط العممي الحيوي  ،بما يتوفر ليا من وظيفة اساسية لتشجيع
العممي .

البحث
فالبحث العممي في مؤسسات التعميم العالي مطمبا ًأساسيا ًلمتميز فيأي حقل من 
حقولالدارسةالمتخصصةفيمجاالتالعمومالمختمفةوالسيماالعمومالطبيعيةوالتطبيقية،
لقدأصبحأحدمعاييرتقييمالجامعاتوتصنيفياعمىالمستوىالعالميمعيارالبحثالعممي
،وما تسوقو الجامعات منابتكارات في كافة الدول المتقدمة والنامية؛ فالتميز في البحث 
العممييعدالمؤشرالحقيقيلتقدمالدولورقيمجتمعاتيا،كونويرتبطبحقوقالممكيةالفكرية
والتي تحمييا اتفاقيات التجارة العالمية؛ فمم يعد البحث العممي ترفاً أكاديميا ًتقوم بو 
المؤسساتالتعميميةلموصولإلىاإلبداعوالتميزالمؤسسي،بلأصبحضرورةُ ممحةلتحقيق
التنميةالمستدامة،وذلكلمالمبحثالعمميمنقدرةعمىحلالعديدمنالمشاكلاالقتصادية
والصحيةوالتعميمية والتربوية واالجتماعية وغيرىا وفق أسس عممية صحيحة،وىذايرفعمن
اىمية الجامعات التي تنيضبالبحث العمميوتعمل عمى تبني معايير الجودة لو  ،كذلك
تعملعمىتحسينمخرجاتوواالستفادةمننتائجالبحوثبمختمفأنواعيافيمعظممناحي
الحياةالمعاصرة.
مشكمة الدراسة  :
تعتمد الدول المتقدمة البحث العممي كوسيمة في وضع السياسات ،واالستراتيجيات،
والخطط ،لتطوير برامجيا مستيدفة جوانب القوة واستثمارىا وجوانب الضعف وتشخيصيا 
المجتمع .

وعالجيا،ووضعالسياساتالجديدةلمواجيةمتطمبات
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تسعىجميعالدولالمتقدمةوالناميةإلىتحقيقأىدافياالتنمويةوتقديمخدماتأفضلعمى
كافةالمستويات،واليتحققذلكإالإذاتضافرتالجيودنحوتحقيقاألىدافواليغيب
عن فكرأحدالدوراليامالذيتمعبوالجامعاتفيتحريكالتنمية،ألنالجامعاتىيأرفع

المؤسسات التعميمية حيث يمعب البحث والتطوير الذي تنفذه الجامعات ومؤسسات التعميم
العالي دو ار أساسيا في منظومة البحث والتطوير في أي بمد من البمدان التي تنشد الرقي
والتقدم ،مما يتطمب تعاوناوثيقا بين الجامعاتوالمؤسسات المختمفة لموقوفعمى قدرات
الجامعات العمميةوالتقنيةمنجيةوالتعرفعمىحاجاتمؤسساتالمجتمعالمختمفةبعامة


والمؤسساتاإلنتاجيةبخاصة منجيةأخرى،بيدفتحديدمساراتبحثيةواضحةيمكن
أن تسيم برقي وتقدم مجتمعاتيا والتنسيق فيما بينيا لتحقيق غايات وأىداف مشتركة تعود
بالفائدةوالمنفعةعمىجميعاألطرافذاتالعالقة.

الجامعاتفيالدولالمتقدمةبرامجالبحث والتطويراىتماما


ومنىذاالمنطمقفقدأولت

العمميةالمناسبةالتييمكنأنتنموفيياالبحوثالعمميةوتزدىر


خاصا،وذلكبتوفيرالبيئة
 ،ورصدت ليذا الغرض األموال الالزمة لتوفير األجيزة المختبرية والمعدات العممية التي
يحتاجياالباحثونبتخصصاتيم المختمفةوالعجبفيذلك،فالبحثالعممييعدإحدى

األساسية،فبدونبحثعمميتصبحالجامعةمجردمدرسةتعميمية


أىموظائفالجامعات
لعمومومعارفينتجيااآلخرون،وليسمركزالإلبداعالعمميوانماءالمعرفةواثرائياونشرىا

والسعيلتوظيفيالحلالمشكالت المختمفةالتييواجيياالمجتمع،وفيضوءماتمتقديمو
يمكن بمورة  مشكمة الدراسة في محاولة لمكشف عن دور الجامعات في النيوض بالخطط
التنموية وذلك من خالل االىتمام بالبحث العممي  ،ومن ثم فالسؤال البحثي الرئيس الذي
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تبرزهالدراسةيتمثلفي”ما دور الجامعات في النيوض بالبحث العممي وأثره عمي الخطط
التنموية في ضوء تحدياتو وآفاقو المستقبمية؟ 
أىمية الدراسة :
فيجوىرىامنأىميةالبحوثالعمميةذاتيا،
أىمية جودةالبحوثالعمميةتستمد  
ان 
العممي،فضمانجودة

إذاليمكنتصوروجودأمةوالديمومتيامندونجيودالبحث
، ذلك الرتباط أولويات البحث 
التنمية 

البحوث العممية يشكل األساس لجميع أنواعخطط 
العمميبأولوياتخططالتنمية. 
 لذافانأىميةالدراسةتتمثلفيابرازدورالجامعةفيالنيوضبالخططالتنمويةمن
خاللالبحثالعمميوذلكفيضوءاالعتباراتالتالية :
: 
منالناحيةالنظرية 
تنبعأىميةالدراسةفيإطارأنياتندرجفيحقلالدراساتالمعنيةببحثوتحميل
دور أحدي مؤسسات التعميم وىي الجامعة  ،وبالتالي تعتبر الدراسة مدخالً لفيم النظام
. 
التعميمي 

تقدم الدراسة إطار نظري يتناول تحديداً مفاىيمي لما تحتوي عميو الدراسة من مفاىيم
البحثالعممي–الجامعة–عمميةالتنميةاالجتماعيةواالقتصادية .(كالدور 
: 
منالناحيةالعمميةالتطبيقية 

وتأتي  ىذه الدراسة لرصد وتحميل دور الجامعة في عممية التنمية االقتصادية
الجتماعيةمنخاللاالىتمامبالبحثالعممي،وبالتاليفإنموضوعالدراسةيعدمدخالً

وا
لفيم بعض جوانب  النظام التعميمي في الدولة من ناحية والكشف عن المعضالت التي
أنالدراسةتطرحبعضالتصوراتلتنشيطدورالجامعةفيالمجتمع .
تواجيو؛فضالًعن 
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سوف تسيم نتائج ىذه الدراسة في تبصير الباحثين والميتمين السيما في الدول المغاربية
في وضع استراتيجيات  ،ألجل تفعيل التكامل المغاربي لتجاوز معضالت الحاضر
واالستعداد لمتحديات المستقبمية ،من خالل إنشاء ورشات بحث أكاديمية عممية تعملعمى
تجسيد حمم الشعوب المغاربية في تحقيق التكامل المغاربي .
أىداف الدراسة  :تيدفلدراسةالىعدةامورمنيا:
. 
.التعرفعمىوظائفالجامعةالحديثة 

1
. 
.2الكشفعنعواملاىتمامالجامعةبعمميةالتنميةاالقتصاديةواالجتماعية 
 .3 التعرف عمي دور الجامعة في عممية االىتمام بالبحث العممي و التنمية االقتصادية
. 
واالجتماعية 
.الوقوفعميأىمالمعوقاتالتيتحولدونتحقيقىذاالدوربكفاءةوفاعمية 
 4
 .5 التعرف عن المتطمبات الالزمة لمجامعة لمقيام بدورىا في عممية التنمية االقتصادية
واالجتماعيةبكفاءةوفعالية .
تساؤالت الدراسة :
تحاولالدراسةاالجابةعمىالتساؤالتالتالية :
.ماىيوظائفالجامعةالحديثة؟ 

1
 
ماىياألسبابالتيدفعتالجامعةلالىتمامبعمميةالتنميةفيالمجتمع؟ 

 2
.
.3ماىومضمونالدورالذيتمعبوالجامعةفيعمميةالتنميةاالقتصاديةواالجتماعية؟ 

 
لمعوقاتالتيتحولدونتحقيقالجامعةليذاالدوربكفاءة؟ 

.4ماىيأىما
 .5 ما ىي المتطمبات الالزمة لمجامعة لمقيام بدورىا في عممية التنمية االقتصادية
بكفاءةوفعالية؟ 

واالجتماعية
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منيج الدراسة :
تندرج ىذه الدراسة ضمن الدراسات التحميمية والتي تسعى إلى ت وضيح وتفسير
الظواىر المدروسة ومعرفة طبيعة حدوثيا ،واستخدم المنيج الوصفي التحميمي والذي تم
اعتماده في ىذه الدراسة عمى اعتبار أنو مالئم لطبيعة الموضوعالمدروس.
مصطمحات الدراسة :
تقوم بالباحثة بالتطريق الى التعريف ببعض المصطمحات الجوىرية في ىذه الدراسة
منيا-: 
الجامعة :

تعرفالجامعةبأنيا”مؤسسةلمتعميمالعاليتتكونمنعدةكميات،تنظمدراساتفي
مختمفالمجاالت،وتخولحقمنحدرجاتجامعيةفيىذهالدراسة،“وكمايعرفياالبعض


اآلخربأنيا”مؤسسةلمتعميمالعاليحيثينتظرأنيتمفيياشكلمنالبحثوىيتمنح


درجاتيامثلالدرجةاألولىوالدرجاتالعميا .


البحث العممي :
عممية فكرية منظمة يقوم بيا الباحث من أجل تقصي الحقائق بشأن مسألة أو مشكمة
معينة تسمي مشكمة البحث بإتباع طريقة عممية منظمة تسمي منيج البحث  ،بيدف
الوصول إلي حمول مالئمة لمعالج  ،أو إلي نتائج صالحة لمتعميم عمي المشاكل المماثمة
تسمينتائجالبحث .
األىدافبطريقة منظمة وليس غاية في 

كماعرفالبحثالعمميبانو:وسيمة لتحقيق 
) 
حدذاتو.(محمد2011،: 30
األداء:
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ما يصدر عن الفرد من سموك لفظي أو مياري وىو يستند إلىخمفية معرفية ووجدانية 
معينة،وىذا األداء يكون عادةعمى مستوى معين،يظير منو قدرتوأو عدم قدرتو عمى 
 )2003

المقاني ،الجمل،

أداءىذاالعمل(
عضو ىيئة التدريس  :ىو الشخص الذي يشغل وظيفة) أستاذ -أستاذ مشارك – أستاذ
مساعد  -محاضر  -محاضر مساعد ( فيكميات الجامعة .
جودةالبحثالعممي:
وتعنيااليفاءبجميعمتطمباتالعمميةالبحثيةالعممية؛لتحقيقنوعيةاإلنتاجالتييتعين
تحقيقيافيمختمفقطاعاتالتنمية .
التنمية االقتصادية:  
 ىناكتعريفاتمتعددةلمتنميةاالقتصاديةمنياأنالتنميةاالقتصاديةعبارةعنعممية
يتم فييازيادةالدخلالحقيقيزيادةتراكميةومستمرةعبرفترةممتدةمنالزمن(ربعقرن)،

بحيث تكون ىذه الزيادة أكبر من معدل نمو السكان مع توفير الخدمات االنتاجية
واالجتماعية وحماية الموارد المتجددة من التموث والحفاظ عمي الموارد غير المتجددة من
النضوب .
التنمية االجتماعية: 
تعرف التنمية االجتماعية بأنيا وسيمة ومنيجاً يقوم عمى أسس عممية مدروسة لرفع
مستوى الحياة واحداث تغيير في طرق التفكير والعمل والمعيشة في المجتمعات المحمية
النامية(ريفيةوحضرية)معاالستفادةمنإمكانياتتمكالمجتمعاتالماديةوطاقاتيا .
االطار النظري والدراسات السابقة
مفيومالبحثالعممي:
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 يعد البحث العممي دالة حضارية لممجتمعات المعاصرة وىو أحدالمؤشرات عمى تقدم 
المجتمع ومع التقدم يزداد اإلدراك بأىمية البحث العممي ،  كوسيمة لتحقيق التجديد في 


المسيرة الحضارية والعممية،فيو وسيمة تسيم في جودة الق اررات واألساليبالتي تتبع في 
العاممين بالمؤسسات بحمول لمشكالتيم  ،ألجل الوفاء

المجتمعية وتمد 

مواجية المشاكل 
العممي ،لذا فالبحثالعممي

بمتطمبات العصر واالفاق المستقبمية وىذه ىي غاية البحث 
يعرف بانو ىو محاولة عممية منظمة تقوم عمى توظيف المنيج العممي في معالجة 
المشكالت، التيتواجو المجتمع وايجاد الحمولالمناسبةليا وتحسين مستوى المعيشة واث ار
ية (والبحوث
المعرفيوىناكثالثةأنواعلمبحوثتتمثلفيالبحوثاألساسية(النظر 

الرصيد
التطبيقية (الميدانية ، (  والبحوث التطويرية )التطبيق العممي) لنتائج البحوث األساسية
 )64
1428ه:  

والتطبيقية) اليندي،
ومنظم بغرض اكتشاف حقائق ومعمومات
ٌ
دقيق
ٌ
فحص
ويعرف البحث العممي بأنو
ٌ

أوعالقات جديدة أو تفسير ىذه الحقائق والمعمومات والتحقق منيا ،وتعديل القوانين أو
النظريات القديمةفي ضوء الحقائق والمعمومات الحديثة).أبو شنب،2004 ، )15
وعرفو كنعان" استقصاء منيجي منظم ييدف إلى اكتشاف المشكمة التي تساعد في الوصول
إلى الحقائق  ،والتحقق من صحتيا وفق معايير موضوعية معدة لذلك )"كنعان ،2001،
 )78 وعرف أيضا بانو عممية استخدام معطيات لمشكمة محددة في عمميات منيجية
مدروسة عمى معمومات قديمة لموصول إلى حمول لممشكالت بإظيار معمومات ومعارف
جديدة واضافتيا)مصمح ويحيى،2001، )162
كما عرف أنو" النشاط الذي يقوم عمى طريقة منيجية في تقصي حقائق الظواىر بغية
تفسيرىا وتحديد العالقات بينيا وضبطيا والتنبؤ بيا  ،واحداث إضافات أو تعديالت في
المؤتمر العلمي الثاني لكلية اآلداب جامعة الزاوية  8152 / 7 / 51 -51م

088

أهمية البحث العلمي في العلوم اإلنسانية – تحدياته وآفاقه المستقبلية

مختمف ميادين المعرفة  مما يسيم  في تطويرىا وتقدميا لفائدة اإلنسان وتمكينو من
حضارتو )المجيدل وشماس  (28، 2010 ،
بسياساتيا واستراتيجياتيالتطوير 

المتقدمةتضع البحث العممي وسيمة لمنيوض

فالدول 
برامجيامستيدفة جوانب القوة واستثمارىا وجوانب الضعفوتشخيصيا وعالجيا ،ووضع 
سياساتجديدةلمواجيةمتطمباتالمجتمع.
وىذااليكوناالباعتمادالبحث العممي 


األفضل؛
 فالمجتمع ينشد التطور والتغير نحو 
جودة التجديدوالتطور  .
لضمان 


صةالجامعية؛
فيمؤسساتيا،خا
جودةالبحثالعممي واىميتو:
 يعد البحث العممي دالة حضارية لممجتمعات المعاصرة ،وأحدالمؤشرات لتقدم المجتمع
 ،ومع التقدم  تبرز أىمية البحث العممي كوسيمة لتحقيق التجديد في المسيرة الحضارية 
والعممية  ،ذلك كونو وسيمة تسيم في جودة الق اررات واألساليب المتبعة في مواجية عديد
المشكالت المجتمعية  ،وكوسيمة في وضع السياسات واالستراتيجيات ،والخطط ،لتطوير 

الضعفوتشخيصياوعالجيا،ووضع

برامجيا،مستيدفةجوانبالقوةواستثمارىاوجوانب
السياسات الجديدة لمواجية متطمبات المجتمع  ،األمر الذي يؤدي إلى تعديل المسار وفق
متطمبات العصرالحاليةوالمستقبمية

قيمةوفائدة ىي
انأفضلمجاالت البحثالعممي 

تمك التييكثراالىتمام الفعميبيالحاجةالناسإلييا،أمافيمايتعمق بجودةالبحثالعممي
؛ فمما الشك فيو أن نظام العممأصبح أكثر تعقيدا وأكثر حاجة لجيود الباحثين عمى مدى 
،مماانعكسعمى 

العقود الماضية،خاصة في ظل التأثير المتزايدفيبعضالتوجيات
النظم المعتمدة في إعداد البحوث وتقييميا  سواء فيما يتعمق بالباحث فردا أو مجموعات
لمشاريعوقدازدادتأىميةتقييماألداءفيمختمفمناحيالحياة،سواءفيالوطنالعربي
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فيو ينطبق عمى التعميم 
األخر ،فاألساليب التي يتم استخداميا لمتأثير  

أو في بمدان العالم 
البحثية ،ومن ثم ليس من المستغرب أنو عندما ينظرالمرء إلى مسألة

العاليوالمؤسسات 


التقييموضمانالجودةيواجومباشرةالسؤالماإذاكانىذاالنظامجيدابمافيوالكفاية،واذا
التقييم ليا يتم بشكل كفء وفاعل كما يجب أن يكون.
كانت عممية إعداد البحوث واجراء  
)الطائي،2012،)126
صفاتالبحثالعمميالجيد  :
يتصفالبحثالعمميالجيدبأنو:
تسعىوراءالحقيقةلمحصولعمىالحمولالمطموبةلمشكمةما .

.1عمميةمنظمة
متتابعة .

يسعىمنخالليا الباحثخالليالحلمشكمتوبحقائقوخطوات

 .2عمميةمنطقية
تجريبية تنبع من الواقع وتنتيي بو من حيث مالحظاتووعممياتو وتنفيذه وتطبيق 
.3عممية  
نتائجو .
 .4عممية موثوقة قابمة لمتكرار والوصول لنفس النتائج أو نتائج متشابية  ،كذلك عممية 
موجيةلتحديثأوتعديلأوزيادةالمعرفةاإلنسانية .
عممية موضوعية وجادة تتطمب خبرةعالية من الباحث ليكون قاد ارعمى تخطيطبحثو
. 
 5
األنانية  ،بل يتطمب التضحية وانكار الذات( ممحم ،:2000

وتنفيذه وتقويم نتائجو  
وعدم
)46
أىدافجودةالبحثالعممي :
البحوثالعممية ذاتجودة عمميةعالية


تكون
لضمان جودةالبحثالعممي،ينبغي أن ال 
العممييفترض

اجتماعية،فمنظومةالبحث

بلويتطمبانتكونذات فائدةوأىمية

فحسب،
المسؤولين

أنتضمعدداكبي ارمنالجياتذاتاالحتياجاتالمختمف ة ،والتيينصباىتمام
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فيياحول ما إذا كانتمؤسستيم البحثية حققت أىدافيا ،وما إذا كانت بعض المجموعات 

يبدوناىتماما حول 
البحثيةتحقق نتائج أفضل من غيرىا. أما الداعمون الخارجيون؛ فإنيم 
ً
عميوفتقييمجودة
بموغيافعميا،بناء 

ماإذاكانتاألىدافالتيقدمواالدعمالماليألجمياتم
المعايير ،بلعمىالعكسمن

البحوثالعمميةناد ارمايمثلمسألةأحاديةالبعدأومتعددة
يمامتعددالغايةوبالمحصمة؛فإنجودةالبحوثالعمميةتحويعمى
ذلك؛فإنودائمايمثلتقي ً
كثيرمناألبعادالمختمفةوالمتزامنةفيالوقتنفسو .
أىميةضمانجودةالبحوثالعممية:
 يرىكلمن (Merkx & Femke, 2007) ،(Arnold, 2004)اىممجاالتضمان
جودةالبحوثالعمميةتكمنفياالتي :
وقومية وليس كما يتصور 

 .1تعد مسألة ضمان جودة البحوث العممية ضرورة وطنية 
البعضعمىنحوخاطئفيأنياتمثلنوعامناإلنفاقالخدميالذيليسلومردودمادي


تحصيلحاصللمتفاعالتفيإطارمنظومةالبحثالعممي .

ممموس،أوأنيا
.ضمانجودةالبحوثالعمميةيشكلاألساسلجميعأنواعالتنميةالتكنولوجيةواالقتصادية
2
واالجتماعية والسياسية والثقافية التي يحتاجياالوطن العربي ،ذلك الرتباط أولويات البحث 
العممي بأولويات خططالتنمية ،كما تتأثر بمستوى البحث المطموب وحجم الموارد المتاحة 
لو  ،فعندما تمثل البطالة وآثارىا االقتصادية واالجتماعية في الوطن العربي عمى سبيل 

المثال  ،أولوية في خطط التنمية ، فإن البحوث الخاصة بيا يجب أن تجد طريقيا إلى 
مقدمةاالىتمامات،وىكذابالنسبةلألولوياتاألخرىفيخططالتنمية .
.تعزيزحالةالرضالدىالعمالءالذينيقومونبتمويلاألبحاثالعمميةبصورةمباشرةأو
 3
غيرمباشرة ،فعمىسبيلالمثال: فيالبحوثالطبيةقديطمبىؤالءليسفقطضمانجودة
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الطبية  ،األمر الذي يستمزم البحث عن المعيار 

الرعاية الطبية ولكن أيضا جودةالبحوث 
المالئملتقييم 
جودة البحوث من وجية نظر ذات الصمة ،إذ ال يكفي فقط معرفة أن نسبة معقولة من 
المرضي  ،ولكن يجب 

البحوث الطبية أسيمت في تحسين جودة الحياة عمىاألقل لبعض 
أيضا اإلثبات وأن يكون واضحا لدافع الضرائب أن ىذه ىي القضية التي يجب التركيز 
عمييا .
 
معاييرجودةالبحثالعممي:
العممي فيلنيوض بالجامعات في جميع تخصصاتيالجعمو أداة 

 تكمن جودة البحث 
منتجة لممعرفة لياالقدرة عمى الوفاء باحتياجات المجتمع منخاللتوفير خدمات متميزة 
معاييرالتي

التنمية،فمنأىم

ذاتمواصفات جيدةتتفق معسالمةالبيئةوالمجتمعوخطط 
ه( 
يمي(الجندان؛ 1431
تقيمجودةالبحثالعمميما 
- ١انتشارثقافةالجودةفيالبحثالعمميلدىالباحثينفيالجامعة .

- ٢زيادةاإلنفاقعمىالبحثالعممي .

- ٣زيادةنسبةالمراكزالبحثيةالمجيزةبأحدثاألجيزة .

- ٤التركيز عمى المشاريع البحثية المتميزة التي تشجع الفرق البحثيةوتذيب الحواجز بين 

األقسامالتعميمية .
- ٥تأمينمواردخارجيةلدعمالباحثينداخلالجامعة .

- ٦تشجيعالباحثينوابرازمجيوداتيموالمحافظةعمىالحريةالفكرية 

- ٧مواصمةتطويرآلياتتسويقواستثمارنتائجالبحثالعمميفيالجامعة .

- ٨امتالكأساتذةالجامعةمياارتتصميموإدارةالمشاريعالبحثية .
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- ٩ربطالبحثالعمميبقضاياالمجتمعواحتياجاتو .

- ١١تشجيعمشاركةالباحثينفيالمؤتمراتالعالمية .
 
 ١١عدد األبحاث العممية التطبيقية المنشورة في مجالت عالمية وحجم االستشياد بتمك 
 
األبحاث .
- ١٢زيادةنسبةعدداألبحاثالمنشورةبالنسبةلعددأعضاءىيئةالتدريسسنويا .ً
 
- ١٣زيادةفرصاشتراكالطالبمعالباحثينفيإجراءالبحوث .
 
- ١4حجمالتعاونالبحثيواالتفاقاتالبحثية .
 
عوائق اجراء البحث العممي :



منحيثالتنظيموالبنية :
تتمثلأزمةالبحثالعمميفيالوطنالعربي فيلشايعفيغيابإستراتيجيةواضحة

المعالم لمبحث لدى  الدول العربية ، مما أفرز عدد من المشكالت من أىميا العجز في
الميزانيات والبحوثالفردية،وعجزالمؤسساتالعمميةالعربيةأنتمعبدو اررائدافينيضة
عمميا ؛ فعمى الرغم،مما تقدمة الجامعاتا من آالف الرسائل العممية إال أن عدم 
األمة  
وجود استراتيجياتوأساسيات واضحة لمبحث العممي ربما يؤدي إلى خمل وغياب عن خدمة
قضاياالتنمية .
- ضعفالتعميمالعاليفيتحقيقأىدافووخصوصااليدفالخاصبالبحثوتطويروسائمة
وأدواتو وعدم السعي الستقطاب باحثين وأساتذةمتميزين لدعم مراكز البحوث وربط برامج 
البحثالعمميوالدراساتالعميابمشكالتالبيئةوالمجتمع .
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عنحضور الندوات والمؤتمرات 
-  أن أىم المشكالت التي تعيق أعضاء ىيئة التدريس  
العممية الخارجية طول اإلجراءات الروتينيةفي المعامالت اإلدارية التي تخص عضو ىيئة 
التدريس .
- قمة االىتمام بالبحث العممي وضعف االىتمام بو من مختمف الجياتنتيجة النخفاض 
الوعيوقمةالمعرفةالمتصمةبأىميتوفيالحياة .
- اقتصارميامالبحوثالعمميةفيالجامعاتعمىبحوثالمرتبطةلمحصولعمىشيادات
الترقيةأوفيمجاالتمحدودة .
- قمةالبيئةالعمميةالمساعدةعمىالبحثالعممينتيجةلضعفاالىتمامبالباحثين .
- االختيار غير المناسب لمباحثين وطمبة الدراسات العميا نتيجة تقييماتمرتبطة بالمعدل 
االجتماعية.(العصيمي،2010،630( 

الدراسيوحدهأوالعالقات
- ٢منحيثالتمويل :

- انخفاض عدد المشاريع الميتمة بالبحث العممي واعتماد المشاريع عمىدراسات مستوردة 
،المصدرالسابق(  

ممايضعفالبحثالعمميوتطويره.(لعصيمي
- تقدر نسبة اإلنفاق الكمي عمى نشاطات البحث العممي والتطوير في القطاعين العام 
والخاصبنحو%3,0 فقطمنالناتجالمحمياإلجماليلممممكة،وىينسبةالتتالءممع
أولويةتطويرمنظومةالعموموالتقنيةواالبتكاروالوطنية .
- ٣منحيثالمواردالبشريةوحصيمةاإلنجازات :

بالجامعةمثقل بعبءالميام التدريسية، فاألنشطة 

 - أن المجتمع العممي والتكنولوجي  
أكثرمن%5 منالعبءالوظيفيلييئةالتدريس .

البحثية التمثل
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- ١إن عضو ىيئة التدريس بالجامعة يجب أن يكون عمى إطالع عمى أحدثما توصل 

،خاصةفيمجال   تخصصو


العممية
إليو العمم في تخصصو  وان يسيم في نموالمعرفة 
،بلينبغي أنيساىمفيإنتاجالمعرفةالعمميةفي

يصبحمستيمكإلنتاجاآلخرين

حتىال
مجالو .
- ٣التزايد في العموم المعاصرة التي ليا مجاالت تطبيقية شتى  ،نتيجة ألىمية البحوث 

اإلنسانية واالجتماعية ،التي تسيم في حل مشكالت المجتمع ولتنبؤ باألزمات قبل وقوعيا
وفياالرتقاءبالسموكاالجتماعيفيكافةاشكالو .
 ٤أصبح باإلمكان كذلك نشر ىذه البحوث عبر المجالت االلكترونية في الوسيمة ذاتيا،

األمرالذييصبغالبحوثالمحميةبالطابعالدولي .
ثانيا  :دور الجامعة في التنمية المجتمعية في ضوء االفاق والتحديات المستقبمية
تشير التوجيات العالمية المعاصرة إلى زيادة اعتماد الدول مستقبالً عمى جودة
اإلنجازاتالتعميميةفييا،وعمىمستوىاالستثمارالمعرفيفيالمواردالبشرية،ومنالمتوقع
أن يشيد العالم تنافساً في ىذا المجال قد يجعل المعرفة بديالً منافساً يحل محل الثروات
المادية؛لتعملكدافعرئيسلمتنميةاالقتصادية،لذا فمنالضروريأنتأخذالجامعةسبق
التحولإلىمجتمعاقتصادمعرفيلتحقيقموقعمرموقفيالعالم.ومنالمؤكدأنالتعميم
الجامعييسيمبدوركبيرفيبناءالمجتمعالمعرفي،شريطةأنيقومعمىمنيجيةمدروسة
،ورؤيةواضحةعمىالمدىالبعيد .
ومنىذاالمنطمقاستيدفتو ازرةالتعميمالعاليالقيامبمشروعإعدادخطةمستقبميةلمتعميم
الجامعي لتحقيق رؤية طموحة آلفاق وتحديات مستقبمية راىنة  ،وذلك باستثمار التقنية
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وتطوير اليات البحث العمي واستثمارىا  ،إلثراء العممية التعميمية لتكوين مجتمع معرفي
متكامل .
ورغم أن الدور الرئيس لمؤسسات التعميم العالي يتمثل في الرسالة العممية المعرفية ،إال
أن 
تحديات العصر ومتطمباتو فرضت عمى ىذه المؤسسات مسؤوليات وأدوا ار تطال جوانب
مختمفة من الحياة اليومية وعمى رأسيا المسؤولية المجتمعية والفعل الحقيقي والمباشر
والمستمر فيتنمية المجتمع والقيام بدورىا كمؤسسات مجتمعية.
باعتبار أن التغيرات في المجتمع متواصمة ومتجددة مع ما يشيده العالم من تطور
تكنولوجي وفي مجال االتصاالت  ،وانعكاس ذلك عمى خصائص األفراد واتجاىاتيم
وسموكياتيم ،فإنو البد أنتتجدد وتتطور صيغ المشاركة بين الجامعة والمجتمع ،ومن خالل
تطوير ما ىو قائم من صيغواستحداث صيغ جديدة تمبي احتياجات ومتطمباتو ىذا التطور،
أيضا ممتزمة بنوعية التعميم وحداثتو وكذلك في
وبما أن الجامعة مؤسسة تعميم عال  ،فيي ً
ومنتجا وفاع ال في
البحث العممي الذي يعد وسيمة أساسية لقياد المجتمع ليصبح شري ًكا
ً

الحضارةاإلنسانية.
وظائف الجامعة :

الجامعة يقع عمييا واجب أداء عدة وظائف التي تطورت بتطور المجتمع عمميا
وتكنولوجيا فبعد ما كانت ميمتيا المحافظة عمى المعرفة القائمة و نقميا إلى األجيال،
أصبحت ىادفة تعمل عمى نموالمعرفة وتطويرىا في إطار ما يعرف بالبحث العممي ،حيث
حددىا كمال بطوش في:
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إيجاد تكنولوجيا حديثة لتوفير المعمومات لمباحثين و كل سبل أداء األبحاث.القيام بالبحث العممي و دفع حركة التطوير واإلبداع.النشر العممي وتقديم نتائج البحوث المنجزة عن طريق وسائل النشر المعروفة بغيةاالستفادة من فوائدىا:(بطرس،1994،)15
تزويد المجتمع بإطارات متخصصة وقيادات مدربة لتعديل وتطوير أسسو  ،وتتمثلوظائف الجامعة في ثالثةوظائفىي: 
أ -نشر العمم :تيدف الجامعة إلى نشر العمم الراقي إلعداد قادة األمة في مختمف
المجاالت ،وذلك لتسيير البمدنحو التطور والرقي.
ب -ترقية العمم  :تيدف أيضا إلى ترقيتو والنيوض بالبحوث العممية التي يجرييا األساتذة
والطمبة ،ألجل المساىمة في تعزيز الت ا رث الثقافي لألمة والحضارة اإلنسانية بصفة
عامة.
ج  -تعميم المين الرفيعة  :يقصد بيا تعميم المين الرفيعة ذات المسؤولية القيادية العممية
والثقافية والسياسية والتكنولوجية لإلطارات العميا لمبالد كالطب – اليندسة ....
.
المسؤولية المجتمعية لمجامعات:
حعالميا
إن موضوع المسؤولية المجتمعية أمر ليس بجديد في مضمونو ،لكنو مطرو
ً

أمر يجب إب ارزه ومأسستو وتضمينو بشكل ممموس في مناىج
في ىذا الوقت باعتباره ًا
الجامعات وأدوارىا ومخرجاتيا ويستدعيىذا من كافة مؤسسات التعميم ومنيا الجامعات أن

تضع المسؤولية المجتمعية في صمب استراتيجياتيا أسوة بكافة مؤسسات المجتمع األخرى
حتى يكون لمجامعات دور رئيس في التأسيس لفكر استراتيجي تنافسي يخدم المجتمع
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وقضاياه منخالل تناول المشكالت والتحديات التي تواجو المجتمع وايجاد الحمول ليا باتباع
المنيج العمميواجراء الدراسات واألبحاث المتخصصة.
يجينقيما
سنويا ،ويحمل ىؤالء الخر
فالتعميم العالي يرفد المجتمع بأفواج من الخريجين ً
ً

وميارات ومعارف يستخدمونيا في القيام بأدوارىم المجتمعية المختمفة ،فإن ذلك يستدعي
التأكد من طبيعة ونوعية المساىمة لمؤسسات التعميم العالي في ثقافة األجيال وقيميم
ومعارفيم ،خاصة المتعمقة بالمواطنة والتسامح والحوار وتقبل اآلخر والفكر اإلبداعي
واألخالق.
وغالبا ما يقرن مفيوم المسؤولية المجتمعية في الجامعات بالتعميم المستمر الذي يطغى
 ً

مؤثر عمى المجتمع ،فيي تقدم
حقيقيا ًا
عائدا
عميواليدف الربحي في العام األول ،وال يشكل ً
ً

كثير بالمساىمة المجتمعية
من خاللووخدمات شكمية لشرائح محددة من المجتمع ،وال تيتم ًا
الشاممة ،والمنطمقةمن الدور التطوعي لمكونات مجتمع الجامعة.

أن جامعاتنا العربية تمتزم بتحمل مسؤولياتيا العامة في تعزيز العدال االجتماعية
والتضامن ،فيي تبذل جيودا كبيرة لتوسيع القاعدة االجتماعية واالقتصادية لطالبيا ،كما
أنيا تمتزمبتشريع أبوابيا أمام جميع أصحاب المؤىالت الذين يمكنيم االستفادة من التعميم
العالي وذلك عبرمنحيم فرص النجاح ،ولكنو بغية تحقيق ىذا اليدف المنشود يجب إقامة
الشراكات مع الحكومات والجيات الفاعمة األخرى في مجال النظام االجتماعي لضمان
تحقيق المسؤولية االجتماعية التيينبغي أن تقوم بيا الجامعات وفاء لمجتمعاتيا.
إن المساىمة الفاعمة لمؤسسات التعميم العالي في المجتمع العالمي وتحديات العولمة ،تتوافق
مع الغرض الرئيس ألنشطة ىذه المؤسسات اليادفة إلى المساىمة في التنمية الشامل
لممجتمع،وبالتالي فإن تحديد أدوار فاعمة لمجامعات في ظل منظور العولمة ،واالنسجام و
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التناغم في ىذه األنشطة مع مؤسسات المجتمع كافة وتوافقيا مع توقعات المجتمع
أمر قابال لمنقاش أو
،واستجابتيا لمتطمباتو القانونية واألخالقية والقيمية والبيئية لم يعد ًا
التقصير في أدائو.

الجامعة وعالقتيا بالجوانب التنموية االقتصادية واالجتماعية :
والتي طالت
شيد العالم خالل السنوات القميمة الماضية عدداً من المتغيرات األساسية 
مختمف جوانب الحياة المعاصرة  ، ومست  كافة المؤسسات االقتصادية واالجتماعية
والسياسيةوالثقافية فيدولالعالمعمىاختالفدرجاتيافيالتقدموالنموإلىالحدالذي
جعلعالماليومعالمجديديختمفكلاالختالفعنالفترةالسابقة. 

تتعدد أنماط ومجاالت التنمية التي تقدميا الجامعات لمجتمعاتيا بتعدد مشكالت
 المجتمع ودرجة انغماس الجامعات في العمل عمى تمبية تمك الحاجات ومواجية ىذه
 المشكالت،كماتتعددىذهالمجاالتكذلكبتعددالجماعاتالتيتوجوإليياالخدماتمن
جماعات مينية ومدنية إلى جانب العاممين في مختمف األنشطة التجارية ،والصناعية
والزراعية ،ويبقى المجال مفتوح ًا لطرح جوانب أخرى يمكن أن تدرج ،فالمجال ديناميكي
متجدديستجيب لمتغيراتالتييعيشياالمجتمع،فقدتمارسإحدىالجامعاتكلالجوانب،

أوأكثروبدرجاتمتفاوتةكلحسبظروفياوحاجاتياالتنمويةاقتصادياً واجتماعياوثقافياً،
وأىمىذهالمجاالت :
األنشطة الثقافية:
 إنالجامعةباعتبارىاأعمىمؤسسةثقافيةفيالمجتمع،قادرةعمىالنيوضبالمجتمعمن
خالل تحديدىا ألوضاعو الثقافية والعممية وتزويده بما يحتاجو في ىذا الجانب( ،)46من
منطمقتنميةالمجتمعتنميةمتكاممةمنجميعالنواحي،وعمىأساسمنأنالمساىمةفي
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تثقيف أبناء  المجتمع بصفة عامة ،أصبحت من ضرورات العصر وباعتبار أن الجامعة
تشكلمرك اًزلإلشعاعالعمميومنأكثروسائلالمجتمعتأثراوتأثي اًرفيمجالالتثقيف،تقوم
الجامعةبنشرالثقافةبكلأنواعيالمراغبينفيياوالمحتاجينإلييا .

البحوث التطبيقية والخدمات الميدانية: 
تعد البحوث التطبيقية بحوث عممية تقوم عمى تطبيق واستثمار وتطويع نتائج البحوث
األساسيةوتستيدفخدمةاإلنسانورفاىيتو،كماانيابحوثتوجومباشرةلحلمشكالت

المجتمعالمحميفيمجالاإلنتاجوالخدماتوالمشكالتاالجتماعية،فيذهالبحوثغالباً

ما تسفر  عن تجديدات وابتكارات تقضي عمى المشكالت  ،وتؤدي بالتالي إلى توثيق
العالقاتبينالجامعةومؤسساتالمجتمع .

المعوقات التي تواجو الجامعة في التنمية االقتصادية واالجتماعية: 
تواجوالجامعةعديدمنالتحدياتوالعوائقأثناءتحدمنقياميابأداءوظائفيا،أىميا: 
حداثةمفيومتنميةالجامعةلممجتمع .

-
عدمالوضوحالتاملمفيومتنميةالمجتمعوالبيئةلدىأعضاءىيئةالتدريس. وجود خطة
 -عدم الوضوح الجمي ألىداف الكمية في تنمية المجتمع والبيئة ،ذلك لعدم 
شاممة،ممايعيقفيمعرفةالميامالتيينبغيالقيامبياولمواجيةالمشاكلالتنمويةوالبيئية 
• عدموجودخطةشاممةلمكميةلمواجيةالمشاكلالتنمويةوالبيئية .
وتقع عمى الجامعات مسئولية التصدي لتمك المتغيرات والمساىمة في وضع الحمول
باعتبارىاالمؤسساتالعميافيالمجتمع،والتيتمتمكالقدراتالعمميةوالفكريةالقادرةعمى
التفاعلمعىذهالمتغيراتسواءحاض اًر أومستقبالً،كماأنولميعددورالجامعةمقتص اًر

عمى مواجية  التحديات والمتغيرات اآلنية فقط  ،بل امتد إلى االستشراف والتنبؤ بيا في
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المستقبل واتخاذ اإلجراءات الالزمة لمتصدي ليا قبل وقوعيا ،وذلك أثناء تطبيق خطط
التنميةوبرامجيا،واسدادالنصحبخصوصكيفيةتفاديىذهالمشكالت .
ثالثا :البحث العممي في العموم االنسانية وتحدياتو المستقبمية نيوضا بالجامعة والمجتمع 
لمبحثالعمميوالتطويرالذيتنفذهالجامعاتدوراأساسيافيمنظومةالبحثوالتطوير
ألية بمد تنشد الرقي والتقدم ،مما يتطمب تعاونا وثيقا بين الجامعات والمؤسسات المختمفة
لموقوفعمىقدراتالجامعاتالعمميةوالتقنيةمنجية،والتعرفعمىحاجاتمؤسسات
المجتمعالمختمفةوالمؤسساتاإلنتاجيةمنجيةأخرى،بيدفتحديدمساراتبحثيةواضحة
يمكنأنتسيمبرقيوتقدممجتمعاتيا،والتنسيقفيمابينيالتحقيقغاياتوأىدافمشتركة،
ذاتالعالقة. 

تعودبالفائدةوالمنفعةعمىجميعاألطراف
فقدأولتالجامعاتفيالدولالمتقدمةبرامجالبحثوالتطويراىتماماكبيروذلكبتوفير
البيئة العممية المناسبة التي يمكن أن تنمو فييا البحوث العممية وتزدىر ،ورصدت ليذا
الغرضاألموالالالزمةلتوفيراألجيزةالمختبريةوالمعداتالعمميةيحتاجياالباحثونعمى
اختالفتخصصاتيم .
فالبحثالعممييعدإحدىأىمالوظائفاألساسيةلمجامعة،حيثبالبحثعمميتصبح
الجامعةمجردمدرسةتعميميةلعمومومعارفينتجيااآلخرون،وليسمركزايشعباإلبداع

العممي وانماء المعرفة واثرائيا ونشرىا والسعي لتوظيفيا لحل المشكالت المختمفة التي
يواجيياالمجتمع،وتعدالبحوثالجامعيةالتيتنجزىاالجامعاتأحدأىممؤش ارتاعتماد
الجودةوالتمييزفيسممتصنيفالجامعاتمحمياواقميمياودوليا،وباتتتشكلىذهالبحوث
مصد ار ماليا ميما لتمويل أنشطة الجامعات من خالل المنح التي تحصل عمييا من
المؤسسات المختمفة  ،  كذلك العقود التي تبرميا إلنجاز البحوث  ،التي تحتاجيا تمك
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المؤسسات  لإلسيام بحل المعضالت العممية والتقنية التي تواجييا أو تعينيا عمى تحسين
جودةمنتجاتياوتحسينفرصتسويقيامحمياودوليا .
ويمكنمالحظةأنوكمماتميزتالجامعةفيمجالاالبحاثالعممية،كمماتحسنت
فرصحصولياعمىاإلسنادالماليالحكوميواسنادمؤسساتالقطاعالخاص،فضالعن
جذبيا لمباحثين المجيدين من طمبة الدراسات العميا وأعضاء الييئة التدريسية من داخل
بمدانيا أو من البمدان األخرى ،األمر الذي يؤدي حتما إلى تطوير برامجيا التعميمية
وأنشطتياالعمميةالمختمفة 
وأصبحت البحوث العممية الجامعية في الوقت الحاضر جزءا أساسيا من ميام أعضاء
الييئات التدريسيةوشرطاأساسيالترقيتيموتولييمالوظائفالقياديةفيالجامعاتومؤسسات

التعميم  العالي في البمدان المتقدمة ،لذا يبذل أعضاء الييئات التدريسية الجامعية قصارى
جيودىمإلنجازالبحوثالعمميةالرصينة،والسعيلنشرىافيالمجالتوالدورياتالعممية

المحكمة ذات  السمعة الدولية المرموقة واالنتشار الواسع بين الباحثين في جامعات العالم
المختمفة ،ففي اليابان مثال يخصص أعضاء الييئة التدريسية في المعدل ما ال يقل عن
نصفساعاتعمميمالجامعيلمبحثالعممي،ذلكأناستمرارىمبعمميمالجامعيمرىون

األساس. 


بنتاجيمالبحثيبالدرجة
وتبمغ نسب إنفاق الجامعات عمى البحث والتطوير في البمدان الصناعية الكبرى مثل
الوالياتالمتحدةاألمريكيةوألمانياوفرنسا( 0،6 –% 0،4)%منإجماليالناتجالقومي
– 0،5وبريطانيامانسبتو)0،3ويمثلذلكنحو
،بينماتفوقذلكفياليابانإذتبمغنحو( 

)%منمجملاإلنفاقالعامعمىالبحثوالتطويرفيتمكالبمدان،يتصدرقطاع
( 18 
العموماألساسيةفياإلنفاقعمىالبحوث،يميوقطاعالعموماليندسيةوالتقنية. 
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انيةنحو()79000باحثا،

ويقدرعددالعاممينفيالبحثوالتطويرفيالجامعاتالياب
ويبمغ عددىم في الجامعات األمريكية نحو (92000) باحثا ،وال يختمف الحال في معظم
الدولالصناعيةالكبرى،وىذهقوةعملبحثيةىائمةيتمتوظيفياألغراضالتنميةالمختمفة 
وتختمف البحوث الجامعية عن البحوث التي تنجز في مؤسسات األخرى   ،فيي
فضالعنإثرائيالممعرفةوانمائياواسياميافيحلالمعضالتوتطويرالمنتجات،تسيم
ببناء القدرات العممية لمشباب وتكون أجيال من الباحثين لرفد مسيرة  التنمية عبر برامج
الدراسات  العميا التي  تنفذىا الجامعات في التخصصات العممية المختمفة ،ذلك أن برامج
الدراساتالعمياىيالوسادةالتييتكئعميياالبحثالعممي،إذاليمكنتصورجامعة
يمكن أن تنجز بحوثا عممية ذات أىمية ما لم يكن لدييا برامج  دراسات عميا رصينة
ومتقدمة. 
ونظ ار ألىمية برامج الدراسات العميا بعامة وبرامج دراسات الدكتوراه بخاصة ، في
نظومة البحثالعممي،لذاتقوممجالسالبحثالعمميفيالبمدانالمتقدمةبفحوصات

م
دوريةمنتظمة ليذهالبرامجلموقوفعمىمدىرصانتياوتمبيتيالحاجاتمجتمعاتيابتوفير
الكوادرالبحثيةمنجية،وانجازبحوثعمميةرصينةذاتقيمةمضافة. 
رؤية مستقبمية لدور الجامعة فى اثراء البحث العممى لخدمة المجتمع :
 فيظلماحققتوالتكنولوجيامنتقدموتطورلتحقيقأحالمالبشريةوتذليلالصعاب
ألجل سعادة اإلنسان  ،فال سبيل لنمك اإل االعتماد عمى أنفسنا لكىنرفع مستوانا العممي
والتكنولوجيفىجميعالمجاالت،ولكىتتحققىذهالرؤيةينبغيان :
يتالقى الفكر التخطيط مع سياسة الدولة نحو دعم وتنمية القدرات وتوجيو اإلمكاناتالمتاحةلخدموقضاياالتنميةوقضاياالبيئة. 
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البحث العممي من أجل التنمية ال يأتي وليد فكر ذاتي وانما ينبغي أن ينبع من حاجةالمجتمع،وعمىالجامعةأنتعملجاىدةعمىتبنىاستراتيجيةالبحثالعمميلدفععجمة
 التنمية فى مجتمعاتيا واالعتماد عمى تفكير المجتمع العممي في حل المشاكل وخدمو
المجتمع. 
 تتمكنالجامعةمنالقيامبدورىافالبدمنخمقمجالاتصالمباشربينياوبينالمستفيدوبينياوبينالمستوياتاألعمىلمتخطيطوم اركزالبحوثوأجيزةاإلنتاجوالخدمات .
ويسيم ذلك فى تكثيف إيجابيتيا بما يعظم استغالل الطاقات واألمكانات العممية والتنفيذية
 باإلقميم فى أطار برامج محددة لخدمو قضاياه التنموية تعتمد فى تنفيذىا فى المقام األول
عمىالقوىالبشريةالمدربةجيداً بالجامعاتوتعاونيا معمراكزالبحوثوالمعاىدوالمراكز

المتخصصة .
ثانيا  :الدراسات السابقة
 .1دراسة محمد ( )2007بعنوان "تقويم اراء أعضاء ىيئة التدريس في الجامعة الياشمية
في استخدام شبكة اإلنترنت في البحث العممي  ،ىدفت الدراسة إلى تقويم استخدام أعضاء
ىيئة التدريس في الجامعة الياشمية لشبكة اإلنترنت فيالبحث العممي ،وتعرف أثر كل من
الرتبة األكاديمية والجنس ،والخبرة في التدريس ،ولتحقيق ىدفالدراسة اعتمد الباحث المنيج
الوصفي التحميمي ،واستخدم الباحث استبانة مكونة من ثالثة مجاالت ىي :نسبة االستخدام،
ودرجتو ،ومدى تنوع ىذا االستخدام ،وطبقيا عمى عينة مكونة من()414عضواً من أعضاء
ىيئة تدريس اختيروا بطريقة طبقية عشوائية،ومناىمنتائج الدراسة :
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إ ن  %6041من أعضاء ىيئة التدريس يستخدمون اإلنترنت في البحث العممي بنسبةكبيرة،و ،%14منيم يستخدمونو بنسبة متوسطة ،وان  %4149يستخدمونو بنسبة قميمة،
و %142اليستخدمونيا في البحث العممي.
إن أكثر من نصف عينة الدراسة كانت درجة معرفتيم باإلنترنت والخدمات التي توفرىامتوسطةوقرابة ثمث عينة الدراسة كانت درجة معرفتيم بيا عالية ،كما كانت نسبة كبيرة من
عينة الدراسة يعدون شبكة اإلنترنت ميمة في البحث العممي  ،وكذلك تبين أن درجة
استخداميم لإلنترنت جاءت متوسطة .
تبين من نتائج الدراسة أن البحث عن مقاالت ليا عالقة بالبحوث العممية ،كانت أىماألغراض ،تالىا البحث عن مراجع بحثية ،ثم االستفادة من الدراسة عممية موجودة عمى
اإلنترنت التي تستخدم في البحث العممي ىي البريد

اإلنترنت  ،كما تبين أكثر أدوات
اإللكتروني ، %9642تمييا الشبكة العنكبوتية العممية  %5646يمييا البحث بطريقة
عشوائية %0641
وجود فروق ذات داللة إحصائية لدرجة االستخدام تبع ًا لمتغيري الرتبة األكاديمية والخبرةفي
التدريس ،في حين لم يكن ىناك أثر دال إحصائياً يعزى لمتغير الجنس.
.2دراسة ال ّشماس()2008بعنوان" استخدام اإلنترنت في البحث التربوي دراسة ميدانية
عمى طمبة الدراسات العميا والدبمومات التربوية في كمية التربية بجامعة دمشق".ىدفت
الدراسة إلى الكشف عن استخدام اإلنترنت في البحوث التربوية التي يكمف بيا طمبة
الدراساتالعميا والدبمومات التربوية في كمية التربية بجامعة دمشق ،ولتحقيق ىدف البحث
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اعتمد الباحث المنيج الوصفي التحميمي ،وصمم استبانة ليذا الغرض ،وطبقيا عمى عينة
مكونة من (  ) 12فرداً ،منيم 49طالباً وطالبةومناىم نتائج الدراسة :
يقضي  11.5من أفراد العينة أقل من أربع ساعات في األسبوع في استخدام اإلنترنت فيالبحثالتربوي ،وكذلك يستخدم  %12من أفراد العينة اإلنترنت الشخصي وبمعدل ما بين-1
2ساعاتفي األسبوع.
 -ان %19من أفراد العينة اإلنترنت لحصول عمى كمية كبيرة من المعمومات وبتكمفةرخيصة ،إلثراء البحث .
أفاد  %19من أفراد العينة أن تحسين المغة االنكميزية يأتي في المرتبة األولى من فوائداإلنترنتفي البحث العممي ،يميو االطالع عمى البحوث والمؤتمرات التربوية.
أجمع أفراد العينة جميعيم أن عدم توافر المركز المناسب لإلنترنت في الكمية ،وقمة الموادالمعربة وبطء الشبكة ،ىي من أىم صعوبات استخدام اإلنترنت
 .3دراسةسمطان()2010بعنوان "واقع استخدام اإلنترنت في البحث العممي في الجامعة
،ىدفت إلى تعرف واقع استخدام أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة لإلنترنت وسبلاستثماره في
خدمة البحث العممي ،وتعرف واقع خدمة اإلنترنت وسبل توظيفيا واالستفادة من تطبيقاتيا
في البحث العممي ،من خالل استطالع آراء عينة من أساتذة جامعة تبسة ،لمعرفة واقع
استخداميمولتحقيق ىدف البحث اتبع الباحث المنيج الوصفي التحميمي ،واعتمد الباحث
االستبانة أداة لمبحثوطبقيا عمى عينة مكونة من  65عضواً من أعضاء ىيئة التدريس في
الجامعة من مختمفاالختصاصات والمراتب،خمصت الدراسة إلى النتائج اآلتية:
- %15من أفراد العينة يستخدمون اإلنترنت بصورة مستمرة في االطالع عمى الجديد من
المعموماتومواكبة التطورات العممية في مجال تخصصاتيم.
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نسبة  05.18 %من المبحوثين ترى أن اإلنترنت قناة تواصل بحثي وعممي ال غنى عنيابالنسبة لألستاذ الجامعي.
بمغ متوسط استخدام اإلنترنت 6ساعات يوميًا بالنسبة لممبحوثين ،وتمثل مشكالت بطء
سرعةالشبكة واالنقطاعات المتكررة في االتصال ،من المعوقات التي تثير مشكالت في وجو
نشاط األساتذةالبحثي عبر اإلنترنت .
 بينت الدراسة أن  05 %من المبحوثين يرون أن ثقافة االستخدام الرشيد لإلنترنت كفيمةبرفع مستوىالعائد المعموماتي والمعرفي لدى الباحث.
 .4دراسة صالحي ( )2010بعنوان" واقع استخدام اإلنترنت في البحث العممي والتواصل
بين األساتذة والطمبة".وىدفت الدراسة إلى معرفة درجة استخدام اإلنترنت وسيمة لمتواصل
بين األساتذة والطمبة عمى حدسواء في استخدام اإلنترنت في التواصل والبحث العممي،
ولتحقيق ىدف البحث اتبع الباحث المنيجالوصفي التحميمي ،واعتمد الباحث االستبانة أداة
لمبحث وطبقيا عمى عينة مكونة من 411عضو ىيئة تدريس وطالب اً في الجامعة من
كميات مختمفة،وخمصت الدراسة إلى النتائج اآلتية:
تب ين أن  %55من أعضاء ىيئة التدريس و %15من الطمبة يستخدمون اإلنترنت فيالبحثالعممي.
إن نسبة قميمة من األساتذة تستخدم اإلنترنت في التواصل مع الطمبة ،وكذلك نسبة قميمةاإلنترنت في التواصل مع األساتذة.

من الطمبةتستخدم
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الطمبة واألساتذة في استخدام اإلنترنت في البحثالعممي،والتواصل.
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.5دراسةتحسين الطروانة 2012،بعنوان:اخالقيات البحث العممي في تجويد مخرجات
الدراسات العميا ،ىدفت الدراسة إلي بيان اخالقيات البحث العممي ودورىا في مخرجات الد
راسات العميا وتوضيح د ور البحث العممي وتحديد الصعوبات التي تواجو طالب الدراسات
العميا ،وقد أسفرت الدراسة إلي عدة نتائج أىميا :اجماع في معظم المواثيق والمدونات
األخالقية في الجامعات حول ضرورة التقيد باألمانة العممية والموضوعية والجدية والحماية
الفكرية ،االستفادة من مخرجات الدراسات العميا من الرسائلواألطروحات متواضعة ،بسبب
قيام الباحثين بجيود فردية في إعداد الرسائل واألطروحات بقصد الحصول عمي الدرجة
العممية أو الترقية عدم وجود ألية واضحة لربط األبحاث في الرسائل واألطروحات
بالم وضوعات ،التي يجب التركيز عمييا في البحث لترشيد الق ارراتالتنموية.
أوصت الدراسة بضرورة تدريب الباحثين في مراحل اعداد بحوثيمورسائميم عمي االلتزام
بالقواعد األخالقية لمبحث العممي باإلضافة إليتوجيو اىتمام المشرفين لمتدقيق عمي الجوانب
األخالقية في البحثالعممي لتجويد ىذه الرسائل ،وتطوير ألية لربط أبحاث الدراسات العميا
بمتطمبات التنمية لترشيد الق اررات التنموية.
.6دراسة عبير  2014م بعنوان :البحث العممي في الجامعات السعودية :التحديات،
والتوجيات المستقبمية  ،ىدفت الدراسة الى التعرف عمى أىم التحديات التي تقف امام
تطور البحث العممي،كما ىدفت أيضاً الى تقديم تصور لمتوجيات المستقبمية لمسيرة البحث
العممي في الجامعات ،وخمصت الدراسة إلى أن حركة البحث العممي في الجامعات في
تطور مستمر رغم التحديات التي تواجييا .كما كشفت الدراسة عن وجود العديد من
المعوقات أىميا :تجاىل إىمالالنتائج التي يتوصل إلييا الباحثون ،ضعف التمويل ،قمة
مصادرالمعمومات وصعوبة الوصول إلييا ،األجواء العممية الغير مناسبة،اختالف المعايير
المؤتمر العلمي الثاني لكلية اآلداب جامعة الزاوية  8152 / 7 / 51 -51م

448

أهمية البحث العلمي في العلوم اإلنسانية – تحدياته وآفاقه المستقبلية

بين الجامعات لتقييم األبحاث ونشرىا ،وأوصيت لدراسة بعدد من التوصيات وىي توفير
التمويل الالزم لمقيام باألبحاث المختمفة ،نشر األجواء العممية المناسبة ،إعداد مساعدين
لمباحثين ،تكوين لجنة مركزية لمبحث العممي ميمتيا رسم سياسة بحثية عامة وفقاً لخطة
شاممة ،و تيسير عممية نشر البحوث واحتسابيا كجزءمن نصاب عضو ىيئة التدريس 
خالصة الدراسات السابقة:
من خالل التعمق في نتائج الدراسات السابقة يتضح ان أغمب ىذهالدراسات تطرقت
الي التعرف عمى اىمية البحث العممي فيالجامعات :التحديات ،والتوجيات المستقبمية بما
يتماشى مع معاييرالجودة واالعتماد االكاديمي في مؤسسات التعميم العالي

من اىم النتائج التي توصمت ليا الدراسة
 .1اىتمام عضو ىيئة التدريس بالجامعة بتحسين خبرتو البحثية ومياراتو التدريسية من
خالل مشاركاتو في الندوات والمؤتمرات العممية ونشر بحوثو  في المجالت العممية
المحكمة.
 .2تشجيعا لمبحوث العممية  ،ينبغي لمجامعات توفير ما يتطمب البحث العممي من
مستمزمات ضرورية ،حتىيييئلعضو ىيئة التدريسالمناخ المناسب لتركيز جيده
وتفكيره عمى تطوير اىتماماتو البحثيةوالتدريسية.
 .3استخدام التقنيات الحديثة في البحث العممي.
التوصيات :
منخاللماتمالتوصلاليومننتائجفانالدراسةتوصيبـ :
المؤتمر العلمي الثاني لكلية اآلداب جامعة الزاوية  8152 / 7 / 51 -51م

444

أهمية البحث العلمي في العلوم اإلنسانية – تحدياته وآفاقه المستقبلية

 إنشاء مركز لخدمات لمبحث العممي بكل جامعة يستقطب الباحثين المتميزين من سواءمنالجامعةأوخارجيا،يكونبمثابةىمزةوصلبينالمؤسساتالمجتمعيةوالبحثية .
 توفير بيئة مناسبة من االستقاللية والحرية العممية العامة التي تتضمنالوعي المجتمعيبأىمية البحث العممي ،خصوصا في مجال األبحاثالمتقدمة .
-توجيو البحوث العممية الجامعية نحو خدمة أىداف الدولة في التنميةودراسة القضايا ذاتاألولوية المجتمعية ودعم الشراكة البحثية معالجيات الداعمة لمبحث العممي .
ربط البحث العممي والتطوير التكنولوجي في استخدامات البيئة بما يحققفوائد مباشرةلمعمل
دعم الحوافز المالية واالعتبارية لمعاممين في مجاالت البحث العمميوالتطوير التكنولوجيالعمل عمى توفير قاعدةبياناتومعمومات بحثية كخدمة مكتبيةجامعية إضافية لألبحاثوالدراساتالمبتكرة لالستفادة منيا.
االىتمام النوعي في مجاالت محددة لمجامعة تتميز وتمثل مرجعية فييا االىتمام بالحوافز المادية والمعنوية المناسبة لمباحثين المتميزينمن أعضاء ىيئة التدريس،وذلكبإنشاء صندوق تمويل البحث العممي بميزانيةمستقمة.
الخالصة :
تيدفالجامعةإليتنميةالمواردالبشريةالوطنيةوتطويرالبحوثوخدمةالمجتمع ،لذلك
كانمنالضرورياإلىتمامبالتعميمالعاليوالبحثالعمميوذلكمنخاللعددمنالمعايير
يأتيفيمقدمتيا وضعرؤيةإستراتيجيةقوميةلمنظومةالتعميموالبحثالعمميتحددبدقة
دور المعرفة في تحقيق أىداف التنمية والمطموب من مؤسسات التعميم العالي بصفتيا
مؤسسات منتجة لممعرفة التعميم العالي بصفتيا مؤسسات منتجة لممعرفة وأن تندرج ىذه
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الرؤية في تفاصيميا حتي تصل لمستوي الرؤية اإلستراتيجية    لكل جامعة يمثل دور
الجامعة في التنمية االقتصاديةواالجتماعية احدي الوظائف األساسية لمجامعات الحديثة ،
ومن خالل ىذا الدور يتم تييئة الظروف المناسبة لألفراد  ،والمؤسسات العاممة بالمجتمع
لالستفادة من كافة اإلمكانات المادية والبشرية والعممية وتنمية وعي األفراد في جميع
المجاالت وتنمية مياراتيم  ،حتى  يمكنيم مالحقة التقدم المذىل والسريع في التقنيات
واالبتكارات الحديثة  ،ىذا إلى جانب ما تقدمو الطاقات العممية الخالقة ألعضاء ىيئة
التدريس من القيام بالبحوث التطبيقية لممساىمة في حل المشكالت التي تعترض الطاقات
اإلنتاجيةالمختمفة،ممايؤديإلىزيادةالكفاءةاإلنتاجيةواإلسيامفيتحقيقالرفاىية
لممجتمع،فإنإصالحالجامعةيعتبرإصالحالمجتمع،البدأنيتمتوفيرالمقوماتالالزمة
لمجامعة كى تتمكن من القيام بدورىا فى حل المشاكل البيئية   ولتنفيذ إستراتيجية البحث
العممى الذى ييدف لخدمة المجتمع وتنمية بيئتو  يجب   توافر إدارة عممية حديثةوذلك
بتحويلذلكالمشروعإلىجزءإدارىمؤسسىمحددتتوفرلوالمقوماتالمناسبةلمنجاح  .
ولنستطيع تقييم وظيفة الجامعة ومدى فعاليتيا في تحقيق أىدافيا ،سواء المتعمقة بالبحث
العممي ،أو بالمساىمة في التنمية لن يكون إال في إطار دراسة أثار نتائج تمك التغيرات
التي طرأتعمى ىذه المؤسسة فما يسمى باإلصالح التعميمي الذي يعتبر استجابة طبيعية
لتغيرات عمىالنظام التعميمي باعتبارىا تطورات طبيعية في اتجاه مراحل أعمى من النمو ،أو
تكيفات تتطمبيا المحافظة عمى توازن النظام ،أو وسيمة إلشباع حاجات المجتمع الذي
يقتضي تطوره تطور ىذاالنظام أو التكيف مع ما قد ينشأ من تناقضات وظيفية في مستوى
أداء الوظائف ،بالتالي يتعينعمى أنظمة التعميم أن تالزم وتزامن ىذا التغيير حيث يتحدد
توقيت إصالح التعميم و اتجاىاتوبحاجة المجتمع لمحفاظ عمى التوازن
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الوالءات الفرعية وأثرها عمى إضعاف الوالء لموطن
د.ابوالقاسم محمد مصباح القاضي
كمية التربية جامعة بني وليد
مقدمة:
ان الوالء القبمي أوالفكري او االثني ليس مشكمة في حد ذاتيا ولكن المشكمة أن ينقمب ىذا
الوالء الى تعصب ونعره عنصرية ورفض لالخرين وأن الوالء لألىل والعشيرة والقرابة
وااليدلوجيا كان كامناً في النفوس ،فمما اختفى وجو الدولة في ليبيا ،احتمى الناس بما كان
لدييم قبميا ،وكشف أنو لم يختف إال بقدر ضئيل.
ان بناء الدولة الحديثة يتطمب منا جميعا إعالء الوالء لموطن فوق كافة أبنية الوالءات
الفرعية االخرى ومحو جميع اشكاليا ( القبمية -الفكرية -الجيوية وغيرىا) ،حيث ان الوضع
المعاصر في ليبيا اآلن تتجاذبو أنواع متعددة من االنتماءات ،واصبحت ليبيا ساحة صدام
،وصراع بين التيارات األيديولوجية والقبمية والجيوية القائمة ،حيث ان فضيمة حب الوطن
والوالء لو واإلحساس باالنتماء إليو قد تراجعت وبيت لونيا .كما تراجعت فضائل أخرى كثيرة
كان الميبيون يتميزون بيا ويعتزون ويفتخرون بيا .وتمك إحدى الحقائق المرة التي ليس حسناً
إخفاؤىا أو التيرب من االعتراف بيا إذا أردنا أن نصحح الوضع ونتجو اتجاىاً جديداً لتعزيز
قيم المجتمع عمى القاعدة الراسخة من الثوابت والمبادئ والخصوصيات الروحية والثقافية
والحضارية ،إن الخمل الذي وقع في النسيج االجتماعي الميبي ىو نتيجة لممتغيرات المتالحقة
و ينذر بعواقب و بخطر شديد يتيدد الجسم الميبي يصعب التنبؤ بمستقبمو إن لم يتم يتداركو
الميبيين دون غيرىم قبل فوات األوان ،واالخطر منو ىو االستكانة إلى ىذا األمر الواقع ،بل
المؤتمر العلمً الثانً لكلٌة اآلداب جامعة الزاوٌة  2012 / 7 / 11 -11م

515

الوالءات الفرعٌة وأثرها على إضعاف الوالء للوطن

إيجاد المبررات لو ،والتسميم بو وعدم محاولة تغييره بالوسائل التربوية والتثقيفية والتوجييية
السميمة والحكيمة عمى مختمف المستويات .حيث افتقدت ليبيا اليوم لمعظم العوامل االيجابية
التي تحفظ قوتيا ،ـوتماسكيا ،وبقاءىا بسبب ضعف المؤسسات الحكومية،وتردي الوضع
االمني،وانتشار السالح ،وكثرة وتنامي نفوذ المجاميع المسمحة خارج الدولة ذات التوجيات
والوالءات المختمفة مع تدىور ىيبة الدولة نتيجة لمفساد واالنييار وضعف والء الشعب لمدولة.
وفي ظل عدم وجود دستور ينظم الحياة السياسية في البالد ،ونظ ار النييار المؤسسة االمنية
والعسكرية ،المر الذي ادى ضعف اداء الحكومات المتتالية ولم تستطيع القوى الشعبية
المدنية من تحقيق الكثير من االنجازات بشان ايجاد تسوية لالزمة خاصة بعد االنقسام الذي
حصل منذ منتصف عام  4102حيث تعاني ليبيا من ثنائية في السمطات التنفيذية والتشريعية
والقضائية والعسكرية وفي ظل تشبت كل االطراف بمطالبيا وعدم التنازل عن اي منيا
واليوجد بوادر توحي بامكانية ايجاد مخرج لالزمة التي اثرت كثي ار عمى الوطن والمواطن مع
وجود خالفات قبمية وجيوية وايدلوجية حول مستقبل الدولة الميبية .بدات السبل تتباعد امام
وحدتيا وتعرضت الدولة لتصدعات كبيرة وىو مايضع اليوم عدداً من السيناريوىات المحتممة
بخصوص مستقبميا ،وقد غمبت عمى البيئة السياسية الميبية اليوم حالة من التشرذم والتعددية
وذلك بسبب تركيبة المجتمع القبمية والخالفات الفكرية من جية وتدخل وتاثير اطراف خارجية
عمى الحياة السياسية الميبية من جية اخرى والتي كان ليا دور كبير في ماوصمت اليو
االوضاع في ليبيا،فضال عن وجود محركات اساسية اخرى ليا ابعاد اقميمية وجميعيا ادت
الى انييار ىيبة الدولة وكرست الوالءات الفرعية واضعفت الوالء لموطن.
مشكمة البحث 8يمكن بمورة مشكمة البحث في التساؤالت اآلتية8
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 ماىي االسباب التي ادت الى ظيور الوالءات الفرعية والتعصب القبمي والفكري في ليبيابعد سقوط نظام العقيد القذافي اواخر سنة 4100؟
 ىل الوالءات الفرعية في ليبيا اليوم أكبر واقوى من الوالء الوطني لمدولة؟ ىل الوالءات الفرعية في ليبيا تعتبر أحد األسباب التي تزيد من عدم االستقرار؟ ىل يمكن ان تقوم دولة مدنية وطنية حديثة في ليبيا في ظل استمرار التعصب القبميوالفكري والجيوي ؟
-

اهداف البحث:ييدف البحث الى تحقيق جممة من االىداف اىميا مايمي8



الوقوف عمى اىم االسباب التي ادت الى زيادة التعصب والوالء القبمي والفكري في ليبيا.



معرفة درجة التجانس بين السكان وأثره عمى استقرار الدولة الميبية وعمى الوالء لموطن.



العمل عمى اضعاف الوالءات الفرعية المختمفة وتقوية واعالء الوالء لموطن.



العمل عمى تقوية المحمة الوطنية واالندماج الوطني بين كافة فئات الشعب.

أهمية البحث:
ياتي ىذا البحث في اطار اىتمام الباحث بدراسة اوضاع ومستقبل الدولة الميبية بعد سقوط
نظام العقيد القذافي ،وتأتي اىمية ىذا البحث كونو يمقي الضوء عمى نقطة حساسة وموطن
ضعف خطير ييدد كيان الدولة الميبية وىي مشكمة االندماج الوطني وضعف اليوية الوطنية
،ولكونو يدعو الى تاكيد االنتماء وتعميق االرتباط بكل ما يرمز إليو الوطن من قيم ومثل
ومبادئ وخصوصيات ونظم وقوانين وأمجاد تاريخية،و اإلخالص في خدمتو،و االبتعاد عن
تقوية الوالءات الفرعية.
 اوال :الوالء القبمي ودوره في اضعاف الوالء لموطن:تقوم الظاىرة القبمية عمى وحدة الدم والقرابة ،فالقبيمة  8 tribeعبارة عن مجموعة عرقية
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يجمع بين أفرادىا عادات وتقاليد ولغة مشتركة  ،وىم عادة ما يحتفظون بأرض تكون سكنا
ووطنا دائما ليم ،وفي إطار ىذا النظام ،ينصرف انتماء الفرد ووالئو إلى القبيمة
وفصائميا،ولذلك

فإن

القبيمة

تمثل

نظاما

مناىضا

لنظام

الدولة

القومية

الحديثة(توفيق )4100،427،تعد ليبيا مجتمعا قبميا يتكون من عدد كبير من القبائل المختمفة
األحجام ليا روابط وتحالفات اجتماعية وسياسية وحتى عسكرية أحيانا ،فالقبيمة 8ىي المكون
فعال.
األساسي لممجتمع الميبي وليا دور اجتماعي وسياسي ّ
-

االبعاد السياسية لمظاهرة القبمية في ليبيا:

أدى االندفاع الثوري في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي إلى تخفيف البعد القبمي في الحياة
السياسية في ليبيا بل اختفاءه ألكثر من عقدين من الزمن  ،إال أن تالشى االندفاع الثوري منذ
تسعينات القرن الماضي دفع بالنظام حينيا إلى العودة إلى القبيمة بل وتقوية العامل القبمي مرة
أخرى لضمان االستقرار واالستم اررية ،وان كان دورىا السياسي انحصر فقط في نطاق الدعم
والتأييد .وقد تم حينيا إنشاء جياز مركزي ييتم بشئون القبائل تحت مسمى(القيادة الشعبية
االجتماعية) األمر الذي أدى إلى عودة التأثير القبمي في الحياة السياسية.ونخمص من ذلك ان
النظام القذافي عمل عمى ترسيخ النزعة القبمية بدال من تحقيق االندماج الوطني
(عبداهلل)43،4102،
 التوظيف السياسي لمقبيمة أثناء احداث  11فبراير سنة :2011أثناء احداث  05فبراير سنة 4100ضد نظام العقيد القذافي كان االستقطاب القبمي عنص اًر
فاعالً في األحداث ،وأخذ الحراك ضد أو مع النظام طابع قبمي مناطقي،حيث اتجو النظام
والمجمس االنتقالي حينيا الى استقطاب القبائل اعالميا وسياسيا وعسكريا،وانبثقت من القبائل
جماعات عسكرية متطوعة ،وعمل انصار كال الطرفين عمى االنتقام من االخر وحدثت
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الكثير من االنتقامات باسم القبائل.
-

القبيمة ومهددات ثقافة الثار بعد سقوط النظام :

بعد سقوط نظام العقيد القذافي وانييار معظم مؤسسات الدولة خاصة األمنية والعسكرية نياية
سنة  ،  4100وفي ظل غياب دستور ينظم الحياة السياسية في الدولة ،فضال عن قوة
التأثير القبمي ،وضعف وىشاشة مؤسسات المجتمع المدني في ليبيا ،مع عدم وجود توافق
وطني لميبيا بعد القذافي كان ليا انعكاس عمى أداء المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في
ليبيا  ،وأصبحت القبيمة أحد المحددات الرئيسية لمجريات الكثير من األحداث في
البالد ،حيث أنشأت القبائل مجالس أو تنظيمات بمسميات مختمفة،وانضوى تحتيا أفرادىا ،بل
وىناك بعض القبائل ليا تنظيمات عسكرية(ميميشيات) تمثل اليوية القبمية وتأتمر بإمرتيا وال
عالقة لمدولة بيا ،ونشبت العديد من الحروب بين القبائل الميبية خاصة في المنطقة الغربية،
األمر الذي أدى إلى إضعاف الوالء لموطن وأصبح الوالء لمقبيمة فوق و قبل الوالء لمدولة،
وىذه تعتبر احد أىم المعضالت التي تعوق تطور المجتمع الميبي وبناء الدولة المدنية الحديثة
 ،بل ومن اخطر اإلشكاليات التي تعوق اعادة بناء الدولة الميبية،حيث تراجعت مقومات
الوحدة الوطنية وتزايد التباعد العام عن قيم المواطنة الذي ييدد بانييار وحدة النسيج الوطني.
وبذلك تصيب النسيج السياسي والوحدة الوطنية بالتفتت والتمزق .باإلضافة إلى بروز والءات

 - تم إنشاء تنظٌمات رسمٌة فً الد ولة ذات طابع قبلً أهمها :القٌادات الشعبٌة وروابط شباب القبائل،والحرس
الشعبً،وأصدر مؤتمر الشعب العام(البرلمان) فً مارس  1997مٌثاق ٌنص على إنزال العقاب الجماعً على القبائل
والعائالت التً ٌثبت تمردها على النظام ،وأثناء أحداث فبراٌر  2011كونت القبائل مجموعات عسكرٌة ونسبت هذه
المجموعات إلى قبائلهم ،وبرزت الظاهرة القبلٌة وثقافة الثار بجالء بعد انهٌار النظام.
 -اختلفت وجهات النظر بٌن اللٌبٌٌن أثناء احداث17فبراٌر  2011حول مسالة فهم حب الوطن والوالء له ،وانقسموا
بٌن مؤٌدٌن لها ومدعومٌن من الخارج وأولئك الذٌن وقفو ضدها وساندو النظام حٌث حرص الجانبان حٌنها (نظام
القذافً ،والمجلس االنتقالً) على استقطاب القبائل ،و بعد سقوط النظام أواخر سنة  2011أصبحت لٌبٌا مقسمة بشكل
واضح بٌن مؤٌدٌن ومعارضٌن لنظام القذافً ،االمر الذي سبب حدوث شرخ كبٌر فً اللحمة الوطنٌة
(الصوانً. )132،2013،
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قوية لمقبائل والمناطق لدى غالبية الفاعمين السياسيين في ليبيا بعد القذافي ،مع ميل واضح
إلثبات الحضور القب مي والجيوي.بل واصبحت القبيمة في ليبيا منذ انييار نظام العقيد القذافي
سنة 4100

تقوم وتتصرف احيانا في أمور سيادية تخص الدولة ،وبدون الرجوع إلى

مؤسسات الدولة ،وأصبحت تقوم بادوار كبيرة في حياة المجتمع الميبي ،وتقوم احيانا بوظائف
كمنافس لدور الدولة ،وأصبح شبو صراع بين الدولة والقبيمة.
من خالل ما سبق يمكن القول أن التركيبة القبمية في ليبيا تمثل عامل طرد وتعتبر
موطن ضعف خطير ييدد كيان الدولة الميبية ،وتعتبر أحد أىم المعضالت الرئيسية التي
تقف في وجو إعادة بناء الدولة الميبية  ،بل ومن اخطر اإلشكاليات التي تعوق بناء الدولة
الحديثة،حيث تراجعت مقومات الوحدة الوطنية وتزايد التباعد العام عن قيم المواطنة الذي
ييدد بانييار وحدة النسيج الوطني ،فضالً عن النفوذ القوى لبعض القبائل في ليبيا وشعور
قبائل أخرى بالتيميش واإلبعاد يمكن أن يؤدي إلى انييار كامل لمؤسسات الدولة ونشوب
حرب أىمية شاممة ما لم تتم معالجتو وفق أسس سميمة  ،ويمثل ىذا األمر تحديا خطي ار
وعائقا أمام استكمال بناء دولة المؤسسات حيث من الممكن أن تعمل ىذه المؤسسات التقميدية
عمى إعاقة وجود دولة قوية ،خاصة إذا ما شعرت أن وجود الدولة القوية سينفي وجودىا وال
يحتويي ا وسيقمص ما ليا من نفوذ، ،أو من خالل الصراع الذي يمكن أن يحصل بين قبائل
مختمفة خالل الصراع عمى السمطة
إن استثمار القبيمة لتجاوز اآلثار السمبية وتحقيق االستقرار والمصالحة والوحدة الوطنية في
البالد،واعادة بناء ليبيا وانتقاليا لدولة المؤسسات والتعددية الحزبية يرتبط بضرورة عقد حوار
وطني فاعل بين كافة القبائل الميبية ،واجراء مصالحة وطنية حقيقية ،تؤدي إلى حقن الدماء
وتمتين المحمة الوطنية  ،ودعم دور القبيمة في الجانب االجتماعي واإلصالحي ،وايجاد
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صيغة لمتساند بين الدولة والقبيمة ،حيث إنو يمكن أن يكون عامال فعاال في إعادة بناء
مؤسسات الدولة.
ويجب أن يعي صانع القرار في ليبيا أن القبمية قائمة في المجتمع الميبي منذ أمد طويل
،والزالت إلى اآلن ،وأن الدور االجتماعي واالقتصادي لمقبيمة في ليبيا كان باستمرار دو اًر
إيجابياً ،ودور القبيمة السياسي الذي الزال مرتبط بالجدل حول تمييزه عن دورىا االجتماعي
يعتبر من أىم المحددات في الحياة السياسية الميبية طوال تاريخيا،حيث لعبت القبيمة أدوا اًر
مفصمية في ىذا الشأن.
ثانيا:الجهوية ودورها في اضعاف الوالء لموطن:
يوجد في الدولة الميبية خمل بنيوي جيواستراتيجي تعاني منو منذ نشاتيا يتمثل في امتالكيا
لمساحة جغرافية شاسعة مقابل ضعف سكاني وتباعد جغرافي بين اقاليميا الثالث ،فميبيا
تاريخياً مكونة من ثالث اقاليم ىي 8برقة في الشرق،وطرابمس في الغرب ،وفزان في الجنوب
وتاسست الدولة الميبية بعد استقالليا في ديسمبر عام 0730عمى ىذا االساس وتكونت من
ثالث واليات (المممكة الميبية المتحدة) حيث اخذت الدولة الشكل الفدرالي (شكل ،)0ولم تعمل
الدولة الميبية عمى تصحيح مظاىر ذلك الخمل بين االقاليم،ولم تمارس وظائفيا بعدالة تؤدي
الى تعزيز الوالء لموطن بل رسخ االحساس بالظمم تجاه الدولة االمر الذي ادى الى اضعاف
الوالء لموطن.
شكل( )1التقسيم االداري لميبيا منذ االستقالل الى سنة 1693
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المصدر/وزارة التخطيط،مصمحة المساحة،طرابمس،بتصرف من الباحث.

واستمر النظام الفيدرالي في ليبيا حوالي اثنى عشر عاما ( )0741 -0730حين تم تعديل
الدستور في 43ابريل سنة  0741وتم عمى اثره الغاء الواليات الثالث بمرسوم ممكي
واصبحت ليبيا دولة موحدة (المممكة الميبية) وتم اعتماد نظام المحافظات ،حيث قسمت البالد
حينيا إلى عشر محافظات شكل(. )4
شكل( )2التقسيم االداري لميبيا ( )1612-1693
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المصدر/وزارة التخطيط،مصمحة المساحة،طرابمس،بتصرف من الباحث.

 االبعاد السياسية لمظاهرة الجهوية بعد سقوط نظام العقيد القذافي:منذ احداث  05فبراير 4100عادت النزعة الجيوية لمظيور من جديد ،وشكمت مصدر عدم
استقرار عمى ساحة الحياة السياسية في ليبيا،وقد برز تاثيرىا عمى سموك عدد من الفاعمين
السياسيين خاصة وان ش اررة االنطالقة ضد نظام العقيد القذافي بدات من االقميم الشرقي وقد
اثر ىذا الحقا عمى طبيعة المطالب السياسية ذات الطابع الجيوي عقب سقوط نظاك القذافي
حيث طالب عدد من الفاعمين من المنطقة الشرقية بان تكون مدينة بنغازي عاصمة ثانية
لمدولة باالضافة الى مطالبتيم بتوطين عدد من المؤسسات السيادية في بنغازي وغيرىا من
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المطالب اال ان اىميا واخطرىا بروز المطالبة بالفدرالية والتي تمثمت في اعالن برقة(من
جانب واحد) منطقة فيدرالية في مارس ،4104وتم انشاء حزب يطالب بالفيدرالية في نوفمبر
(4104حزب االتحاد الوطني) وىو اول حزب يدعو الى الفيدرالية في ليبيا ثم اعمن في
اكتوبر  4101عن تشكيل حكومة في برقة تتكون من  42وزي ار وتقسيم االقميم الى اربع
محافظات وانشاء قوة عسكرية خاصة باالقميم.وان كانت ىذه المطالب لم تكن ذات تاثير قوي
عمى الشارع اال انيا تبقى مؤش ار عمى ضعف االندماج الوطني حيث التقل خطورة الجيوية
عن التعصب القبمي في تفتيت الدولة واضعاف الوالء لموطن.
ثالثاً :الخالفات العقائدية وااليدلوجية واالثنية:
من اىم اسباب ضعف االندماج الوطني وقيام العداوات والنزاع واندالع الحروب ىو الخالفات
العقائدية وااليدلوجية واالختالفات االثنوغرافية بين السكان ،وتعتبر ىذه العوامل من اخطر
الخالفات بين الناس من حيث اضعاف االندماج الوطني وتقوية الوالء الفكري او العرقي ،
والتي التقل خطورتيا عن الوالء القبمي او الجيوي .
-

العامل الديني والعقائدي -:التقل اىمية العامل الديني عن غيرىا من عوامل التجانس

السكاني لمدولة(عطوي،)0772،064،والشك أن الدين كعقيدة وعمل يعد من العوامل الميمة
في تحقيق االنسجام والتقارب بين السكان،ويمعب الدين دو ار ميما في حياة الدول وسياساتيا
بوصفو احد األعمدة الرئيسية التي يقوم عمييا البناء االجتماعي لمدولة ،ويشكل عدم التجانس
الديني أو المذىبي داخل بعض الدول مصد ار لمقالقل واالضطرابات السياسية ،خاصة إذا

 - التعانً لٌبٌا من تعددٌة اثنٌة وتدخل ضمن فئة الدول المتجانسة اثنٌاً ،اال ان سٌاسة طمس معالم الهوٌة االمازٌغٌة
والغاء وجودها التً اتبعها النظام السابق ادت الى الشعور باالضطهاد لدى االمازٌغ .
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اقترن االنقسام الديني بين السكان بالتمييز السياسي بين أتباع الديانات والمذاىب المختمفة،
وىو ما يسمى بتسييس الدين (توفيق.)437 - 436 ،4100،
تتجانس ليبيا دينيا بدرجة أكبر من أي دولة عربية أخرى  ،حيث تصنف ليبيا من وجية نظر
الجغرافيا السياسية من الدول الموحدة دينيا ،حيث يمكن القول بأنيا دولة نقية من الناحية
الدينية،وذلك لخموىا من أي أقميات دينية فال طوائف وال اختالفات مذىبية حيث يدين معظم
السكان بالدين اإلسالمي  ،كما أن المذىب الديني الشائع في ليبيا ىو المذىب السني المالكي
باستثناء أقمية أباضية أمازيغية عددىا غير محدد وال يتجاوز عددىا بأي حال من األحوال
 %0من إجمالي السكان،و تتواجد في بعض مدن الجبل الغربي ، وبالرغم من التجانس
الديني الذي يتمتع بو المجتمع الميبي والذي من المفترض أن يكون أىم عوامل بناء الدولة
واستقرارىا إال أنو يوجد بعض المخاطر التي تمس دور الدين في ليبيا ،وتنذر بتحويل الدين
إلى أحد عوامل االنقسام بعد أن كان عنصر توحيد  في حال استمرار استخدام الدين حقال
 -تصنف الجغرافٌا السٌاسٌة الدول من الناحٌة الدٌنٌة – المذهبٌة إلى ثالث فئات هً:
 -1دول موحدة دٌنٌا :وهً الدول التً ٌسود فٌها دٌن واحد أو مذهب دٌنً واحدٌ،عتنقه أكثر من %85من سكانها ،وفً
هذه الفئة الٌنتظر أن ٌكون الدٌن سببا من أسباب حدوث االضطرابات أو ٌؤدي إلى ضعفها وانحاللها ،ولكن قد تكون
األقلٌات بها باعثا على حدوث قالقل وذلك عندما تكون األقلٌة قوٌة.
 -2فئة الدول شبه الموحدة دٌنٌا :وهً الدول التً ٌعتنق ماٌتراوح مابٌن  %85-50من سكانها دٌن واحد أو مذهب دٌنً
واحد ،وفً هذه الفئة قد ٌكون الدٌن سببا لحدوث المشاكل واالضطرابات خاصة عندما تكون العالقات بٌن المذاهب
واألدٌان فً الدولة مضطربة وفٌها نوع من االضطهاد والطائفٌة.
 -3فئة الدول متعددة األدٌان:وهً الدول التً ال تظهر فٌها غلبة لدٌن أو لمذهب واحد على اآلخر ،وفً هذه الفئة ٌكون
للدٌن دور فاعل فً إثارة المشاكل وحدوث االضطرابات بل قد ٌكون سببا فً حدوث انهٌار الدولة
وانحاللها(الدٌب.)218، 1979،
 - األقلٌة الدٌنٌة الوحٌدة التً كانت توجد فً لٌبٌا هً الٌهودٌة  ،وكان عددهم سنة ٌ1952صل إلى حوالً عشرة آالف
نسمة .إال أنهم تركو البالد عقب حرب سنة 1967وهاجر معظمهم إلى إسرائٌل ولم ٌبقى منهم احد ،أما الٌوم ٌوجد فً
لٌبٌا بعض األقل ٌات الدٌنٌة البسٌطة جدا من الطوائف المسٌحٌة المختلفة وجمٌعهم من األجانب الغٌر لٌبٌٌن.
 -أصبح الدٌن فً لٌبٌا بعد انهٌار نظام القذافً سنة ٌ 2011ستخدم ألغراض سٌاسٌة ولتحقٌق مصالح شخصٌة وحزبٌة
،حٌث برزت تٌارات وأحزاب دٌنٌة جعلت الدٌن موضوعا للمنافسة والصراع بٌن األحزاب المختلفة ،بل وبٌن أفراد
المجتمع بشكل عام ،وأثٌرت مسائل مثل دور الشرٌعة ومركزها القانونً،وقضاٌا المرأة،وحقوق اإلنسان،وانتخاب
العلمانٌٌن،وتدمٌر السلفٌة لألضرحة والمواقع الصوفٌة..وغٌرها وأصبحت محل خالف بٌن جمٌع التٌارات الدٌنٌة بما

ٌصعب التوصل إلى التوافق فً العدٌد من هذه المسائل.
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لمعمل السياسي .حيث شيدت ليبيا بعد سقوط نظام العقيد القذافي ظيور العديد من التيارات
واالحزاب ذات الطابع الديني.
-

العامل العرقي -:كمما زاد التجانس العرقي بين شعب من الشعوب زاد الترابط بين أفراده
،وزاد اإلحساس باالنتماء لبعضيم بعضا ،األمر الذي يساعد بمضي الزمن عمى تبمور ما
يعرف باألمة أو القومية (Nationتوفيق،المصدر السابق.)425،ويقصد بالتركيب العرقي
لسكان الدولة األعراق البشرية التي يتالف منيا سكان ىذه الدولة،وىو من العوامل الميمة
التي تؤثر عمى األداء الوظيفي لمدولة،وتؤثر ايضاً عمى الترابط واالنسجام بين افراد
المجتمع،وتعتبر ليبيا من الدول التي التعاني من تنوع االعراق.
كان لممراحل التاريخية التي مرت بيا ليبيا واليجرات التي شيدتيا بحكم موقعيا ،وعمميات
الغزو الخارجي الذي تعرضت ليا دو ار في طبيعة التركيب العرقي لمسكان ،ومن الصعب
تحديد عرقيات في ليبيا بتاريخ محدد ،حيث أن معظم سكان ليبيا اليوم ينحدرون من أصل
واحد فمعظميم اآلن عرب(حمدان ،)074،0774،فميبيا ال تعرف أقميات تذكر ال في الجنس
وال في المغة وال في الدين ،فنسبة األقميات في جممتيا وبجميع أنواعيا وفروعيا تتراوح مابين
 3إلى  %01من مجموع السكان في ليبيا نصفيا تقريبا من البربر ( Berberاألمازيغ)



 -التبو جماعات من البدو ٌعٌشون فً جبال تٌبستً جنوب لٌبٌا وبالتحدٌد على الحدود اللٌبٌة التشادٌة وٌتحدثون إلى
جانب اللغة اللٌبٌة (لهجة اهل الجنوب) لغة التٌدا ،ووفق نتائج تعداد السكان لسنة  1954كان عدد التبو ال ٌتجاوز
 300نسمة ،أما اآلن فالٌوجد عدد رسمً للتبو اللٌبٌٌن إال أن عددهم ٌتراوح مابٌن 25/15الف نسمة،واهم مناطق تركزهم
القطرون ،وام االرانب،وزوٌلة ،وأوباري ()https://libyan4native.wordpress.com
 -سعت الحكومة اللٌبٌة فً السابق إلى طمس الهوٌة األمازٌغٌة ،وانتهجت سٌاسة تعرٌب المناطق األمازٌغٌة ،وهو
ماٌعرف باإلبادة االثنٌة أو الثقافٌة " " Ethnocideوالتً تمثلت فً منع التعامل والتحدث باللغة األمازٌغٌة ،ومنع تسجٌل
األسماء األمازٌغٌة ،وذلك بغرض إذابتها فً الثقافة العربٌة،وال ٌوجد اعتراف رسمً بهم إبان النظام السابق حٌث كان
ٌطلق علٌهم العرب القدماء،وفً أعقاب سقوط نظام القذافً فً نهاٌة سنة  2011ظهر النشاط األمازٌغً بشكل علنً بعد
ان كان محظورا فً السابق،حٌث بدا األمازٌغ (البربر ) ٌقومون بتنظٌم إحتجات وٌنادون ببعض المطالب والتً أهمها :
ادراج لغتهم فً الدستور اللٌبً لكً تصبح لغة رسمٌ ة للدولة ،وعدم ادراج اسم (العربٌة) السم الدولة فً الدستور،وقامو
بعدة مظاهرات فً سنة  2012و 2013تطالب الحكومة بهذا األمر بل وأعلنوا مقاطعتهم ألنتخابات لجنة الدستور لعدم
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( ،)Imazighenوالنصف اآلخر من الزنوج(التبو )،وال يمثل األمازيغ في ليبيا مكونا متجانسا
واحدا فيما بينيم ،حيث يتوزعون عمى اساس التمايز القبمي،فاألمازيغ ينقسمون بين أمازيغ
الجبل والساحل في الشمال الغربي ،وبين جماعات الطوارق التي استقرت في مناطق بعيدة
عن السمطة المركزية في غربي البالد وجنوبيا (عبداهلل . )13،4104،فالطوارق ىم أمازيغ
في األساس حسب رواية العديد من المصادر إال أنيا تطورت تاريخيا بشكل منفصل عن بقية
األمازيغ ،وأصبح لدييم خصوصية بحكم بيئتيم الصحراوية كما شكمو مجمس خاص بيم
لتمثيميم في الحياة السياسية الميبية.
ويمكن التعرف عمى مدى التنوع العرقي في ليبيا وذلك عن طريق تطبيق مؤشر التنوع
، Diversity indexحيث وجدنا أنو وصل إلى حوالي ،%9.9وىذا يدل عمى أنو تنوع عرقي
محدود في الدولة الميبية.



 السمبيات المترتبة عمى الوالءات الفرعية :-0إضعاف الوالء لموطن واضعاف ىيبة الدولة ومؤسساتيا خاصة األمنية والعسكرية .
 -4يمنع تحقيق سيادة الدولة ،ويمنع سيطرتيا عمى كامل ترابيا ،وىذا يمثل دليل عمى
ضعف الدولة.
 -1يعكس التأثير القبمي والجيوي في ليبيا إلى أنو مجتمع تقميدي تسوده والءات قبمية منغمقة
يصعب معيا إقامة نظام متمدن وعصري .
قبولها شرط ادراج لغتهم كلغة رسمٌة في البالد شأنيا شان المغة العربية ،وقاموا بإنشاء مجمس خاص بيم اطمقو عميو

(المجمس االعمى المازيغ ليبيا)،ويشكل الحراك األمازيغي جزء من حالة عدم االندماج الوطني بشكل عام في البالد.
ٌ - حسب مؤشر التنوع(م ت) بالمعادلة اآلتٌة  :م ت =( -1مج ن س/2ص (100 × )2حٌث ن = عدد المجموعات
العرقٌة،س = حجم المجموعات العرقٌة،ص= جملة سكان الدولة)(توفٌق.)248،2011،
 عملٌة تعقب تارٌخ لٌبٌا السٌاسً واالجتماعً المضطرب ٌساهم فً فهم الصعوبات التً تواجهها البلد فً الوقتالحالً،حٌث كانت حالة عدم االنتماء للدولة ،وغموض الهوٌة الوطنٌة،والهوٌات المتعددة والمتضاربة والفكرة الضعٌفة أو
غٌر الموجودة عن كٌان الدولة هً المالمح السائدة فً الفترة السابقة (.) Emanuela,2011,p2
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 -0اصطدام مشروع الدولة المدنية بالمجتمع التقميدي القبمي ،األمر الذي سيؤدي إلى تأخر ىذا
المشروع.
 -4تفتيت الدولة الى كيانات ترى في غيرىا اعداء وتسعى لمحصول عمى مكاسب ضيقة وىذا
سيجعميا من ضمن الدول الفاشمة .
نتائج البحث:
 -0الوالء لغير الوطن أدى الى الدفع ببعض الفاشمين في واجية الدولة عمى قاعدة
المحاصصة القبمية او الجيوية.
 -4اتباع نظام المحاصصة القبمية والجيوية عمى المناصب السيادية في الدولة يضعف
الوالء لموطن ويقوي االنتماءات الفرعية االخرى.
بأن مستقبمنا ىو في
 -1نعيش اليوم عص اًر أراد الفاعمون فيو ،محمياً وخارجياً ،إقناعنا ّ

ضمان حقوقنا القبمية واالثنية والمذىبية والفكرية ،بينما خاتمة ىذه المسيرة االنقسامية

تؤيد ىذا الطرح "الجاىمي "
ىي تفتيت الوطن والشعب ،وىناك حتماً أكثرّية ليبية ال ّ

 -2المجوء إلى العنف واستعمال السالح والمواجيات المسمحة في ح ّل ابسط الخالفات
والمشاكل التي تقع بين األفراد والجماعات والقبائل واختيار أسموب العنف بدل من
الحوار الواعي.
 -3تعاني الدولة الميبية اليوم من عدة ازمات اخطرىا ازمة اليوية الوطنية اي دمج
المواطنين الميبيين جميعا في اطار موحد متجاوزين انتماءاتيم القبمية واالثنية والجيوية
والفكرية،وىذه االزمة تضعف انتماء المواطن لموطن.
التوصيات:
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 -0إن الوالء لمدولة الوطنية من العوامل األصيمة التي ترسخ االستقرار ،وتدعم أركانو ،عبر
االلتفاف حول المصمحة الوطنية العميا والتي يجب ان تتقدم عمى جميع الوالءات الفرعية
االخرى(القبمية -الجيوية -الفكرية -االثنية)،ويجب ان يكون الوالء المطمق لموطن قيمة
ثابتة ثبوتاً دائماً ال تتغير وفق ًا لممتغيرات الدولية او االقميمية او المحمية ،وال تتمون
بألوان الطيف السياسي والقبمي واإليديولوجي والثقافي واالثني .
-4

التطوعية والخيرّية التي تخدم
تشجيع المواطنين عمى المشاركة في األعمال
ّ

-1

االبتعاد عن استعمال السالح والمواجيات المسمحة في ح ّل المشاكل والنزاعات

المجتمع فيي تقوي االنتماء لموطن .

التي تقع بين األفراد والجماعات واختيار أسموب الحوار الواعي ألن المجوء إلى العنف في
ح ّل المشكالت شكل من اشكال عدم االنتماء لموطن.
 -2العمل عمى الغاء نظام المحاصصة الجيوية والقبمية واالثنية عمى المواقع السيادية
لمدولة.
-3

االسراع في االستفتاء عمى اصدار الدستور ليجد ُّ
كل مواطن حقّو في االنتماء

الوطني المشترك.
-4

مسؤولية تصحيح األوضاع القائمة اآلن في الدولة الميبية ىي مسؤوليةً شاممة تقع

عمى عاتق الجميع .
-5

عمى اولياء االمور وعمماء الدين والمدارس والجامعات والمساجد ووسائل اإلعالم

المتنوعة ،والمؤسسات الفكرية والسياسية والمنتديات الثقافية وغيرىا أن يبذلوا قصارى جيدىم
عدة أساليب منيا-8
في نشر وتنمية وتعزيز قيمة االنتماء لموطن من خالل ّ
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-

الدينية ،في
ذكر األمثمة من السمف الصالح ،واالقتداء بالعظماء من الرموز
الوطنية ،و ّ
ّ

-

آنية ،واألحاديث الشريفة التي تظير وتبين قداسة الوطن واالنتماء
االسترشاد باآليات القر ّ

حبيم وانتمائيم لموطن.

لو وتعزيز الثقافة الوطنية في االطفال.

دمج األطفال والشباب بكافة المجاالت والفعاليات المجتمعية.
اهم المصادر والمراجع:
 -0إبراىيم،احمد عمي(،)4103العنف السياسي واالنقسام المجتمعي والتدخل الخارجي في
ليبيا،المكتب العربي لممعارف،القاىرة.
 -4ابوزيد،سمير(،)4101الثورات الشعبية العربية وتحديات إنشاء الدولة الحديثة،مكتبة
مذبولي،القاىرة.
 -1الديب،محمد(،)0757الجغرافيا السياسية أسس وتطبيقات  ،مكتبة األنجمو المصرية،
القاىرة.
 -2الصواني،يوسف محمد( )4101ليبيا الثورة وتحديات بناء الدولة،مركز دراسات الوحدة
العربية،بيروت.
 -3المديني،توفيق()4103تونس...ليبيا بين االنتقال الديمقراطي المتعثر واإلرىاب،االطمسية
لمنشر،تونس.
 -4بوطالب،محمد نجيب(، )4104الظواىر القبمية والجيوية في المجتمع العربي
المعاصر"دراسة مقارنة لمثورتين الميبية والتونسية"،المركز العربي لألبحاث ودراسة
السياسات،الدوحة.
 -5توفيق،محمود(، )4100الدولة في عالم بال حدود دراسة في الجغرافيا السياسية  ،مكتبة
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األنجمو المصرية،القاىرة.
 -6حتيتة ،عبدالستار(،)4103حروب الميميشيات" ليبيا ما بعد القذافي"،كنوز لمنشر
والتوزيع ،القاىرة.
-7

حمدان،جمال()0774الجماىيرية العربية الميبية دراسة في الجغرافيا السياسية،مكتبة
مذبولي ،القاىرة.

 -01عبداهلل،بالل(،)4102الحراك االمازيغي وديناميات الحياة السياسية الميبية ،مركز
اإلمارات لمدراسات والبحوث االستراتيجية.
 -00عطوي،عبداهلل ()0772الدولة والمشكالت الدولية دراسة في الجغرافية السياسية،مؤسسة
عزالدين لمطباعة والنشر،بيروت.
 -04و ازرة التخطيط،مصمحة المساحة،طرابمس.
Conflict,

Civil

a

of

Roots

Paoletti,2011,Libya

13- Emanuel,

Mediterranean Politics, routledge taylor and francis group ,London
الدوريات -: -1حافظ،عبدالعظيم(،)4104المستنصرية لمدراسات العربية والدولية،ع ،16التطورات
السياسية في ليبيا عمى اثر ثورة 05شباط،4100بغداد.

-2

حنفي،خالد(،)4104مقاربة"السالم

القاعدي"

ليبيا

نموذجا،مجمة

الديمقراطية،

ع،40القاىرة.

-3

عبدالمجيد،وحيد( ،)4102مجمة السياسة الدولية ع  076الشرق األوسط بين التفكك

والتفتت،القاىرة.

-4

مصباح،زايد اعبيداهلل ( ،)4104المستقبل العربي،ع ،112إشكاليات بناء الدولة
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تنوع مصادر البحث العممي ومدى مساىمتيا في تنمية المجتمع

(دراسة حالة أعضاء ىيئة التدريس بقسم الجغرافيا لكمية اآلداب بالجامعة
االسمرية اإلسالمية)

أ .آمنة مصطفى عمى عمران
قسم الجغرافيا ،كمية اآلداب ،الجامعة االسمرية اإلسالمية.
مقدمــــــــــــــــة
تحتؿ مس ألة تحقيؽ التنمية الشاممة والمستدامة حي از كبي ار مف اىتماـ مختمؼ بمداف العالـ
وخاصة البمداف النامية والتي تحاوؿ المحاؽ بركب الدوؿ المتقدمة التي حققت الكثير مف
أىدافيا التنموية ،وانطبلقا مف أف تحقيؽ عممية التنمية الشاممة يتطمب االستفادة مف
اإلمكانيات المتاحة في المجتمع ،واشراؾ الجميع في عممية التنمية كاف االىتماـ بالبحث
العممي والحاجة إلى الدراسات والبحوث والتعمـ لموصوؿ إلى أكبر قدر ممكف مف المعرفة
الدقيقة المستمدة مف العموـ التي تكفؿ الرفاىية لئلنساف وتضمف لو التفوؽ عمى غيره،
فالبحث العممي ونتائجو في أي دولة مف الدوؿ إنما ىو رصيد قومي غالي وثروة وطنية
كبرى ،يجب تشجيعو وصيانتو والمحافظة عميو .والبحث العممي يمثؿ أىمية كبيرة في تحقيؽ
التقدـ والتفوؽ ولكافة المستويات ،وذلؾ مف خبلؿ األسس والمناىج والوسائؿ واألدوات
الخاصة بو ،والتي تساعد عمى حؿ المشاكؿ التي تعترض أي ميداف مف مياديف الحياة،
وليذا فإف أي مجتمع ينشد التقدـ ويرغب في تحقيؽ نيضة فكرية واجتماعية واقتصادية البد
لو مف االىتماـ بالبحث العممي باعتباره مصد ار مف مصادر المعرفة.
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مشكمة البحث
تتركز مشكمة البحث في أنو عمى الرغـ مف إدراؾ الجميع أف لمبحث العممي وفي كافة
المجاالت مف األىمية التي ال تخفى عمى أحد ،إال أف الدوؿ العربية وباألخص ليبيا تفتقر
إلى وجود المناخ المبلئـ الذي يشجع ويحفز عمى البحث العممي واستثمار نتائجو في التنمية
والتطوير .باإلضافة إلى تدني ميزانيات البحث العممي والنقص الشديد في المراجع وعدـ
تحديثيا ،وعدـ توفر خدمات التكنولوجيا الحديثة ،وأف البحث العممي في ليبيا يغمب عميو
الطابع األكاديمي أي أنو بحث مف أجؿ الحصوؿ عمى الترقيات األكاديمية ،وىذا ما جعمو
يبتعد عف تحقيؽ طموحات المجتمع وتنميتو .ومف ىنا تكمف مشكمة البحث حيث نحاوؿ مف
خبلؿ ىذا البحث اإلجابة عمى التساؤؿ الرئيسي وىو :كيؼ يمكف لمصادر البحث العممي
أف تكوف عناصر ىامة في اتخاذ الق اررات البلزمة في مختمؼ المجاالت ،ودعامة أساسية
القتصاد الدوؿ وتطورىا وبالتالي تحقيؽ رفاىية شعوبيا ،وينبثؽ عف السؤاؿ الرئيسي
التساؤالت الفرعية التالية:
 -1ماىية البحث العممي؟
 -2ما مدى توفر مصادر البحث العممي التي يحتاجيا الباحث عند إعداده لمبحث العممي؟
 -3ىؿ البحوث المنشورة في المجبلت المحكمة ليا دور كبير في تنمية المجتمع؟
فرضية البحث
يفترض البحث أف لمصادر البحث العممي بجميع أنواعيا والتي تمثؿ أدوات ميمة لجمع
البيانات والمعمومات التي يحتاجيا الباحث دور كبير في اإلعداد والتخطيط وانجاز
مشروعات التنمية اإلنسانية في مختمؼ المجاالت واتخاذ الخطوات المناسبة لمواجية
المشاكؿ والتغمب عمييا .حيث تمثؿ عممية جمع البيانات والحصوؿ عمى المعمومات محور
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البحث العممي وأساسو ،ألنو بدوف الحصوؿ عمى البيانات والمعمومات ال يمكف أف تتـ
إجراءات البحث العممي وخطواتو األخرى؛ لذا فإف عممية جمع البيانات البد ليا مف أدوات
محددة تختمؼ باختبلؼ مناىج البحث التي اعتمدىا الباحث.
أىداف البحث
ييدؼ البحث إلى:
 -1التعرؼ عمى مصادر المعمومات بمختمؼ أنواعيا وأشكاليا والحاجة إلييا في الدراسات
والبحوث لموصوؿ إلى أكبر قدر ممكف مف المعرفة الدقيقة .
 -2معرفة ما إذ كانت ىذه البحوث والدراسات تساىـ في تنمية المجتمع
 -3تقديـ لمحة عف البحث العممي وأىميتو في تطور الدوؿ وتقدميا والوقوؼ عمى أىـ
المعوقات والمشاكؿ التي تواجو الباحث في إعداد البحث العممي.
 -4الوقوؼ عمى األسباب الجوىرية ليذه المعوقات مف خبلؿ تحميؿ المعطيات المتوافرة
بواسطة أدوات البحث.
منيجية البحث
تتعدد المناىج المستخدمة في الدراسات والبحوث األكاديمية ،ففي ىذا البحث تـ استخداـ
المنيج الوصفي بإتباع أسموب دراسة الحالة لغرض جمع البيانات مف مصادرىا والتي تخدـ
مشكمة البحث ،ولغرض تحميؿ محتوى الوثائؽ والدراسات واألبحاث واألدبيات المنشورة التي
تتعمؽ بالموضوع لموصوؿ إلى ما يحقؽ اليدؼ مف البحث.
عينة البحث
تـ تطبيؽ الدراسة الميدانية عمى عينة عمدية مف  20مفردة مف أعضاء ىيئة التدريس
بق سـ الجغرافيا لكمية اآلداب بالجامعة األسمرية اإلسبلمية لمتعرؼ عمى أرائيـ ومقترحاتيـ
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حوؿ إعداد البحث العممي ومعرفة الطرؽ التي تجمع بيا البيانات مف مصادرىا المختمفة
وكيفية حصوليـ عمى المعمومات والحقائؽ حوؿ الظواىر المختمفة وما يعترضيـ مف مشاكؿ
ومعوقات بيذا الخصوص.
مصطمحات البحث
 -1البحث العممي :ىو عبارة عف الجيد الذي يقوـ بو اإلنساف لمتعرؼ عمى الظواىر
المحيطة بو ،موظفا في سبيؿ تحقيؽ ذلؾ األساليب العممية وما تشممو مف طرؽ وقواعد
وأسس لمبحث والتقصي ،وىو يسعى لزيادة معرفتو ببيئتو وما تشممو مف مكونات،
واكتشاؼ ظواىرىا المختمفة ،وتحديد العبلقات بيف تمؾ الظواىر وتأثير ذلؾ عمى
مصالح اإلنساف ،وكيؼ يوظفيا في حياتو ويستخدميا لصالحو(.)1
 -2مصادر البحث العممي :جميع المواد التي تستعمؿ عمى معمومات يمكف اإلفادة منيا
ألي غرض مف األغراض(.)2
 -3عضو ىيئة التدريس :ىـ جميع الكادر مف حممة شيادة الدكتوراه والماجستير
والدراسات العميا ويعمموف بالوظائؼ التدريسية في الكمية مف أساتذة وأساتذة مشاركيف
وأساتذة مساعديف ومحاضريف و مساعديف محاضريف.
 -4التنمية :إحداث مجموعة مف المتغيرات الجذرية في مجتمع معيف ،ييدؼ إلى إكساب
المجتمع القدرة عمى التطور الذاتي المستمر بمعدؿ التحسف المتزايد في نوعية الحياة
لكؿ أفراده ،وزيادة قدرة المجتمع عمى االستجابة لمحاجات األساسية والمتجددة ألعضائو
بالصورة التي تكفؿ زيادة درجات إشباع تمؾ الحاجات عف طريؽ الترشيد المستمر
الستغبلؿ الموارد االقتصادية المتاحة وحسف توزيعيا(.)1
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 -5قسم الجغرافيا :تأسس قسـ الجغرافيا مع بداية تأسيس المعيد العالي لتكويف المعمميف
سنة 1986ـ ،والذي يعد النواة األولى لكميتي اآلداب والعموـ بزليتف ،وقد خرج القسـ
عشرات الدفعات مف أبناء المنطقة ومف خارجيا ساىموا بشكؿ فاعؿ في تغطية عجز
قطاع التعميـ في تدريس مناى ج الجغرافيا في مختمؼ المراحؿ التعميمية ،كما أنو مف
أوائؿ األقساـ العممية بالكمية التي تبنت برنامج الدراسات العميا وخرج عددا مف األساتذة.
ويتطمع قسـ الجغرافيا بكمية اآلداب زليتف إلى تحقيؽ التميز في مجاؿ تخصصو وذلؾ
بتحديث المناىج الدراسية ،واستخداـ أحدث البرامج التعميمية وفقا لمعايير الجودة
لموصوؿ الستثمار أمثؿ لممكاف .وتتحدد رسالة القسـ في إعداد كوادر عممية وبحثية
متخصصة في مجاؿ الدراسة الجغرافية ،قادرة عمى أداء الدور المناط بيا في خدمة
المجتمع ،والمساىمة في التخطيط لبلستثمار األمثؿ لموارد البيئة المحمية ،وتفادي
المشاكؿ البيئية الناجمة عف االستغبلؿ السيئ ليذه الموارد.
المبحث األول :ما ىية البحث العممي
لقد أدركت الكثير مف الدوؿ أف مدى اىتماميا بالبحث العممي يرتبط ارتباطاً كبي اًر
العممي بغرض
تشجع األفراد عمى البحث
بالتطور الذي تطمح لو؛ لذلؾ نجد الحكومات ّ
ّ
تقصي
الرقي ،إضافة إلى مساعدتو في ّ
الرق ّي بدوليا مف أجؿ الصعود عمى سمّـ التنمية و ّ
الحقائؽ األمر الذي يساعد المجتمع في التغمّب عمى مشاكمو التي تواجيو في شتّى المياديف.

-1.1

مفيوم البحث العممي
يتكوف مصطمح البحث العممي مف مقطعيف األوؿ "البحث" وىو كممة مشتقة مف

مصدر الفعؿ الماضي بحث ومعناه :حاوؿ ،تتبع ،بحث ،سعى ،تحرى ...الخ ،والمقطع
الثاني "العممي" وىو كممة مشتقة مف كممة العمـ ومعناه :الحقيقة ،المعرفة ،التجريب  ...الخ
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عميو يمكف تعريؼ البحث العممي كما يمي:
البحث العممي عممية فكرية منظمة يقوـ بيا شخص مف أجؿ تقصي الحقائؽ في
معينة بإتباع طريقة عممية منظمة بيدؼ الوصوؿ إلى حموؿ مبلئمة
شأف مسألة أو مشكمة ّ
صالحة لمتعميـ عمى المشاكؿ المماثمة (.)1

ي منظَّـ
البحث
وفي مفيوـ آخر
العممي ىو طريقة منظَّمة أو فحص استفسار ٌّ
ُّ
ُ
الكتشاؼ حقائؽ جديدة والتثبُّت مف حقائؽ قديمة ومف العبلقات التي تربط فيما بينيا
والقوانيف التي تحكميا(.)2
وىو أيضا جيد إنساني منظـ وىادؼ يقوـ عمى الربط بيف الوسائؿ والغايات مف
اجؿ تحقيؽ طموحات اإلنساف ومعالجة مشكبلتو وتمبية حاجاتو واشباعيا ،ويتضمف مجموعة
مف األدوات والبيانات والمعمومات المنظمة واليادفة ،ويربط بيف النظريات واألفكار واإلبداع
اإلنساني مف جية وبيف الخبرة والممارسة والمشكبلت والطموحات اإلنسانية مف جية
أخرى(.)1
والبحث العممي نشاط عممي يتقدـ بو الباحث لحؿ أو محاولة حؿ مشكمة قائمة
ذات حقيقة معنوية أو مادية ،أو لفحص موضوع معيف واستقصائو مف أجؿ إضافة أمور
جديدة لممعرفة اإلنسانية ،أو إلعطاء نقد بناء ومقارنة معرفة سابقة بيدؼ تقصي الحقيقة
واذاعتيا بيف الناس .والبحث العممي تحرؾ منطقي مف المعموـ إلى المجيوؿ بيدؼ اكتشاؼ
حقائؽ جديدة ،أو تفيـ أفضؿ لممجيوؿ ،أو لتوظيؼ المعارؼ السابقة والطرؽ المألوفة
لمتعرؼ عمى المجيوؿ ،والبحث العممي نشاط تعميمي لتعريؼ المسائؿ واعادة تعريفيا،
وصياغة الفرضيات واقتراح الحموؿ وجمع البيانات وتنظيميا وتقويميا واجراء االستدالالت
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والتوصؿ إلى نتائج واختبارىا بعناية ،وىو إضافة جوىرية لكـ المعمومات الحالية بيدؼ
تحسينيا مف أجؿ التوصؿ لمحقيقة بمساعدة الدراسات والمشاىدات والمقارنات والتجارب(.)2
 1.1أىمية البحث العممي
لمبحث العممي أىمية كبيرة في كافة المجاالت يمكف إيجازىا في النقاط التالية:
 -1يساعد في حؿ المشكبلت التي تواجو المجتمع وتعيؽ تقدمو ،وذلؾ عمى أسس
عممية سميمة مثؿ المشكبلت الصحية واالجتماعية واالقتصادية.
 -2البحث العممي يساعد عمى تطوير الكثير مف االفكار وتغيير المفاىيـ القديمة ،كما
أنو يساعد عمى فيـ الظواىر وتفسيرىا والتحكـ فييا واالستفادة منيا.
 -3إثراء المعرفة في مختمؼ العموـ التقنية بما يساىـ في التقدـ التكنولوجي وىو ما
نشيده في الوقت الحالي مف تطور تقني ىائؿ في جميع العموـ.
 -4يزيد مف القوة االقتصادية لمدوؿ مف خبلؿ مساىمتو المباشرة في زيادة االنتاج
وتحسيف جودتو وخمؽ ميزة تنافسية لممؤسسات.
 1.1صفات الباحث العممي
ينبغي أف تتوفر في الباحث صفات معينة منيا:
 -1أف يحرص عمى البحث عف المسببات الحقيقية لؤلحداث والظواىر ،عمى اعتبار
سببا ،ويعني ذلؾ أف ال يكتفي بالمبررات السطحية.
أف لكؿ حدث ً

 -5أف يتسـ عممو بالدقة في جمع األدلة الموصمة إلى األحكاـ ويعني ذلؾ اعتماده

عمى مصادر موثقة.
 -3أف ال يتسرع في إصدار أحكاـ دوف توفر أدلة صحيحة وكافية.
متحرر مف الجمود والتحيز.
ًا
 -5أف يكوف
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 -2أف يكوف لديو القدرة عمى اإلصغاء لآلخريف وتقبؿ نقدىـ وآرائيـ حتى لو
تعارضت مع رأيو.
مستعدا لتغيير رأيو إذا ثبت أنو أخطأ.
 -5أف يكوف
ً
المبحث الثاني :مصادر البحث العممي وكيفية استخداميا
عند كتابة بحث ما في أي مجاؿ كاف ،يقوـ الباحث باالستعانة لمعمومات مف المصادر
المختمفة ،وىذه المصادر ىي المراجع التي يمكف منيا استخبلص المعمومات المختمفة عند
الحاجة إلييا.
يتـ
مصادر المعمومات
تضـ مصادر المعمومات كافّة الوسائؿ ،والطُّرؽ ،واألدوات التي ُّ
ّ
مف خبلليا الحصوؿ عمى المعمومات سواء بطر ٍ
يقة مكتوبة ،أو مر ّئية ،أو مسموعة .وأيضاً
ً
ِ
سبقاً،
ساعد في
بأنيا ّأية وسيمة تُ ُ
تُ ُ
عرؼ مصادر المعمومات ّ
يتـ كشفيا ُم َ
توفير المعمومة والتي ّ

واالستعانة بيا في تحقيؽ ىدؼ ما ،وتُصبح قابمة لبلستخداـ الحقاً في مجاؿ ما.
 1.2ػ مفيوم البيانات والمعمومات

ىناؾ خمط واضح بيف مدلوؿ البيانات ومدلوؿ المعمومات لدى عدد مف الميتميف بدراسة
البحث العممي ،إذ يستخدـ بعضيـ مصطمح البيانات ،وىو يقصد بو مصطمح المعمومات
والعكس بالعكس صحيح .لكف يوجد فرؽ بيف مدلولي البيانات والمعمومات ،إذ تشير البيانات
()1

إلى "مجموعة المشاىدات والمبلحظات واألرقاـ واآلراء المتعمقة بظاىرة أو مشكمة معينة"

كما تعرؼ ،بأنيا "المادة الخاـ التي يستخدميا العقؿ في التفكير وعف طريؽ الربط بيف
أجزائيا ،أو مقارنتيا أو تقييميا وقد ترقى معموماتيا إلى مستوى النظرية" بينما المعمومات
تعني "بيانات جاىزة ،تتصؼ بالوضوح والتنظيـ والتوثيؽ المبلئـ وسيولة الرجوع إلييا مباشرة
في المكتبات ومصادر المعمومات التقميدية والحديثة"(.)2
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وعمى ضوء ما سبؽ يمكف القوؿ وباختصار بأف البيانات ،ىي مادة يجمعيا الباحث كما
ىي أو عمى طبيعتيا ،بينما المعمومات ىي نتاج عممية جمع البيانات وتحميميا وتنظيميا.
 2.2ػ أىمية البيانات والمعمومات
لمبيانات والمعمومات أىمية بالغة ،إذ أنيا المصدر الرئيسي لتحديد مشكبلت أو
ظواىر بحثية وىي وسيمة البحث العممي والزمة لبناء المعرفة اإلنسانية ،وانيا ضرورية في
اتخاذ الق اررات المتعمقة بالبحث العممي .وتبرز أىمية البيانات والمعمومات مف أىمية البحث
العممي عامة ،وتتمثؿ ىذه األىمية فيما يمي(:)2
أ ػ أنيا مصدر أساسي الختيار المشكبلت والظواىر البحثية والتي تشكؿ نقطة االنطبلؽ
الحيوية في أية بحوث وجيود عممية.
ب ػ أنيا وسيمة البحوث العممية وىدفيا في آف واحد .حيث إف البيانات والمعمومات ىي
المادة األساسية ألي بحث عممي ،والتي بدونيا ال يمكف دراسة وتحميؿ المشكبلت
والظواىر والتعرؼ عمى أبعادىا وأسبابيا وسبؿ معالجتيا.
جػ ػ أنيا لبنات حيوية في بناء المعرفة اإلنسانية وتطويرىا ،واسترجاعيا واستعماليا بالصورة
المناسبة ،وفي الوقت المبلئـ.
د ػ أنيا عناصر ىامة في اتخاذ الق اررات البلزمة والمتعمقة بالبحث العممي في مختمؼ
المجاالت الخدمية واإلنتاجية.
ىػ ػ أف نظـ البيانات والمعمومات ىي أساس العمـ وزيادة الوعي الثقافػي والتخصصي ،وتأىيؿ
الكفايات البشرية في مختمؼ مجاالت البحث العممي.
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 -1.1تقسيمات مصادر المعمومات
تتنوع مصادر المعمومات ،وىي مف األمور التي ال يمكف االستغناء عنيا أبداً لغايات
ّ
العممي وغيره مف الغايات أيضاً ،حيث تحتوي مصادر المعمومات عمى خبلصة
البحث
ّ

األولوف ،وما
خبرات متراكمة لمف قاـ بالتّدويف ،ومف ىنا فيي تساعد عمى إكماؿ ما بدأه ّ
اكمية ،حيث يكمؿ اإلنساف ما ُبدء
استطاعوا التّوصؿ إليو مف عموـ ومعارؼ ،فممعمـ طبيعة تر ّ
قببلً .ويمكف تقسيـ مصادر المعمومات بأكثر مف طريقة ،فيناؾ مف يقسميا وفقا لمطريقة
المتبعة في إخراجيا إلى قسميف مصادر مطبوعة وأخرى مخطوطة ،أو منشورة وغير
منشورة ،وىناؾ مف يقسميا إلى فئتيف مصادر وثائقية وأخرى غير وثائقية ،ومف يقسميا إلى
مصادر أولية وثانوية ،ومف يقسميا إلى إنتاج فكري خيالي ،وانتاج فكري موضوعي ،ومف
يقسميا إلى مصادر رسمية وغير رسمية ،والواقع أف ىذه التقسيمات تتداخؿ مع بعضيا
وتختمؼ تبعا الختبلؼ طبيعة دراسة كؿ باحث واليدؼ منيا( .)1ويمكف تقسيميا إلى ثبلثة
أنواع ىي:
أوال :مصادر المعمومات التقميدية
يقصد بيذا النوع مف المصادر أوعية المعمومات التي تظير في شكؿ مطبوع وتتمثؿ
بصفة أساسية في الكتب والمخطوطات والدوريات.
أىـ وأبرز مصادر المعمومات عمى اإلطبلؽ ،فيي تش ّكؿ نسبةً
الكتب :تعتبر الكتب مف ّ
أف العديد مف األشخاص
كبيرةً ّ
جداً مف إجمالي مصادر المعمومات عمى اختبلفيا ،ذلؾ ّ

خصصات أو حتّى الخبرات
توصموا إليو في الحقوؿ
يمجئوف عادةً إلى تدويف ما
ّ
العممية والتّ ّ
ّ
الحياتية في كتب تروي ىذه التّجارب ،وتتوفّر الكتب عادةً في المكتبات ،وتخضع كما
ّ

قابية في
الر ّ
يخضع غيرىا مف المصادر إلى التّدقيؽ والتّمحيص ،ورّبما إلى رقابة الجيات ّ
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أىـ مصادر
الصيت ،الكتب
ّ
ّ
الدوؿ أيضاً ،ومف أنواع الكتب ذائعة ّ
المدرسية التي تعتبر مف ّ

الطبلب.
ميم ًا لك ّؿ ّ
المعمومات كونيا ّ
تعد مرجعاً ّ

المخطوطات :تمثؿ مصادر أولية لمعمومات موثقة تخص دراسة العديد مف الموضوعات،
وتمثؿ المخطوطات جزءا ميما مف تراثنا العربي واإلسبلمي.
ولمدورّيات العديد مف
معينة
ومحددةّ ،
ّ
ّ
وريات :ىي المطبوعات التي تصدر خبلؿ فترات ّ
الد ّ
المجبلت ،وغيرىا.
الصحؼ ،والجرائد و ّ
األنواع منيا ّ
ثانيا :مصادر المعمومات غير التقميدية

تعرؼ ىذه المصادر أيضا بالمصادر غير المكتوبة ،وتشتمؿ عمى مصدريف ىما :المواد
السمعية والبصرية ،والمصغرات الفيممية .ويمكف تقسيميا إلى أربعة أنواع وىي(:)1
المصادر المسموعة :كالتسجيبلت الصوتية التعميمية ،والتسجيبلت واألشرطة الصوتية
الخاصة بالمقاببلت والمقاءات الصحفية ،وخطب وتسجيبلت الشخصيات الميمة.
المصادر المرئية :كالصور والرسومات بمختمؼ أنواعيا ،والخرائط الطبيعية والتاريخية
والعسكرية واالقتصادية وغيرىا.
المصادر السمع مرئية :كاألفبلـ المتحركة الوثائقية والعممية.
المصغرات :منيا المصغرات العممية ( المايكروفيمـ ) والمصغرات البطاقية ( مايكروفيش )
التي تضـ وثائؽ تاريخية أو مقاالت ودراسة مفيدة لمباحثيف.
ثالثا :مصادر المعمومات االلكترونية
كؿ ما متعارؼ عميو مف مصادر المعمومات التقميدية الورقية وغير الورقية مخزنة إلكترونيا
عمى وسائط سواء كانت ممغنطة (  ) tape/diskMagneticأو ليزرية بأنواعيا أو تمؾ
المصادر البلورقية و المخزونة أيضا إلكترونيا حاؿ إنتاجيا مف قبؿ مصدرييا أو نشرىا في ممفات
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قواعد بيانات و بنوؾ معمومات متاحة لممستفيديف عف طريؽ االتصاؿ المباشر ( )Onlineأو
داخميا في المكتبة أو مراكز المعمومات عف طريقة منظومة األقراص المكتنزة (.)2()CD-ROM
ويمكف تقسيـ مصادر المعمومات اإللكترونية وفقاُ لآلتي :
 -1حسب التغطية و المعالجة الموضوعية – و تشمؿ :


المصادر الموضوعية ذات التخصصات المحددة و الدقيقة .



المصادر الموضوعية ذات التخصصات الشاممة .



المصادر الموضوعية ذات التخصصات العامة  .ذات توجيات إعبلمية و سياسية و
لعامة الناس و مثميا ( التميتكست ).

 -2حسب الجيات المسئولة عنيا – و تشمؿ :


مصادر تابعو لمؤسسات تجارية ىدفيا الربح.



مصادر تابعة لمؤسسات غير تجارية ال تيدؼ إلى الربح.
 -3حسب نوع المعمومات – و تشمؿ :



المصادر البيميوغرافيو .



المصادر غير البيميوغرافيو  :و ىي مصادر إلكترونية ذات النص الكامؿ،
ومصادر معمومات نصية مع بيانات رقمية ،ومصادر معمومات رقمية.

 -4حسب اإلتاحة أو أسموب توافر المعمومات – و تشمؿ:


مصادر عمى األشرطة الممغنطة :و ىي األقدـ.



مصادر باالتصاؿ المباشر .



مصادر عمى أقراص (  : ) cd- romو ىي األكثر تطو اًر .
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المبحث الثالث :تنوع مصادر البحث العممي ومدى مساىمتيا في تنمية المجتمع
منذ أف خمؽ اإلنساف وىو ال يستغني عف المعمومات الستخداميا في شتى مجاالت حياتو
ونشاطاتو ،وقد اكتسب اإلنساف المعمومات عف طريؽ المشاىدة واالستماع والتخيؿ والتفكير
والوسائؿ األخرى المساعدة عمى ذلؾ  .وكانت ىذه المعمومات عنص ار فاعبل في تطوير الحضارة
اإلنسانية وفي جميع اإلنجازات في فروع المعرفة المختمفة كالعموـ النظرية والتطبيقية والعموـ
اإلنسانية والفنوف عمى مختمؼ أنواعيا ومجاالت تخصصيا حيث تتميز المعرفة البشرية بكونيا
حالة نماء مستمرة وأف مسيرة تطورىا ال تقتصر عمى أمة دوف األمـ األخرى  .وأف اإلنجازات
المعرفية في ىذا العصر أنما ىي حصيمة إلنجازات اإلنساف عمى مر العصور والقروف  .فقد
حرص اإلنساف عمى أف يدوف إنجازاتو ليرجع ألييا عند الحاجة ،ولغرض تزويد األجياؿ القادمة
بالمعمومات الوافية عف ىذه اإلنجازات.
دور
وفي ىذا العصر ظير اىتماـ متزايد بالمعمومات كونيا ثػروة وطنية تمعب ًا

حيويا في مياديف أنشطة المجتمع ،وقد دفع ىػذا االىتماـ الدوؿ والمؤسسات
استراتيجيػًا
ً
واألفراد إلى بػذؿ جيػود حثيثة في مجاالت السيطرة والتحكـ بموارد المعمومات عمى

المستويات الوطنية واإلقميمية والدولية .وقد نتج عف ىذه الجيود العديد مف نظـ وشبكات
المعمومات التعاونية.
 .1.1مصادر المعمومات في الدراسات الجغرافية.
تعد البيانات والمعمومات التي يجمعيا الباحث مف أوعيتيا المختمفة ،حجر الزاوية في
البحث العممي؛ ذلؾ ألف البيانات والمعمومات تعيف الباحث عمى إعداد الجزء النظري مف
بحثو سواء أكاف إطا اًر نظرياً أـ در ٍ
اسات سابقةً .كما تعينو عمى وصؼ الجزء الميداني مف
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البحث ذاتو إف وجد ػ سواء أكاف متعمقاً بإجراءات البحث أـ تحميؿ ومناقشة وتفسير البيانات
اإلحصائية أـ في وضع التوصيات والمقترحات المناسبة.
وعمى ضوء ىذه األىمية لمبيانات والمعمومات ،فإف الباحث يجمعيا مف مصادر معينة ،متفؽ
عمى أنواعيا ومواصفاتيا بيف الميتميف بالمنيجية العممية.
بالنسبة لييئة معينة يمكف تقسيـ المعمومات إلى نوعيف  :المعمومات التي تنشأ بداخؿ
الييئة نفسيا والمعمومات التي تنشأ خارجيا  ،فالمعمومات المتعمقة بييئة معينة تسمى
بالبيانات الداخمية بالنسبة ليذه المنشأة  ،ويتمثؿ مصدر ىذه البيانات في سجبلت أو تقارير
بداخؿ الييئة  ،أما المعمومات التي تختص بنشاط خارج الييئة نفسيا فتسمى بالبيانات
الخارجية  ،ويستطيع الجغرافي أف يستقى المعمومات الخارجية مف بيانات تنشرىا جيات
أخرى.
ويمكف تقسيـ مصادر المعمومات إلى نوعيف :مصادر أولية و ثانوية /البيانات الميدانية
أوال :مصادر أولية و ثانوية  :والمصادر األولية ىي تمؾ المصادر التي تجمع البيانات
وتنشرىا بنفسيا مثؿ ىيئة األرصاد الجوية والجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء .أما
المصادر الثانوية فيي تمؾ المصادر التي تعيد نشر البيانات التي جمعتيا المصادر األولية.
ومف األفضؿ استخداـ المصادر األولية عف الظاىرات الجغرافية كمما أمكف ذلؾ ،فيي عادة
ما تحتوي عمى شرح تفصيمي لمبيانات التي تـ جمعيا ،أما البيانات الثانوية فيي تعطي شرح
أقؿ لمعنى البيانات المنشورة ،وتتميز المصادر الثانوية بأنيا عممية ،فالجغرافي يستطيع أف
يجد الكثير مف البيانات في مجمد واحد بدال مف المجوء لعدد كبير مف المصادر األولية.
ومف المصادر األولية نذكر منيا:
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-

المطبوعات اإلحصائية الصادرة عف الجيات الرسمية

-

المؤلفات والتراجـ الخاصة بالشخصيات العممية

 نتائج البحوث والتجارب العممية المنشورة-

الوثائؽ الرسمية مف مخاطبات ومراسبلت بيف المؤسسات

-

الوثائؽ التاريخية المحفوظة في دور الكتب والمراكز الوطنية

 الموسوعات وىى تعرؼ بدوائر المعارؼ-

األطالس والخرائط وىى مصدر أساسي لممعمومات الجغرافية

-

القواميس والمعاجـ

-

الصور الجوية

-

المرئيات الفضائية .

ثانيا :البيانات الميدانية
ويعرؼ ذلؾ المصدر بالمصدر المباشر ،وىى البيانات التي يكوف قد جمعيا الباحث
ألوؿ مرة مف الميداف ولـ تستخدـ قبؿ ذلؾ ،ويقوـ الباحث بجمع البيانات المطموبة إما
بمبلحظة الظاىرة بنفسو كما ىو الحاؿ في التجارب المعممية أو أف يحصؿ عمييا ( كما
ىو الحاؿ في الدراسات االجتماعية واالقتصادية ) مف مفردات المجتمع ولمحصوؿ عمى
البيانات الميدانية يتطمب األمر عمؿ وتصميـ استمارة االستبياف الخاصة بجمع البيانات،
ويمكف عرض األدوات التي يحتاجيا الجغرافي في العمؿ الميداني عمى النحو اآلتي :
-

الخرائط الخاصة بمنطقة الدراسة
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 أشرطة لمقياس كبيرة وصغيرة-

بوصمة

-

جياز البانتوجراؼ لقياس انحدارات األراضي

-

شوؾ وأوتاد وقامات لتعميـ المناطؽ

-

كامي ار وأفبلـ لتصوير الظاىرات الطبيعية واالقتصادية والبشرية

-

استمارات االستبياف التي أعدت .

أىداؼ الدراسة الميدانية :
 توزيع استبانة الدراسة عمى المبحوثيف.-

وصؼ المناطؽ التي تصمح لمتنمية مقارنة بغيرىا.

-

رصد ومتابعة الظاىرات بيدؼ التعرؼ عمى سموكيا.

-

المطابقة بيف الخرائط والصور الجوية وبيف الميداف.

-

توقيع الظاىرات واألنماط المختمفة عمى الخرائط.

-

عمؿ قياسات لمظاىرات الجغرافية خاصة الطبيعية.

-

جمع العينات مف التربة أو الظاىرات األخرى لتحميميا ووصفيا.

-

التصوير الفوتوغرافي لمبلمح ظاىرات معينة .

وسائؿ جمع البيانات لمبحث العممي
المبلحظة  :وتنقسـ إلى :
أ – المبلحظة البسيطة  :وىى المبلحظة غير الموجية لمظواىر  ،وتحدث تمقائيا دوف أف
تخضع لمضبط العممي ودوف استخداـ أدوات لمقياس
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ب – المبلحظة المنظمة  :وىى المبلحظة التي تخضع إلى أساليب الضبط العممي ،
وتسجؿ بدقة كبيرة
 .. 2ميارات الخرائط  :غنى عف التعريؼ أف المصدر األساسي والتقميدي لمعمومات
وبيانات الجغرافي ىي الخريطة ،ومع أف معظـ العموـ في الوقت الحالي تستخدـ الخريطة،
إال أف الخريطة إذا ذكرت ارتبطت بعمـ الجغرافيا .
 .3المقابمة الشخصية  :المقابمة  :عبارة عف مجموعة مف األسئمة التي تصاغ بصورة
مباشرة وبصيغة واضحة وموحدة لجميع المبحوثيف ،ففي الكثير مف األبحاث التي يقوـ بيا
الباحث قد يحتاج إلى معمومات وبيانات ال يمكف الحصوؿ عمييا مف المصادر المنشورة وال
يمكف مبلحظتيا  ،فالمعمومات التي تتعمؽ بسموؾ األشخاص وانطباعاتيـ وأرائيـ تحتـ عمى
الباحث أف يستعيف بميارات المقابمة الشخصية واالستبياف .
ويمكف أف تجرى المقابمة بأحد األساليب التالية :
 .1المقابمة الشخصية ( المقابمة وجيا لوجو).
 .2الياتؼ .
 .3المقابمة مف خبلؿ األقمار الصناعية.
 .4االستبياف
 .1.1أمثمة لبعض الدراسات الجغرافية ومدى مساىمتيا في تنمية المجتمع
يكوف البحث العممي لو فائدة فعبل مف خبلؿ إيجاد حموؿ لممشاكؿ أو الظواىر التي
تكوف موضوع بحثو ،مف خبلؿ إتباع الطرؽ واألساليب العممية في البحث عف حقائؽ
الظاىرة وتحميميا ،وىو ما يعطي البحث القيمة العممية المرجوة مف ورائو ،وىذا عرض
لبعض الدراسات الجغرافية المنشورة في المجبلت العممية المحكمة لسنة 2016 _2015ـ،
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والمقدمة مف قبؿ أعضاء ىيئة التدريس بقسـ الجغرافيا بكمية اآلداب بالجامعة االسمرية
اإلسبلمية ومعرفة مدى مساىمتيا في تنمية المجتمع:
الجدول ( ) 1يوضح أمثمة لمدراسات الجغرافية بقسم الجغرافيا كمية اآلداب بالجامعة االسمرية لسنة
1112 -1112م
عنوان البحث

مدى مساىمتو في تنمية المجتمع

زليتن بين تصحر البر والبحر

الحد من انتشار ظاىرة التصحر بمنطقة زليتن ،ومعرفة أفضل وأحدث األساليب والطرق
المناسبة المكافحة لمتصحر بعد البحث في العوامل واألسباب ،مع تسميط الضوء عمى أىم
المشكالت البيئية بمنطقة زليتن وايجاد الحمول المناسبة ليا.

مقومات البيئة الطبيعية لمسياحة بمنطقة

إبراز أىمية منطقة زليتن كمنطقة سياحية عمى مستوى ليبيا ،وتوضيح العالقة بين المقومات

زليتن

البيئية الطبيعية والنشاط السياحي بغية االستفادة من ىذه المقومات في تنمية قطاع السياحة
بالمنطقة.

الزحف العمراني عمى األراضي الزراعية (

تكمن أىمية ىذه الدراسة في كونيا تتناول أحد المشاكل التي تتعرض ليا البيئة والمتمثمة في

منطقة مصراتو دراسة حالة)

تقمص مساحة األراضي الزراعية بسبب الزحف العمراني نحوىا،والحد من ىذه المشكمة يتطمب
اعتماد الالمركزية في توزيع المصالح الحكومية وفتح فروع ليا وبخاصة في جنوب المنطقة،
وقيام الجيات الخاصة بالزراعة والتخطيط العمراني بالدور الرقابي عمى البناء العمراني في
المناطق المحاطة باألراضي الزراعية.
في

العمل عمى التنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة بقضايا البيئة تحت

دور

مؤسسات

المجتمع

المدني

المحافظة عمى البيئة في ليبيا ( زليتن

مظمة ورؤية واحدة وشاممة لضمان توحيد جيودىا من خالل الحوار والتنسيق والتعاون

دراسة حالة )

لمتوصل إلى نتائج ايجابية ،وضرورة تحقيق تنمية مستدامة فعمية تكون األبعاد الثالثة محققة
فييا اقتصادية واجتماعية وبيئية ،حيث تضمن تمبية احتياجات األجيال الحالية دون المساس
بمتطمبات األجيال المستقبمية.

تصور لتعزيز تضمين التربية البيئية ضمن

نظ ار لمتوصيات المتكررة لممؤتمرات والندوات العممية الدولية الحكومية وغير الحكومية الميتمة

مقرر قسم الجغرافيا بالجامعات الميبية

بالبيئة فيما يخص تعزيز دور التعميم بجميع مراحمو في تبني المشاكل البيئية والمساىمة في

كخطوة لممساىمة في تحسين مدخالتو

حميا عن طريق ما يسمى بالتربية البيئية كوسيمة لتحقيق التنمية المستدامة ،وتركيزىا عمى

ومخرجاتو العممية

الدور االيجابي الذي يمكن أن يمعبو التعميم العالي في ىذا المضمار.
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 .1.1تحميل بيانات الدراسة الميدانية
اشتممت عينة البحث عمى جميع أعضاء الييئة التدريسية بقسـ الجغرافيا في كمية اآلداب
بالجامعة االسمرية حيث بمغ عددىـ عشروف عضوا ،وقد شكؿ أعضاء ىيئة التدريس جميعيـ
عينة البحث ،وقد تـ توزيعيـ عمى النحو التالي:
الجدول ( )1توزيع أفراد عينة البحث
الجنس

ذكور 12

إناث 4

المجموع 11

التخصص

جغرافيا طبيعية 8

جغرافيا بشرية 11

المجموع 11

سنوات الخبرة

اقل من  11سنوات 8

أكثر من  11سنوات 11

المجموع 11

وتمركزت أسئمة استمارة اإلستبانة حوؿ أربع محاور أساسية تخدـ موضوع البحث ،ويأتي
استعراض ىذه المحاور واألسئمة المضمنة بيا وتحميميا فيما يمي:
تحميؿ المحور األوؿ :وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس حوؿ أىمية البحث العممي




الجدول ( ) 1يبين وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس حول أن البحث العممي مطمب أساسي في كل
مراحل الترقية العممية بالجامعات الميبية
التكرار

النسبة

درجة األىمية
كبيرة

12

%52

متوسطة

2

%12

صغيرة

1

1

المجموع

11

111
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السؤاؿ األوؿ :ىؿ البحث العممي مطمب أساسي في كؿ مراحؿ الترقية العممية



بالجامعات الميبية؟
مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ نبلحظ أف نسبة  %75مف أعضاء ىيئة التدريس يروف مف وجية
نظرىـ أف البحث العممي مطمب أساسي في كؿ مراحؿ الترقية العممية بالجامعات الميبية
وربما يرجع السبب فعبل إلى أنو ال تتـ ترقية عضو ىيئة التدريس بالجامعة إال بمقدار ما
يقدمو مف بحوث عممية في مجاؿ تخصصو .السؤال الثاني :ىل إتقان ميارات البحث
العممي ضرورية لكل أعضاء ىيئةالتدريس
الجدول ( ) 4يبين وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس حول أن إتقان ميارات البحث العممي
درجة األىمية

التكرار

النسبة

كبيرة

11

%22

متوسطة

2

%12

صغيرة

1

%11

المجموع

11

111

مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ نبلحظ أف نسبة  %65مف أعضاء ىيئة التدريس يروف وبدرجة
كبيرة أف إتقاف ميارات البحث العممي ضرورية لكؿ أعضاء ىيئة التدريس مف خبلؿ
االعتماد عمى القواعد العممية لمبحث ،حيث يعتبر البحث ناقصا ويفتقد صفتو العممية إف لـ
يتبع ذلؾ .
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السؤال الثالث :ىل ىناك ضعف باىتمام الجامعات في ليبيا بالبحث العممي؟
الجدول ( ) 2يبين وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس حول ضعف اىتمام الجامعات الميبية بالبحث
العممي
درجة األىمية

التكرار

النسبة

كبيرة

10

%50

متوسطة

7

%35

صغيرة

3

%15

المجموع

20

100

مف خبلؿ الجدوؿ ( )5نبلحظ أف نسبة  %50مف أعضاء ىيئة التدريس يروف وبدرجة
كبيرة ضعؼ اىتماـ الجامعات في ليبيا بالبحث العممي ،وذلؾ يرجع إلى عدة أسباب
منيا تدني مستوى البحث العممي في ليبيا باإلضافة إلى تدني اإلنفاؽ عمى البحث
العممي ،وعدـ تشجيعيا لمباحثيف وعدـ احتضانيا ورعايتيا لممتفوقيف في البحث العممي.
تحميل المحور الثاني :مصادر البحث العممي ومدى توفرىا
السؤال األول :ىل تخمو المكتبات من الكتب العممية التي تحتاجيا إلجراء البحوث
العممية؟
الجدول ( )2يوضح رأي أعضاء ىيئة التدريس حول خمو المكتبات من الكتب العممية التي
تحتاجيا إلجراء البحوث العممية
درجة األىمية

التكرار

النسبة

كبيرة

8

%40

متوسطة

5

%25

صغيرة

7

%35

المجموع

20

100
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مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ نبلحظ أف نسبة  %40مف أعضاء ىيئة التدريس يروف أف
المكتبات خالية مف الكتب العممية التي يحتاجونيا إلجراء بحوثيـ العممية ،ويروف ضرورة
ربط الجامعات بمراكز البحوث وقواعد البيانات الكبرى مف أجؿ اإلسياـ في بناء المعرفة
وتطويرىا.
السؤال الثاني :ىل تتوفر لدى الباحث المراجع ومصادر المعرفة المطموبة لمبحث العممي
بصفة عامة؟
الجدول ( ) 5يوضح مدى توفر المراجع ومصادر المعرفة المطموبة لمبحث العممي بصفة عامة
درجة األىمية

التكرار

النسبة

كبيرة

4

%15

متوسطة

6

%30

صغيرة

11

%55

المجموع

20

100

مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ نبلحظ أف نسبة  %55مف أعضاء ىيئة التدريس يروف نقص
المراجع ومصادر المعرفة المطموبة لمبحث العممي بصفة عامة سواء أكاف ذلؾ داخؿ
الكمية أو الجامعة أو خارجيما.
السؤال الثالث :ىل تفتقر مكتبة الكمية لشبكة االنترنت وعدم مواكبتيا لإلنتاج العممي
العالمي؟
الجدول ( ) 8يوضح مدى ما تفتقر لو مكتبة الكمية لشبكة االنترنت وعدم مواكبتيا لإلنتاج العممي
درجة األىمية

التكرار

النسبة

كبيرة

20

100
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متوسطة

0

0

صغيرة

0

0

المجموع

20

100

مف خبلؿ الجدوؿ ( )8نبلحظ أف نسبة  %100مف أعضاء ىيئة التدريس يروف أف مكتبة
الكمية تفتقر لشبكة االنترنت وعدـ مواكبتيا لئلنتاج العممي العالمي ،ويوصوف بضرورة
الرعاية واالىتماـ مف جانب إدارات الكميات والجامعة بالمكتبات ووضعيا في سمـ األولويات،
مع ضرورة توفير مصادر المعمومات االلكترونية بيا.
تحميل المحور الثالث :المعوقات التي تواجيك في إعداد البحث العممي
السؤال األول :ىل يتطمب البحث العممي وقتا طويال يصعب توفره؟
الجدول ( ) 9يوضح رأي أعضاء ىيئة التدريس حول صعوبة توفر الوقت الكافي النجاز البحث
العممي
درجة األىمية

التكرار

النسبة

كبيرة

7

%35

متوسطة

7

%35

صغيرة

6

%30

المجموع

20

100

مف خبلؿ الجدوؿ ( )9نبلحظ أف نسبة  %70مف أعضاء ىيئة التدريس يروف بدرجة
كبيرة ومتوسطة صعوبة توفر الوقت الكافي النجاز البحث العممي ،وذلؾ نظ ار لمعبء
الدراسي لعضو ىيئة التدريس ،وعدـ تخصيص ساعات كافية لمبحث العممي ،في حيف
يرى نسبة  %30مف أعضاء ىيئة التدريس أف ىذه ليست مشكمة بؿ ىناؾ أمور أخرى
غير الوقت الكافي تمنع مف انجازىـ لمبحوث العممية.
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السؤال الثاني :ىل يحتاج البحث العممي إلى نفقات مالية ليس لديك القدرة عمييا؟
الجدول ( )11يوضح مدى احتياج البحث العممي إلى نفقات مالية
درجة األىمية

التكرار

النسبة

كبيرة

9

%45

متوسطة

7

%35

صغيرة

4

%20

المجموع

20

100

مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ نبلحظ أف نسبة  %80مف المبحوثيف يروف مدى احتياج
البحث العممي إلى نفقات مالية وذلؾ بدرجة كبيرة ومتوسطة ،وذلؾ لعدـ تخصيص
الجامعة لميزانية كافية لمبحث العممي ،ويروف ضرورة توفير الدعـ المالي مف قبؿ
الجامعات إلجراء البحوث العممية.
السؤال الثالث :ىل ىناك حوافز مادية ومعنوية تقدم لمباحث بالجامعة؟
الجدول ( ) 11يوضح انعدام الحوافز المادية والمعنوية المقدمة لمباحث بالجامعة
درجة األىمية

التكرار

النسبة

كبيرة

10

%50

متوسطة

10

%50

صغيرة

0

0

المجموع

20

100

مف خبلؿ الجدوؿ ( )11نبلحظ أف نسبة  %100مف أعضاء ىيئة التدريس بنسبة
كبيرة ومتوسطة يروف انعداـ الحوافز المادية والمعنوية المقدمة لمباحث بالجامعة ويتـ
الدعـ المادي والمعنوي مف خبلؿ إنشاء مراكز بحثية داخؿ الجامعات وفي كؿ كمية
لتسييؿ إجراء البحوث ،وتوفير المصادر والمراجع الحديثة داخؿ المكتبات ،واتاحة
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فرص النشر لمباحثيف بتوفير مجبلت عممية محكمة دوف دفع أي رسوـ نقدية ،وتسييؿ
إجراءات السفر واإلقامة لمباحثيف المشاركيف في المؤتمرات والندوات الدولية تشجيعا
ليـ ،وتقديـ جوائز وحوافز لمبحوث المتميزة واحتضاف ورعاية المتفوقيف في البحث
العممي .تحميل المحور الرابع :مدى االستفادة من نتائج البحوث العممية
السؤال األول :ىل يستفيد عضو ىيئة التدريس من نتائج البحوث العممية وظيفيا؟
الجدول ( )11يبين مدى االستفادة من نتائج البحوث العممية وظيفيا لعضو ىيئة التدريس
التكرار

النسبة

درجة األىمية
كبيرة

12

%52

متوسطة

1

%12

صغيرة

1

%11

المجموع

11

111

مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ يتضح أف نسبة  %75مف أعضاء ىيئة التدريس يروف مدى
االستفادة مف نتائج البحوث العممية وظيفيا لعضو ىيئة التدريس بدرجة كبيرة حيث
يكوف دورىا في اجتياز صاحبيا لدرجة عممية معينة.
السؤال الثاني :ىل نتائج البحث العممي التي يتوصل إلييا عضو ىيئة التدريس يعمل
بيا وتؤخذ بعين االعتبار؟
الجدول ( )11يوضح نتائج البحث العممي التي يتوصل إلييا الباحث يعمل بيا و تؤخذ بعين االعتبار
درجة األىمية

التكرار

النسبة

كبيرة

2

%10

متوسطة

4

%20

صغيرة

14

%70

المجموع

20

100
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مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ نبلحظ أف نسبة  %70مف المبحوثيف يروف أف نتائج البحث
العممي التي يتوصؿ إلييا الباحث ال يعمؿ بيا و ال تؤخذ بعيف االعتبار.
السؤال الثالث :ىل ترى أن البحوث المنشورة ليا دور كبير في تنمية المجتمع
وتساىم بحل العديد من القضايا؟
الجدول ( ) 14يبين مدى االستفادة من نتائج البحوث المنشورة في تنمية المجتمع
درجة األىمية

التكرار

النسبة

كبيرة

4

%20

متوسطة

3

%15

صغيرة

13

%65

المجموع

20

100

مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ نبلحظ أف نسبة  %65مف أعضاء ىيئة التدريس يروف عدـ
االستفادة مف نتائج البحوث المنشورة في تنمية المجتمع وحؿ العديد مف القضايا التي
تيـ المجتمع نظ ار الف ىذه البحوث ال تدخؿ حيز التطبيؽ الفعمي لبلستفادة منيا أو
االسترشاد بيا التخاذ القرار المناسب في أي مجاؿ مف المجاالت العممية.
النتائج والتوصيات
مما سبؽ يتضح جميا الدور الكبير الذي تمعبو مصادر البحث العممي بمختمؼ أنواعيا
حيث أنيا وسيمة البحوث العممية وىدفيا في آف واحد .وىي المادة األساسية ألي بحث
عممي ،والتي بدونيا ال يمكف دراسة وتحميؿ المشكبلت والظواىر والتعرؼ عمى أبعادىا
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وأسبابيا وسبؿ معالجتيا .ومف خبلؿ ما سبؽ عرضو في البحث يمكف استخبلص النتائج
التالية وابداء بعض المقترحات والتوصيات.
أوال :االستنتاجات
-1

تمثؿ مصادر المعمومات أدوات ميمة لجمع البيانات والمعمومات التي يحتاجيا
الباحث عند إعداده لمبحث العممي ،أي أف البحث العممي ىو الوسيمة التي يمكف
بواسطتيا الوصوؿ إلى ِّ
حؿ مشكمة محددة  ،أو اكتشاؼ حقائؽ جديدة عف طريؽ
معمومات دقيقة عف الظاىرة الجغرافية.

-2

البحث العممي ىو المدخؿ الطبيعي لتنمية المجتمعات (تنمية مستديمة) ،ويعمؿ
عمى حؿ المشكبلت وتفسير الظواىر وتسجيؿ آخر ما توصؿ إليو الفكر اإلنساني.

-3

مف خبلؿ الدراسة الميدانية أعضاء ىيئة التدريس يروف وبدرجة كبيرة ضعؼ
اىتماـ الجامعات في ليبيا بالبحث العممي ،وذلؾ يرجع إلى عدة أسباب منيا تدني
مستوى البحث العممي في ليبيا باإلضافة إلى تدني اإلنفاؽ عمى البحث العممي،
وعدـ تشجيعيا لمباحثيف وعدـ احتضانيا ورعايتيا لممتفوقيف في البحث العممي.

ثانيا :التوصيات
 -1العمؿ عمى توفير مستمزمات البحث العممي مف مراكز بحوث تخصصية وكتب
ومراجع ومصادر معمومات الكترونية ،وضرورة ربط الجامعات بمراكز البحوث
وقواعد البيانات الكبرى مف أجؿ اإلسياـ في بناء المعرفة وتطويرىا.
 -2تشجيع البحث العممي برصد الميزانيات البلزمة لذلؾ ،واحتضاف ورعاية المتفوقيف
في البحث العممي.
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 -3أف ترتبط مشاريع األبحاث العممية بأىداؼ المجتمع وقضاياه ومشكبلتو ،وذلؾ بأف
تقوـ إدارة الجامعات في ليبيا بربط نتائج البحوث العممية بنشاطات صانعي القرار.
المصادر والمراجع
 -1السامرائي ،إيماف ،مصادر المعمومات االلكترونية وتأثيرىا عمى المكتبات ،المجمة
العربية لممعمومات ،ـ 1993 ،14ـ.
 -5الوردي ،زكي ،والمالكي ،مجبؿ زالـ ،مصادر المعمومات وخدمات المستفيديف في
المؤسسات المعموماتية ،الوراؽ لمنشر والتوزيع ،عماف ،األردف2002 ،ـ.
 -3قنديمجي ،عامر ،البحث العممي واستخداـ مصادر المعمومات التقميدية
وااللكترونية ،دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع ،عماف ،االردف2007 ،ـ.
 -5األعور ،محمد عمي ،ندوة التعميـ العالي والتنمية في ليبيا ،دار الكتب الوطنية،
ليبيا2006 ،ـ.
 -2الشيباني ،إبراىيـ حسف ،المرشد في إعداد البحوث العممية لمطالب والباحث ،دار
الكتب الوطنية ،ليبيا ،بنغازي2014 ،ـ.
-5

العواممة ،نائؿ حافظ ،أساليب البحث العممي ،مكتبة أحمد ياسيف ،عماف،
1995ـ.

 -5سالـ ،محمد سالـ ،واقع البحث العممي في الجامعات " دراسة ألعضاء ىيئة
التدريس بجامعة اإلماـ محمد بف سعود اإلسبلمية" ،منشورات جامعة اإلماـ محمد
بف سعود اإلسبلمية ،الرياض1997 ،ـ.
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-5

النوايسة ،غالب عوض ،مصادر المعمومات في المكتبات ومراكز المعمومات ،دار
الصفاء ،عماف2003 ،ـ.

 -5بوحوش ،عمار  ،مناىج البحث العممي ،األسس واألساليب ،مكتبة المنار ،الزرقاء،
1989ـ.
 -15غرايبة ،فوزي؛ دىمش ،نعيـ؛ الحسف ،ربحي؛ عبداهلل ،خالد أميف؛ أبو جبارة،
العممي في العموـ االجتماعيَّة واإلنسانيَّة ،الطبعة الثانية،
أساليب البحث
ىاني،
ِّ
ُ

عماف1981 ،ـ.
الجامعة األردنيَّةَّ ،
ىوامش البحث

( )1الشيباني ،إبراىيـ حسف ،المرشد في إعداد البحوث العممية لمطالب والباحث ،دار الكتب
الوطنية ،ليبيا ،بنغازي2014 ،ـ ،ص .6
( )2النوايسة ،غالب عوض ،مصادر المعمومات في المكتبات ومراكز المعمومات ،دار
الصفاء ،عماف2003 ،ـ ،ص .29
( )1األعور ،محمد عمي ،ندوة التعميـ العالي والتنمية في ليبيا ،دار الكتب الوطنية ،ليبيا،
2006ـ ،ص .195
( )1سالـ ،محمد سالـ ،واقع البحث العممي في الجامعات " دراسة ألعضاء ىيئة التدريس
بجامعة اإلماـ محمد بف سعود اإلسبلمية"  ،منشورات جامعة اإلماـ محمد بف سعود
اإلسبلمية ،الرياض1997 ،ـ ،ص .58

المؤتمر العلمي الثاني لكلية اآلداب جامعة الزاوية  8152 / 7 / 51 -51م

255

تنوع مصادر البحث العلمي ومدى مساهمتها في تنمية المجتمع

( )2غرايبة ،فوزي؛ دىمش ،نعيـ؛ الحسف ،ربحي؛ عبداهلل ،خالد أميف؛ أبو جبارة ،ىاني،
العممي في العموـ االجتماعيَّة واإلنسانيَّة ،الطبعة الثانية ،الجامعة األردنيَّة،
أساليب البحث
ِّ
ُ

عماف1981 ،ـ ،ص .5
َّ

( )1العواممة ،نائؿ حافظ ،أساليب البحث العممي ،مكتبة أحمد ياسيف ،عماف1995 ،ـ ،ص
.13
( )2بوحوش ،عمار  ،مناىج البحث العممي ،األسس واألساليب ،مكتبة المنار ،الزرقاء،
1989ـ ،ص .12 -11
(-)1العواممة ،نائؿ حافظ ،أساليب البحث العممي ،مرجع سبؽ ذكره ،ص .115
( )2المرجع السابؽ ،ص .115
( )2المرجع السابؽ ،ص .117
( – )1الوردي ،زكي ،والمالكي ،مجبؿ زالـ ،مصادر المعمومات وخدمات المستفيديف في
المؤسسات المعموماتية ،الوراؽ لمنشر والتوزيع ،عماف ،األردف ،2002 ،ص .25
( – )1قنديمجي ،عامر ،البحث العممي واستخداـ مصادر المعمومات التقميدية وااللكترونية،
دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع ،عماف ،االردف ،2007 ،ص .265 -264
( – )2السامرائي ،إيماف ،مصادر المعمومات االلكترونية وتأثيرىا عمى المكتبات ،المجمة
العربية لممعمومات ،ـ 1993 ،14ـ،

ص .61
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تمثالت الوطن في َّ
النص الشعري في ليبيا
د .سميمان حسن زيدان
مقدمة
لـ يكف األدب ليحظى بالقيمة التأثيرية في تغيرات الحياة اإلنسانية وتطوراتيا  ،لـ يكف
لو عناية فنية مركزة بشؤونيا كونو يخاطب أىـ عناصرىا  ،وىو الفرد الذي مف عالقاتو
تفرد بمغة عميا ،واتسـ بأغراض شاممة
طَبي األدب َّ
تتأسس الكيانات  .والشعر قطب مف قُ ْ

لمموضوعات التي تخص اإلنساف وتيمو  ،وليس أىـ لإلنساف مف انتمائو والوطف خير مف

نصوصا شعرية
يتجسد فيو ىذا االنتماء  ،ومف ىنا كاف لمشعراء تعالؽ وجداني بو أنتج
ً

بار بو وىجت خاذالً لو ودافعت عنو  ،ودعت إليو وقبمت
تغنت بحبو  ،ورثت فقده ،ومدحت ًا
شر يتربص بو سواء أكاف مف خارج أو داخؿ يأتيو.
بخير يأتيو ،ورفضت ورصدت ًا

والشعر أداتو المغة  ،والمغة ثنائية الكالـ  ،وليس الكالـ مفيدا  ،وليست المغة فاعمة ما لـ

تمنح الناطؽ أو الكاتب أو القارئ بيا ما أراد منيا  ،واف قاصدىا ممزـ برفعيا مف صفة
عاديا ،
خطابا ليس
الكالـ العادي إلى مرتبة المغة الالمجانية كونو يقدـ لقارئو أو سامعو
ً
ً

ممكنا ألي أحد ؛ وأما إذا الخطاب شع ار  ،فعميو ػ ولعمو يدري ػ أف يرىف الوعي
وليس
ً

والفكر عند التراكيب والصور ؛ ألف ليس الشعر شع ار مالـ ُي ْح ِس ُف َّ
الشاعر االختيار ويجيد

التركيب وىو عمى دراية بجماؿ المفظ وبديع بعيد المعنى  ،فيتنوع ػ حسب المقاـ الشعري ػ

بيف الحقيقي والمجازي  ،بيف الظاىر والمضمر  ،والثابت عمى معناه والمعدوؿ عنو  .كما
أنو يتنوع فيتوزع في مكونو الداخمي بيف ثنائيات عدة يطرؽ الشاعر موضوعاتو بخمؽ حاالت
مف التوتر والتواتر بينيا لترشح في النياية الصورة التي َّ
تشكؿ الغرض عمييا مف بدء التعبير
عمت الرؤى  ،وتعمقت
حتى الممسة الخاتمة في التصوير  .وكمما كاف الموضوع إنسانيا َّ
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انتشار  ،ومف ذلؾ تناوؿ قضايا المجتمع في
الدالالت ؛ ألنو أشد أث ار  ،كونو األكثر نش ار و ًا
النصوص ومف ىذه القضايا ما يجف مف أوجاع وما يرتفع مف رفض.

ولقد أسيـ الشعراء الميبيوف في نقؿ حاؿ الوطف الذي انتموا إليو بالدـ ثـ بالشعور فصاروا
يحيكوف تجاربيـ الشعرية مف حاصؿ تفاعالت تجاربيـ الشعورية تمؾ التي كاف لمزماف
والمكاف مرتكز الوجود عمى الحاؿ التي ظيرت عمييا  ،فأظيرت التجارب الالحقة بيا المبينة
ظاىر ليا  ،وىو ما اىتدينا إليو في أشعار الكثير مف المبدعيف الميبييف  ،ومنيـ
ًا
امتدادا
ليا
ً

الشاعر أحمد رفيؽ الميدوي والشاعر رجب الماجري المذيف قصرنا البحث في عالقة األدب

بالمجتمع ع مى أعماليما الشعرية  ،حيث في الكـ األكبر مف قصائدىما تتجسد الصمة بيف
النتاج الواصؿ عبر أجناسو المختمفة بيف ىذا
اإلنساف ػ العضو الفاعؿ في المجتمع ػ واألدب َ

ألف تتجمى روح العالقة بيف الفرد
اإلنساف والكياف المنتمي إليو  ،األمر الذي ىيأ الحاؿ ْ

والمجتمع عمى أسس مبادئ فنية إبداعية قولية  .والفرد اثناف  :شاعر ومتمقي  ،والمجتمع
واحد جامع ليذيف االثنيف عمى رسالة واحدة وجييا األوؿ فاستقبميا الثاني بالقراءة والتأويؿ
عما حممت مف مضاميف .
واإلعالف َّ
شعرية الرفض عند الماجري
الم ْرِسِميف المقصوديف بكشؼ الشكؿ في أشعارىـ  ،ثـ ببياف المضموف بما جاء
إف أوؿ ُ
َّ
اعر (رجب الماجري)* مبدع ذو حضور متميز  ،وذو لوف إبداعي شعري
عميو؛ ليو الش ُ
سيؿ مؤثر في السامع والقارئ  ،وفاعؿ في المشيد ّْ
الشعري الميبي لعقود كثيرة ومتواصمة ،
احد مف ُّ
الشعراء الميبييف الذيف أشيد بإبداعاتيـ واتجاىاتيـ الفنيَّة ؛ فيو " العندليب
فيو و ٌ
الراقدة– مثخنا بجراحو – وحمؽ في عميا السموات ينشد جماؿ الحؽ ،
ًا
انطمؽ
سحر عف َّ
وجماؿ الفف ليقدـ مف عصارة قمبو ألوانا مف الروائع تفيض بالوطنية والحب العفيؼ")2(.
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إف حضوره المميز في ّْ
َّ
الشعر المّْيبي الحديث كاف وليد تجربة شعريَّة حفمت بموضوعات
تمتقي مع حياة المتمقي لكف بطعـ إيقاعي خاص  ،وثقافة حصيفة  .لوـ يكف الماجري يبخؿ
عمى إبداعو بما يممؾ مف مخزوف أدبي  ،ومعجـ لغوي وافر  ،وآخر ثقافي ثر ،وىو ما جعمو
ظا عمى صمة الرحـ مع التراث بكافة صنوفو  ،والشعر بعضو  .وسوؼ نقؼ عمى قَ ْد ِر
محاف ً
الصمة إذا ما استعرضنا نماذج مف شعره  ،واذا ما قرأنا لو قصيدتو (رحمة مع التَّاريخ)
ىذه ّْ

( )3تمؾ التي اعتمد فييا عمى عنصر السَّرد ليسحب المتمقي إليو فيبيف لو موقفو ممف كاف
لو صمة

بمراحؿ التَّاريخ وأحداثو  ،وما لمسو مف التَّداعي التاريخي لبعض األحداث

كوف حكمو الذاتي في شأف المطابقة واالختالؼ  ،فيو ّْ
يوضح ػ ػ في استيجاف
والمقوالت ُ ،لي ّْ
قصدي ػ ػ أثر ِ
الع ْر ِ
مستخدما
ؽ في الفروع  ،ويحقؽ ذلؾ مف خالؿ رسـ صورة لمف يعنييـ ،
ً

المغة بمكوناتيا  :األسماء والحروؼ واألفعاؿ لكف بشكؿ مغاير لما ىي عميو في الكالـ

(الخطاب العادي) ؛ وىو ما نجده في قولو:
...
ال ضير عندىم ال ضير
أن ترخص األرواح والدِّماء
فدى لناقة عجفاء )1(.
ً

إف في تكرار ال النافية لمجنس (حرؼ) واسميا (ضير) ليو دا ٌؿ عمى وقع المقروء مف
سمبيا عف الموروث الذي استحضره في ىيئة ضمير الغائب (ىػ)  ،ثـ
وقعا
انعكاسيا ً
ً
التاريخ ً
النصب (أف) وىي األخرى حرؼ ليتعالؽ السَّطراف ّْ
مف النفي إلى َّ
الشعرياف في صمة البدء
بحرؼ ناصب مع اختالؼ الصمة  :نصب اسـ ػ نصب فعؿ  ،ويقوي الفعؿ بتكرار فاعمة
احدا  :األرواح =
بواسطة حرؼ العطؼ (الواو) الذي يربط بيف لفظيف يؤدياف معنى و ً
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الدماء ،ثـ يدعـ الصمة باإلحالة عمى السَّطر التالي (الثالث) المبدوء بمصدر يقع في خانة
المتمـ لمفكرة لتكتمؿ الصورة المغوية قبؿ أف تنضج الصورة ّْ
الشعرية التي وضعتنا في مشيدية
عنوانيا الرئيس (حرب البسوس) التي جاءت بعالمة دالة عمييا (ناقة عجفاء) في تأسيس
بنائي إلشارة لمماضي  ،واستياء لما حدث في حرب (البسوس) بيف قبيمتي (بكر) و(تغمب)
بسب ناقة  ،وما ىذه اإلشارة إال ّّ
نقد ضمني  ،وتمميح خفي الستمرار العقميَّة الجاىميَّة ذاتيا
فإف ِ
ضمنا ػ ػ معنى الحديث الشريؼ " تخيَّروا لنطفكـ َّ
ؽ
حتى اآلف ؛ فيو يستميـ ػ ػ
الع ْر َ
ً

اس"1.ف ي تحديد لما يرجع إليو السبب في تناحر عنيؼ األثر المادي والمعنوي بيف ذوي
َّ
دس ٌ
الدـ والعقيدة مف معاصريو  ،إذ بات سمة الواقع الذي ينتمي إليو َّ
القربى في َّ
زمنيا ،
الشاعر ً
والذي يغادره ػ َّ
الزماف والمكاف ػ ويواصؿ ِحمَّو وترحالو ليصؿ إلى العصر األموي  ،حيث

شير إلى ذلؾ بقولو :
يحطَّ رحالو في العراؽ ُ ،م ًا
ُ
...

لما غزت ديارىم كتائب اإليمان
تجتث في أعماقيم غطرسة الجيل وزيف الكبرياء
رؤوسا أينعت
واقتطفت فييم
ً
فكان منيم الدُّعاة واليداة

أيضا منيم الغزاة ()3
وكان ً

في ىذا المقطع أعاد َّ
الشاعر (رجب الماجري) إلى األذىاف موقؼ أىؿ العراؽ مف
امتدت سنو ٍ
الدولة األمويَّة َّ ،
ميمة مف التاريخ العربي َّ
وذكر بحقبة زمنيَّة َّ
ات طويمةً  ،وبدالً
أثر ؛ وىو اإلفادة
مف أف يسيب في تصوير األحداث  ،اختار سبيالً أسيؿ وأجدى  ،وأعمؽ ًا

ضمف نصَّو ،
أماموُ  ،والمعبّْر بصمة مباشرة عف الموضوع  ،حيث َّ
مف الموروث المتا ِح َ
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َّ
لمحجاج بف يوسؼ الثَّقفي الذي أوكؿ لو الخميفة عبد الممؾ بف مرواف*
القوؿ المشيور ذاتو
إخماد فتنة أىؿ العراؽ ،حيث تالقت خواطر َّ
الشاعريف (رجب الماجري)  ،و(السُّنوسي
حبيب)* ،عند ىذا َّ
ورؤوسا قد أينعت
أبصار طامحة وأعناقًا متطاولة
ًا
النص " إني والمَّو ألرى
ً
المتعمد ِ
عف اإلسياب في وصؼ
وحاف قطافيا  ،واني لصاحبيا" 2.لقد أغناه ىذا التضميف
َّ
الحالة التي كاف عمييا الوضع في العراؽ إبَّاف قياـ َّ
الدولة األمويَّة  ،ونمط العالقة بيف
األمويّْيف وأىؿ العراؽ الذيف أسَّسوا فيما بعد ،وعمى أنقاض الدولة األمويَّة َّ
(الدولة العباسيّْة) ،
لقد استحضر(الماجري) ما في أذىاننا عف ىذا التَّاريخ  ،األمر الذي أعانو عمى طرح فكرتو
ٍ
النصيف  ،فأصبح َّ
بفاصؿ بيف َّ
النص الغائب جزًءا
 ،واستطاع أف يفعؿ ذلؾ دوف أف نشعر

النص الحاضر ال متطفّْالً عميو  ،وىنا تكمف إجادة التَّعالؽ َّ
مف َّ
النصي.

ومف خالؿ اطّْالعي عمى ّْ
الشعر المّْيبي وتتبُّع شعرائو – اتفؽ مع (مصطفى ناصؼ)

في شأف صمة َّ
الشاعر بغيره مف السَّابقيف لو  ،وفي بعض األحياف بمعاصريو  ،وقد َّ
تتعدى
بغض َّ
ّْ
النظر عف انتماءاتيـ ؛ حيث
ىذه الصّْمة حدود العالقة العادية إلى التَّأثر بإبداعيـ
يقوؿ":إنو ال يمكف أف يكوف لشاعر أو فناف معنى مستقؿ تماما عف ّْ
كؿ شيء آخر  .ولذلؾ
ً
قد تتخذ صمة الشاعر بأسالفو دليالً عمى نبوغو  .ىناؾ ما يصح تسميتو باسـ اإلحساس
التَّاريخي بالمعنى والفكرة "

3

جسديا أـ نفسيِّا ؛ َّ
فإنو باعث عمى الشكوى واألنيف المذيف يجد الشاعر
فسواء أكاف الوجع
ً

نفسو في صراع بيف الكبت ليما أو البوح بيما  ،لكنو يستسمـ في النياية لضغوط تجربتو
مر
الشعورية فيطمؽ نداء إلى الطرؼ اآلخر المشارؾ لو في التجربة الوجدانية ذاتيا كونو قد َّ
بيا ويحتاج إلى مف يعبر لو عنو  ،يرسمو أصواتًا وتراكيب وأساليب تكوف بجمالياتيا المتحدة
لغة عميا تجذب المتمقي فيمقفيا ويمدىا بالطاقة مف خالؿ القراءة والترديد  ،ومف مثؿ ذلؾ
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لمشاعر (رجب الماجري) وىي التي كثؼ فييا مف التنغيـ لألنيف ّْ
قصيدة (ياحبيبي)َّ 4
مرك ًاز
عما
عمى المفردة الدالة عمى ذلؾ في العرؼ المغوي (آه) التي تكوف حاضرة في التعبير َّ

تطمقو األعماؽ ميما كاف نوع الحدث  ،ونبرة المقوؿ ومناسبتو  .يقوؿ الماجري:
آه من بسمتك العذراء ينبوع شجوني
آه من نظرتك الوسنى ومن فتك الجفون
آه من حبك يحيا في دموعي وحنيني
آه من طيفك يسري في ظنوني ويقيني
يتموى في لحوني
باسما حينا  ...وحينا َّ
وأنيني يا حبيبي
الفت َّ
أف البنية المعجمية التي بني عمييا النص شعريتو في فقرتو ىذه قد أبرزىا الشاعر
باالتكاء عمى القيمة الصوتية المشحونة بيا المفردة المكررة (آه) ؛ فيذه اآله مركبة مف
مضمونا ي ِ
صوتيا  ،و ُّ
صوتيف :المد والياء  ،و ُّ
امتدادا
رسؿ
المد
المد شكالً يحقؽ امتد ًادا
ً
ً ُ
ً
انفعاليا  ،والياء حرؼ حمقي وىو بذا يمثؿ عالمة تحمؿ داللة العمؽ  ،وكالىما مؤشراف
ً
عمى استفحاؿ أنيف األنا  ،وىو في الظاىر الذي يؤلفو الجار والمجرور في ّْ
كؿ جممة شعرية
ػ ػ آه مف بسمتؾ العذراء  /آه مف نظرتؾ الوسنى  /آه مف حبؾ  /آه مف طيفؾ ػ ػ َّإنو تأوه
وجعا  .واف إصرار ّْ
الشاعر عمى
مرجعو إلى محبب  ،لكف أثره حماؿ شعور بحسرة تعكس ً
التكرار ليذه اآله بالذات فيو مف المعاني الموحية بنوع التجربة الشعورية لمشاعر ما لـ تكف

لتساؽ بعبوات مف التأثيرات الوجدانية لوال ىذه التقنية.
لمثؿ ىذه التأثيرات في تجدد التَّ َّ
مدد الشعوري التي يوفرىا التكرار لتأميف عالئقية ثابتة
عمى مستويات البناء المغوي واإليقاع والمعنى يوظفو الشعراء بعامة  ،عمى أساس مف َّ
أف "
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التكرار خاصية لغوية أضحت في الشعر المعاصر عاطفة مشحونة باإليحاءات والتوتر في
حاضر فاعال في ىذا َّ
النص
ًا
نسقيا العالئقي الذي يوفره السياؽ الشعري " .5وىو ما نجده
الذي بيف أيدينا ؛ إذ جاء تكرار (اآله) تخفيفًا لما يعانيو َّ
جراء فتنتو بصورة محبوبتو
الشاعر َّ

لو قاؿ َّ
الشاعر :آه مف بسمتؾ  ،ونظرتؾ  ،وحبؾ  ،وطيفؾ َّ ،
فإف الكالـ سيفقد حيويَّتَوُ
ِ
ذىني  ،وما َّ
ٍ
تجسيد الصُّورِة كما
تمكف مف
خموؿ
وفرىا التّْكرار ،وألوقع المتمقّْي في
التي َّ
ٍّ

يجب أف تكوف عميو.
َّ
إف مما يختص بو المبدعوف ومنيـ الشعراء َّأنيـ حاممو نبوءات تكشؼ عف العمؽ
الفكري  ،والرؤية األقرب لمموضوعات وىو ما يميزىـ عف غيرىـ  ،فيمكنيـ مف استقراء
األحداث الراىنة الستخالص ما قد سيكوف  ،ومف ثـ يصيغونو في قصائد َّ
كأنيـ يشاىدونو
حتى إذا ما تحقؽ شيدنا ليـ باتساع آفاقيـ  .مف ذلؾ ما نقرأه في قصيدة (مدينتي) 6لمشاعر
رجب الماجري حيث يقوؿ :
مدينتي ...
مدائن العالم ال تشيخ
حتى إذا توالت السنون والقرون
تضمخت بعطرىا المعتَّق
وازيَّنت بفكرىا القديم والمخضرم
المطرز الخصيب
وزييا
ِّ
َّ
فاختمجت بعشقيا القموب
وأنت يا مدينتي
ومنذ نصف قرن
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تقرحت جدرانك البيضاء
فيا ىنا بقية من قنبمة
وىاىنا أثارةٌ من الدِّماء
ما أوسع ُّ
الشروخ
وأوجع الجروح
لكنيا تنزف بالطُّيوب
واحسرتاه عمى البالد  ..والعباد
لم ُينصفوا اآلباء

لم يحفظوا الوداد
فشوىوا مدارج الصبا
َّ
وىدَّموا مغاني الذكريات
نتابع نداء الشاعر لمدينتو فنقتفي أثر السياؽ ونحمؿ ما نمتقط مف ألفاظ ونحمؿ ما تحمؿ
ٍ
معاف  ،ونؤوؿ ما يصادفنا مف طرح  .تستوقفنا بعض االستفيامات التي تجعمنا نخمف :
مف
ماذا في جوىرىا ؟! فنصؿ بإحساسنا إلى رؤية تقوؿ َّ :
إف الشاعر (الماجري) متأمؿ لمواقع ؛
اقعا ضمف نطاؽ التأثر بو،
فيو ليس إال َّ
وصافًا لمحدث وحسب  .ىو ليس جزًءا منو  ،وال و ً
لكف ىذا الفيـ سيزوؿ َّ
عنا إذا ما تذكرنا َّ
َّ
أف مف طبيعة العمؿ اإلبداعي والشعر أحد صنوفو
أف َّ
الشاعر " ينفصؿ عف المجتمع ظاىرًيا  ،ليعيش آالمو ػ التي ىي نفسيا آالـ المجتمع ػ
7
يستيؿ َّ
الشاعر نبوءتو استيالال تذكاريِّا بما ىو عميو الوضع الطبيعي
بوجد مأساوي"
ببره بصوف َّ
لمموطف إذ َّ
كؿ جزء مف مكوناتو التي تجيء المدف في مقدميا
إف أىمو ممزموف ّْ
بميغا في نفي صفة الشيخوخة عنيا حيث َّإنيا أرذؿ العمر ّْ
لكؿ كائف حي  .لقد
والتي كاف ً
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تمييدا لمقابمتيا بحاؿ مدينتو التي يقطنيا بنغازي مع
صور مدائف العالـ بأحسف ىيئة
َّ
ً
المفارقة بأف حاليا وقت كتابة القصيدة لـ تكف بالسوء واألحداث التي ذكرىا فيي تختمؼ عف
الواقع (الحاضر) كما اختمفت عف غيرىا مف مدائف العالـ  .واستخداـ الظرؼ الزمني مقترًنا

بواو االستئناؼ كاف لعقد المقارنة بيف الحالتيف المتناقضتيف ،بينما المأموؿ أف يكونا غير

متضادتيف؛ فقاؿ  ":وأنت يا مدينتي  /ومنذ نصف قرن  /تقرحت جدرانك البيضاء : "...
فاألولى  :فكر وعطر وعشق والثانية (مدينتو)  :قروح ــ قنابل ـــ دماء ــ شروخ ـــ جروح)
قيما فتيَّة تعبيرية تغني عف مزيد مف القوؿ وتؤىؿ فكر المتمقي لرسـ صور
ليؤدي التضاد ً
اف متباينة ّْ
لمدينتو مقتبسة مف وحي المقارنة  ،وما ينتجو تراسؿ الدالالت مف مع ٍ
تشكؿ مدخالً
لمتحميؿ العميؽ ألبعاد الرؤيا الشعرية المنسابة عبر السياؽ؛ فنحف ندرؾ أف " الرؤيا الراسخة
تمقي بظميا العميؽ عمى ميارات الشاعر الكتابية  ،وتنعكس عمى أشكالو التعبيرية  ،وتطبع
لغتو الشعرية بطابعيا"

8

كما نمحظ َّ
الموظَّفة كأدلة عمى صحة البرىاف
أف األدوات المغوية ُ

عما عداه إذ اعتمدت في المطمع
عمى التعاكس الرؤيوي لممشيديف  ،قد اختمفت في المطمع َّ
عمى عنصر الزمف وأوكؿ إلى الفعؿ الماضي ميمة األداء في رسـ معالـ المعنى  ،بينما نجد
أف في المقطع التالي (الخاص) قد استخداـ أدوات متنوعة مثؿ الضمائر ِ
َّ
(أنت)  ،والظروؼ
(من ُذ) واألفعاؿ  :الماضي (تقرحت)  ،والمضارع (تنزؼ)  ،والتعجب بصيغة ما أفعؿ ( ما
أوسع ػ ػ ما أوجع)  ،واسـ اإلشارة (فياىنا)  .لقد كثؼ تعداد أدوات المغة لمتركيز عمى ّْ
لب
المضموف لمموضوع الذي جعمو عنو ًانا لنبوءتو.

تتعدد المستويات وتتنوع في الخطاب الشعري عند الماجري ؛ ففي المُّغة تتقاطع مستويات

عدة لتكوف الجمؿ الشعرية  ،وىي  :المستوى َّ
الصرفي ػ المستوى الصوتي
النحوي ػ ػ المستوى َّ
ػ ػ المستوى الداللي ؛ فعمى مستوى بنية َّ
النحو نراه عمى الرغـ مف البدء بالجممة االسمية في
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محاولة لممزاوجة بيف الجمؿ األسمية والجمؿ الفعمية عمى امتداد األسطر الشعريَّة  ،إال َّ
أف
الغمبة كانت لمفعؿ عمى حساب االسـ والحرؼ واألداة :
مدائن العالم ال تشيخ

(اسمية)

تضمخت بعطرىا المعتَّق

(فعمية)

وازيَّنت بفكرىا القديم والمخضرم

(فعمية)

فاختمجت بعشقيا القموب

(فعمية)

وأنت يا مدينتي

(اسمية)

وىكذا وعمى ىذا التقسيـ سار الشاعر في األسطر الشعرية األولى وفيما يمييا لكف
االستم اررية في السرد ّْ
الشعري استكماال لموصؼ غيَّر في التكويف إذ استحكمت الجمؿ
االسمية ؛ ففرض االسـ ومف بعده الفعؿ نفسييما عمى السياؽ دوف االستغناء عف الفعؿ
الذي ال تتـ الجممة صمتيا بمجاوراتيا إال بو.
ويظير المستوى الصرفي في توزيعو لألفعاؿ المستخدمة بيف المجرد الذي يختصر
المعنى والمساحة النثرية  ،وبيف المزيد الذي يسيـ في امتداد الصوت ويرفع نسبة االمتالء
عمى نسبة الفراغ المذيف اتخذىما َّ
الشاعر الحديث بعامة وشاعرنا بخاصة تقنية تعبيرية .وأما
عمى المستوى الصوتي فقد تعاقبت السكنات والحركات عمى تشييد ىيكؿ القصيدة ف حيث
نادى الموصوؼ (مدينتي) فسحبت
الم َ
كاف حضور تاء التأنيث التي فرض حضورىا نوع ُ
ت) ثـ يأتي السكوف عمى ىيئة األلؼ
َّنت ػ ػ ْ
ت ػ ػ تَقََّر َح ْ
مج ْ
خت ػ ػ َازي ْ
تض َّم ْ
اختَ َ
التأنيث معيا ( َ

فشوىوا ػ ػ َّ
وىدموا ػ ػ ...
الفارقة (ينصفوا ػ ػ يحفظوا ػ ػ َّ

َّ
الشاعر في ّْ
وتشكؿ المستوى الداللي عبر استرساؿ َّ
بث أحزانو عمى ما يجد في نفسو مف

آالـ تتالطـ داخؿ أعماقو  ،ويشرع بالتساؤؿ عف مواطف كثيرة كونت ماضيو المستمد مف
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ماضي مدينتو التي يناجي  ،والتي كاف لو فييا ذكريات تخمقت في رحـ عمره الذي قضاه في
تعد مف أبرز معالـ المدينة ؛ فيبوح َّ
أماكف ُّ
الشاعر بسره الشعوري بنبرة تغمب عميو الحسرة
موجيًا خطابو لممدينة  ،وىو ما يمكف لنا أف نؤولو عمى َّأنو عتاب ذاتي يجمد بو نفسو

أصر عمى أف يضعو في عيف الحاؿ ليشركو معو في التجربة الشعورية
والمتمقي في آف الذي َّ
بفتح بصره وبصيرة عمى صور قديمة أعاد انتاجيا بأسموب قصصي شعري .يقوؿ َّ
الشاعر:
فأين يامدينتي سوق الظالم
وبيجة الحياة في الزحام
ومعصم الدالل
تثقمو العقود واألساور
وصوتو يعمو عمى الضجيج
مرددا في آخر المزاد
حرج  ...حرج
 ...وأين يامدينتي الركينة
والراصدون كل عابر وعابرة
والحافظون سر كل بيت
ألم يكن فضوليم ذاكرة المدينة ؟
وكنت في مدرستي القديمة
أطل من شباكيا عمى الحياة
أراقب الغادين واآلتين
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فبعد كل عشرة  ...وعشرة من الرجال
وخمسة أو سبعة من األطفال
تموح من بعيد
امرأة ممفوفة بجردىا الحصين
وحسبيا بنصف عين
أن تبصر الطريق
وتتقي شر العيون الجائعة
...
وأنت يامديني القديمة
خالل نصف قرن
كبرت ألف قرن
واليوم يامديني يمفك الضباب
وتحضنين الميل والذئاب
يثير َّ
الشاعر في دواخمنا قضية " َّ
دائما بالمحظة
أف الماضي كمو  ،والمستقبؿ كمو  ،رىف ً

الراىنة  .واالرتداد عف الواقع إلى التراث  ،وكذلؾ تجاوز ىذا الواقع إلى واحة المستقبؿ
رومانسيا" ،9لذا نراه قد َّ
قدـ لنا
ىروبيا
كالىما يشكؿ موقفًا
ً
ً

تسجيالً دقيقًا لنمط الحياة

المجتمعية في الموطف الذي ينتمي إليو ولممحيط الذي يحيا فيو  .وتوثيؽ بمغة الشعر
لمعادات والتقاليد وبياف لسموكيات األفراد .قصيدة يستدؿ بيا عف طبيعة الناس في حقبة مف

الزمف الذي يعبّْر عنو َّ
الشاعر  ،والذي اتخذ الزمف داال عمى المتغيرات مدلولو التناقض بيف
زمنا ثالثًا لممكاف عينو
زمنيف في مكاف واحد  :ىذا في حينو ؛ و َّ
أما في التنبوء فقد أضاؼ ً
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تحدد أطره الدواؿ المتناثرة في األسطر والجمؿ الشعرية كمثؿ  ( :يمفك الضباب ػ ػ كبرت ألف
قرن ـــ العيون الجائعة ــ امرأة ممفوفة ــ الراصدون ــ الركينة ــ القديمة  )...؛ فيذه الشواىد
الداللية ذات صمة بأعماؽ َّ
ار
الشاعر  ،وذات قيمة لتجربتو الشعرية  ،لذلؾ نممس تكرًا
المعوؿ عميو منيا ؛ إذ َّإنو وعمى " المستوى
لممضامنيف يخدـ الوظائؼ التعبيرية في أداء
َّ
الداللي والنفسي يؤدي التكرار وظيفة تعبيرية وايحائية في النص مف خالؿ سيطرة فكرة
العنصر المكرر عمى فكرة الشاعر"

10

نكرر القراءة بانفراج في الذائقة وتييوء في الشعور َّ
أف ما نتعاطى
يتجمى لنا ونحف ّْ
معو في ىذه المساحة اإلبداعية الموسومة ب ػ (مدينتي) ليس إال جدارية وصفية بألواف يعكس
أفقيا حالة انفعالية واقعية تصادمية مع أفعاؿ غير سوية تنامت حتى صارت
أسيا و ً
تقاطعيا ر ً
مف عناصر التعامؿ بال ريبة  .لقد نسجت ىذه الموحة ػ المكونة مف لوحات عدة ّْ
تشكؿ في
مجموعيا الموحة الكبرى (الفكرة العامة) ػ مف جمؿ متنوعة اعتمدت عمى ما يؤديو التضاد
مف إبداالت خطابية تقوـ عمى مرتكزات بالغية ترصد إرىاصات ونتائج َّ
كؿ تجربة شعورية
ويمر بيا ُّ
كؿ مف ق أر وسمع ..
مر ُّ
َّ
ـــ سردية ِّ
الشعر عند الميدوي:
الرفض بعامة بمعناه الكامؿ الصريح إال نتيجة تفاعؿ داخمي يشتد رويدا
ال يتحقؽ َّ
رويدا حتى يصؿ إلى مرحمة اإلعالف ؛ واَّنو بيذا يكوف ناتج معاناة وصراع نفسي مع حدث
أو أثر ليسا مقبوليف لما يتضمناف مف سمبية قاىرة تمقي بأحماؿ مف الحزف عمى ّْ
كؿ ذي
أف َّ
إحساس وصمة ،وبما َّ
الشاعر مف ذوي الصّْالت القوية بالوعي باألثر الشعوري عمى ما
يحدث إلنساف ما في مكاف وزماف ما يتحكـ في خطابو مع الذات أو مع اآلخر  .وىذه
الكفاية الشعورية العالية تمكنو مف التقاط السمبيات التقاطًا أسرع مف سواه  ،و َّ
وقعا عمى
أشد ً
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أناه  ،وىو ما يفسر تنامي األنيف وكثافة حضوره في ترددات عدة في تجارب كثير مف
ُّ
الشعراء الميبييف بالرغـ مف الفارؽ الزمني والمكاني بيف أجياليـ .وىذا يحتّْـ فاعمية التالقي
ُّ
الشعوري بيف األجياؿ ويؤكد وجودىا  ،وىو ما نرصده مف خاللو تواتر الظروؼ عبر رحمتي
التاريخ والجغرافيا كوف المأساة وأثرىا صنواف في التأثير في التجارب الشعورية  ،األمر الذي
الشعرية ؛ فيا ىو َّ
ينعكس عمى مضاميف التجارب ّْ
الشاعر أحمد رفيؽ الميدوي في فترة
وجوده في تركيا ما بيف عامي ( 1925ػ ػ ػ 1936ـ) وخروجو مف بمده مكرىا يبث إلى الوطف
شكواه ليتردد صدى أنينو مف منفاه الذي يختمط بتأنيبو لنفسو عمى ما ارتكبت مف خطأ جسيـ
 ،وىفوة بميغة العاقبة عمى الشعور ما كاف يجب أف تُرتكب ،وىي التي تمثمت في خروجو
معبر عف رفض الذات لمذات ،
مف الوطف الذي كاف لو أكثر مف سكف ؛ فيتأوه مف أعماقو ًا

وتعنيؼ األنا لألنا عبر حوار داخمي شديد االنفعاؿ ؛ فيمقي بتجربتو لتخرج مف بيف ألفاظ
ظا غريبة عف معجـ المتمقي الذي
شعر ًا
ومعاف ًا
مؤثر في المتمقيف  ،لـ يشأ ليا أف تكوف ألفا ً

يوجو إليو الخطاب الوجداني قائالً:

لم أكـن يوم خروجي

مـن بـالدي بمصيب
وطـناً فيو حبـيبـي

لـي لتـــركـي
عـجباً ّ
وطنـاً فـيـو أناسي

وبو مـسقط رأسـي
لست ما عشت بناسي
لـذة العيش الخصيب
بين ٍ
ِ
وقــريب
أىـل
ِ
وصدي ِ
وحـبـيـب
ق
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َّ
يتصدر المقطع األوؿ مف القصيدة  ،ثـ ليبقى الزمة
يتمظير الرفض مف المطمع الذي
تتكرر في المقاطع كمّْيا  .لقد عبر عف رفض الذات لمذات واستحقاقيا لجمدىا عبر ياء
لـي  /لتـــركـي
المتكمـ وياء النسبة المتيف تتناغماف صوتًا وا ً
يقاعا وداللة (خروجي  /بـالدي ّ /
 /حبـيبـي  /أناسي /رأسـي /بناسي) فيي تنطمؽ منو لتعود إليو  ،لذلؾ استيؿ قصيدتو برثاء
عقمو بالتعجب مف انحدار وعيو الذي غاب عنو لحظة قبولو بالخروج مف بالده ؛ األمر الذي
شعور
ًا
أقر بو
استخدـ ػ لمتعبير عنو ػ أداة القطع  /الجزـ (لـ) التي تنفي كؿ معنى يخالؼ ما َّ

وصرح بو لفظًا  ،وىو ما يبرز الناتج الحاصؿ الوارد في الخطوات التالية التي أخرىا
،
َّ
عامدا ذلؾ كي ال يدع لمتردد مجاال ينفذ منو  ،وحرص عمى أف ينبو إليو المتمقي الذي قد
ً

أف الشاعر ر ٍ
يظف َّ
اض عف نفسو بما صنع  ،بينما ىو يتوجع لما يالقيو مف أثر ما فعؿ إذ
َّإنو لـ يترؾ الوطف كمكاف وحسب  ،بؿ َّإنو بخروجو منو وتركو لو قد فارؽ الحبيب والقريب
ومكاف الميالد وراحة النفس ومتاع الحياة ونعيـ الصحبة .ولكي يبمغ الحد المؤثر في التعبير
ومف ثـ التأثير  ،واظيار أنيف نفسو التي تحف إلى الصمة بعروقيا ؛ َّ
فإنو عمد إلى سوقو
بأسموب فني وازف فيو بيف َّ
الشكؿ والمضموف ؛ فمف حيث الشكؿ  ،قد قسـ القصيدة إلى
مقاطع فجعؿ الشكؿ داال مدلولو التشظي النفسي حيث تقطعت أوصاؿ روحو بقطع صمة
الشعور بالمكاف وما حوى  ،ثـ َّ
إف في شكؿ القافية والروي المعتمد عمى حركة الكسر
المتناغمة مع صوت الياء  ،ما يحمؿ داللة تمكف الوجع مف ذاتو  ،وىو ما يجعمنا نقؼ
عند إص ارره عمى جعؿ البيتيف األوليف الزمة إيقاعية ذات إيحاءات نفسية بحجـ المعاناة التي
أسيا تتساقط
خطابا تحذيرًيا يتخذ
يكابدىا  ،والتي فرضت عميو أف يرسؿ إلى اآلخريف
وضعا ر ً
ً
ً

اما عميو أف ينبو
فيو الجمؿ الشعرية فوؽ بعضو دافعة باألنيف الذي سببو لو فعمو  ،والذي لز ً
مف يخاطب عمى عدـ القبوؿ بو أو التفكير في مثمو  ،أو المجوء إليو ميما صعبت الحاؿ في
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معقبا باالستفياـ اإلنكاري عبر حوار
أوطانيـ .ينطمؽ مف جديد مف حيث افتتح قصيدتو
ً
داخمي بينو وبيف نفسو؛ فيقوؿ:

مـن بـالدي بمصيب

لم أكـن يوم خروجي

وطـناً فيو حبـيبـي

لـي لتـــركـي
عـجباً ّ
عجبا لي يا بالدي
ً

كيف ضيَّعت رشادي

لم أوفق في اجتيادي
فارقت ِحماك
حين
ُ
َّ
وتوطنت سواك
ِ
الغريب
بان لي قَ ْد ُر
َ

يختتـ المقطع بحسرة عمى ما فرط فيو مف عزة نفس كانت مضمونة لو لو أنو منح عقمو
فرصة في التدبر لذا كرر المعنى الواحد بمفظيف يحمالف داللة واحدة (رشادي ـــ اجتيادي)
وىو ما ميد الطريؽ الستحضار الصفة المتوافقة مع الحاؿ التي وجد نفسو عمييا والتي لـ
المرَكب الشعري قيمة لغوية
يكف لممسند والمسند إليو ػ ػ المضاؼ والمضاؼ إليو ػ ػ في ىذا ُ
فحسب  ،بؿ ثراء لمغة الشعرية التي ىيأت لمتخيؿ ليأخذ موقعو في تكويف الصورة ّْ
الشعرية
التي أرسميا عمى شكؿ لوحة فنية يسيطر عمييا الموف األسود  .ومف تفاعمنا مع الشاعر
وتعاطفنا معو فيما لحؽ بو ،وبممارسة التفسير لما يقوؿ لموصوؿ إلى ما يرمي إليو مف غاية
؛ يتحقؽ ما ىو سائد في أصمو مف حيث اإلقرار بأف "اإلبداع األدبي ليس إال حالة خاصة
قابمة لمتحميؿ"

11
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َّإننا نجد َّ
الشاعر يحاوؿ أف يؤكد لنفسو قبؿ غيره صدؽ مشاعره  ،واإلصرار عمى
مبتدئا
تأنيب ذاتو عمى ما ارتكبت مف أفعاؿ  ،ليذا نجده يستطرد في استكماؿ الوصؼ
ً

بالتكرار لممطمع؛ فالتكرار في ىذا السياؽ ّْ
يقدـ قيمة تعبيرية وأخرى وظيفية كونو تقنية فنية
ذات أبعاد داللية نفسية تجمَّت في عدد منتقى مف الكممات التي " تحضر في نفوسنا سمسمة
مف المتصورات التي شاركت في صنعيا عوامؿ نفسية واجتماعية وثقافية ال حصر ليا".12

ِ
رسؿ إليو تنعكس ثمرتو عمى الرسالة  .حمقة الوصؿ
الم َ
الم ْرسؿ و ُ
فالتالقح الشعوري بيف ُ
بينيما .يقوؿ َّ
الشاعر:
مـن بـالدي بمصيب

لم أكـن يوم خروجي

لـي ولتـــركـي
عـجباً ّ
إن مـن عـاش غـريباً

وطـناً فيو حبـيبـي

عـاش ال شـك كـئيباً
واذا كــان أديـبــا
عـاش مجيوالً ُمضاعاً
يـنفق العـمر التـياعاً
ِ
ونحيـب
بين حــزن
مـن بـالدي بمصيب

لم أكـن يوم خروجي

وطـناً فيو حبـيبـي

لـي لتـــركـي
عـجباً ّ
لم تزدني ذكرياتي
سح العبر ِ
ات
غير ِّ
َ
ياليو ِل الحسر ِ
ات
َ
َْ

المؤتمر العلمي الثاني لكلية اآلداب جامعة الزاوية  8152 / 7 / 51 -51م

255

تمثالت الوطن في ال َّنص الشعري في ليبيا

حين آوي لفراشي
اق جاشي
ب األشو ُ
تُ ْم ِي ُ
كفراش من ِ
لييب

مـن بـالدي بمصيب

لم أكـن يوم خروجي

وطـناً فيو حبـيبـي

لـي لتـــركـي
عـجباً ّ
ودي
أترى يذكر ِّ

حبي لبعدي
أم سال ِّ
ورأى في َّ
الناس بعدي
ولو ِعي
َم ْن لو مث ُل ْ

في ىواه وخضوعي
ووفائي لحبيبي
لم أكـن يوم خروجي

مـن بـالدي بمصيب
وطـناً فيو حبـيبـي

لـي لتـــركـي
عـجباً ّ
نحف ندرؾ أف كؿ مقطع سابؽ يستجمب المقطع الالحؽ لصمة الحدث بأسبابو في
استحالب لعاطفة القارئ  ،وتمنح التعميؿ القيمة الحاممة لمتبرير التي مردىا ػ ػ لكثافة الوجع
المنحدرة مف أعماؽ النفس الشاعرة ػ ػ إلى األسطر الشعرية بمغة وجدانية سمسمة بيّْنة تصمح
لالستخداـ مف أي متم ٍ
ؽ تقمص حالة الشاعر .ىذه المغة التي ىي لغة عادية تعتمد عمى
ألفاظ دارجة متداولة عمى ألسنة القراء في الخطاب العادي  ،باإلضافة إلى خمو القصيدة مف
الصور الشعرية المعبرة الخالقة لالستدعاء الشعوري حيث إف المتمقي ينبير بجماليات
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التعبير بإبنية تركيبية وتصويرية جديدة عميو محدثة إيقاعات مترادفة عمى صعيد المفظ وما
يؤدي إليو مف معنى  ،وما ينجز مف دالالت.
جمي لنا َّ
أف مف أولويات اىتمامات الشعراء أنيـ يبحثوف عف التجديد الذي مف شأنو أف
ُّ
يقوي لغتيـ الشعرية التي يسعوف إلى طرح رؤاىـ بواسطتيا ؛ فيتتبعوف نماذج عدة مف
وسائط التعبير التي تؤىميـ لعرض جماليات التصوير َّ .إنيـ ينيجوف أساليب متنوعة عبر
استخداـ تقنيات تسيؿ عمييـ سبيؿ الوصوؿ إلى المتمقي بما يجعمو يتعالؽ مع إبداعاتيـ ،
ومف ذلؾ لجوء الشعراء إلى استخداـ تقنية السَّرد في تنضيد أفكارىـ ويحرصوف عمى
استرساؿ ٍ
ليف يكفؿ آلية فنية تنقؿ تمثالت التجربة الشعورية لطرح موضوعات اختمرت في
أعماقيـ ثـ انعكست تجربة شعرية في إطار بنائي قصصي .وعمى ىذا المنواؿ سار عدد مف
الشعراء الميبييف  ،وخير َم ْف تتضح عنده ىذه التقنية الفنية بتوظيؼ السرد في َّ
النص الشعري
َّ
الشاعر (أحمد رفيق الميدوي) ذلؾ في رائعتو ّْ
الشعرية السَّردية التصويرية ألنموذج مف
معاناة الوطف ،في صورة واحد مف أطفالو التي عنوف القصيدة باسمو وصفتو والتي جعؿ
السرد سمة ليا مف البيت األوؿ  ،واف مف الواجب تذكره َّ
أف " االستيالؿ السردي غالبا ما
يسجؿ لحظة انتياء الحدث في الطبيعة ألف الحكي أو القص ما كاف ليبدأ إال بعد انتياء
األحداث  ،فمنذ أوؿ كممة في االستيالؿ يكوف كؿ شيء قد انتيى وعمـ القاص نياية حكايتو
.أي أف الراوي يحكي أحداثا انقضت  ،وىذا ىو سبب ارتباط االستيالؿ بالزمف الماضي ،
والماضي ىنا ليس الماضي الفيزيائي بؿ ماضي أحداث الحكاية" .13ىذه القصة الشعرية
يتجسد فييا الحزف الذي خيَّـ عمى الشعر في ليبيا لفترات طويمة ،تجمَّى حتى صار ظاىرة
عند كثيريف  .وكاف لمحالة السياسية واالجتماعية واالقتصادية دور كبير في وجودىا ،
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واألمثمة عمى ذلؾ كثيرة منيا ما رصدناه في ىذا المؤلَّؼ وغيرىا كثير  .ومما رصدنا ىذه
القصيدة الطويمة (غيث الصغير):

14

التي مطمعيا:

ىو في الممجأ من دون اليتامى

دائم الصمت وقا ار واحتشـــــــــــــــــــاما

واضح الجد قميال مايـــــُــــــــــــرى

ضاحكا إال إذا استحيا ابتســـــــــــــاما

نافذ المــحظ تــــــــــــــراه ناظـــــــــــ ار

ـــــــــــــــــــما َما
نظرة ْ
َ
األجدل يرتاد الحــَ

يتــقي أقــرانــو صــولتــــــــــــــــــــــــــــــو

حين يحتد إذا اشتدوا خصـــــــــــــاما

رمـــوه باحتـــــــــــــــــــــــــــرام ىــــــــــيبة

وقديما أورث الجد احترامـــــــــــــــــــــا

واذا الجد مــــــــــــــع العزم الـــــتقى

جعال لممرء في الناس مقــــــــــــــــــــاما

ىو في الممجـــــــــــــأ أذكى طالب

َبّزىم حفظا وفيما وانتظــــــــــــــــــــاما

دون تسع ناحف ،فــــــي صحة

كالر ِّ
دينى قـــــــــــــــــــــــــــــــــواما
واستواء ّ

فيو رأس القـــــــــــــوم رأياً وىدى

شيخيم عقال وان كان غالمـــــــــــا

تستحي عـــــــــــــزة نفس شمخت

لمعال أال يرى فييم إمـــــــــــــــــــــــــــــاما

واذا نفـــــــــــس الفتى شبت عمى
ليس غير النفس باستعـــــــدادىا

ــــــــــــــــــــــــــــامى
وس
عزة زاحم لممجد َ
َ

سودت في سالف العصر(عصاما)

جئت إعجابا بيا أســــــــــــــــــــــــألو

فتبسمت وأىديت السالمــــــــــــــــــــا

ىب كالشبل نشــــــــــــــاطا واقفا
اطرق الرأس وحيــــــــــــــَّا خافضا

وقفة الجندي وان كان غالمـــــــــــا
طرفو منى حيــــــــــــــــــــــــــــــــَّا واحتراما

حرص الشاعر في البدء عمى تحديد المعني بواسطة ضمير الغائب (ىو) ثـ المكاف
ثـ بادر إلى رسـ
(الممجأ) فالحاؿ (اليتم) لننطمؽ مف صورة واقعية تعمؽ بالذىف  ،ومف َّ
معالـ ىذه الشخصية  :الصمت ــ الوقار ــ العقل ــ الحذر ــ الصرامة ــ الذكاء ــ الريادة)
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ويختـ بالوصؼ الجسماني (ناحف الجسد) والعمري (دون تسع) .كؿ ىذه الصفات تربطؾ
قويا لتولد اإلعجاب بياَّ .إنيا صفات تدعو لمفخر.
بالشخصية ارتباطًا
عاطفيا ً
ً

ستغرب أف نضع ىذه األبيات ضمف ىذا اإلطار المخصص لطرح ما لو صمة بالحزف
قد ُي َ

أو الباعث عميو  ،فيي أبيات مفعمة بالوصؼ الجميؿ لما يمتاز بو ىذا الغيث الصغير مف
الشاعر (الراوي) ػ ػ ّْ
سمات تبيج الروح ؛ فيو الموصوؼ ػ ػ عمى لساف َّ
بكؿ ما يرجو المرء أف
يتسـ بو َّ ،
لكف ىذه التمثالت الجمالية ليذه الشخصية ىي ذاتيا ستكوف سبب قوة انبعاث
الحزف في أعماقنا ،وسندرؾ ىذا عندما نق أر األبيات التالية ليا التي يواصؿ الشاعر فييا سرد
قصتو مع شخصيتة البطمة ؛ فيقوؿ:
لم أكن احسب أنــــــــــــــى باعث

منو حزنا كان في السر مقــــــــــــاما

كتم العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة إال نبرة

عرضت في الصدر عاقتو كالمـــــا

جاشت النفس بحزن مثممـــــــــا

جالت الدمعة في الجفن انسجاما

وانثنى مبتسما حزنـــــــــــــــــــــا وما

أقبح الحزن إذا الح ابتســــــــــــــــاما

قال :ياموالى لــــــــــــو غيرك لم

ِ
ابك فـــــــــــي حضرتو أخشى مالما

منك آنست حنانــــــــــا لم أجد

بعد أــــــــــــــــــــــــــمي مثمو يشفى أُواما

إن لمشاعر روحـــــــــــــــــا خمقت

فوق روح الخمـــــــــــــــــق حسا وغراما

لك ياموالي أفضــــــــــــي بالذي

كاد صدري منو ينشق اكتتـــــــــــــــاما

إن في الشكوى إلى ذي رحمة

سموة تشبو بالصبر اعتصـــــــــــــــــــــاما

رب شكوى جعمت نار األسى

نار إبراىيم بردا وسالمـــــــــــــــــــــــــــــــا

فارعِ لي سمعــا فيذى قصتي

تشرح البؤس ابتداء وختــــــــــــــــــــاما

كان مسعود أبى فــــــــــي قومو

سيد األعراب معروفا ىمـــــــــــــــــــــاما
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فارس الخيل غياث المحتمى

مكرم الضيف كفيال لأليــــــــــــــــــــامى

بارك اهلل لو في ثــــــــــــــــــــــــــروة

تمأل الوادي ثغــــــــــــــــــــــــــــــــــاء وبغامـا

ولو من بنت عم اخـــــــــــــــــوتى

خمسة تنتقص البدر التمــــــــــــــــــــــــــاما

نمحظ ػ بوضوح ػ تمؾ االنعطافة في القوؿ حيث يتغير لوف الخطاب عمى نحو مغاير
لما كاف عميو في المبتدأ في استدارة قوية باتجاه الضد  ،حتى َّ
المصورة
أف الحاؿ األخرى
َّ

تاليا (المخفية) قد فاجأت َّ
ص ِدـ بما ط أر مف ُّ
تبد ٍؿ في الييئة والنفسية
ً
الشاعر نفسو ؛ إذ َّإنو ُ
جرـ نفسو عمى ما كاف سؤالو
 ،األمر الذي لـ يكف في محيط توقعو حتَّى اضطر إلى أف ُي ّْ
السبب فيو  ،وىو ما نجده ثـ نفيمو مف قولو :
لم أكن أحسب أنى باعث

منو حزنا كان في السر مقاما

كـ الحزف
ومف األبيات الثالثة التالية ليذا البيت وما تحمؿ مف تحوالت مشيدية نرصد َّ
َّ
المخزف في الخطاب الذي يحيمنا مباشرة إلى ما َّ
كنا فيو مف رغد المعيش  ،وجميؿ الحياة بما
فييا مف حسف العالقات التي تعكس أجواء األماف والراحة النفسية  .يذكرنا َّ
الشاعر بيا ،
فيتضاعؼ األسى في قموبنا بأكثر مما كاف سيحدث معنا لو لـ نعمـ عف سيرة حياة ىذا
الشاعر في اجتذابنا بشكؿ نفسي لي ِ
شيئا  .لقد نجح َّ
حدث فينا ما أراد مف قوة
الطفؿ وبيئتو ً
ُ
عاطفة تمتزج بالحالة  ،ومف ذلؾ تصويرة ردة الفعؿ الحزبنة عنده ؛ فقاؿ:
كتم العبرة االنبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة
جاشت النفس بحــــــــــــــــــزن مثمما
وانثنى مبتسما حزنا ومــــــــــــــــــــــــــــــا

عرضت في الصدر عاقتو كالمـــــــــا
جالت الدمعة في الجفن انسجاما
أقبح الحــــــــــــــــــزن إذا الح ابتساما

بعد ىذا العرض مف الشاعر لمحالة التي آؿ إلييا الموقؼ الذي وجد نفسو فيو بغير
سابؽ تخطيط لو  ،ومع ذلؾ تفاعؿ بحيوية شعورية معو جعمتو يشرع في عرض صفات ىذه
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مركز في المقاـ األوؿ عمى الصفات الحسية التي بإمكاف أي امرئ أف
ًا
الشخصية الطفولية

يدركيا بقميؿ وقت ويسير جيد لظيورىا ؛ فيي ال تحتاج إلى أداء فعؿ معيف لتُعمَـ  ،لذا
استطرد في الوصؼ قائال:
رمـــوه باحتـــرام ىـــــــــــــــــــــــيبة
واذا الجد مع العزم الـــــتقى
ىو في الممجأ أذكى طالب
فيو رأس القوم رأيــــــاً وىدى

وقديما أورث الجد احترامـــــــــــا
جعال لممرء في الناس مقامـــــــــــــا
َبّزىم حفظا وفيما وانتظامــــــــــــــا
شيخيم عقال وان كان غالما

ثـ نراه يطمعنا عمى بعض ما التمس فيو مف صفات معنوية استطاع أف يقرأىا فيو
ومف َّ

بما أتاح لو قربو منو مف إمكانية معرفتيا فيو  ،فمـ يشأ ػ كما ىو الشأف في القصيدة كمّْيا ػ

أف يحتكر المعمومات التي تحصؿ عمييا  ،واألوضاع التي عايشيا ؛ فأراد أف يضع المتمقى
في متف الحدث .ويندرج ىذا كمو في نطاؽ التييئة لشحنات الحزف في األبيات التَّالية :
كتم العبرة االنبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة

عرضت في الصدر عاقتو كالمـــــــــا

جاشت النفس بحــــــــــــــــــزن مثمما

جالت الدمعة في الجفن انسجاما

وانثنى مبتسما حزنــــــا ومــــــــــــــــــــــــــا
وانثنى مبتسما حزنا ومــــــــــــــــــــــــــــا

أقبح الحــــــــــــــــــزن إذا الح ابتساما
أقبح الحزن إذا الح ابتسامــــــــــــــا

ؽ المفاجأة يمتؼ عمى حواس المتمقي مف إكمالو لقراءة البيت األوؿ مباشرة ؛ إذ يعمؿ
َ
ط ْو ُ

عنصر التخييؿ باالعتماد عمى ما تؤدية كممة (عبرة) والفعالف( :جاش ـــ جال) مع فاعمييما

(النفس /الدمعة) من داللة نافذة في التعبير تسيـ في رسـ صورة مفعمة بالحزف مما يسمع
ٍ
سكب لدموع اندفعت مرة واحدة بعد أف كانت مكتومة في صدر
وي َرى مف
مف تنيد وزفرات ُ ،
ضاؽ بيا حتى َّأنيا حالت بينو وبيف استطاعة النطؽ لمجواب عف السؤاؿ والتعبير عف
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الحزف  ،ومع ذلؾ ػ لتتحقؽ مصداقية الصفات األولى ػ وصفو َّ
بأنو تجمَّد وتصنع التبسـ فزاد
األمر مف شدة التعاطؼ معو  ،وعمَّؿ َّ
الشاعر ذلؾ بأف التبسـ االضظراري اليمكنة إخفاء
حالة الحزف بؿ يقوييا.
َّ
إف تماسؾ األبيات الشعرية في نسيج قصصي جعؿ مسألة الفصؿ بينيا ليس باألمر
اليسير وال المقبوؿ مف جانب الوحدة العضوية كونيا قائمة عمى عنصر السَّرد الذي يحتّْـ
إف َّ
عمييا االتصاؿ حيث َّ
كؿ بيت منيا متمـ لما قبمو مميد لما بعده  ،وليس مف الصواب بؿ
ليس مف المنطؽ أال ننزه المدركات الفنية  ،وندعـ فيمنا بحقيقة وعينا َّ
بأف " الشعر حيف
إطار لبعض نماذجو  ،فإف ذلؾ ال يعني تماثؿ نسؽ البناء القصصي في
يستعيف بالقص ً

مجالي الشعر والنثر"

15

 ،لكننا مارسنا عمييا فعؿ الفصؿ بينيا لضرورة إظيار كيفية البناء

المجسّْد لظاىرة الحزف في القصيدة  ،والبنيات الداعمة لو .
الدرامي  ،وآلية التعبير الفني ُ
واَّننا ػ في المقاـ عينو ػ لف نتمكف مف إثبات كؿ أبيات القصيدة متتاليات لطوليا  ،وىو ما
يفرض االستغناء عف القراءة والتفسير لبعضيا لترؾ مساحة لشرح سواىا  ،تمؾ التي تتركز
فييا األفكار الرئيسة ،والصور الفنية الحاممة لإليحاءات المنبثقة عف المضموف.
خري بالشاعر  ،أو لزوـ عميو لضماف نضج أسموب الخطاب ّْ
طور آخر
الفني أف يبدأ ًا

مف الحوار الذي جرى بينو وبيف غيث الصغير  .ىذه الشخصية الفاعمة يضمف وجودىا
ديمومة التفاعؿ عمى امتداد االمتداديف  :األفقي والرأسي  ،وال يمكف أف يحقؽ السياؽ بموغ
خط النياية (الغاية) إال باالتكاء عمييا في تكويف الدالالت ؛ ألف " الوضع الوجودي
لمشخصية ال يتحدد لحظة تحقؽ النص كمجموعة مف العناصر المشخصنة  ،بؿ يتحدد
لحظة تصور بنية داللية مجردة"

16

مستيال بالفعؿ قاؿ مدخال لمبناء السردي ؛ فيقوؿ عمى

لساف الشخصية المحورية:
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لك يامـــــــــــــــوالي أفضي بالذي

كاد صدري منو ينشق اكتتاما

ٍ
إن في َّ
رحمة
الشـكوى إلى ذي
َّ

ِ
بالصبر اعتصــــاما
سموةً تشبو

نــــار األسى
ُر َّب شكوى جعمت َ

بردا وســــــــــــــالما
اىيم ً
َ
نار إبر َ

سمعا فيــــــــذي قصــتي
فارع لي ً

تشرح البؤس ابتداء وختـــــاما

يبكي الوطف ويرفض اإلقرار بصواب الصمت عف ما َّ
حؿ بو  ،وما يعاني مف ويالت ال
طاقة لمنفس باحتماليا  .أَّنو يجاىر بتممؾ الحزف لزماـ حياتو  ،وتمكنو منو  ،لذا وظَّؼ أداة
التوكيد َّ
(إف)  ،ثـ أعقبيا بمفردات ذات صمة مباشرة باالكتواء الشعوري بأثر مف األحداث ػ
الشكوى ــ رحمة ـــ سموة ـــ الصبر ـــ اعتصاما ـــ ؛ ندرؾ َّأنو خطاب مميء بالفواجع التي
تحتاج لكي تصؿ بحموالتيا النفسية أف تتسـ بطابع القص الذي مف أىـ عناصره وأبرزىا :
الحدث ــ السرد ــ الشخصية ـ وىو ما سيفرزه السياؽ المتتبع لموحدة العضوية ؛ إذ يسير
خمؼ موضوع واحد إلثبات فكرة واحدة ىي  :بياف الواقع القيري وما ىو ممارس مف أساليب
القسوة المفرطة.
مف الواضح أ َّف الشاعر عاد إلى مخزونو الديني ليستدعي منو ما يوافؽ المعنى المتدرج
في السياؽ العاـ لمقصيدة  ،ويختصر مسافات التأثير في المتمقّْي  ،فقد جعؿ عجز بيتو جزًءا

مف آية قرآنية مع أىمية الحفاظ عمى الوزف والقافية  ،وىي قولو تعالى " قمنا يا نار كوني

وسالما عمى إبراىيم"
بردا
ً
ً

17

وبأسموب إثاري قصدي يقفز بالتعبير عف حاؿ إلى تصوير لحاؿ مغاير ؛ فيو يجعؿ

نقيضا لممضمر  ،إذ كيؼ تكوف نار الموعة غير مؤثرة في مف يتعذب بمظاىا  ،وىي
الممفوظ
ً
الصورة التي اختار التشبيو وسيمة لرسميا ؛ فقد شبييا بنار إبراىيـ عميو السالـ ليتخذ القوؿ

الداللة الدينية فحوى يتحرؾ في محيطو المعنى الشعري ال المغوي َّ .إننا نستشؼ مف ىذا أف
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َّ
الشاعر لو غاية تتصؿ بالعنواف المكوف مف صفة (الصغير) وموصوؼ (غيث)  .ونحف ػ
ىنا ػ نتجاوز عف عمد الخوض في الدالالت المتعددة لالسـ  ،نتجاوز ذلؾ لنشير إلى َّ
أف
غاية الصفة ليست إال الستدرار عاطفة القراء واستثارتيـ  ،وتجسيد ثنائية الرفض والقبوؿ :
الرفض لما يحدث ويحدثيـ عنو والقبوؿ بما يحثيـ عميو مستخدما ذاتو وعاء يصمح ألف
تنصير فيو الذوات األخرى  ،حتى يجمعيا عمى حاؿ واحدة  .كما َّ
أف الغاية التي ينشدىا
ترتبط بالمفتتح وىو ما جعمو ػ في بادئ الخطاب الشعري ػ ينتيج أسموب إلقاء إيحاءات
تستدرجنا إلى أف نطمع عمييا  ،ثـ لجأ إلى طمب ذلؾ صراحة في البيت التالي (فارع لي
سمعا فيذي قصــتي ** تشرح البؤس ابتداء وختاما فقد كاف يميد لسرد عميؽ يجذبنا بو
ً
إلى السير معو لإللماـ بأحداث القصة ؛ فمنفعؿ:
لو تحصمت عمى مال بـو

اشتري عدة حرب وحساما

أدرك الثـارات ممن قتمـــــوا

والدي  .إني أريد االنتقاما

من الدنيا التي
ىو منشودي َ

ومقـــــامـا
ِّا
لي ساءت
مستقر ُ

لقد اختزؿ الشاعر بيذا االستدعاء ليذا التركيب مف َّ
مستقر
ًا
النص القرآني ( :ساءت

كثير مف األلفاظ التي كاف سيحتاجيا ليعبر بيا عف سوء حاؿ (غيث الصغير) وما
ومقاما) ًا
ً

يكابده مف ذؿ وىواف  ،واضطراـ نار تأكؿ حشاه  .وكـ حالفو التوفيؽ عندما ساقيا ؛ ألف
وقع ىذه األلفاظ استمد قوة تأثيره مف تماثمو مع السياؽ األصمي الذي ورد في القرآف الكريـ،

اما﴾18التي وردت في معرض تصوير
س ْ
اءت ُم ْ
فمقد جاء باآلية شبو كاممة ﴿إَِّن َيا َ
ستَقَِّار َو ُمقَ ً
ا﵀ عز وجؿ لمعذاب  ،وىو تكرار لمتصوير ذاتو الذي أراده الشاعر  ،لينقؿ لنا الصورة التي

عمييا الصبي لكونو يعامؿ عمى َّأنو مثاؿ ّْ
لكؿ رفاقو في ممجأ (المقرون)* الذي أقامو الغازي
اإليطالي لقير أبناء وطنو  ،وطبيعي أنو لـ يكف لرأفة بيـ  ،وانما لسحبيـ مف انتماءاتيـ ،
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فعال ؛ فمقد ألحؽ المغتصب
وقطع أواصر عالقتيـ بوطنيـ وذوييـ  ،وىذا ىو الواقع ً
اإليطالي بالشعب الميبي " كؿ أسباب األذى واإلذابة واإلبعاد عف الحضارة العالمية والتراث
الديني والقومي"

19

عرضا تحميال قد وفَّرت  ،استدالالت
نطمح إلى أف تكوف الشواىد التي عرضناه
ً
لحاصؿ التفاعؿ القائـ في القصيدة المؤشر لقصدية َّ
الشاعر مثمو كمثؿ غيره مف شعراء
عصره الذيف يحرصوف عمى تفاعؿ القراء مع تجاربيـ الشعورية بما يرسموف مف رؤى فكرية
ونفسية وعاط فية مف خالؿ التراكيب التي يعمدوف إلى صنع تآلؼ بينيا  ،وقد فعموا ىذا ،
وىو ما مكنتيـ مف طرح الرؤيا الشعرية بآليات فنيَّة تحقؽ ليـ القدرة عمى مخاطبة وعي
المتمقّْي بالمؤثرات المحيطة بو ممزوجة بما في مخزوف ذاكرتو ؛ إما باقتباس آية مف القرآف
ٍ
معاف دالة
الكريـ  ،أو جزٍء منيا (االقتباس الظاىر)  ،وا َّما باإلشارات والتَّراكيب التي تشكميا
 ،أو أسموب قرآني (االقتباس الباطف)  ،أو بما نطؽ بو اإلنساف في سيرورة الحياة.
ونختـ بإيراد السرد التاريخي الشعري استكماال لبياف قصة شعب تغيَّرت أوضاعو  ،مف
ألفة وخيرات وأماف إلى فرقة وشتات وموت وذؿ وعوز بفعؿ غزو َّ
حؿ بالبالد لـ يكف يخطر
بباؿ ٍ
أحد أف يحدث  ،بمف فييـ الشخصية التي تدور حوليا األحداث  ،والتي قامت ألجميا
ىذه التجربة  ،ولتدويف ما شيدت بو  ،وشيدت عميو .يقوؿ َّ
الشاعر
......
مرت األيـــــــــــــام لم نعرف ليا
فكان الدَّىر إذ ســــــــــــــــــالمنا
ثم لمـــــــــــــــــــــــــــــا غمبت شيمتو
بينما الحي رقــــــــودا إذ عمت

كد ار من نعم كانت جســــــــــــــاما
سير السعد لنا والنحس نــــــــــاما
قعد السعد وىول الخطب قــاما
صرخة تنذر بالشر النيــــــــــــــــــــــــاما
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ثارت األطفال مــــن مضجعيا

تمأل الرحب صياحا وزحـــــــــــاما

رجت األرض صييـــــــال مفزعا

ورغاء ونباحا وخصـــــــــــــــــــــــــاما

لبسوا ثوب الدجى ايدى سبا

يخبطون البيد في البر انيزاما

تركوا األثقال والمـــــــــــــــال وما

خف حمال والمطايا والخيــاما

ورأى األبطال إن المــــــوت ال

شك فيو فتمقــــــــــــــــــــــــوه زؤاما

قيدوا أرجميم صبـــــــــــــ ار فما

حميا غير رصاص يتــــــــــــــرامى

حميا من ربقة العـــــــــــار ومن

عيشة الذل فقد ماتوا كرامــــــا

ىون الخطب عمينــــــا موتيم

في دفاعا كان لمحق انتقـــــاما

ماترى في الحي حيا بعدمـــا

فرت النسوة يحممن اليتـــــامى

سمكوا في كل شيب ىربـــــا

يستجيرون من الظمم الظالمــا

لست أنسى إخوتي في جبل

يتضاعون من الجوع صيــــــــــــاما

منذ يومين يسيرون ومـــــــــــــــــا

شربوا ماء وال ذاقوا طعـــــــــــــاما

ساقنا الخوف إلى غــــــار بدا

تتوقى الجن فيو ان تنــــــــــــــــــاما

مادخمنا الغار حتى ىجمت
وانثنت في اثر ٍ
ثــان فاقتفت
وتردى ثــــــــــــــــــالث في ىوة
أمو تجرى وال تدرى وفــــي
تركت أطفاليا صرعى ليـــــا
خمفتني وىى التعمم ىـــــــل
خانني عزمي ورجالي فمم

ضبع فافترست منا غــــــــــــــــــالما
طفمة في لحظة صارت عظاما
لم يزد عن قول ( يا أم )كالما
وفي صدرىا من لم يطق فطاما
لفتة كانت إلى القمب زمـــــــــــاما
خمفيا اتبع أم(فُ ُّ
ــت ) زمــــــــــــاما
استطع من شدة اليول قيـــــــــاما
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ففقدت الرشد مغشيا فمــا
وفقدت األم ال اعمم ىــــل
ليتني اسمع عــــــــــــــن موتتيا
حبذا الموت وال العيش ىنا

قمت حتى ىزم الضوء الظـــالما
أفمتت بالطفل أم ماتا ىيــــــــــــــــــاما
فمقد أبقت لي اليم لــــــــــــــــــــــــزاما
خاضعا في ربقة األسر ُمضماما

وىنا أجيش غيث نــــــــــاحبا

إذ رأى دمعي كالغيث رىـــــــــــــاما

وارتمى بين ذراعي فمـــــــــــــا

رام عن صدري ضما والتــــــــــزاما

لسيولة األلفاظ لـ نحتج لبياف معانييا وال الوقوؼ عندىا  ،لكننا نمتزـ بالتنويو عف التضاد
الممتد عمى طوؿ السياؽ بيف المادي والمادي والمعنوي والمعنوي  ،وعف ما تحفؿ بو
القصيدة مف صور  ،مثؿ :
" لبسوا ثوب الدجى ايدى سبا

يخبطون البيد في البر انيزام"

ومثؿ :
" قيدوا أرجميم صب ار فمــــــــــــــا

حميــــــــــــــــــا غير رصاص يترامى"

ومثؿ :
مادخمنا الغار حتــــــــى ىجمت

ضبع فافترست منا غـــــــــــــــــــــــالما

ىذه الصور جاءت ال حقة لصور أخر :
مرت األيام لم نعرف ليا

كد ار من نعم كانت جســـــــاما

فكان الدىر إذ ســـــــالمنا

سير السعد لنا والنحس ناما

إيحاءات ىذه الصور وما تحمؿ مف دالالت مختمفة تدعو لممقارنة بينيا  ،لتقود ػ
ثـ إلى إشعاؿ العاطفة ال ستحالب مخزوف
بقصدية مف القصيدة ػ إلى المقارنة بينيا  ،ومف َّ
ِ
رس ِؿ إليو لما تمتمئ بو ىذه الصور مف بؤس جاء بعد نعيـ
الم َ
المرسؿ و ُ
الحزف المشترؾ بيف ُ
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 ،وىو ما وظَّؼ َّ
الشاعر الزمف الماضي لمداللة عميو حتى كاف ىو المسيطر عمى المعجـ
ا لمغوي لمشاعر بالرغـ مف المتغيرات المكانية .ومف أفعاؿ الماضي الوارة في القصيدة :
(مرت ــ كانت ــ سير ــ ناما ــ غمبت ـــ قعد ـــ قاما ــ ثارت ــ رجت ــ

وفقدت ــ أفمتت

ـــ أجيش) في مقابؿ المصادر ) رقودا ــ نياما ــ صياحا ــ زحاما ــ صييال ــ رغاء ـــ
نباحا ـــ خصاما الظمم ــ الجوع ــ الموت ـــ العيش ــ دمعي الغيث ــ رىاما) َّ .
إف التركيز عمى
الزمف الماضي جاء لغاية داللية حيث َّإنيا تمثؿ زمف ما قبؿ الحدث األصؿ ثـ الحدث :
زمف غيث الصغير  .وقد أطرت ىذه األفعاؿ الموسومة بالماضي لتقاطع مرحمي ألحيزة
قيمية في إطار زمني تعالؽ المصدر مع الفعؿ الستكماؿ دورتيا إذ َّ
إف المصدر ىو المعادؿ
أف حدث بأثر التناسؿ
الموضوعي لمزمف الراىف لمحدث  /لمشاعر  .وخمصت النتيجة إلى ْ
الشخصية و َّ
بيف زمني َّ
الشاعر ميالد زمف القراءة  :الحاضر المستمر.
خاتمة
َّ
نجز َّ
نجز اإلبداعي األدبي  ،ويتعمؽ الم ِ
(الشاعر) بالتجربة لينتج منيا
بالم َ
ُ
يتعمؽ القارئ ُ
تجرية أخرى :شعورية  /شعرية .وتبقى الفكرة موجية لمموضوع الذي كاف أساس تكونيا ؛
فكاف السياؽ وكانت الرسالة .والموضوع ىنا الوطف  ،والفكرة آلية الوصوؿ إلى كيفية مناجاة
معقودا عمى اإلفصاح عنو
الوطف بالصوت (المفظ)  ،والصُّورة (المعنى)  ،وىو ما كاف العزـ
ً

بالتحميؿ الذي كشؼ عمؽ الصمة وتنوع األداء في التعاطي الشعري عند َّ
الشاعريف ( رجب

الماجري ػ أحمد رفيؽ الميدوي ) مع ىذه القضية الحساسة في أسموب تناوليا ؛ فال مثؿ
الصمة بالوطف والتعبير عنيا عند الشاعر أمر يفرض الحرص الفكري والوجداني بأكثر
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وأوفى منو ؛ ُّ
فكؿ شيء يمفت وعيو  :الفرح وطف والمأساة وطف  ،والشرؼ وطف  ،والشكوى
واألنيف والحنيف وطف.
تماىى َّ
الشاعراف مع الوطف فأبانا عالقتيما بالوطف بالشكؿ الذي وافؽ المواقؼ منو بما
مورس عمييما فيو ليس منو بؿ ممف يتقاسموف المكاف ذاتو معيما  ،أو مما حدث لموطف أو
أحدا مف أبنائو كما ىو الشأف مع غيث الصغير الذي كانت قصتو موضوع
لجزء منو  ،أو ً
عما انعكس في داخمو مما رأى مف حاؿ ىذا الصغير.
تجربة شعرية خاضيا الشاعر فعبر َّ
ولـ تبعد تجربة الماجري الشعرية عف تجرية الميدوي لكف نموذج البطؿ كاف مختمفًا ؛
فبينما كاف البطؿ عند الميدوي كائنا بشرًيا حيِّا كاف عند الماجري مدينة  :مدينة بنغازي ،

وبيذا فإف كمييما ناجى الوطف وجعؿ سبب المناجاة عنو ًانا لما رشح مف شعوره ؛ فقد تمثؿ

الوطف في قصيدة الميدوي مأساة مادية كاف غيث الصغير داال عمييا ،وتمثؿ الوطف عند
الماجري مأساة معنوية كاف المتغير القيمي النفسي والسموكي الفردي والمجتمعي الداؿ

الظاىر عمى مدلوؿ واقعي لمستو روح الشاعر َّ
الناقدة  ،فالمستو بجماليات المغة والصورة
الشعريتيف.
وخمص البحث إلى نتائج أىميا:
ػ ػ قضايا المجتمع موضوع مشترؾ بيف الشعراء عمى مر العصور
ػ ػ َّ
الشاعر الميبي عاصر معاناة بالده وعبَّر عنيا وأسيـ في دفعيا عنو في أشعاره بؿ في
أكثرىا.
ػ ػ الرفض سمة بارزة في الشعر في ليبيا بعامة وعند ىذيف الشاعريف بخاصة.
ػ ػ لـ يخجؿ الشاعراف مف توكيد قصورىما عف التغيير لكنيما مارسا أقصى طاقات التعبير
فشحنا أشعرىما بحموالت نفسية كانت صمة الوصؿ بالمتمقي.
المؤتمر العلمي الثاني لكلية اآلداب جامعة الزاوية  8152 / 7 / 51 -51م

255

تمثالت الوطن في ال َّنص الشعري في ليبيا

المصادر والمراجع
أوال ـــ المصادر :
ـــــ القرآن الكريم
ـــــ رجب الماجري (ديوان)  :في البدء كانت كممة  ،منشورات مجمس تنمية اإلبداع الثقافي
ــ بنغازي ــ ليبيا ــ ط2005 / 1م .
ثانيا ـــ المراجع:
ً

ــــ إحسان عباس (دكتور)  :اتجاىات الشعر العربي المعاصر  ،دار الشروق لمنشر

والتوزيع ــ عمان ــ 1األردن  ،ط2001 / 3م.
نموذجا" ،
ــــ بسام قطوس (دكتور) :المنيج النفسي في النقد الحديث " النقاد المصريون
ً
مجمس النشر العممي  :جامعة الكويت  ،ط2004 / 1م .

عمان – األردن ،
ــــ الحافظ السيوطي :صحيح الجامع  ،ج ،1دار المكتب اإلسالمي – َّ
ط1988/3م.
ــــ حسن إبراىيم حسن (دكتور) :تاريخ اإلسالم  .دار الجيل – بيروت  -ومكتبة النيضة
المصريَّة– القاىرة – ط 2001 / 15م .
ـــ خميفة محمد التميسي  :رفيق شاعر الوطن  ،الدار العربية لمكتاب  ،د.ط 1988/م .
ـــ سعيد بنكراد (دكتور)  :شخصيات النص السردي ــ البناء الثقافي " سمسمة دراسات
وأبحاث " جامعة المولى إسماعيل  :كمية اآلداب والعموم اإلنسانية ــ مكناس ـ د.ط /
1994م .
ــــ طو وادي (دكتور):جماليات القصيدة المعاصرة ،الشركة المصرية العالمية لمنشر
ــمونجمان ــ القاىرة ــ ط2000/1م
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ـــــ عاطف جودة نصر (دكتور) َّ :
النص ِّ
الشعري ومشكالت التفسير  ،الشركة المصرية
العالمية لمنشر ــ لونجمان ــ القاىرة  ،ط1996 / 1م
ــــ عبد القادر عبو (دكتور) :فمسفة الجمال في فضاء الشعرية المعاصرة " بحث في آليات
تمقي الشعر الحداثي" منشورلت اتحاد الكتاب العرب ــ دمشق ــ د.ط 2007 /م ؟
ـــ عبد الكريم خضير عميوي السعيدي (دكتور) :السرد في شعر احمد رفيق الميداوي ،
مجمة كمية التربية األساسية ــ واسط ــ جامعة سومر  ،العدد  / 15مارس 2015 /م.
ــــــ عز الدين إسماعيل (دكتور) :الشعر في إطار العصر الثوري ،دار الحداثة ــ مصر،
ط1985/2م
ــــ عمي جعفر العالق (دكتور)  :في حداثة النص الشعري "دراسة نقدية"  ،دار الشروق
لمنشر والتوزيع ــ عمان ــ األردن  ،ط.2003 / 1
ـــــ محمد ادغيم (دكتور) إشراف واعداد ) :ميرجان رفيق األدبي  ،منشورات جامعة قار
يونس – بنغازي – ط1993/1م.
ــــــــ مصطفى ناصف (دكتور) :نظرية المعنى في َّ
النقد العربي  ،دار األندلس لمطباعة
و َّ
النشر والتَّوزيع  .د.ط /د.ت
ىوامش البحث
عماف – األردف ،
 1ػ الحافظ السيوطي  :صحيح الجامع  ،ج ،1دار المكتب اإلسالمي – َّ
ط1988 / 3ـ  ،ص 564
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 2ػ د .حسف إبراىيـ حسف  :تاريخ اإلسالـ  .دار الجيؿ – بيروت  -ومكتبة النيضة
المصريَّة – القاىرة – ط 2001 / 15ـ  ،ص .239/238
النقد العربي  ،دار األندلس لمطباعة و َّ
3ػ د .مصطفى ناصؼ  :نظرية المعنى في َّ
النشر
والتَّوزيع  .د.ط  /د.ت  ،ص .105
 4ػ رجب الماجري (ديواف)  :في البدء كانت كممة  ،منشورات مجمس تنمية اإلبداع الثقافي ػ
بنغازي ػ ليبيا ػ ط2005 / 1ـ  ،ص.171
 5ػ د .عبد القادر عبو  :فمسفة الجماؿ في فضاء الشعرية المعاصرة " بحث في آليات تمقي
الشعر الحداثي" منشورلت اتحاد الكتاب العرب ػ دمشؽ ػ د.ط 2007 /ـ  ،ص .167
 6ػ رجب الماجري (ديواف)  ،ص .254
 7ػ إحساف عباس  :اتجاىات الشعر العربي المعاصر  ،دار الشروؽ لمنشر والتوزيع ػ عماف
ػ األردف  ،ط2001 / 3ـ  ،ص .159
 8ػ د .عمي جعفر العالؽ  :في حداثة النص الشعري "دراسة نقدية"  ،دار الشروؽ لمنشر
والتوزيع ػ عماف ػ األردف  ،ط ،2003 / 1ص.28
 9ػ د .عز الديف إسماعيؿ  :الشعر في إطار العصر الثوري  ،دار الحداثة ػ مصر  ،ط/ 2
1985ـ  ،ض.119
 10ػ د .عبد القادر عبو  :فمسفة الجماؿ في فضاء الشعرية المعاصرة  ،ص .167
نموذجا" ،
 11ػ د .بساـ قطوس  :المنيج النفسي في النقد الحديث " النقاد المصريوف
ً
مجمس النشر العممي  :جامعة الكويت  ،ط2004 / 1ـ  ،ص .39

النص ّْ
 12ػ د .عاطؼ جودة نصال َّ :
الشعري ومشكالت التفسير  ،الشركة المصرية العالمية
لمنشر ػ لونجماف ػ القاىرة  ،ط1996 / 1ـ  ،ص .150
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 13ػ د .عبد الكريـ خضير عميوي السعيدي :السرد في شعر احمد رفيؽ الميداوي  ،مجمة
كمية التربية األساسية ػ واسط ػ جامعة سومر  ،العدد  / 15مارس 2015 /ـ ، .ص 52
 14ػ ػ خميفة محمد التميسي  :رفيؽ شاعر الوطف  ،الدار العربية لمكتاب  ،د.ط ، 1988/
ص .177
 15د .طو وادي  :جماليات القصيدة المعاصرة  ،الشركة المصرية العالمية لمنشر ػ لونجماف
ػ القاىرة ػ ط2000 / 1ـ  ،ص.292
 16ػ د .سعيد بنكراد  :شخصيات النص السردي ػ البناء الثقافي " سمسمة دراسات وأبحاث "
جامعة المولى إسماعيؿ  :كمية اآلداب والعموـ اإلنسانية ػ مكناس ػ د.ط 1994 /ـ  ،ص
.46
 17ػ سورة األنبياء  ،اآلية 69 :
 18ػ سورة  :الفرقاف  :اآلية 66 :
* قرية ليبية صغيرة تقع جنوب غرب مدينة بنغازي
 19ػ د .محمد ادغيـ (إشراؼ واعداد ) :ميرجاف رفيؽ األدبي  ،منشورات جامعة قار يونس
– بنغازي – ط1993/1ـ  ،ص .62،61
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دور الجامعة في تحقيق الضبط االجتماعي لمشباب الجامعي
د .عائشة عثمان لمموم
بجامعة الزاوية  /كمية اآلداب  /قسم الخدمة االجتماعية
مقدمة الدراسة :
يعد الشباب من أكثر فئات المجتمع حيوية ونشاط وقدرة عمى التغيير بما لدييم من قدرات
ابداعية وابتكارية فضال عن نظرتو المستقبمية  ،وىم المرآة التى تعكس واقع ىذا المجتمع
والدليل الذى يمكن ان يعتمد عميو في التنبؤ بمستقبميم عمى ان يتوفر ليم التوجيو التربوي
القام عمى دعائم الدين والفضيمة  ،الذى يربي فييم الوالء واالنتماء لموطن ويسيم بإيجابي في
تحقيق الضبط الداخمى ليم ،بما يضمن سالمة المجتمع والحفاظ عمى امنو األمر الذى
يتعاظم معو الدور الذي يمكن أن تقوم بو مؤسسات المجتمع عامة والجامعة بصفة خاصة ،
ألىمية دورىا فيما تقدمو من برامج وأنشطة تمثل في مجمميا غايات وأبعاد الرعاية
االجتماعية مما يقي الشباب من اآلثار السيئة والناتجة عن التغيرات المجتمعية وخاصة تمك
اآلثار التي اعقبت تورة السابع عشر من فبراير والتي تأثر بيا العديد من شبابنا الميبي ،عميو
فالمجامعة اسياماتيا في تشكيل وعى الطالب باعتبارىم جزء من نسيج ىذا المجتمع يتحممون
مسؤولياتو ويشاركون في نيضتو ويعممون عمى رقيو بشأن قضايا المجتمع ،مع تأكيدىا عمى
ضرورة مراعاة ان يكون لمشباب دور فعال في مواجية التغيرات االجتماعية واالقتصادية
والسياسية التي يتعرضون ليا والعمل عمى توعيو الشباب بأىمية التمسك بقيم وعادات وتقاليد
المجتمع كأحد محددات الضبط االجتماعي واكسابيم المعارف والمعمومات عن أىمية
المشاركة في قضايا المجتمع المعاصرة وخاصة في ظل األحداث الحالية لممجتمع الميبي
،عميو فإن لمجامعة دور وأىمية في تحقيق ذلك بتسخير برامجيا وانشطتيا المتعددة والتي
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تسيم في احداث التوافق وتحقيق الضبط االجتماعي بكفاءة وفاعمية األمر الذي يضمن
األمن واالستقرار لممجتمع لذا اتجيت الدراسة الحالية الى تحديد محددات الضبط االجتماعي
لمشباب الجامعي وتحديد دور الجامعة في تحقيق الضبط االجتماعي والصعوبات التي تحد
من تحقيق الجامعة ألدوارىا في تحقيق الضبط االجتماعي لمشباب الجامعي .
مشكمة الدراسة :
شيد المجتمع الميبي مجموعة من األحداث السياسية المختمفة أفرزت العديد من القضايا
ذات األبعاد المتداخمة  ،وانعكست آثارىا بوضوح عمى مختمف الجوانب االقتصادية
واالجتماعية والثقافية  ،وعمى األفراد وتحركاتيم ودوافعيم وأفعاليم  ،ومما الشك فيو أن ثورة
 17فبراير وما صاحبتيا من أحداث وظواىر وأفكار وممارسات لخير دليل عمى ذلك  ،فتمك
التغيرات التى طرأت عمى المجتمع الميبي حممت في طياتيا العديد من التحوالت والتوجيات
المختمفة  ،وكانت أكثر الفئات تأث اًر بتمك األحداث والظواىر فيما يتعمق باتجاىاتيم وقيميم
وأفكارىم فئة الشباب بصفة عامة والشباب الجامعي بصفة خاصة  ،نظ اًر لما تتميز بو ىذه
الفئة من التكوين المعرفي والعممي والذي يجعميم في مقدمة المتعاممين مع ىذه التغيرات
والتحوالت  ،وبناءاً عميو فإن توجيو اولئك الشباب توجيياً عممياً صالحاً واعداده لتحمل أعباء
الحياة ليس بأقل قيمة في التفكير في أعظم المشروعات االقتصادية والتي تنقذ األمم من
الفقر ؛ ألن إعداد الشباب القوي الصالح ىو مشروع الحياة المستقبمية لألمم  ،فيو يمثل أمل
المجتمع ومستقبمو وأساس التقدم في كافة المجاالت  ،ألنو من أكثر فئات المجتمع حيوية
ونشاطاً وقدرة عمى التغيير  ،ولديو من القدرات اإلبداعية واإلبتكارية  ،ودور الجامعة
بأقساميا المختمفة ليا أىمية فيما تقدمو من برامج وأنشطة مختمفة تمثل في مجمميا غايات
وأبعاد الرعاية والتوعية  ،مما يقى الشباب من اآلثار السيئة الناتجة عن المتغيرات المجتمعية
الحالية في المجتمع الميبي  ،فاألحداث التي يمر بيا مجتمعنا في اشد االحتياج لدور
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الجامعة وبرامجيا المختمفة والتي تيتم بالبناء االجتماعي لممجتمع واحداث التغيير االيجابي
فيو  ،والتى ينبغي أن تسخر برامجيا وانشطتيا لرعاية الشباب عامة والشباب الجامعي بصفة
خاصة  ،من اجل اخضاع ىؤالء الشباب لقيم ومعايير المجتمع بيدف تحقيق التماسك
االجتماعي لممجتمع وتحقيق الضبط االجتماعي لمشباب الجامعي أثناء ممارستيم لكافة
البرامج واالنشطة الجماعية  ،األمر الذي يضمن تحقيق األمن واالستقرار في ظل األحداث
الحالية .
أىمية الدراسة :
يعد الشباب من أىم مصادر التجديد والتغيير بالمجتمع  ،لذا فإن االىتمام بيم ورعايتيم
وحمايتيم ما ىو إال حماية لكيان المجتمع واستق ارره  ،ويكون ذلك من خالل اىتمام كافة
مؤسسات المجتمع بيم ومن بينيا الجامعة باعتبارىا من المؤسسات التربوية والتعميمية ومن
خالل أدوارىا المختمفة التي يمكن من خالليا تحقيق الضبط االجتماعي لمشباب  ،بما
يضمن مواجيتيم ألية ظواىر سمبية تيدد أمن وسالمة المجتمع .
أىداف الدراسة :
 -1تحديد محددات الضبط اإلجتماعي لمشباب الجامعي .
 -2تحديد دور الجامعة في تحقيق الضبط االجتماعي لمشباب الجامعي .
 -3تحديد الصعوبات التى تحد من تحقيق الجامعة ألدوارىا في تحقيق الضبط االجتماعي
لمشباب الجامعي .
تساؤالت الدراسة :
 -1ما محددات الضبط االجتماعي لمشباب الجامعي .
 -2ما دور الجامعة في تحقيق الضبط االجتماعي لمشباب الجامعي .
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 -3ما الصعوبات التي تحد من تحقيق الجامعة ألدوارىا في تحقيق الضبط االجتماعي
لمشباب الجامعي .
مفاىيـــــم الدراسة :
 -1مفيوم الضبط االجتماعي :
يعرف بأنو مجموعة من القواعد الرسمية وغير الرسمية المنظمة لمسموك اإلنساني  ،التى
تضبط سموك الفرد من خالل مجموعة من القواعد الدينية والقانونية والقواعد المتوارثة األخرى
من عادات وتقاليد وأعراف سائدة في المجتمع  ،والتي تحدد أنماط السموك المقبول وغير
المقبول اجتماعياً .

1

ويقصد بالضبط االجتماعي وفقاً ليذه الدراسة  :بأنو كافة األساليب التي يتم استخداميا
مع الشباب الجامعي من خالل ممارسة كافة البرامج واألنشطة المختمفة داخل الجامعة من
أجل فرض القيم والمعايير والسموكيات المالئمة والنابعة من الدين والقيم بما يضمن تحقيق
التماسك االجتماعي لممجتمع والمحافظة عمى كيانو واستق ارره وخاصة في ظل األحداث
الحالية المصاحبة لثورة  17فبراير .
 -2الشباب الجامعي  :يعرف الشباب الجامعي بأنيم  :تمك الشريحة من الشباب المنتمين
إلى المؤسسات التعميمية الجامعية المختمفة والتى يعود عمييا احتالل المكانة االجتماعية
المستقبمية  ،والتي تربط بينيم اىتمامات وميول ولغة مشتركة نتيجة انتمائيم إلى
مؤسسة تعميمية مشتركة  ،حيث تمعب الجامعة دو اًر ميما في حياة الشباب و تنمية
2

شخصياتيم .

ويقصد بالشباب الجامعي وفقاً ليذه الدراسة اجرائياً :


كل طالب لم يتجاوز عمره ثالثة وعشرين عاماً.



أن يكون مقيداً وبصفة منتظمة بالدراسة لمعام الجامعي .2018/2017
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ان يكون من كال الجنسين ذكو اًر واناثاً .

اإلجراءات المنيجية لمدراسة :
 -1نوع الدراسة :تعد ىذه الدراسة من الدراسات الوصفية الذى يستيدف الحصول عمى
معمومات دقيقة حول الظاىرة محل البحث والكشف عن العالقات واالرتباطات القائمة
بين المتغيرات التى اىتم بيا البحث لموصول الى معرفة مبنية عمى دراسة الواقع وصوالً
لمجموعة من التعميمات والتوصيات والمقترحات التى يمكن من خالليا تطوير دور
الجامعة في تحقيق الضبط االجتماعي لمشباب الجامعي .
 -2منيج الدراسة  :تيدف ىذه الدراسة لمتعرف عمى دور الجامعة في تحقيق الضبط
االجتماعي لمشباب الجامعى فقد استخدمت الباحثة المنيج الوصفي باعتباره المنيج
المناسب لموضوعيا وأىدافيا الذى يمكنيا من دراسة ظاىرة كماىي في الواقع ووصف
وضعيا الراىن وذلك باستخدام اسموب المسح االجتماعي الشامل .
 -3أدوات جمع البيانات  :استمارة استبيان خاصة بأعضاء ىيئة التدريس بجامعة طرابمس
كمية اآلداب قسم الخدمة اإلجتماعية .
وقد قامت الباحثة بتصميم استمارة اإلستبيان وتضمنت (  ) 18فقرة موزعة عمى المحاور
التالية :
 -1المحور األول  :محددات الضبط اإلجتماعي لمشباب الجامعي وعددىم (  ) 6فقرات.
 -2المحور الثاني  :دور الجامعة في تحقيق الضبط االجتماعي لمشباب الجامعي وعددىم
(  ) 6فقرات.
 -4المحور الثالث  :الصعوبات التى تحد من تحقيق الجامعة ألدوارىا في تحقيق الضبط
االجتماعي لمشباب الجامعي وعددىم (  ) 6فقرات.
المؤتمر العلمي الثاني لكلية اآلداب جامعة الزاوية  8152 / 7 / 51 -51م

866

دور الجامعة في تحقيق الضبط االجتماعي للشباب الجامعي

وقد تم اختبار صدق محتواىا بعرضيا عمى عدد( )2من المحكمين من أعضاء ىيئة
التدريس تخصص خدمة اجتماعية وعدد ( )2من اعضاء ىيئة التدريس تخصص عمم
اجتماع  ،وذلك إليجاد اتفاق حول الصياغة  ،وارتباط األسئمة بالمتغيرات المراد جمع بيانات
حوليا  ،ولقد تم تعديل الصياغة باإلضافة والحذف حتي تحقق نسبة ( )%85من اإلتفاق .
 -5مجاالت الدراسة :
أ -المجال المكاني  :قامت الباحثة بإجراء الدراسة الميدانية بجامعة طرابمس كمية اآلداب
قسم الخدمة اإلجتماعية .
ب -المجال البشرى  :فقد تم حصر شامل ألعضاء ىيئة التدريس بقسم الخدمة االجتماعية
بجامعة طرابمس وقد بمغ عددىم ( )50مفردة .
ت -المجال الزمني  :تم جمع البيانات الخاصة بإستمارة اإلستبيان من مفردات البحث خالل
الفترة من  2018/4/22وحتي .2018/5/6
األســـــس النظريــــة لمدراســـــة :
أىداف الضبط االجتماعي  :ييدف الضبط االجتماعي إلى تحقيق االمتثال والتضامن
واستمرار مجتمع أو جماعة معينة وتمثل تمك األىداف أىداف عامة لمضبط ،ولكن كثي اًر من
األفراد يسعون إلى الضبط والسيطرة والتحكم من أجل تحقيق قبول انماط السموك التى
يفضمونيا ىم أنفسيم ،وقد يكون اليدف استغالل اآلخرين والوصول الى السمطة والمكانة
اإلقتصادية او الشخصية أو السياسية .

3

ويمكن تمخيص أىداف الضبط االجتماعى فيما يمي :
 -1ىدف استغاللى  :تدفع اليو بعض المصالح الداتية سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة
والمثال الواضح في ذلك يتجمى في قيام بعض الشركات والمؤسسات في المجوء إلى
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اساليب الدعاية واإلعالن من أجل التأثير في الناس من أجل الشراء او المساىمة او
اإلشتراك في مشاريعيا .
 -2ىدف تنظيمي :ويتمثل في المحافظة عمى سموك من النوع التقميدي والعمل عمى تأكيده
واستم ارريتو حيث يجدون اإللتزام بو مفيد ليم .
 -3ىدف تجريدي :وىو موجو نحو التغير اإلجتماعى الذى يعتقد انو مفيد ويحقق مصالح
المجتمع  ،ويتم ذلك من خالل تخميص المجتمع من وطأة العادات والتقاليد المعوقة
4

والعمل عمى تطوير المجتمع حتي يحقق أىدافو .

 -4يرى بعض عمماء االجتماع أن أىداف الضبط اإلجتماعى األساسي تتمثل في تحقيق
اإلمتثال لممعايير اإلجتماعية وتدعيميا والعمل عمى استم ارريتيا .
 -5ان اليدف األسمى لمضبط األجتماعى ىو ضمان استقرار النظام اإلجتماعى والمحافظة
عميو في حالة سوية  ،فمن طبيعة ووظيفة الضوابط اإلجتماعية ان تعمل عمى تماسك
الجماعة عمى اختالف مستويات بنيتيا  ،إال أن ىذا التماسك قد اليكون كامالً دائماً ،
وذلك ألن الم صمحة الشخصية لألفراد قد تتعارض مع المصمحة المشتركة لمفئات
والجماعات  ،وىا تتجمى أىمية الدور الذى تقوم بو الضوابط اإلجتماعية في التنسيق
والتوفيق بين النشاطات واإلىتمامات الفردية وبين مصالح الجماعة عمى مختمف
المستويات ،حتى اليتصـ ــدع البناء اإلجتماعى نتيج ــة صـراع بين انس ــجة البناء
اإلجتماعى .

5
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أىمية الضبط اإلجتماعى :
رغم اختالف العمماء حول تعريف الضبط اإلجتماعى ومضمونو فقد اتفقوا عمى أىميتو
وضرورتو اإلجتماعية بالنسبة لممجتمع  ،وتكمن أىمية الضبط اإلجتماعى في النقاط التالية.
 -1الضوابط اإلجتماعية ضرورية لتنظيم معامالت وعالقات األفراد بعضيم ببعض  ،فيى
وسيمة تدعيم النظام والقضاء عمى الفوضى والجنوح في الجماعة .
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 -2يعتبر الضبط اإلجتماعى وسيمة المجتمع وطريقة لمعمل عمى تكيف سموك وتصرفات
األفراد والجماعات  ،كما أنو وسيمة ىامة تعمل عمى اإلستقرار والتماسك اإلجتماعى .
 -3تمعب األخالقيات المينية وىي مجموع ــة الضوابط الخمقية المتعمقة بالمج ــال الميني دو اًر
ايجابياً في تحديد مـ ـواقف الناس إزاء العمل كقيمة اجتماعية أخالقية  ،وتستند ىذه
األخالقيات إلى مبدأ أن العمل ىو الى يحقق لمفرد ذاتيتو اإلجتماعية  ،وىى الدالة عمى
مدى كفايتو وقدرتو وامكانياتو ،وتعتبر المينة طريقة الى التماسك اإلجتماعى بين أفراد
الم ــينة الواحدة  ،كما انيا تعمل عمى غ ـ ــرس الضمير الميني الــذى يص ــدر عن الميل إلى
العمـ ــل المــتثقن وم ــحاـولة اإلبداع .
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 -4يعتبر التخطيط الوقائي (من اإلجرام) من عناصر الضبط اإلجتماعى  ،وىو ركيزة من
ركائز التخطيط األخالقى  ،فعدم ترسيخ القيم األخالقية وعدم التفيم الصحيح لمقواعد
الدينية التى تعتبر من أقوى الضوابط اإلجتماعية تعتبر من مسببات الجريمة ويعتبر
اسموب التخطيط األخالقى ركيزة اساسية لمدفاع اإلجتماعي وضبط سموك من لدييم
استعداد لمسموك اإلجرامى .
 -5يؤدي الدين وىو أقوي الضوابط اإلجتماعية من وظائف اجتماعية ميمة ،فالدين فضالً
عنن المحافظة عمى النظام واإلنسجام اإلجتماعى يقوي الرابطة اإلجتماعية ويشعر
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المجتمع بوحدتو الخاصة من خالل اإلتحاد في العقيدة واشتراك في الممارسات والمناسبات
ا لدينية ،واإلمتثال لألوامر والنواىي اإلليية فتصبح الضوابط الدينية ليا قوة إلزامية.
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 -6دور األسرة الذى تقوم بو في تحقيق تربية اجتماعية متكاممة  ،اذ انيا تشرف عمى تربية
الفرد في وقت اليكون قد استكمل بعد مقومات ذاتيتو الفردية واإلجتماعية  ،والتربية
اإلجتماعية التنحصر في نطاق البيت أو المدرسة بل تتعدى ذلك إلى اجيزة الثقافة العامة
والنوادى والجمعيات .
 -7يمكن من خالل القيم والمعايير السـ ــموكية وانماط الحياة التــي تعتبر اساس عممية الضبط
اإلجتماعى وتوقع السموك اإلجتماعى باعتبـ ــار أن ىذا الس ـ ــموك يتم وف ـ ـ ـ ــق قواعـ ـ ــد وانماط
مـحددة .

9

مما تقدم يتضح أىمية الضبط اإلجتماعي بالنسبة لمفرد والجماعة والمجتمع  ،ففى كل
مجتمع توجد آليات لمضبط اإلجتماعى ليا فعاليتيا في سموك األفراد ،ومن مجموع ىذه
اآلليات يتكون جياز ضابط يرتبط بصورة وثيقة بالجماعة التى يعيش فييا الفرد ويختمف
من جماعة الى مجتمع آخر من حيث األساليب والوسائل التى تمارس بيدف احداث
التأثير في سموك الفرد والجماعة .
وسائل الضبط اإلجتماعى :
أوالً  :وسائل الضبط اإلجتماعى الرسمية :
 -1الدين ودوره في الضبط اإلجتماعى  :الدين كنظام اجتماعى يثير في الفرد انفعاالت
خاصة نحو موضوع اإلعتقاد تحممو عمى ان يسمك سموكاً خاصاً  ،والتعاليم الدينية
بوجو خاص عبارة عن مجموعة من اآلوامر والنواىى  ،وتخص ىذه التعاليم عمى طاعة
اآلوامر وتجنب النواىى  ،كما تيدف إلى اإلرتقاء عمى المجتمع والمافظة عميو  ،وكمما
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كان المجتمع شديد التماسك كان الدين أقوى سمطاناً عمى األفراد إذ ينظر إلى الدين في
ىذه االلة عمى أنو نظام اجتماعى شامل مشـ ـ ــترك اليسـ ــمح ألي ف ـ ــرد أن يكـون لو رأي
10

خاص فيع أو يسـ ـ ــمك سـ ــموكاً خارج ـ ـ ـاً عنو .

كما يحدد الدين القواعد التى تسير عمييا

الجماعة ويزودىا بمجموعة القيم التى يجب ان يتمسك بيا األفراد  ،فالدعوة إلى الخير
واألمر بالمعروف والنيي عن المنكر والتحمل من المعاني الذاتية في سبيل الصالح العام
 ،والدعوة إلى تطيير النفوس والدعوة إلى الحق والتع ــاون والتعاطـ ــف كميا معاني
يؤكدىـ ــا الدين ويت ــم بيا تدعيـ ـ ــم وحـ ــدة الجماع ـ ــة والمجتمـ ــع .

11

 -2القانون ودوره في الضبط اإلجتماعى:
يعد القانون أىم وسائل الضبط اإلجتماعى باعتباره ضرورة لحياة الجماعة وتدعيم النظم
والمعايير وقواعد السموك ،بيدف تحقيق اإلمتثال في المجتمع .
وعندما نبحث عن القان ــون بمعناه الحـ ــديث ندم ــج معو فكرة تنظيم العالقات اإلجتماعية بين
األف ـ ـراد ،فالقانـ ــون يؤمـن الناس عمى حياتيم وأنفسيم ومتاعيــم ويجعل الحياة منظم ــة سيمة
.

12

فالقانون ىو الوسيمة التى يعالج بيا المجتمع نفسو ويحافظ عمى كيانو ووجوده ومن ىنا

كان الخروج عمى تعاليم عمى تعاليم القانون تيديداً لمتماسك اإلجتماعى ولممثل اإلجتماعية
والثقافية والقيم اإلجتماعية  ،كما يعتبر إقرار ىذه التعاليم وفرضيا عمى الناس أىم عامل
لمضبط اإلجتماعى .

13

أنواع القانون :
 -1القانون العرفي  :وىو صورة أولية يقنن الممارسات التقميدية ويوفر طابعاً رسمياً لقواعد
السموك واجراءات التنفيذ وعقوبة المخالفين  ،وىو قد يكون مدوناً أو غير مدوناً.
 -2القانون المسنون  " :التشريعي" نمط من القانون تم سنو من خالل إجراء رسمي واعمن
في وقت محدد عن طريق سمطات معترف بيا .
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 -3قانون تنظيمي  :قانون ال يعتمد عمى العرف او التقييد وانما ثم سنو خصيصاً لتمبية
احتياجات جديدة خالل فترة التغير اإلجتماعى السريع ،حيث انو عندما يحدث تغير
اجتماعى وتكنولوجي سريع تظير ظروف جديدة تحتاج إلى تنظيم من نوع جديد ال
14

تستطيع المعايير التقميدية من ادارتو أو ضبط أداءه .
ثانياً :وسائل الضبط اإلجتماعى غير الرسمية :

 -1العادات اإلجتماعية  :ىي صورة من صور السموك اإلجتماعى استمرت فترة طويمة من
الزمن واستقرت في المجتمع

واصبحت تقميدية ،وىى اساليب لمفكر والعمل ترتبط
15

بجماعة فرعية او لمجتمع بأسره .

ومن خصائصيا  -1 :تتميز بكونيا إجراء ظير بالتدريج دون رغبة صريحة بأن
يصطنع ودون سمطة رسمية إلعالنو او تطبيعو أو حمايتو.
 -2العادة ىي األكثر تمقائية من بين قواعد السموك اإلجتماعي .
 -3إنيا أشير قواعد السموك اإلجتماعي اجبا اًر " إلزاماً".
 -4تتغمل في كل مناسبة من مناسبات حياتنا عمى مدى طويل .
 -5العادة اإلجتماعية تتميز بالثبات وعدم التغير والجمود النسبي ،بسبب غرسيا في نفوسنا
وأفكارنا وتعود األفراد عمييا واألخذ بمقتضياتيا.
16

 -6تتميز العادات اإلجتماعية كظاىرة اجتماعية بالنسبية فيي تختمف من مجتمع آلخر.
-2التقاليد :

يطمق ىذا المصطمح عمى انماط السموك المقننة التى تنتيجيا الجماعة وتعمل عمى دعم
تماسكيا ووعييا بذاتيا  ،كما تحضى بالقبول من جانب األعضاء ،وتعتبر عناصر ثقافية
تنتقل من جيل إلى آخر .

17
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أىمية التقاليد  :تعتبر التقاليد عادات ميمة ألنيا ترشد الناس بطريقة سيمة ومريحة إلى
جميع طرق التصرف الصائبة والمالئمة في مختمف أمور الحياة  ،وبذلك فيى تييئ ليم
المعيشة والعمل المشترك ،وذلك ألنيا تمد الناس بمجموعة من األنماط السموكية الجاىزة
والمعدة من قبل لكي يتبعونيا  ،لتسيل عمييم تحقيق حاجاتيم األساسية  ،وبذلك يستطيعون
المحافظة عمى بقائيم واستمرارىم  ،كما تضع القوانين والنظم وترسم األساليب والتصرفات
التى تتيح لمناس التعاون والتفاعل فيما بينيم ،وتعمميم كيف يتكيفون مع المواقف البيئية
المختمفة وكيف يستجيبون ليذه المواقف استجابة موحدة تجنبيم الصراع والفرقة  ،وتحافظ
18

عمى تماسكيم .

 -3األعراف :العرف اتفاق الناس عمى اتباع خطة معينة في مختمف الوان النشاط اإلجتماعى
مع احساسيم ب ضرورة ىذه الخطة كقاعدة قانونية ،والقاعدة القانونية ال تصدر عن السمطة
الحاكمة وانما تستخمص من واقع حياة الجماعة  ،فيى خطة أو عادة ألفيا الناس في تعامميم
مع بعض وجدوا عمييا حتى يتكون في انفسيم احساس بضرورة اتباعيا ،وبخاصة في
19

الجماعات البسيطة محدودة المساحة واألفراد .

فالعرف عند أيو جماعة ىو أخالقياتيا غير المصاغة وغير المقننة كما تبدو في السموك
العممى .
فمن خصائص العرف كنمط من العادات اإلجتماعية ىي :
 -1ممزماً لدرجة كبيرة .
 -2ييدف لمصمحة المجتمع ككل وليس لمصمحة جماعة خاصة .
 -3غير مدون او مقنن .
 -4ليس مفروضا من جية رسمية .
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أىمية العرف بالنسبة لممجتمع :
يمثل العرف كنوع من العادات اإلجتماعية ونسقاً من انساق المجتمع المعيارية  ،ويتميز
باعتباره أىم أدوات الضبط اإلجتماعي وأقواىا  ،لذلك يعتبر قمب العادات اإلجتماعية  ،وقد
اكد

(كنزلى ديفنز) عمى أىمية العرف بالنسبة لباقي العادات  ،وشبو بالنواة وأىميتو

لمبروتوبالزما في الخمية  ،فالعادات اإلجتماعية ىى الجسم والمادة أما العرف في سيطرتو
وضغطو عمى الناس كالسيد المطاع  ،لذلك قيل أن العرف سمطان وبخاصة في المجتمعات
البدائية والجماعات الريفية المنعزلة حيث يقوم في ىذه المجتمعات مقام القوانين الوضعية
المقننة  ،وحتى في المجتمعات الحضرية التى يسود فييا القوانين اليزال الناس محكومين في
سموكيم وأعماليم بالمظير العرفي لمضبط أي بالسنين واألعراف اآلمرة أكثر من كونيم
محكومين بالمظير الشكمي الظاىري لمضبط االجتماعي أي بالقانون فالعرف يقف الناس
دائماً بالمرصاد سواء وجد القانون الوضعي أم لم يوجد  ،فالعرف يعاقب عقاباً مباش اًر وسريعاً
ليس فيو تأخير مثل القانون واجراءاتو  ،انو يعاقب باالحتقار واالزدراء والكالم الجارح
واالستيجان  ،وقد يصم الشخص بوصمة عار ال تمحى مع مرور السنين واأليام  ،والعرف
في توقيع الجزاءات ال يسمح دفاعاً واليقبل عذ اًر واليؤجل عقوبة وحكمو صارم قاس وعاجــل
.

20

فمن خالل ماسبق فالضبط اإلجتماعى وسيمة اجتماعية تقافية تنظم انماط السموك
اإلنساني وتدفعو لإلمتثال لمتقاليد وانماط السموك اليامة لمجماعة والمجتمع ككل  ،وىو بمثابة
مختمف القوى التي يمارسيا المجتمع لمتأثير عمى أفراده من عرف وتقاليد وأجيزة يستعين بيا
عمى حماية مقوماتو والحفاظ عمى قيمو وخصائصو ويقاوم بيا مايمكن أن يتطرق إلييا من
عوامل اإلنحراف ومظاىر العصيان .
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الدراســـات الســـابقة :
تحصمت الباحثة عمى بعض الدراسات السابقة التي ارتبطت بشكل مباشر أو غير
مباشر بموضوع الدراسة التي يمكن االستفادة منيا في إثراء ىذه الدراسة وتحديد أوجو االتفاق
بينيا بشكل قد يسيم في تطوير دور الجامعة في تحقيق الضبط االجتماعي لمشباب الجامعى
 ،وفتح ىذا المجال لمدراسة والبحث  ،ومن ثم تحاول الباحثة تصميم دراستيا؛ لتكون إضافة
جديدة ليذا التراكم المعرفي  ،وقد ثم عرض بعض الدراسات السابقة حسب أىميتيا لموضوع
الدراسة عمى النحو التالي :
الدراسة األولى  :التي قام بيا (محمد عثمان التبيتي  )2015حول دور الجامعة في
تنمية قيم المواطنة لدى الطمبة  ،واستيدفت ىذه الدراسة معرفة دور إدارة جامعة تبوك في
تنمية قيم المواطنة لدى الطمبة وكذلك تحديد ما إذا كانت ىناك فروق في قيم المواطنة تعزى
لمتغيرات الدراسة ( المستوى الدراسي ،الجنس ،التخصص) واستخدم الباحث المنيج الوصفى
من خالل استبانو طبقت عمى عينة قواميا ( )550من طمبة الجامعة بجامعة تبوك ،
وتوصمت الدراسة إلى جممة من النتائج أىميا  :ارتفاع المستوى العام لممواطنة لدى الطمبة
بجامعة تبوك  ،كما اتضح أن الوالء لموطن يمثل أعمى قيم المواطنة يميو اإللتزام بمعايير
المجتمع  ،ثم الشعور بالمسؤولية األخالقية تجاه المجتمع  ،وبينت النتائج أيضاً وجود ارتباط
ايجابي ودال إحصائياً بين الدور الذي تقوم فيو إدارة الجامعة وبين قيم الم ـ ـواطنة ل ـ ـ ــدى
الشباب من الذك ـ ـ ـ ــور واإلناث في جامعة تبـ ـ ـ ــوك.

21

الدراسة الثانية  :قام بيا (عبد الودود مكرم  )2009بعنوان دور الجامعة في تنمية وعى
الشباب بالمسؤوليات الوطنية  ،دراسة استيدفت دور جامعة المنصورة في تمكين شبابيا من
الوعى بمسؤولياتيم الوطنية لدعم قضايا التنمية وبناء المستقبل  ،وقد استخدم الباحث استمارة
اإلستبيان لجمع البيانات عمى عينة من طمبة المنصورة واستخدم بذلك المنيج الوصفى
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وتوصل الى عدد من النتائج كان من أىميا  ،ان تحقيق دور في ىذا يكون من خالل تنمية
وعى شبابيا بمسؤلياتيم الوطنية وذلك من خالل جودة األداء الجامعى في مجال التخصص
العممى واألكاديمي  ،وذلك بما يدعم األسس العممية لتوجيات التنمية في مجاالتيا المختمفة
وتدريب الطالب عمى ميارات العمل التعاونى والخدمة التطوعية.

22

الدراسة الثالثة  :دراسة قام بيا ( فؤاد العاجز  )2007ىدفت الى الكشف عن أىم القيم التى
تنمييا الجامعة اإلسالمية لدى طمبتيا من وجية نظرىم ومدى تأثير متغيرات الجنس والمستو
األكاديمى ونوع الكمية عمى دور الجامعة في تنمية بعض القيم  ،واستخدم الباحث استمارة
اإلستبيان لمعرفة أىم القيم التى تنمييا الجامعة  ،وطبقت عمى عينة من الطمبة عددىا
( ) 505من الطمبة  ،ومن أىم النتائج التى توصمت إلييا الدراسة  ،التوجد فروق دالة
إحصائياً لدور الجامعة اإلسالمية في تنمية القيم إلى طالبيا تعزي لمتغير الجنس  ،توجد
فروقات تعزى لمتخصص لصالح الكميات اإلنسانية عمى حساب الكميات التطبيقية  ،توجد
فروقات دالة إحصائياً لدور الجامعة تعزى لممستوى األكاديمى لصالح المستويات العميا.23
الدراسة الرابعة  :مقدمة من( د .مختار برطشة  )2014ىدفت إلى إبراز دور الجامعة في
مفيوما حديثًا ليس فقط
تنمية مفيوم المسؤولية االجتماعية لدى الشباب الجامعي ،باعتباره
ً
عمى المستوى المحمي  ،بل عمى المستوى العربي والعالمي وذلك من خالل تحقيقيا
لألىداف اآلتية-:
 -1توضيح لمفيوم المسؤولية االجتماعية لمجامعات كمصطمح حديث العيد.
 -2التعرف عمى آليات أداء الجامعات لمسؤوليتيا االجتماعية بطريقة فاعمة.
 -3بيان أىمية قيام الجامعات بدورىا في تعزيز مفيوم المسؤولية االجتماعية .
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 -4تقديم مقترحات قد تساىم في تعزيز المسئولية االجتماعية لمجامعة لدى الشباب
الجامعي.
ومن أىم المقترحات التى توصل إلييا كانت مايمى :
 -1االىتمام بالمسؤولية االجتماعية من خالل تضمينيا في خطة الجامعة وأىدافيا
واجراءاتيا وجوانب تقويم أدائيا.
-2

مفاىيما حول المسؤولية
تضمين بعض المواد التعميمية خاصة المقررات الدراسية
ً

-3

إنشاء دائرة متخصصة في الجامعة تعنى بمسؤوليتو االجتماعية ومتابعة أداء كل

االجتماعية ،من خالل ربطيا بمحتوى المقرر حيثما أمكن ذلك.
الوحدات في ىذا المجال.

 -4عقد مؤتمر سنوي مشترك تشارك فيو كل الجامعات الميبية وو ازرة التربية والتعميم العالي
متخصصا في مناقشة السياسات العامة لممسئولية االجتماعية لمجامعات ،وعرض
يكون
ً

التجارب الناجحة لتقويميا وتطويرىا وتعميميا ،وتضمينو ما يحفز الجامعات عمى

اإلبداع والتسابق في ىذا اإلطار.
وتحمميا لمسؤولياتيا
 -5قيام الدولة بتيسير جميع اإلجراءات المرتبطة بأداء الجامعات
ّ
تحمل
االجتماعية من خالل توفير المحف ازت النظامية ليا في ضوء تميزىا في ّ
24

المسؤولية االجتماعية وتمبية احتياجات المجتمع .

وبتحميل نتائج الدراسات السابقة تبين اآلتي :
 -1التأكيد عمى أن لمجامعة دو اًر ميماً في تنشئة الشباب الجامعى وأن ذلك الدور يتخطى
الدور التقميدى المتمثل في التدريس والبحث العممى .
 -2أفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في أدبيات الدراسة النظرية واختيار
المنيجية المناسبة وبناء أداة جمع البيانات .
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النظرية الموجيو لمدراسة :
إن من أكثر ارتباطاً بموضوع الدراسة الراىنة ىى نظرية الدور  ،والفكرة األساسية ليذه
النظرية تقوم عمى أساس أن كل فرد يشغل مرك اًز اجتماعياً معيناً وىذا المركز يحتم عمى
الذى يشغمو إطا اًر من الحقوق واإللتزامات التى تنظم تفاعمو مع األشخاص األخرين الذين
يشغمون مراكز اجتماعية أخرى .

25

إذا الدور يتكون من نسق من التوقعات التى توجد في البيئة اإلجتماعية  ،وتتعمق بسموك
الفرد اتجاه اآلخرين وىو الدور المتوقع الذى يدركو الفرد عمى انو مالئم لمسموك الذى ينتيجو
عندما يتفاعل مع شاغل مركز آخر ،وبناء عمى ذلك فإن لمجامعة دور في تحقيق الضبط
االجتماعى لمشباب الجامعى ووفقا ليذه النظرية لمجامعة مكانة ودور باعتبارىا تحتل اليرم
التعميمي واالجتماعى ونظ اًر لدورىا اليام بين كافة المؤسسات التربوية في المجتمع  ،وتقع
عمى عاتقيا مسؤوليات وأدوار متعددة والسيما في عصرنا الحالى ما يتسم بو من تعقد دور
الجامعة وتعاظم لممعرفة وتتابع مستمر لتأثيرات العولمة وثورة اإلتصاالت مما نتج عنو
تصارع في الفكر وتعدد األيديولوجيات واألحداث السياسية واإلجتماعية المختمفة فأصبحت
الجامعة ىى المنوطة بالتصدى لمدفاع عن اليوية الوطنية وأصبحت تتولى حماية الطابع
اإلجتماعى والثقافى ألبنائيا ممن يمتحقون بالمؤسسة الجامعية ومن منطمق نظرية الدور فإن
لمجامعة في تكوين مواطنين صالين لدييم مشاركة فاعمة ورؤية صحيحة واتجاىات ايجابية
نحو المجتمع  ،من خالل غرس القيم اإلجتماعية وتنمية وعى الشباب بمسؤولياتيم
اإلجتماعية والوطنية .
نتائج تتعمق باإلجابة عن تساؤالت الدراسة :
التساؤل األول  :مامحددات الضبط اإلجتماعي لمشباب الجامعي ؟
المؤتمر العلمي الثاني لكلية اآلداب جامعة الزاوية  8152 / 7 / 51 -51م

866

دور الجامعة في تحقيق الضبط االجتماعي للشباب الجامعي
جدول رقم ( ) 1يوضح آراء مجتمع الدراسة حول محددات الضبط اإلجتماعي لمشباب الجامعي (ن= ) 50
موافق

الى حد ما

غير موافق

األوزان

مجموع

الحسابي

المتوسط

المرجحة

النسبة

1

تأكيد الجامعة عمى تدعيم الجوانب الدينية لدي

45

1

4

141

2.82

94

الترتيب

م

العبارات

5

الشباب لتعزيز الضبط الداخمى لدييم
2

تأكيد الجامعة عمى ضرورة التزام الشباب بدوره

46

2

2

144

2.88

96.00

4

في الحفاظ عمى النظام العام لممجتمع
3

تأكيد الجامعة عمى القيم اإلجتماعية وضرورة

48

-

2

146

2.92

97.33

3

تنميتيا لدى الشباب
4

تأكيد الجامعة عمى اكساب الشباب السموكيات

48

1

1

147

2.94

2

98

اإلجتماعية المرغوبة بما يتناسب مع عادات
وتقاليد المجتمع
5

تأكيد الجامعة عمى تنمية السموك الديمقراطي

49

1

-

149

2.98

99.33

1

لدى الشباب
6

تأكيد الجامعة عمى تنمية الحوار الوطني الفعال

42

3

5

137

2.74

91.33

لدى الشباب

بتحميل البيانات اإلحصائية الخاصة بيذا الجدول يمكن استخالص أن محددات الضبط
اإلجتماعى األكثر تك ار اًر حسب الترتيب ىى تأكيد الجامعة عمى تنمية السموك الديمقراطي
لدي الشباب بمتوسط حسابي ( )2.98يمى ذلك تأكيد الجامعة عمى اكساب الشباب
السموكيات اإلجتماعية المرغوبة بما يتناسب مع عادات وتقاليد المجتمع بمتوسط حسابي
( ) 2.94وجاء في الترتيب الثالث تأكيد الجامعة عمى القيم اإلجتماعية وضرورة تنميتيا لدى
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الشباب بمتوسط حسابي ( )2.92بينما الترتيب الرابع تأكيد الجامعة عمى عمى ضرورة التزام
الشباب بدوره في الحفاظ عمى النظام العام لممجتمع بمتوسط حسابي ( )2.88وجاء في
الترتيب الخامس تأكيد الجامعة عمى تدعيم الجوانب الدينية لدى الشباب لتعزيز الضبط
الداخمى لدييم بمتوسط حسابي ( )2.74في حين جاء الترتيب السادس تأكيد الجامعة عمى
تنمية الحوار الوطني الفعال لدى الشباب بمتوسط حسابي ( )2.74وىذا يعكس أىمية تفعيل
دور الجامعة من خالل مختمف البرامج الجامعية التى تمارس مع الشباب داخل الجامعة
لتشمل البرامج السياسية واالجتماعية وبرامج تنمية الجيود التطوعية لدي الشباب .
التساؤل الثانى :مادور الجامعة في تحقيق الضبط اإلجتماعي لمشباب الجامعي ؟
جدول رقم ( )2يوضح آ ار ء مجتمع الدراسة حول دور الجامعة في تحقيق الضبط اإلجتماعي لمشباب
الجامعي (ن= ) 50
موافق

الى حد ما

غير موافق

األوزان

مجموع

الحسابي

المتوسط

المرجحة

النسبة

1

تحديد المعمومات والمعارف والميارات التى

38

2

10

128

2.56

85.33

الترتيب

م

العبارات

3

تتعمق بقضايا وامن المجتمع إلكسابيا
لمشباب من خالل البرامج الجماعية
2

مواجية المشكالت التي تواجو الشباب

20

3

27

93

1.86

62.00

6

وتحول دون مشاركتيم الفعالة في قضايا
المجتمع وفقا ألسس عممية مدروسة
3

اقناع الشباب بالمشاركة في األنشطة

15

26

9

106

2.12

70.66

5

الخاصة بخدمة وتنمية المجتمع التي تيدف
إلستقرار المجتمع
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4

تدعيم قيم المواطنة وحقوق اإلنسان لدى

30

5

15

115

2.3

76.66

4

الشباب
5

تنمية المسؤولية اإلجتماعية لمشباب لمحفاظ

45

2

3

142

2.84

94.66

1

عمى امن واستقرار المجتمع
6

تنمية اتجاىات الشباب نحو المشاركة في

42

3

5

137

2.74

91.33

2

قضايا المجتمع الحالية

بتحميل البيانات اإلحصائية الخاصة بيذا الجدول يمكن استخالص دور الجامعة في تحقيق
الضبط اإلجتماعي لمشباب الجامعى األكثر تكرار حسب الترتيب ىو تنمية المسؤولية
اإلجتماعية لمشباب لمحفاظ عمى امن واستقرار المجتمع بمتوسط حسابي ( )2.84يمى ذلك
تنمية اتجاىات الشباب نحو المشاركة في قضايا المجتمع الحالية بمتوسط حسابي ()2.74
وجاء في المرتبة الثالثة تحديد المعمومات والمعارف والميارات التى تتعمق بقضايا وامن
المجتمع إلكسابيا لمشباب من خالل البرامج الجماعية

بمتوسط حسابي ( )2.56اما

المرتبة الرابعة تدعيم قيم المواطنة وحقوق اإلنسان لدى الشباب بمتوسط حسابي ( )2.3تمييا
المرتبة الخامسة اقناع الشباب بالمشاركة في األنشطة الخاصة بخدمة وتنمية المجتمع التي
تيدف إلستقرار المجتمع بمتوسط حسابي ( )2.12اما المرتبة األخيرة فقد جاءت مواجية
المشكالت التي تواجو الشباب وتحول دون مشاركتيم الفعالة في قضايا المجتمع وفقا ألسس
عممية مدروسة بمتوسط حسابي(  )1.86وىذا يعكس أنو البد من تفعيل دور الجامعة حتي
يمكن تحقيق الضبط اإلجتماعي لمشباب بكفاءة وفاعمية وذلك باإلستفادة من الموارد المادية
والبشرية بالجامعة والم ؤسسات الموجودة بالمجتمع لتمكين الشباب من المشاركة بمختمف
البرامج وتنمية وعييم بأىمية الحفاظ عمى أمن وسالمة المجتمع الميبي وخاصة في ظل
الظروف المصاحبة لثورة  17فبراير بما يضمن استقرار األوضاع بالمجتمع .
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التساؤل الثالث:

ماالصعوبات التى تحد دور الجامعة في تحقيق الضبط اإلجتماعي

لمشباب الجامعي؟
جدول رقم ( ) 3يوضح آراء مجتمع الدراسة حول الصعوبات التى تحد دور الجامعة في تحقيق الضبط
اإلجتماعي لمشباب الجامعي (ن= .) 50
ي

ل
ام
ت
لج
ر
انم
ت
وس
لم
ي
بة
تع
ب
ا
او
لم
أل
س
غ
يورط
ا ازج
ار
ح
للمن
م
ى
ةووااح
ح
ففس
د
اق
بما

1

عزوف الشباب عن المشاركة في األنشطة

45

3

2

143

2.86

ا

م

العبارات

95.33

2

الجامعية
2

عدم كفاية الموارد واألدوات الالزمة لممارسة

43

3

4

139

2.78

92.66

3

البرامج الجماعية التى تيدف الى تحقيق
الضبط اإلجتماعى لمشباب
3

عدم مناسبة برامج الجامعة إلحتياجات

38

8

4

134

2.68

89.33

4

الشباب فيما يتعمق بتنمية الجوانب الدينية
والسياسية واإلجتماعية
4

عزوف أعضاء ىيئة التدريس عن اإلشتراك

47

1

2

145

2.9

96.66

1

مع الجامعة في ممارسة البرامج الجماعية
التي تيدف لتحقيق الضبط اإلجتماعي
لمشباب الجامعى
5

عدم قدرة الجامعة عمى حث واستثارة الشباب

37

7

6

131

2.62

87.33

6

لممشاركة في البرامج الجماعية التى تيدف
الى تحقيق الضبط اإلجتماعى لمشباب
الجامعى
6

قمة عدد البرامج واألنشطة الجماعية التي

40

2

8

132

2.64

88.00

تمارس مع الشباب والتى تيدف لتحقيق
الضبط اإلجتماعي
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بتحميل البيانات اإلحصائية الخاصة بيذا الجدول ان الصعوبات التي تحد من تحقيق دور
الجامعة في تحقيق الضبط اإلجتماعي لمشباب الجامعي األكثر تكرًار حسب الترتيب عزوف
أعضاء ىيئة التدريس عن اإلشتراك مع الجامعة في ممارسة البرامج الجماعية التي تيدف

لتحقيق الضبط اإلجتماعي لمشباب الجامعى بمتوسط حسابي ( )2.9يمي ذلك عزوف
الشباب عن المشاركة في األنشطة الجامعية بمتوسط حسابي ( )20.86وجاء في الترتيب
التالث عدم كفاية الموارد واألدوات الالزمة لممارسة البرامج الجماعية التى تيدف الى تحقيق
الضبط اإلجتماعى لمشباب بمتوسط حسابي ( )2.78أما الترتيب الرابع عدم مناسبة برامج
الجامعة إلحتياجات الشباب فيما يتعمق بتنمية الجوانب الدينية والسياسية واإلجتماعية
بمتوسط حسابيّ ( )2.68في حين جاء الترتيب الخامس قمة عدد البرامج واألنشطة الجماعية
التي تمارس مع الشباب والتى تيدف لتحقيق الضبط اإلجتماعي بمتوسط حسابي ()2.64
أما المرتبة األخيرة عدم قدرة الجامعة عمى حث واستثارة الشباب لممشاركة في البرامج
الجماعية التى تيدف الى تحقيق الضبط اإلجتماعى لمشباب الجامعى بمتوسط حسابي
( ) 2.62األمر الذى يعكس ضرورة التركيز عمى القيم الدينية كعوامل وقائية في تنمية جيل
الشباب المراىق لما ليا من تأثير ايجابي عمى السموك اإلجتماعى والقيمي والنض
اإلجتماعى والنفسي لدى الشباب والعمل عمى ممارسة البرامج وفقاً ألسس عممية مدروسة
مخططة بعيداً عن العشوائية واإلرتجالية وتوفير كافة الموارد واإلمكانيات الالزمة لممارسة
تمك البرامج مع مراعاة ان تكون انشطة تمك الب ارمج حديثة ومتطورة تتناسب مع األحداث
الحالية بالمجتمع األمر الذى يسيم بدوره في تحقيق الضبط اإلجتماعي لمشباب الجامعى
بكفاءة وفاعمية .
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النتائج العامــــة لمدراســــة :
يمكن استعراض النتائج العامة لمدراسة من خالل اإلجابة عمى التساؤالت الخاصة بيا كما
يمي -:
التساؤل األول والذى مفاده (ما محددات الضبط اإلجتماعي لمشباب الجامعي ؟
اتضح من نتائج الدراسة أن من أىم محددات الضبط اإلجتماعى لمشباب الجامعى حسب
النسب المئوية لكل منيا كما يمي :
ىى تأكيد الجامعة عمى تنمية السموك الديمقراطي لدي الشباب بنسبة ( )%99.33يمى ذلك
تأكيد الجامعة عمى اكساب الشباب السموكيات اإلجتماعية المرغوبة بما يتناسب مع عادات
وتقاليد المجتمع بنسبة ( )%98.00وجاء في الترتيب الثالث تأكيد الجامعة عمى القيم
اإلجتماعية وضرورة تنميتيا لدى الشباب بنسبة ( )%97.00بينما الترتيب الرابع تأكيد
الجامعة عمى عمى ضرورة التزام الشباب بدوره في الحفاظ عمى النظام العام لممجتمع بنسبة
( )96.00وجاء في الترتيب الخامس تأكيد الجامعة عمى تدعيم الجوانب الدينية لدى الشباب
لتعزيز الضبط الداخمى لدييم بنسبة ( )%94.00في حين جاء الترتيب السادس تأكيد
الجامعة عمى تنمية الحوار الوطني الفعال لدى الشباب بنسبة (.)%91.33
التساؤل الثاني والذى مفاده ( مادور الجامعة في تحقيق الضبط اإلجتماعي لمشباب
الجامعي ؟
تبين من نتائج الدراسة ان دور الجامعة في تحقيق الضبط اإلجتماعى مرتب حسب النسب
المئوية كل منيا كمايمي :
في المرتبة األولى بنسبة ( )%94.66تنمية المسؤولية اإلجتماعية لمشباب لمحفاظ عمى امن
واستقرار المجتمع يمى ذلك تنمية اتجاىات الشباب نحو المشاركة في قضايا المجتمع الحالية
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بنسبة ( )%91.33وجاء في المرتبة الثالثة تحديد المعمومات والمعارف والميارات التى
تتعمق بقضايا وامن المجتمع إلكسابيا لمشباب من خالل البرامج الجماعية

بنسبة

( )%85.33اما المرتبة الرابعة تدعيم قيم المواطنة وحقوق اإلنسان لدى الشباب بنسبة
( )%76.66تمييا المرتبة الخامسة اقناع الشباب بالمشاركة في األنشطة الخاصة بخدمة
وتنمية المجتمع التي تيدف إلستقرار المجتمع بنسبة ( )70.66اما المرتبة األخيرة فقد
جاءت مواجية المشكالت التي تواجو الشباب وتحول دون مشاركتيم الفعالة في قضايا
المجتمع وفقا ألسس عممية مدروسة بنسبة

( .)%62.00

التساؤل الثالث  -:والذى مفاده (ما الصعوبات التى تحد دور الجامعة في تحقيق الضبط
اإلجتماعي لمشباب الجامعي؟
اتضح من نتائج الدراسة أن أىم الصعوبات التى تحد دور الجامعة في تحقيق الضبط
اإلجتماعي لمشباب الجامعي مرتبو حسب النسب المئوية لكل منيا كمايمي :
في المرتبة األولى بنسبة ( )%96.66عزوف أعضاء ىيئة التدريس عن اإلشتراك مع
الجامعة في ممارسة البرامج الجماعية التي تيدف لتحقيق الضبط اإلجتماعي لمشباب
الجامعى يمي ذلك عزوف الشباب عن المشاركة في األنشطة الجامعية بنسبة ()%95.33
وجاء في الترتيب التالث عدم كفاية الموارد واألدوات الالزمة لممارسة البرامج الجماعية التى
تيدف الى تحقيق الضبط اإلجتماعى لمشباب بنسبة ( )%92.66أما الترتيب الرابع عدم
مناسبة برامج الجامعة إلحتياجات الشباب فيما يتعمق بتنمية الجوانب الدينية والسياسية
واالجتماعية بنسبة ( )%89.33في حين جاء الترتيب الخامس قمة عدد البرامج واألنشطة
الجماعية التي تمارس مع الشباب والتى تيدف لتحقيق الضبط االجتماعي بنسبة
( )%88.00أما المرتبة األخيرة عدم قدرة الجامعة عمى حث واستثارة الشباب لممشاركة في
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البرامج الجماعية التى تيدف الى تحقيق الضبط اإلجتماعى لمشباب الجامعي

بنسبة

(.)%87.33
توصيــــات الدراســـــة :
استناداً إلى النتائج الدراسة الميدانية فقد تم استخالص بعض التوصيات التى تيدف إلى
تحقيق الضبط اإلجتماعى لمشباب الجامعى والتي يمكن ايجازىا في اآلتي -:
 -1العمل عمى استثارة الشباب الجامعي وتشجيعيم عمى المشاركة بكافة األنشطة الجماعية
بالجامعة والتي تيدف الى تحقيق الضبط اإلجتماعى ليم .
 -2تشجيع الشباب عمى المشاركة ببرامج العمل التطوعي وخدمة تنمية المجتمع مما يسيم
في تنمية والئيم لممجتمع واإلنتماء إليو .
 -3تنمية الوازع الديني لدى الشباب لتحقيق الضبط الداخمى ليم كأحد محددات الضبط
اإلجتماعى .
 -4األىتمام بوضع وممارسة مختمف البرامج الجماعية والسماح لمشباب باالشتراك فييا
بيدف تحقيق الضبط اإلجتماعى.
 -5ضرورة وضع قواعد ومعايير لمشاركة أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة في وضع وتنفيذ
البرامج التى تيدف الى تحقيق الضبط اإلجتماعى لمشباب الجامعي .
 -6االستفادة من موارد الجامعة والمنظمات األخرى بالمجتمع في ممارسة البرامج الجماعية
لتحقيق الضبط االجتماعي لمشباب الجامعي .
 -7تنمية قدرة الشباب عمى االمتثال لمعايير المجتمع والعادات والتقاليد السائدة بو واكسابيم
قيم المواطنة واشاركيم في مسؤولية الحفاظ عمى امن واستقرار مجتمعيم .
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إدارة الجودة الشاممة وتطوير نظم تعميم الخدمة االجتماعية
بالمجتمع الميبي

د  .هيام عبد المجيد يوسف بنه
جامعة صبراتة  /كمية اآلداب _ قسم عمم االجتماع
مقدمة:
يتسـ العصر الحالي بالتفجر المعرفي والتكنولوجي وانتشار نظـ االتصاالت
والمعمومات واحداث نقمة نوعية ىائمة في التراكـ العممي والمعرفي عمى مستوى العالـ  ,ولقد
تعددت الوسائؿ التكنولوجية واالتصالية األمر الذي جعؿ العالـ قرية كونية الكترونية ,وفي
ىذا العصر الذي يتميز بالتطور المتصارع والتغير المستمر ,بات مف الضروري السعي
الدائـ لكافة العموـ والميف إف تطور مف نفسيا ,وىذا ما ندركو عمى ارض الواقع كؿ يوـ,
ففي العصر الحالي نجد إف ىناؾ جديد يحدث ,ىذا الجديد ىو بمثابة تطور في كافة
التخصصات ,نتيجة لما يضاؼ إلى العمـ مف معارؼ جديدة ومتطورة تسيـ في تطور الميف
عمى مستوى العالـ ,لقد بات واضحا أف إصالح منظومة التعميـ العالي مف القضايا الرئيسية
التي تناؿ اىتماـ المتخصصيف والباحثيف واألكاديمييف في كافة التخصصات في شتى أنحاء
المعمورة ,إيمانا منيـ بأف بأىمية إعداد وتأىيؿ رأسماؿ البشري الذي يعد الدعامة األساسية
لتحقيؽ التنمية المستدامة ,ويتضح ذلؾ مف خالؿ تبني العديد مف المقاربات وتجريب الكثير
مف المدخالت التي تستيدؼ اإلصالح لكي تستطيع مؤسسات التعميـ العالي مواكبة
التطورات والتحوالت التي يشيدىا العصر الحالي مع تنامي المعرفة ,وتعد عممية تطوير
منظومة تعميـ الخدمة االجتماعية مطمبا في ظؿ ما يمر بو المجتمع مف مستجدات
ومستحدثات تفرض عمينا ضرورة التطوير ,وتمثؿ إدارة الجودة الشاممة المنيجية المنظمة
المؤتمر العلمي الثاني لكلية اآلداب جامعة الزاوية  8152 / 7 / 51 -51م

181

إدارة الجودة الشاممة وتطوير نظم تعميم الخدمة االجتماعية

التي يتـ في ضوئيا سير النشاطات بصورة مخططة بيدؼ التحسف والتطوير المستمر
وتحقيؽ أعمي المستويات الممكنة في المنتج التعميمي عبر مجموعة مف المعايير
واإلجراءات ,وىذا في حد ذاتو ييدؼ إلى تحقيؽ تعميـ عالي الجودة ,وعندما نتحدث عف
منظومة تعميـ الخدمة االجتماعية ,نجد إف المشكمة األساسية التي تواجو عممية تعميـ الخدمة
االجتماعية ىي البحث عف كيفية إيجاد السبيؿ إلى تحقيؽ التحسف المستمر مف خالؿ
استثمار قدرات وميارات فريؽ العمؿ ألدارى واألكاديمي بالمؤسسات التعميمية المتخصصة
في الخدمة االجتماعية ,وعبر آليات عمؿ حديثة ومتطورة ,كذلؾ أىمية تطوير األداء الميني
لمممارسيف المتخصصيف في الخدمة االجتماعية لكي يصبح أدائيـ الميني متواكب مع
متطمبات العصر والمتغيرات المجتمعية الجديدة ,وليذا أصبح مف الضروري العمؿ عمى
تطوير منظومة تعميـ الخدمة االجتماعية في ظؿ معايير االعتماد آلليات إدارة الجودة
الشاممة كمطمباً ىاماً,الف ذلؾ سوؼ يسيـ في تطوير البناء المعرفي والتنظري لممحتوى
العممي لتدريس الخدمة االجتماعية في الكميات والمعاىد الميبية و ,ليس ذلؾ فقط بؿ أف
تطبيؽ منظومة الجودة الشاممة في تعميـ الخدمة االجتماعية مف شأنو االرتقاء بمستويات
الممارسة المينية وتطوير األداء الميني لمممارسيف المينييف في كافة مجاالت الممارسة
المينية,بما يحقؽ التطمعات والطموحات التي تنشدىا مينة الخدمة االجتماعية بالمجتمع
الميبي.
أوالً :الجودة (المفهوم /الفمسفة):
عن د تفسير كممة الجودة نجد اف فى األصؿ كممة (جود) والجيد نقيض الرديء,
وجاء الشيء جوده أي صار جيداً وأحدث الشيء فجاد ,والتجويد مثمو وقد جاد جوده وأجاد
أي التي بالجيد مف القوؿ والفعؿ( ,)1ويرجع مفيوـ الجودة إلى الكممة الالتينية ()Qualitas
التي تعني طبيعة الشخص أو طبيعة الشيء ودرجة الصالبة ,وقديماً كانت تعني الدقة
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واإلتقاف وحديثاً تغير مفيوـ الجودة إذ أصبح لمفيوـ الجودة أبعاد جديدة ومتشعبة( ,)2ويعرؼ
قاموس وبستر  Webster new Word dictionaryبأف الجودة ىي صفة أو درجة تميز
في شيء ما وتعني درجة امتياز لنوعية معينة مف المنتج( ,)3فالجودة معناىا الحسف أو
السخاء ,أما في االصطالح فمعنى الجودة إخراج الشيء عمى خير وجو أو أداء العمؿ عمى
أحسف صورة وبإتقاف ,وضماف الجودة معناىا االلتزاـ بإخراج الشيء أو أداء العمؿ عمى خير
وجو مف أحسف األناقة واإلتقاف( ,)4ولقد حدد ىارفي  Harveyوجريف )1993( Green
الجودة عمى أنيا تعني تحقيؽ وضماف الدقة واإلتقاف ,كما أنيا نوعاً مف األداء الفريد الذي
يتحقؽ فقط في ظروؼ محددة

()5

وتعني الجودة الريادة واالمتياز في عمؿ األشياء( ,)6كما

ينظر لمجودة عمى أنيا :حركة تحسيف مستمر مرتبطة بالمنتجات المادية والخدمات واألفراد
والعمميات والبيئة المحيطة بحيث تتطابؽ ىذه الحالة مع توقعات العمالء.

()7

كما ينظر لمجودة عمى أنيا :عبارة عف مجمؿ الخصائص والمميزات المتعمقة بالمنتجات
أو الخدمات والتي تؤثر عمى قدرتيا عمى تمبية الحاجات الظاىرة والكامنة.

()8

ويعرفيا امسترونج  Amstrongبأنيا عممية تتضمف تضافر جيود كؿ شخص موجود في
المنظمة لتحقيؽ ىدؼ محدد ىو إرضاء الحاجات الداخمية والخارجية لمعمالء ,أي أنيا إذا
طريقة حياة ترتبط بثقافة وقيـ المنظمة وتستند عمى اتجاىات وسموكيات وميارات مقدمي
()9

الخدمة.

مما سبؽ يتضح أف ىناؾ تعدد في وجيات النظر حوؿ تحديد مفيوـ الجودة فيناؾ مف
عرؼ الجودة بأنيا الوفاء باالحتياجات المتفؽ عمييا مع العمالء اآلف ومستقبالً وىذا يتطمب
أف تكوف السمعة أو الخدمة ذات فعالية وكفاية ومف أوؿ مرة وأف تشبع احتياجات العمالء
()10

وتناؿ رضاىـ وال يترتب عمى االستفادة منيا أي إسراؼ في الوقت والجيد والماؿ.
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فمسفة الجودة:
شممت أفكار جوراف عف الجودة الخطوات التالية(:)11
 -1زيادة الوعي لدى العامميف بأىمية عممية التحسيف وتحديد احتياجاتيا.
 -2تحديد أىداؼ عممية التحسيف المستمر.
 -3االىتماـ بعممية التنظيـ مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ المنشودة.
 -4االىتماـ بعممية التدريب وتوفيرىا لكؿ فرد.
 -5االىتماـ بتنفيذ مشاريع تساعد المنشأة في حؿ مشكالتيا.
 -6االىتماـ بتقديـ تقارير دورية شاممة.
 -7تشجيع العامميف وحثيـ عمى تحسيف األداء مف خالؿ االعتراؼ بما يقدمونو مف خدمات
متميزة.
 -8االىتماـ بعممية االتصاؿ بيف أقساـ المنشأة والتركيز عمى أىمية التغذية العكسية كوسيمة
لتوصيؿ النتائج.
 -9االىتماـ بتوثيؽ النتائج وتسجيميا.
 -10االىتماـ بعممية التوسع مف خالؿ اعتبار التحسيف السنوي جزء ال يتج أز مف نظـ
المنشأة وعممياتيا المختمفة.
وعندما نتفحص الخطوات السابقة نجد أنيا بمثابة مبادئ إرشادية وتوجييية
تستيدؼ الوصوؿ إلى مستويات مف األداء يمكف مف خالليا تحقيؽ الغايات الطموحة ألداء
العمؿ.

ثانياً :مفهوم جودة التعميم:
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إف مصطمح الجودة ىو باألساس مصطمح اقتصادي ظير بناء عمي التنافس الصناعي
والتكنولوجي بيف الدوؿ الصناعية المتقدمة بيدؼ مراقبة جودة اإلنتاج وكسب ثقة السوؽ
والمشتري ,وبالتالي تتركز الجودة عمي التفوؽ واالمتياز لنوعية المنتج في أي مجاؿ ,وتعرؼ
الجودة ضمف مفيوـ إدارة الجودة الشاممة (  )TQMبأنيا " مقابمة وتجاوز توقعات
المستفيد"( ,)12وبالتالي يقوـ المستفيد بتحديد ماىية الجودة المطموبة والتي تمبي رغباتو وتحقؽ
رضاه ,وىنا يكمف التحدي والصعوبة في إرضاء جميع المستفيديف والذيف تختمؼ أىواؤىـ
ورغباتيـ وليـ شخصيات مختمفة وينتموف لطبقات اجتماعية مختمفة.
أما مفيوـ الجودة في التعميـ فإنو يتعمؽ بكافة السمات والخواص التي تتعمؽ
بالمجاؿ التعميمي والتي تظير مدي التفوؽ واإلنجاز لمنتائج المراد تحقيقيا " ,وىي ترجمة
احتياجات توقعات الطالب إلي خصائص محددة تكوف أساساً لتعميـ الخدمة التعميمية
وتقديميا لمطالب بما يوافؽ تطمعاتيـ".

()13

ولذا أصبح االىتماـ بموضوع الجودة في المؤسسات التعميمية يحظى باىتماـ بالغ
لدى المعنييف لدوره الكبير في التحسيف المستمر ,وتعرؼ الجودة في التعميـ بأنيا "إستراتيجية
عمؿ أساسية تسيـ في تقديـ المنتجات والخدمات إلرضاء الزبوف الداخمي والخارجي وتمبي
توقعاتو الضمنية والمعمنة" ,وينظر إلى الجودة في التعميـ بصفة عامة عمى أنيا مجموعة
المعايير والخصائص التي ينبغي أف تتوفر في جميع عناصر العممية التعميمية ,سواء منيا
ما يتعمؽ بالمدخالت أو العمميات أو المخرجات والتي تمبي احتياجات المجتمع ومتطمباتو
ورغبات المتعمميف وحاجاتيـ وتحقيؽ تمؾ المعايير مف خالؿ االستخداـ الفعاؿ لجميع
()14

العناصر المادية والبشرية.
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وفى إطار تعريؼ جودة التعميـ يمكف تحديد خصائص التعمـ باعتبارىا إنيا تمثؿ "إدخاؿ
خصائص التعمـ المرغوبة مف خالؿ عممية معالجة مستندة عمى التدريسييف األكفاء الممميف
بعمـ أصوؿ التدريس ومناىج تعميمية متكاممة ومناسبة في ظؿ نظاـ حوكمة عادؿ
ومنصؼ.

()15

وليذا ينظر إلى الجودة في التعميـ باعتبارىا عممية استيفاء النظاـ التعميمي
لممعايير والمستويات المتفؽ عمييا لكفاءة النظاـ التعميمي وفاعميتو بمختمؼ عناصره المتمثمة
في المدخالت ,العمميات ,المخرجات ,البيئة ,وذلؾ بما يحقؽ أعمى مستوى مف القيمة
والكفاءة والفاعمية لكؿ مف أىداؼ النظاـ وتوقعات طالبي الخدمة التعميمية سواء الطمبة أو
المجتمع.

()16

وىناؾ مف يعرؼ جودة التعميـ بأنيا مجموعة مف البنود مف المدخالت والعمميات
()17

والمخرجات لنظاـ التعميـ والتي تمبي التطمعات االستراتيجية لمجميور الداخمي والخارجي.

وتعرؼ جودة التعميـ الجامعي بأنيا المطابقة بيف توقعات العمالء لمستوى جودة
خدمة العممية التعميمية وبيف ما يحصؿ عميو العمالء فعالً مف مستوى جودة التعميـ
()18

الجامعي.

وعرفتيا المنظمة العربية لمتربية والثقافة العموـ عمى أنيا مجموعة مف اإلجراءات
واإلرشادات التي تضعيا مؤسسة تعميمية لتيتدي بيا في إدارة وتنظيـ عمميا وتقديـ خدماتيا,
وما تتطمبو مف إنتاج مواد تعميمية مختمفة ,واستخداـ وسائط متعددة ,وأنشطة تتعمؽ بدراسة
حاجات الدارسيف وسوؽ العمؿ وتقويـ مخرجات العممية التعميمية ,وضماف الجودة ىو
مجموعة مف العمميات المستمرة التي تقيس موائمة عناصر العممية التعميمية ومخرجاتيا طبقاً
()19

لمجموعة المعايير والخطوات اإلجرائية المحددة مف قبؿ تمؾ المؤسسة.
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ويؤكد بيربنوـ ( )1989عمى وجود ثالثة أبعاد لمجودة في التعميـ العالي يجب عدـ التفريط
في أي منيا:
 -1البعد األكاديمي :وىو تمسؾ المؤسسة بالمعايير والمستويات المينية والبحثية األكاديمية.
 -2البعد االجتماعي :وىو تمسؾ المؤسسة بإرضاء حاجات القطاعات اليامة المكونة
لممجتمع الذي توجد فيو وتخدمو.
البعد الفردي :وىو تمسؾ مؤسسة التعميـ العالي بالنمو الشخصي لمطمبة مف خالؿ
()20

التركيز عمى حاجاتيـ المتنوعة.

ثالثاً :إدارة الجودة الشاممة في مؤسسات التعميم العالي:
ولقد ظير مفيوـ إدارة الجودة الشاممة ( )TQMبعد األزمة التي حدثت في
االقتصاد الياباني بعد الحرب العالمية الثانية مما اضطر زعماء الصناعة اليابانية إلي
إحداث الجودة بمساعدة ديمنج ( )Deemingاألمريكي الذي يسمي بأبي الجودة ,والذي قاـ
بتعميـ المنتجيف اليابانييف عمي كيفية تحويؿ السمع الرخيصة والرديئة إلي سمع ذات جودة
عالية ,حيث تـ بالفعؿ تسجيؿ أفضمية لمسمع اليابانية عمي المنتجات األمريكية ,وعندما سئؿ
(ديمنج) عف سبب نجاح إدارة الجودة الشاممة في الياباف بدرجة أكبر مف الواليات المتحدة
قاؿ" :الفرؽ في عممية التنفيذ أي تجسيد إدارة الجودة الشاممة وتطبيقاتيا" ,وعميو فإف عممية
تطبيؽ إدارة الجودة الشاممة تحتاج إلي توفير قيادييف مؤىميف قادريف عمي فيـ معاني الجودة
الشاممة وتطبيقاتيا ودورىا في تحسيف المنتج والمخرجات التعميمية بعيدا عف الخوؼ والتردد
لدي تمؾ القيادات ,وىذا يتطمب تشجيع تمؾ القيادات عمي إبداء آرائيا بحرية نحو التغيير
والتحسيف واالبتكار ويعني مفيوـ إدارة الجودة الشاممة بأنو " أسموب متكامؿ يطبؽ في جميع
فروع ومستويات المنطقة التعميمية؛ ليوفر لألفراد وفرؽ العمؿ الفرصة إلرضاء الطالب
المؤتمر العلمي الثاني لكلية اآلداب جامعة الزاوية  8152 / 7 / 51 -51م

138

إدارة الجودة الشاممة وتطوير نظم تعميم الخدمة االجتماعية

والمستفيديف مف عممية التعمـ ,أو "ىي فعالية تحقيؽ أفضؿ خدمات تعميمية بحثية واستشارية
بأكفأ أساليب وأقؿ تكاليؼ وأعمي جودة ممكنة"".

()21

أما في التعميـ فإف إدارة الجودة الشاممة تعرؼ بأنيا " عممية استراتيجية إدارية
ترتكز عمي مجموعة مف القيـ وتستمد طاقة حركتيا مف المعمومات التي نتمكف في إطارىا
توظيؼ مواىب العامميف واستثمار قدراتيـ الفكرية في مختمؼ مستويات التنظيـ عمي نحو
إبداعي لتحقيؽ التحسف المستمر لممنظمة( ,)22ويركز ىذا التعريؼ عمي مفيوـ إدارة النظـ
الذي يربط بيف المدخالت والعمميات والمخرجات لمعممية التعميمية ,وبالتالي يتطمب ىذا
المفيوـ النظر إلي كؿ مف الطالب المستفيديف بصورة مباشرة مف ىذا األسموب وكيفية
اإلعداد ليـ لتحقيؽ حاجاتيـ ورغباتيـ الحالية والمستقبمية األمر الذي سينعكس عمي المجتمع
بمؤسساتو المختمفة ,وكذلؾ المعمميف واإلدارييف والعامميف الذيف ىـ بحاجة إلي تدريب
وتطوير لمياراتيـ وكفاياتيـ الستيعاب فمسفة ومفاىيـ الجودة الشاممة وتطبيقاتيا وفقا لمبادئ
الجودة الشاممة لديمنج وغيره مثؿ جوراف ( ,(juranوىذا يتطمب فحص الييكؿ التنظيمي
لمنظاـ في أي مؤسسة تعميمية ؛ كي يتوافؽ مع فمسفة إدارة الجودة الشاممة مع توفر مناىج
توفؽ متطمبات الحياة العصرية.
ويمثؿ التعميـ العالي أىـ دعائـ تطوير المجتمعات البشرية وأدوات النيوض بيا
وذلؾ لما يحتمو مف مكانة في تييئة واعداد األطر الفنية والعممية المؤىمة لتحقيؽ التنمية
االقتصادية واالجتماعية .إضافة إلى دوره في صناعة المعرفة والعمـ ونشرىا ,واف اعتماد
نظـ الجودة في التعميـ الجامعي ما ىو إال استجابة لمتطمبات المجتمع وتحفيز اإلبداع
واجراء البحوث العممية لتحقيؽ التنمية المستدامة خدمة لممجتمع البشري.
يعد موضوع إدارة الجودة الشاممة مف المفاىيـ اإلدارية الحديثة ,وىي نتيجة تطور في فكر
وفمسفة اإلدارة الحديثة ,حيث يتضمف المفيوـ جودة العمميات باإلضافة إلى جودة المنتج,
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ويشجع عمى العمؿ الجماعي وتشجيع مشاركة العامميف واندماجيـ باإلضافة إلى التركيز
عمى المستفيديف مف المجتمع والتواصؿ معيـ.
ولعؿ مف أبرز تحديات ىذا العصر موضوع جودة التعميـ العالي والذي أصبح
يشكؿ تحدياً يواجو مؤسسات التعميـ العالي ,حيث بادرت العديد مف المؤتمرات التربوية عمى
الصعيد العالمي واإلقميمي والمحمي بطرح ىذا الموضوع بيدؼ لفت نظر القائميف عميو
بجدية ,وقد تـ التأكيد في مؤتمر اليونسكو عف التعميـ العالي ,في القرف الحادي والعشريف
عمى ما ينبغي عمى الحكومات ومؤسسات التعميـ عممو بيذا الخصوص مف حيث البحث
()23

عف جودة النوعية في كؿ شيء في ظؿ طغياف الكـ.

وينظر إلى جودة التعميـ العالي عمى أنيا مقدرة مجموع خصائص ومميزات المنتج
التعميمي عمى تمبية متطمبات الطالب ,وسوؽ العمؿ والمجتمع وكافة الجيات الداخمية
والخارجية المنتفعة ,إف تحقيؽ جودة التعميـ يتطمب توجيو كافة الموارد البشرية والسياسات
والنظـ والمناىج والعمميات والبنية التحتية مف أجؿ خمؽ ظروؼ مواتية لالبتكار واإلبداع
لضماف تمبية المنتج التعميمي لممتطمبات التي تييئ الطالب لبموغ المستوى الذي نسعى
لتحقيقو.

()24

وبعد استعراض مفيوـ الجودة وابعادىا وادارة الجودة الشاممة في التعميـ العالي,

نستطيع أف ندرؾ أىمية تطبيؽ تمؾ المنظومة مف اجؿ تطوير منظومة تعميـ الخدمة
االجتماعية مف اجؿ تطوير األداء الميني لمممارسيف المينييف بما يتواكب مع المتغيرات
والمستجدات المجتمعية ,وضرورة تحديث القواعد المعرفية وتنمية المستويات الميارية
لمممارسيف بما يتوافؽ مع متطمبات العمؿ الميني في مجاالت الممارسة المينية المتعددة.
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وليذا سوؼ تعرض الباحثة فيما يمي بعض اإلبعاد األساسية لتعميـ الخدمة االجتماعية
ورصد بعض المتطمبات األساسية لمواكبة تعميـ الخدمة االجتماعية لالتجاىات الحديثة
وتطوير مستويات األداء الميني.
رابعاً :منظومة تعميم الخدمة االجتماعية:
تحتؿ قضايا تعميـ الخدمة االجتماعية موقعاً متقدماً مف بيف قضايا تمؾ المينة,
حيث تبرز الحاجة إلى تطوير برامج التعميـ بحيث تسمح بإعداد وتخريج ممارس عمى
مستوى عاؿ مف الميارة يكوف قادر عمى التعامؿ مع المواقؼ الجديدة الناجمة عف التغيرات
الحادثة في المجتمع ,حيث تحتاج ممارسة مينة الخدمة االجتماعية إلى المعرفة وذلؾ
لتحديد األىداؼ والوظائؼ والبحث عف حموؿ لممشكالت ,وتتكوف الميارات المينية نتيجة
()25

تراكـ الخبرات التي يكتسبيا األخصائي االجتماعي مف خالؿ أنشطتو المختمفة.

ويشكؿ محتوى تعميـ الخدمة االجتماعية في أي مجتمع وبصفة خاصة في
المجتمعات النامية أىمية قصوى لتنطمؽ المينة نحو إعداد أجياؿ مف الممارسيف قادريف
عمى تحمؿ تبعات التنمية في المستقبؿ واالستفادة منيـ إلى أقصى درجة ممكنة وضماف
عنصر االستم اررية ليـ.
وقد بدأ تعميـ الخدمة االجتماعية مع نياية القرف التاسع عشر مف خالؿ المؤسسات
االجتماعية بالتركيز عمى تحسيف نوعية الخدمات االجتماعية ,والعمؿ عمى استمرار تقديميا
لمفقراء ,ومف ىنا بدأ اىتماـ الجمعيات والمؤسسات بتقديـ الخدمات لمفقراء بشكؿ أفضؿ عف
طريؽ المتطوعيف ,ونظ اًر لمظروؼ االقتصادية وتزايد درجات الحرماف في المجتمع فإف رواد
الخدمة االجتماعية قد أكدوا عمى ضرورة وجود التعميـ الرسمي لضماف وجود المستوى
المؤثر أو الفعاؿ في تقديـ الخدمات االجتماعية ,ومع تزايد معدالت الحرماف واإلحباط
وتداخؿ العوامؿ الفردية واالجتماعية أصبح مف الضروري أف يكوف ىناؾ دور فعاؿ أكثر
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تقدماً لممؤسسات االجتماعية ,ولذلؾ يمكف القوؿ أنو مع نياية القرف التاسع عشر تزايد
االعتقاد بأىمية البرامج التعميمية لمتأكيد عمى استمرار تقديـ الخدمات االجتماعية وتدعيـ
الجانب المعرفي والعمؿ عمى تطويره وتوافر الكادر المعد إعداداً مينياً مف األخصائييف
االجتماعييف.

()26

وقد ساىمت كؿ مف العوامؿ العالمية والمحمية في أنماط تعميـ الخدمة االجتماعية
في العالـ منذ منتصؼ القرف العشريف حيث كاف التأثير مباشر مف خالؿ الواليات المتحدة
األم ريكية ,وبعض الدوؿ األوروبية ,وقد اشتمؿ التوسع الكبير في مدارس الخدمة االجتماعية
بعد الحرب العالمية الثانية عمى حشد عدد كبير مف القائميف بتعميـ الخدمة االجتماعية في
أوروبا ,وقد استخدموا منيج خدمة الفرد األمريكية لنيضة تعميـ الخدمة االجتماعية التي
تعطمت بعد الحرب العالمية الثانية ,وقد عمؿ القائموف عمى أمر تعميـ الخدمة االجتماعية
في أمريكا بفتح باب المنح الدراسية لتوسيع دائرة انتشار المينة عالمياً .وقد استفادت الدوؿ
النامية مف خالؿ تبادؿ الخبراء في اكتشاؼ أنماط جديدة لبناء محتوى مالئـ لتعميـ الخدمة
()27

االجتماعية بما يتناسب وظروفيـ.

إف تعميـ الخدمة االجتماعية عممية تتطمب ميارة خاصة مما يمقي بأعباء متزايدة
عمى القائميف بتعميـ الخدمة االجتماعية ,وذلؾ لما يتطمبو إعداد الطالب لمممارسة المينية,
حيث أف عممية التعميـ ىذه تستمزـ إعداد الطالب إلكسابيـ الميارات الخاصة بتكتيكات
وطرؽ حؿ المشكالت االجتماعية وذلؾ في ضوء تحديد األبعاد األساسية لكؿ مف المعرفة
والقيـ والميارات في تفاعميا مع العميؿ ,موارد العميؿ ,المينة والمجتمع.

()28

وتقوـ عممية التعميـ عمى عدد مف األنشطة تؤثر في المتعمـ ويتأثر بيا ومصادر
التعميـ مختمفة منيا األسرة والمدرسة والزمالء ووسائؿ اإلعالـ المكتوبة والمسموعة والمرئية.
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وقد يتعمـ الفرد ويحسف مف سموكو وىو ما يسمى بالخبرة المربية ,أو قد يتعمـ سموكاً يضره أو
يضر مجتمعو وىو ما يسمى بالخبرة غير المربية ,ويعرؼ التعميـ عمى أنو تمؾ العمميات
التي تستخدـ لمساعدة الطالب عمى اكتساب الخبرة والمعمومات والميارات التي تيدؼ إلى
()29

تعديؿ سموكيـ وامدادىـ بالخبرات العممية والعممية".

ويعرؼ تعميـ الخدمة االجتماعية ( )S. W. Educationبأنو تدريب منيجي
وخبرات الفاعمية تعد األخصائييف االجتماعييف ألدوارىـ المينية ,والمنيج التدريبي أساسي
في الكميات والجامعات المعتمدة في مستوى البكالوريوس وفي المدارس المينية المعتمدة عمى
مستوى الماجستير والدكتوراه ,ويشمؿ تعميـ الخدمة االجتماعية أنشطة دراسية نظرية مكثفة
لحصوليـ عمى الدرجة المطموبة ,فمعظـ األخصائييف بعد التخرج يقوموف بتقديـ خدمات
تحت إشراؼ زمالء أكثر خبرة ,ثـ يحصموف بعد ذلؾ عمى مقررات إضافية "تعميـ
مستمر".

()30

وتعميـ الخدمة االجتماعية في معظـ المجتمعات يتـ عف طريؽ اإلعداد الميني في
مؤسسات تعميـ الخدمة االجتماعية بمدى واسع في إعداد القيادات العاممة في مجاؿ الرعاية
والتنمية االجتماعية ,ويرى كؿ مف (ىوليسيتر وجونز  )Hollister and Jonesأف اإلعداد
الميني يؤكد عمى المعرفة والميارة المطموبة لشئوف المجتمع ,وأف تعميـ الخدمة االجتماعية
في ارتباطو بتحقيؽ التنمية االجتماعية بالمجتمع ال يمكف أف يمتزـ بنموذج فردي يمكف
تطبيقو عمى كؿ المجتمعات ,وعمى كؿ مجتمع أف يختار النموذج الذي يتالءـ مع ظروفو
وذلؾ لألسباب التالية(:)31
 -1مراعاة االختالفات الثقافية الموجودة بيف المناطؽ الجغرافية.
 -2عدـ تجاىؿ االختالفات السائدة في المؤسسات التعميمية في العالـ.
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 -3أال يقتصر نموذج تعميـ الخدمة االجتماعية في دراستو عمى الحاضر وأال يكوف قاص اًر
عمى الدراسة األكاديمية فقط.
والخدمة االجتماعية منذ أف بدأت كمينة وىي تسعى جاىدة إلى أف تطور وتعدؿ
مف نماذج وأساليب ممارستيا كي تعد الممارسيف مف األخصائييف االجتماعييف وفؽ كؿ
()32

جديد لكي تصبح لدييـ الكفاءة والميارة في العمؿ.

ومع تطور تعميـ الخدمة االجتماعية خالؿ القرف العشريف فإف عممية التقارب أو
تحقيؽ التكامؿ بيف الممارسة والتعميـ لـ تكف سيمة التحقيؽ وأف مداخؿ ومناىج تعميـ الخدمة
االجتماعية خالؿ القرف الواحد والعشريف يجب أف تشتمؿ عمى مجموعة مف القضايا اليامة
التي تتطمب التنظيـ ,التفكير ,التأمؿ أو التصور والعمؿ ,والتي تتمثؿ فيما يمي(:)33()33
 -1التأكيد الواضح عمى االلتزاـ الميني لمخدمة االجتماعية تعميماً وممارسة مف خالؿ إعادة
تحديد األساس المعرفي واألساس المياري لممينة.
 -2اختالؼ المجتمعات وتنوع سماتيا أو خصائصيا يحتاج إلى وجود نماذج لممناىج
الدراسية والممارسة التي تتفؽ مع ظروؼ كؿ مجتمع.
 -3تدعيـ أو تعزيز البحث في الخدمة االجتماعية ليكوف مالئماً في استخدامو كأداة أساسية
في تجديد وايجاد الحموؿ لمشكالت المجتمع.
 -4العمؿ عمى إيجاد تصور لمعالقة بيف برامج الخدمة االجتماعية والمؤسسات األكاديمية
حتى يتحقؽ تواجد والتزاـ المينة في ارتباطيا بالمجتمع والتغيرات التي تحدث فيو.
وفي اآلونة األخيرة تعددت مداخؿ تعميـ الخدمة االجتماعية ,فبعض المدارس
تعتمد عمى منيج الطرؽ أو التخصص (خدمة الفرد -خدمة الجماعة -تنظيـ المجتمع),
وىناؾ مدخؿ يركز عمى الممارسة المباشرة بمعنى العمؿ مع الوحدات الصغرى كاألفراد
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واألسر والجماعات في مقابؿ المداخؿ الذي يركز عمى التعامؿ مع الوحدات الكبرى
()34

كالمنظمات والمجتمعات المحمية وىو ما يطمؽ عميو الممارسة الشاممة.

وتشتمؿ القاعدة العممية لمينة الخدمة االجتماعية عمى ما يمي:
 -1المعرفة :وىي القاعدة األساسية التي توجو ممارسة المينة فضالً عف أنيا ىي التي
تشكؿ الجوانب الميارية لممينة ,والتي تنطمؽ مف خالليا المينة نحو تقديـ الخدمات
االجتماعية في إطار مف القيـ المرتبطة بخصائص مينة الخدمة االجتماعية.

()35

 -2القيـ :حيث ترتكز ممارسة الخدمة االجتماعية عمى نسيج مف القيـ ,تمؾ القيـ التي تميز
المينة عف غيرىا مف المينة وتوجو الممارسيف أثناء قياميـ بأدوارىـ ويعمموف في
إطارىا ,حيث يعمؿ األخصائيوف االجتماعيوف عمى إحداث نوعاً مف التوازف بيف قيـ
المجتمع وقيـ العمالء.

()36

 -3الميارات :تعمؿ الميارات كقوة دافعة وطاقة كبيرة لمعمؿ الميني وىي تعكس مدى القدرة
عمى التأثير ومدى تطبيؽ المعرفة وفيميا ,وتكوف تمؾ الميارات مف واقع خبرات
الممارسة المينية لألخصائييف االجتماعييف في المجاالت المختمفة.
 -4التدريب العممي :إف عممية التدريب في الخدمة االجتماعية يجب أف تخضع الختيار
واستخداـ األنشطة التخطيطية والتي تعمؿ عمى زيادة القيـ والميارات المينية لمطالب
مف خالؿ أنشطة التدريب وبرامجو المختمفة كأساس لتطبيؽ جوانب اإلطار المعرفي
النظري وفيمو الفيـ الصحيح.
ولقد قدـ كؿ مف كرست وجرافتوف ()Kirst Ashman & Grafron, 1993
تصو اًر لمحتوى المنيج الدراسي في تعميـ الخدمة االجتماعية ,يعتمد عمى نموذج الممارسة
الشاممة لمخدمة االجتماعية ,ويحتوي ىذا التصور عمى جوانب ثالثة وىي الجانب المعرفية,
الجانب المياري ,الجانب القيمي ,و يمكف تناوؿ الجوانب الثالثة مف خالؿ ما يمي(:)37
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 .1الجانب المعرفي:
يشتمؿ الجانب المعرفي لمحتويات المنيج الدراسي في تعميـ الخدمة االجتماعية
عمى الموضوعات المرتبطة بالجوانب الثالثة األساسية اآلتية:
أ -معارؼ مرتبطة بالسموؾ اإلنساني في عالقتو بالبيئة االجتماعية وتشتمؿ بعضيا عمى:
المعارؼ المرتبطة ببناء ميارات الممارسة عف السموؾ اإلنساني في عالقتو بالبيئة
االجتماعية ,والمعارؼ المرتبطة بفيـ لممشكالت االجتماعية السائدة في المجتمع في
الوقت الراىف ,والمعارؼ المرتبطة بمعرفة الخدمات االجتماعية المتاحة في المجتمع,
والمعارؼ المرتبطة بالقدرة عمى توظيؼ نظرية األنساؽ والنظرية األيكولوجية في الخدمة
االجتماعية ,والمعارؼ المرتبطة بفيـ الشخص في موقؼ ,والمعارؼ المرتبطة بفيـ
التحوالت والتغيرات التي تط أر عمى المجتمع والمؤثرة عمى مشكالت أفراده.
ب -معارؼ ترتبط بالبحث وتشتمؿ بعضيا عمى كيفية إجراء البحوث والدراسات لتقويـ,
وكيفية االستفادة مف إجراءات البحوث والدراسات في إمكانية اكتساب القدرة عمى
التخطيط الميني إلبراز المداخؿ واألساليب المناسبة التي يمكف استخداميا في الحاضر
والمستقبؿ ,وكيفية االستفادة مف البحوث والدراسات في تحديد البرامج ووضع سياسة
المؤسسة ,وكيفية إجراء البحوث والدراسات أثناء الممارسة والتي تفيد في تقديـ
المعمومات التي تساعد في اتخاذ الق اررات ,ووضع البرامج ,وتحديد الجيود المرتبطة
بإحداث التغيير االجتماعي المرغوب ,وكيفية إجراء البحوث والدراسات المرتبطة
بالسموؾ الفردي لمعمالء في تفاعالتيـ مع المقربيف ليـ (األسرة -الجماعات الصغيرة
األخرى) ,وكيفية إجراء البحوث والدراسات الخاصة بنوعية الخدمات التي تقدـ لمعمالء,
ومدى نجاحيا في تحقيؽ اليدؼ مف تقديميا ,وكيفية إجراء البحوث والدراسات أثناء
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الممارسة عف المؤسسات االجتماعية ,والمجتمعات المحمية ,والسياسة االجتماعية
لمتعرؼ عمى السموؾ والظروؼ التي يعيشيا العمالء في المجتمع.
ج -معارؼ ترتبط بالسياسة االجتماعية وتشتمؿ بعضيا عمى معارؼ توضح لمطالب العالقة
بيف سياسات الرعاية االجتماعية ,وتحديد الموارد المتاحة والخدمات التي يمكف تقديميا
لمعمالء ,معارؼ توضح لمطالب أوجو االختالؼ والتشابو بيف السياسة االجتماعية
لمدولة والسياسة الخاصة بالمؤسسة االجتماعية ,ومعارؼ ترتبط بكيفية تحديد وتوضيح
االستراتيجيات واألدوار التي يمكف أف يقوـ بيا األخصائي االجتماعي لممطالبة بحقوؽ
العمالء والخدمات االجتماعية التي يحتاج إلييا العمالء وفقاً لمسياسة االجتماعية
لمدولة.
 .2الجانب المهاري:
ويقترح أف يكتسب الطالب مجموعة مف الميارات المينية التي تساعده أثناء
الممارسة ,وتشتمؿ ىذه الميارات عمى اآلتي :الميارة في الحصوؿ عمى المعمومات ,والميارة
في وضع الخطط ,والميارة في االتصاؿ ,والميارة في تحميؿ المواقؼ اإلشكالية لمعمالء,
وكذلؾ الميارة في وضع خطة التدخؿ الميني مع العميؿ لالستفادة مف اإلمكانيات والموارد
المتاحة بالمؤسسة وبالمجتمع ,وكذلؾ االستفادة مف طاقات وقدرات العميؿ في حؿ
المشكالت ,وأيضا الميارة في تحديد األدوار المختمفة لألخصائي االجتماعي والتي تمكنو مف
التعامؿ مع نسؽ العميؿ ونوعية المشكالت التي يعاني منيا ,والميارة في استمرار العمؿ مع
العميؿ لتحريؾ التدخؿ الميني وتطويره لضماف استمرار التحسف واحداث التغيير المرغوب
في ظروؼ العميؿ ,وكذلؾ الميارة في إجراء البحوث والدراسات االجتماعية أثناء الممارسة
والمرتبطة بمشكالت العمالء (فرد -جماعة -مجتمع) وطبيعة الخدمات االجتماعية التي
يحتاج إلييا العمالء وفقاً لظروؼ المجتمع الراىنة.
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 .3الجانب القيمي:
ويقترح أف يكتسب الطالب مجموعة مف القيـ المينية والتي تمكنو مف الممارسة
المينية بعد التخرج ,ويشتمؿ بعض ىذه القيـ عمى اآلتي:
 -1المسئولية في استخداـ وتوظيؼ المؤسسة االجتماعية لمساعدة العمالء مف خالؿ العمؿ
عمى تحسيف كفاءة وفاعمية المؤسسة وتحسيف مستوى الموظفيف بيا.
 -2المسئولية نحو االىتماـ بالرسالة اإلنسانية لممينة.
 -3المسئولية نحو خدمة المجتمع مف خالؿ محاولة إتاحة وتوفير الخدمات االجتماعية
العامة.
 -4المسئولية نحو إبراز ىوية المينة واثراء المعرفة الخاصة بيا مف خالؿ الممارسة
المينية.
 -5المسئولية نحو تطوير خدمات الرعاية االجتماعية في المجتمع.
 -6اكتساب قيمة التعاوف واحتراـ زمالء العمؿ مف أجؿ النيوض بالمينة وصالح العمالء.
 -7المسئولية نحو تنمية الموارد المتاحة لألفراد ولممقيدة ليـ.
 -8المسئولية نحو إيجاد فرص عديدة لتوظيؼ قدرات وطاقات العميؿ وامكانيات المجتمع
لحؿ المشكمة.
وفي ضوء ما سبؽ عرضو لمفيوـ تعميـ الخدمة االجتماعية يمكف القوؿ أنو في
ضوء ما يمر بو المجتمع مف تغيرات لمواكبة متطمبات التنمية الشاممة ,فإف األمر يدعو إلى
توجيو االىتماـ والتركيز عمى محتوى برامج تعميمية وتدريسية خاصة بتعميـ الخدمة
االجتماعية واكساب الطالب مزيد مف المعرفة والخبرة الميدانية والميارات الفنية ,ولذلؾ يجب
التعرؼ عمى المصادر األساسية التي تسيـ في تكويف معايير الجودة واالعتماد في الممارسة
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المينية لمخدمة االجتماعية ,فاعتماد الجودة مف الناحية النظرية ال يعد كافيا بؿ يجب إف
يتواكب معو اعتماد الجودة مف الناحية التطبيقية والجوانب المتعمقة بالممارسة.
خامساً :المصادر األساسية لتكوين معايير الجودة واالعتماد في الممارسة المهنية لمخدمة
االجتماعية وكيفية تطويرها(:)38
معايير الجودة واالعتماد في المجاالت المختمفة لمميف األساسية المرتبطة بحياة
اإلنساف وتطور المجتمعات أصبحت مف الموضوعات األساسية التي تيتـ بيا المجتمعات
عمى اختالؼ أنواعيا وسياستيا المحددة في تنمية المجتمع مف كافة الجوانب ,والخدمة
االجتماعية كمينة إنسانية تتعامؿ مع الوحدات اإلنسانية المختمفة ,مما يتطمب ضرورة
اإلعداد العممي والميني المناسب لألخصائي االجتماعي خريج كميات ومعاىد الخدمة
االجتماعية ,ولذلؾ فإف عممية التعميـ مف كافة الجوانب تعد مف العمميات األساسية في مينة
الخدمة االجتماعية ,ألنيا تتكوف مف األطر المعرفية والميارات األساسية في ممارسة تمؾ
المينة ,باإلضافة إلى أف األخصائي ىو األداة األساسية الذي يستخدـ المبادئ ويمارس
الميارات باإلضافة إلى أف األخصائي لـ يتطمب إعداده الجوانب العممية والمينية فقط ,بؿ
العمؿ عمى تنمية جوانب الشخصية التي يتميز بيا وتركز الممارسة العامة عمى عناصر
وأنساؽ لتحقيؽ أىداؼ أىميا مؤسسات الممارسة ,المشكالت ,أنساؽ التعامؿ وغيرىا,
ويتطمب إعداد األخصائي االجتماعي إكساب العديد مف الجوانب المعرفية التي تساعد في
تفيـ المواقؼ والمشكالت المختمفة التي يتعامؿ معيا مما يساعده في االتصاؿ والدخوؿ في
عالقات مينية مشتركة مع بقية أعضاء فريؽ العمؿ الذي يتعاوف معو.
وارتبطت العممية التعميمية في الخدمة االجتماعية بالمتغيرات المختمفة التي نذكر منيا أىـ
تمؾ المتغيرات فيما يمي:
 .1المتغيرات االجتماعية في المجتمع ,ونالحظ تأثيره في التعامؿ مع المشكالت والمواقؼ.
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 .2المتغيرات السياسية في المجتمع ,ونالحظ أىمية دراسة التنظيمات السياسية وعالقتيا
بمجاالت الخدمة االجتماعية.
 .3المتغيرات الثقافية في المجتمع ,ونالحظ تأثيرىا في اىتماـ األخصائي بطباع األفراد
والجماعات وما يتمسكوف بو مف قيـ.
 .4المتغيرات االقتصادية وتأثيرات مشكالت األسرة مما يتطمب تطوير قوانيف الضماف
االجتماعي وتوجيو الشباب نحو المشروعات الصغيرة لمواجية تمؾ المشكالت وغيرىا.
 .5المتغيرات التكنولوجية وكيفية االىتماـ بنقؿ المعرفة وتبادؿ الخبرات والتوجو نحو
استخداـ الوسائؿ التكنولوجية كوسائؿ تعميمية في كميات ومعاىد الخدمة االجتماعية.
واذا كانت ىناؾ متغيرات مؤثرة في ممارسة المينة بالتالي عممية التعميـ الخاص
بيا ,كاف البد مف تحديد الشروط األساسية لتكويف معايير الجودة واالعتماد في الممارسة
المينية لمخدمة االجتماعية.
سادساً :الشروط األساسية لتكوين معايير الجودة واالعتماد:
الجودة واالعتماد ىو مدى االرتباط بالمواصفات األساسية التي تـ وضعيا في
مكونات الممارسة المينية لمخدمة االجتماعية ,وتأكيد توفر تمؾ المواصفات مف خالؿ
الممارسة الفعمية ,وفيما يمي أىـ تمؾ الشروط:


الشرط األول :االرتباط الميني الوثيؽ بيف المعيار واليوية المينية لطرؽ الخدمة
االجتماعية بشكؿ واضح سواء كاف ذلؾ في إطار الممارسة العامة أـ في إطار ممارسة
الطرؽ المينية طبقاً لوحدة العمؿ المستخدمة.

المؤتمر العلمي الثاني لكلية اآلداب جامعة الزاوية  8152 / 7 / 51 -51م

166

إدارة الجودة الشاممة وتطوير نظم تعميم الخدمة االجتماعية



الشرط الثاني :االرتباط بمكونات وعناصر العممية التعميمية حيث أف عممية التعميـ
تتضمف عناصر أساسية وىي األىداؼ وكذلؾ المنيج التعميمي ,الوسيمة التعميمية,
المعمـ ,التعميـ.



الشرط الثالث :واقعية معيار الجودة واالعتماد ,أي البد مف تحديد تمؾ المعايير أو تؤكد
عمى أنيا مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالممارسة المينية لمطرؽ الخاصة بالخدمة االجتماعية.



الشرط الرابع :االرتباط بالمجاالت األساسية لممارسة المينية لمخدمة االجتماعية مف
حيث أننا نالحظ أف المعايير األساسية الخاصة بالجودة في تعميـ الخدمة االجتماعية
ارتبطت بالمجاالت األساسية لمممارسة.



الشرط الخامس :وضوح عالقة المعايير األساسية لمجودة بتحقيؽ أىداؼ الممارسة في
الموقؼ ,أو عند مواجية المشكالت التي تتعمؽ بمجاؿ الممارسة ,وبالتالي فإف معايير
الجودة يجب أف يكوف ليا اتجاىاً واضحاً.



الشرط السادس :ارتباط معايير الجودة واالعتماد في تعميـ الطرؽ المينية بالتقنيات
واإلجراءات الالزمة لممارسة الطرؽ المينية لمخدمة االجتماعية.



الشرط السابع :ضرورة ارتباط معايير الجودة واالعتماد في تطبيؽ وممارسة الطرؽ
المينية بأف يكتسب الطالب كيؼ يمكف مراعاة المتغيرات المختمفة التي يمكف أف تؤثر
في استخداـ الطرؽ.



الشرط الثامن :ارتباط معايير الجودة واالعتماد في تعميـ طرؽ الخدمة االجتماعية
بضرورة الربط بيف ما يتعممو الطالب مف ممارسات وما يتدرب عميو مف تطبيقات وبيف
متطمبات سوؽ العمؿ.
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الشرط التاسع :ارتباط المعايير الخاصة بجودة واعتماد تعميـ الطرؽ المينية بقدرة
المتعمميف عمى البناء الفكري ,والتكويف الميني لموضوعات الممارسة عمى أسس عممية
ومينية.



الشرط العاشر :ضرورة أف تخضع معايير الجودة واالعتماد في تعميـ الطرؽ المينية
لمخدمة االجتماعية لمقياس والتحديد.

سابعاً :عناصر ومؤشرات منظومة جودة تعميم وممارسة الخدمة االجتماعية:
لقد تعددت وجيات النظر في تحديد عناصر ومؤشرات الجودة ,ومف ىذه اآلراء:
وجهة النظر األولى :وجهة نظر :Edward Sallis
يرى أف عناصر ومؤشرات عناصر الجودة تتضمف:
توفير المباني الجيدة وجودة المعمـ القادر عمى أداء ميامو ,االلتزاـ القيمي ,إمكانية االستفادة
مف الخبرات الممتازة ,التخصص ,تعاوف أولياء األمور والعامميف والمجتمع لتحقيؽ األىداؼ,
االستفادة مف التطبيقات التكنولوجية ,رقي أىداؼ اإلدارة ,توفر أساليب رعاية الطالب,
()39

التوازف الجيد لممنيج الدراسي.

وجهة النظر التانية :وجهة نظر د .مراد صالح مراد:
يتـ أف ىناؾ عدة مؤشرات لجودة التعميـ الجامعي تتضمف:


انتقاء الطالب.



نسبة عدد الطالب إلى أعضاء ىيئة التدريس.



متوسط تكمفة الطالب.



الخدمات التي تقدـ لمطالب.



دافعية الطالب واستعدادىـ لمتعميـ.
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نسبة المتخرجيف والتحقوا ببرامج الدراسات العميا.



ارتباط ىيكؿ الطمبة الجامعييف بالييكؿ االقتصادي لمدولة.



مستوى الخريج الجامعي.



حجـ أعضاء ىيئة التدريس وكفايتيـ.



الكفاءة التدريسية ألعضاء ىيئة التدريس.



مساىمة أعضاء ىيئة التدريس في خدمة المجتمع.



مستوى التدريب األكاديمي ألعضاء ىيئة التدريس.



اإلنتاج العممي ألعضاء ىيئة التدريس.



مدى تفرغ أعضاء ىيئة التدريس لمعمؿ الجامعي.



مشاركة أعضاء ىيئة التدريس في الجمعيات العممية والمينية.



احتراـ أعضاء ىيئة التدريس لطالبيـ.



جودة المناىج الدراسية.



التزاـ القيادة العميا بالجودة.



العالقات اإلنسانية.



اختيار اإلدارييف وتدريبيـ.



مرونة المبنى الجامعي.



مدى استفادة ىيئة التدريس والطالب مف المكتبات.



مدى استفادة ىيئة التدريس والطالب مف المعامؿ.



حجـ االعتمادات المالية المخصصة لمتعميـ.



ربط التخصص باحتياجات المجتمع.



ربط البحث العممي بمشكالت المجتمع المحيط.
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التفاعؿ بيف الجامعة بمواردىا البشرية والبحثية وبيف المجتمع بقطاعاتو اإلنتاجية
والخدمية.




التوازف بيف مقتضيات االستقالؿ الجامعي وبيف مقتضيات اإلشراؼ الحكومي.
()40

مراعاة احتياجات المجتمع المحيط بالجامعة.

وفي ضوء وجيات النظر السابقة ,وانطالقاً مف ضرورة االرتباط بؿ واالعتماد
المتبادؿ بيف تعميـ الخدمة االجتماعية وممارستيا ,فإننا يمكف أف نحدد عناصر ومؤشرات
منظومة جودة التعميـ وممارسة الخدمة االجتماعية فيما يمكف أف نطمؽ عميو(:)41
جودة  7ميـ 7 ,تاء .حيث تضمف جودة كؿ مف:
( 7م)...
 -1معمـ (أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييـ).
 -2متعمـ (طالب الخدمة االجتماعية).
 -3منيج (محتوى المقررات الدراسية).
 -4مرجع (الكتاب الجامعي).
 -5مكتبة (لتوفير احتياجات األساتذة والطالب).
 -6مؤسسة الممارسة المينية.
 -7مجتمع يعترؼ بالمينة ويدعميا.
( 7ت)...
 -1تدريس المقررات الدراسية.
 -2تدريب تطبيقي عمى الميارات.
 -3تقييـ طالب الخدمة االجتماعية.
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 -4توظيؼ خريجي كميات ومعاىد الخدمة االجتماعية.
 -5ترقية أعضاء ىيئة التدريٍس.
 -6تعميـ مستمر لمعامميف بالمينة.
 -7تفاعؿ المينة مع مشكالت واحتياجات المجتمع.
ثامناً :طموحات تحديث تعميم وممارسة الخدمة االجتماعية:
ترجع ضرورة وأىمية تحقيؽ جودة وتحديث تعميـ وممارسة الخدمة االجتماعية
بوجو عاـ لعدة عوامؿ ,ومف أىـ تمؾ العوامؿ:
العامل األول :التوصؿ إلى مؤشرات يمكف مف خالليا الحكـ عمى الجدوى الحالية
لتعميـ وممارسة الخدمة االجتماعية في إطار ما يتضمنو ذلؾ مف مناىج وطرؽ تدريس
وطالب وأساتذة وأساليب ممارسة ومؤسسات حتى يمكف تحديد الواقع الفعمي لمدى جودة تمؾ
المؤشرات.
العامل الثاني :أف التعرؼ عمى جودة تعميـ وممارسة الخدمة االجتماعية يحقؽ
نوعاً مف االقتصار الذاتي حوؿ المنتج الذي تقدمو كميات ومعاىد الخدمة االجتماعية
لممجتمع ,وىو األخصائي االجتماعي الذي إذا لـ يستطع أف يتفاعؿ بإيجابية مع توقعات
العمالء والنظـ االجتماعية القائمة بالمجتمع فسوؼ ييمش دوره ويقؿ االعتراؼ المجتمعي
بأىميتو بالنسبة لممجتمع مما يؤدي إلى سحب الدعـ المجتمعي لممينة ,كما أف تحقيؽ تمؾ
()42

الجودة يسيـ في أف نقدـ لممجتمع أخصائي االجتماعي عالي الجودة.

العامل الثالث :إف الخدمة االجتماعية بوضعيا الحالي غير مالئمة في كثير مف
ممارستيا لمتعامؿ مع المشكالت االجتماعية ,خاصة تمؾ التي ليا عالقة بالمتغيرات الكوكبية
المرتبطة بظاىرة العولمة مثؿ مشكمة الصراع بيف األفراد والمجتمعات ,والمشكالت البيئية
ومشكالت الفقر ,وخاصة فيما يتعمؽ بمكونات الممارسة المينية عمى المستوى النظري
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والتطبيقي ومالءمتيا لمتحوالت االقتصادية والثقافية والسياسية وتأثيره عمى مستقبؿ
المينة( , )43بؿ أف المينة يجب أف تنتيج نظرة جديدة في ممارستيا وأفعاليا إذا ما كانت
ستتولى دو اًر ىاماً في مجاالت الممارسة المينية في القرف الحالي لتسيـ في إشباع احتياجات
()44

الناس وتدعيـ البيئة وتحقيؽ جودة الحياة.

العامل الرابع :أف تحقيؽ جودة تعميـ وممارسة مينة الخدمة االجتماعية يمكنيا مف
مواجية التحديات المستقبمية التي تعترضيا في المجتمع ,ومف ىذه التحديات تتمثؿ في(:)45
 -1تحديات تعمؽ بمدى قدرة األخصائي االجتماعي عمى بناء السمعة المينية الطيبة ,بما
يؤثر سمباً عمى فاعمية الممارسة المينية مع أنساؽ العمالء
 -2التحديات المجتمعية التي يجب أف تتعامؿ معيا المينة كمشكالت مجتمعية يمكف
حصرىا في التغيرات الديموجرافية مف زيادة سكاف وتغير حجـ وشكؿ األسرة واختالؼ
توزيع القوى في المجتمع ,وبعض التغيرات الكبرى مثؿ :التوجيو نحو خصخصة
القطاعات الحكومية وخاصة في مجاؿ الرعاية االجتماعية ,وتناوؿ قضايا المرأة بصورة
مختمفة عما ىي عميو اآلف ,وتغير الظروؼ االقتصادية وتوقع ارتفاع معدالت البطالة.
 -3تغير وتعقد المشكالت التي يتعامؿ معيا األخصائيوف االجتماعيوف بشكؿ كبير وسريع,
مما يستوجب االىتماـ بأف يكونوا عمى وعي بالمعرفة المتجددة يوماً بعد يوـ.
 -4أف جودة الممارسة المينية في الخدمة االجتماعية وقدرتيا عمى القياـ بدور الفعؿ وليس
رد الفعؿ في القضايا اليامة التي تواجو المجتمع يعتبر مف أىـ التحديات التي تواجينا
في مجتمعنا حالياً.

()46

 -5عدـ قدرة األخصائييف االجتماعييف في إطار اإلعداد الحالي مف استخداـ التكنولوجيا
()47

العصرية في التعامؿ الميني.

المؤتمر العلمي الثاني لكلية اآلداب جامعة الزاوية  8152 / 7 / 51 -51م

111

إدارة الجودة الشاممة وتطوير نظم تعميم الخدمة االجتماعية

 -6إف تطبيؽ أسس وقواعد الجودة عمى تعميـ وممارسة الخدمة االجتماعية بطريقة مالئمة
قد يؤدي إلى المزيد مف الفاعمية لمخدمات اإلنسانية التي تقدـ لعمالء المؤسسات
()48

االجتماعية مف خالؿ تحسيف وتطوير عممية تقديـ تمؾ الخدمات.

 -7الدعوة المستمرة مف جانب كثير مف المتخصصيف في الخدمة االجتماعية بضرورة
االىتماـ بمناقشة مينة الخدمة االجتماعية سواء في ماضييا أو حاضرىا ومستقبميا مف
خالؿ النظرة الفاحصة لتطورىا والتحديات التي ستواجييا وتحديات المؤشرات التي
تدعميا مستقبالً.

()49

 -8صعوبة االستفادة مف الخبرات المتراكمة في تطوير نظاـ التعميـ الذي يتواكب مع
المتغيرات الحادثة سواء عمى المستوى القومي أو العالمي وانعكاس ىذا النظاـ عمى
()50

عممية الممارسة.

 -9أف التحكـ في جودة الممارسة المينية لألخصائييف االجتماعييف في المجاالت المتعددة
يمثؿ حماية ألنساؽ العمالء مف الممارسات الخاطئة لمساعدتيـ عمى مواجية
مشكالتيـ.
تاسعاً :مقترحات لتحديث وتطوير منظومة تعميم الخدمة االجتماعية في ظل إدارة
الجودة الشاممة(:)51
 -1ضرورة إعادة النظر بمناىج ومقررات الخدمة االجتماعية والمراجعة المستمرة ليا كي
تتالءـ مع المتغيرات المعاصرة.
 -2تخطيط منيج فكري واضح تسير عميو العممية التعميمية يتضمف فضالً عف العموـ
والمعارؼ التي يتمقاىا الطالب منظومة القيـ األخالقية ونظـ العالقات اإلنسانية ووسائؿ
االتصاؿ المتطورة وغيرىا.
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 -3أف تشتمؿ المقررات الدراسية عمى جانب عممي /تدريبي لكؿ المعارؼ واألسس النظرية
واألساليب الفنية لتدريب الطالب عمى تمؾ المعارؼ واكسابو الميارات التطبيقية حوليا.
 -4األخذ بمبدأ التعميـ المستمر لألخصائييف االجتماعييف في كافة مجاالت الممارسة
المينية بصفة عامة ,وفي المجاؿ المدرسي بصفة خاصة.
 -5ضرورة سعي المؤسسات التعميمية في مجتمعاتنا العربية بصفة عامة ,وفي مجاؿ
الخدمة االجتماعية خاصةً لمحصوؿ عمى االعتمادية األكاديمية لمبرامج التعميمية
المختمفة سواء عمى مستوى البكالوريوس أو الدراسات العميا.
 -6التقويـ المستمر لعممية اإلعداد األكاديمي بعناصرىا المختمفة (المقررات -الطالب-
األساتذة -المراجع والمصادر العممية -التكنيكات واألساليب المينية).
 -7دعوة الجيات المسئولة إلى إعادة النظر في توصيؼ دور األخصائي االجتماعي في
المجاؿ المدرسي بمشاركة مف األكاديمييف والممارسيف حتى يمكف تحقيؽ وضماف
جودة األداء الميني.
 -8األخذ بمبدأ الدراسة المستمرة لالحتياجات الفعمية لألخصائييف االجتماعييف في
المجاالت المختمفة وذلؾ لتحسيف مستوى األداء الميني بما يضمف جودة الخدمات
المقدمة لمعمماء في كافة مجاالت الممارسة.
 -9االىتماـ بعممية التدريب الميداني لطالب الخدمة االجتماعية مف خالؿ االىتماـ بإعداد
وتأىيؿ عناصر تمؾ العممية والتي تتمثؿ في الطالب /المؤسسة /مشرؼ المؤسسة/
المشرؼ األكاديمي فيما يتعمؽ بدور كؿ عنصر فييا ,ومعرفة األىداؼ المنشودة منيا.
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 -10توفير اإلشراؼ الميني عمى األخصائييف االجتماعييف العامميف في مجاالت الممارسة
المختمفة ,والمجاؿ المدرسي بصفة خاصة لما لتمؾ العممية المينية مف أىمية في
رفع وضماف جودة األداء الميني لألخصائي االجتماعي.
خاتمة:
مف خالؿ االستعراض السابؽ لمقضية المطروحة في الدراسة الراىنة ,تبيف أف
المقصود بالجودة بصفة عامة ىو القياـ بعمؿ األشياء بالطريقة الصحيحة بقصد محاولة مع
االعتماد عمى تقييـ العمؿ لمعرفة مدى تطور األداء وتحسينو بصورة مستمرة( ,)52في حيف
تعرؼ جودة تعمـ وممارسة الخدمة االجتماعية عمى أنيا إستراتيجية عامة لتطوير وممارسة
الخدمة االجتماعية تتضمف العديد مف اآلليات منيا إعداد البرامج التعميمية والتدريبية مع
ضماف جودة مكون ات تنفيذىا وتقويميا ىدؼ تحسيف جودة أداء لمممارسة بصفة مستمرة
بالصورة التي تحقؽ التكامؿ بيف التعميـ والممارسة والرضا الكامؿ لمعمالء المستفيديف بجانب
افتخار األخصائييف واعتزازىـ بعمميـ ومستوى الخدمة التي يقدمونيا مما يؤدي إلى تدعيـ
وتطوير المينة ودفع مكانتيا بالمجتمع( ,)53ولذلؾ ترى الباحثة أىمية اعتماد معايير الجودة
في سياؽ منظومة تعميـ الخدمة االجتماعية الف ذلؾ يسيـ في إحداث تطوير فئ تمؾ
المنظومة مع أىمية التركيز عمى مدخؿ التعميـ المستمر والتحديث المتواصؿ ,وخاصة في
ظؿ ما تمر بو ليبيا مف متغيرات عمى كافة األصعدة تتطمب منيا إحداث تغيرات فعمية في
ممارسات الخدمة االجتماعية ومحتواىا العممي لكي تتواكب مع متطمبات العصر ومشكالت
المجتمع المغايرة في محتواىا ومضمونيا ,ليذا يجب انتياج سياسة جودة تعميـ الخدمة
االجتماعية وتطبيؽ نظـ إدارة الجودة الشاممة في كافة الجوانب المتعمقة بالخدمة االجتماعية
سواء عمى المستوى األكاديمي أو الممارسة بما يحقؽ األىداؼ المينية بمستويات مف األداء
المرضية ,وال يجب أف الخدمة االجتماعية ىي مينة مجتمعية قائمة عمى المبادئ اإلنسانية
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واألخالقية ,ويجب إف نذكر أنفسنا أننا اليوـ في المجتمع الميبي نتطمع في طموحات
واشراقات تنموية جدية تستيدؼ تطوير شامؿ لممجتمع ,كما أننا لدينا العديد مف المشكالت
التي تحتاج إلى تدخؿ ميني واعي وقادر عمى إحداث المعالجات المينية القائمة عمى حكمة
اإلدراؾ ورصانة األداء ,ليذا نحف في حاجة إلى إستراتيجية عامة لتطوير الممارسة المينية
لمخدمة االجتماعية مف خالؿ العديد مف البرامج والدورات التنشيطية لألخصائييف ,باإلضافة
إلى مجموعة مف برامج التعميـ المستمر لألخصائييف االجتماعييف لرفع معدؿ األداء المياري
والميني ,مع أىمية تنظيـ الحمقات البحثية واالجتماعات الدورية بيف األخصائييف لمتعميـ
بالمش اركة الذي يؤدي لتطوير الممارسة المينية ,واالستمرار في دعـ وتوفير الفرص
لألخصائييف االجتماعييف الستكماؿ دراستيـ العميا في الخدمة االجتماعية مما يزيد مف
المعارؼ والخبرات والميارات المينية لمممارسة ,كما نؤكد ىنا عمى أىمية التنمية الذاتية
لألخصائي االجتماعي مف خالؿ مداومة القراءة واإلطالع عمى كؿ ما ىو حديث في
مجاالت الممارسة المينية لمممارسة المينية.
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الضبط الببميوغرافـي لمرسائل الجامعية الميبية في مجال الزراعة
د .عبد المطيف محمد العبدلي
قسم المكتبات والمعمومات  -جامعة طرابمس
المستخمص
تعد الرسائل الجامعية عمى مستوى الماجستير والدكتوراه من مصادر المعمومات
األولية الميمة التي تقتنييا المكتبات ومراكز المعمومات ،وتشكل فئة ميمة من الوثائق التي
تغني الباحثين في موضوعاتيم عمى اعتبار أنيا تتناول عادة موضوعات أصيمة لم يسبق
بحثيا أو دراستيا ،وتعد بالتالي إضافة حقيقية لممعرفة.
والضبط الببميوغرافي لمرسائل الجامعية مسألة ذات أىمية كبيرة؛ حيث إن الرسائل الجامعية
تعد من أرقى األعمال العممية التي يتقدم بيا طالب الدراسات العميا ،وأكثر ىذه االعمال
اما بأصول البحث العممي وضوابطو ،وتيدف الدراسة إلى التعرف عمى الوضع الحالي
التز ً
ألدوات الضبط الببميوغرافي لمرسائل الجامعية في مجال الزراعة ،ومدى االعتماد عمييا في

التعرف عمى ما أجيز من رسائل .وتناولت الدراسة التعرف عمى مفيوم الرسائل الجامعية
وأىميتيا وأىدافيا ،كما استعرضت مفيوم الضبط الببميوغرافي وأىميتو ،وادوات الضبط
الببميوغرافي لمرسائل الجامعية عمى مستوى الجامعات وعمى المستوى الوطني في ليبيا،
ومدى اكتمال البيانات بيذه األدوات .واعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي الذي
قام عمى إعداد القوائم الببميوغرافية التي تحصر اإلنتاج الفكري في مجال الزراعة وما يرتبط
بو ،وتم إعداد قائمة ببميوغرافية باألطروحات موضوع الدراسة من خالل االعتماد عمى
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سجالت الدراسات العميا بالكميات ذات العالقة بموضوع الدراسة ،وانتيت الدراسة بالنتائج
والتوصيات وقائمة المراجع.
اًوالً :االطار المنيجي:
مشكمة الدراسة
تتحدد مشكمة الدراسة في أنو رغم من وجود رصيد من الرسائل الجامعية بكميات
الزراعة في الجامعات الميبية أو رسائل أجيزت من جامعات خارج ليبيا في مجال الزراعة،
افيا ،وبالتالي تكاد االستفادة منو تكون
إال أن ىذا الرصيد لم يعرف بو ولم يتم ضبطو ببميوجر ً

كثير ما تعاني من التكرار وىي ظاىرة غير صحية تيدد بفقد
منعدمة والرسائل الجامعية ًا

عمما بكل
الثقة في البحث العممي وبالتالي الجامعة ،ويرجع ذلك إلى عدم إحاطة الباحثين ً

ما تمت إجازتو من رسائل بالجامعة وما ىو قيد البحث؛ لذلك ىناك حاجة ممحة لوجود
أدوات تحصر وتعرف بالرسائل المجازة بالجامعات؛ فالضبط الببميوغرافي لمرسائل الجامعية
أساسيا في تطوير البحث العممي في الجامعة والحفاظ عمى طاقة الباحثين ،كما
دور
يؤدي ًا
ً
أنو يعطي صورة كاممة لنشاط البحث العممي في الجامعة.

فالحاجة ممحة لوجود أدوات ببميوغرافية ترصد الرسائل الجامعية الميبية في مجال
الزراعة لكي تجنب الباحثين التكرار وضياع الجيد والوقت باإلضافة إلى االنتفاع بما
توصمت إليو الرسائل من نتائج وتوصيات.
أىداف الدراسة
تيدف الدراسة إلى:
 -1التعرف عمى الوضع الحالي ألدوات الضبط الببميوغرافي لمرسائل ،ومدى االعتماد
عمييا في التعرف عمى ما أجيز من رسائل.
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 -2معرفة مدى اكتمال ادوات الضبط الببميوغرافي لمرسائل .
تساؤالت الدراسة
نحاول الدراسة اإلجابة عن التساؤالت التالية:
 -1ما جيود الضبط الببميوغرافي لمرسائل المجازة وأدوات الضبط الببميوغرافي التي يمكن
من خالليا التعرف عمى الرسائل التي أجيزت في المجال؟
 -2ما مدى اكتمال أدوات الضبط الببميوغرافي لمرسائل الجامعية في مجال الزراعة؟.
حدود الدراسة
تشمل الدراسة الحدود اآلتية:


الحدود النوعية :تركز الدراسة عمى الرسائل الجامعية في مجال الزراعة وما يرتبط بيا
عمى مستوى الماجستير بالجامعات الميبية في مجال الزراعة وما يرتبط بيا .



الحدود المكانية :تتناول الدراسة الرسائل الجامعية التي أجازتيا كميات الزراعة بالجامعة
الميبية.



الحدود الزمنية :تتناول الدراسة الرسائل الجامعية المجازة بالجامعات الميبية في مجال
الزراعة منذ إجازة أول رسالة عام  1980حتى العام  ،2011ويرجع سبب اختيار ىذه
الفترة الزمنية ،أنو ال توجد دراسات أو ببميوغرافيات صادرة عن جيات رسمية تحصر
الرسائل الجامعية المجازة في مجال الزراعة تغطي ىذه الفترة الزمنية.



الحدود المغوية :تتمثل في المغات التي استخدميا الباحثون في إعداد الرسائل المجازة
بالجامعات الميبية أو خارجيا في مجال الزراعة وما يرتبط بيا ،وبالتالي حصر الرسائل
في الموضوع محل الدراسة بصرف النظر عن المغة.
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 -5الحدود الموضوعية :تشمل الدراسة التخصصات العممية المختمفة بأقسام كمية الزراعة
بجامعة طرابمس .وعددىا ( ،)9وتشمل التخصصات التالية:
• االقتصاد الزراعي
• التربة والمياه

• اإلنتاج الحيواني

• الغابات والمراعي

• وقاية النبات • عموم األغذية • المحاصيل

• البستنة
• عموم البيئة

منيج الدراسة وأدواتيا
تعتمد الدراسة بصفة أساسية عمى المنيج الوصفي التحميمي الذي يقوم عمى إعداد القوائم
الببميوغرافية التي تحصر اإلنتاج الفكري في مجال معين وتسجمو وتصنفو بيدف دراسة
االتجاىات العددية والنوعية لإلنتاج الفكري المسجل بيا ،وقد تم إعداد قائمة ببميوغرافية
باألطروحات محل الدراسة من خالل االعتماد عمى سجالت الدراسات العميا بالجامعات
والكميات ذات العالقة بموضوع الدراسة ،باإلضافة إلى االطالع المباشر عمى األطروحات
عمى أرفف المكتبات ،وتم إعداد قائمة ببميوغرافية بالرسائل ومقارنتيا بأدوات الضبط
الموجودة بالجامعات ،لمعرفة مدى اكتمال التغطية،
االطار :النظري
 1/1مفيوم الرسائل الجامعية وأىميتيا
تعد الرسائل الجامعية عمى مستوى الماجستير والدكتوراه من مصادر المعمومات الميمة التي
تقتنييا المكتبات ومراكز المعمومات ،وتشكل فئة ميمة من الوثائق التي تعني الباحثين في
موضوعاتيم عمى اعتبار أنيا تتناول عادة موضوعات أصيمة لم يسبق بحثيا أو دراستيا،
وتعد بالتالي إضافة حقيقية لممعرفة ،وتفيد الرسالة الجامعية الباحث أو القارئ في إمكانية
التعرف عمى طرق البحث ومناىجو التي اتبعيا الكاتب في رسالتو)1(.
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ولمرسائل الجامعية أو األطروحات مصطمحان في المغة االنجميزية وىما

& Thesis

تبادليا في أغمب األحيان ،ويكثر استعمال المصطمح األول في
 Dissertationيستعمالن
ً
اجا في الواليات المتحدة األمريكية،
بريطانيا ،أما المصطمح الثاني فيو المصطمح األكثر رو ً
أما في الوطن العربي فيستخدم المصطمحان (رسائل جامعية ) و (أطروحات) .و ًأيا كانت
التسمية ،فاألطروحة عمل عممي يتقدم بو الدارس لمحصول عمى درجة جامعية معينة)2(.

خصبا من مصادر المعمومات؛ ذلك أنو يشترط إلجازة
مصدر
ًا
كما أن الرسائل الجامعية تعد
ً
الرسالة أن تكون مبتكرة وأصيمة وغير مسبوقة)3(.

جدا من النسخ وفي
وتكمن المشكمة الرئيسية في الرسائل الجامعية في توافرىا بعدد محدود ً
حاليا تصويرىا عمى المصغرات الفيممية ،مثل:
مشكمة الحصر الببميوغرافي ليا .وليذا يتم ً
الميكروفيمم والميكروفيش؛ لتسييل توزيعيا بشكل واسع ،باإلضافة إلى تبادل إعارتيا بين

المكتبات ومراكز المعمومات ،وتعد الرسائل ذات أىمية خاصة كواحدة من مصادر
المعمومات األولية ،وتأتي أىميتيا عمى اعتبارىا مساىمة عممية جادة واضافة معرفة جديدة
في حقل االختصاص ،وتشترط الجامعات تقديم رسالة من قبل طالب الدراسات العميا
لمحصول عمى الماجستير أو الدكتوراه وتعدىا األساس في منح الدرجة العممية وخاصة في
أوروبا ،في حين تعد الرسالة جزًءا من متطمبات درجة الدكتوراه في الجامعات األمريكية،

كما أن إشراف أساتذة أجالء ومتمرسين في مجال تخصصيم يمنحيا أىمية كبيرة من بين

مصادر المعمومات األخرى.
 2/1أىداف الرسائل الجامعية
تتمثل أىداف الرسائل الجامعية في اآلتي:
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استنادا إلى المالحظة والرصد
 -1الوصف :يراد بو وصف الظاىرة كما ىي في الواقع
ً
والوصف ،ويعتمد في األساس عمى حاسة النظر ،وتعد األبحاث الوصفية غير إبداعية
لكنيا تُكون مقدمة وأرضية خصبة لبحوث ريادية.
 -2التفسير :ىو تقديم الدليل وربط األساليب بالنتائج والمدخالت ومعرفة العالقات التي
تربط المتغيرات مع األحداث وأجزائيا ،ويحتاج التفسير إلى قدرات عقمية وادراكية وخمفية
عممية قادرة عمى فيم مجريات األحداث وبواعثيا وأسبابيا ،باإلضافة إلى أن الباحث يجب
أن يكون لديو القدرة عمى التحميل وعمل المقارنات ومعالجة الواقع ببراعة ،ويجب عمى
الباحث في عممية التفسير أن يثبت وجية نظره وأن يقدم األدلة والبراىين المقنعة والعممية.
 -3التنبؤ :ىو عممية بناء وتصور لما ستكون عمية الظاىرة في المستقبل ،والتنبؤ عممية
تقدير وتخمين ذكي ومدروس مبني عمى طبيعة الظاىرة وتطورىا ونموىا في وضعيا
الحالي ،ودرجة النمو واتجاىاتو ومداه وقوتو بعد أن يتم إخضاع كل ذلك ألدوات القياس
المناسبة ،وىي تتسم باالحتمالية والنسبية وال يمكن أن تكون حتمية ومطمقة.
 -4حل المشكالت :تتميز عممية صناعة قرار بأنيا حل لممشكالت والعقبات ،واألبحاث
العممية ىي إحدى الوسائل اليامة لصناعة القرار ،فمكل بحث عممي مشكمة بدونيا ال يوجد
بحث ،والمشكمة قد تكون عبارة عن خمل في معادلة الظاىرة.
 -5استخالص حقائق جديدة :تعد األبحاث العممية ىي التي تيدف إلى استخالص
واكتشاف حقائق جديدة ،تحمل في طياتيا اإلبداع واالبتكار بما تحويو من قدرة عمى استنباط
واستقراء النظريات العممية الحالية إلى عمماء ومتخصصين أو فنيين ميرة من ذوي الخبرات
الطويمة وليم خمفيات عممية)4(.
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والجدير بالذكر أن طالب الدراسات العميا ال يواجيون صعوبات تذكر في الحصول عمى
الرسائل المجازة من نفس الجامعة التي يدرسون بيا؛ حيث إن إدارة الدراسات العميا تمزم
الطالب إيداع نسخة لمكتبة الكمية ،ومكتب الدراسات العميا بالكمية ،ونسخو إضافية لمكتبة
مركز البحوث الزراعية بطرابمس ،والمشكمة الحقيقية تكمن في الحصول عمى الرسائل التي
تجيزىا الجامعات األخرى ،وىناك سبيل أخر لتيسير تداول األطروحات واالفادة منيا ،وىو
تبادل اإلعارة بين المكتبات ،وباإلضافة إلى اتفاق المكتبات المتعاونة فيما بينيا عمى ىذا
المبدأ وشروط تطبيقو ،ىناك عنصر أساسي آخر وىو أدوات التعرف عمى أماكن وجود
األطروحات .وقد تكفل نظام الحصر الوراقى لألطروحات بتوفير ىذه األدوات.
ىذا وقد أتاحت إمكانات التصوير فرصة الحصول عمى نسخ من األطروحات ،وعادة ما يتم
ذلك من خالل برنامج لمتعاون بين المكتبات ،أو عمى سبيل التبادل ،ىذا باإلضافة إلى
وجود مؤسسة تجارية عالمية تعمل عمى توفير ىذه النسخ من بعض األطروحات ،وذلك
باالتفاق مع الجامعات التي أجازتيا ،ولقد كان ليذه الييئة University Microfilms
 Internationalأثرىا في تطوير نظام عالمي لمحصر الوراقى لألطروحات)5(.
 3/1مفيوم الضبط الببميوغرافي وأىميتو
يعد الضبط الببميوغرافي لمرسائل الجامعية مسألة ذات أىمية كبيرة؛ حيث إن الرسائل
الجامعية تعد من أرقى األعمال العممية التي يتقدم بيا طالب الدراسات العميا ،وأكثر ىذه
اما بأصول البحث العممي وضوابطو ،كما تستمد الرسائل الجامعية ىذا الرقي
االعمال التز ً

وااللتزام من صرامة اإلجراءات التي تتخذىا السمطات إلجازتيا؛ حيث يشترط فييا أن تكون
حديثة ومبتكره ،وان تكون في حد ذاتيا إضافة عممية حقيقية لرصيد المعرفة العممية
المتخصصة ،كما أنو عادة ما يقوم بإعدادىا الطالب المتميزون الذين وجدوا في أنفسيم
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فضال عن أنو عادة ما يتم إعدادىا تحث إشراف
القدرة عمى مواصمة البحث العممي ،ىذا
ً
اساتذة يمثمون قمة التمكن العممي في تخصصاتيم ،وأنو لكي تجاز ىذه األعمال فإنيا عادة
ما تمر باختبار عمى أعمى المستويات العممية بيدف تقييميا والتحقق من صحة مناىجيا
والحكم عمى ما انتيت إليو من رسائل)6(.
والحقيقة أن االىتمام بالضبط الببميوغرافي يشكل ظاىرة قديمة؛ حيث شيد التراث العربي
ظيور األعمال الحصرية لإلنتاج الفكري مثل كتاب الفيرست البن النديم 377ىـ الذي يرجع
تاريخو إلى عشرة قرون أو يزيد ،وىو من الممارسات الببميوغرافية ذات األىمية الكبيرة،
حيث وضع يده عمى أىمية الضبط الببميوغرافي ،كما يعد الفيرست أول ثبت ببميوغرافي
شامل لما نشر في العالم اإلسالمي من كتب حتى نياية القرن الرابع اليجري)7(.
ويعود بداية الضبط الببميوغرافي إلى عام  ،1912في كل من الواليات المتحدة األمريكية
وبريطانيا ،ويوجد بالدول الغربية اآلن مراكز ومراصد وراقية ميمتيا توفير معمومات عن
األطروحات ،وكذلك تقديم نسخ مصورة وراقية أو عمى ىيئة مصغرات فممية ،وفي عام
 1938بدأت إحدى المؤسسات التجارية األمريكية ،وىي مؤسسة المصغرات الفممية
الجامعية

Microfilms

)U.M.I(University

International

بإصدار

نشرة

بمستخمصات أطروحات الدكتوراه األمريكية بعنوان:
)Dissertation abstracts. (8
وخالل السنوات الماضية تركز االىتمام عمى الضبط الببميوغرافي العالمي بفضل الجيود
التي يبذليا كل من البرنامج العام لميونسكو Unesco General Information
 Programmeوبرنامج إفال لمضبط الببميوغرافي العالمي ( IFLA Programme of
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 ،)Universal Bibliographic Control (UBCاألمر الذي يسيم في إيجاد نظام عالمي
لممعمومات ،ويساعد في السيطرة عمييا وتبادليا.
وىناك محاوالت عديدة لتعريف الضبط الببميوغرافي حيث أورد دونالد دافنسيون Donald,
 Davinsonفي كتابو " "Bibliographic Controlبعض المحاوالت واالجتيادات
الموضوعية لتعريف المصطمح وانتيى إلى نتيجة عامة مفادىا أنو برغم تفاوت تمك
التعريفات في تفصيالتيا فإنيا تتفق في مضمونيا ،واقترح دونالد أن يعرف المصطمح بأنو:
أداة لتنظيم سجالت المعرفة في مختمف أشكاليا المطبوعة والمرئية والمسموعة ،المنشورة
وغير المنشورة ،بالشكل الذي يتيح تمك األداة لألجيال القادمة)9(.
ويعنى الضبط الببميوغرافي كذلك بدراسة أسس ومعايير واعداد القوائم من حيث :الحاجة
ُ

واليدف ،تحديد الحدود ،طرق تنظيم ،األسموب الببميوغرافي ،جمع المفردات ،إنتاج القوائم،
التنظيم الجانبي .ويدخل في الضبط الببميوغرافي دراسة القوائم المنشورة بالفعل سواء تمك

معينا أو
معينا من اإلنتاج الفكري ،أو تغطي ىدفًا
نوعا
ً
ً
التي تغطي منطقة جغرافية أو ً

تسعى إلى تحقيق وظيفة بالذات)10(.

كما يؤكد  Rehmanعمى أن الضبط الببميوغرافي يمثل أىمية خاصة لمباحثين ،وتزداد تمك
األىمية اآلن مع ظيور ثورة في المعمومات ،وكثرة في المطبوعات؛ فمن خالل الضبط
يمكن االحتفاظ بسجل كامل لمتراث الفكري لألمة ،إضافة إلى أنو أداة أساسية لتعزيز
نشاطات مشاركة المصادر وتبادل الخبرات عمى المستويين الوطني والعالمي)11(.
أساسيا في تطوير البحث العممي في
دور
والضبط الببميوغرافي لمرسائل الجامعية يؤدي ًا
ً

الجامعات والحفاظ عمى طاقات الباحثين ،كما أن الضبط الببميوغرافي لمرسائل الجامعية
يعطي صورة كاممة لنشاط البحث العممي في الجامعات الذي يمكن أن يعين في أغراض
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التخطيط والتنسيق بين مختمف برامج الدراسات العميا ،وال سيما أن حاجة طمبة الدراسات
العميا إلى الرسائل الجامعية ممحة لكي يعرف الباحث من أين يبدأ ؟ وماذا يطرق ؟ ومن أين
بدأ ؟ وأين وقف الباحثون السابقون؟()12
ويتطمب التعريف الببميوغرافي المناسب باألطروحات تسجيل بيانات ببميوغرافية مكتممة عنيا،
مثل :اسم الباحث – عنوان األطروحة – بيانات اإلشراف – اسم الجامعة التي منحت
الدرجة (الكمية والقسم) – تاريخ إجازة األطروحة – مستوى الدرجة (ماجستير أو دكتوراه) –
الوصف المادي لألطروحة – مستخمص واف لألطروحة)13(.
ولمضبط الببميوغرافي أىمية كبيرة ترجع إلى العديد من األسباب ،أىميا:
 -1أنو بدون الضبط الببميوغرافي من الممكن أن يتم بحث نفس الموضوع ،وقد يتكرر
بسبب عدم المعرفة بوجود الرسالة.
 -2ضياع الوقت والجيد والمال بسبب ىذا التكرار غير المقصود.
 -3احتمال االستيالء عمى ما بيا من معمومات بسبب عدم نشر معظميا وعدم العمم بيا
عمى نطاق واسع.
 -4عدم االنتفاع بما توصمت إليو الرسائل من نتائج وتوصيات)14(.
ومن ىنا تتضح أىمية الضبط الببميوغرافي لمصادر المعمومات بكافة أشكاليا بوجو عام
وبالرسائل العممية بشكل خاص؛ لما ليا من مكانة تميزىا ضمن مصادر المعمومات
المتعددة.
 4/1أدوات الضبط الببميوغرافي لمرسائل الجامعية
يعد الضبط الببميوغرافي لألطروحات التي تجيزىا جامعة ما أحد الميام االكاديمية ليا ،وىو
عادة ال يخرج عن أحد نمطين :إما إصدار قوائم مستقمة باألطروحات ،أو التعريف
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باألطروحات المجازة من خالل التقارير العممية الدورية التي تصدرىا الجامعة ،وتختمف
وتفصيال من جامعة ألخرى ،كما يختمف تتابع
إيجاز
ًا
المعمومات المقدمة في ىذين النمطين
ً
سنويا من أطروحات)15(.
صدور أدوات الضبط وفقًا المكانات كل جامعة وما تجيزه ً

وتعد قضية حصر الرسائل الجامعية والتعريف بيا من القضايا اليامة التي تحظى باىتمام
المتخصصين في مجال الزراعة ،وخاصة مع كثرة الجامعات وتعدد وحداتيا االكاديمية

والبحثية وكثرة أعداد الرسائل الجامعية المجازة ،والخوف مما ينتج عن ذلك من تكرار
الجيود البحثية السابقة في أماكن أخرى ،ولحل ىذه الظاىرة البد من توفير كل مقومات
اإلحاطة الكاممة والدقيقة والسريعة ليؤالء الباحثين بما تم إجازتو من رسائل ،وتعد أدوات
الضبط الببميوغرافي لمرسائل الجامعية أىم ىذه المقومات ،كما أنيا بمثابة مفاتيح لموصول
إلى مصادر المعمومات وكنوز المعرفة ،وىي توفر عمى الباحثين الوقت والجيد والمال في
البحث عن أوعيتيا المعموماتية)16(.
وقد ذكر الدكتور محمد فتحي عبداليادي أن القيمة الحقيقية ألدوات الضبط الببميوغرافي
تكمن في النقاط اآلتية:
ولغويا.
افيا
ً
زمنيا وجغر ً
 -1إرشاد الباحث إلى المصادر الخاصة بموضوع ما ً
 -2مساعدة الباحث عمى اختيار المصادر التي تمبي اىتماماتو بشكل أكثر.
 -3الكشف عن مصادر جديدة لم تخطر عمى بال الباحث من قبل.
 -4التحقق من البيانات عن مصادر المعمومات والعمل عمى تعديميا أو استعماليا)17(.
ىذا ويبمغ عدد كميات الزراعة بالجامعات الميبية التي شممتيا الدراسة ( )8كميات ،منيا ()5
كميات تمنح درجة (الماجستير) ،وكمية واحدة تمنح درجتي (الماجستير -الدكتوراه) ،وكذلك
أكاديميتا الدراسات العميا (طرابمس وبنغازي) تمنحان درجتي (الماجستير والدكتوراه) ،ليسا
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في تخصص الزراعة  ،ولكن في تخصصات قريبة ذات عالقة بمجال الزراعة (االقتصاد ،
وعموم البيئة).
وستتناول الدراسة األدوات التي تحصر ىذه الرسائل وتعرف بيا وفقًا لتاريخ إنشاء الجامعة
أو الدراسات العميا .أنظر جدول ( )1-1التغطية الزمنية ألدوات الضبط الببميوغرافي
لمرسائل عمى مستوى الجامعات.
 1/4/1أدوات الضبط الببميوغرافي لمرسائل عمى مستوى الجامعات
إن الحاجة لمضبط الببميوغرافي لمرسائل الجامعية عمى مستوى الجامعات الميبية في مجال
الزراعة وما يرتبط بيا ليست محددة بزمن ،فالباحثون يحتاجون إلى أدوات تضبط اإلنتاج
الفكري في مجال التخصص ،والتعرف عمى الجيود السابقة لتفادي تكرار البحوث والحفاظ
عمى الوقت.
ويشمل ىذا المستوى الجيود التي تتم لحصر الرسائل الجامعية في مجال الزراعة عمى
مستوى جامعة واحدة من جامعات الدولة ،ويتدرج ىذا المستوى وفقًا لطبيعة الوحدات
االكاديمية التي تشكل ىيكل الجامعة.
وبرغم إنشاء بعض الجامعات منذ ما يقارب من نصف قرن فإنو ال توجد أي كمية من
كميات الزراعة بالجامعات الميبية قامت بإصدار دليل لضبط الرسائل الجامعية في مجال
الزراعة ،وتعتمد المكتبات في الجامعة عمى سجالت الدراسات العميا بيا ،وذلك لمتعرف عمى
رصيد الرسائل المجازة بيا ،ويعد ذلك من األمور الصعبة والشاقة ،أو تعتمد عمى سجالت
منطقيا في ترتيبيا،
القيد بالمكتبات وىي في معظميا سجالت غير مرتبة وال تتبع ترتيبا
ً

فضال عمى احتوائيا عمى الرسائل الموجودة بالمكتبة
وليست إال سجالت لتسجيل الوارد،
ً
فقط.
المؤتمر العلمي الثاني لكلية اآلداب جامعة الزاوية  8152 / 7 / 51 -51م

666

الضبط الببليوغرافـي للرسائل الجامعية الليبية في مجال الزراعة

 1/1/4/1كمية الزراعة – جامعة طرابمس (الفاتح سابقًا):
أجازت كمية الزراعة–طرابمس أولى رسائميا عام  ،1980واستمر عطاؤىا حتى اآلن ليبمغ
عاما .ويمكن تتبع الرسائل التي أجازتيا ىذه الكمية في االعمال التالية ،التي
من العمرً 31
اضطمعت بأعدادىا الجيات التالية:

أ -الجية االولى :إدارة الدراسات العميا:
 -1جامعة طرابمس .إدارة الدراسات العميا – كمية الزراعة .دليل خريجي كمية الزراعة لمعام
الجامعي ربيع  ،2009/2008ربيعة سالم العباني ،سيير عبداهلل الجرنازي ،عميا ونيس
البقار؛ إشراف إبراىيم أحمد سميوه ،مفتاح محمد ضوء ،خالد نصرالدين الساحمي .طرابمس:
إدارة الدراسات العميا ،كمية الزراعة ،جامعة طرابمس26 ،2009/2008 ،ص.
وصدر ىذا الدليل عن إدارة الدراسات العميا .جامعة طرابمس -كمية الزراعة لمتعريف بأسماء
خريجي طمبة الدراسات العميا بأقسام الكمية درجة (الماجستير) لمفصل الدراسي ربيع
يجا ،وبمقارنة ومضاىاة مع ما قام بو
 ،2009/2008وقد حصر ىذا الدليل عدد ( )13خر ً

الباحث من حصر خالل تمك الفترة ،وجد أن نسبة التغطية بمغت ( )%34,21حيث بمغ

عدد الرسائل التي اجيزت خالل تمك الفترة ( )38رسالة.
وتقدم ىذه األداة بيانات ببميوغرافية كاممة ما عدا بيانات الوصف المادي ،ومستخمص
الرسالة.
 -2جامعة طرابمس .إدارة الدراسات العميا  -كمية الزراعة .دليل خريجي كمية الزراعة لمعام
الجامعي .خريف  ،2010/2009ربيعة سالم العباني ،وآخرون؛ إشراف إبراىيم أحمد سميوه،
مفتاح محمد ضوء ،خالد نصرالدين الساحمي .طرابمس :إدارة الد ارسات العميا ،كمية الزراعة،
جامعة طرابمس31 ، 2010/2009 ،ص.
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وصدر ىذا الدليل عن إدارة الدراسات العميا .جامعة طرابمس -كمية الزراعة لمتعريف بأسماء
خريجي طمبة الدراسات العميا بأقسام الكمية درجة (الماجستير) لمفصل الدراسي خريف
يجا ،وبمقارنة ومضاىاة ما تم حصره
 ،2010/2009وقد حصر ىذا الدليل عدد ( )23خر ً

بالدليل والعدد الفعمي لمرسائل المجازة بالكمية خالل تمك الفترة وجد أن نسبة التغطية بمغت

( )%43,40حيث بمغ عدد الرسائل التي اجيزت خالل تمك الفترة ( )53رسالة.
وتقدم األداة بيانات ببميوغرافية تتضمن اسم الباحث والجية المانحة ،تاريخ اإلجازة ،مستوى
الدرجة ،واالداة لم تذكر عنوان الرسالة وأسم المشرف وبيانات الوصف المادي والمستخمص.
 -3جامعة طرابمس .إدارة الدراسات العميا – كمية التربية .دليل بالممخصات العممية لرسائل
الماجستير /محمد محمد سميم .طرابمس :إدارة الدراسات العميا ،جامعة ط اربمس.1981 ،
وأصدرت ىذا الدليل إدارة الدراسات العميا بجامعة طرابمس ،ويحصر الممخصات العممية
لرسائل الماجستير التي أجازتيا كميات جامعة طرابمس خالل الفترة  ،1981/1980وقد
حصر ىذا الدليل عدد ( )32رسالة في مختمف التخصصات (التربية ،اليندسة ،الزراعة،
العموم) ،بمغ عدد  4رسائل في مجال الزراعة ،وعدد  28رسالة في التخصصات األخرى،
وبمقارنة ومضاىاة ما تم حصره بالدليل والعدد الفعمي لمرسائل المجازة بالكمية خالل تمك
الفترة وجد أن نسبة التغطية بمغت ( )%12,5حيث بمغ عدد الرسائل التي اجيزت خالل تمك
الفترة ( )32رسالة.
وتقدم ىذه األداة بيانات عن اسم الباحث والقسم والعنوان والمشرف وتاريخ إجازة الرسالة
والممخص ،ولكنيا ال تعطي بيانات الوصف المادي لمرسالة ،ويمكن إرجاع انخفاض نسبة
التغطية في ىذه األداة إلى أنيا حرصت عمى تقديم ممخصات عن الرسائل التي أمكن
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الحصول عمى نسخ منيا فقط ،وتجاىميم لمرسائل التي لم يتمكنوا من الحصول عمييا ،وجاء
ذلك عمى حساب اليدف الحقيقي لعممية الضبط الببميوغرافي والحصر الفعمي لمرسائل.
ب -الجية الثانية :مكتبة كمية الزراعة:
وقد تمثمت جيود المكتبة في األعمال اآلتية:
 -4جامعة طرابمس .مكتبة كمية الزراعة .سجل رسائل الماجستير والدكتوراه المجازة بالمغة
اإلنجميزية من خارج ليبيا في مجال الزراعة خالل الفترة من عام  .1990-1971طرابمس:
مكتبة كمية الزراعة ،جامعة طرابمس10 ،1990،ص.
أصدرت األداة عن مكتبة كمية الزراعة جامعة طرابمس وىي تحصر رسائل الماجستير
والدكتوراه المجازة خارج ليبيا خالل الفترة  ،1996-1971وتحصر األداة  34رسالة في
مجال الزراعة وما يرتبط بيا بعدد  14رسالة دكتوراه و 20رسالة ماجستير ،وبمقارنة
ومضاىاة ما تم حصره بالسجل والعدد الفعمي لمرسائل المجازة خالل تمك الفترة وجد أن نسبة
التغطية بمغت ( )%12,73حيث بمغ عدد الرسائل التي اجيزت خالل تمك الفترة 267
رسالة.
وىذه األداة تقدم بيانات ببميوغرافية عن الرسائل التي تحصرىا ،ولكنيا ال تقدم بيانات عن
أيضا ال تقدم بيانات الوصف المادي والجية المانحة وال تعطي مستخمصات
المشرفين ،و ً

عن ىذه الرسائل ،ويمكن إرجاع انخفاض نسبة التغطية في ىذه األداة من وجية نظر
الباحث إلى أنو ال تتوافر نسخ من الرسائل المجازة خارج ليبيا بالمكتبات الزراعية إال بعض

النسخ التي توفرت عمي سبيل اإلىداء.
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 -5جامعة طرابمس .مكتبة كمية الزراعة .سجل رسائل الماجستير المجازة بكمية الزراعة -
طرابمس بالمغة العربية من عام  .2009-1985طرابمس :كمية الزراعة ،جامعة طرابمس،
32 ،2009ص.
وتحصر ىذه األداة رسائل الماجستير ألقٌسام كمية الزراعة جامعة طرابمس من عام -1985
 ، 2009وصدرت عن مكتبة كمية الزراعة جامعة طرابمس ،وىي تعطي بيانات ببميوغرافية
أيضا
عن الرسائل التي تحصرىا ولكنيا ال تقدم أسماء المشرفين ،ومستخمص عن الرسالة ،و ً

ال تقدم بيانات الوصف المادي ،وتحصر االداة  258رسالة ماجستير بالمغة العربية في
مجال الزراعة ،وبمقارنة ومضاىاة ما تم حصره بالسجل والعدد الفعمي لمرسائل المجازة خالل
تمك الفترة وجد أن نسبة التغطية بمغت ( )%89,89حيث بمغ عدد الرسائل التي اجيزت
خالل تمك الفترة ( )287رسالة.
ج -الجية الثالثة :اإلدارة العامة لممكتبات :المكتبة المركزية:
 -6جامعة طرابمس .المكتبة المركزية .قائمة ببميوغرافية برسائل الماجستير المجازة بكمية
الزراعة جامعة طرابمس خالل الفترة  ،2001-1982المكتبة المركزية ،جامعة طرابمس،
18 ،2007ص.
صدرت ىذه األداة عن المكتبة المركزية جامعة طرابمس ،وىي تغطي الفترة من عام 1982
ار لمقائمة السابقة لسنوات  ،2001-1985وتحصر االداة
حتى عام  ،2001ويعد ىذا تكرًا
 44رسالة في مجال الزراعة ،وبمقارنة ومضاىاة ما تم حصره بالقائمة والعدد الفعمي
لمرسائل المجازة خالل تمك الفترة وجد أن نسبة التغطية بمغت ( )%30,34حيث بمغ عدد
الرسائل التي اجيزت خالل تمك الفترة ( )145رسالة ،ويرجع انخفاض ىذه النسبة إلى أن
المكتبة المركزية ال تضم كل ما أجيز من رسائل ،وعدم اكتمال دورة انتقال الرسائل إلى
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أماكنيا المختمفة ،فيناك عدد من الرسائل المجازة في إدارة الدراسات العميا بالجامعة لم
ترسل إلى المكتبة المركزية ،وتعطي األداة بيانات ببميوغرافية عن الرسائل التي تحصرىا في
مجال الزراعة ،وقد أغفمت ذكر أسماء المشرفين وبيانات الوصف المادي والمستخمص.
يتبين من العرض السابق ألعمال الضبط الببميوغرافي لمرسائل الجامعية التي اجيزت بكمية
الزراعة – جامعة طرابمس .أنو يمكن تتيع ىذه الرسائل من خالل فترات زمنية محددة :من
 1990-1970رسائل مجازة خارج ليبيا بالمغة االنجميزية ،وعامي  ،1981/1980ومن
محميا بالمغة االنجميزية ،والفترة من عام ،2001-1982
عام  1990-1971رسائل مجازة
ً

وعامي  ،2009/2008وعامي  ،2010/2009وتظل باقي الفترات غير معرفة بما أجيز
فييا من رسائل.
 2/1/4/1كمية الزراعة – جامعة عمر المختار– البيضاء
أجازت كمية الزراعة جامعة عمر المختار– البيضاء أولى رسائميا عام  1993واستمرت
عاما.
ثمانية عشر ً

أ – الجية األولى :إدارة الدراسات العميا:

 -7جامعة عمر المختار .إدارة الدراسات العميا قائمة -البيضاء .ببميوغرافية برسائل
الماجستير ألقسام كميات جامعة عمر المختار – البيضاء خالل الفترة .2010-1993
البيضاء :إدارة الدراسات العميا ،جامعة عمر المختار19 ،2010 ،ص.
صدرت ىذه األداة عن إدارة الدراسات العميا بجامعة عمر المختار ،وىي تحصر الرسائل
المجازة من عام  2009-1993في مختمف التخصصات بكميات جامعة عمر المختار،
وتحصر االداة  499رسالة ،بمغ عدد الرسائل المجازة في مجال الزراعة  225رسالة ،وعدد
 274في باقي التخصصات (عمم الحيوان ،عمم النبات ،الرياضيات ،الكيمياء ،الفيزياء ،عمم
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النفس ،عمم االجتماع ،التفسير ،الموارد البحرية ،التاريخ ،الجغرافيا ،المغة العربية ،المكتبات،
االعالم ،اآلثار ،إدارة الفنادق) ،وبمقارنة ومضاىاة ما تم حصره بالقائمة في مجال الزراعة
والعدد الفعمي لمرسائل المجازة خالل تمك الفترة وجد أن نسبة التغطية بمغت (،)%45,09
حيث بمغ عدد الرسائل التي اجيزت خالل تمك الفترة ( )499رسالة ،وىي تقدم بيانات
ببميوغرافية عن الرسائل التي تحصرىا ،ولكنيا ال تذكر أسماء المشرفين وال المستخمص،
وبيانات الوصف المادي لمرسائل.
ب -الجية الثانية :مكتبة كمية الزراعة:
 -8جامعة عمر المختار – البيضاء .مكتبة كمية الزراعة .قائمة ببميوغرافية برسائل
الماجستير من عام  .2009-2000البيضاء :مكتبة كمية الزراعة10 ،2009 ،ص.
وتحصر ىذه األداة رسائل الماجستير بأقسام كمية الزراعة جامعة عمر المختار– البيضاء
من عام  ،2009-2000وىو تكرار لمقائمة السابقة ماعدا الفترة من ،1999-1993
وصدرت االداة عن مكتبة كمية الزراعة جامعة عمر المختار ،وىي تعطي بيانات ببميوغرافية
أيضا
عن الرسائل التي تحصرىا ولكنيا ال تقدم أسماء المشرفين ومستخمص عن الرسالة ،و ً

ال تقدم بيانات الوصف المادي ،وتحصر االداة  127رسالة ماجستير بالمغة العربية في
مجال الزراعة ،وبمقارنة ومضاىاة ما تم حصره بالسجل والعدد الفعمي لمرسائل المجازة خالل
تمك الفترة وجد أن نسبة التغطية بمغت ( )%67,91حيث بمغ عدد الرسائل التي اجيزت
خالل تمك الفترة ( )187رسالة.
وبيذا يمكن القول أن رسائل كمية الزراعة جامعة عمر المختار -البيضاء قد حظيت
بالضبط الببميوغرافي لمفترة الزمنية  ،2009-1993بينما لم تستكمل االداتين الضبط
الببميوغرافي لما أجيز فييا من رسائل لعامي .2010-2001
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 3/1/4/1كمية الزراعة  -جامعة سرت
أجازت كمية الزراعة–سرت أولى رسائميا عام  2005بمجال الزراعة ،واستمر عطاؤىا خالل
الفترة  2007-2005بعد ذلك توقفت الدراسات العميا بيذا المجال ،ويمكن تتبع الرسائل
التي أجازتيا ىذه الكمية بدليل الدراسات العميا بجامعة سرت.
 -9جامعة سرت .كمية الزراعة .دليل الدراسات العميا لمعام الجامعي .2008/2007
سرت :إدارة الدراسات العميا والتدريب108 ،2008 ،ص.
صدرت ىذه األداة عن إدارة الدراسات العميا والتدريب بجامعة سرت ،وىي تحصر الرسائل
الجامعية المجازة بمختمف الكميات التابعة لجامعة سرت ،وىي تحصر الرسائل المجازة من
عام  2007-2005في مختمف التخصصات بكميات جامعة سرت ،وتحصر االداة 168
رسالة ،بمغ عدد الرسائل المجازة في مجال الزراعة  10رسائل ،وعدد  158في باقي
التخصصات األخرى (اليندسة ،العموم ،الطب ،االقتصاد ،اآلداب ،القانون ،الشريعة)،
وبمقارنة ومضاىاة ما تم حصره بالقائمة في مجال الزراعة والعدد الفعمي لمرسائل المجازة
خالل تمك الفترة وجد أن نسبة التغطية بمغت ( ،)%5,95حيث بمغ عدد الرسائل التي
اجيزت خالل تمك الفترة ( )168رسالة ،وىذه األداة لم تذكر البيانات الببميوغرافية كاممة
سوى أسم الباحث وعنوان الرسالة وأسم الجامعة والكمية وتاريخ االجازة.
يتضح من االداة التي حصرت رسائل جامعة سرت أنيا حظيت بالضبط الببميوغرافي لمفترة
الزمنية 2007. -2005
 4/1/4/1كمية الموارد الطبيعية -جامعة عمر المختار– البيضاء
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أجازت كمية الموارد الطبيعية – جامعة عمر المختار – البيضاء أولى رسائميا عام 2005
بمجال عموم البيئة والغابات والمراعي ،واستمر عطاؤىا حتى العام  2011نياية حصر
الرسائل موضوع الدراسة .ويمكن تتبع الرسائل التي أجازتيا ىذه الكمية باألداة التالية:
 -10جامعة عمر المختار .كمية الموارد الطبيعية -البيضاء .إدارة الدراسات العميا .قائمة
ببميوغرافية برسائل الماجستير بقسمي عموم البيئة والغابات والمراعي لمعام -.2009/2008
البيضاء :جامعة عمر المختار10 ،2009 ،ص.
أصدرت ىذه األداة إدارة الدراسات العميا – كمية الموارد الطبيعية – البيضاء .وىي تحصر
رسائل الماجستير المجازة من قسمي عموم البيئة والغابات والمراعي بكمية الموارد الطبيعية
بجامعة عمر المختار -البيضاء خالل الفترة من  ،2009/2008وتحصر االداة 21
رسالة ،بمغ عدد الرسائل المجازة في مجال عموم البيئة ( )6رسائل ،والغابات والمراعي
( )15رسائل ،وبمقارنة ومضاىاة ما تم حصره بالقائمة في مجال عموم البيئة والغابات
والمراعي والعدد الفعمي لمرسائل المجازة خالل تمك الفترة وجد أن نسبة التغطية بمغت
( ،)%72,41حيث بمغ عدد الرسائل التي اجيزت خالل تمك الفترة ( )29رسالة ،وىي تقدم
بيانات ببميوغرافية عن الرسائل التي تحصرىا ولكنيا أغفمت عن ذكر أسماء المشرفين،
وبيانات الوصف المادي والمستخمص.
يتبين من األداة السابقة أنو تم حصر الرسائل المجازة لقسمي عموم البيئة والغابات والمراعي
خالل الفترة  ،2009/2008وتظل الفترة من  2007-2005دون تغطية ببميوغرافية من أي
جية من الجامعة أو الكمية نفسيا.
 5/1/4/1كمية العموم اليندسية والتقنية – براك – جامعة سبيا
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أجازت كمية العموم اليندسية والتقنية -براك – جامعة سبيا أولى رسائميا عام  1998بمجال
عموم البيئة ،ثم قسم الصناعات الغذائية عام  2005واستمر عطاؤىا حتى العام 2011
نياية حصر الرسائل موضوع الدراسة .ويمكن تتبع الرسائل التي أجازتيا ىذه الكمية باألداة
التالية:
 -11جامعة سبيا .كمية العموم اليندسية والتقنية  -براك .إدارة الدراسات العميا .قائمة
ببميوغرافية برسائل الماجستير بقسمي عموم البيئة والصناعات الغذائية لمعام -2002
 -.2009براك12 .ص.
صدرت ىذه األداة عن إدارة الدراسات العميا بكمية العموم اليندسية والتقنية ،وىي تحصر
رسائل الماجستير المجازة من قسمي :عموم البيئة والصناعات الغذائية بكمية العموم اليندسية
والتقنية  -براك خالل الفترة من  ،2009-2002وتحصر األداة  18رسالة ،بمغ عدد
الرسائل المجازة في مجال عموم البيئة ( )5رسالة ،وعدد ( )13رسالة بمجال الصناعات
الغذائية ،وبمقارنة ومضاىاة ما تم حصره بالقائمة في المجالين والعدد الفعمي لمرسائل
المجازة خالل تمك الفترة وجد أن نسبة التغطية بمغت ( ،)%85,71حيث بمغ عدد الرسائل
التي اجيزت خالل تمك الفترة ( )21رسالة ،وىي تعطي بيانات ببميوغرافية عن الرسائل التي
تحصرىا ،وقد أغفمت ذكر أسماء المشرفين وبيانات الوصف المادي والمستخمص.
يتبين من األداة السابقة أنو تم حصر الرسائل المجازة لقسمي عموم البيئة والصناعات
الغذائية خالل الفترة  ،2009-2002وتظل الفترة من  2011/2010دوت تغطية
ببميوغرافية من أي جية من الجامعة أو الكمية نفسيا.
 6/1/4/1أكاديمية الدراسات العميا – طرابمس
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أجازت أكاديمية الدراسات العميا – طرابمس أولى رسائميا عام  2000بقسم االقتصاد  ،ثم
قسم عموم البيئة عام  ،2005واستمر عطاؤىا حتى العام  2011نياية حصر الرسائل
موضوع الدراسة .ويمكن تتبع الرسائل التي أجازتيا أكاديمية الدراسات العميا – طرابمس
باألداتين التاليتين:
 -12أكاديمية الدراسات العميا – طرابمس .قائمة ببميوغرافية برسائل الماجستير بقسم عموم
البيئة لمعام  -.2011-2004طرابمس :أكاديمية الدراسات العميا19 ،2011 ،ص.
صدرت ىذه األداة عن أكاديمية الدراسات العميا – طرابمس وىي تحصر رسائل الماجستير
المجازة من قسم عموم البيئة ،خالل الفترة من  ،2011-2004وتحصر األداة  157رسالة،
بمغ عدد الرسائل المجازة في مجال عموم البيئة  53رسالة ،وبمقارنة ومضاىاة ما تم حصره
بالقائمة في مجال عموم البيئة والعدد الفعمي لمرسائل المجازة خالل تمك الفترة وجد أن نسبة
التغطية بمغت ( ،)%33,76حيث بمغ عدد الرسائل التي اجيزت خالل تمك الفترة ()157
رسالة ،وتعطي األداة بيانات ببميوغرافية عن الرسائل التي تحصرىا ،وقد أغفمت ذكر بيانات
اإلشراف ،وبيانات الوصف المادي والمستخمص ،ويرجع انخفاض درجة التغطية إلى أن
الباحث لم يحصر إال الرسائل التي ترتبط بمجال الزراعة من القائمة فقط.
 -13أكاديمية الدراسات العميا – طرابمس .قائمة ببميوغرافية برسائل الماجستير بقسم
االقتصاد لمعام  -.2011-1997طرابمس :أكاديمية الدراسات العميا16 ،2011 ،ص.
تحصر ىذه األداة رسائل الماجستير المجازة بقسم االقتصاد بأكاديمية الدراسات العميا–
طرابمس خالل الفترة من  ،2011-1997وتحصر األداة  132رسالة ،وقد تم حصر
الرسائل التي ليا عالقة بمجال الزراعة وما يرتبط بيا البالغ عددىا  20رسالة ،وبمقارنة
ومضاىاة ما تم حصره بالقائمة في مجال االقتصاد والعدد الفعمي لمرسائل المجازة خالل تمك
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الفترة وجد أن نسبة التغطية بمغت ( ،)%15,15حيث بمغ عدد الرسائل التي اجيزت خالل
تمك الفترة  132رسالة ،ويرجع انخفاض درجة التغطية إلى أن الباحث لم يحصر إال
الرسائل التي ترتبط بمجال االقتصاد الزراعي من القائمة فقط ،وىي تعطي بيانات
ببميوغرافية عن الرسائل التي تحصرىا ،وقد أغفمت ذكر بيانات اإلشراف ،وبيانات الوصف
المادي ،والمستخمص.
 7/1/4/1أكاديمية الدراسات العميا – بنغازي
أجازت أكاديمية الدراسات العميا – بنغازي أولى رسائميا عام  2004بقسم عموم البيئة ،ثم
قسم االقتصاد عام  ،2009واستمر عطاؤىا حتى العام  2011نياية حصر الرسائل
موضوع الدراسة .ويمكن تتبع الرسائل التي أجازتيا أكاديمية الدراسات العميا  -بنغازي
باألداة التالية:
 -14أكاديمية الدراسات العميا – بنغازي .قائمة ببميوغرافية برسائل الماجستير بقسمي عموم
البيئة واالقتصاد لمعام  -.2011-2004بنغازي :أكاديمية الدراسات العميا،2011 ،
21ص.
صدرت ىذه األداة عن أكاديمية الدراسات العميا – بنغازي وىي تحصر رسائل الماجستير
المجازة من قسمي عموم البيئة واالقتصاد خالل الفترة من  ،2011-2004وتحصر األداة
 218رسالة ،بمغ عدد الرسائل المجازة في المجالين  76رسالة ،وبمقارنة ومضاىاة ما تم
حصره بالقائمة والعدد الفعمي لمرسائل المجازة خالل تمك الفترة وجد أن نسبة التغطية بمغت
( ،)%34,86حيث بمغ عدد الرسائل التي اجيزت خالل تمك الفترة  218رسالة ،ويرجع
انخفاض درجة التغطية إلى أن الباحث لم يحصر إال الرسائل التي ترتبط بمجال الزراعة
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وما يرتبط بيا من القائمة فقط ،وتعطي األداة بيانات ببميوغرافية عن الرسائل التي تحصرىا،
وقد أغفمت ذكر بيانات الوصف المادي ،والمستخمص.
 8/1/4/1مركز البحوث الزراعية – مكتبة المركز
 -15مركز البحوث الزراعية – طرابمس .قائمة ببميوغرافية برسائل الماجستير والدكتوراه
بالمغة اإلنجميزية داخل وخارج ليبيا/عبدالمطيف العبدلي ،كاظم أظير .طرابمس :مكتبة مركز
البحوث الزراعية 18 ،2004 ،ص.
تحصر ىذه األداة رسائل الماجستير والدكتوراه في مجال العموم الزراعية بالمغة االنجميزية
والمجازة في ليبيا وخارجيا خالل الفترة  ،2004-1964وتحصر األداة  124رسالة ،بمغ
عدد رسائل الماجستير  104رسالة مجازة داخل وخارج ليبيا ،وعدد  20رسالة دكتوراه مجازة
خارج ليبيا ،وبمقارنة ومضاىاة ما تم حصره بالقائمة والعدد الفعمي لمرسائل المجازة خالل
تمك الفترة وجد أن نسبة التغطية بمغت ( ،)%37,69حيث بمغ عدد الرسائل التي اجيزت
خالل تمك الفترة  329رسالة ،وتنخفض نسبة التغطية نتيجة العتماد المكتبة عمى ما يودع
إلييا م ن رسائل أو عن طريق اإلىداء ،واالداة تعطي بيانات ببميوغرافية عن كل رسالة
ولكنيا أغفمت ذكر أسماء المشرفين والوصف المادي والمستخمص.
 -16مركز البحوث الزراعية – طرابمس .قائمة ببميوغرافية برسائل الماجستير بالمغة
العربية/عبدالمطيف العبدلي ،مريم الصفراني ،آمنو الالفي زقمم .طرابمس :مكتبة مركز
البحوث الزراعية 33 ،2006 ،ص.
تحصر ىذه األداة رسائل الماجستير في مجال العموم الزراعية المجازة من جامعة طرابمس
بالمغة العربية خالل الفترة  ،2006-1985وتحصر األداة  175رسالة ،وبمقارنة ومضاىاة
ما تم حصره بالقائمة والعدد وما قام بو الباحث من حصر خالل تمك الفترة وجد أن نسبة
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التغطية بمغت ( ،)%76,42حيث بمغ عدد الرسائل التي اجيزت خالل تمك الفترة 229
رسالة ،وتعطي بيانات ببميوغرافية عن كل رسالة ولكنيا أغفمت الوصف المادي
والمستخمص.
وبيذا يمكن القول أن الرسائل المجازة في مجال الزراعة وما يرتبط بيا داخل وخارج ليبيا
بالمغتين العربية واالنجميزية التي حصرتيا أدوات مكتبة مركز البحوث الزراعة قد حظيت
بالضبط الببميوغرافي خالل الفترة الزمنية  ،2006-1964بينما لم تستكمل األدوات الضبط
الببميوغرافي لمسنوات .2011-2007
 9/1/4/1كمية الزراعة – جامعة سبيا
ال ت توافر أدوات تعرف بما أجازتو كمية الزراعة جامعة سبيا عمى حد عمم الباحث؛ حيث
أوقفت الدراسات العميا بيذه الكمية عام  ،2006وقد أجازت الكمية رسالة واحدة بقسم التربة
نظر لقمة اإلمكانيات الفنية والمعممية المتاحة
والمياه لمطالبة فضيمة محمد ىاشم ،وذلك ًا

بالكمية إضافة إلى نقص أعضاء ىيئة التدريس الذين يحممون درجة أستاذ أو أستاذ مشارك،
والطمبة المسجمين لمدراسة وعددىم  10طالب قد تم تقسيميم عمى جامعتي طرابمس وعمر
المختار البيضاء لمواصمة دراستيم العميا.
وبذلك بمغ مجموع أدوات الضبط الببميوغرافي عمى مستوى الجامعات ،وكمياتيا المختمفة إلى
 16أداة ،ومن العرض السابق ألدوات الضبط الببميوغرافي لمرسائل الجامعية في مجال
الزراعة وما يرتبط بيا عمي مستوى الجامعات يتضح اآلتي:
 جميع الجامعات لدييا شعور بأىمية الضبط الببميوغرافي لمرسائل ،ولكن غياب التنسيقبين الجيات المختمفة أدى إلى تفاوت في كفاءة األدوات الصادرة.
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 ال يوجد حصر كامل لمرسائل المجازة منذ نشأتيا حتى العام  2011إال في أكاديميةالدراسات العميا بطرابمس وبنغازي ،أما باقي الكميات فإن األدوات التي تحصر رسائميا
تغطي فترات متفرقة.
 بالرغم من أىمية التعريف بالرسائل قيد البحث لطالب الدراسات العميا إال أنيا لم تحظبأدنى اىتمام من جانب القائمين عمى أدوات الضبط الببميوغرافي.
 يساعد توافر مستخمص لألطروحة مع بياناتيا الببميوغرافية عمى أن يحدد الباحث مدىحاجتو لالطالع عمييا ،إال أن ىناك أداة واحدة فقط األداة رقم ( )3زودت بمستخمصات
بنسبة  %3,70من مجموع األدوات الببميوغرافية البالغ عددىا  26أداة.
 أن كمية الزراعة جامعة سبيا لم تقم بالتعريف برسائميا ،ومن خالل الزيارة الميدانية لمكميةبمدينة سبيا اتضح لمباحث أن ىناك رسالة واحدة أجيزت بكمية الزراعة جامعة سبيا ،ويرجع
السبب في ذلك أن برنامج الد ارسات العميا بالكمية توقف لنقص اإلمكانيات الفنية والبحثية
بالكمية.
 ال يوجد تعاون بين الجامعات إلصدار ببميوغرافية تحصر الرسائل الجامعية في مجالالزراعة بالجامعات الميبية.
جدول ( )1-1التغطية الزمنية ألدوات الضبط الببميوجرافي لمرسائل عمى مستوى الجامعات
إجازة عدد

كميات

تاريخ

الزراعة

الرسالة األولى

رقم

السنوات األداة

الفترات

عدد

الفترات غير عدد

المغطاة من السنوات المغطاة

النسبة

السنوات المئوية

جانب

لفترة

األدوات

التغطية

*

* يتم احتسابيا بحسب طول الفترة الزمنية التي تغطييا من جانب أدوات الضبط الببميوجرافي إلى عمر الكمية ،من تاريخ إجازتيا لمرسالة األولى حتى عام
2011
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إجازة عدد

كميات

تاريخ

الزراعة

الرسالة األولى

طرابمس

1980

الفترات

رقم

السنوات األداة

31

1

"

2

"

3

عدد

الفترات غير عدد

المغطاة من السنوات المغطاة

النسبة

السنوات المئوية

جانب

لفترة

األدوات

التغطية

-2008

2

2009

-1980

29

*

6.45

2007
-2010
2011

-2009

2

2010

-1980

29

6.45

2008
2011

-1980

2

1981
-1980

4

2011
10

1990
**

5

"

-1971

"

6

"

7

-1991

10

32.26

2011
26

1996
-1985

-1982

29

6.45

-1997

15

83.87

2011
24

2009

-1980

7

77.42

1984
-2009
2011

-1982

21

2001

-1980

10

67.74

1981
-2002

** الحظ أن تاريخ التغطيت يعود إلى  ، 1791وذلك ألن األداة تغطي الزسائل المجاسة خارج ليبيا.
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إجازة عدد

كميات

تاريخ

الزراعة

الرسالة األولى

البيضاء

1993

سرت

رقم

السنوات األداة

الفترات

عدد

الفترات غير عدد

المغطاة من السنوات المغطاة

النسبة

السنوات المئوية

جانب

لفترة

األدوات

التغطية

*

2011
19

8

"

9

2005

7

10

كمية الموارد 2005

6

11

-1993

18

2011

1

94.74

2010
-2000

10

2009

-1993

9

55.55

1999
-2010
2011

-2005

3

2007
الطبيعية –

-2008

-2008

2

50

2009
2

2011

2

33.33

2009

البيضاء
كمية العموم 1989

23

12

اليندسية

-2002

8

2009

-1989
2001

والتقنية-

-2010

براك

2011
1997

أكاديمية

11

13

الدراسات
العميا

-1997

25

66.6

14

-

-

100

2011
–

طرابمس
أكاديمية
الدراسات

2004

8

14

-2004

8

-

-

100

2011
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كميات

تاريخ

الزراعة

الرسالة األولى

العميا

إجازة عدد

الفترات

رقم

السنوات األداة

عدد

الفترات غير عدد

المغطاة من السنوات المغطاة

النسبة

السنوات المئوية

جانب

لفترة

األدوات

التغطية

*

–

بنغازي
مركز

ال يجيز

البحوث

رسائل
***

الزراعية

-

****

15

-1964

40

2004
16

-1985

-2005

7

-

2011
22

2006

-1980

10

-

1984
-2007
2011

2008

سبيا

-

ال يوجد

-

-2008

4

صفر

2011

ويبين الجدول ( )2-1خالصة مصادر الضبط الببميوغرافي لمرسائل الجامعية عمى مستوى
الجامعات ،وكذا نسبة تغطية كل أداة عمى حدة ،وذلك قبل استبعاد المكررات وبعد .كما يبن
الجدول أن األدوات 16 ،15 ،8 ،7 ،5 :ىي األدوات األكثر تغطية لمعناوين التي تم
حصرىا في ىذه الدراسة وىي تغطي  %19 ،%13 ،%14 ،%24 ،%28عمى التوالي.
جدول ( )2-1خالصة مصادر الضبط الببميوغرافي لمرسائل عمى مستوى الجامعات

***

هىاك اتفاقيت بيه مزكش البحوث الشراعيت وكليت الشراعت–طزابلس بإي

داع وسخت مه كل رسالت تجاس بكليت الشراعت مع األشارة أن هذا المزكش ال يجيش

رسائل جامعيت.
**** الحظ أن تاريخ التغطيت يعود إلى  ، 1791وذلك ألن األداة تغطي الزسائل المجاسة خارج ليبيا.
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تاريخ إجازة رقم

كميات الزراعة

الرسالة

األداة

عدد

%

%

المفردات

قبل االستبعاد

بعد االستبعاد

األولى
طرابمس

1980

البيضاء

1993

سرت

2005

10

كمية الموارد الطبيعية – 2005

11

اليندسية 1989

12

أكاديمية الدراسات العميا 1997

13

أكاديمية الدراسات العميا 2004

14

ال يجيز

15

البيضاء
كمية

العموم

والتقنية -براك
– طرابمس
– بنغازي

مركز البحوث الزراعية

1

13

%1,04

%1,44

2

23

%1,84

%2,54

3

32

%2,55

%3,54

4

34

%2,71

%3,76

5

258

%20,59

%28,51

6

44

%3,51

%4,86

7

225

%17,96

%24,86

8

127

%10,14

%14,03

9

10

%0,80

%1,10

21

%1,68

%2,32

18

%1,44

%1,99

53

%4,23

%5,86

20

%1,60

%2,21

76

%6,07

%8,40

124

%9,90

%13,70

رسائل

16

175

%13,97

%19,34

2008

-

-

-

-

مجموع (قبل االستبعاد)

1253

%100

-

مجموع (بعد االستبعاد)

905

سبيا
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 2/4/1أدوات الضبط الببميوغرافي لمرسائل عمى المستوى الوطني
وىذا المستوى يتسع مجال تغطيتو ليشمل الرسائل التي تمت إجازتيا من جامعات الدولة
وفي مختمف مجاالت المعرفة ،وقد يتسع مجال التغطية ليشمل الرسائل التي أجيزت من
وفضال عن اىتمام بعض الجيات الوطنية
خارج الدولة كموضوع لباحثين من ىذه الدولة.
ً
ذات االتصال المباشر بأنشطة البحث العممي ،بإعداد بعض االدوات التي تدخل في إطار
ىذا المستوى ،فقد جرت العادة عمى أن تتولى المكتبات الوطنية ميام إعداد ىذه األدوات
بشكل أساسي )18(.انظر جدول ()3-1
األداة األولى :الببميوجرافيا الوطنية العربية الميبية
صدرت الببميوجرافيا الوطنية الميبية عام  1972عن و ازرة اإلعالم والثقافة– إدارة المراكز
الثقافية القومية ويعد الجزءان األول والثاني منيا ببميوغرافية راجعة ،وقد اقتصر الجزء االول
عمى تسجيل الدوريات في الفترة من  ،1971-1866وقد رتب ىذا الجزء عمى قسمين:
القسم األول :عن الدوريات الجارية ،وىي الدوريات التي مازالت تصدر حتى يناير .1972
القسم الثاني :الدوريات غير الجارية ،وىي الدوريات التي صدرت وتوقفت في الفترة من
)19(.1971-1827
أما الجزء الثاني فقد رصد الكتب والتقارير والبحوث وما إلييا ،وغطى الفترة ما بين
( )1971-1951وىي ببميوجرافيا راجعة باعتبارىا تغطي فترة زمنية سابقة ،والصادرة عن
دور النشر الخاصة والعامة ،والمؤسسات الرسمية ،بالمغات العربية واألجنبية ،وقد ألحقت
بالجزء الثاني أربعة كشافات ،لمموضوع ،والمؤلفين ،والعناوين ،والييئات)20(.
ويالحظ أن الببميوجرافيا الوطنية كان عنوانيا في الجزأين األول والثاني "الببميوجرافيا الوطنية
الميبية" ،ثم أصبح اسميا منذ عام " 1972الببميوجرافيا العربية الميبية" .واصدرت ببميوجرافيا
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عام  1976عن وحدة تجييز الكتب باإلدارة العامة لمثقافة واإلرشاد القومي بأمانة االعالم،
جديدا؛ حيث تم إخراجيا في صورة
مممحا
وفي عام  1977صدرت ببميوجرافيا متضمنة
ً
ً
بطاقات رئيسية لخدمة العاممين بالمكتبات العامة .وقد صدرت في عام  1986ببميوغرافية
عام  1983عن المركز الببميوغرافي الوطني لدار الكتب الوطنية ببنغازي وىي وفق التقنين
الدولي لموصف الببميوغرافي.
وقد تعرضت دار الكتب الوطنية إلى مشاكل إدارية أدت إلى توقف الببميوغرافية الوطنية
الميبية وعدم االلتزام بتنفيذ قانون اإليداع* رقم ( )7لعام  1984الذي يمزم المؤلفين
والناشرين والطابعين بضرورة حصوليم عمى رقم إيداع ،ومن ثم تسميم خمس نسخ من
إنتاجيم إلى دار الكتب الوطنية .وما أن سكنت األوضاع حتى عادت لمصدور ببميوجرافيا
معا ،حتى
راجعة عن السنوات ( ،)1989،88،87وتواصمت في الصدور كل ثالثة سنوات ً

سنويا يشوبيا نقص في التغطية الكاممة ،لعدم
انتظمت عام  ،1990ثم عادت لمصدور
ً
االلتزام بتطبيق قانون اإليداع ،وىو ما استوجب إصدار ببميوغرافية راجعة عام ،2001

لتغطية النقص خالل الفترة من ( ،)1988 ،1997وفي عام  2005صدرت الببميوجرافيا
لمفترة من ( ،)2000 ،1999وخالل العام  2007غطت الببميوغرافيا الفترة من (،2001
 ،)2002ثم صدرت الببميوجرافيا عام  2010وغطت الفترة من ()21(.)2004 ،2003
 -17دار الكتب الوطنية -بنغازي .الببميوجرافيا الوطنية العربية الميبية لعامي
 .1998/1997بنغازي :دار الكتب الوطنية.1999 ،
وىذه األداة صادرة عن دار الكتب الوطنية بنغازي ،وتحصر الكتب والدوريات والرسائل
خالل الفترة  ،1998-1997وعدد الرسائل في ىذه األداة ( )21رسالة بالمغة العربية،
و( )29رسالة بالمغة اإلنجميزية ،وقد حصرت األداة عدد رسالتين فقط بالمغة اإلنجميزية في
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مجال الزراعة ،وبمقارنة ومضاىاة ما تم حصره بالقائمة والعدد وما قام بو الباحث من
حصر خالل تمك الفترة وجد أن نسبة التغطية بمغت ( ،)%4حيث بمغ عدد الرسائل التي
اجيزت خالل تمك الفترة  50رسالة في مختمف التخصصات ،وتعطي بيانات ببميوغرافية عن
الرسائل التي تحصرىا ولكنيا ال تقدم مستخمصا عن الرسالة.
وبيذا يمكن القول أن الرسائل المجازة في مجال الزراعة وما يرتبط بيا داخل وخارج ليبيا
بالمغتين العربية واإلنجميزية التي حصرتيا أدوات مكتبة مركز البحوث الزراعة قد حظيت
بالضبط الببميوغرافي خالل الفترة الزمنية  ،2006-1964بينما لم تستكمل األدوات الضبط
الببميوغرافي لمسنوات 2011.-2007
 -18دار الكتب الوطنية -بنغازي .الببميوجرافيا الوطنية العربية الميبية لعامي
 .2000/1999بنغازي :دار الكتب الوطنية.2005 ،
وىذه األداة صادرة عن دار الكتب الوطنية بنغازي ،وىي تحصر الكتب والدوريات والرسائل
الجامعية لعامي  ،2000/1999وتحصر األداة عدد ( )39رسالة في مختمف المعارف منيا
رسالة واحدة بالمغة العربية في مجال الزراعة ،وبمقارنة ومضاىاة ما ا قام بو الباحث من
حصر خالل تمك الفترة وجد أن نسبة التغطية بمغت ( ،)%2,56حيث بمغ عدد الرسائل
التي اجيزت خالل تمك الفترة  39رسالة في مختمف التخصصات ،وتعطي االداة بيانات
ببميوغرافية عن الرسائل التي تحصرىا ولكنيا ال تقدم مستخمصا عن الرسالة.
 -19دار الكتب الوطنية -بنغازي .الببميوجرافيا الوطنية العربية الميبية لعامي -2001
 .2003بنغازي :دار الكتب الوطنية.2007 ،
صدرت ىذه األ داة عن دار الكتب الوطنية بنغازي ،وىي تحصر الكتب والدوريات والرسائل
الجامعية لعامي  ،2003-2001وقد حصرت األداة عدد  157رسالة في مختمف
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المعارف ،وشممت  3رسائل في مجال الزراعة ،وبمقارنة ومضاىاة ما تم حصره بالقائمة
والعدد الفعمي لمرسائل المجازة خالل تمك الفترة وجد أن نسبة التغطية بمغت (،)%1,91
حيث بمغ عدد الرسائل التي اجيزت خالل تمك الفترة  157رسالة في مختمف التخصصات،
وتعطي االداة بيانات ببميوغرافية عن الرسائل التي تحصرىا ولكنيا ال تقدم مستخمصا عن
الرسالة ،مع مالحظة أن االداة لم تحصر رسائل في مجال الزراعة لعام  ،2004ويعتقد
الباحث أن القائمين عمى دار الكتب الوطنية – بنغازي يعتمدون في الحصر عمى ما يودع
الييم من رسائل.
 -20دار الكتب الوطنية -بنغازي .الببميوجرافيا الوطنية العربية الميبية لعامي
 .2006/2005بنغازي :دار الكتب الوطنية.2010 ،
تحصر األداة عدد ( )131رسالة في مختمف المعارف ،وقد تم حصر رسالتين في مجال
الزراعة بالمغة اإلنجميزية ،وبمقارنة ومضاىاة ما تم حصره بالقائمة والعدد الفعمي لمرسائل
المجازة خالل تمك الفترة وجد أن نسبة التغطية بمغت ( ،)%1,53حيث بمغ عدد الرسائل
التي اجيزت خالل تمك الفترة  131رسالة في مختمف التخصصات ،وتعطي األداة بيانات
ببميوغرافية عن الرسائل التي تحصرىا دون مستخمص.
يتبين من العرض السابق ألدوات الضبط الببميوغرافي التي حصرتيا دار الكتب الوطنية –
بنغازي :أنو يمكن تتبع ىذه الرسائل من خالل فترات زمنية محددة :من ،1998-1997
 ،2005-2003 ،2003-2001 ،2000-1999أما بالنسبة لمعام  2004فقد حصرت
دار الكتب الوطنية الرسائل المجازة في مختمف التخصصات ماعدا مجال الزراعة ،وتظل
باقي الفترات غير معرفة بما أجيز فييا من رسائل.
األداة الثانية :قائمة المكتبة الوطنية لمعموم والتقنية:
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وقد عيد لممكتبة الوطنية لمعموم والتقنية تسجيل عناوين أطروحات طمبة الدراسات العميا عمى
صعيد الجامعات الميبية ،وذلك لضمان عدم تكرار البحوث المسجمة سابقًا .وتمثمت جيود
ىذه األداة في:
 -21المكتبة الوطنية لمعموم والتقنية – طرابمس .قائمة ببميوغرافية برسائل الماجستير
والدكتوراه في مجال الزراعة .طرابمس 23 ،2009 ، :ص.
وتحصر ىذه األداة الرسائل التي أجازتيا الجامعات الميبية في مجال الزراعة من عام
 ،2009-1989وقد بمغ عدد الرسائل التي تحصرىا األداة  238رسالة في مجال الزراعة
وما يرتبط بيا ،وبمقارنة ومضاىاة ما تم حصره بالقائمة والعدد الفعمي لمرسائل المجازة خالل
تمك الفترة وجد أن نسبة التغطية بمغت ( ،)%37,66حيث بمغ عدد الرسائل التي اجيزت
خالل تمك الفترة في مجال الزراعة ( )632رسالة ،وتقدم االداة بيانات ببميوغرافية عن
الرسائل التي تحصرىا ولكنيا ال تقدم أسماء المشرفين ومستخمص الرسالة وبيانات الوصف
المادي.
يتضح من اال داة التي حصرت الرسائل المجازة بالجامعات الميبية في مجال الزراعة وما
يرتبط بيا أنيا حظيت بالضبط الببميوغرافي لمفترة الزمنية  ،2009-1989بينما لم تستكمل
المكتبة الوطنية لمعموم والتقنية الضبط الببميوغرافي الذي تقوم بو؛ إذ تركت السنوات
 1988-1980و 2011-2010دون تغطية ببميوغرافية من جانبيا بالرغم من أنيا أقدر
الجيات عمى القيام بيذه الميمة.
األداة الثالثة :قاعدة بيانات الييئة الوطنية لمبحث العممي:
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 -22الييئة الوطنية لمبحث العممي -طرابمس .قاعدة بيانات تسجيل الموضوعات المقترحة
من قبل طالب الدراسات العميا .طرابمس :الييئة الوطنية لمبحث العممي[ .2009 .ممف
قاعدة بيانات محسب]
وىي قاعدة بيانات لتسجيل الموضوعات المسجمة من قبل طالب الدراسات العميا ،وىذه
القاعدة أعدتيا الييئة الوطنية لمبحث العممي ،وىي تضم عناوين الموضوعات المقترحة من
قبل طالب الدراسات العميا بالجامعات الميبية ،وأسماء الطالب والمشرفين ،والجامعات،
ويعد التسجيل في ىذه القاعدة شرطًا لمموافقة عمى تسجيل موضوع
والكميات ،وعام التسجيلُ ،
الدراسة الجديد ،ولم يتم دراستو سابقًا.

وقد تم إدخال البيانات من عام  ،2009-2003إال أن ىناك عناوين رسائل كثيرة غير
مدخمة بقاعدة البيانات الن ىناك جامعات ال تسمم نسخ من رسائميا المجازة لقسم الممكية
الفكرية* بالييئة الوطنية لمبحث العممي ،كما أنيا منظومة غير متطورة وغير جيدة من
ناحية االسترجاع ،وال تقدم تقارير دورية .ولموصول لممعمومات يمكن البحث بكممة أو
كممتين

أو

الموضوع،

ويمكن

الولوج

ليذه

القاعدة

عن

طريق

الموقع

 . WWW.NASR.COM.LY:وتحتاج ىذه القاعدة إلى مزيد من الضبط والتطوير
لتصبح أداة فاعمة تعكس الواقع الفعمي لمرسائل المجازة والمسجمة في مجال الزراعة وغيرىا
من المجاالت بميبيا .انظر الممحق رقم (.)1
األداة الرابعة :قائمة المركز الثقافي الميبي بمصر:
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 -23المركز الثقافي الميبي بمصر .قائمة الحاصمين عمى درجة الماجستير والدكتوراه في
مجال الزراعة بالجامعات المصرية من عام  .2008-1995القاىرة :المركز الثقافي الميبي
بمصر5 ،2009 ،ص.
وىذه األداة صادرة عن المركز الثقافي الميبي بالقاىرة ،وىي تضم ،وىي تحصر رسائل
الماجستير والدكتوراه المجازة من الجامعات المصرية في مجال الزراعة وما يرتبط بيا،
خالل الفترة  ،2008-1995وقد بمغ عدد الرسائل التي تحصرىا األداة  65رسالة في
مجال الزراعة وما يرتبط بيا ،وبمقارنة ومضاىاة ما تم حصره بالقائمة والعدد الفعمي لمرسائل
المجازة خالل تمك الفترة وجد أن نسبة التغطية بمغت ( ،)%85,14حيث بمغ عدد الرسائل
التي اجيزت خالل تمك الفترة في مجال الزراعة ( )74رسالة ،وتقدم االداة بيانات ببميوغرافية
عن الرسائل التي تحصرىا ولكنيا أغفمت ذكر أسماء المشرفين ومستخمص عن الرسائل
أيضا بيانات الوصف المادي.
والجية المانحة ،و ً

وبيذا يمكن القول أن الرسائل المجازة بالجامعات المصرية في مجال الزراعة وما يرتبط بيا

قد حظيت بالضبط الببميوغرافي لمفترة الزمنية  ،2008-1995بينما لم تستكمل االداة
الضبط الببميوغرافي لما أجيز فييا من رسائل لمسنوات .2011-2009
األداة الخامسة :مجمة الجامعي:
 -24النقابة العامة ألعضاء ىيئة التدريس الجامعي (طرابمس) .مجمة الجامعي ،ع،1
سبتمبر  .1993ص ص .193-144
وىذه األداة صادرة عن النقابة العامة ألعضاء ىيئة التدريس الجامعي -طرابمس ،وىي
تحصر الرسائل الجامعية المجازة بالجامعات الميبية (ماجستير ودكتوراه) بأقسام جامعتي
طرابمس (الفاتح سابقًا) وبنغازي (قاريونس سابقًا) خالل الفترة من .1985-1975
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وتحصر ىذه األداة  149رسالة ماجستير ودكتوراه أجيزت بجامعتي طرابمس وبنغازي
بمختمف الكميات ،حيث أجازت جامعة طرابمس رسائل بكميات (التربية ،اليندسة ،العموم،
الزراعة ،القانون) ،أما جامعة بنغازي فقد أجازت رسائل بكميات (اآلداب والتربية،
االقتصاد) ،وقد بمغ عدد الرسائل  103رسالة في العموم اإلنسانية ،وعدد  46رسالة في
العموم البحثة والتطبيقية منيا عدد  21رسالة في مجال الزراعة ،وبمقارنة ومضاىاة ما
تم حصره بالقائمة في مجال الز ارعة والعدد الفعمي لمرسائل المجازة خالل

تمك الفترة

وجـد أن نسبة التغطيـة بمغت ()%14,09من إجمـالي الرسائل التي تحصرىـا االداة في
جميع

* مقابمة مع مسؤول بقسم الممكية الفكرية بالييئة الوطنية لمبحث العممي -طرابمس بتاريخ .2017 /7/4
المجاالت التي بمغ عددىا  149رسالة ،وتقدم االداة بيانات ببميوغرافية عن الرسائل التي تحصرىا ولكنيا
أغفمت ذكر المستخمص وبيانات الوصف المادي.
 -25النقابة العامة ألعضاء ىيئة التدريس الجامعي (طرابمس) .مجمة الجامعي ،ع ،2أبريل  .1994ص
ص .127-84

صدرت ىذه األداة عن النقابة العامة ألعضاء ىيئة التدريس الجامعي – طرابمس ،وقد
حصرت األداة عدد  213رسالة في مختمف المعارف بالجامعات الميبية (ماجستير ودكتوراه)
بأقسام جامعتي طرابمس (الفاتح سابقًا) وبنغازي (قاريونس سابقًا) خالل الفترة
 ،1990/1986حيث أجازت جامعة طرابمس رسائل بكميات (التربية ،العموم االجتماعية،
اليندسة ،العموم ،الزراعة) ،أما جامعة بنغازي فقد أجازت رسائل بكميات (اآلداب والتربية،
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القانون ،العموم ،االقتصاد) ،وقد بمغ عدد  95رسالة في العموم اإلنسانية ،وعدد  118رسالة
في العموم البحثة والتطبيقية منيا عدد  46رسالة في مجال الزراعة ،وبمقارنة ومضاىاة ما
تم حصره بالقائمة في مجال الزراعة والعدد الفعمي لمرسائل المجازة خالل تمك الفترة وجد أن
نسبة التغطية بمغت ( )%21,60من إجمالي الرسائل التي تحصرىا االداة في جميع
المجاالت التي بمغ عددىا  213رسالة ،وتقدم االداة بيانات ببميوغرافية عن الرسائل التي
تحصرىا ولكنيا أغفمت ذكر المستخمص وبيانات الوصف المادي.
 -26النقابة العامة ألعضاء ىيئة التدريس الجامعي (طرابمس) .مجمة الجامعي .ع،3
سبتمبر  .1994ص ص .127-109
وىذه األداة صادرة عن النقابة العامة ألعضاء ىيئة التدريس ،وىي تحصر الرسائل الجامعية
المجازة بالجامعات الميبية (ماجستير ودكتوراه) بأقسام جامعة طرابمس (الفاتح سابقًا) خالل
الفترة من .1993-1991
وتحصر ىذه األداة  107رسالة ماجستير ودكتوراه أجيزت بجامعة طرابمس بكميات
(الزراعة ،الطب البيطري ،العموم ،العموم االجتماعية ،اليندسة) ،وفي ىذه األداة لم يتم
حصر رسائل جامعة بنغازي ،وقد بمغ عدد الرسائل ( )46في العموم اإلنسانية ،وعدد ()61
رسالة في العموم البحثة والتطبيقية منيا عدد  31رسالة بمجال الزراعة ،وبمقارنة ومضاىاة
ما تم حصره بالقائمة في مجال الزراعة والعدد الفعمي لمرسائل المجازة خالل تمك الفترة وجد
أن نسبة التغطية بمغت ( )%28,97من إجمالي الرسائل التي تحصرىا االداة في جميع
المجاالت التي بمغ عددىا  107رسالة ،وتقدم االداة بيانات ببميوغرافية عن الرسائل التي
تحصرىا ولكنيا أغفمت ذكر المستخمص وبيانات الوصف المادي.
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يتبين من العرض السابق ألعمال الضبط الببميوغرافي لمرسائل الجامعية التي اجيزت
بجامعتي طرابمس وبنغازي الصادرة عن مجمة الجامعي :أنو يمكن تتبع ىذه الرسائل من
خالل فترات زمنية محددة :من  ،1993-1991 ،1990-1986 ،1985-1975وتظل
باقي الفترات غير معرفة بما أجيز فييا من رسائل .والجدول رقم ( )3-1يبين التغطية
الزمنية لمضبط الببميوغرافي لمرسائل عمى المستوى الوطني.
جدول ( )3-1التغطية الزمنية ألدوات الضبط الببميوغرافي لمرسائل عمى المستوى الوطني
الفترات المغطاة عدد

الجيات

رقم

األداة

من

دار الكتب الوطنية الميبية

األدوات

الفترات غير عدد

جانب السنوات المغطاة

النسبة

السنوات المئوية لفترة
التغطية

17

1998-1997

2

-1999

13

41,94

18

2000-1999

2

-2001

12

38,71

19

2003-2001

3

-2004

8

25,81

20

2006-2005

2

-2007

5

16,13

المكتبة الوطنية لمعموم والتقنية

21

2009-1989

21

2011
2011
2011
2011

-2010

2

6,45

قاعدة بيانات الييئة الوطنية لمبحث العممي

22

2009-2003

7

-2010

2

6,45

المركز الثقافي الميبي بالقاىرة

23

2008-1995

13

-2009

3

9,68

النقابة العامة ألعضاء ىيئة التدريس 24

1985-1975

11

-1986

25

80,65

25

1990-1986

5

-1991

11

35,48

2011

الجامعي – طرابمس

2011
2011
2011
2011
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26

1993-1991

3

-1994
2011

8

25,81

وبذلك بمغ مجموع أدوات الضبط الببميوغرافي عمى المستوى الوطني  10أدوات ،ومن
العرض السابق ألدوات الضبط الببميوغرافي لمرسائل الجامعية في مجال الزراعة وما يرتبط
بيا عمي مستوى الوطني يتضح اآلتي:
 ال يوجد حصر كامل لمرسائل المجازة منذ نشأتيا حتى العام  ،2011إال أن األدوات التيتحصر رسائميا تغطي فترات متفرقة.
 تراوحت التغطية بأدوات الضبط الببميوغرافي عمى المستوى الوطني بين %80,65و.%41,94
 بالرغم من أىمية التعريف بالرسائل قيد البحث لطالب الدراسات العميا إال أنيا لم تحظبأدنى اىتمام من جانب القائمين عمى أدوات الضبط الببميوغرافي عمى المستوى الوطني في
مجال الزراعة.
 يساعد توافر مستخمص لألطروحة مع بياناتيا الببميوغرافية عمى أن يحدد الباحث مدىحاجتو لالطالع عمييا ،إال أنو ال توجد أدوات ببميوغرافية تحصر مستخمصات لمرسائل في
مجال الزراعة عمى المستوى الوطني.
 ال يوجد تعاون بين الجيات الصادرة ألدوات ببيميوغرافية عمى المستوى الوطني إلصدارببميوغرافية تحصر الرسائل المجازة في مجال الزراعة وما يرتبط بيا بالجامعات الميبية.
وبيذا يمكن القول أن األدوات الصادرة عن دار الكتب الوطنية – بنغازي من أفضل األدوات
من حيث توافر المداخل اإلضافية والبيانات الببميوغرافية التي تقدميا ،ويمكن تفسير ذلك بما
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تتمتع بو دار الكتب الوطنية من إمكانيات تنظيمية وفنية وبشرية مؤىمة إلعداد مثل ىذا
العمل ،إضافة إلى أن المكتبة الوطنية الميبية( )22ىي مقر اإليداع القانوني لممصنفات
المعدة لمنشر ،وحفظ وتجميع التراث المؤلف في ليبيا ،إضافة لكونيا المكتبة الرسمية لمدولة
بعد صدور قانون اإليداع.
ويبين الجدول ( )4-1خالصة مصادر الضبط الببميوغرافي لمرسائل الجامعية عمى المستوى
الوطني ،وكذا نسبة تغطية كل أداة عمى حدة .كما يبين الجدول أن األدوات،23 ،21 :
 26 ،25ىي األدوات األكثر تغطية لمعناوين التي تم حصرىا في ىذه الدراسة وىي تغطي
 %2,47 ،%3,67 ،%4,79 ،%18,99عمى التوالي.

جدول ( )4-1خالصة مصادر الضبط الببميوغرافي لمرسائل عمى المستوى الوطني
عدد

جيات اإلصدار

رقم

األداة

السنوات

دار الكتب الوطنية الميبية

عدد

المفردات

%

17

2

2

%0,50

18

2

1

%0,25

19

3

3

%0,74

20

2

2

%0,50

المكتبة الوطنية لمعموم والتقنية

21

21

238

%58,91

قاعدة بيانات الييئة الوطنية لمبحث العممي

22

7

-

%0,00

المركز الثقافي الميبي بالقاىرة

23

13

60

%14,85

النقابة العامة ألعضاء ىيئة التدريس 24

11

21

%5,20

5

46

%11,39

الجامعي – طرابمس

25
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جيات اإلصدار

رقم

عدد

األداة

السنوات

26

3

مجموع

عدد

المفردات

%

31

%7,67

404

100

 5/1اكتمال التغطية في أدوات الضبط الببميوغرافي لمرسائل
إن القيمة الفعمية ألي عمل وراقي يحصر اإلنتاج الفكري ،وما يدعم وجوده ويميزه عن
األعمال الوراقية األخرى ىو توافر أعمى درجات الثقة في االعتماد عميو من جانب
المستفيدين والساعين إلى استخدامو ،ولن تتأتى ىذه الثقة إال إذا توافرت ليذا العمل
خاصيتان:
 -1قدرة ىذا العمل عمى تقديم الصورة الحقيقية والدقيقة لواقع المفردات التي يحصرىا،
ويتمثل ذلك في اكتمال التغطية أو الحصر الذي يقوم بو .ودقة البيانات التي يقدميا عن
ىذه المفردات.
 -2قدرة ىذه األدوات عمى تقديم البيانات التي تكفل لممستفيد القدرة عمى التعرف عمى حدود
ومجاالت الرسائل التي تحصرىا وأىم ما انتيت إليو من نتائج)23( .
 1/5/1اكتمال التغطية في أدوات الضبط الببميوغرافي عمى مستوى الجامعات
أوًال :درجة اكتمال التغطية:
بمقابمة عدد الرسائل التي تحصرىا أدوات الضبط الببميوغرافي أي محتوياتيا والعدد الفعمي
لمرسائل التي أجيزت في حدود التغطية الزمنية ليذه األدوات ،اتضح أن ىناك فروقًا بين
درجات التغطية في ىذه األدوات .ويرجع السبب في ذلك لمجيات التي قامت بإعداد
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األدوات ،وما توافر ليا من المصادر األساسية التي تستقي منيا البيانات عن الرسائل ،أو
القوى البشرية المتدربة والمؤىمة لمقيام بإعداد ىذه األدوات.
والجدول ( )5-1يبين مدى اكتمال التغطية الزمنية لمضبط الببميوغرافي لمرسائل عمى
مستوى الجامعات ،ويوضح أن ىناك جيات اضطمعت بميام إعداد أدوات الضبط
قدر من االختالف بين درجات
الببميوغرافي عمى مستوى الجامعات ،ويتبين أن ىناك ًا
التغطية وحصرىا لمرسائل في ىذه األدوات ،ويمكن الخروج منيا بالمؤشرات التالية:

أ -أدوات أصدرتيا إدارات الدراسات العميا:
تراوحت درجة اكتمال التغطية في أدوات ىذه الفئة بين  %72,41و  %45,09األداة رقم
( )10إدارة الدراسات العميا – كمية الموارد الطبيعية  -البيضاء ،2002 /2001 :واألداة
رقم ( )9إدارة الدراسات العميا – كمية الزراعة – البيضاء ،)2010-1993( :ماعدا األداة
رقم ( ،)3ويمكن إرجاع ارتفاع معدالت التغطية في ىذه األدوات إلى اعتمادىا عمى
المصادر األساسية لبيانات الرسائل ،وىي دفاتر التسجيل التي تتوافر لدييا ،أما انخفاض
درجة التغطية في األداة المشار إلييا فيرجع إلى حرص القائمين عمييا عمى توفير
ممخصات الرسائل التي تحصرىا .ويبدو أن ىذا جاء عمى حساب الحصر الفعمي لمرسائل.
جدول ( )5-1اكتمال التغطية في أدوات الضبط الببميوغرافي لمرسائل عمى مستوى الجامعات*
الجامعات

رقم

عدد الرسائل العدد الفعمي نسبة

األداة التي
الزراعة -طرابمس

تم لمرسائل

مالحظات

التغطية

حصرىا

المجازة

%

1

13

38

%34,21

إدارة الدراسات العميا – كمية الزراعة ط اربمس

2

23

53

%43,40

إدارة الدراسات العميا – كمية الزراعة طرابمس

3

4

32

%12,5

إدارة الدراسات العميا – كمية التربية  -طرابمس
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رقم

الجامعات

عدد الرسائل العدد الفعمي نسبة

األداة التي

الزراعة -البيضاء
الزراعة– سرت
الموارد

تم لمرسائل

التغطية

حصرىا

المجازة

%

4

34

267

%12,73

مكتبة كمية الزراعة  -انجميزي

5

258

287

%89,89

مكتبة كمية الزراعة -عربي

6

44

145

%30,34

اإلدارة العامة لممكتبات

7

225

499

%45,09

إدارة الدراسات العميا -كميةالزراعة  -البيضاء

8

127

178

%67,91

مكتبة كمية الزراعة  -البيضاء

9

10

168

%15,95

إدارة الدراسات العميا – كمية الزراعة  -سرت

21

29

%72,41

إدارة الدراسات العميا .قسمي عموم البيئة والغابات

الطبيعية– 10

البيضاء
العموم

مالحظات

والمراعي– البيضاء
واليندسة 11

18

45

%40

التقنية – براك
أكاديمية الدراسات

إدارة الدراسات العميا .قسمي عموم البيئة
والصناعات الغذائية  -براك

12

53

157

%33,76

العميا – طرابمس

أكاديمية الدراسات العميا  -طرابمس  -قسم عموم
البيئة

13

20

132

%15,15

14

76

218

%34,86

أكاديمية الدراسات العميا  -طرابمس  -قسم
االقتصاد

أكاديمية الدراسات
العميا – بنغازي
مركز
الزراعية

أكاديمية الدراسات العميا  -بنغازي – قسمي عموم
البيئة واالقتصاد

البحوث 15

124

329

%37,69

مكتبة مركز البحوث الزراعية

16

175

229

%76,42

مكتبة مركز البحوث الزراعية

الجدول من إعداد الباحث

ب -أدوات أصدرتيا اإلدارة العامة لممكتبات:
بمغت نسبة اكتمال التغطية في ىذه الفئة  ،%30,34ويرجع انخفاض درجات التغطية
العتماد القائمين عمييا عمى ما يودع بيذه المكتبات من رسائل دون الرجوع لدفاتر التسجيل،
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وىي المصادر األساسية لبيانات الرسائل ،إضافة إلى عدم االلتزام الدقيق بقانون اإليداع من
جانب الطالب.
ج -أدوات أصدرتيا مكتبات كميات الزراعة:
تتراوح درجة اكتمال تغطية أدوات ىذه الفئة بين  %98,89و  ،%67,91األداة رقم ()5
مكتبة كمية الزراعة – طرابمس ،2009-1985 :واألداة رقم ( )8مكتبة كمية الزراعة -
البيضاء ،)2009-2000 :ماعدا األداة رقم ( ،)4ويمكن إرجاع ارتفاع معدالت التغطية
في ىذه األدوات إلى اعتمادىا عمى المصادر األساسية لبيانات الرسائل ،وىي دفاتر
التسجيل التي تتوافر لدييا ،إضافة إليداع طالب الدراسات العميا نسخ من الرسائل المجازة
بالمكتبة ،أما انخفاض درجة التغطية في األداة المشار إلييا من وجية نظر الباحث إلى أنو
ال تتوافر نسخ من الرسائل المجازة خارج ليبيا بالمكتبات الزراعية إال بعض النسخ التي
توفرت عمي سبيل اإلىداء.
د -أدوات أصدرىا مركز البحوث الزراعية:
تتراوح درجة اكتمال التغطية في أدوات ىذه الفئة بين  %76,42و  .%37,69األداة رقم
( )16مكتبة مركز البحوث الزراعية – طرابمس بالمغة العربية ،2006-1985 :واألداة رقم
( )15مكتبة مركز البحوث الزراعية – طرابمس بالمغة اإلنجميزية ،2004-1964 :ويمكن
إرج اع ارتفاع معدالت التغطية في األداة االولى إلى اعتمادىا عمى المصادر األساسية
لبيانات الرسائل ،وىي دفاتر التسجيل التي تتوافر لدييا ،إضافة إليداع طالب الدراسات
العميا نسخ من الرسائل المجازة بالمكتبة ،أما انخفاض درجة التغطية في األداة الثانية من
وجية نظر الباحث إلى أنو ال تتوافر نسخ من رسائل الماجستير والدكتوراه المجازة خارج
ليبيا بالمكتبات الزراعية إال بعض النسخ التي توفرت عمي سبيل اإلىداء.
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 2/5/1اكتمال التغطية في أدوات الضبط الببميوغرافي لمرسائل عمى المستوى الوطني
أوًال :درجة اكتمال التغطية:
بمقابمة عدد الرسائل التي تحصرىا أدوات الضبط الببميوغرافي أي محتوياتيا والعدد الفعمي
لمرسائل التي أجيزت في حدود التغطية الزمنية ليذه األدوات ،اتضح أن ىناك فروقًا بين
درجات التغطية في ىذه األدوات ،ويرجع السبب في ذلك لمجيات التي قامت بإعداد
األدوات ،وما توافر ليا من المصادر األساسية التي تستقي منيا البيانات عن الرسائل ،أو
القوى البشرية المدربة والمؤىمة لمقيام بإعداد ىذه األدوات.
والجدول رقم ( ) 6-1يبين مدى اكتمال التغطية الفعمية لمضبط الببميوغرافي لمرسائل عمى
المستوى الوطني.
جدول ( )6-1اكتمال التغطية ألدوات الضبط الببميوغرافي لمرسائل عمى المستوى الوطني
جيات اإلصدار

رقم األداة

دار الكتب الوطنية

عدد الرسائل التي تم العدد
حصرىا

لمرسائل

الفعمي نسبة التغطية

مالحظات

%

المجازة
17

2

50

%4

18

1

39

%2,56

19

3

157

%1,91

20

2

131

%1,53

238

632

%37,66

دار الكتب الوطنية -
بنغازي
دار الكتب الوطنية -
بنغازي
دار الكتب الوطنية -
بنغازي
دار الكتب الوطنية -
بنغازي

المكتبة

الوطنية 21
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والتقنية

لمعموم والتقنية
قاعدة بيانات الييئة 22
الوطنية

-

-

قسم الممكية الفكرية

لمبحث

العممي
المركز

الثقافي 23

65

74

%87,84

الميبيي في مصر
النقابة

مكتبة المركز الثقافي
الميبي بمصر

العامة 24

21

149

%14,09

مجمة الجامعي

ىيئة 25

46

213

%21,60

مجمة الجامعي

التدريس الجامعي – 26

31

107

%28,97

ألعضاء
طرابمس

مجمة الجامعي

ويوضح الجدول أن ىناك جيات اضطمعت بميام أدوات الضبط الببميوغرافي عمى المستوى
قدر من االختالف بين درجات التغطية وحصرىا لمرسائل في ىذه
الوطني ،ويتبين أن ىناك ًا
األدوات ،ويمكن الخروج منيا بالمؤشرات التالية:

أ -أدوات أصدرتيا دار الكتب الوطنية  -بنغازي:
تراوحت درجة اكتمال التغطية في أدوات ىذه الفئة بين أعمى معدالتيا ( %100األداة 32
الببميوغرافية الوطنية )2002 /2001 :وأدنى معدالتيا ( %26,2األداة  :31الببميوغرافية
الوطنية ،)2000 /1999 :ويمكن إرجاع ارتفاع معدالت التغطية في ىذه األدوات إلى
اعتمادىا عمى المصادر األساسية لبيانات الرسائل ،وىي دفاتر التسجيل التي تتوافر لدييا.
ب -أدوات أصدرتيا المكتبة الوطنية لمعموم والتقنية:
بمغت نسبة اكتمال التغطية في ىذه الفئة  ،%37,66ويرجع انخفاض درجات التغطية
العتماد القائمين عمييا عمى ما يودع بيذه المكتبات من رسائل دون الرجوع لدفاتر التسجيل،
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وىي المصادر األساسية لبيانات الرسائل ،إضافة إلى عدم االلتزام الدقيق بقانون اإليداع من
جانب الطالب.
ج -أدوات أصدرىا المركز الثقافي الميبي في :مصر:
بمغت نسبة اكتمال التغطية في ىذه الفئة  ،%87,84ويمكن إرجاع ارتفاع معدالت التغطية
في ىذه األداة إلى اعتمادىا عمى المصادر األساسية لبيانات الرسائل ،وىي دفاتر التسجيل
التي تتوافر لدييا ،إضافة إلى تسميم الطالب نسخ لممركز الثقافي عند إغالق ممف الدراسة.
د -أدوات أصدرتيا النقابة العامة ألعضاء ىيئة التدريس الجامعي – طرابمس:
تتراوح درجة التغطية في ىذه األدوات بين  %28,97و  ،%14,09و ويرجع انخفاض
درجات التغطية العتماد القائمين عمييا عمى ما يتوفر لدييم من قوائم أو ببميوغرافيات من
الجامعات ،دون الرجوع لدفاتر التسجيل ،وىي المصادر األساسية لبيانات الرسائل.
 6/1مدى اكتمال البيانات الببميوغرافية
 1/6/1مدى اكتمال البيانات الببميوغرافية بأدوات الضبط الببميوغرافي لمرسائل عمى مستوى
الجامعات
يبين الجدول التالي رقم ( )7-1مدى اكتمال البيانات التي تقدميا أدوات الضبط الببميوغرافي
لمرسائل عمى مستوى الجامعات.
من الجدول السابق نستطيع الخروج بالنتائج اآلتية:
 -1األداة رقم ( )3جامعة طرابمس تقدم جميع عناصر البيانات المعيارية ماعدا الوصف
المادي بنسبة .%87,5
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 -2األدوات أرقام ( )16 ،14 ،1تقدم جميع عناصر البيانات المعيارية ماعدا الوصف
المادي والمستخمص بنسبة .%75
 -3عنصر الوصف المادي لم يتوافر في جميع أدوات الضبط عمى مستوى الجامعات.
 -4تراوحت درجة اكتمال البيانات ما بين .%87,5 - %50
 -5حرصت جميع الكميات عمى ذكر عنصري اسم الباحث والجية المانحة بأدوات الضبط
الببميوغرافي.
ورودا في أدوات الضبط ،يميو الجية المانحة
 -6يعد اسم الباحث أكثر عناصر البيانات
ً
ومستوى الدرجة ،وأكثر األدوات أعدادا لعناصر البيانات ىي األداة رقم  3الصادرة عن
جامعة طرابمس ،فقد حصرت عدد ( )7عناصر بيانات من العدد اإلجمالي وىو ()8
عناصر بنسبة .%87,5
جدول ( ) 7-1اكتمال البيانات الببميوغرافية في أدوات الضبط الببميوغرافي عمى مستوى الجامعات*
الجامعة

الزراعة -طرابمس

الزراعة -البيضاء
الزراعة – سرت

رقم

اسم

عنوان

اسم

الجية

االداة الباحث الرسالة المشرف المانحة

تاريخ
إجازة

الرسالة

الوصف مستوى
المادي

الدرجة

مستخمص %

1

√

√

√

√

√

×

√

×

%75

2

√

×

×

√

√

×

√

×

%50

3

√

√

√

√

√

×

√

√

%87,5

4

√

√

×

√

√

×

√

×

%62,5

5

√

√

×

√

√

×

√

×

%62,5

6

√

√

×

√

√

×

√

×

%62,5

7

√

√

×

√

√

×

√

×

%62,5

8

√

√

×

√

√

×

√

×

%62,5

9

√

√

×

√

√

×

√

×

%62,5

√

√

×

√

√

×

√

×

%62,5

الموارد الطبيعية – 10
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رقم

الجامعة

اسم

عنوان

اسم

الجية

االداة الباحث الرسالة المشرف المانحة

تاريخ
إجازة

الرسالة

الوصف مستوى
المادي

الدرجة

مستخمص %

البيضاء
العموم

اليندسية

11

√

√

×

√

√

×

√

×

%62,5

أكاديمية

الدراسات 12

√

√

×

√

√

×

√

×

%62,5

13

√

√

×

√

√

×

√

×

%62,5

14

√

√

√

√

√

×

√

×

%75

البحوث 15

√

×

√

√

√

×

√

×

%62,5

16

√

√

√

√

√

×

√

×

%75

والتقنية – براك

العميا  -طرابمس
أكاديمية

الدراسات

العميا – بنغازي
مركز
الزراعية

√ البيان موجود
× البيان غير موجود
إعدادا ألدوات الضبط حيث بمغت األدوات ()6
 -7تعد جامعة طرابمس أكثر الجامعات
ً
أدوات ،يمييا جامعة عمر المختار ،أكاديمية الدراسات العميا – طرابمس ،مركز البحوث
الزراعية بعدد أداتين لكل منيما ،أما باقي الجيات فقد حصرت أداة واحدة لكل منيما.
تتبعا لألطروحات المجازة بيا ،كما
 -8تعد إدارات الدراسات العميا بالكميات أكثر اإلدارات ً

إصدار لمببميوغرافيات التي تضم االطروحات المجازة من كميات الجامعة،
ًا
أنيا أكثر اإلدارات

نظر لطبيعة عمل ىذه اإلدارات.
ًا

 -9التزمت معظم الكميات بالحد األدنى لعناصر البيانات األساسية (اسم الباحث ،عنوان
األطروحة ،تاريخ إجازتيا ،الجية المانحة).
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 -10يساعد توافر مستخمص لألطروحة مع البيانات الببميوغرافية ليا -وذلك لحاجة الباحث
ليا -في التعرف عمى موضوع الدراسة ،إال أن ىناك أداة واحدة زودت بمستخمصات وىي
األداة رقم  3الصادرة عن إدارة الدراسات العميا -جامعة طرابمس.
 2/6/1مدى اكتمال البيانات الببميوغرافية بأدوات الضبط الببميوغرافي لمرسائل عمى
المستوى الوطني
من الجدول ( )8-1الذي يبين مدى اكتمال البيانات التي تقدميا أدوات الضبط الببميوغرافي
لمرسائل عمى المستوى الوطني يمكن الخروج بالنتائج اآلتية:
 -1األدوات أرقام ( )20 ،19 ،18 ،17الصادرة عن دار الكتب الوطنية – بنغازي تقدم
جميع عناصر البيانات المعيارية ماعدا (الوصف المادي) بنسبة . %87,5
 -2عنصر الوصف المادي لم يتوافر في جميع أدوات الضبط عمى المستوى الوطني ماعدا
أدوات دار الكتب الوطنية – بنغازي.
 -3عنصر المستخمص لم يتوافر في جميع أدوات الضبط الببميوغرافي عمى المستوى
الوطني.
 -4تراوحت درجة اكتمال البيانات ما بين .%87,5 - %50
 -5حرصت جميع الجيات عمى ذكر عناصر (اسم الباحث وعنوان الرسالة وتاريخ
اإلجازة) ،بأدوات الضبط الببميوغرافي عمى المستوى الوطني.
إعدادا ألدوات الضبط الببميوغرافي
 -6تعد دار الكتب الوطنية – بنغازي أكثر الجيات
ً
حيث بمغت عدد ( )7أدوات بنسبة  ،%87,5أما الجيات االخرى فقد أصدرت ( )5أدوات
لكل منيما بنسبة .%62,5
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 -7التزمت معظم الجيات بالحد األدنى لعناصر البيانات األساسية (اسم الباحث ،عنوان
الرسالة ،تاريخ اإلجازة ،الجية المانحة) ،كان ذلك باألدوات (،24 ،20 ،19 ،18 ،17
 )26 ،25بنسبة  %70من العدد االجمالي ألدوات الضبط الببميوغرافي عمى المستوى
الوطني.
 -8يساعد توافر مستخمص لألطروحة مع البيانات الببميوغرافية ليا -وذلك لحاجة الباحث
ليا -في التعرف عمى موضوع الدراسة ،إال أن ىناك أداة واحدة زودت بمستخمصات وىي
األداة رقم  3الصادرة عن إدارة الدراسات العميا -جامعة طرابمس.
جدول ( )8-1اك تمال البيانات في أدوات الضبط الببميوغرافي عمى المستوى الوطني*
رقم

جية اإلصدار

االداة الباحث الرسالة المشرف المانحة

دار الكتب الوطنية

المكتبة

اسم

عنوان

اسم

الجية

الوطنية

لمعموم والتقنية

تاريخ
إجازة
الرسالة

الوصف مستوى
المادي

الدرجة

المستخمص %

17

√

√

√

√

√

√

√

×

87,5

18

√

√

√

√

√

√

√

×

87,5

19

√

√

√

√

√

√

√

×

87,5

20

√

√

√

√

√

√

√

×

87,5

21

√

√

×

√

√

×

√

×

62,5

قاعدة بيانات الييئة
الوطنية

لمبحث 22

√

√

×

√

√

×

√

×

62,5

العممي
المركز
الميبي بالقاىرة
النقابة

الثقافي

23

√

√

×

×

√

×

√

×

50

العامة 24

√

√

√

√

√

×

×

×

62,5
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رقم

جية اإلصدار

ألعضاء

اسم

عنوان

اسم

الجية

االداة الباحث الرسالة المشرف المانحة

تاريخ
إجازة
الرسالة

الوصف مستوى
المادي

الدرجة

المستخمص %

ىيئة 25

√

√

√

√

√

×

×

×

62,5

26

√

√

√

√

√

×

×

×

62,5

التدريس الجامعي -
طرابمس

√البيان موجود
×البيان غير موجود
جميعا (عمى مستوى
وفي نياية ىذا الفصل يمكن القول بأنو فيما يتعمق بترتيب ىذه األدوات
ً

الجامعات – المستوى الوطني) يالحظ أن الترتيب الزمني ىو الغالب في تمك الببميوغرافيات
التي تصدرىا إدارات العميا أو المكتبات المركزية أو غيرىا ، ...واليدف منيا ىو حصر ما
أجيز من رسائل وتطورىا عمى مدى سنى عمر الكميات والجيات األخرى.

ترددا بالبيموغرافيات ،يميو العنوان ثم الموضوع،
كما يعد اسم الباحث أكثر المداخل اإلضافية ً
إعدادا لممداخل االضافية ىي ( ،)20 ،21 ،19 ،18الصادرة عن دار
وأكثر األدوات
ً
الكتب الوطنية – بنغازي ،كما أنيا تعد األداة الوحيدة التي كان ترتيبيا وفقًا لتصنيف ديوي
العشري ،ويعد بيان اإلشراف عمى األطروحة من البيانات الببميوغرافية الضرورية إال أنو
ذكر في  %44,44من األدوات الببميوغرافية التي سبق عرضيا؛ برغم سيولة حصول
الجيات المصدرة ليذه األدوات عميو خاصةً إدارات الدراسات العميا والمكتبات.
كما تكشف لمباحث أن ىناك ثمة قصور وضعف في التأىيل لمعدي ىذه األدوات
الببميوغرافية ،ويقترح الباحث أن تخصص ليم نمطًا من التدريب والتأىيل أثناء الخدمة ،من
خالل دورات تدريبية متخصصة في إعداد الببميوغرافيات ،والفيرسة الوصفية والموضوعية.
المؤتمر العلمي الثاني لكلية اآلداب جامعة الزاوية  8152 / 7 / 51 -51م

666

الضبط الببليوغرافـي للرسائل الجامعية الليبية في مجال الزراعة

النتائج والتوصيات
أوال -النتائج
وانطمقت الدراسة لإلجابة عمى التساؤالت اآلتية التي تحقق األىداف التي سعت إلييا:
• التساؤل األول :ما جيود الضبط الببميوغرافي لمرسائل المجازة؟ وما أدوات الضبط
الببميوغرافي التي يمكن من خالليا التعرف عمى الرسائل التي اجيزت في المجال؟
وتوصمت الدراسة إلى:
 -1رغم أىمية الرسائل الجامعية بالنسبة لمباحثين وطالب الدراسات العميا لم تيتم المكتبات
الزراعية بالجامعات الميبية ومراكز البحوث الزراعية بعمل فيارس خاصة بيذه الرسائل،
حيث تكتفي بترتيب الرسائل عمى األرفف تحت األقسام العممية التي تنتمي إلييا،
وداخل الرف الواحد يكون الترتيب برقم تسمسل الرسائل حسب ورودىا بالمكتبة؛ حيث
يمجأ الطالب إلى السجالت الخاصة بتسجيل الرسائل لمعرفة رقم تسمسل الرسالة
المطموبة.
جيودا ببميوغرافية لمتعريف بالرسائل الجامعية وحصرىا ،وىذه الجيود تندرج تحت
 -2ىناك
ً

مستويين :المستوى األول–األدوات التي تعرف بالرسائل التي اجيزت عمى مستوى
الجامعات ،والمستوى الثاني– األدوات التي تحصر الرسائل عمى المستوى الوطني.

 -3لم تتح أدوات الضبط الببميوغرافي المتوافرة القدرة عمى التعرف عمى كل ما أجازتو
الجامعات الميبية في مجال الزراعة؛ حيث إن ىذه األدوات افتقدت الشمول في التغطية
وذلك لوجود فترات زمنية لم يتم تغطيتيا ،كما جاءت ىذه األدوات متفرقة ومتناثرة ال
تحكميا خطة مسبقة سواء من جانب الجامعات أو المراكز البحثية في مجال الزراعة
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 -4أن جميع االدوات لم تمتزم بتقديم مستخمصات لمتعريف بمحتويات الرسائل باستثناء أداة
واحدة وىي رقم ( )3دليل بالممخصات العممية لرسائل الماجستير -طرابمس،
 -5التزمت معظم الكميات بالحد األدنى لعناصر البيانات األساسية (اسم الباحث ،عنوان
األطروحة ،تاريخ إجازتيا ،الجية المانحة) ،وقد تراوحت درجة اكتمال البيانات داخل
االدوات ما بين ،%37,5 - %87,5
جميعا (عمى مستوى الجامعات – المستوى الوطني)
 -6فيما يتعمق بترتيب ىذه األدوات
ً
يالحظ أن الترتيب الزمني ىو الغالب في تمك الببميوغرافيات التي تصدرىا إدارات العميا
أو المكتبات المركزية أو غيرىا ، ...واليدف منيا ىو حصر ما أجيز من رسائل
وتطورىا عمى مدى سنى عمر الكميات والجيات األخرى.
نقصا في الضبط الببميوغرافي لمرسائل الجامعية بالجامعات
 -7تبين من الدراسة أن ىناك ً
الميبية في مجال الزراعة ،فميس ىناك جية محددة تتولى بشكل كامل مسؤولية حصر
وتعريف بالرسائل الجامعية المجازة بشكل عام وفي مجال الزراعة بشكل خاص.

• التساؤل الثاني :ما مدى اكتمال ادوات الضبط الببميوغرافي؟
وتوصمت الدراسة إلى:
 -3عدم اكتمال البيانات الببميوغرافية المقدمة بأدوات الضبط الببميوغرافي بالجامعات الميبية
في مجال الزراعة والتي عن طريقيا يتحقق لممستفيد التعرف عمى ىوية الرسائل،
وتراوحت نسبة اكتمال البيانات بيذه األدوات ما بين  %50و .% 87,5
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 -4التزمت معظم الكميات بالحد األدني لعناصر البيانات األساسية (اسم الباحث ،عنوان
األطروحة ،تاريخ إجازتيا ،الجية المانحة) ،وقد تراوحت درجة اكتمال البيانات داخل
االدوات ما بين ،%37,5 - %87,5
 -5رغم أىمية عنصر مستخمصات الرسائل ،فمم تقدم أدوات الضبط الببميوغرافي بالجامعات
الميبية في مجال الزراعة إال في أداة واحدة وىي األداة الصادرة عن إدارة الدراسات العميا
بجامعة طرابمس ويرجع ذلك إلى الشعور بأىمية مستخمصات الرسائل الجامعية المجازة
بالنسبة لمباحثين.
ثانيا :التوصيات
استنادا إلى النتائج السابقة يقترح الباحث عدد من التوصيات كما يمي:
ً

 .1من المفيد لمباحثين توخي الدقة في تسجيل بيانات الوصف الببميوغرافي كاممة لممصادر
التي يستشيدون بيا في بحوثيم ودراساتيم في مجال الزراعة وغيرىا؛ لما ليا من أىمية
وفائدة لزمالئيم من الباحثين الذين يرغبون في إجراء مثل ىذا النوع من الدراسات.
 .2تجميع مستخمصات الرسائل الجامعية المجازة في مجال الزراعة ،وتنظيميا ونشرىا عمى
شكل نشرات تصدر عمى فترات دورية.
 .3يقترح أن تصدر الييئة الوطنية لمبحث العممي ببميوغرافية نصف سنوية بالرسائل المجازة
بالجامعات الميبية لتعريف الباحثين عمى اختالف أنواعيم ومستوياتيم بيذه الرسائل لتفادي
تكرار الجيود واختيار نفس الموضوعات.
 .4ال تتم عممية الضبط الببميوغرافي الشامل لإلنتاج الفكري في ليبيا بصفة عامة والرسائل
الجامعية بصفة خاصة ما لم يتم تطبيق قانون اإليداع في ليبيا بشكل صارم.
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 .5عمل ببميوجرافيا شاممة بالرسائل المجازة ،والرسائل تحت اإلنجاز (المسجمة) ،مع إنشاء
قاعدة بيانات شاممة تتضمن البيانات الببميوغرافية الكاممة ،والمستخمصات ،والنصوص
الكاممة واتاحتيا عمى الموقع اإللكتروني لكميات الزراعة بالجامعات الميبية.
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السرد الروائي ومواكبة األحداث .رواية التابوت لعبد اهلل عمي الغزال أنموذجا
د حميمة أحمد محمد عبد اهلل إمبيص
ممخص
األدب الميبي ومواكبة األحداث
األدب مرآة المجتمع و انعكاساتو مف خالؿ جميع األحداث و الوقائع التي تمر باألمة ،
فاألديب أحيانا كثيرة يكوف مؤرخاً عكس المؤرخ فناد اًر ما يكوف أديبا في نقؿ التاريخ بحذافيره
بطريقة عممية رصينة عكس األديب الذي يستطيع المزج بيف الصورة األدبية اليادفة و
الممتزمة و بيف نقؿ الوقائع التاريخية  ،ومف ىذا المنطمؽ ال يمكف الحديث عف فف الرواية
في األدب الميبي دوف المرور بتجربة الروائي "عبداهلل الغزاؿ" الذي جسد بقممو أحداثاً سياسية
 ،واجتماعية  ،واقتصادية  ،أصابت اليدؼ وحققت النجاح  ،وىنا ُيطرح السؤاؿ عف مدى
مواكبة الرواية لمتغيرات التي مر بيا المجتمع الميبي  ،وكيفية التعبير عف المرحمة الراىنة ؟،

الشؾ اف مواكبة األحداث  ،والمتغيرات ،و المستجدات التي تط أر عمى المجتمع الميبي
تتطمب عامميف أساسييف ىما حرية التعبير والحيادية والصدؽ في نقؿ الواقع مف قبؿ الكاتب
بكؿ شفافية  ،وموضوعية ميما كاف الموضوع المطروح مؤلماً  ،او سمبياً  ،ففي األحداث
الكبيرة تتوه التفاصيؿ الصغيرة بالرغـ مف أىميتيا  ،تحديداً في الحوادث الحربية  ،وىوية
مرتكبييا ،لقد استطاعت رواية "التابوت" نقؿ أحداث عظيمة مرت بيا ليبيا  ،يتناوؿ الغزاؿ
تجربة الميبييف مع حرب تشاد في فترة الثمانينات مف القرف العشريف التي شيدت تغيرات
كبيرة في المجتمع الميبي .تقدـ الرواية معاناة الشعب الميبي ومالحمو لمقارئ خاصة عند ذكر
بطوالت "عبد القادر الجرـ" ضد الغزو اإليطالي  ،وتشير إلى الثمف الباىض لحرب "تشاد"
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التي ىزت المجتمع الميبي  ،وىي ليست تأريخاً فقط ليذه الحرب  ،ولكنيا عالقة متشابكة
بيف فئات المجتمع الميبي  ،جسدتيا الشخوص داخؿ متف الرواية  ،بحيث تجعؿ المتمقي
يقؼ أماميا منبي اًر بما استطاعت الرواية إخراجو مف أسرار مدفونة في رقائؽ التاريخ الميبي ،
وما استخمصتو مف ىذا الركاـ مف األحداث  ،والوقائع ليصبح بالتالي أشبو بعممية إماطة
المثاـ عف خفايا ىذه الحرب اليوجاء  ،والرواية وىي تواكب ىذه الحرب تقدـ األحداث عبر
مساحة نصية كبيرة في شيء مف سحر البياف وجماليات الحبكة القصصية التي تجعؿ
المتمقي يقؼ عمى براعة الكاتب في نقؿ الحدث عبر عنصر سردي ال غنى عنو وىو المكاف
"الصحراء" حيث دارت رحى تمؾ الحرب .
المقدمة
ٍ
بخاؼ ،أف قضايا الرواية العربية ىي ،بشكؿ أو بآخر ،قضايا المجتمع العربي ،إنيا
ليس
متعددة ومتنوعة ومتشعبة تشعب وتنوع وتعدد قضايا اإلنساف العربي في العصر الحديث ،
ولكف ليس بخاؼ أيضاً أف الشعر مقارنة بالرواية يعد ىو االسرع و األكثر مواكبة وتعبي ار
عف المحظات الحاسمة في حياة البشر وتاريخ األمـ ،وأف التخيؿ السردي يحتاج لزمف ربما
يمتد لعقود ليقدـ رؤية ناضجة الفتة لمحدث تفسر أبعاده و تحمؿ شخصياتو الفاعمة
وفضاءاتو السياسية واالجتماعية والثقافية بما يضفى عمى العمؿ بعدا إنسانيا يتجاوز الزمف
والمكاف الضيقيف ومحدودية الحدث نفسو ليصبح جزءا مف التراث والتجربة اإلنسانية .ىذا ما
ردده كبار كتابنا ونقادنا لعقود طويمة تبري ار لعدـ ظيور متف روائي متماسؾ يمتقط لحظات
مصيرية في عالمنا العربي ،مع ذلؾ فمف المالحظ أنو في خضـ األحداث المتالحقة
والتحوالت غير المسبوقة في عالمنا ظير الكثير مف االعماؿ الروائية التي تناولت المحظة
اآلنية .بما تتضمنو مف أحداث بارزة في تاريخ بالدنا خصوصاً ما تعمؽ باألحداث العظيمة
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التي عصفت بميبيا ومنيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر رواية الجريمة لخميفة حسيف مصطفي
 ،والتي واكبت أحداث الغزو اإليطالي  ،ورواية زرايب العبيد لنجوى بف شتواف التي ترصد
أجواء تجارة الرقيؽ في ليبيا والتي انتيت باالحتالؿ اإليطالي والتراث الموسيقي الذي خمفو
الرقيؽ في ليبيا .ىذا إلى جانب رواية التابوت لعبداهلل عمي الغزاؿ الذي استخدـ تقنية السرد،
والوصؼ لتسجيؿ واقع سنيف الثمانينات عف حرب تشاد ،ومأساة تجنيد الشباب الصغار
الذيف اختطفوا مف مدارسيـ الثانوية مثؿ مدرسة عمى وريث ومدارس أخرى ،حيث تـ الزج
بيـ في تمؾ الحرب ،لقد حاوؿ الكاتب عبر روايتو تحريؾ قضية قديمة حاوؿ النظاـ السابؽ
إخفائيا بما فييا مف جرـ وبشاعة .وعرج عمى بعض مف تفاصيميا متحدثا عف شخصية
البطؿ (بشير) وىو يستعد لركوب الطائرة العسكرية لتحممو إلى جنوب البالد لممشاركة في
الحرب التي قادىا النظاـ السابؽ ضد دولة تشاد .مصطدما بأسئمة عف معنى الوجود والحياة
والموت عبر األحداث التي واجييا في تمؾ الحرب.
ممخص رواية التابوت لعبداهلل عمي الغزال
تقع الرواية في 333صفحة مف الحجـ المتوسط  ،تدخمؾ إلى عالـ لـ تقترب منو الرواية
الميبية  ،وىي أوؿ رواية ليبية تتحدث عف الحرب الميبية التشادية التي دارت رحاىا في
ثمانينيات القرف الماضي  ،تسرد الرواية حكاية مجموعة مف الشباب المشتغميف بالتدريس وىـ
يستعدوف لمسفر إلحدى القواعد العسكرية جنوب الصحراء الميبية ألداء الواجب الوطني
المتمثؿ في الحراسة الحدودية ونجد مف خالؿ السرد الشخصية المركزية المسؤولة عف
الحكي مع غياب اسـ الشخصية المركزية في ىذا العمؿ  ،والتي تُعرؼ ب(السارد) ننتقؿ مع
ىؤالء الشباب بالطائرة  ،نسافر معيـ لمجنوب حيث الصحراء المترامية األطراؼ نصؿ إلى
أحد

القواعد

العسكرية

ومنيا

إلى

موقع

الحراسة
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نتعرؼ عبر امتداد الرواية إلى الشخصيات األربعة الرئيسة التي حركت الحدث وىـ (السارد
،زيداف  ،بشير ،جمعة ) يعود بنا السرد إلى قصة الشيخ األسمر و القرية حيث يتجذر
ماضي بشير  ،ونرحؿ عبر الذكريات لموقعة الياني حيث البطولة تتمظير في أجمؿ
صورىا مجسدة ماضي زيداف عبر محكي الجد (عبد القادر الجرـ) ونتعرؼ عبر الرجع
القريب  ،والبعيد عمى ماضي السارد الذي يرسـ لنا واقع الحياة في ليبيا في السبعينيات
وطبيعة التحوالت الحاصمة نتيجة ظيور النفط  ،وما ترتب عمييا مف ىجرة األسر الفقيرة
مف القرية إلى المدينة .
يستمر السرد لنتعايش مع يوميات الجنود في تمؾ الصحراء الميمكة ومعاناتيـ في سبيؿ
البقاء عمى قيد الحياة  ،تتطور األحداث وتتشعب لنصؿ إلى حادثة قتؿ الناقة  ،التي ترمز
إلى الموت بعمومو داخؿ النص ،ومع تتابع السرد  ،يموت (جمعة) تفتؾ بو أفعى مف أفاعي
الصحراء ثـ يموت (بشير)وتنتيي بموتو رواية التابوت بعبارة مأساوية يحكييا السارد قائالً:
"عمى ضوء المشعؿ وذىوؿ الوجوه المصفرة رأيت قدمي الحافية مغمورة بالدـ والتراب وتطأ
جزءاً مف أمعاء بشير"()1
الرواية ومواكبة االحداث التاريخية
لطالما كانت األحداث التاريخية مصدر إلياـ لمروائييف ،فيي تمثؿ بالنسبة إلى الكاتب
فرصة حقيقية لميروب مف الواقع والحاضر ،واستغالؿ التاريخ لتمرير رسائؿ معينة واسقاطات
عمى الوضع الحالي لـ يكف ليستطيع اإلشارة إلييا بشكؿ مباشر ،أضؼ إلى ذلؾ أف ىامش
اإلبداع فييا أكبر وأوسع ،كما أنيا تقدـ لمقارئ رحمة زمانية ومكانية تنقمو إلى أماكف وأزمنة
أخرى ربما لـ يكف يعمـ عنيا شيئا ،ولكف ،ىؿ يمكف اعتبار الرواية مصد ار موثوقا لممعمومة
التاريخية؟
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شكمت اإلجابة عف ىذا السؤاؿ مصدر خالؼ كبير بيف عموـ الميتميف بيذا الموف األدبي،
بيف مف اعتبروا أف الكاتب مطالب بتحري أقصى درجات الدقة والمصداقية في المعمومات
التي اعتمد عمييا في صياغة حبكتو ،وبيف مف قالوا إف لو حرية مطمقة في قوؿ ما يريد ما
د امت الرواية مجرد خياؿ نسجو حسو اإلبداعي  ،المدافعوف عف المصداقية التاريخية يروف
أف إعادة كتابة التاريخ أدبيا قد تساىـ في توجيو الرأي العاـ بطريقة مغايرة لممألوؼ ،كما أف
الكاتب قد ييدؼ مف أعمالو تمؾ إلى إبراز نظرتو ىو ألحداث تاريخية معينة ال يكوف متفقا
مع ا لمفيوـ السائد عنيا في مجتمعو  ،ولو تتبعنا تنامي حركة السرد في نص " التابوت"
لوجدنا أربعة أبعاد رئيسية لحكاية الرواية تنقؿ أحداثاً لمراحؿ تاريخية ميمة في ليبيا وىي
كما يمي:
 - 1مرحمة التكويف الصوفي لممجتمع الميبي مف خالؿ حكاية الشيخ األسمر ،التي تحكي
ذلؾ الصراع األسطوري بيف الشيخ األسمر واتباعو مف جية ومف جية أخرى طوائؼ الجف
والشياطيف  ،ليكشؼ نمطاً معيشياً لممجتمع في مناطؽ شماؿ ليبيا
 -2المرحمة الجيادية ضد اإليطالييف مف خالؿ زيداف وجده شييد معركة الياني
 -3مرحمة ضيور النفط وما صاحبيا مف تغيرات عمي مستوى المكاف  ،ومستوى حياة
الشخوص خصوصاً السارد
-4

مرحمة الحرب التشادية في الثمانينات  ،والخدمة العسكرية وتبايف مفاىيـ الحرب

والسالـ والموت والحياة مف خالؿ الشخوص " السارد  ،بشير  ،زيداف  ،عمر ،جمعة"
والمالحظ أف الرواية وىي تواكب أحداث ىذه المراحؿ تتكئ عمى المكاف الروائي الذي يعد
مف أىـ العناصر السردية التي تجري عمييا االحداث  ،وتتحرؾ الشخوص  ،وباستعماؿ تقنية
الوصؼ والسرد يقربنا السارد مف األحداث والوقائع التي تمخضت داخؿ الحيز المكاني .
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الوصف اإلجمالي
ىو الوصؼ الذي يذكر فيو أجزاء المكاف أو بعض أحوالو ،ومظاىره ومحتوياتو وىو ما
يعرؼ بالوصؼ االنتقائي.
يقوـ (السارد) بوصؼ المالمح الكبرى لممكاف ،ويرسـ خطوطو عموماً ،دوف الخوض في
تفاصيمو وجزيئاتو ،ففي النص نماذج كثيرة منيا عمى سبيؿ المثاؿ المشيد الوصفي الذي
ورصفت
قدـ فيو (السارد) أرض القاعدة العسكرية وسط الصحراء يقوؿ ":ساحة إسفمتيةُ ...

وسط ىذه الموحة الميولة مف أكداس الرمؿ ...رصفت بالحصى والقار"()2

إف مشيد القاعدة الغامض الذي رآه (السارد) ،فجأة ييدؼ إلى القبض عمى جو المكاف ،ومف
ثـ إدخاؿ القارئ منذ البدء في جوؼ المكاف الذي يمثؿ الصراع الدرامي المتسارع مع
الصحراء
نمحظ مف خالؿ النظرة الشاممة التي صورت بيا المشاىد الصحراوية ،اختفاء التفاصيؿ
الجزئية لممكاف أحياناً ،وذلؾ النعداـ الحاجة إلييا ،مما أتاح استخداـ الفراغ وتوزيع األلواف
المجاؿ لخمؽ رؤية واضحة ألعماؽ الفراغ الصحراوي ،يضاؼ إلى ذلؾ استعماؿ مقياس
الرسـ األفقي الممتد لممكاف والذي "يتيح المجاؿ لمتعبير عف مشاعر االنكماش والكآبة
والتشاؤـ"( )3يحدد (السارد) المكاف باسمو وموقعو صحراء( جنوب ليبيا ) ،لكنو تحديد يخرج
بو عف صيغة التقرير
القص االستكشافي الفني .
العممي  ,ويأخذ منذ البداية صيغة
ْ

يأخذنا(السارد) في رحمة صحراوية برفقة الجنود في سيارة الجيب العسكرية متجييف إلى
إحدى القواعد العسكرية قصد تأدية واجب الخدمة ،وأثناء الرحمة نتطمع إلى تشكيالت
جغرافية كثيرة لفضاء الصحراء  ،لقد تعامؿ (السارد) مع األبعاد المكانية بطرؽ متباينة
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أبعدتو عف التكرار الممؿ والرتابة وذلؾ بتحديد اإلطار الخارجي لممحيط الصحراوي بصيغة
فنية مف مثؿ " الصحراء تبدو أكثر إيالماً في التمدد العاري الفاجع"(")1في الصحراء بدأت
السماء تظمـ يد خرافية تطمييا بسواد كسواد القار الذائب"( ، )2ومف ىنا تبدو "وجية نظر
الرائي مشابية لحركة آلة التصوير ...،التي تقدـ مسحاً تتابعياً لمشيد معيف"()3
ىذا إلى جانب تحديد األماكف األقؿ اتساعاً بوصؼ مجمؿ( كوادي الحطب )( ووادي
الموت) ،و( حقؿ األلغاـ ) ويصاحب التعييف وصؼ خارجي يقوؿ" :األرض المفروشة عمى
امتداد الوادي بتراب تراصت حباتو في شكؿ حصى "()4
يصور الصحراء فراغات ممتدة إلى ماال نياية وحجوـ رممية مختمفة مف ىضبة وتمة ،وربوة
تتالعب عمى سطوحيا ظالؿ ،وأضواء تتذبذب درجاتيا المونية بيف الباىت ،والفاقع القوي،
والضبابي تكوينات مبنية عمى التضاد  ،ووصؼ السراب مف حيث ىو ظاىرة طبيعية مالزمة
لفضاء الصحراء ،وتزخر بعدد كبير مف اإليحاءات النفسية والكابوسية يقوؿ ":المكاف
مشتعؿ ،والفضاء متمرغ في دركات مف األلـ النياري ،ال شيء عبر البطاح المترامية...،
سراب مف نوع أخر مخيؼ"( )5تنتشر ىذه التشكيالت المكانية في بنية النص وقد استثمر
(السارد) طاقة المكاف بمغة شعرية ،جعؿ منيا منيالً يغذي أسموبو ،ومشاعره ،ومواقفو ،نمحظ
ذلؾ في مقطع وصفي ألحد شوارع المدينة ليالً يقوؿ " :شرفتاف مفتوحتاف ،...،نافذتاف
ينبعث منيما ضوء أصفر ،جدراف األبنية ،وارتفاعاتيا بمعمارىا المؤثر ذي النسؽ المستطيؿ
المربع "()1
فالصورة الوصفية في المقطع صورة سكونية ال حركة فييا ،حيث لغة الوصؼ تغوص
خمؼ ما تشاىده العيف مف المكاف ،وتمزجو بالشخصية التي تتعامؿ معو ،وتُفصح عف
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شعورىا تجاىو؛ فالوصؼ في المقطع السابؽ جاء ذاتياً متمون ًا بانطباعات (السارد) عف
المكاف)2(.
تكرر ىذا االنطباع عندما وصؼ أحد مشاىد الخيمة وسط ( المعسكر ) ،وىو في
طريقو إلى الوادي يقوؿ" :رأيت الخيمة كانت ىيكالً خشبياً مربعا مصنوعاً مف ألواح خشب
صناديؽ الذخيرة ...،مغطاة ببطانيات الجيش الميترئة ،نيشتيا أظفار شمس الصحراء
النارية"()3
فوصؼ (السارد) اإلجمالي ػ ورؤيتو لمخيمة ،تفصح عف اىتمامات جندي خائؼ ،ومعالـ
المكاف ،واألشياء تمونت باىتماماتو  ،وعواطفو بمجرد رؤيتيا ،لكف (السارد) الذي يعاني مف
وحشة المكاف ،والخوؼ مف شبح الحرب ،والموت الذي يتربص بو في كؿ لحظة.
تنطبع مخاوفو عمى رؤيتو ،ووصفو لممكاف حيث بطانيات الجيش التي صنعت ىيكؿ الخيمة
وما أحدثتو ،عوامؿ الطبيعة فييا مف تمزقات ،شكمت لوحة تجسد مخاوفو مف قادمات
األمور.
مواكبة أحداث الحرب التشادية جنوب الصحراء الميبية
إف الرواية بوصفيا عالماً متخيالً تخضع في بنائيا لعدد مف المكونات الحكائية التي ال
يمكف التخمي عنيا أو إغفاليا  ،واف كانت درجة االلتفات إلييا  ،واالىتماـ بشأنيا تتفاوت
مف مكوف
إلى آخر  ،خصوصاً مكوف المكاف وما يتعمؽ بو مف ظروؼ وحيثيات  ،حيث ينقؿ
المكاف صورة لحدث الحرب  ،مف خالؿ حركة الشخوص  ،تبدأ الرواية بمجموعة مف
الحركات المتنوعة فبعد أف عرفنا كؿ التفاصيؿ السردية داخؿ الطائرة تحركت تحميقاً مف
مطار طرابمس إلى القاعدة العسكرية جنوب الصحراء الميبية "دار الطائر المحنط بجناحيو
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المفروديف الجامديف دورات بطيئة ثـ شرع يميث جرى عمى سطح اإلسفمت المتماوج باألشعة
 ،أرتفع رأسو ثـ اخترؽ الفضاء كطائر خرافي وضاع لونو في لونيا" (" )1أقمعت الطائرة
 ...ىبطت وىبطت معيا عزائمنا "( ، )2جاءت العربات المموىة التؼ حوليا الجنود في
جماعات يرموف حقائبيـ أوالً ثـ يشرعوف في التسمؽ المثير ،فإلى جانب تشبع النص بالحركة
صور النص حركة الشخصيات في اتجاه واحد رغـ اختالؼ سموكيات
وتنوعيا َ ،

الشخصيات فمكؿ شخصية مفيوـ مختمؼ عف المكاف الذاىبيف إليو فالبعض يظنيا رحمة

عبر الصحراء والبعض اآلخر أيقف أنيـ ذاىبوف إلى أرض الحرب

( أوزو ) وعندما

ركبوا ازدادت حركة السيارة عمى الممرات الصحراوية  ،حتى أف العالقة بيف السيارة العسكرية
والجنود أصبحت اعتيادية وشكمت مصد اًر مف مصادر التوتر العصبي الذي يعانوف منو ،إذ
يصور لنا النص مف داخؿ عربات الجيب كؿ موضوعاتو عمى لساف الشخصيات ( بشير ،و
جمعة ) وباقي الجنود يقطعوف تمؾ الرحالت الالمتناىية مف المطار إلى مواقع المعسكرات
داخؿ جوؼ الصحراء الممتدة في جنوب ليبيا فتصبح الحركة عنص اًر رئيساً في زمف السرد
واالنتقاؿ  ،ونممس بوضوح كيؼ ترؾ الكاتب شخصياتو داخؿ عربة الجيب ،وطاردىـ
بعدستو مف الخارج وىو يحركيا كيفما يشاء حيث يصؼ ويعطينا صورة واضحة عف صفات
خمقية لمشخصية "كنت حريصاً عمى مالحقة بشير بنظري أود الركوب معو في نفس العربة
التفت ورائي فطالعني بوجيو الكظيـ وشفتيو المتيف تشبياف شريحة المحـ المقددة  ...وكاف
يقؼ وراء مقودىا رجؿ كيؿ أشيب آخر رأيت جزءاً مف شعر رأسو األبيض ينحدر تحت
القبعة "()3
وترتبط بصورة مكثفة الحركة بالممؿ والرتابة والشعور بالوحشة في النص حيث يصور
الطريؽ الصحراوي مشياً أو بالسيارة "استمرت العربة تنطمؽ فوؽ تموجات الرمؿ في نعومة ال
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تتوافؽ مع ضراوة المشيد المتوجع بسياط الشمس

وما يعتمؿ

داخؿ عقولنا وأجسادنا

المنيكة ،وايقاعات المكاف ... ،تآلؼ امتداد الخالء وسكف سكوناً رىيباً كسكوف القبور"()1
 ،وعندما نتحسس الوتيرة والنبض نممس تداخؿ نفسية الشخصية والجو العاـ بروائحو
وأصواتو  ،حتى نشعر بتفاعؿ كؿ األحاسيس في حركة إيقاعيا المتوتر في تناسب وتضاد
بيف الحالة النفسية الداخمية لمشخصية والواقع الخارجي  ،ما يجعؿ اإلنساف شيئاً تافياً
وصغي اًر وضائعاً بيف األشياء  ،ثـ نجده ال شعورياً يدفع بشخصيتو في مناطؽ دونية قذرة
محاطة بالقاذورات  ،وىي فاقدة لحسيا اإلنساني "كاف جوؼ الطائرة مميئاً بالنوـ واألجساد
المنيكة  ...الذباب الذي رافقنا في رحمتنا إلى ىذا المكاف المجيوؿ جمبتو رائحة البصؿ
والعنب والعرؽ وبقايا الدماء اليابسة التي تغطي بال شؾ أرضيات التوابيت وجوانبيا "()2
فجوؼ الطائرة كمكاف مظمـ قذر لو أبعاده الداللية في إظيار المكنوف والكامف في الالوعي
إنو الشعور باالنكسار واليزيمة قبؿ أف تشتعؿ الحرب شعور باليامشية و الالقيمة – ىكذا
يجعمنا الكاتب نعيش عفونة األمكنة حسياً وداللياً  ،تأخذ الحركة شكالً مختمفاً في مناطؽ
الزحاـ  ،فاألمكنة تحدد شكؿ الحركة ومجاالتيا كالمطعـ ،والسوؽ ،والمعسكر ،والمطار
حيث التداخؿ واالختالط واالنسجاـ والتنافس واألصوات والروائح  ،كميا دفعة واحدة مرسومة
كموحة مشيدية يخبرنا النص عف الشخصية في يوـ تدريب شاؽ في المعسكر يقوؿ ":
باكر أمارس التدريبات الرياضية أركض وأقفز مف
األمر اختمؼ في المعسكر  ...أصحو
اً
فوؽ السواتر  ،وفي الظير أزحؼ عمى مرفقي مف تحت األسالؾ الشائكة  ،ثـ أسير إلى
المطعـ في طابور مستقيـ  ،أجمس كالميت أتناوؿ الحساء  ...وأغض بصري عف األجساـ
الصغيرة السابحة المفقوءة والقشور ،ثـ أدخؿ الطابور مرة أخرى عائداً إلى سريري في العنبر
 ،ارتمي عميو ببالدة حذائي  ،واستمع إلى لغط الجنود ثـ أناـ كجندب "(. )3
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وييتـ النص بحركة الشخصية األنا في عزلتيا الذاتية  ،فتصبح الحركة في المكاف وقطع
المسافات بعداً حامالً لممعاناة اإلنسانية والحركة بدوف مغزى أو ىدؼ تتوازى مع المتاىة،
واالبتالع  ،اليروب  ،السرحاف كؿ ىذه المفردات تعكس حيرة وضياع الشخصية اجتماعياً
ووجودياً  ،أبرزىا التيميش  ،والقمع  ،واإلحباط  ،فتكوف التوترات وحركتيا مف الوضع
النفسي إلى موقع المعسكر ،تبدأ عند الجندي بدخولو وحركتو مف الخيمة في الوادي إلى
الغرفة المخبأة "كانت ىذه الصناديؽ تحتؿ ركناً مف أركاف الغرفة...شعرت أنني اختفيت عف
العالـ شعور باالنفراد والتجمي الواىف غمرني لمحظات  ،نظرت إلى الرمؿ  ...ىناؾ أثار
سحالي عمى الرمؿ أخرجني المشيد مف انفرادي وذاتيتي  ...رغـ شعوري القاتؿ بالعدمية
 ،وقمة اليقيف مف عقـ أي محاولة لمدي باستئناس يرضي قمقي وتوجسي "(. )1
يخبرنا النص عف تواصؿ الحركة فيو – بظيور الجبؿ حسبما ورد في الرواية ومف جديد
تصبح الصورة في حركتيا متنافرة طبيعية وانسانية تمقائية وداللية بيف تراكض الحصى
سقوطاً مف الجبؿ وتسمؽ الشخصية – صعوداً فتحمؿ صورة انطباعية أخرى عف أبعاد
الشقاء اإلنساني  ،يضاؼ إلى حركة التسمؽ حركة العبور إف حركة العبور في اجتيازىا
لموادي  ،وحركات الركب الجماعي لسيارات الجيب الممموءة بالجنود  ،والتواري خمؼ التالؿ
الرممية العالية ،ىذه الحركة في قطعيا لممسافات وتدميرىا لمزمف تصبح أحياناً مف الصعوبة
عند الشخصية تحقيقيا بالطرؽ الشرعية السيمة  ،فيكوف لمعبور شكؿ أخر في الرواية بحيث
يمتقي العبور باليروب بحثاً عف الخالص  ،حركة اليروب عند الشخصية تتوازى مع الحرية
وتحطيـ المكاف وعبوره ومعانقة الحياة في الخارج بعيداً عف جحيـ الصحراء ىروباً مف مكاف
كريو  ،وعيش ال ُيطاؽ اليروب بتحدي قوانيف الحرب الجائرة  ،والتحرؾ خفية وضد
المكشوؼ وانتياج لعبة التسمؿ تحت غطاء الظالـ ىروباً مف ىوؿ الحرب.
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لقد وجدنا كثي اًر مف الحركات في النص مرىونة بالمكاف  ،كالصحراء والحركة فييا مف
العبور والتجاوز  ،واالختراؽ والتردد  ،واالرتباؾ  ،والدوراف  ،واالرتداد وبيذا نكوف قد وقفنا
عمى كؿ االتجاىات الحركية التي في مجاؿ الموقؼ اإليجابي حيث يتـ اجتياز المحنة أو
العقبة في سبيؿ
األفضؿ  ،بينما في الموقؼ السمبي ترتد الشخصيات في اتجاه معاكس  ،أو تجوب
المكاف بال توقؼ  ،أو تتسمر في مكانيا رافضة العبور  ،إما خوفاً وحيطةً  ،أو تورطاً
وضياعاً في اختيار الموقؼ  ،موحية تمؾ الشخصيات بمغزى غياب اليدؼ والتحطـ والخيبة
 ،وفقداف األمؿ مف معنى الوجود والحياة "كنت ال أستطيع الوصوؿ إلى مدرؾ يوصمني إلى
فيـ غباء ىذا اإلنساف  ،لماذا يموت السود في أطراؼ الصحراء مف أجؿ حرب شنيعة ال
يممكوف حتى فيماً قاص اًر عنيا  ،ولماذا يفض العالـ مكنونات الموت لتنطمؽ لعنات الفناء
لتحرؽ األرض الواسعة ؟ "(. )1
مرحمة التكوين الصوفي لممجتمع الميبي (قرية الشيخ األسمر)
دخؿ التصوؼ الطرائقي في ليبيا في القرف السابع  ،وما يميز التصوؼ في ليبيا أف
أصولو سنية ،وأعالمو مف مشاىير المتصوفة في العالـ  ،تنقؿ لنا الرواية ىذه المرحمة مف
تاريخ ليبيا عبر عالقة الشخصية بالمكاف (قرية الشيخ األسمر)
قدمت الرواية حكاية الشيخ األسمر عف طريؽ صيغة النقؿ خطابياً عمى لساف السارد الذي
يحكي ذلؾ الصراع القديـ األسطوري بيف الشيخ األسمر واتباعو مف جية ومف جية أخرى
طوائؼ الجف والشياطيف ،ليطرح نمطاً معيشياً لمجتمع شمالي ليبي ،وتحوالت أشياء ذلؾ
الزمف الماضوي قبؿ قروف ويطرح مف خالؿ وعي “بشير” كؿ تمؾ القيـ الماضوية الدينية
والصوفية التي تدور داخؿ القرية  ،حيث تتمظير البيوت في قرية (الشيخ األسمر) ،مف
المؤتمر العلمي الثاني لكلية اآلدا جامعة الزاوية  2012 / 7 / 11 -11م

377

السرد الروائي ومواكبة األحداث .رواية التابوت لعبد هللا علي الغزال أنموذجا

خالؿ قمؽ شخصياتيا ،و معاناتيـ؛ ففي أحداث الفقر ،وعوز العيش نمتقي بالبيوت البسيطة
المبنية بسعؼ النخيؿ
يمثؿ ىذا النموذج مالمح البيوت البائسة الفقيرة ،بيوت يبدو فييا السكاف ال حوؿ ليـ وال
قوة تجاه زعامة الشيخ  ،وسطوة( الجف ) المتحكـ في مصائر أىؿ القرية  .انتشرت حوادث
القتؿ داخؿ البيوت  ،لنرى األىالي يمتثموف ألوامر شيخيـ  ،وقد رجعوا إلي "بيوتيـ واجميف
حذريف  ،يحدوىـ الخوؼ  ،والتوجس  ،دخموا البيوت وأطفئوا فتائؿ الزيت  ،وغرقوا في
الترقب والصمت "()2
فال نرى إال مالمح بيوت متدىورة بصورة مزرية  ،تتجمى في المحتويات  ،والوضع المعيشي
السيئ ليتحوؿ المكاف إلى رمز لمتفكير الخرافي  ،خصوصاً بعد مشاىدة األىالي لطقوس
المشيد العجائبي لنقؿ "جثة الفتاة البكماء "()1
ينكفئ األىالي داخؿ البيوت  ،بشكؿ يدلؿ عمى قمة الحيمة  ،وانعداـ القوة والشجاعة في
مواجية ما يحصؿ "تكوـ األىالي بعد المشيد األسطوري عمى أجسادىـ داخؿ بيوتيـ
يرتعدوف ،ويقرؤوف األوراد و األذكار ،ويستعيذوف باهلل مف الشيطاف ،مكثوا حيناً ال يجرؤوف
عمى الخروج"(. )2
شكمت ىذه البيوت عائقا بيف األىالي ،و ما يحصؿ في العالـ الخارجي  ،أشار النص
مف خالؿ المكاف إلى مظاىر التفكير التواكمي الخرافي ،الذي كاف يعيش في عالـ خاص،
وسط ىذه البيوت التي يؤمف سكانيا بتمجيد الخوارؽ ،مما منع أصحابيا مف االنفتاح عمى
الواقع الجديد ،و جعميـ يرفضوف كؿ مشروع يرمي إلى التغيير
وظؼ النص بيوت القرية لعرض مظاىر التفكير خصوصاً المتعمقة بتفسير بعض الحوادث
والظواىر الطبيعية كما أشار إلي بعض المواقؼ المتعصبة ضد أي محاولة لتغيير المفاىيـ
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العتيقة  ،حوؿ ذلؾ الصراع القديـ بيف الشيخ األسمر وأتباعو مف جية  ،وطوائؼ الجف
والشياطيف مف جية أخري طرح المكاف واقعاً معيشاً ،وثقافة سائدة متأرجحة بيف الواقع
والخياؿ  ،وجدلية الموت والحياة ،تحولت البيوت إلي حيز منفر ،بعد أف صارت مرك از
النتقاـ الجف .
يواصؿ النص توظيؼ عامؿ الموت والدمار بيد الجف توظيفاً خفياً ليرمز إلي اإلدانة مف
جية ،و ليفاقـ نفور الشخوص مف المكاف مف جية أخرى ،بحيث لو عمقنا القراءة قميالً
في مشاىد حرؽ المحاصيؿ بالقرية وقتؿ الفتاة البكماء  ،واغتياؿ الشيخ أللفينا المكاف يبث
إدانتو الخفية الستكانة الناس  ،وتعودىـ قبوؿ األمر الواقع .
أشد ضراوة تحوؿ البيوت إلى مكاف منفر "أرسؿ قوتو الخارقة عمى
يقدـ النص يداً أخرى ّ
شكؿ
نواح وأنيف ،ظؿ ينياؿ مف جوانب الجبؿ عمى أبنية القرية بمبؿ النف ػػوس وأسر الع ػػقوؿ
...لمعػػت عيػػوف األىالي المصدوميف ببريؽ آخر مخيؼ "()1
أحالت اليد المجيولة حياة القرية إلي نار  ،ودماء  ،وامتدت إلى حياتيـ مستغمة طيبة أىميا
وسذاجتيـ ،وعاداتيـ في تصديؽ األكاذيب والخوارؽ  ،وراحت تمؾ اليد تمعب بمصائرىـ ،
مكاف ٍ
محولة قريتيـ إلي ٍ
معاد  ،وحياتيـ إلي خوؼ  ،وقمؽ وانعزاؿ داخؿ حدود بيوتيـ .
حشػػد النػ ػػص ا لكػػثير مف الجمؿ لكي يبرز تطاير اإلشاعات  ،وتوالي حوادث القتؿ بقرية
الشيخ مف مثؿ "الفتاة البكماء وجدت مخنوقة في حقؿ الزعتر"(")2صمب ػ ػػوه عمى خشبة"()3
"،وج ػػد الخادـ مقتػوال ،كانت فروة رأسو مسموخة" ("، )4عثروا عمى جثث مبقورة البطوف"()5
"،وجد الشاب الميذار ميتاً خمؼ حائط بيتو " ( )6وجميع جمؿ القتؿ خالية مف فاعؿ واضح
ُ
 ،لتوحي بحالة التوجس والغمياف  ،التي يشعر بيا أىؿ القرية " ،تـ إنزاؿ الشيخ المصموب ،
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 ...وسط الحشد الشاىؽ بالفجيعة ،ووسط الكمد الزافر مف صدور الحشود التي أرعبيا اليوؿ
والذىوؿ  ،ولـ يفؽ أكثرىـ مف ىوؿ الصدمة "( ، )7تنطمس وتضيع وسط ىذه الحالة اليد
المنفذة لجرائـ القتؿ والتخريب  ،وىدـ العالقات اإلنسانية داخؿ القرية المسالمة  ،لتتحوؿ
القرية إلي حيز منفر خصوصاً موضع ضريح الشيخ األسمر بعد أف "أحاط بالمكاف ألؽ
خرافي راعب وىابو الكؿ "()8
يتحوؿ المكاف وسط ىذه األجواء المأساوية إلي "رسالة ترميزّية  ...،يكتسب قيمتو مف

خالؿ قدرتو عمى اإليحاء "(. )1

وظؼ المكاف ليرمز بو إلي ضياع الحقيقة وغفمة الناس  ،والجري وراء األكاذيب فاإلشاعة
فعمت فعميا في قرية الشيخ األسمر  ،كما أف قتؿ الفتاة جريمة نكراء  ،واغتصابيا جريمة
أنكأ وأشد  ،تركت أثارىا عمى حياة األىالي مف قمؽ  ،وخوؼ  ،وترقب لممجيوؿ يبدو أف
الفتاة البكماء ترمز إلي فكرة أو قيمة ضائعة ولعؿ اختيار النص لفتاة بكماء  ،فاقدة القدرة
عمى الكالـ والتعبير لـ يكف اعتباطياً  ،ولعؿ تسجيؿ الجريمة ضد مجيوؿ ( الجف ) يوحي
بأف العثور عمى القاتؿ ليس ىو اليدؼ بقدر الكشؼ عف أسباب ضياع الحقيقة  ،داخؿ
القرية أىو الخوؼ  ،أـ تواطؤ الناس؟
تبمغ اإلدانة ذروتيا حيف يكشؼ النص عف مزيد مف فساد األوضاع األمنية بالقرية
خصوصاً مقتؿ الخادـ  ،وال يخفى أف الحوار الذي صاحب العثور عمى الجثة "المسموخة
الرأس أماـ باب الخموة " ( )2يجسد أوضاع مجتمع قروي اتخذ مف شعار استتباب األمف ،
سبباً لتكميـ األفواه  ،وضياع حقوؽ األىالي في األمف والسالـ.
الحركة الجيادية سور مقبرة شيداء معركة الياني
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ينقؿ لنا ( السارد ) صورة لمدينة طرابمس أثناء الغزو بإعداد مكاف لمدخوؿ العنيؼ " فوؽ
لجج البحر جاءت السفف اإليطالية محممة بالجنود  ،وأشباح الحرب كاف الناس والمدينة
غارقيف في سماء الخريؼ ،وعبؽ التمر والشمس المحجوبة بالغماـ عندما أنكشؼ األفؽ عف
خط طويؿ مف السفف الحربية  ،ربضت في موقعيا ساعات ثـ بدأت تومض بالنيراف
،....كانت القذائؼ تنطمؽ تعبر السماء الخريفية وتقصؼ تخوـ المدينة  ،سقطت األبراج
واحداً تمو اآلخر  ،وسطت عمى الناس موجة الذىوؿ  ،انفجرت أسوار المدينة واألبنية بوابؿ
النيراف والدور الميدمة  ،كاف الناس
يركضوف تحت وابؿ القصؼ  ...،الدمار يتحقؽ في كؿ مرة بموف جديد مف
الموت"()1ىػػذه اإلطالة في وصؼ متغيرات المكاف ،والتي امتدت لمساحة خمس صفحات
مف نص الرواية  ،استخدميا ( السارد ) بذكاء عمى امتداد مجمؿ المشاىد محافظاً عمى
إيقاعو الخاص ،إنو ينقؿ لنا المتغيرات عبر ذاكرة بصرية تقدـ الحدث المروع في تواصمو مع
الم كاف والزماف باستخداـ لغة تشكيؿ جمالي مؤثر  ،فالمدينة تغيرت صورة الحياة فييا مف
خالؿ سرد وصفي يتضمف عبارات الموت والدمار ،مف مثؿ (القصؼ ،وابؿ النيراف  ،القتؿ ،
الجثث  ،رائحة الدـ ...الخ) فقد بدأ المكاف شاىداً صامتاً عمى ما سيقع مف أحداث أليمة ،
فوصفو لمروائح داخؿ المكاف دليؿ عمى "دقة الوصؼ وواقعيتو "( )2وكمما زاد الدمار  ،كمما
تقدمت الذاكرة البصرية  ،فتتحوؿ منطقة الشط عموماً إلى مشيد مصور يجري أماـ العيف
عبر ذاكرة (زيداف) الذي يتطمع إلى المكاف وكأنو ماثؿ عياناً أماـ المتمقي  ،فالنص يتابع
تقديـ المدينة متنقالً مف أسوارىا بالخارج إلى بيوتيا وشوارعيا وأبراجيا بالداخؿ ليشير إلى ما
لحؽ بيا مف أذى الحرب ودمارىا ،ويكشؼ عف االنسجاـ بيف ىيئة المكاف المدمر والحرب
اليدامة  ،كما يبرز مناظر التشويو التي تنتج عف الحرب  ،سواء ما يمحؽ باإلنساف أو
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باألشياء داخؿ المكاف ف فالسمة البارزة لمبيوت تكمف في خموىا مف ساكنييا فيي خربة
ميدمة حيث القذائؼ تنطمؽ وتدمر تخوـ المدينة ،والناس يركضوف ف ار اًر مف وابؿ القصؼ
واذا كاف اليدـ والخراب شاىداً عمى خواء المكاف مف الناس فإنو مف جانب أخر ش ػ ػػاىد عمى
حضور أشيائو مف " األش ػػالء  ،وجذوع النخؿ التي قصمتيا القذائؼ وكبب النا ،وأكواـ
الجثث ،ورائحة الدـ  ،متجاوبة مع دوى المدافع ،وزمجرة الرصاص  ،وانفجار القذائؼ
،والغبار ،والشظايا ،وكتؿ التراب ،والرصاص"(، )3لتتحوؿ مع الحرب أماكف االطمئناف
والحماية إلى أماكف موت ،وتتحوؿ أماكف السكف واالستقرار إلى أماكف دمار وفرار طمباً
لمنجاة  ،ويتحوؿ ساكنييا مف الحضور إلى الغياب ،واف كاف خواء المكاف ظاىرياً يعبر عف
غياب اإلنساف  ،فإنو
باطنياً يعبر عف غياب اإلنسانية ،والمشاعر حيث انقمبت القموب داخؿ المجاىديف مف
مواطف محبة وعطاء إلى مراكز حقد وكراىية ،وترقب لموعد الثأر والتشفي مف العدو وىذا
بالفعؿ ما حصؿ في موقعة الياني حيف التحـ المجاىدوف مع الغزاة حيث " سقط الكثير مف
الفاشست جنت القذائؼ ،كانت تعوي في ارتطاميا باألرض ..صار الضرب أكثر شدة
وسيولة مع األنفس اليائجة المتبتمة" ( )1وىا ىو ( زيداف ) يؤكد مف خالؿ بطػ ػوالت جده
(عبد العاطي الجرـ) "إف الكرامة ،والشعور بالثأر يمسعنا عندما تنتيؾ حرماتنا "( ، )2يستمر
( السارد ) في تقديـ متغيرات مكانية داخؿ مدينة طرابمس  ،فيجعؿ ( زيداف ) يقؼ غير بعيد
عمى سور مقبرة شيداء معركة الياني  ،ىذا الفضاء المكاني حيث الذكريات ،والتاريخ
واألمجاد العظيمة التي تشعره بالنشوة ،لكف فرحة وجودة بالمكاف أشعرتو بخيبة أمؿ كبيرة
نتيجة التغيير ،فذكرى الجد خالدة ىناؾ في تراب المقبرة  ،وفي تربة التاريخ الطاىر ،لكف
ىذا الذكر بدأ يخبو مع جنوف سير الحياة  ،ويكشؼ فعؿ الزمف حوؿ زوايا وأحجار المقبرة
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حيث أحاطت بيا الغابات األسمنتية كما يقوؿ

( السارد )  ":تغيرت طرابمس بقيت المقبرة

عابقة بأرواح مف ممؤىا دماً وتضحية وقداسة ،ولكف الحياة حوليا بدأت في ركضيا تأخذ
منحاً أخرجديداً مموناً بألواف أخرى مف الطالء والزجاج " ( ، )3فالمقبرة تمسؾ بمحظة زمنية ،
منتزعة مف مجرى التاريخ ،وتثبت عندىا  ،بينما الحياة حوليا تطمؽ العناف لمتغيرات
،ومتناقضات كثيرة مف المباني واألبراج  ،مختمفة التصاميـ ،متباينة األلواف تكشؼ عف
التطور المستمر لعجمة التمدف  ،واختفاء مقبرة األمجاد القديمة خمؼ ذاكرة النسياف  ،فتضيع
صورة المقبرة مف الذاكرة  ،وتصبح ىامشية في زحمة الكثافة والضخامة والحركة العمرانية
التي تجتاح كؿ ما في طريقيا.
مواكبة حدث ظهور النفط وتغير نمط الحياة ( القرية  ,المدينة)
كاف لظيور النفط دور كبير في تغيير وتشكيؿ بنية المجتمع الميبي  ،نممس ذلؾ مف
استرجاعات السارد  ،مف صور ىذا االسترجاع ما جاء في الجزء األوؿ مف الرواية حيث بدأ
االسترجاع مف لحظة حاضرة تمثمت في حقف الذاىبيف إلى الصحراء " جيز ذراعؾ لإلبرة "
( ) 1حيث تداعت إلى ذاكرة ( السارد ) أحداث ماضوية يقوؿ ":في طفولتي كنت أرى
مواضع الحقف في ذراع والدي األبيض" ( )2إنو استرجاع لزمف بعيد المدى ،أنو زمف
الطفولة  ،إذ إف مرحمة الطفولة جاءت متضمنة في ىذه المرحمة وىي مرحمة االستعداد
لمسفر إلى الصحراء.
جاءت ىذه االسترجاعات مكثفة ،وذات حضور حيوي تميزت بعرض ىذه الفترة زمنياً
ومكانياً وسنقدـ مثاالً ليذا النوع مف استحضار الزمف البعيد الذي يغوص في طفولة ( السارد
) يرحؿ بنا إلى البيت في الزمف القديـ  ،ويجعؿ مف لحظة سفر والده الدائـ في رحالتو مع
شركات النفط إلى الصحراء لحظة مناسبة السترجاع ذلؾ الزمف  ،يبدأ بوصؼ مواضع
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الحقف في ذراع والده ،مفتتحاً ذلؾ الوصؼ بفترة النوـ صيفاً تحت كرمة العنب ثـ ينتقؿ
لوصؼ فضاء البيت القديـ المفتوح عمى سماء القرية  ،ويسترجع واقعة اليدايا التي يجمبيا
الوالد مف المدينة يستمر في شريط ذكرياتو عف طعـ البسكويت والحموى بمذاؽ الكاكاو ،
ونكية المشمش المجموب مف محالت المدينة ويستمر في استرجاع يوميات األسرة فتندرج
الفترات الزمنية المسترجعة ما بيف الفجر والظييرة واألصيؿ يقوؿ " ندوس عمى أوراؽ العنب
المتناثرة في فناء البيت نركض نتعارؾ ،وتأتي أمي ميرولة  ،ويتحرؾ أبي النائـ في ظؿ
الكرمة" ( )3يعود االسترجاع ليقدـ لنا صورة عف زمف التعميـ والمدرسة بالقرية ،وأىميتو في
بناء زمف ا لطفولة وما أبداه الصغيراف مف إىماؿ ونفور مف الدراسة  ،وتوقيـ " لرؤية ىذا
الشيء المسمى الصحراء  ،ورغبتيـ في مشاىدة الدكاكيف الكثيرة المزينة  ،بالمصابيح ،ورؤية
الصناديؽ المعبأة بالحموى " ( )4نتعرؼ مف خالؿ االسترجاع إلى واقع الحياة في القرية ،
فالقرويوف يختاروف اليجرة االضط اررية بحثاً عف عمؿ ما
حيث يتذكر ( السارد ) ماضي والده  ،ويخبرنا عف ذلؾ قائالً" :إف أبي سيعود إلى
الصحراء قريباً ،ينتابني ذلؾ الشعور الطفولي في الشوؽ إليو  ،ولكف رغبتػي في رؤيتو ينزؿ
الصناديؽ والحقائب مف صندوؽ العربة كانت تغمب ذلؾ الشعور"( ، )1وفي ذات المسار
السردي لنق أر ىذا المقتطؼ الذي يحوي ىذا النوع مف االسترجاع  ،الذي جاء عمى شكؿ
خالصو  ،إذ يحفؿ ىذا االسترجاع بأحداث عديدة ارتبطت بأماكف مختمفة  ،وامتدت لسنيف ،
قُدـ لنا في مقطع نصي قصير يقوؿ السارد" :عندما مات أبي ظمت الورشة مغمقة ألشير ،
ترؾ أبي عممو مع شركة النفط في المدينة  ....،باع بيتنا القديـ في القرية واألرض
المحيطة بو لمحكومة لتقيـ عمى جزء مف أرض القرية مشروعاً ما  ، ... ،وسافر أخي إلى
أوروبا" (. )2إننا ومف خالؿ رصد المتكمـ لمماضي تتأسس لدينا حالة النفط ودوره في تغيير
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نمط الحي اة في المجتمع الميبي  ،مف خالؿ االشتغاؿ في حقولو ،أو التحوؿ مف القرية إلى
المدينة نالحظ احتواء المقطع االسترجاعي عمى العديد مف األحداث التي تتوالى في ىذه
الخالصة ،إنيا تختصر لنا مدة زمنية طويمة مف حياة السارد وأسرتو  ،وتقدـ لنا مرحمة مف
حياة األسرة استغرقت سنيف طويمة في صفحتيف استوعبت وقفات زمنية ومكانية ميمة في
حياة األسرة  ،والتي كاف لظيور النفط سبباً مباش اًر فييا منيا ترؾ األب العمؿ مع شركة
النفط  ،وبيع بيت القرية  ،وشراء بيت مف طابقيف في المدينة  ،و إقامة المشروع الحكومي
بالقرية  ،و انتقاؿ األب لمعمؿ بالورشة  ،و سفر األخ إلى أوروبا لمدراسة ،ىذا التداخؿ
المتشابؾ لمزمف  ،ال يفعمو ( السارد ) مصادفة ،بؿ يستخدمو مف واقع حس فني ينبيو حيف
يسترسؿ في القص  ،حتى إذا ما شعر باندماج القارئ في تمقيو لمحدث  ،يقطع استرسالو ،
وينتقؿ إلى حكاية أخرى  ،جانبية تعتمد عمى مستوى زمني آخر  ،يتقاطع مع المستوى األوؿ
غير " أف غياب التسمسؿ الزمني ال يعني إلغاء الزمف  ،أو االنتقاص مف دوره الميـ في
الحدث الروائي  ،إنما ىو استخداـ جديد يتفؽ مع ما يط أر عمى الرواية الحديثة مف تغيرات "
( )3
الخاتمة
تمثؿ رواية “التابوت” لكاتبيا عبد اهلل عمي الغزاؿ مرحمة تاريخية واقعية صورت قضايا
إنسانية وقدمت شخصيات تباينت مواقفيا مف تمؾ القضايا ،وكشفت المزيد مف أبعادىا مف
خالؿ تمؾ القضايا المحورية ،مستخدماً تقنيات سردية مختمفة

مف الوصؼ والسرد،

والتبئير ،ومسار الزمف ،والتشخيص ،والتشكيؿ السينمائي لمصور والوصؼ الذي ال ينقطع
معب ار عف البعد الداخمي لمشخصيات ،وىو بذلؾ واكب حدث الحرب التشادية ناقالً وقائعيا
وويالتيا عبر الوسائؿ السردية المتمثمة في المكاف والزماف والشخوص.
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وظؼ الكاتب المكاف لخدمة الموقؼ الدرامي بحيث أسيـ في تشكيؿ بنية االنيزاـ واالنكسار
التي تعد الخيط الناسج لمضموف الرواية  ،وقد تجسدت بنية االنيزاـ عمى المستوى المغوي
في إشاعة معجـ قصصي مف مفردات ،وصور ،ورموز منتجة لميزيمة  ،وىي أكثر المفردات
المغوية تك ار اًر ،و تتنوع إلي درجة توليدىا لمضعؼ والخوؼ ،واليأس ،والغربة ،والوحشة إف
بنية االنيزاـ ،واإلحساس بالدونية والضعؼ تجسدت في كثرة السياقات الخاصة بوصؼ
الشخوص حيث يرمز النص إلي الجنود بكؿ ما ىو دوني وحقير مف أنواع الزواحؼ،
والحشرات تبدو االنيزامية منذ االفتتاحية حيث طوابير الجنود المتجية إلي الطائرة العسكرية
تتموى كسحاؿ رمادية نصؼ حية  ،أوىـ تجمع مرتعش مف النمؿ البني الصغير ،أو سرب
كثيؼ مف الذباب  ،أو عناكب سارحة في أعماؽ قبر خرب وقد ُيرمز إلييـ بقطيع مف

األغناـ المنيؾ  ،أو سالحؼ مريضة ،أو خنافس سوداء مشقوقة الظير حتى حركة الجنود
حركة ثعبانية بطيئة واىنة ،حتى الزمف ساىـ في بناء االنيزامية فح اررة الصيؼ ال تطاؽ،

والشمس تحرؽ كؿ شيء ،والنيار يزأر كخرتيت شرس تمتيب فروتو بالنار ،وفموؿ األشجار
المحيطة بسور القاعدة بدت ميزومة انحنت قاماتيا  ،بدت مف بعيد منكسرة متألمة تحت
عذاب سطوة الشعاع المذاب والطائرة بال نوافذ وال مقاعد ،نتنة ساكنة ،وىي أشبو بالتابوت،
حتى الخيمة أسيمت في تشكيؿ بنية اليزيمة ؛ فييكميا خشبي ضعيؼ صنع مف بقايا
وغطي ببطّانيات الجيش الميترئة التي نيشتيا أظفار الشمس الحارقة،
صناديؽ الذخيرةُ ،

والعريشة متيالكة ،ومحتوياتيا ميشمة ،ونحف إذ جمعنا مختمؼ المكونات والعناصر أللفينا

بنية اليزيمة ىي المحرؾ لتشكيؿ بنية النص بشكؿ عاـ .
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األحداث الضاغطة وعالقتها بالصالبة النفسية لدى طالب كمية التربية فرع
القصيعة – جامعة الزيتونة

د -محمد رمضان سرار

مقدمة:

كمية التربية – جامعة الزيتونة

يمتاز العصر الحديث بالتغير السريع والمتالحؽ في جميع المجاالت ،وأدى ذلؾ بدوره إلى
وجود الكثير مف التحديات التي تعيؽ الفرد في تحقيؽ أىدافو وطموحاتو وتمبية رغباتو
واحتياجاتو لموصوؿ إلى التوافؽ النفسي والتكيؼ مع البيئة المحيطة .ويعد موضوع الضغط
النفسي مف الموضوعات الحديثة نسبياً ،والتي القت اىتماماً واسعاً مف قبؿ المختصيف في مجاؿ
عمـ النفس ،وذلؾ نظ اًر لما تسببو مف مشكالت ليا عالقة بحياة الفرد مف خالؿ تفاعمو مع البيئة
المحيطة ،فيو دائماً في حاجة إلى الموائمة بيف إمكانياتو الذاتية والظروؼ والمواقؼ الحياتية
المختمفة ،مف خالؿ التركيز عمى أساليبو في مواجية األحداث الضاغطة لممحافظة عمى صحتو
يوميا لمصادر
النفسية والجسدية .وترتبط الضغوط بأحداث الحياة اليومية ،حيث يتعرض األفراد ً

متنوعة مف الضغوط الخارجية بما فييا ضغوط الحياة والدراسة ،والضغوط األسرية ،ومعالجة

يوميا لمضغوط ذات
المشكالت الصحية واألمور المالية واألزمات المختمفة ،كما يتعرض األفراد ً

المصادر الداخمية ،مثؿ اآلثار العضوية والنفسية والسمبية التي تنتج عف األخطاء السموكية.

( .)1فأحداث الحياة الضاغطة والمستمرة تستنفذ طاقة الفرد وقدرتو عمى التكيؼ ،وتعرضو
لإلجياد واألمراض النفسية والجسمية .ويؤكد سميث ( )Smithإف اإلحصائيات تشير إلى أف
حوالي ( )%88مف أمراض العصر مثؿ :أمراض القمب وقرحة المعدة وضغط الدـ والسرطاف،
أيضا األكاديمية الطبية األمريكية ،أف ثمثي المرضى
ليا عالقة بالضغوط النفسية .)2( .وتشير ً

الذيف يزوروف طبيب العائمة ،يشكوف مف أعراض ليا عالقة بالضغوط .)3( .ورغـ ىذه النسب
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المرتفعة ألعراض الضغوط النفسية ،إال أف ىناؾ تبايف بيف األفراد في حدة الشعور بالضغط
النفسي والتوتر الذي يصاحب تمؾ المشكالت ،ويرجع ذلؾ إلى اختالؼ وسائؿ التقييـ وأساليب
المواجية.
وترتبط الضغوط بأحداث الحياة اليومية ،سواء كانت داخمية كالمشكالت النفسية واالنفعالية
والعاطفية ،أو المشكالت الخارجية المتمثمة في أحداث البيئة الخارجية المحيطة .ولعؿ األحداث
التي تشيدىا ليبيا ،منذ سنوات ،تسببت في إحداث ضغوطاً نفسية يعاني منيا معظـ أفراد
المجتمع بشكؿ عاـ ،وليا تأثيراتيا المباشرة عمى حياة الطالب بشكؿ خاص ،وبما أف طالب
الجامعات ليسوا بمنأى عف ما يحدث في البيئة المحيطة بيـ؛ بؿ قد يكونوا أكثر تعرض ًا
لضغوط الحياة واألزمات المصاحبة ليا ،وحسب طبيعة المرحمة العمرية وطبيعتيا النمائية
واإلدراكية ،فيـ يحتاجوف إلقامة وتنظيـ عالقات متوازنة ومنسجمة مع الذات واآلخريف في
المجتمع المحيط ،إلى جانب ضغوط البيئة الجامعية ،وما تتطمبو مف استعداد لمدراسة
واالمتحانات وتحقيؽ األىداؼ والطموحات .ومف أىـ األحداث الضاغطة في حياة الطالب ىي
األحداث األسرية واالجتماعية .إلى جانب ضغوط الواقع المعاش السياسي واألمني واالقتصادي
الذي تعيشو ليبيا في الوقت الراىف ،والذي مف المتوقع أنو ألقي بظاللو عمى حالتيـ النفسية
وتصرفاتيـ وأساليب مواجية مشكالتيـ ،لمتخفيؼ مف حدتيا وآثارىا السمبية .ويؤكد الزاروس
( )Lazarusأف الضغط يحدث عندما يشعر الفرد أف متطمبات الموقؼ تفوؽ كثي اًر قدراتو ،ويرى
أنو غير قادر عمى مواجيتيا ،وبالتالي يشعر بييمنة الضغوط عميو ،ويؤكد أف الضغوط ليا
أىمية خاصة في إحداث عمميات التوافؽ لدى الفرد ،ألنيا تساعد عمى ترسيخ قدرتو في التوافؽ
مع أحداث الحياة الضاغطة .وليا جوانب إيجابية تحاوؿ أف تجعؿ الفرد قاد اًر عمى مواجية تمؾ
األحداث والمحافظة عمى صحتو النفسية والجسدية .)1(.وقد برز مفيوـ الصالبة النفسية كأحد
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المتغيرات اإليجابية التي تمعب دو اًر ىاماً في التخفيؼ مف حدة الضغوط النفسية ،وىي تعد مف
السمات التي تساعد الفرد في التعامؿ معيا ،حيث يتصؼ ذوو الشخصية الصمبة باليدوء
االنفعالي والتعامؿ مع الضغوط ،وبالتالي يستطيعوف تجاوزىا .)2( .وتمعب الصالبة النفسية
دور الوسيط بيف التقييـ المعرفي لمخبرات الضاغطة وبيف االستعداد لممواجية بفاعمية ،واستناداً
لمنظرية الوجودية لمشخصية؛ فإف الصالبة ىي سمة مف سمات الشخصية التي تعمؿ كمصدر
مقاومة في مواجية أحداث الحياة الضاغطة .)3( .وىي اعتقاد عاـ لدى الفرد في فاعميتو
وقدرتو عمى استخداـ كؿ المصادر النفسية والبيئية المتاحة ،كي يدرؾ ويفسر ويواجو بفاعمية
أحداث الحياة الضاغطة.
وعمى ىذا األساس؛ فإف الباحث يسعى لمكشؼ عف سمة الصالبة النفسية ،وعالقتيا
باألحداث الضاغطة ومتغيرات أخرى عند طمبة كمية التربية ،في ظؿ األوضاع السياسية
واالجتماعية واالقتصادية واألكاديمية التي يعيشونيا والتي تشيدىا ليبيا في الوقت الراىف.
مشكمة الدراسة:
بما أف أحداث الحياة الضاغطة ترتبط باختالؿ الصحة النفسية والجسمية لمفرد ،فإف ىناؾ
وسائؿ دفاعية شعورية يستخدميا الفرد لمواجية ىذه األحداث الضاغطة ،وما تسببو مف صراع
واحباط ،أو قد تكوف الشعورية يطمؽ عمييا ميكانيزمات الدفاع النفسي ،ويختمؼ األفراد في مدى
شعورىـ بالضغوط النفسية ،ويعزى ذلؾ إلى أف بعض متغيرات الشخصية تعمؿ كمصادر
شخصية في مواجية أحداث الحياة الضاغطة .وفي ىذا الصدد يرى" الزاروس ( )Lazarusأف
سمات الشخصية تؤثر عمى عمميات تحمؿ الفرد في مواجية مصادر الضغوط؛ إما بطريقة
مباشرة عف طريؽ ما يمتمكو الفرد مف قدرات ،أو بطريقة غير مباشرة عف طريؽ تقييـ الفرد
لمموقؼ الميدد .)1( .وبالتالي تحدث الضغوط النفسية عندما تتجاوز األعباء البيئية قدرات
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وامكانات الفرد في مواجيتيا والسيطرة عمييا ،وذلؾ مف خالؿ مواجية الضغوط التي يعتمدىا
الفرد وفقاً لخبراتو السابقة مف خالؿ تفاعمو مع اإلحباطات والضغوط ،ووفقاً لممناخ االجتماعي
والسياسي لممجتمع الذي يؤثر في فمسفة وأساليب اآلباء والمعمميف؛ األمر الذي يؤثر بدوره عمى
تبني أساليب مواجية معينة في التصدي لمضغوط النفسية .)2( .وبما أف الضغوط النفسية
الناجمة عف أحداث الحياة أصبحت ظاىرة يعيشيا اإلنساف في معظـ المجتمعات المتقدمة
والنامية عمى حد سواء ،إال أف الطالب الميبيوف يعيشوف واقعاً يتميز بظروؼ استثنائية نفسية
واجتماعية واقتصادية وسياسية ذات طبيعة خاصة ،ويتعرضوف خالليا لضغوط نفسية مختمفة
الشدة ،نتيجة لما يمروف بو مف أحداث ،وما يحيط بيـ مف ظروؼ ،تختمؼ في تأثيرىا والمواقؼ
المسببة ليا باختالؼ األفراد أنفسيـ؛ فيناؾ المتطمبات األكاديمية التي تتعمؽ بالدراسة
والتحصيؿ واالمتحانات ،وىناؾ المتطمبات ذات الطابع االقتصادي التي تتعمؽ بالرسوـ
والمصاريؼ الجامعية وأعباء الحياة وتكاليفيا ،باإلضافة إلى ذلؾ توجد ظروؼ ذات طابع أمني
وسياسي تسببو األوضاع الراىنة التي تمر بيا البمد حالياً ،وما يترتب عنيا مف أزمات اقتصادية
واجتماعية وممارسات تتسـ بالعنؼ والعدواف نتيجة الفراغ السياسي والحالة األمنية المترتبة
عنيا .ومف ثـ فإف مشكمة الدراسة الحالية تيدؼ إلى التعرؼ عمى طبيعة العالقة بيف أحداث
الحياة الضاغطة والصالبة النفسية لدى عينة مف طالب الجامعة ،وكذلؾ التعرؼ عمى الفروؽ
في درجة الصالبة النفسية مف خػ ػ ػ ػػالؿ
األحداث الضاغطة وفؽ الجنس والتخصص العممي والخبرة التعميمية ،وذلؾ مف خالؿ اإلجابة
عمى التساؤؿ الرئيسي التالي :ىؿ توجد عالقة بيف الصالبة النفسية وأحداث الحياة الضاغطة
لدى طالب كمية التربية فرع القصيعة بجامعة الزيتونة؟ .وينبثؽ عف ىذا التساؤؿ عدد مف
األسئمة اآلتية:
المؤتمر العلمي الثاني لكلية اآلداب جامعة الزاوية  8152 / 7 / 51 -51م

757

األجداث الضاغطة وعالقتها بالصالبة النفسية لدى طالب كلية التربية فرع القصيعة

 ما مستوى الصالبة النفسية لدى عينة الدراسة؟ ىؿ توجد عالقة بيف الصالبة النفسية وأحداث الحياة الضاغطة؟. ىؿ توجد فروؽ في الصالبة النفسية بيف أفراد عينة الدراسة تعزى لمتغيرات :الجنس –التخصص – المستوى الدراسي؟
أهمية الدراسة:
تكمف أىمية الدراسة في:
 -1أىمية مرحمة فئة الشباب الجامعي التي تعتبر مف أىـ شرائح المجتمع العمرية لما ليا
مف دور ريادي في عممية التنمية والتطور المجتمعي.
 -2تناوليا لمتغيرات ىامة تساىـ في االحتفاظ بالصحة النفسية والجسدية ،وتساعد في
مواجية أحداث الحياة الضاغطة بفاعمية.
 -3تركيزىا عمى جوانب الشخصية االيجابية لدعميا والتخفيؼ مف حدة االضطرابات
النفسية.
 -4اىتماميا بمرحمة طالب الجامعات ،نظ اًر لممشكالت المتعددة التي يتعرضوف ليا.
 -5استثمار نتائجيا إلجراء المزيد مف الدراسات المعمقة لتناوؿ السمات االيجابية في
الشخصية ،وتصميـ برامج إرشادية وتوعوية لتوجيو الطالب نحو مواجية الضغوط
وفؽ قدراتيـ وامكانياتيـ.
أهداف الدراسة:
تيدؼ الدراسة لمتعرؼ عمى ما يأتي:
 -1تحديد مستوى الصالبة النفسية بأبعادىا المختمفة لدى أفراد عينة الدراسة.
 -2دراسة طبيعة العالقة بيف الصالبة النفسية وأحداث الحياة الضاغطة.
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 -3معرفة مستوى الصالبة النفسية لدى طمبة كمية التربية تبع ًا لممتغيرات الديموجرافية
اآلتية:
الجنس  -التخصص العممي  -المستوى الدراسي.
مصطمحات الدراسة:
أحداث الحياة الضاغطة:
ىي سمسمة مف األحداث الخارجية التي يواجييا طالب الجامعة سواء في إطار الجامعة أو
خارجيا ،وتتطمب منيـ سرعة التوافؽ في مواجيتيا ،وذلؾ لتجنب ما ينتج عنيا مف آثار سمبية
عمى المستوى النفسي ،والجسمي ،واالجتماعي.
وعرفت الجمعية األمريكية لمطب النفسي أحداث الحياة الضاغطة بأنيا :أعباء زائدة تثقؿ
كاىؿ الفرد نتيجة لمروره بخبرة صارمة تتمثؿ في وقوعو فريسة لمرض مزمف ،أو فقداف لوظيفتو
أو دخولو في حالة صراع حاد ألدائو ألدواره المختمفة ،أو الدخوؿ في مشاكؿ حادة تتصؿ
بحياتو األسرية ،وأف عجزه عف مواجية مثؿ ىذه األحداث يدخمو في حالة مف االرتباؾ
واالضطرابات.)1( .
فضغوط الحياة ىي مجموعة التراكمات النفسية والبيئة والوراثية والمواقؼ الشخصية ،الناتجة
عف األزمات والتوترات والظروؼ الصعبة والقاسية التي يتعرض ليا الفرد ،وتختمؼ مف حيث
نوعيا وشدتيا ،كما تتغير عبر الزمف تبع ًا لتكرار المواقؼ الصعبة التي يمر بيا الفرد ،وقد تبقى
وقتًا طويالً إذا استمرت الظروؼ المثيرة ليا وتترؾ أثا اًر نفسية مؤلمة.
الصالبة النفسية:
عرفتيا كوباسا ( )Kobasaبأنيا مجموعة مف السمات الشخصية تعمؿ كمصدر لموقاية مف
عاما لدى الفرد في قدرتو ،عمى استغالؿ
اعتقادا أو
أحداث الحياة الشاقة ،وأنيا تمثؿ
ً
ً
اتجاىا ً
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كافة إمكاناتو النفسية والبيئة المتاحة ،كي يدرؾ أحداث الحياة الشاقة إد ار ًكا غير مشوه،
ويفسرىا بمنطقية وموضوعية ،ويتعايش معيا عمى نحو إيجابي .وتتضمف ثالثة أبعاد ىي:
االلتزاـ والتحكـ والتحدي.)2(.
وعرفيا مخيمر بأنيا :نمط مف التعاقد النفسي يمتزـ بو الفرد تجاه نفسو وأىدافو وقيمو
واآلخريف مف حولو  ،واعتقاد الفرد أف بإمكانو أف يكوف لو تحكـ فيما يواجيو مف أحداث بتحمؿ
المسؤولية عنيا ،وأف ما يط أر عمى جوانب حياتو مف تغيير ىو أمر مثير وضروري لمنمو أكثر
مف كونو تيديداً لو)3( .
ويعرفيا دخاف والحجار بأنيا :اعتقاد عاـ لدى الفرد في فاعميتو وقدرتو عمى استخداـ كؿ
المصادر النفسية والبيئية المتاحة ،كي يدرؾ ويفسر ويواجو بفاعمية أحداث الحياة الضاغطة.
( )4ويرى ( )Antonvskiأف الصالبة النفسية مصدر مقاومة يمكنو معادلة اآلثار المحتممة
لمضغط)5( .
اإلطاري النظري لمدراسة:


أحداث الحياة الضاغطة:
الضغوط النفسية ظاىرة مف ظواىر الحياة اإلنسانية يخبرىا اإلنساف في أوقات ومواقؼ

مختمفة ،تتطمب منو توافقاً مع البيئة ،وىي مف طبيعة الوجود اإلنساني ،وبالتالي ال يمكف
اإلحجاـ عنيا أو اليروب منيا ،ألف ذلؾ يعني نقص فعاليات الفرد وقصور كفاءتو ،ومف ثـ
اإلخفاؽ في الحياة .وتعتبر مشكالت الشباب الجامعي ذات أىمية خاصة ،وذلؾ لتأثرىـ
بظروؼ التغير السريع في المجتمع الذي يتميز بو العصر الحالي ،والتطور التقني اليائؿ الذي
أدى إلى عجزىـ عف مالحقتيا بسيولة ،مما أحدث العديد مف المشكالت ذات العالقة بالتوافؽ
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النفسي واالجتماعي والصراع والتوتر والقمؽ واالغتراب ،إلى جانب العديد مف المشكالت
األكاديمية والثقافية .وىناؾ العديد مف األسباب التي تقؼ وراء حدوثيا.
أسباب األحداث الضاغطة:
تتمثؿ أىـ أسبابيا في اآلتي:
 -1تفسير الحدث الضاغط عمى أنو عمؿ ضخـ يزيد مف تعقيد المشكمة ،كما أف تفسير
الحدث الضاغط عمى أنو ميدد ،يزيد حدة القمؽ والشعور بعدـ األمف ،وتفسير الحدث
الضاغط عمى أنو نتيجة ما اقترفو الطفؿ مف آثاـ يزيد مف الشعور بالذنب ومف ثـ
االكتئاب.
 -2عدـ القدرة عمى إشباع االحتياجات األساسية ،فعدـ إشباع االحتياجات األساسية مؤثر
سمبي في زيادة الشعور بالضغط النفسي.
 -3األحداث اليومية غير المألوفة وغير المتوقعة والتي يصعب التنبؤ بيا ،واألحداث
الخارجة عف نطاؽ التحكـ ،تسيـ في الشعور بالضغط النفسي.
 -4نمط الشخصية ،فيناؾ نمطاف مف الشخصية في تفاعميما مع الضغوط النفسية ىما:


النمط األوؿ :وىو يتميز بارتفاع الطموح والرغبة المستمرة في تحقيؽ النجاح ،كما
يتميز ىذا النمط بالرغبة في تنفيذ أشياء عديدة في نفس الوقت ،لذلؾ فيـ يضعوف
أنفسيـ في حالة مستمرة مف الشعور بالضغط النفسي.



النمط الثاني :وىو يتميز بالقناعة والشعور بالرضا بما يقوـ بو ،لذلؾ فيو يتميز
باليدوء واالسترخاء مما يجعمو أقؿ تأث اًر بالشعور بالضغط النفسي.

وتصنؼ أسباب الضغوط أو مصادرىا بصفة عامة في ثالث فئات رئيسية ىي:
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 -1أسباب نفسية اجتماعية :وتركز عمى أسموب الحياة وما يتضمنو مف عوامؿ مثؿ:
درجة التكيؼ  -العبء الزائد  -اإلحباط  -الحرماف.
 -2أسباب البيئة العضوية الحيوية :وتتضمف عوامؿ مثؿ :االتزاف العضوي وعدمو -
درجة االنزعاج  -طبيعة التغذية  -الطقس.
 -3أسباب شخصية :وتتمثؿ في :إدراؾ الذات  -القمؽ  -إلحاح الوقت  -الشعور
بفقداف السيطرة عمى األمور  -الغضب  -العدوانية.
خصائص األحداث الضاغطة:
-

خروج الحدث عف ما يألفو األفراد في المجتمع.

-

يؤثر عمى قدرة الفرد التوافقية مف خالؿ تشكيمو لتيديد ذاتو.

-

يحدث أث اًر نفسياً سمبياً ،وذلؾ مف خالؿ الشعور بالخوؼ أو العجز أو المعاناة مف
اضطراب انفعالي في مواجية الموقؼ.

-

يختزف في ذاكرة الفرد مسبباً اضطرابات انفعالية ووجدانية وسموكية وصحية.

-

ليا تأثيرات مباشرة وغير مباشرة تتوقؼ عمى حدة أو استم اررية المثير أو الحدث
الضاغط.

أنواع األحداث الضاغطة:
 -1أحداث الحياة الرئيسية :وىي غير متكررة الحدوث ،وقد تكوف تحت سيطرة الفرد أو
خارج السيطرة ،وتؤدي إلى تغيرات ىامة في حياتو مثؿ :فقداف شخص عزيز ،أو
االنتقاؿ لإلقامة في بيئة أخرى ،كما ىو الحاؿ في ليبيا وما تسببت فيو األحداث
الجارية في البالد مف حاالت نزوح وتيجير.
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 -2المتاعب اليومية :وىي أحداث تقع في سياؽ الحياة اليومية ،وتستغرؽ فترة زمنية
وتكوف مقمقة ومزعجة وليا أثار سمبية عمى ذات الفرد مثؿ الظروؼ األمنية السيئة
وغياب القانوف واإلفالت مف العقاب ،والوقوؼ لساعات طويمة في طوابير لمحصوؿ
عمى متطمبات الحياة األساسية واليومية.
 -3األحداث المرىقة :وىي تراكـ مجموعة مف األحداث في فترة زمنية محددة ،تؤدي
إلى إنياؾ الفرد وتجعمو غير قادر عمى مقاومتيا ،مثؿ المشاكؿ األسرية والخالفات
االجتماعية والمتاعب االقتصادية المستمرة كنقص السيولة النقدية والوقوؼ المتكرر
لمحصوؿ عمى الحاجات اليومية المعيشية المتمثؿ في الوقود والغاز والسمع
التموينية والخبز.
كما تصنؼ أحداث الحياة الضاغطة إلى:
-

أحداث ضاغطة كبرى :مثؿ وفاة شريؾ الحياة أو شخص قريب أو عزيز ،أو االنتقاؿ
لإلقامة في مكاف آخر.

-

أحداث ضاغطة صغرى :وتشمؿ منغصات الحياة اليومية كالوقوؼ في طوابير طويمة
لمحصوؿ عمى الحاجات الضرورية.

-

أحداث ضاغطة مزمنة :والتي تعد استجابة لمشدائد الحياتية المزمنة ،وقد تنتج عنيا
أحداث ضاغطة أو أزمات نفسية حادة تبقى أثارىا مصاحبة لمفرد سنوات طويمة.

مصادر األحداث الضاغطة:
 -1اإلحباط :يحدث عندما يحاؿ بيف الفرد وبيف أىداؼ وطموحات يرغب في تحقيقيا،
ومنيا ما يكوف ناتج عف عوائؽ خارجية تتمثؿ في الحروب والصراعات أو األزمات
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والكوارث الطبيعية ،أو نتيجة لعوائؽ داخمية تتمثؿ في قصور قدرات الفرد
الشخصية الجسمية والعقمية.
 -2الصراع :وىو أحد مصادر الضغوط ،ويحدث حينما يخير الفرد بيف رغبتيف أو
ىدفيف لكؿ منيما ايجابياتو وسمبياتو.
 -3الضغط :وقد يكوف داخمياً مثؿ الطموحات والمثؿ العميا التي تدفع اإلنساف لمتحمؿ
فوؽ طاقتو وقدرتو ،وأف يرىؽ نفسو وذلؾ إحساساً منو بالمسؤولية االجتماعية.
(.)1
أثار األحداث الضاغطة:
 -1اآلثار الجسمية :تؤثر الضغوط النفسية عمى فاعمية جياز المناعة ،الذي يعد مف
األجيزة الجسمية المناط بيا الدفاع عف الجسـ وحمايتو مف األمراض والفيروسات
المختمفة ،حيث أف الضغط يؤثر سمباً عمى الجياز العصبي المركزي والغدد ،مما يجعؿ
إف ارزاتيا تساىـ في إضعاؼ جياز المناعة ،إلى جانب أف الضغط يدفع الفرد لمقياـ
بممارسات سيئة كالتدخيف وتعاطي المخدرات ،كما يؤدي الضغط إلى ىبوط مستوى
الوظائؼ البيولوجية نتيجة استمرار اإلثارة الفسيولوجية المرتفعة ،وبالتالي حدوث تدىور
في األنسجة الجسمية مثؿ القمب واألوعية الدموية والربو والسكري وضغط الدـ
والصداع.
 -2اآلثار النفسية :وتتمثؿ في:
-

المعرفية :كنقص االنتباه والتركيز وتشتت الذاكرة ،وتقؿ قدرة الفرد عمى التخطيط السميـ
والتنظيـ والتفكير واتخاذ القرار.

المؤتمر العلمي الثاني لكلية اآلداب جامعة الزاوية  8152 / 7 / 51 -51م

758

األجداث الضاغطة وعالقتها بالصالبة النفسية لدى طالب كلية التربية فرع القصيعة

-

االنفعالية :والمتمثمة في الوساوس المرضية واالكتئاب والتوتر الذي يحدث تغيير في
سمات الشخصية كانخفاض تأكيد الذات.

-

السموكية :حيث تحدث تغيرات سموكية نتيجة األحداث الضاغطة وحدتيا ،مثؿ مشكالت
الكالـ والنطؽ وضعؼ الحماس واضطرابات النوـ واألكمػ وانخفاض الطاقة والدافعية،
والمجوء إلى العنؼ والسموؾ العدواني والتأثير عمى العالقات االجتماعية مع األسرة
والزمالء.

النظريات المفسرة لمضغوط النفسية:


نظرية هانز سيمي ):(Hanz Selye, 1956

يعد العالـ ىانز سيمي ) (Hanz Selyeمف أبرز العمماء المفسريف لمضغوط النفسية
عمى أساس فسيولوجي ،وينظر إلى الضغط عمى أنو استجابة ألحداث مثيرة مف البيئة،
وينصب اىتمامو عمى االستجابة التي يمكف النظر إلييا كدليؿ أف الفرد يقع فعالً تحت
ضغط بيئة مزعجة  .ويعرؼ سيمي الضغط بأنو استجابة جسدية عامة أو غير محددة ،يقوـ
بيا البدف في مواجية أي مطمب يطمب منو .ويرى أف الضغط متغير غير مستقؿ ،وىو
استجابة لعامؿ ضاغط ،يميز الشخص ويصفو عمى أساس استجابتو لمبيئة الضاغطة ،وأف
ىناؾ استجابة أو أنماط معينة مف االستجابات ،يمكف االستدالؿ منيا عمى أف الفرد يقع
تحت تأثير موقؼ ضاغط ،كما يعتبر حدوثيا مصحوباً بأعراض تمثؿ بالفعؿ حدوث ضغط،
ويعتقد سيمي أف ردود فعؿ الفرد لألحداث الضاغطة تتبع نمطاً متسعاً أطمؽ عميو أعراض
التكيؼ العاـ الذي يتكوف مف ثالث مراحؿ :
-

استجابة اإلنذار :وتشمؿ ىذه المرحمة تغييرات بنائية وتشريحية وكيميائية في الجسـ
وأيضاً طريقة استدعاء الجسـ لكؿ قواه الدفاعية لمواجية الموقؼ الضاغط.
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-

المقاومة :يؤدي التعرض المستمر لمموقؼ الضاغط إلى جانب العجز عف المواجية
إلى اضطراب التوازف الداخمي مما يؤدي إلى مزيد مف اإلف ارزات اليرمونية التي تتسبب
في اضطرابات عضوية.

-

اإلنياؾ :حيث يصبح الفرد عاج از عف التكيؼ واالستمرار في المقاومة وىنا تنيار
الدفعات اليرمونية والتعرض الزائد لمضغوط يؤدي إلى تفكؾ الكائف الحي إلى الدرجة
التي قد ينتج عنيا الموت.)1( .



نظرية ولتر كانون (:)Walter-Cannon,1920
يعتبر العالـ الفسيولوجي كانوف مف أوائؿ الذيف استخدموا عبارة الضغط ،وعرفو برد

الفعؿ في حالة الطوارئ ،وكشؼ في دراستو مصادر الضغط االنفعالية ،كاأللـ والخوؼ
والغضب التي تسبب تغي اًر في الوظائؼ الفسيولوجية لمكائف الحي ،ويرجع إلف ارزات عدد مف
اليرمونات مثؿ األدرناليف ،الذي يييئ الجسـ لمواجية المواقؼ الطارئة ،حيث يرى أف تمؾ
االستجابة تجعؿ الكائف الحي ،إما أف يواجو الموقؼ ويتصدى لو أو يتجنبو.)2( .


نظرية العجز المتعمم:
يشير مفيوـ العجز المكتسب إلى تكرار تعرض الفرد لمضغوط ،إذا تزامف مع اعتقاده بأنو

ال يستطيع التحكـ في المواقؼ الضاغطة أو مواجيتيا؛ فإف ىذا مف شأنو أف يجعؿ الفرد
يشعر بالعجز وعدـ القيمة مما ينعكس عمى مبالغتو في تقييمو لألحداث والمواقؼ التي يمر
بيا ،ويشعر بالتيديد فييا وفي نفس الوقت يشعر بعدـ قدرتو عمى مواجيتيا .كما ترى نظرية
العجز المتعمـ أف ردود الفعؿ التي تصدر عف الفرد ىي ردود متعممة يتعمميا الفرد مف
خبراتو السابقة ،فأي موقؼ جديد يصبح عاج اًز أمامو ليس لديو القدرة عمى ضبط األحداث
أو التنبؤ بيا ،ويؤدي ذلؾ إلى تعمـ العجز واالستسالـ ،كما يؤدي إلى ضعؼ الدافعية والى
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توقؼ الفرد عف إصدار استجابات توافقية ،وتأخذ ردود األفعاؿ صو اًر مف االنسحاب واليأس
واالكتئاب ،ويدرؾ الفرد العالـ الخارجي عمى أنو مصدر لمتيديد وأنو ال يمكف ضبطو أو
التنبؤ بو .وقد حدد سيمجماف ثالثة وجوه مف القصور تميز العجز المتعمـ وىي:


دافعياً :أف الفرد ال يحاوؿ اتخاذ أي إجراءات أو القياـ بأي مجيود لتغيير نتيجة
الضغط.



معرفياً :أف الفرد يفشؿ في تعمـ استجابات وردود أفعاؿ تساعد عمى تجنب أثار
الضغط.



انفعالياً :حيث االنسحاب واالنعزاؿ وادراؾ العالـ الخارجي كمصدر لمتيديد.)1( .

الصالبة النفسية:
تؤكد المدرسة الوجودية أف الفرد في بحثو عف معنى لحياتو ،يتخذ أساليب متعددة تشكؿ
أساس لكؿ جوانب حياتو ،ومف ثـ فإف أنماط السموؾ تتحدد وفؽ ىذه األساليب .والصالبة
النفسية تسيؿ عمميات اإلدراؾ والتقييـ والمواجية التي يقوـ بيا الفرد ،لمتعامؿ مع المواقؼ
الضاغطة ،فتقاوـ الضغوط واإلنياؾ النفسي؛ وتعدؿ مف إدراؾ الفرد لألحداث ،فتجعمو مرناً
قاد اًر عمى مواجية الضغوط النفسية المختمفة.
أهمية الصالبة النفسية:
الصالبة النفسية تيسر عمميات اإلدراؾ والتقييـ والمواجية التي يقوـ بيا الفرد ،فتؤدي إلى
التعامؿ الصحيح مع المواقؼ الضاغطة وذلؾ مف خالؿ:


تعدؿ الصالبة النفسية مف إدراؾ األحداث وتجعؿ تأثيرىا السمبي أقؿ حدة.



تؤدي الصالبة النفسية إلى أساليب مواجية مرنة تختمؼ باختالؼ الموقؼ الضاغط.



تزيد الصالبة النفسية مف قدرة الدعـ االجتماعي كأسموب مف أساليب المواجية.
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توجو الصالبة النفسية الفرد إلى أف يغير في أسموب حياتو مثؿ نظامو الغذائي أو
ممارساتو الرياضية والصحية مما يجنبيـ اإلصابة باألمراض الجسدية.

أبعاد الصالبة النفسية:
أشارت كوباسا ( )Kopasaإلى أف األفراد الذيف يتمتعوف بالصالبة النفسية ،يكوف ليـ
تأثير في األحداث التي يمروف بيا ،وىي ترتبط بارتفاع قدرة الفرد عمى تحدي ضغوط
البيئة وأحداثيا وتحويميا إلى فرص النمو الشخصي ،وأف نقصيا يوصؼ بأنو احتراؽ
نفسي ،وترى أف لمصالبة النفسية ثالث أبعاد ،تساعد الفرد في تحويؿ الضغوط إلى
جوانب إيجابية مف خالؿ تحفيز الدافعية لديو وىي:
 -1االلتزاـ :وىو مرتبط بالدور الوقائي لمصالبة النفسية بوصفيا مصد اًر لمقاومة المثيرات
الضاغطة ،وااللتزاـ يمثؿ قدرة الفرد عمى إدراؾ قيمو وأىدافو وتقدير إمكانياتو ،وىو
التزاـ ذاتي مف قبؿ الفرد نحو نفسو وأىدافو واآلخريف ،والتعامؿ بإيجابية مع األحداث
الضاغطة بوصفيا ذات معنى وىادفة ،ويتضمف االندماج بنشاط في مظاىر الحياة
المتنوعة وايجاد نوع مف التقييـ المعرفي مف خالؿ:


االلتزاـ نحو الذات :وىو معرفة الفرد لذاتو وتحديد أىدافو وقيمو واتجاىاتو عمى نحو
يميزه عف اآلخريف.



االلتزاـ تجاه العمؿ :وىو اعتقاد الفرد بقيمة العمؿ وأىميتو واالندماج فيو بكفاءة عالية
ومسؤولية.

 -2التحكيـ :ويعني قدرة الفرد عمى التحكـ فيما يواجيو مف أحداث ،وتحمؿ مسؤولياتو
الشخصية عف ما يحدث لو ،واحساسو بالفاعمية والتأثير في ظروؼ الحياة المتنوعة بدؿ
االستسالـ والشعور بالعجز.
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 -3التحدي :وىو اعتقاد الفرد بأف التغيير في أحداث الحياة ىو أمر طبيعي وليس تيديداً
ألمنو وثقتو بنفسو وصحتو النفسية ،ويعني ذلؾ قدرة الفرد عمى التكيؼ مع مواقؼ
الحياة الجديدة وتقبميا بكؿ أحداثيا ومستجداتيا ،مع قدرتو عمى مواجية المشكالت
المترتبة عنيا بفاعمية ،وىي تساعد الفرد عمى التكيؼ السريع لمواجية أحداث الحياة
الضاغطة المؤلمة ،وتخمؽ مشاعر التفاؤؿ وتقبؿ الخبرات الجديدة ،وقوة التحدي تجعؿ
الفرد يستمر في التعمـ مف تجاربو السابقة.
النظريات المفسرة لمصالبة النفسية:


نموذج كوباسا ( :)Kopasaقدمت كوباسا نموذجاً رائداً في مجاؿ الوقاية مف اإلصابة
باالضطرابات النفسية ،وتناولت خالليا العالقة بيف الصالبة النفسية واحتماالت اإلصابة
باألمراض النفسية ،وقد اعتمدت نموذج الزاروس ( )Lazoursالذي حدد ثالث عوامؿ
رئيسية ىي :البيئة الداخمية لمفرد – األسموب اإلدراكي المعرفي – الشعور باإلحباط
والتيديد .وقد بيف أف خبرة الضغوط تحددىا طريقة إدراؾ الفرد لمموقؼ وتقييـ قدراتو
وتحديد كفاءتو في تناوؿ المواقؼ الصعبة ،فالتقييـ السمبي ينذر بالضعؼ وعدـ القدرة
عمى التعامؿ مع األحداث ،وىذا بدوره يشعر الفرد بالتيديد الذي يؤدي إلى الشعور
باإلحباط والخطر ،وترتبط العوامؿ الثالث ببعضيا ،حيث يتوقؼ الشعور بالتيديد عمى
األسموب اإلدراكي لمموقؼ .وتكشؼ كوباسا عف وجود عالقة مباشرة بيف إدراؾ الضغوط
والتعرض ليا ،وبيف نتائجيا (الصحة النفسية والجسمية) ،وعالقة غير مباشرة بيف إدراؾ
الضغوط والتعرض ليا ونتائجيا ،حيث أف المتغيرات الوسيطة تؤثر في إدراؾ الضغوط
وفي نتائجيا ،وتؤكد أف الصالبة النفسية تعمؿ كمتغير وقائي يقمؿ مف اإلصابة باإلجياد
الفعالة.)1( .
الناتج عف التعرض لمضغط ،وتزيد مف استخداـ الفرد ألساليب المواجية َ
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نموذج فنك ( :)Funk, 1992قدـ فنؾ نموذجاً متطور لموقاية مف اإلصابة
باالضطرابات النفسية ،وبحث طبيعة العالقة بيف الصالبة النفسية واإلدراؾ المعرفي
والتعايش االنفعالي ،في مقابؿ الصحة العقمية ،وأكد عمى أف االلتزاـ والتحكـ مرتبط
بالصحة العقمية الجيدة األفراد ،وذلؾ مف خالؿ قدرتيـ عمى التخفيؼ مف الشعور بالتيديد
الفعاؿ مف خالؿ إستراتيجية ضبط االنفعاؿ ،حيث يرتبط
واستخداـ استراتيجيات التعايش َ

بعد التحكـ إيجابياً بالصحة العقمية مف خالؿ إدراؾ الموقؼ عمى أنو أقؿ مشقة ،كما يتـ
استخداـ إستراتيجية حؿ المشكالت لمتعايش.)2( .
الدراسات السابقة:


دراسة الحجار ودخان ( :)6006حوؿ الضغوط النفسية وعالقتيا بالصالبة النفسية
لدى طالب الجامعة اإلسالمية في فمسطيف ،وقد أجريت الدراسة عمى عينة
بمغت( )541طالباً وطالبة ،وأستخدـ الباحثاف مقياس الضغوط النفسية ومقياس
الصالبة النفسية ،وتوصمت نتائج الدراسة إلى أف مستوى الضغوط النفسية بمغ )(62,5
 ،ومعدؿ الصالبة النفسية عند ) ،(77,33كما أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية
بيف الطالب في مستوى الضغوط عدا ضغوط البيئة الجامعية تعزى لمتغير الجنس
وكانت لصالح الذكور ،وقد توصمت كذلؾ إلى وجود عالقة ارتباطيو سالبة بيف
الطالب في مستوى الضغوط النفسية والصالبة.



دراسة السيد ( :)6007والتي ىدفت لمكشؼ عف طبيعة العالقة بيف الذكاء االنفعالي
واستراتيجيات التعامؿ مع األحداث الضاغطة وأبعاد الصالبة النفسية وأبعاد الكفاءة
الذاتية لدى طالب الجامعة في مصر ،وقد أجريت الدراسة عمى عينة تكونت مف
( )242طالب وطالبة بالسنة األولى بكمية العريش بمصر ،وأستخدـ الباحث مقياس
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الذكاء االنفعالي ومقياس استراتيجيات التعامؿ مع األحداث الضاغطة ،واستبياف
الصالبة النفسية ،وتوصمت نتائج الدراسة إلى تنبؤ أبعاد الذكاء االنفعالي باستراتيجيات
التعامؿ مع المواقؼ الضاغطة وأبعاد الصالبة النفسية واإلحساس بالكفاءة الذاتية لدى
طالب الجامعة ،كما أظيرت عدـ وجود فروؽ بيف الجنسيف في أبعاد الصالبة
النفسية.


دراسة البيرقدار ( :)6000والتي ىدفت إلى التعرؼ عمى مستوى الضغط النفسي
ومصادرىا لدى عينة مف طالب كمية التربية بجامعة الموصؿ وعالقتيا بمستوى
الصالبة النفسية لدييـ ،وقد أجريت الدراسة عمى عينة مكونة مف ( )843مف طالب
الكمية ،وتـ استخداـ مقياس الضغط النفسي ومقياس الصالبة النفسية ،وتوصمت
نتائجيا إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف الطالب في الصالبة النفسية ،وكانت
نسب الذكور أعمى مف اإلناث.



دراسة العبدلي ( :)6006والتي ىدفت لمتعرؼ عمى مستوى الصالبة النفسية لدى
طالب المرحمة الثانوية المتفوقيف دراسياً والعادييف ،وكذلؾ معرفة العالقة بيف الصالبة
النفسية وأساليب مواجية الضغوط النفسية والتحقؽ مف وجود فروؽ بيف الطالب في
متغيرات الدراسة ،وقد أجريت الدراسة عمى عينة تكونت مف ( )288طالباً وطالبة،
وأستخدـ البحث مقياس الصالبة النفسية ومقياس أساليب مواجية الضغوط النفسية،
وتوصمت نتائجيا إلى أف مستوى الصالبة النفسية بأبعادىا المختمفة لدى الطالب
المتفوقيف كاف أعمى منو لدى العادييف ،كما توصمت إلى وجود عالقة ارتباطيو ذات
داللة إحصائية بيف أساليب مواجية الضغوط النفسية والصالبة النفسية بأبعادىا
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المختمفة ،ووجدت النتائج فروؽ دالة إحصائياً بيف الطالب في أبعاد الصالبة النفسية
والدرجة الكمية لمصالبة وكانت لصالح المتفوقيف دراسياً.


دراسة روان عوض ( :)6005حوؿ تحديد مستويات الصالبة النفسية وأحداث الحياة
الضاغطة ،والكشؼ عف الفروؽ في مستويات الصالبة النفسية وأحداث الحياة
الضاغطة ،والكشؼ عف الفروؽ في مستوى الصالبة النفسية وأحداث الحياة تبعاً
لمتغير الجنس والتخصص العممي والمستوى الدراسي ،وأجريت الدراسة عمى عينة
بمغت ( )665طالباً وطالبة بجامعة دمشؽ ،واستخدمت الباحثة مقياس الصالبة
النفسية ومقياس أحداث الحياة الضاغطة ،وتوصمت نتائجيا إلى أف مستوى الصالبة
النفسية منتشر بنسبة ( )%16,2بيف أفراد العينة ،كما أوضحت النتائج وجود عالقة
ارتباطيو سالبة بيف أبعاد الصالبة النفسية وأبعاد أحداث الحياة الضاغطة عند مستوى
) .(0,005وتوصمت كذلؾ إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات أبعاد
مقياس الصالبة النفسية تبعاً لمتغير الجنس عند مستوى ) (0,001وكانت لصالح
اإلناث ،وتوصمت أيضاً إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في مقياس الصالبة
النفسية وفقاً لمتغير التخصص العممي وكانت لصالح الكميات التطبيقية ،وكذلؾ وجود
فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ) (0,001وكانت لصالح طالب السنة الرابعة.
تعقيب عمى الدراسات السابقة:
يتضح مف خالؿ نتائج الدراسات السابقة أف ىناؾ تبايف في نتائجيا التي توصمت
إلييا ،ويرجع ذلؾ لعدة أسباب ليا عالقة بأىداؼ تمؾ الدراسات ومناىجيا ومتغيراتيا
والمجتمعات التي أجريت فييا ،وقد أفادت الباحث في اإلطالع عمى عدد منيا،
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وبالتالي تصميـ خطة ىذه الدراسة واستخالص نتائجيا وتفسيرىا تماشياً مع خصوصية
المجتمع الميبي.
فروض الدراسة:


توجد مستويات مرتفعة مف الصالبة النفسية لدى أفراد عينة الدراسة.



توجد عالقة ذات داللة إحصائية سالبة بيف الصالبة النفسية وأحداث الحياة الضاغطة.



توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في الصالبة النفسية تعزى لمتغير الجنس(ذكور –
إناث).



توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في الصالبة النفسية تعزى لمتغير التخصص(عممي –
أدبي).



توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في الصالبة النفسية تعزى لمتغير المستوى
الدراسي(أولى – رابعة).
المنهج واجراءات الدراسة:
أوالً :منهج الدراسة :أستخدـ الباحث المنيج الوصفي أالرتباطي ،الذي يعتمد عمى دراسة
الظاىرة ووصفيا والتعبير عنيا كما ىي في الواقع ،وارتباطيا مع الظواىر األخرى
ومتغيرات الدراسة.
ثانياً :عينة الدراسة:
 -0عينة الدراسة االستطالعية :تكونت مف ( )28طالباً وطالبة مف السنتيف األولى
والرابعة ،بواقع عشر طالب لكؿ سنة دراسية.
 -6عينة الدراسة األساسية :تكونت عينة الدراسة مف طالب كمية التربية فرع القصيعة
التابعة لجامعة الزيتونة خالؿ العاـ الجامعي (2818 – 2817ـ) ،وشممت طالب
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السنة األولى والسنة الرابعة مف أقساـ ،المغة العربية والدراسات اإلسالمية
والرياضيات واألحياء .والجدوؿ التالي يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة وفؽ
متغيراتيا:
جدول رقم ( )0يوضح توزيع أفراد العينة حسب الجنس والتخصص والمستوى الدراسي.
التخصص
الدراسات اإلسالمية
المغة العربية
الرياضيات
األحياء
المجموع

السنة

ذكور

إناث

المجموع

األولى

86

12

18

الرابعة

82

89

11

األولى

82

83

85

الرابعة

86

31

37

األولى

84

28

32

الرابعة

86

86

12

األولى

83

88

11

الرابعة

85

12

17

34

189

143

مجموع التخصص

71

72

ونظ اًر لصغر حجـ العينة قرر الباحث دراستيا بالكامؿ.
ثالثاً :أدوات الدراسة:
 -0مقياس الصالبة النفسية :مف إعداد رياض العاسمي ( ،)2814ويتألؼ المقياس
مف ( )34بنداً موزعة عمى ثالثة أبعاد وخمس بدائؿ إجابة ىي( :دائما – غالبا –
أحيانا – ناد ار – ال أبدا) .ولتصحيح المقياس تعطى خمس درجات لبديؿ اإلجابة
دائما وبالتدريج أربع درجات لغالبا ،وثالث درجات ألحيانا ،ودرجتاف ناد ار ودرجة
واحدة ال أبدا ،وجميع درجات المقياس إيجابية وىي تقيس درجة الصالبة النفسية،
وبذلؾ تكوف أعمى درجة يمكف الحصوؿ عمييا ىي ( ،)178في حيف تكوف أقؿ
درجة ىي ( .)34وتمثؿ الدرجة األعمى مستوى صالبة مرتفع.
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الخصائص السيكومترية لممقياس:


صدؽ المقياس :يوصؼ المقياس بأنو صادؽ عندما يقيس السمة المراد قياسيا،
ولمعرفة خصائص المقياس وقدرتو عمى قياس ما وضع مف أجمو ،قاـ الباحث باعتماد
الطرؽ التالية:



الصدؽ الظاىري :حيث عرض المقياس عمى مجموعة مف الخبراء المحكميف وأجمعوا
عمى صدقو وصالحيتو لمتطبيؽ.



صدؽ االتساؽ الداخمي :تـ تطبيؽ المقياس عمى عينة الدراسة االستطالعية ،وتـ
إيجاد معامالت االرتباط ،مف خالؿ إيجاد معامالت ارتباط األبعاد مع الدرجة الكمية
لممقياس ،وقد بينت النتائج المتحصؿ عمييا عف وجود ارتباط فيما بينيا وكانت دالة عند
مستوى ) ،(0,001وىذا يعني أف المقياس يتصؼ باتساؽ داخمي مرتفع يمكف االعتماد
عمى نتائجو ،والجدوؿ التالي يوضح النتائج التي تـ الحصوؿ عمييا:
جدول رقم ( )6يبين قيمة معامل االرتباط لصدق مقياس الصالبة النفسية




البعــــــــــــــــــــد

قيمة معامل االرتباط

مستوى الداللة

االلتزام

 0,69

0,01

الضبط

 0,75

0,01

التحدي

 0,80

0,01

الدرجة الكمية

 0,80

0,01

ثبات المقياس :تـ استخراج ثبات المقياس بالطرؽ التالية:

إعادة االختبار :قاـ الباحث بحساب معامؿ ثبات االختبار بطريقة إجراء االختبار
واعادة إجراءه مرة أخرى ،وبفاصؿ زمني بمغ أسبوعاف ،وقد تـ احتساب معامؿ ثبات
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االختبار عف طريؽ معامؿ ارتباط بيرسوف لمتطبيقيف وكانت(0,85) – (0,82) – :
) (0,86) – (0,81والجدوؿ التالي يوضح النتائج التي تـ الحصوؿ عمييا:
جدول رقم ( )3يوضح قيم معامل ارتباط بيرسون لحساب ثبات مقياس الصالبة النفسية



البعــــــــــــــــــــد

معامل ارتباط بيرسون

االلتزام

0,81

الضبط

0,86

التحدي

0,82

الدرجة الكمية

0,85

طريقة التجزئة النصفية :حيث تـ استخراج معامؿ الثبات بطريقة التجزئة النصفية ،مف
خالؿ تجزئة المقياس إلى نصفيف متساوييف ،وتـ استخداـ معادلة سبيرماف براوف وتـ
الحصوؿ عمى درجة ثبات عالية وفؽ النتائج الموضحة بالجدوؿ التالي:
جدول رقم ( ) 4يوضح قيم معادلة سبيرمان براون لحساب ثبات مقياس الصالبة النفسية.
البعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد

معادلة سبيرماف براوف

االلتزاـ

0,71

الضبط

0,76

التحدي

0,78

الدرجة الكمية

0,78

 -6مقياس أحداث الحياة الضاغطة :يتكوف المقياس بصورتو الكمية مف ( )38عبارة تمثؿ
بعديف لممقياس ،ويتضمف كؿ بعد ( )15عبارة ىما :ضغوط الخوؼ مف المستقبؿ –
ضغوط الواقع االجتماعي والسياسي ،ويعني الصعوبات والعقبات التي يعاني منيا
الطالب خالؿ تعاممو مع المجتمع ،وأثناء بناء عالقات اجتماعية مع اآلخريف ،إلى
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جانب المشكالت االقتصادية ونقص اإلمكانيات المادية لألسرة نتيجة الدخؿ المحدود،
وكذلؾ المشكالت السياسية وما يترتب عنيا مف أحداث صعبة ومؤلمة تؤثر في الوضع
األمني والنفسي واالستقرار االجتماعي.


تصحيح المقياس :تتـ االستجابة عمى المقياس وفؽ تدرج ثالثي ىو( :دائماً – أحياناً –
أبداً) ،وتعطى ثالث درجات لدائماً ،ودرجتاف ألحياناً ودرجة واحدة ألبداً ،ويتـ حساب
الدرجة الكمية لممفحوص مف خالؿ جمع درجاتو عمى بعدي المقياس ،وتتراوح الدرجة
الكمية لو مابيف ( )98 – 38درجة ،وتدؿ الدرجة المرتفعة عمى ضغط نفسي مرتفع ،أما
الدرجة المنخفضة فإنيا تدؿ عمى ضغوط نفسية منخفضة.




صدق المقياس:
الصدؽ الظاىري :تـ عرض المقياس عمى مجموعة مف الخبراء المحكميف ،وتـ
التوافؽ عمى مالحظاتيـ بتعديؿ بعض الفقرات واعادة صياغتيا بما يالءـ أىداؼ
الدراسة وخصوصيتيا.



صدؽ االتساؽ الداخمي :بينت النتائج المتحصؿ عمييا عف وجود ارتباط بيف فقرات
البنود والدرجة الكمية لممقياس ،وكانت دالة عند مستوى ) ،(0,001وىذا يعني أف
المقياس يتصؼ باتساؽ داخمي مرتفع ،والجدوؿ التالي يوضح النتائج التي تـ الحصوؿ
عمييا:
جدوؿ رقـ ( )5يبيف قيمة معامؿ ارتباط بيرسوف لمقياس الصالبة النفسية
البعــــــــــــــــــــد
ضغوط الخوف من المستقبل
ضغوط اجتماعية وسياسية
الدرجة الكمية

قيمة معامل االرتباط

مستوى الداللة

0,481

0,01

0,856

0,01

0,445

0,01
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الثبات:



التجزئة النصفية :قاـ الباحث بحساب معامؿ االرتباط بيف درجات الفقرات الفردية
ودرجات الفقرات الزوجية لممقياس ككؿ وتـ الحصوؿ عمى القيـ التالية:
الجدول رقم ( )6يبين قيم الثبات باستخدام التجزئة النصفية لمقياس أحداث الحياة الضاغطة.

البعد

عدد الفقرات
الخوف

ضغوط

من

05

معامل االرتباط
0,437

معامل الثبات
0,608

مستوى الداللة
0,01

المستقبل
ضغوط اجتماعية

0,697

05

0,01

0,822

وسياسية
الدرجة الكمية

0,681

30

0,01

0,810

 معامؿ ألفا كرونباخ :قاـ الباحث بتقدير ثبات المقياس في صورتو النيائية بحساب
معامؿ ألفا كرونباخ لفقرات بعدي المقياس وفقرات المقياس ككؿ والجدوؿ التالي يوضح
ذلؾ:
جدول رقم ( ) 7يبين قيمة معامل ألفا كرونباخ لمقياس أحداث الحياة الضاغطة.
البعـــــــــــــــــــــــد

عدد الفقرات

مستوى الداللة

معامل الثبات

ضغوط الخوف من المستقبل

05

0,822

0,01

ضغوط اجتماعية وسياسية

05

0,756

0,01

الدرجة الكمية

30

0,882

0,01

رابعاً :األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة :تمت معالجة البيانات بواسطة برنامج
الرزمة اإلحصائية ) ،(spssوتـ استخداـ التحميالت التالية:
-1

معامؿ ارتباط بيرسوف ) (pearson – correlationلحساب معامؿ االرتباط بيف
المتغيرات والثبات.

-2

اختبار "ت" ) (t – testلتحديد داللة الفروؽ بيف مجموعتيف.
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-3

معامؿ ألفا كرونباخ ومعامؿ سبيرماف براوف لحساب ثبات المقاييس.

-4

المتوسط الحسابي ).(Mean

-5

االنحراؼ المعياري ).(standard periation
تحميؿ التبايف.

عرض ومناقشة نتائج الدراسة:
الفرضية األولى :يوجد مستوى مرتفع من الصالبة النفسية لدى عينة الدراسة؟.



مف أجؿ تحقيؽ ىذا اليدؼ تـ تطبيؽ مقياس الصالبة النفسية عمى أفراد عينة الدراسة
البالغ ( )143طالباً وطالبة ،وبعد التصحيح واجراء المعالجة اإلحصائية الالزمة ،بمغ
المتوسط الحسابي ) (124,8وبانحراؼ معياري قدره ) ،(23,71وباستخداـ اختبار – (t
) testلعينة واحدة وذلؾ الختبار الفروؽ بيف المتوسطيف ،تبيف أف قيمة "ت" المحسوبة
بمغت ) ،(2,14وىي أكبر مف قيمة "ت" الجدولية عند مستوى داللة )،(0,001
والجدوؿ التالي يوضح النتائج التي تـ الحصوؿ عمييا:
جدول رقم ( ) 8يبين نتائج التحميل اإلحصائي لمستوى الصالبة النفسية لدى عينة الدراسة.
المتغير

ن

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

ت

مستوى الداللة

النسبة

الصالبة النفسية

043

124,8

23,71

2,14

0,001

%58

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة "ت" دالة عند مستوى ) ،(0,001وأف النسبة المئوية
بمغت ( )% 58ويعني ذلؾ أف مستوى الصالبة النفسية لدى عينة الدراسة مرتفع بشكؿ عاـ.
وتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسة الحجار ودخاف ( ،)2886العبدلي ( ،)2812وعوض
(.)2815

ويمكف تفسير ىذه النتيجة مف خالؿ تعرض الطالب لمعديد مف األحداث

الضاغطة التي مروا بيا خالؿ السنوات السابقة في البيئة المحمية ،والمتمثمة في العديد مف
األزمات السياسية واألمنية واالنتشار العشوائي لمسالح الذي أدى إلي الخوؼ وعدـ الشعور
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باألمف والحماية ،إلى جانب األزمة االقتصادية التي ألقت بظالليا عمى مختمؼ مناحي
الحياة ،وساىمت في تردي الوضع المعيشي ،حيث عدـ توفر السيولة النقدية في المصارؼ
وارتفاع أسعار السمع ،وندرة بعض المواد األساسية كالغاز والخبز والوقود ،واالنقطاع
المتكرر لمتيار الكيربائي لفترات طويمة ،وتردي مستوى الخدمات الصحية ،كؿ ىذه األزمات
ساىمت في امتالؾ األفراد لمخبرة الالزمة في التعامؿ مع الضغوط النفسية والقدرة عمى
مواجيتيا والتخفيؼ مف حدتيا ،وما ورد باإلطار النظري ،حيث تؤكد كوباسا أف إدراؾ الفرد
لمضغوط ومعايشة األحداث الضاغطة ،تكسبو المرونة الالزمة في التعامؿ معيا ومواجيتيا،
ويرى كانوف أف الجسـ يفرز عدد مف اليرمونات لتييئة الجسـ لمواجية المواقؼ الطارئة،
وتمؾ االستجابة تجعؿ الكائف الحي ،إما أف يواجو الموقؼ ويتصدى لو أو يتجنبو ،وتعمؿ
الصالبة النفسية كمتغير وقائي يقمؿ مف اإلصابة باإلجياد الناتج عف التعرض لمضغط،
الفعالة.
وتزيد مف استخداـ الفرد ألساليب المواجية َ

 الفرضية الثانية :توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين أحداث الحياة الضاغطة
والصالبة النفسية لدى أفراد عينة الدراسة .ولمتحقؽ مف ىذه الفرضية ،تـ استخداـ
معامؿ ارتباط بيرسوف ،لمعرفة طبيعة العالقة بيف أحداث الحياة الضاغطة والصالبة
النفسية ،والجدوؿ التالي يوضح نتائج التحميؿ اإلحصائي التي تـ الحصوؿ عمييا:
جدول رقم ( ) 9يوضح نتائج معامل بيرسون لمعالقة بين الصالبة النفسية وأحداث الحياة الضاغطة.
أحداث الحياة

ضغوط الخوؼ مف المستقبؿ

ضغوط اجتماعية وسياسية

الدرجة الكمية

االلتزاـ

0,228-

0,243-

0,274-

الضبط

0,321-

0,352-

0,280-

التحدي

0,423-

0,280-

0,224-

الدرجة الكمية

0,299-

0,278-

0,380-

الصالبة النفسية
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يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف ىناؾ عالقة بيف ذات داللة إحصائية سالبة بيف أحداث
الحياة الضاغطة والصالبة النفسية عند مستوى ) ،(0,001سواء كاف ذلؾ في األبعاد
الفرعية أو الدرجة الكمية ،وتشير ىذه النتيجة إلى أف تكرار األحداث الضاغطة التي يتعرض
ليا الطالب ،زادت مف قدرتيـ عمى التعامؿ معيا ومواجيتيا بمرونة كافية ،وىذا يدؿ عمى
ارتفاع مستوى الصالبة النفسية لدييـ .وتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج د ارسات سابقة مثؿ دراسة
الحجار ودخاف ( ،)2886العبدلي ( ،)2812وعوض ( )2815التي جاءت ـ توافقت
نتائجيا مع نتائج ىذه الدراسة .وينسجـ ذلؾ مع ما أشارت إليو كوباسا ،التي أكدت أف
الصالبة النفسية تعمؿ كمتغير نفسي وسيط يخفؼ مف وقع األحداث الضاغطة ،وأف ىذه
األحداث تؤدي إلى استثارة الجياز العصبي لدى الفرد .وتتفؽ ىذه النتيجة مع نموذج سيمي
متسعا ،أطمؽ عميو أعراض
ً
الذي يرى أف ردود فعؿ الفرد لألحداث الضاغطة تتبع نمطاً
التكيؼ العاـ الذي يتكوف مف ثالث مراحؿ ،كما ينسجـ ذلؾ مع نظرية العجز المتعمـ التي
تؤكد أف ردود الفعؿ التي تصدر عف الفرد ىي ردود متعممة ،يتعمميا الفرد مف خبراتو
السابقة .ويحدد فنؾ أف االلتزاـ والتحكـ مرتبط بالصحة العقمية الجيدة األفراد ،وذلؾ مف
الفعاؿ
خالؿ قدرتيـ عمى التخفيؼ مف الشعور بالتيديد واستخداـ استراتيجيات التعايش َ

بواسطة ضبط االنفعاؿ.

الفرضية الثالثة :توجد فروق ذات داللة إحصائية في الصالبة النفسية تعزى لمتغير



الجنس (ذكور – إناث) .ولمتحقؽ مف صحة ىذه الفرضية ،استخدـ الباحث اختبار "ت"
) (t – testلعينتين مستقمتين ،والجدول التالي يوضح نتائج التحميل اإلحصائي:
جدول رقم ( )00يبين الفروق في الصالبة النفسية بين الجنسين(ذكور – إناث).
الصالبة النفسية

الجنس

ف

المتوسط الحسابي

االلتزاـ

ذكور

34

30,8

االنحراؼ

ت

د-ح

الداللة

المعياري
4,8

142
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الضبط

التحدي
الدرجة الكمية

32,6

6,2

إناث

189

4,6
6,4

ذكور

34

32,3

إناث

189

30,7

ذكور

34

24,7

3,7

إناث

189

20,5

5,4

ذكور

34

40,6

20,6

إناث

189

44,2

19,5

4,9

داؿ إناث

142

142

3,6

داؿ ذكور

142

4,2

داؿ إناث

يالحظ مف الجدوؿ السابؽ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات أفراد
عينة الدراسة عمى أبعاد مقياس الصالبة النفسية تبعاً لمغير الجنس ،وبيذا فإف الفرضية
الثالثة تكوف قد تحققت ،حيث بمغت الفروؽ بيف المتوسطات في الدرجة الكمية لممقياس
حسب قيمة "ت" ) (4,2وىي دالة عند مستوى ) (0,01وجاءت لصالح اإلناث ،كما أظيرت
النتائج وجود فروؽ دالة عند مستوى ) (0,005في االلتزاـ لصالح اإلناث ،بينما كانت دالة
بيف الجنسيف عند مستوى ) (3,6عند مستوى داللة ) (0,01لصالح الذكور .وتعني ىذه
النتيجة أف ىناؾ فروؽ في الصالبة النفسية بيف الجنسيف وكانت لصالح اإلناث ،وجاءت
ىذه النتيجة بعكس المتوقع بأف الذكور ىـ أكثر صالبة نفسية في التعامؿ مع األحداث
الضاغطة ،وذلؾ نتيجة الواقع االجتماعي الذي يسمح ليـ بالتحرؾ بحرية أكثر وقيود
اجتماعية أخؼ منو لدى اإلناث ،إال أف الظروؼ االستثنائية التي تمر بيا ليبيا في الوقت
الراىف ،ونظ اًر لطبيعة تربية وتنشئة اإلناث والقيود االجتماعية المفروضة عمييف ،والذي
يمزميف بااللتزاـ واالنضباطية بشكؿ أكبر مما ىو عميو لدى الذكور ،في حيف أف الذكور
وبحكـ الظروؼ المحيطة يكونوا أكثر قدرة عمى التحدي في مواجية األحداث الضاغطة التي
يمروف بيا .وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة عوض ( ،)2815في حيف اختمفت نتائجيا مع
دراسات مثؿ دراسة البيرقدار( ،)2811السيد( ،)2887ويعزى ىذا االختالؼ لخصوصية
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المجتمعات المحمية مف حيث التنشئة والتربية والثقافة السائدة ،والظروؼ التي تمر بيا
المجتمعات كالً عمى حدا.


الفرضية الرابعة :توجد فروق ذات داللة إحصائية في الصالبة النفسية بين أفراد
عينة الدراسة تعزى لمتخصص الدراسي ،حيث أن طالب التخصص األدبي هم أكثر
صالبة نفسية من التخصص العممي .لمتحقؽ مف صدؽ الفرضية قاـ الباحث باستخداـ
اختبار "ت" ) (t –testلتحديد طبيعة الفروؽ بيف التخصصيف ،والجدوؿ التالي يبيف
نتائج التحميل اإلحصائي:
الجدول رقم ( )00يبين الفروق في الصالبة النفسية بين التخصص العممي واألدبي.
المتوسط

االنحراؼ

د -

الصالبة

التخصص

ف

الحسابي

المعياري

ح

عممي

72

31,1

4,2

أدبي

71

32,2

6,1

عممي

72

19,4

3,5

أدبي

71

21,2

2,1

عممي

72

20,6

2,2

أدبي

71

32,3

2,7

الدرجة

عممي

72

52,5

3,1

الكمية

أدبي

71

53,2

2,1

النفسية
االلتزاـ
الضبط
التحدي

ت

142

4,5

142

3,1

142

3,4

142

2,1

الداللة
داؿ
عممي
داؿ
عممي
داؿ
أدبي
داؿ
عممي

يتضح مف الجدوؿ السابؽ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف درجات أفراد عينة الدراسة
ألبعاد الصالبة النفسية تعزى لمتخصص الدراسي ،وبالتالي فإف ىذه الفرضية لـ تتحقؽ ،وقد
جاءت بعكس المتوقع وكانت لصالح التخصص العممي في بعدي االلتزاـ والضبط والدرجة
الكمية لممقياس ،بينما كاف الفرؽ داالً في بعد التحدي وكاف لصالح القسـ األدبي ،ويعني ذلؾ
أف طالب القسـ العممي ىـ أكثر صالبة نفسية مف طالب القسـ األدبي ألسباب قد تكوف
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منطقية ،وذلؾ مف خالؿ طبيعة التخصص العممي الذي يتطمب االلتزاـ والمحافظة عؿ دقة
المواعيد الدراسية والواجبات العممية ،وما يتطمبو ذلؾ مف انضباطية في كافة المياـ العممية
والتعميمية ،أما بعد التحدي فأف طالب التخصص األدبي أثبتوا أنيـ أكثر قدرة عمى التوافؽ
مع اآلخريف ،وتحدي المواقؼ الضاغطة التي تمر بيـ ومواجيتيا والتعامؿ بمرونة أكبر مع
المحيط االجتماعي .وتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسة عوض(.)2815
 الفرضية الخامسة :توجد فروق ذات داللة إحصائية في الصالبة النفسية لدى عينة
الدراسة تعزي لممستوى الدراسي (األولى – الرابعة) .ولمتحقؽ مف صحة الفرضية قاـ
الباحث باستخداـ اختبار "ت" ) (t – testلتحديد طبيعة الفروؽ بيف السنوات الدراسية
ودالالتيا والجدوؿ التالي يبيف نتائج التحميؿ اإلحصائي:
جدول رقم ( ) 06يبين الفروق في الصالبة النفسية وفق المستوى الدراسي (أولى – رابعة).
الصالبة النفسية
االلتزام
الضبط
التحدي
الدرجة الكمية

السنة الدراسية

ن

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

أولى

66

22,3

7,2

رابعة

77

30,4

8,5

أولى

66

27,3

2,5

رابعة

77

32,8

6,2

أولى

66

21,2

2,7

رابعة

77

22,1

3,2

أولى

66

46,7

3,8

رابعة

77

48,3

3,4

د-ح

ت

الداللة

046

2,3

دال رابعة

046

4,6

دال رابعة

046

3,7

دال رابعة

046

3,5

دال رابعة

يوضح الجدوؿ السابؽ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في [عاد مقياس الصالبة النفسية
بيف طالب السنة الرابعة وطالب السنة األولى ،وجاءت الفروؽ دالة عند مستوى )،(0,001
وكانت جميعيا دالة ولصالح طالب السنة الرابعة ،بمعنى أف طالب السنة الرابعة ىـ أكثر
صالبة نفسية مف طالب السنة األولى ،ويمكف تفسير ىذه النتيجة عمى أساس أف طالب
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السنة الرابعة ىـ أكثر خبرة ومرونة في التعامؿ مع متغيرات الحياة وأحداثيا الضاغطة،
بنسب تفوؽ خبرة وقدرة طالب السنة األولى ،سواء كاف ذلؾ في مستوى الحياة بالمجتمع أو
عمى مستوى الحياة الجامعية ،فالخبرة تمعب دو اًر إيجابياً ومؤث اًر في اإلدراؾ المعرفي لمواجية
أحداث الحياة الضاغطة التي يمروف بيا.
التوصيات والمقترحات:
توعية الطالب بمصادر الضغوط النفسية وتدريبيـ عمى األساليب اإليجابية

-1

لمواجيتيا.
إعداد برامج نفسية لتطوير وزيادة خبرات الطالب وتنمية سمات الصالبة النفسية

-2

لدييـ.
استحداث مكاتب لٌرشاد والتوجيو النفسي في الكميات الجامعية لمعمؿ عمى مساعدة

-3

الطالب في التخفيؼ مف حدة الضغوط النفسية التي يتعرضوف ليا في البيئة المحيطة.
إجراء دراسات تيدؼ إلى التعرؼ عمى أبرز المشكالت التي تسبب ضغوطاً نفسية

-4

لمطالب ،وذلؾ لمساعدتيـ في إيجاد الحموؿ المناسبة ليا.
إعداد برامج إرشادية لتنمية الجوانب اإليجابية في شخصيات الطالب ،واعادة النظر

-5

في معتقداتيـ السمبية تجاه ذواتيـ وقدراتيـ.
القياـ بدراسات معمقة لمعرفة مستويات الصالبة النفسية عند الطالب.

-6
المراجع:

 -0أبتساـ محمود شتات ،العالقة بيف إدارة الوقت وأساليب مواجية الضغوط ودافعية
اإلنجاز لدى طالب المرحمة الثانوية ،رسالة دكتوراه(غير منشورة) ،معيد الدراسات
العميا لمطفولة ،جامعة عيف شمس ،القاىرة2888( ،ـ).
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 -6إبراىيـ الحجار ،نبيؿ كامؿ دخاف ،الضغوط النفسية لدى طالب الجامعة اإلسالمية
وعالقتيا بالصالبة النفسية لدييـ ،مجمة الجامعة اإلسالمية ،المجمد الرابع عشر،
العدد الثاني2886 ،ـ ،ص ص.398 – 369
 -3أحمد البحراوي ،الضغوط النفسية واالجتماعية المدرسية(أساليب المواجية) ،رسالة
ماجستير(غير منشورة) ،معيد الدراسات العميا لمطفولة ،جامعة عيف شمس ،القاىرة،
(2883ـ).
 -4آماؿ عبد القادر جودة ،أساليب مواجية أحداث الحياة الضاغطة وعالقتيا بالصحة
النفسية لدى عينة مف طالب وطالبات جامعة األقصى ،بحث مقدم لممؤتمر التربوي
األول ،كمية التربية ،الجامعة اإلسالمية ،فمسطيف2884(،ـ).
 -5إيناس بدير ،الدعـ األسري وعالقتو بأساليب مواجية أحداث الحياة الضاغطة لمشباب
الجامعي ،مجمة عموم وفنون دراسات وبحوث2813(،08 ،05 ،ـ) ،ص ص227
– .254
 -6تنييد عادؿ البيرقدار ،الضغط النفسي وعالقتو بالصالبة النفسية لدى طمبة كمية
التربية ،مجمة أبحاث كمية التربية األساسية:)2811( ،)0( 00 ،ص ص– 28
.56
 -7حسف عبد المعطي ،ضغوط الحياة وأساليب مواجهتها ،مكتبة األنجمو المصرية،
القاىرة2886(،ـ).
 -8حسيف عمي فايد ،ضغوط الحياة والضبط المدرؾ لمحاالت الذاتية والمساندة
االجتماعية كمنبئات باألعراض السيكوسوماتية لدى عينة غير إكمينيكية ،مجمة
دراسات نفسية ،المجمد الخامس عشر ،العدد األوؿ2885(،ـ) ،ص ص.16 – 14
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 -9خالد محمد العبدلي ،الصالبة النفسية وعالقتيا بأساليب مواجية الضغوط النفسية
لدى عينة مف طالب المرحمة الثانوية المتفوقيف دراسياً والعادييف بمدينة مكة المكرمة،
رسالة ماجستير(منشورة) ،جامعة أـ القرى2812( ،ـ).
 -00راي بوناماكي ،الصحة النفسية لمنساء الفمسطينيات تحت االحتالؿ اإلسرائيمي،
ترجمة أحمد بكر ،جمعية الدراسات العربية ،القدس1988(،ـ).
 -00رشا راغب إبراىيـ ،الضغوط النفسية وعالقتيا بمستوى الطموح لدى طالب المرحمة
الثانوية ،رسالة ماجستير(غير منشورة) ،معيد الدراسات العميا لمطفولة ،جامعة عيف
شمس ،القاىرة1998( ،ـ).
 -06رياض العاسمي ،عمم النفس اإليجابي اإلكمينيكي ،دار اإلعصار العممي،
عماف2814(،ـ).
 -03طو حسيف ،وعبد العظيـ حسيف ،استراتيجيات إدارة الضغوط التربوية والنفسية ،دار
الفكر لمنشر والتوزيع ،عماف2886(،ـ).
 -04عادؿ اليال لي ،بعض أساليب مواجية الضغوط لدى طالب مرحمة التعميـ المتوسط
والثانوي بمدينة مكة المكرمة ،رسالة ماجستير(غير منشورة) ،قسـ عمـ النفس ،جامعة
أـ القرى ،مكة المكرمة2889(،ـ).
 -05عبد المنعـ السيد ،أبعاد الذكاء االنفعالي وعالقتيا باستراتيجيات التعامؿ مع
الضغوط والصالبة النفسية واإلحساس بالكفاءة الذاتية ،مجمة اإلرشاد النفسي،
العدد2887( ،60ـ) ،ص ص .281 -157
 -06عمي عسكر ،ضغوط الحياة وأساليب مواجهتها ،ط ،4دار الكتاب الحديث ،القاىرة،
(2883ـ).
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 -07عماد مخيمر ،الصالبة النفسية والمساندة االجتماعية – متغيرات وسيطة في العالقة
بيف الضغوط وأعراض االكتئاب لدى الشباب الجامعي ،المجمة المصرية لمدراسات
النفسية ،مجمد1997( ،)17( .7ـ) ،ص ص .28 – 1
 -08عماد مخيمر ،مقياس الصالبة النفسية ،مكتبة األنجمو المصرية ،القاىرة،
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مالمح التحول الديمقراطي في المجتمع الميبي دراسة استكشافية عمى عينة
من المتعممين في مدينة الزاوية

جدور
د .محمود سالم ّ

مقدمة البحث:

جامعة الزاوية  /كمية اآلداب  /قسم عمم االجتماع

تأثر المجتمع الميبي كغيره مف المجتمعات بعوامؿ التغير العديدة وبخاصة تمؾ التي
تزامف ظيورىا وانتشارىا عالمياً مع نياية القرف العشريف وبداية القرف الحادي والعشريف ،منيا
ثورة التكنولوجيا والمعمومات واالتصاالت واإلعالـ التي ذاعت وانتشرت بصورة كبيرة مع
تسعينيات القرف المنصرـ وجعمت مف العالـ قرية صغيرة .ومف ىذه التكنولوجيا :القنوات
الفضائية ،والحاسب اآللي ،والياتؼ النقاؿ ،وشبكة المعمومات الدولية ،والبريد االلكتروني..
لقد حممت ىذه التكنولوجيا مع انتشارىا قيـ جديدة كثيرة ومتنوعة ،أثرت في األفراد والنظـ
االجتماعية عمى حد سواء .فعمى مستوى األفراد أسيمت في زيادة وعييـ بما يدور حوليـ،
وأثرت في مستوى تطمعاتيـ وطموحاتيـ .أما عمى مستوى النظـ االجتماعية ،فقد شيدت ىي
األخرى تغيرات في أنساقيا الداخمية ووظائفيا ،ويأتي النظاـ السياسي مف بيف ىذه األنظمة
التي طاليا التغير ،إذ عممت العديد مف بمداف العالـ عمى تطوير أنظمتيا السياسية وبخاصة
فيما يتعمؽ بنسؽ الحكـ بما يتالءـ مع األوضاع الجديدة ،وسعت إلى تبني أنظمة الحكـ
الديمقراطية كبديؿ لألنظمة التسمطية والممكية والشمولية التي ىيمنت عمى المجتمعات
اإلنسانية عدة قروف.
ومع ذلؾ ظمت المجتمعات العربية بعامة والمجتمع الميبي بخاصة مف بيف المجتمعات
التي لـ تسع إلى إحداث تغيرات حقيقية في أنظمتيا السياسية ،وتواكب الدعوات العالمية
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والمحمية التي تطالب بتبني أنظمة أكثر ديمقراطية ،وليذا بقيت السمة الغالبة عمى المشيد
العربي ىي تغمغ ؿ نواقص محددة في البنية المجتمعية العربية تعوؽ التنمية اإلنسانية الشاممة
مف بينيا نقيصة الحرية والحكـ الصالح (تقرير التنمية اإلنسانية العربية2003 ،ـ-19 :
 ،)20كما أكد تقرير األمـ المتحدة لمتنمية البشرية أف البمداف العربية وحدىا مف بيف بمداف
العالـ ال تظير ما يشير إلى التحوؿ نحو الديمقراطية بشكؿ حقيقي( .تقرير التنمية
البشرية2010،ـ ،)69 :وكذلؾ مؤشري الديمقراطية والحكـ الرشيد المذيف صد ار عاـ 2014ـ
وصنفا غالبية البمداف العربية مف ضمف البمداف ذات األنظمة االستبدادية بما في ذلؾ نظاـ
الحكـ في ليبيا ،الذي اتسـ في أغمبو (2011-1973ـ) بالتسمطية وانعداـ الحكـ الرشيد
والفساد اإلداري والمالي والواسطة ،وخنؽ الحريات ،وانتشار التخمؼ في معظـ أرجاء البالد.
أضؼ إلى ذلؾ انغالؽ النظاـ وعدـ انفتاحو عمى التغيرات الدولية واإلقميمية والمحمية ،فكاف
مف نتائج كؿ ذلؾ اندالع ثورة  17فبراير 2011ـ في إطار ما سمي بثورات الربيع العربي.
ىدؼ البحث إلى محاولة تتبع مالمح التحوؿ الديمقراطي Democratic Transition
في المجتمع الميبي ما بعد ثورة  17فبراير 2011ـ ،سواء مف حيث المشاركة السياسية أـ
مف حيث الرضا عف نتائج االنتخابات التي جرت ،أـ مف حيث الموقؼ مف بعض القضايا
السياسية المطروحة عمى الساحة الميبية .جاء البحث في مقدمة وأربعة مباحث :المبحث
األول ،تضمف عرضاً نظرياً مختص اًر لمسارات التحوؿ الديمقراطي وبعض العوامؿ المؤثرة
فيو .المبحث الثاني ،اشتمؿ عمى مشكمة البحث ومنيجيتو .وتناوؿ المبحث الثالث ،عرضاً
لنتائج الدراسة الميدانية وتفسيرىا .وجاء المبحث الرابع ،مشتمالً عمى خالصة النتائج
والتوصيات.
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المبحث األول -مسارات التحول الديمقراطي في المجتمع الميبي وبعض العوامل المؤثرة
فيه:
أوالً -إطاللة عمى مسار التحول الديمقراطي قبل ثورة  17فبراير:
تعود البدايات الحقيقية النطالقة المشروع الديمقراطي في ليبيا إلى ثالثة أحداث ىامة:
األوؿ ،تمثؿ في اعتماد مشروع الدستور مف قبؿ الجمعية الوطنية (لجنة الستيف) برئاسة
المبعوث األممي إلى ليبيا اليولندي أدرياف بمت في  7أكتوبر 1951ـ .الثاني ،إعالف
استقالؿ البالد في  24ديسمبر 1951ـ .الثالث ،إجراء أوؿ انتخابات في  19فبراير
1952ـ .غير أف ىذه االنطالقة لـ يكتب ليا النجاح بسبب األحداث التي رافقت ىذه
االنتخابات عمى خمفية إعالف شبية التزوير ،مف قبؿ األحزاب الخاسرة آنذاؾ وبخاصة حزب
المؤتمر بقيادة بشير السعداوي ،وما ترتب عمى ذلؾ مف اندالع المواجيات بيف مؤيدي ىذه
األحزاب والبوليس ،والتي أسفرت عف مقتؿ عدد مف األشخاص (مصطفى بف حميـ:2003،
 )225-218األمر الذي دفع برئيس الوزراء محمود المنتصر بإصدار قرار بحؿ تمؾ
األحزاب .وكاف ىذا القرار أوؿ قيد وضع لمحد مف الممارسة الديمقراطية الحقيقية بالمجتمع
الميبي ،وحسـ أمرىا بمجموعة مف الق اررات التي صدرت في بدايات حكـ القذافي في األوؿ
مف سبتمبر 1969ـ ،بدءاً بإصدار اإلعالف الدستوري في  11ديسمبر 1969ـ الذي قضى
بإلغاء دستور البالد (المادة  ،)33واستحوذ عمى السمطتيف التشريعية والتنفيذية (المادة ،)18
ومرو اًر بإصدار قانوف تجريـ الحزبية رقـ  17لسنة 1973ـ الذي نص عمى أف الحزبية
انتياء بإعالف القذافي ما أسماه بالثورة
خيانة في حؽ الوطف وعقوبتو اإلعداـ (المادة  ،)2،3و ً

الثقافية  -الشعبية في خطابو بمدينة زواره بتاريخ  15أبريؿ 1973ـ الذي حدد فيو النقاط
الخمس المتمثمة في -1:تعطيؿ كافة القوانيف المعموؿ بيا اآلف -2.القضاء عمى الحزبييف
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وأعداء الثورة -3 .إعالف الثورة الثقافية -4 .إعالف الثورة اإلدارية والقضاء عمى
البيروقراطية -5 .إعالف الثورة الشعبية.
استثمر ىذا اإلعالف ووظؼ في إيداع المعارضيف مف المثقفيف والجامعييف واإلعالمييف
والكتاب في السجوف ،واضطر غيرىـ إما إلى التزاـ الصمت أو الفرار خارج الوطف .ولتميد
الطريؽ بعد ذلؾ لتطبيؽ أفكار القذافي ورؤيتو السياسية وفمسفتو التي ضمنيا في الكتاب
األخضر الذي أصدره عاـ 1976ـ ،واعالف قياـ سمطة الشعب والنظاـ الجماىيري في مدينة
سبيا في  2مارس 1977ـ .ولتعزيز النظاـ الجديد أسس القذافي أداة خارج القانوف تستمد
شرعيتيا منو مباشرة ومف الثورة الشعبية أطمؽ عمييا حركة المجاف الثورية عاـ 1979ـ،
لتكوف اليد القامعة ألية محاوالت داعية لممارسة الديمقراطية خارج ىذا النظاـ .بيذه
الممارسات دخمت ليبيا زمف قمع الحريات ،والقتؿ ،والتيجير ،والفوضى السياسية ،والفساد
اإلداري والمالي وتردي المستوى المعيشي ،وانتيت بعد اثنتيف وأربعيف سنة مف حكـ الفرد
بثورة  17فبراير 2011ـ.
ثانياً -بعض العوامل المؤدية إلى التحول الديمقراطي بالمجتمع الميبي:
عممية التحوؿ الديمقراطي عممية معقدة ومؤثرة في الوقت ذاتو عمى نوعية وطبيعة النظاـ
الديمقراطي الوليد وفرص ترسيخو؛ لذلؾ انشغؿ بيا العمماء والباحثيف منذ سبعينيات القرف
الماضي ،وأف ىذا االنشغاؿ أسفر عف وجود ت اركـ معرفي كبير سواء مف حيث الجانب
النظري والمفاىيمي أـ مف حيث العوامؿ الداخمية والخارجية المؤدية إلييا ،أـ مف حيث طرؽ
التحوؿ ،أـ مف حيث مخرجاتيا .وتعد قضية العوامؿ الداخمية والخارجية ودورىا في إحداث
التحوؿ الديمقراطي بالمجتمعات مف بيف القضايا الرئيسة التي تـ االىتماـ بيا والتركيز
عمييا .مف ىذه العوامؿ ما يمكف إيجازه في اآلتي -1:تفاقـ األزمات الداخمية وعجز النظاـ
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غير الديمقراطي عف مواجيتيا بفاعمية -2 .طبيعة الفاعميف السياسييف مف حيث ىوياتيـ
وميزاف القوة النسبي فيما بينيـ -3 .طبيعة المجتمع المدني ومدى فاعمية قواه ومنظماتو في
ممارسة الضغوط مف أجؿ االنتقاؿ الديمقراطي -4 .دور الدوؿ الكبرى الغربية والتكتالت
الكبرى في دعـ عممية التنقؿ الديمقراطي -5 .دور البنؾ الدولي وصندوؽ النقد وغيرىـ مف
مؤسسات التمويؿ الدولية في دعـ سياسات التحرر االقتصادي والسياسي والتحوؿ
الديمقراطي -6 .انتشار قيـ الديمقراطية وحقوؽ اإلنساف عمى الصعيد العالمي في ظؿ موجة
العولمة وثورة المعمومات واالتصاالت( .حسنيف توفيؽ إبراىيـ2013 ،ـ) .مف بيف ىذه
العوامؿ ركز الباحث عمى دور ثورة المعمومات واالتصاالت واإلعالـ في نشر بعض قيـ
الديمقراطية والتحوؿ الديمقراطي في المجتمع الميبي ومقارنتو بشيء مف اإليجاز مع المجتمع
العربي والعالمي.
مع بداية تسعينيات القرف العشريف حدثت تغيرات كبيرة عمى مستوى العالـ والوطف العربي
والمجتمع الميبي ،نتيجة عوامؿ كثيرة مف بينيا انتشار قيـ العولمة ومنتجاتيا واقباؿ الناس
عمييا وبخاصة منتجاتيا التكنولوجية المرتبطة بوسائؿ االتصاالت واألعالـ والمعمومات،
والتي أسيمت بدورىا في انتشار العديد مف القيـ العالمية الجديدة وبخاصة قيـ الديمقراطية
بيف الناس في مختمؼ المجتمعات .لقد أكد العديد مف العمماء والباحثيف عمى دور ىذه
الوسائؿ في انتشار قيـ الديمقراطية مف بينيـ عالـ االجتماعي البريطاني المعاصر أنتوني
غدنز الذي أكد عمى أف مف بيف العوامؿ التي أدت إلى انتشار الديمقراطية الميبرالية في
العالـ ،انييار االتحاد السوفيتي وانتشار العولمة ،والى اإلسياـ الحاسـ لوسائؿ اإلعالـ
الجماىيرية وال سيما التمفاز واإلنترنت ..موضحاً أنو كمما ازدادت عولمة األنشطة االجتماعية
ازداد فضوؿ الناس ورغبتيـ في معرفة سبؿ الحكـ ومقارنتيا بالنظـ التي تحكميـ ،واتساع
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أفاقيـ وطموحاتيـ إلى مزيد مف المشاركة السياسية والى التحوؿ الديمقراطي( ..أنتوني
غدنز. )479-478 :2005،
لقد شيد المجتمع الميبي انتشا اًر واسعاً لموسائؿ التكنولوجية الحديثة ،منذ تسعينيات القرف
العشريف -بالرغـ مف كؿ الجيود التي بذليا النظاـ السابؽ في مراقبتيا والحد منيا بكؿ
الوسائؿ التشريعية واإلجرائية  -وبخاصة :وسائؿ اإلعالـ الجماىيري الحديثة ممثمة في
القنوات الفضائية ،ووسائؿ االتصاؿ ممثمة في اليواتؼ المحمولة ،وشبكو االتصاالت الدولية
(االنترنت) ،والبريد االلكتروني ،وتوظيفيا لمحصوؿ عمى األخبار والمعمومات بصورة يومية
بديال عف الوسائؿ التقميدية كالراديو ،والصحؼ اليومية ،والمجالت المطبوعة وىذا ما أكدتو
النسب المستقاة مف عينة مسح القيـ العالمي

*

World Values Survey-WVS:

) )2010-2014المبيف بالجدوؿ رقـ ( .)1إذ يتضح أف أكثر المصادر توظيفاً مف قبؿ
الميبييف لمحصوؿ عمى المعمومات واألخبار بشكؿ يومي ىي أخبار التمفزيوف بنسبة
 ،%76.9يمييا الياتؼ المحموؿ بنسبة  ،%70.8فأخبار الراديو  ،%47.6فاإلنترنت
 ،%39.3فالبريد االلكتروني  ،%27وجاءت الصحؼ اليومية بنسبة  ،%6.2والمجالت
المطبوعة بنسبة  .%2.1ويالحظ مف الجدوؿ تفوؽ العينة الميبية عف العينتيف العالمية
والعربية فيما يتعمؽ بتوظيؼ التمفزيوف ،والياتؼ المحموؿ ،واالنترنت ،والبريد االلكتروني،

*

مسػػح عػػالمي طبػػؽ عمػػى عينػػة مػػف القػػارات السػػت ،يتنػػاوؿ حالػػة التغيػػر الثقػػافي واالجتمػػاعي والسياسػػي الػػذي تتعػػرض لػػو

المجتمعػػات اإلنسػػانية ،ومػػدى تػػأثيره فػػي القػػيـ والمعتقػػدات األساسػػية  .بدايتػػو كانػػت فػػي عػػاـ 1981ـ ،وتشػػرؼ عميػػو ىيئػػة

عممية مركزىا استوكيمـ في السويد تحت إشراؼ رونالد انجمهاارت أسػتاذ العمػوـ السياسػية فػي جامعػة ميتشػيغف .قػاـ الباحػث
بتجميع البيانات الواردة بالجدوؿ مف المصدر . ww.worldvaluessurvey.org/wvSOline.jsp :معظـ ىذه البيانػات
أخػػذت مػػف عينػػة البمػػداف العربيػػة اآلتيػػة :المغػػرب ،الج ازئػػر ،ليبيػػا ،تػػونس ،مصػػر ،لبنػػاف ،الػػيمف ،قطػػر ،الع ػراؽ ،الكويػػت،

فمسطيف ،األردف .خالؿ الفترة مف 2014 – 2013ـ.
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وأخبار الراديو لمحصوؿ عمى المعمومات بشكؿ يومي ،وبالمقابؿ يالحظ انخفاض توظيؼ
العينة الميبية لمصحؼ اليومية والمجالت المطبوعة في الحصوؿ عمى المعمومات بشكؿ
يومي عف العينتيف العالمية والعربية.
الجدول رقم ( )1يبين النسب المئوية فيما يتعمق بحصول الناس
عمى األخبار والمعمومات بشكل يومي من بعض المصادر اإلعالمية واالتصال
البريد

الصحؼ

أخبار

المجالت

الوسيمة

التمفزيوف

االلكتروني

اليومية

الراديو

المطبوعة

العالـ

%73.3

%41.4

%29.2

%20

%30

%42

%6

الوطف

%69.9

%41.4

%32

%23.2

%20.6

%32

%4.9

البمد

الياتؼ

اإلنترنت

المحموؿ

العربي
المجتمع

%76.9

%70.8

%39.3

%27

%6.2

%47.6

%2.1

الميبي

المصدر) World Values Survey-WVS: 2010-2014 ) :
لقد أتاح استخداـ ىذه التقنيات لمناس بالمجتمع الميبي فرصة لمتعرؼ عمى األخبار ،وميد
ليـ الطريؽ لمحصوؿ عمى المعمومات التي ينشدونيا ،وتمكينيـ مف اإلطالع عمى ما يدور
حوليـ عمى المستوييف الداخمي والخارجي ،كما مكنتيـ مف التواصؿ مع اآلخريف ،والتعبير
عف أرائيـ ،وتحديد مواقفيـ مف القضايا الحياتية المختمفة وبخاصة فيما يتعمؽ بأنظمة الحكـ
السياسية وقيـ الديمقراطية ومضامينيا .إذ يظير الجدوؿ رقـ ( )2تفوؽ العينة الميبية بمسح
القيـ العالمي عمى العينتيف العالمية والعربية فيما يتعمؽ برأييـ في بعض القيـ المرتبطة
بالديمقراطية وأنظمة الحكـ السياسية .فقد جاء تأكيد  %50.5مف أفراد العينة الميبية عمى
أىمية أف يعيش الفرد في بمد تحكمو الديمقراطية .وضرورة اختيار الرؤوساء والقادة في
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انتخابات حرة بنسبة  .%44.7وجاء تساوييـ مع العينتيف العالمية والعربية فيما يتعمؽ
بأىمية وجود نظاـ سياسي ديمقراطي يحكـ البمد ،فقد كانت إجاباتيـ ما بيف جيد جداً وال
باس بو بنسبة  .%82.2أما عف رأييـ في حكـ الجيش لمبمد فقد وافؽ عميو  %57ما بيف
جيد جداً وال باس بو وىي أعمى مف العينتيف العالمية والعربية ،وجاء ىذا االقتناع نتيجة
الظروؼ التي مر بيا الميبيوف بعد انتخابات المؤتمر الوطني والحكومة ،وأدائيما المحدود
جدا في معالجة القضايا الرئيسة بالمجتمع األمر الذي أدخؿ البالد في حالة مف الفوضى
السياسية واألمنية.
الجدول رقم ( )2يبين النسب المئوية فيما يتعمق
برأي الناس في بعض القيم المرتبطة بأنظمة الحكم حسب مسح القيم العالمي
الديمقراطية

القيـ

بالحكـ البمد

المرتبطة

وجود

نظاـ

حكـ

حكـ الجيش

العيش في بمد

اختيار الرؤوساء في

لمبمد

تحكمو

انتخابات حرة

الديمقراطية

ديمقراطي
لمبمد
العالـ

%82.1

%24.9

%40.9

%40.6

الوطف العربي

%83

%31.4

%42.5

%37

المجتمع الميبي

%82.2

%57

%50.5

%44.7

المصدر :جمعت ىذه القيـ مف ) ) World Values Survey-WVS: 2010-2014

لقد أسيـ انتشار القيـ الديمقراطية في العالـ منذ تسعينيات القرف العشريف في تطوير
العديد مف المجتمعات ألنظمتيا السياسية ،باستثناء المجتمعات العربية ،التي بقيت محافظة
عمى أنظمتيا السياسية دوف أي تطوير ومف بينيا النظاـ السياسي بالمجتمع الميبي ،ولـ تراع
المبادرات ودعوات اإلصالح السياسي والتوجو نحو الديمقراطية التي دعا إلييا العديد مف
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القادة والحكومات ومؤسسات المجتمع المدني التي برزت منذ 2003ـ* وتوجيات المواطف
العربي التي تطالب بالتحوؿ نحو الديمقراطية والحرية والعيش بكرامة داخؿ مجتمع يسوده
العدؿ وتكافؤ الفرص ،وىذا ما أكده تقرير التنمية اإلنسانية العربية الصادر في 2003ـ الذي
خمص إلى وجود عدة نواقص يعيشيا المشيد العربي مف بينيا نقيصة الحرية والحكـ الصالح
(تقرير التنمية اإلنسانية العربية2003 ،ـ .)20-19 :كما أكد تقرير التنمية البشرية لعاـ
 2010ـ ،أف البمداف العربية بالرغـ مف وجود بعض التقدـ في اإلصالحات الديمقراطية بيا
فإنيا وحدىا ال تظير ما يشير إلى التحوؿ نحو الديمقراطية بشكؿ حقيقي .وأف معظـ ىذه
اإلصالحات قابمتيا تدابير تعيؽ حقوؽ اإلنساف في مجاالت أخرى (تقرير التنمية البشرية،
2010ـ .)69 :أكدت ىذه الحقيقة بعض المؤشرات الدولية التي تيتـ برصد حالة
الديمقراطية في العالـ منيا مؤشر الديمقراطية  Democracy Indexومؤشر الحكـ
الرشيد  .Worldwide Governance Indicatorsإذ أظير مؤشر الديمقراطية الصادر
عاـ 2014ـ أف غالبية أنظمة الحكـ بالمجتمعات العربية صنفت عمى أنيا أنظمة تسمطية
بما في ذلؾ المجتمع الميبي الذي جاء متوسطو  3.8وىو أدنى مف المتوسط العاـ
لممؤشر5.55

) .(The Democracy Index-2014كما صنؼ مؤشر الحكـ الرشيد

لمعاـ ذاتو البمداف العربية عمى أنيا أنظمة حكـ تسمطية بما في ذلؾ المجتمع الميبي الذي
جاء متوسطو عمى ىذا المؤشر ( )1.73-وىو أدنى بكثير مف قيمة المؤشر الذي يتراوح
مداه مف ()2.5+ ، 2.5-

*

(The Worldwide Governance Indicators-WGI-

مػف نتػائج ىػذه الػػدعوات اعتػراؼ القػادة العػرب فػػي قمػة تػونس  24مػايو 2004ـ بمشػػروعية اإلصػالح الػديمقراطي .لمزيػػد

اإلطالع عف ىذه المبادرات والمواقؼ راجع ( تقرير التنمية اإلنسانية العربية2004 ،ـ)26-24 :
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) .2014لقد ترتب عمى بقاء النظـ السياسية بالمجتمعات العربية بعامة والمجتمع الميبي
بخاصة عمى ما ىي عميو ،وتردي األوضاع االجتماعية واالقتصادية إلى خروج الناس فكؿ
مف تونس ومصر وليبيا واليمف وسورية عمى أنظمة حكميا في انتفاضات شعبية عاـ
2011ـ*.
ثالثاً -مسار التحول الديمقراطي في المجتمع الميبي بعد ثورة  17فبراير:
عقب إعالف رئيس المجمس االنتقالي المؤقت مصطفى عبد الجميؿ مف بنغازي تحرير
ليبيا بتاريخ  23أكتوبر 2011ـ تولى المجمس االنتقالي تسيير دفة الحكـ في ليبيا ،وأصدر
العديد مف القوانيف والتشريعات التي تصب في اتجاه إحياء المشروع الديمقراطي في ليبيا
وبخاصة منيا ما يتعمؽ بالحريات العامة وممارسة الديمقراطية في البالد .فكاف أف أصدر
القانوف رقـ  2لسنة 2012ـ بشأف إنياء العمؿ بقانوف تجريـ الحزبية الذي صدر في عيد
القذافي .كما أصدر القانوف رقـ  29لسنة 2012ـ بشأف تنظيـ األحزاب والكيانات السياسية
وحظر تشكيميا عمى أساس ديني أو قبمي .كما أصدر القانوف رقـ  4لسنة 2012ـ بشأف
انتخاب المؤتمر الوطني.
كانت األجواء في عموـ ليبيا حتى انتخاب المؤتمر الوطني في  7يوليو 2012ـ إيجابية،
وشيد العالـ بنزاىة ىذه االنتخابات بعد أف كانت تنتابو شكوؾ حوؿ جدواىا بسبب انتشار
السالح والجماعات المسمحة ،وىيمنة النظاـ االستبدادي عمى البالد ما يزيد عف أربعة عقود،
وتعجب مف نسبة المشاركة التي بمغت  % 62والتي فاقت كؿ التوقعات .لكف األمور تبدلت
*

تجنباً النتشار أوسع ليذه االنتفاضات بالبمداف العربية أقدمت العديد مف الحكومات عمى بعض اإلجراءات اإلصالحية

وبخاصة في بمداف الخميج شممت الجانبيف االقتصادي والسياسي فعمى سبيؿ المثاؿ سمحت الحكومة السعودية وألوؿ مرة

لممرأة بالترشح لالنتخابات البمدية في ديسمبر 2015ـ.
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منذ المحظات األولى استالـ المؤتمر الوطني السمطة بالبالد ،إذ بدأ االنقساـ الداخمي جمياً
بيف كتمتيف كبيرتيف داخؿ المؤتمر :األولى ،تضـ ما وصؼ بالتيار الميبرالي ممثالً في
تحالؼ القوى الوطنية الذي حصؿ عمى أكبر عدد مف المقاعد في المؤتمر ( )39مقعداً
بقيادة محمود جبريؿ .والثانية ،وصفت بالمحافظة التي ضمت عدد مف التيارات الدينية مف
بينيا حزب الوطف الذي يقوده عبد الحكيـ بالحاج ،وحزب األمة الذي يقوده سامي الساعدي
المذيف انضما معاً في كتمة واحدة داخؿ المؤتمر تحت مسمى كتمة الوفاء لمشيداء وىما
يمثالف الجماعة الميبية المقاتمة ،وحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لإلخواف الذي تحصؿ
عمى ( )17مقعداً بقيادة محمد صواف .وانتيى الصراع بينيما بييمنة كاسحة لمتيار المحافظ
عمى المؤتمر وتحييد تحالؼ القوى الوطنية الذي بقيت مشاركتو في العممية السياسية ورسـ
السياسات بالمؤتمر شكمية.
برزت منذ البداية تحديات كبيرة أماـ المؤتمر الوطني في ىذه المرحمة االنتقالية منيا
التحديات األمنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية ،وبدأت ىذه التحديات وبخاصة األمنية
منيا تظير في صورة عنؼ ونزاع مسمح منذ بداية 2012ـ ،إذ برزت النزعات القبمية في
الغرب والجنوب ،والصراع المستمر بيف الثوار وبعض أنصار النظاـ السابؽ وبخاصة في
سرت وبني وليد ،وبروز كذلؾ الحركة الفيدرالية عمى الواجية لمعاـ ذاتو ،وتصاعد مسمسؿ
االغتياالت في بنغازي والتي كانت أوليا اغتياؿ السفير األمريكي وثالثة مف مرافقيو في 11
سبتمبر2012ـ.
اتسمت فترة حكـ المؤتمر الوطني لمبالد باالضطراب والفوضى واالنقسامات الداخمية
وعدـ السيطرة ،ومما زاد في تعقد المشيد السياسي وتعميؽ الخالفات والصراعات في كامؿ
البالد ،إصداره العديد مف الق اررات والقوانيف منيا عمى سبيؿ المثاؿ قانوف العزؿ السياسي رقـ
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 13لسنة 2013ـ بتاريخ  8مايو 2013ـ ،واعتماده عمى العديد مف الكتائب والجماعات
المسمحة تحت مسمى المجالس العسكرية والدروع ،والمجنة األمنية العميا ،وغرفة عمميات ثوار
ليبيا ،وعمؿ عمى دعميا وترسيخيا بدالً مف التفكير في حميا وادماجيا في المؤسسة
العسكرية النظامية .لقد ترتب عمى األداء السيئ لمعممية السياسية بالبالد والمعالجات الخاطئة
لمقضايا الرئيسة إثارة الشارع الميبي ،فظيرت العديد مف المظاىرات المنددة بسياسات المؤتمر
وازدادت حدة ىذه المظاىرات وانتظمت تحت مسميات مختمفة مف بينيا (حراؾ ال لمتمديد)
وبخاصة عندما قرر المؤتمر التمديد لنفسو فترة جديدة في  9فبراير 2014ـ .وعندما لـ
تحقؽ ىذه المظاىرات أىدافيا أعمف المواء أبولقاسـ خميفة حفتر عبر قناة العربية صباح
الجمعة في  14فبراير 2014ـ تعطيؿ المؤتمر والحكومة واإلعالف الدستوري فكاف ىذا برأي
المراقبيف انقالباً عمى الشرعية ،لكف حفتر تراجع فيما بعد وأكد أف غايتو ليست تولي السمطة
في البالد ،واف ما قاـ بو ىدفو إنقاذ البالد مف الفوضى التي جمبيا المؤتمر الوطني .ثـ عاد
وأعمف في  17يونيو 2014ـ عف عممية الكرامة لمواجية العنؼ واالغتياالت التي طالت
المدنييف وجنود وضباط الجيش الميبي بمدينة بنغازي .وبالمقابؿ وفي مواجية عممية الكرامة
برز تنظيـ مسمح ضـ تحت مضمتو العديد مف التيارات السياسية والدينية أطمؽ عميو الثوار
عممة فجر ليبيا في  13يوليو 2014ـ.
وبالرغـ مف كؿ ذلؾ أنجز المؤتمر العديد مف المياـ الموكمة إليو ،واف كاف إنجازه ليا تـ
تحت ضغط الشارع .إذ تولى المؤتمر انتخاب رئيس الحكومة عمى زيداف في  14أكتوبر
2012ـ ،كما أصدر العديد مف القوانيف والق اررات التي ىدفت إلى تعزيز المسار الديمقراطي
منيا قانوف المصالحة والعدالة االنتقالية ،وقانوف الييئة العميا لتطبيؽ معايير النزاىة ،وقانوف
انتخاب لجنة الستيف رقـ  17لسنة 2013ـ لصياغة الدستور ،وأشرؼ عمى انتخابات الييئة
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التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في  20فبراير 2014ـ ،التي بمغت نسبة المشاركة فييا
 % 47مف إجمالي المسجميف .اعتماده لمخارطة ( ب ) بتاريخ  11مارس 2014ـ التي
أعدتيا لجنة فبراير التي نصت عمى الذىاب إلى انتخابات برلمانية ورئاسية مباشرة مف
الشعب وتضمينيا في التعديؿ رقـ ( )7لإلعالف الدستوري ،وأصدر في ضوئيا قانوف
انتخاب مجمس النواب رقـ  10لسنة 2014ـ بتاريخ  30مارس 2014ـ وأشرؼ عمى
انتخابو في  25يونيو 2014ـ والذي بمغت نسبة المشاركة فيو  %41مف إجمالي المسجميف.
المبحث الثاني -مشكمة البحث وتساؤالته:
أوالً -مشكمة البحث :سعى ىذا البحث إلى محاولة فيـ طبيعة التحوؿ الديمقراطي بالمجتمع
الميبي مف خالؿ عينة مف مدينة الزاوية بعد ثورة  17فبراير واستشراؼ مستقبمو .وقد تحددت
مشكمة البحث في سؤاؿ عاـ مفاده :ما مالمح التحوؿ الديمقراطي في المجتمع الميبي بعد
ثورة  17فبراير 2011ـ .أما التساؤالت الفرعية فشممت:
 -1ما العوامؿ التي أسيمت في عممية التحوؿ الديمقراطي في المجتمع الميبي؟
 -2كيؼ بدت مالمح المشاركة في العممية السياسية بعد ثورة  17فبراير مف حيث :المتابعة
واالىتماـ بالشأف العاـ .المعايير التي في ضوئيا تـ اختيار المرشحيف لممؤتمر الوطني العاـ
بنظاميو الفردي والقائمة ،والمرشحيف لممجمس المحمي .أولويات المؤتمر الوطني العاـ
والمجمس المحمي بالمدينة في ىذه المرحمة؟
 -3ما مدى الرضا عف نتائج االنتخابات لكؿ مف المؤتمر الوطني والمجمس المحمي وأدائيما
؟
 -4ما الموقؼ مف بعض القضايا السياسية المطروحة عمى الساحة الميبية  :نظاـ الحكـ
المالئـ ،األسس التي يقوـ عمييا الدستور ،أسموب انتخاب لجنة الستيف ،أسموب االستفتاء
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عمى الدستور ،قانوف العزؿ السياسي ،العدالة والمصالحة الوطنية ،تجميد األحزاب ،المسؤوؿ
عمى تردي األوضاع بالبالد ،مستقبؿ األوضاع في ليبيا بعد الدستور ؟
ثانياً -أهداف البحث:
 -1التعرؼ عمى بعض العوامؿ التي أسيمت في عممية التحوؿ الديمقراطي في المجتمع
الميبي.
 -2التعرؼ عمى الكيفية التي شارؾ بيا الناخبوف في أوؿ انتخابات برلمانية ومحمية مف
حيث :متابعتيـ واىتماميـ بالشأف العاـ والعممية االنتخابية .والمعايير التي في ضوئيا تـ
اختيار المرشحيف لممؤتمر الوطني العاـ بنظاميو الفردي والقائمة ،والمرشحيف لممجمس
المحمي .ومف حيث تصوراتيـ لألولويات التي يرونيا لممؤتمر الوطني العاـ والمجمس المحمي
بالمدينة.
 -3التعرؼ عمى مدى الرضا عف نتائج االنتخابات لكؿ مف المؤتمر الوطني والمجمس
المحمي والرضا عف أدائيما.
 -4التعرؼ عمى موقؼ المبحوثيف مف بعض القضايا السياسية المطروحة عمى الساحة
الميبية :نظاـ الحكـ المالئـ؛ األسس التي يقوـ عمييا الدستور؛ أسموب انتخاب لجنة الستيف؛
أسموب االستفتاء عمى الدستور؛ قانوف العزؿ السياسي؛ العدالة والمصالحة الوطنية؛ تجميد
األحزاب؛ المسؤوؿ عف تردي األوضاع بالبالد؛ ومستقبؿ األوضاع في ليبيا بعد الدستور.
ثالثاً -أهمية البحث :تكمف أىمية ىذا البحث العممية فيما يقدمو مف نتائج ومعرفة نظرية
وواقعية جديدة مستمدة مف الدراسة الميدانية تضاؼ إلى حقؿ عمـ االجتماع السياسي ،مف
خالؿ إلقاء الضوء عمى بعض الجوانب المتعمقة بالتحوؿ الديمقراطي في المجتمع الميبي
بعامة ومدينة الزاوية بخاصة بعد ثورة  17فبراير 2011ـ ،في إطار حالة التغير التي
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يشيدىا المجتمع والتحوؿ مف نظاـ حكـ الفرد إلى النظاـ الديمقراطي .أما أىميتو العممية
فتكمف فيما يقدمو مف نتائج مستخمصة مف الدراسة الميدانية عف العممية السياسية ،وما يقدمو
مف توصيات يمكف أف تفيد المتخصصيف والمسؤوليف السياسييف واالجتماعييف في تقييـ ىذه
المرحمة واإلفادة منيا في حؿ بعض المشكالت ،وكذلؾ تقديـ مقترحات بحثية جديدة لسد
النقص الذي لـ يستوفو ىذا لبحث.
رابعاً -مبررات البحث :
 -1رصد حالة التحوؿ الديمقراطي في مجتمع يعيش حالة انتقاؿ مف ظروؼ وأوضاع
سياسية غير ديمقراطية ممثمة في حكـ الفرد  ،إلى ظروؼ وأوضاع سياسية يتمثؿ فييا
الناس الديمقراطية بعد قياـ ثورة  17فبراير 2011ـ.
 -2استمرار حالة الفوضى بالمجتمع بعامة وعدـ استق ارره

بالرغـ مف قياـ المؤسسات

الشرعية المنتخبة سواء التشريعية أـ التنفيذية ،يتطمب بالضرورة إجراء دراسات وأبحاث
لغرض تقييـ ىذه المرحمة والتعرؼ عمى اآلثار المترتبة عمييا.
 -3قمة األبحاث والدراسات التي أجريت في البالد عف الممارسة الديمقراطية إف لـ نقؿ عدـ
وجودىا أصالً في مجتمع يشيد تحوالت جذرية في نظامو السياسي ،وبالتالي عدـ توفر
بيانات ومعمومات وافية عنيا.
خامساً -مصطمحات البحث ومفاهيمه:
ال
 -1الديمقراطية :تعد الديمقراطية أحد أنظمة الحكـ في العالـ ،اتخذت عبر التاريخ أشكا ً
عدة .وقد شاع في المجتمعات الحديثة أنظمة الحكـ الديمقراطية التمثيمية بنوعييا الديمقراطية
الميبرالية التي تسود في غالبية المجتمعات الغربية ،والديمقراطية الشعبية التي سادت في
االتحاد السوفيتي سابقاً والصيف في الوقت الحالي (أنتوني غدنز.)477-471 :2005 ،
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وتعرؼ الديمقراطية بأنيا نظاـ الحكـ الذي يكوف فيو الشعب مسيطر عمى السمطة إما مباشرة
ّ
تعرؼ بأنيا أنظمة
أو عف طريؽ ممثميف منتخبيف ) .(Diana Kendall :2007, 387كما ّ

الحكـ السياسية التي توفر الفرص الدستورية لتغيير القادة وفقاً إلرادة األغمبية (David B.
)Brinkehoff,2011: 315

 -2النظم التسمطية :ىي تمؾ النظـ السياسية التي ال يتـ اختيار القادة فييا مف الشعب ،وال
يمكف قانونيا تغييرىـ ).(David B. Brinkehoff, 2011: 316
 -3المشاركة السياسية :تشير إلى ذلؾ النشاط الذي يقوـ بو المواطنوف العاديوف بقصد
التأثير في عممية صنع القرار الحكومي سواء كاف ىذا النشاط فردياً أـ جماعياً ،منظماً أـ
عفوياً ،متواصال أـ متقطعاً ،سممياً أـ عنيفاً ،شرعياً أـ غير شرعي ،فعاالً أـ غير فعاؿ.
(حسيف عمواف البيج .)64 :1997 ،ويمكف تعريفيا أيضاً بأنيا :تمؾ األنشطة التي يزاوليا
أعضاء المجتمع بيدؼ اختيار حكاميـ وممثمييـ والمساىمة في صنع السياسات والق اررات
بشكؿ مباشر أو غير مباشر( .محمد عادؿ عثماف.)2016 ،
 -4العممية السياسية :ىي محصمة الممارسات واألنشطة التي يقوـ بيا األفراد والمؤسسات
الحكومية داخؿ المجتمع ،والتي مف شأنيا إما أف تكرس الممارسة الديمقراطية والحكـ الرشيد
والمشاركة السياسية ،ونشر الثقافة الديمقراطية واالىتماـ بالشأف العاـ واالنتخاب والترشح
ومتابعة األحزاب ،واما تقود إلى الممارسة التسمطية وحكـ الفرد أو األقمية.
 -5الحزب السياسي :ىو تنظيـ ييدؼ لموصوؿ إلى الحكـ والسمطة عف طريؽ االنتخابات
لتنفيذ برنامج محدد( .أنتوني غدنز.)748 :2005 ،
 -6الحكم الرشيد :يشير إلى التقاليد والمؤسسات التي تمارس بيا السمطة في بمد ما مف
أجؿ الصالح العاـ ويشمؿ ثالثة أبعاد :البعد السياسي الذي يعبر عف عممية اختيار القائميف
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عمى السمطة .البعد االقتصادي ،ويعبر عف قدرة الحكومة عمى إدارة الموارد وتنفيذ السياسات
بفاعمية .البعد المؤسساتي ،ويعبر عف مدى احتراـ المواطنيف والدولة لممؤسسات التي تحكـ
التفاعالت االقتصادية واالجتماعية فيما بينيـ

(The Worldwide Governance

)Indicator-WGI- 2014
 -7التحول الديمقراطي :يشير إلى المرحمة االنتقالية بيف نظاـ غير ديمقراطي ونظاـ
ديمقراطي .فالنظاـ السياسي الذي يشيد تحوالً ديمقراطياً يمر بمرحمة انتقالية بيف نظاـ غير
ديمقراطي في اتجاه التحوؿ إلى نظاـ ديمقراطي (يونس مسعودي .)148 :2014 ،ويعرؼ
أيضاً بأنو المرحمة االنتقالية لمجتمع ما مف الظروؼ واألوضاع غير الديمقراطية التي يكوف
فييا الحكـ تحت سيطرة فرد أو أقمية ،إلى الظروؼ واألوضاع الديمقراطية ،ويسعى القادة
واألفراد والجماعات إلى ترسيخيا مف خالؿ دستور ديمقراطي يتوافؽ عميو الجميع.
سادساً -منهجية البحث:
 -1نوع البحث ومنهجه :بحسب طبيعة موضوع البحث والمتمثؿ في رصد مالمح التحوؿ
الديمقراطي في إحدى المدف الميبية بعد ثورة  17فبراير2011ـ ،ولكوف ىذا الموضوع جديد
ولـ يسبؽ دراستو وال تتوفر عنيا دراسات سابقة بمجتمع البحث  -بحد عمـ الباحث – فإف
نوع البحث المالئـ لو ىو البحث االستكشافي  .Exploratory Researchعادة ما يسعى
ىذا النوع مف البحوث إلى تطوير معرفة عامة عف موضوع بحثي لـ تسبؽ دراستو ،كما
يتميز ىذا النوع مف البحوث بدرجة عالية مف المرونة مف حيث تحديد نوع العينة وحجميا،
ومف حيث وسيمة جمع البيانات (مصطفى التير1989 ،ـ  56 :؛ عبد اهلل اليمالي،
1988ـ.)88 :

المؤتمر العلمي الثاني لكلية اآلداب جامعة الزاوية  2012 / 7 / 11 -11م

877

 ...مالمح التحول الديمقراطي في المجتمع الليبي دراسة استكشافية...

 -2مجتمع البحث وعينته :حدد الباحث وحدة االىتماـ في المعمميف والعامميف بالتعميـ العاـ
بمدينة الزاوية ،وأساتذة جامعة الزاوية الذيف شاركوا في االنتخابات .ونظ اًر لحداثة موضوع
البحث وقمة الدراسات فيو ،واتساع جغرافية مجتمع البحث ،والرتباط كؿ ذلؾ بنوعية التصميـ
الذي تـ تبنيو في ىذا البحث والمتمثؿ في البحث االستكشافي وظؼ الباحث العينة العمدية،
وتـ تحديد عدد مف المدارس بمركز المدينة وىي مدرسة إمحمد العجيمي  ،ومدرسة الجيؿ
الجديد ،ومدرسة  17فبراير ،ومدرسة الطميعة .أما عف جامعة الزاوية فقد وقع اختيار الباحث
عمى كميتي اآلداب والعموـ ولقد بمغ حجـ العينة اإلجمالي ( )171مبحوثاً.
 -3أداة البحث :وظؼ الباحث استمارة االستبياف كأداة لإلجابة عف تساؤالت البحث وتحقيؽ
أىدافو .وقد تـ بناء أسئمة االستبياف وصيغت في ضوء أدبيات الموضوع التي عرضت في
المبحث األوؿ مف ىذا البحث ،وفي ضوء خبرة الباحث وممحوظاتو التي كاف يسجميا عمى
المناقشات والحوارات التي دارت وما زالت تدور عف العممية السياسية والممارسة الديمقراطية
في ليبيا بعد ثورة  17فبراير 2011ـ في المجالس العامة أو المجالس العممية أو القنوات
الفضائية .تضمنت االستمارة أربعة محاور رئيسة :المحور األوؿ ،تعمؽ ببعض البيانات
الشخصية لممبحوثيف .المحور الثاني ،تناوؿ مسألة المشاركة في العممية السياسية وقد تضمف
المسائؿ اآلتية -1 :المتابعة واالىتماـ بالشأف العاـ والعممية االنتخابية -2 .المعايير التي
في ضوئيا تـ اختيار المرشحيف لممؤتمر الوطني العاـ بنظاميو الفردي والقائمة ،والمرشحيف
لممجمس المحمي -3 .أولويات المؤتمر الوطني العاـ والمجمس المحمي بالمدينة في ىذه
المرحمة .المحور الثالث ،تطرؽ لمسألة رضا الناخبيف عف نتائج االنتخابات لكؿ مف المؤتمر
الوطني العاـ والمجمس المحمي ،وكذلؾ مدى رضاىـ عف أداء ىاتيف المؤسستيف .المحور
الرابع ،تناوؿ موقؼ الناخبيف مف بعض القضايا السياسية المطروحة عمى الساحة الميبية
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وبخاصة منيا :نظاـ الحكـ المالئـ؛ األسس التي يقوـ عمييا الدستور؛ أسموب انتخاب لجنة
الستيف؛ أسموب االستفتاء عمى الدستور؛ قانوف العزؿ السياسي؛ العدالة والمصالحة الوطنية؛
تجميد األحزاب؛ المسؤوؿ عف تردي األوضاع بالبالد؛ مستقبؿ األوضاع في ليبيا بعد
الدستور .صيغت أسئمة االستبياف وعرضت عمى لجنة مف المحكميف مف أساتذة قسـ عمـ
االجتماع وىـ :ا.د .الطاىر القريض؛ ا.د .مولود الطبيب؛ ا.د .عمراف القيب .وبعد األخذ
بممحوظاتيـ صيغ االستبياف في صورتو النيائية بمحاوره األربعة .إذ تضمف المحور األوؿ
ثالثة أسئمة .أما بقية المحاور فقد تضمف كؿ محور عددا مف المسائؿ وكؿ مسألة حدد ليا
عدد مف العبارات وكؿ عبارة حدد ليا ثالثة بدائؿ لإلجابة.
 -4جمع البيانات :وزع الباحث االستبياف عمى المبحوثيف في مواقع عمميـ بمساعدة عدد
مف األساتذة األفاضؿ مف مديري المدارس وبعض المدرسيف ،وعميدي كميتي اآلداب والعموـ
وبعض رؤوساء األقساـ .وقد تـ توزيع ما يقرب مف ( )250استمارة أعتمد منيا ()171
استمارة الستفاء بياناتيا .وقد تـ توزيع استمارات االستبياف واسترجاعيا في الفترة مف نياية
شير ديسمبر  2013إلى منتصؼ شير فبراير 2014ـ .
 -5معالجة البيانات واألساليب اإلحصائية :وظؼ الباحث البرنامج اإلحصائي لمعموـ
االجتماعية ) (Statistical Package for Social Sciences :SPSSلمعالجة
البيانات مف حيث الترميز وادخاليا في الحاسب اآللي .إذ تـ إدخاؿ بيانات ( )171استبانو
ومراجعتيا لمتأكد مف عدـ وجود أخطاء وبذلؾ أصبحت جاىزة لمتحميؿ اإلحصائي .أما
األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحميؿ البيانات فتمثمت في التك اررات والنسب المئوية
لجميع المتغيرات.
المبحث الثالث -عرض نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرها:
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أوالً -الخصائص العامة لعينة البحث:
 -1الجنس :يظير الجدوؿ رقـ ( )3أف نسبة عينة اإلناث كانت أعمى مف عينة الذكور .إذ
بمغت لدى اإلناث ( )%64.9ولدى الذكور ( ،)%35.1ويعزى ارتفاع نسبة اإلناث عف
الذكور بالعينة إلى كوف ىذه النسب تعد امتداد طبيعي الرتفاع نسبة اإلناث عف الذكور في
كؿ مف التعميـ العاـ والجامعي .فعمى سبيؿ المثاؿ بمغ عدد المعمميف والمعممات في التعميـ
العاـ بمدينة الزاوية المركز لمعاـ 2014 -2013ـ ( )20421معمما ومعممة بمغت نسبة
اإلناث ( )%65.8والذكور (( )%34.2مراقبة التعميـ بالزاوية .مكتب المعمومات والتوثيؽ،
2018-2012ـ).
 -2العمر :يتبيف مف الجدوؿ رقـ ( )3أف الفئة العمرية ( )33-26سجمت أعمى نسبة بيف
أفراد العينة حيث بمغت ( ،)%26.9وأقؿ نسبة كانت في الفئة العمرية ( 50سنة فما فوؽ)
حيث بمغت ( .)%15.2ويالحظ مف الجدوؿ أف أكثر مف ثمثي أفراد العينة ()%67.3
تركزت أعمارىـ ما بيف ( .)41-18كما يالحظ أف جميع أفراد العينة لـ يشاركوا في أية
انتخابات جريت خالؿ فترة العيد الممكي؛ ذلؾ أف أخر انتخابات أجريت كانت في عاـ
1965ـ وبالتالي فإف آخر مواليد ممف بمغوا سف  18سنة حؽ ليـ المشاركة في االنتخابات
مف مواليد  1947ـ .وبالنظر إلى عينة البحث فإف أكبر سف سجمت عند إجراء البحث ىي
( )65سنة وىؤالء مف مواليد 1948ـ.
 -3المؤهل العممي :يظير الجدوؿ رقـ ( )3أف حممة شيادة الميسانس سجموا أعمى نسبة
( )%27.5يمييـ حممة البكالوريوس بنسبة ( ،)%25.1فحممة شيادتي الدكتوراه والماجستير
بنسبة ( ،)%21.6وجاءت نسب حممة شيادة التدريس الخاصة ،وحممة الشيادة الثانوية فأقؿ
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( )%14و( )%11.7عمى التوالي .ويتضح مف النسب أف قرابة ثالثة أرباع العينة
( )%74.2ىـ مف حممة الشيادات الجامعية فما فوؽ.

جدول رقم ( 3التك اررات والنسب المئوية لخصائص عينة الدراسة
المتغير
الجنس

العمر

الفئات

التكرار

ذكور

60

35.1

إناث

111

64.9

المجموع

171

100.0

25-18

27

15.8

33-26

46

26.9

41-34

42

24.6

49-42

30

17.5

 50فما فوؽ

26

15.2

171

100

شيادة ثانوية فأقؿ

20

11.7

شيادة التدريس الخاصة

24

14.0

شيادة الميسانس

47

27.5

شيادة البكالوريوس

43

25.1

شيادة الدكتوراه والماجستير

37

21.6

171

100

المجموع

المؤىؿ العممي

النسبة

المجموع

ثانياً– المشاركة في العممية السياسية:
 -1المتابعة واالهتمام بالشأن العام والعممية االنتخابية :يظير الجدوؿ رقـ ( )4أف أكثر
مف ثمثي عينة البحث ( )%71.3تتابع والى حد ما القوانيف والق اررات التي أصدرىا المجمس
الوطني االنتقالي والمؤتمر الوطني والحكومة .والذيف يتابعونيا إلى حد كبير كانت نسبتيـ
محدودة ( .)% 15.8وبالمقابؿ أكد ( )%12.9أنيـ ال يتابعونيا مطمقاً .وعند سؤاليـ عما
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إذا كاف لدييـ إلماـ كاؼ بمياـ المؤتمر الوطني العاـ ّبيف أكثر مف نصؼ العينة ()%56.1

أف لدييـ إلماـ إلى حد ما .وأكثر مف ربع العينة ( )%26.3أنو ليس لدييـ أي إلماـ بمياـ

المؤتمر مطمقاً .وبمغت نسبة الذيف لدييـ إلماـ كاؼ بمياـ المؤتمر الوطني ( .)%17.5ومف
ىذه النسب يتضح أف الغالبية العظمى مف أفراد العينة ( )%87.1تابعوا إلى حد ما والى حد
كبير القوانيف والق اررات التي أصدرىا المؤتمر الوطني ،و( )%73.6كانوا عمى إلماـ بمياـ
المؤتمر الوطني.
وبسؤاليـ عما إذا كانوا قد تعرفوا بصورة واضحة عمى المرشحيف الذيف صوتوا ليـ في
المؤتمر الوطني العاـ تبيف أف ( )%39.2لـ يتعرفوا عمى مرشحييـ بصورة واضحة ومطمقة.
و( )%33.9تعرفوا عمييـ إلى حد ما .و( )%24.6كانوا يعرفونيـ بصورة واضحة إلى حد
كبير .وتشير النسب إلى أف غالبية أفراد العينة ( )%58.5تعرفوا عمى مرشحييـ بالمؤتمر
الوطني.
تبيف مف الجدوؿ أف أكثر مف نصؼ العينة ( )%53.8أظيروا إلى حد كبير وعياً
كما ّ

وتسامحاً تجاه دور المرأة في ىذه المرحمة االنتقالية ،كما أظير ( )%31.6اقتناعيـ والى حد
ما بضرورة أف يكوف لممرأة دور ،بينما رفض ( )%13.5أف يكوف ليا أي دور .وبعامة
تظير النسب أف الغالبية العظمى ( )%85.4مف أفراد العينة مقتنعيف بدور المرأة في ىذه

المرحمة .وتدحض ىذه النتيجة ذلؾ التوجو العاـ الذي يرى أف المجتمع الميبي مجتمع
محافظ وقبمي وذكوري ،وأف تقاليده تمنح الرجؿ سمطات واسعة ،وبالمقابؿ تحد مف دور المرأة
ومشاركتيا في الحياة العامة ،ولعؿ ىذا ما دفع المجمس االنتقالي إلى تخصيص كوتا لممرأة
الميبية في المؤتمر الوطني العاـ بنسبة  %10كحد أدنى لضماف مشاركتيا السياسية .ولقد
تجمى ىذا التسامح والوعي في مشاركتيا بأوؿ انتخابات تشريعية والتي عدت مفاجأة لمعديد
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مف المراقبيف والمتمثمة في منافستيا الرجؿ في الحصوؿ عمى بطاقات انتخاب المؤتمر
الوطني العاـ التي بمغت  1294357أي قرابة ( )%45مف جممة المسجميف (مصطفى
التير2013،ـ .)287 :وقد تحصمت المرأة في انتخابات المؤتمر الوطني عمى ( )32مقعداً
أي بنسبة ( )%16مف إجمالي الكراسي بالمؤتمر وىي أعمى مف الكوتا المحددة .كما تناغـ
ىذا التوجو مع نتائج مسح القيـ العالمي 2014-2010ـ الذي أظير أف قرابة ()%27.1
مف أفراد العينة الميبية البالغ عددىـ ( )2131يروف أف مف السمات الجوىرية لمديمقراطية أف
يكوف لممرأة نفس الحقوؽ التي يتمتع بيا الرجؿ ،وىذه النسبة كانت األعمى مف بيف النسب
المسجمة لفئات اإلجابة األخرى لممتغير.
جدول رقم ( )4يبين توزيع أفراد العينة

حسب إجاباتهم عن األسئمة المتعمقة باالهتمام بالشأن العام والعممية االنتخابية
االستجابات

األسئمة
ىؿ تتابع
والق اررات

كؿ القوانيف
التي

أصدرىا

إلى حد كبير

إلى حد ما

ال أبدا

27

122

22

%15.8

%71.3

%12.9

بدوف إجابة
-

المجمس الوطني االنتقالي
والمؤتمر الوطني والحكومة؟
ىؿ أنت عمى إلماـ كاؼ

30

96

45

بمياـ المؤتمر الوطني العاـ

%17.5

%56.1

%26.3

-

؟
ىؿ تعرفت بصورة واضحة

42

58

67

عمى المرشحيف الذيف صوت

%24.6

%33.9

%39.2

4
%2.3

ليـ في المؤتمر الوطني؟
ىؿ أنت مقتنع بضرورة أف

92

يكوف لممرأة دور في ىذه

%53.8

54

23

2

%31.6

%13.5

%1.2
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المرحمة ؟

 -2معايير اختيار المرشح لنظام الفردي بالمؤتمر الوطني العام :يتضح مف الجدوؿ رقـ
( )5أف غالبية أفراد العينة تبنوا والى حد كبير المعايير التي يمكف وصفيا بالموضوعية في
اختيار مرشحييـ لنظاـ الفردي بالمؤتمر الوطني العاـ والمتمثمة في السيرة الذاتية بنسبة
( ،)%60.2وحممة المؤىالت العميا الماجستير والدكتورة بنسبة ( .)%49.1وترتفع النسبة إذا
ما أضيؼ إلييما أفراد العينة الذيف تبنوا االستجابة إلى حد ما لتصؿ في اختيار معيار السيرة
الذاتية إلى ( )%80.1وفي معيار حممة المؤىالت العميا ( .)%65.5وبالمقابؿ جاء رفضيـ
المطمؽ في االختيار لبقية المعايير الذاتية .إذ جاء رفضيـ أف يكوف اختيارىـ مبني عمى أف
المرشح مف األقارب بنسبة ( ،)%64.9أو لكونو مف القبيمة ( ،)%60.2أو لتزكية صديؽ
( ،)%48.5أو لكونو مف الثوار ( ،)%43.3أو لممعرفة الشخصية بالمرشح ( ،)%41.2أو
لكونو مف الشخصيات المتدينة ( .)%35.7وفضؿ عدد مف أفراد العينة عدـ اإلجابة.
جدول رقم (  ) 5يبين توزيع أفراد العينة حسب رأيهم في الفقرات المتعمقة
بالمعايير التي في ضوئها تم اختيارهم لممرشح لمنظام الفردي بالمؤتمر الوطني
الفقرات

االستجابات
إلى حد كبير

إلى حد ما

بدوف إجابة

ال أبدا

تزكية صديؽ

18

38

83

32

لكونو مف األقارب

11

18

111

31

لكونو مف الثوار

33

35

74

29

16

18

%9.4

%10.5

سيرتو الذاتية

%22.2

%10.5

%10.5

%6.4

%20.5

%19.3
103

34

%60.2

%19.9

%48.5
%64.9
%43.3
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لكونو مف الشخصيات المتدينة

39

لكونو مف حممة المؤىالت العميا

84

( ماجستير أو دكتوراه)

61

23

35

24

28

14

103

26

%16.4

%8.2

%60.2

%15.2

71

27

%41.5

%15.8

%22.8

%28.1

%35.7

28

%49.1

لكونو مف القبيمة
لمعرفتي الشخصية لو

48

%16.4

36

37

%21.1

%21.6

%20.5

%13.5
%14.0

 - 3معايير اختيار المرشحين لنظام القائمة بالمؤتمر الوطني العام :يتضح مف الجدوؿ
رقـ ( )6أف غالبية أفراد العينة تبنوا والى حد كبير المعايير الموضوعية في اختيار مرشحييـ
لنظاـ القائمة بالمؤتمر الوطني العاـ والمتمثمة في السيرة الذاتية بنسبة ( ،)%54.4وحممة
المؤىالت العميا الماجستير والدكتورة بنسبة ( ،)%42.7فاالقتناع بالبرنامج االنتخابي بنسبة
( .)%33.9كما جاء اختيار أفراد العينة والى حد ما لمعيار كونيـ مف الشخصيات القيادية
في الحزب بنسبة ( .)%31.6وترتفع النسبة في المعايير األربعة إذا ما أضيؼ إلييا أفراد
العينة الذيف تبنوا االستجابة إلى حد ما لتصؿ في :السيرة الذاتية ( ،)%71.9حممة
المؤىالت العميا ( ،)%61.4االقتناع بالبرنامج االنتخابي ( ،)%61.4ولكونيـ مف
الشخصيات القيادية في الحزب ( .)%55بالمقابؿ جاء رفضيـ المطمؽ لبقية المعايير
الذاتية .إذ جاء رفضيـ أف يكوف اختيارىـ مبني عمى أف المرشح مف األقارب بنسبة
( ،)%65.5أو لكونو مف القبيمة ( ،)%57.3أو لتزكية صديؽ ( ،)%55أو لممعرفة
الشخصية بأحد األعضاء

( ،)%50.3أو لكونو مف الثوار ( ،)%40.9أو لكونو مف

الشخصيات المتدينة ( .)%35.7وفضؿ عدد مف أفراد العينة عدـ اإلجابة.
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جدول رقم (  ) 6يبين توزيع أفراد العينة حسب رأيهم في الفقرات المتعمقة
بالمعايير التي في ضوئها تم اختيارهم لممرشحين لنظام القائمة بالمؤتمر الوطني العام
االستجابات

الفقرات

إلى حد كبير

إلى حد ما

بدوف إجابة

ال أبدا

تزكية صديؽ

14

31

94

32

لكوف أحد األعضاء بالقائمة مف

12

14

112

33

لكونيـ مف الثوار

32

38

70

31

21

27

%12.3

%15.8

61

32

%35.7

%18.7

39

27

98

36

45

32

35

31

86

29

%50.3

%17.0

%8.2

األقارب

%18.1
%8.2

%7.0
%18.7

سيرتيـ الذاتية
لكونيـ مف الشخصيات المتدينة
لكونيـ مف حممة المؤىالت

العميا ( ماجستير أو دكتوراه)

%22.2

93

30

%54.4

%17.5

35

43

%20.5

%25.1

73

32

%42.7

لكوف أحد األعضاء بالقائمة مف

%18.7

16

%9.4

القبيمة

%12.3

القتناعي بالشخصيات القيادية

40

%23.4

%31.6

القتناعي ببرنامجيـ االنتخابي

58

47

في الحزب

لمعرفتي
األعضاء

الشخصية

بأحد

%33.9

%27.5

33

23

%19.3

%13.5

%65.5
%40.9

%22.8
21

54

%55.0

%57.3
%26.3
%20.5

%18.7
%19.3
%18.1

%15.8
%21.1
%18.7
%18.1

 -4معايير اختيار المرشح لممجمس المحمي :يتضح مف الجدوؿ رقـ ( )7أف الغالبية
العظمى مف أفراد العينة تبنوا والى حد كبير المعايير الموضوعية في اختيار مرشحييـ
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لممجمس المحمي بالمدينة والمتمثمة في السير الذاتية بنسبة ( )%65.5فمعيار حممة
الشيادات العميا ماجستير ودكتورة بنسبة ( )%48وترتفع النسبة إذا ما أضيؼ إلييما أفراد
العينة الذيف تبنوا االستجابة إلى حد ما لتصؿ في اختيار معيار السيرة الذاتية إلى
( )%80.1وفي معيار حممة المؤىالت العميا ( .)%65وبالمقابؿ جاء رفضيـ المطمؽ في
االختيار لممعايير الذاتية .إذ جاء رفضيـ أف يكوف اختيارىـ مبني عمى أساس أف المرشح
مف األقارب بنسبة ( ،)%67.8أو لكونو مف القبيمة ( ،)%62أو لتزكية صديؽ (،)%53.8
أو لممعرفة الشخصية بأحد المرشحيف ( ،)%46.8أو لكونو مف الثوار ( ،)%41.5أو لكونو
مف الشخصيات المتدينة ( .)%39.8وفضؿ عدد مف أفراد العينة عدـ اإلجابة.
جدوؿ رقـ (  ) 7يبيف توزيع أفراد العينة حسب رأييـ في الفقرات

المتعمقة بالمعايير التي في ضوئيا تـ اختيارىـ لممرشح لممجمس المحمي
الفقرات

االستجابات
إلى حد كبير

إلى حد ما

بدوف إجابة

ال أبدا

تزكية صديؽ

13

40

92

26

لكونو مف األقارب

10

15

116

30

لكونو مف الثوار

28

44

71

28

14

20

68

25

36

24

106

29

80

28

%7.6
%5.8

سيرتو الذاتية
لكونو مف الشخصيات المتدينة

36

لكونو مف حممة المؤىالت العميا (

82

%25.7
25

%65.5

%14.6
%24.6
%17.0

19

%11.1
35

%20.5

%21.1
17

%9.9
28

%16.4

%41.5

%39.8

29

%48.0

%67.8

%8.2

42

%21.1

لكونو مف القبيمة
لمعرفتي الشخصية لو

%8.8

%16.4
112

ماجستير أو دكتوراه)

%23.4

%53.8

%62.0
%46.8
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 - 5أولويات المؤتمر الوطني العام :يتضح مف الجدوؿ رقـ ( )8أف الغالبية العظمى مف
أفراد العينة يروف أف مف أولويات المؤتمر الوطني في ىذه المرحمة ىي تكويف الجيش
والشرطة وحفظ األمف ،إذ حاز ىذاف االختياراف عمى المرتبة األولى وبالنسبة ذاتيا
( ،)%84.2وجاء في المرتبة الثانية تجميع السالح بنسبة ( ،)%81.3وفي المرتبة الثالثة
جاء االختياراف ،تشكيؿ الحكومة وتحقيؽ المصالحة ولـ الشمؿ بالنسبة ذاتيا (،)%77.2
وفي المرتبة الرابعة جاء إصدار الدستور بنسبة ( ،)%75.4وفي المرتبة األخيرة جاء
االىتماـ بشؤوف البالد في مختمؼ القطاعات بنسبة ( .)%71.9وفضؿ عدد مف أفراد العينة
عدـ اإلجابة .وجاء تأكيد الغالبية المطمقة مف أفراد العينة عمى إعطاء األولوية لممسألة
األمنية بأبعادىا الثالث -بحسب رأي الباحث  -مف إيمانيـ بأنو ال يمكف أف يتحقؽ
االستقرار السياسي أو المصالحة الوطنية أو التنمية المكانية بدوف االستقرار األمني وبخاصة
بعد حالة المعاناة التي عاشيا الميبيوف بعد انتخاب المؤتمر الوطني وحالة الفوضى التي
دخمت فييا البالد عمى نحو ما تبيف.
جدول رقم (  ) 8يبين توزيع أفراد العينة
حسب إجاباتهم عن الفقرات المتعمقة بأولويات المؤتمر الوطني العام
الفقرات

االستجابات
إلى حد كبير

إلى حد ما

بدوف إجابة

ال أبدا

تكويف الجيش والشرطة

144

2

6

19

تشكيؿ الحكومة

132

11

4

24

تجميع السالح

139

8

4

20

%81.3

%4.7

%2.3

%11.7

%84.2
%77.2

%1.2
%6.4

%3.5
%2.3
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تحقيؽ المصالحة ولـ الشمؿ

132

12

%7.0

%77.2

حفظ األمف

%84.2

144

%4.1

االىتماـ بشؤوف البالد في

123

19

مختمؼ القطاعات :الصحة ،

%71.9

%11.1

التعميـ  ،الطرقات  ،الدخؿ

%1.8
6

%3.5

..الخ

إصدار الدستور

%75.4

3

17

%2.3

7

129

4

23

13

%7.6

7

%4.1

%13.5
%9.9
23

%13.5
22

%12.9

 - 6أولويات المجمس المحمي :يتضح مف الجدوؿ رقـ ( )9أف الغالبية العظمى مف أفراد
العينة يروف أف مف أولويات المجمس المحمي في ىذه المرحمة حفظ األمف إذ حاز ىذا
االختيار عمى المرتبة األولى بنسبة ( ،)%88.3وجاء في المرتبة الثانية ضـ السرايا وتجميع
السالح بنسبة ( ،)%81.9وفي المرتبة الثالثة االىتماـ بالمرافؽ والقطاعات بنسبة
( .)%77.8المرتبة الرابعة تحقيؽ المصالحة ولـ الشمؿ ( ،)%76وفي المرتبة الخامسة
إعادة أعمار المدينة عمى أسس عصرية بنسبة ( ،)%69.6وفي المرتبة السادسة توفير
السمع والخدمات بنسبة ( ،)%47.4وجاء في المرتبة األخيرة تعويض األىالي عف األضرار
التي لحقت بيـ بنسبة ( .)%41.5ويأتي تركيز غالبية أفراد العينة عمى االختياريف حفظ
األمف ،وضـ السرايا وتجميع السالح عمى أنيا مف األولويات الممحة لمياـ المجمس المحمي،
تأكيداً منيـ عمى خطورة بقاء انتشار السالح والجماعات المسمحة عمى عممية التنمية واألمف
العاـ بالمدينة واستقرارىا ،ويعكس مف جانب أخر وعييـ بخطورة انتشار ىذه الظاىرة،
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وبخاصة بعد األحداث التي عاشيا أىالي المدينة وما زالوا يعيشونيا بعد انتخاب المؤتمر
الوطني وحالة الفوضى التي دخمت فييا البالد عمى نحو ما تبيف.
جدوؿ رقـ (  ) 9يبيف توزيع أفراد العينة
حسب إجاباتهم عن العبارات المتعمقة بأولويات المجمس المحمي
العبارات

االستجابات
إلى حد كبير

توفير السمع والخدمات

ضـ السرايا وتجميع السالح
تحقيؽ المصالحة ولـ الشمؿ

81

55

%47.4

%32.2

%10.5

%9.9

119

25

9

18

%69.6

%14.6

%5.3

%10.5

140

8

8

15

9

20

4

9

5

12

%2.9

%7.0

71

62

20

18

%41.5

%36.3

%11.7

%10.5

%4.7
12

%7.0

%76.0

حفظ األمف

%88.3

151

%4.1

االىتماـ بالمرافؽ والقطاعات المختمفة

133

21

مثؿ :الصحة  ،التعميـ  ،الطرقات ..الخ

%77.8

%12.3

تعويض األىالي عف األضرار التي
لحقت بيـ

إجابة

18

%81.9
130

ال أبدا

17

إعادة أعمار المدينة عمى أسس
عصرية

إلى حد ما

بدوف

%4.7
%5.3

7

%2.3

%8.8
%11.7
%5.3

ثالثاً  -الرضا عن نتائج االنتخابات واألداء المؤسساتي لممؤتمر والمجمس المحمي :يتبيف
مف الجدوؿ رقـ ( )10أف غالبية أفراد العينة غير راضيف وبدرجة مطمقة عمى نتائج
انتخابات المؤتمر الوطني والمجمس المحمي .فقد عبر أكثر مف نصؼ العينة ()%%56.7
عف عدـ رضاىـ المطمؽ عمى نتائج انتخابات المؤتمر الوطني ،وأكثر مف النصؼ أيضاً (
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 )%59.6عف عدـ رضاىـ عف نتائج انتخابات المجمس المحمي .ومما يؤيد ىذه القناعة
ويعززىا لدى غالبية أفراد العينة اعتقادىـ أف االنتخابات لـ تكف نزيية واالختيارات لـ تكف
موفقة بسبب تدخؿ الجيوية والقبمية والماؿ في االنتخابات .فقد أكد ( )%42.7مف أفراد
العينة أف الجيوية والقبمية والى حد كبير لعبت دورىا في االنتخابات التي جرت عمى مستوى
المؤتمر الوطني العاـ والمجمس المحمي بمدينة الزاوية .وأف ( )%37.4يروف أف دورىا إلى
حد ما ،وبالمقابؿ يرى ( )%18.7أنو لـ يكف ليا أي دور في العممية االنتخابية .وبالنظر
لمماؿ ودوره في شراء األصوات فقد أكد ( )%40.4مف أفراد العينة والى حد ما أف الماؿ
لعب دوره في عممية شراء أصوات الناخبيف ،وأكثر مف ربع العينة ( )%25.7أكدوا والى حد
كبير أف الماؿ لعب دوره في شراء األصوات ،وبالمقابؿ نفى ( )%26.9أف يكوف لو أي دور
وعند سؤاؿ أفراد العينة عف مدى رضاىـ عف أداء المؤتمر الوطني والمجمس المحمي
بالمدينة ،فقد عبر أكثر مف ثمثي أفراد العينة ( )%66.1عف عدـ رضاىـ المطمؽ عمى أداء
المؤتمر ،وبيف ( )%63.7عف عدـ رضاىـ عمى أداء المجمس المحمي .وتعود ىذه القناعات
التي تشكمت لدى أفراد العينة في األساس إلى االعتقاد بأف القبمية والماؿ لعبا دورىما في
نتائج االنتخابات ،وكذلؾ إلى األداء المحدود عمى جميع المستويات ليما ،بعد مضي أكثر
مف سنة عمى انتخبيما في 2012 /7/7ـ ،و2012 /7 / 17ـ.
جدوؿ رقـ (  )10يبيف توزيع أفراد العينة حسب إجاباتيـ عف األسئمة
المتعمقة بالرضا عف نتائج االنتخابات واألداء المؤسسي لممؤتمر والمجمس المحمي
األسئمة

االستجابات
ال أبدا

بدوف إجابة

إلى حد كبير

إلى حد ما
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56

ىؿ أنت راض عمى نتائج انتخابات

18

المؤتمر الوطني العاـ ؟

%10.5

ىؿ أنت راض عمى نتائج انتخابات
المجمس المحمي بالمدينة ؟

17

%9.9

%32.7

52

%30.4

97

%56.7

102

%59.6

-

-

ىؿ لعبت الجيوية والقبمية دورىا في

73

64

32

2

ىؿ لعب شراء األصوات دوره في

44

69

46

12

%25.7

%40.4

%26.9

%7

5

53

%2.9

%31.0

االنتخابات التي جرت ؟

االنتخابات التي جرت؟

%42.7

ىؿ أنت راض عمى أداء المؤتمر
الوطني ؟

%37.4

%18.7

113
%66.1

%1.2

-

المحور الرابع– الموقف من بعض القضايا:
 -1النظام المالئم لمحكم في ليبيا :يظير الجدوؿ رقـ ( )11إف أفراد عينة البحث لـ
يحسموا أمرىـ بصورة جمية فيما يتعمؽ بنظاـ الحكـ الذي يرونو مالئماً في ليبيا ،واف كاف
ىناؾ ميؿ طفيؼ لنظاـ الحكـ الرئاسي بنسبة ( )%36.8عف النظاميف اآلخريف .جاء بعده
في الترتيب نظاـ الحكـ البرلماني بنسبة ( ،)%35.1ونظاـ الحكـ المختمط بنسبة
( .)%26.9إف عدـ حسـ عينة البحث موقفيـ مف أنواع الحكـ المقترحة المالئمة لممجتمع
الميبي ،ووجود نسب كبيرة أظيرت أنيا ال تعرؼ شيئاً عف ىذه األنظمة ،باإلضافة إلى وجود
نسب أخرى فضمت عدـ اإلجابة تعكس بوضوح عدـ وجود ثقافة سياسية بأنواع أنظمة الحكـ
عمى مستوى عينة كميا مف المتعمميف ،وأغمبيا مف حممة الشيادات الجامعية فما فوؽ .ىذه
المؤتمر العلمي الثاني لكلية اآلداب جامعة الزاوية  2012 / 7 / 11 -11م

877

مالمح التحول الديمقراطي في المجتمع الليبي دراسة استكشافية...

النتيجة بنظر الباحث ليا ما يبررىا فجميع أفراد العينة لـ تتح ليـ فرصة الممارسة
الديمقراطية عمى مدى أكثر مف نصؼ قرف ،وأف الجميع عاش في كنؼ نظاـ دكتاتوري
صادر الحريات العامة والتعبير عف الرأي وجرـ الممارسة الحزبية بقانوف رقـ  7لسنة
1973ـ ،وفرض رقابة شديدة عمى وسائؿ األعالـ ووسائؿ النشر المكتوبة مف كتب وصحؼ
ومجالت .ولـ يسمح بممارسة الميبييف لحقيـ السياسي إال مف خالؿ نظاـ لمحكـ أطمؽ عميو
النظاـ الجماىيري الذي فرض عمى الميبييف منذ  2مارس 1977ـ .أضؼ إلى ذلؾ أف جميع
أفراد العينة بمف في ذلؾ مف ىـ في سف ( – )65كما تبيف مف متغير العمر -لـ يتعرضوا
إلى أي نوع مف الممارسة الديمقراطية مف خالؿ صناديؽ االقتراع ،ولـ يشاركوا في آخر
انتخابات أجريت في البالد عاـ 1965ـ بحكـ صغر سنيـ في ذلؾ الوقت لكونيـ مف مواليد
1948ـ وسنيـ عند إجراء االنتخابات دوف  18سنة.
جدوؿ رقـ (  ) 11يبيف توزيع أفراد العينة
حسب إجاباتهم عن الفقرات المتعمقة بنظام الحكم المالئم في ليبيا
االستجابات
نظاـ الحكـ

برلماني

رئاسي

مختمط

ال أعرؼ

مالئـ

غير

بدوف

مالئـ

إجابة

60

57

29

25

%35.1

%33.3

%17.0

%14.6

63

40

43

25

%36.8

%23.4

%25.1

%14.6

46

50

44

31

%26.9

%29.2

%25.7

%18.1
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 -2األسس والدعامات التي ينبغي أن يقوم عميها الدستور :يتبيف مف الجدوؿ رقـ ()12
تأكيد ثالثة أرباع أفراد العينة ( )%74.9عمى دعامتيف حازتا الترتيب األوؿ وبالنسبة ذاتيا
ىما :تطبيؽ الشريعة اإلسالمية والوحدة الوطنية .وتعد ىاتاف الدعامتاف مف المبادئ والثوابت
األساسية التي برزت مع انطالقة الثورة والتأكيد عمييما عمى المستوييف الرسمي مف خالؿ
التشريعات والقوانيف ،والمستوى الشعبي مف خالؿ الشعارات التي كانت ترفع .وجاء في
المرتبة الثانية تأكيد أفراد العينة عمى الحقوؽ والحريات المدنية بنسبة ( )%58.5وليس
بمستغرب أف يحؿ ىذا المطمب في المرتبة الثانية مف قبؿ أفراد العينة ،بالنظر إلى عقود مف
الجور وكبح اإلرادات وحجر الحريات ،كما إف ىذا المطمب يعد مف مبادئ ثورة  17فبراير
تصدرت ميداف
التي نادى بو الجميع وعمقت لو الالفتات ،مف أشيرىا تمؾ الالفتة التي
ّ
الزاوية ونشرتيا القنوات الفضائية وتضمنت عبارة (مطمبنا الحرية) .وفي المرتبة الثالثة جاء
تأكيد أفراد العينة عمى أىمية أف يتضمف الدستور الالمركزية في اإلدارة والحكـ وبنسبة
( )%55ويأتي ىذا التأكيد بعد فشؿ نظاـ اإلدارة المركزي الذي ساد أكثر مف نصؼ قرف في
تحقيؽ التنمية المكانية والبشرية في البالد .وجاء في المرتبة الرابعة تأكيد ( )%52مف أفراد
العينة عمى أىمية الفصؿ بيف السمطات الثالث :التشريعية والتنفيذية والقضائية .وفي المرتبة
األخيرة جاء اىتماـ نسبة ضئيمة مف أفراد العينة ( )%9.4بالنظاـ الفيدرالي كونو دعامة مف
الدعامات التي يجب أف يضمنيا الدستور .وتعكس ىذه النسبة الضئيمة  -بنظر الباحث –
نبذ الميبييف ليذا النظاـ ،وأنو جاء كردة فعؿ لمطالبات التيار الفيدرالي الذي ظير مع بدايات
الثورة في المنطقة الشرقية التي تدعو إلى تطبيؽ النظاـ الفيدرالي كشكؿ لمدولة ويخفي نزعة
االنفصاؿ بيف طياتو.
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جدول رقم (  ) 12يبين توزيع أفراد العينة حسب إجاباتهم

عن الفقرات المتعمقة باألسس التي ينبغي أن يقوم عميها الدستور
الفقرات

االستجابات
ال أعرؼ

ميـ

غير ميـ

بدوف
إجابة

فصؿ السمطات

89

39

17

26

100

21

18

32

%58.5

%12.3

%10.5

%18.7

128

11

12

20

%74.9

%6.4

%7.0

%11.7

الفيدرالية

16

19

107

29

الالمركزية

94

29

24

24

128

16

15

12

%52.0
الحريات المدنية
الوحدة الوطنية

تطبيؽ الشريعة اإلسالمية

%9.4
%55.0
%74.9

%22.8

%11.1
%17.0
%9.4

%9.9

%62.6
%14.0
%8.8

%15.2

%17.0
%14.0
%7.0

 -3أسموب انتخاب لجنة الستين :يظير الجدوؿ رقـ ( )13أف ( )%42.1مف أفراد العينة
ليست لدييـ الدراية الكافية والمعرفة بمدى مناسبة ىذا األسموب مف عدمو ،في حيف بيف
( )%38.6أف ىذا األسموب مناسب ،و( )%19.3يروف أنو غير مناسب .وكما ىو معموـ
أف ىذا األسموب اعتمده المؤتمر الوطني العاـ النتخاب الييئة التأسيسية لصياغة مشروع
الدستور بقانوف رقـ  17لسنة 2013ـ الصادر بتاريخ  20يوليو 2013ـ والذي نص في
إحدى مواده أف تتكوف الييئة مف ستيف عضواً توزع مقاعدىا عمى ثالث مناطؽ انتخابية،
وأف يكوف االنتخاب ح اًر وعاماً ومباش اًر ،ويحؽ لكافة الميبييف مف الرجاؿ والنساء ممف تتوفر
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فييـ الشروط الترشح لعضويتيا ،وتخصيص كوتا لممرأة بعدد ( )6مقاعد وبنسبة  % 10مف
إجمالي مقاعد المجمس .إف انحياز نسبة كبيرة مف أفراد العينة لالستجابة ال أعرؼ قد يعود
برأي الباحث إلى عدـ تكوينيـ فكرة واضحة عف طريقة انتخاب لجنة الستيف ،األمر الذي
صعب عممية حسميـ ليا بإحدى االستجابتيف مناسب أـ غير مناسب ،كوف أف ىذه الطريقة
تثير العديد مف القضايا المتداخمة منيا عمى سبيؿ المثاؿ ،فكرة االنتخاب بحد ذاتيا ،وتقسيـ
البالد إلى ثالث مناطؽ ،وتوزيع أعضاء المجنة بالتساوي عمى المناطؽ الثالث ..الخ.
جدول رقم (  ) 13يبين توزيع أفراد العينة
حسب إجاباتهم عن مدى مناسبة أسموب انتخاب لجنة الستين
األسموب

التكرار

النسبة

مناسب

66

38.6

غير مناسب

33

19.3

ال أعرؼ

72

42.1

المجموع

171

100.0

 -4أسموب االستفتاء عمى الدستور :يتضح مف الجدوؿ رقـ ( )14أف غالبية أفراد العينة
( )%51.5يروف أف األسموب الذي اعتمده المجمس الوطني االنتقالي في اإلعالف الدستوري
الصادر بتاريخ  3أغسطس 2011ـ والذي نص في إحدى فقراتو بالمادة  " :30يعتمد
مشروع الدستور مف قبؿ المؤتمر الوطني العاـ ويطرح لالستفتاء عميو بنعـ أو ال  ..وبموافقة
ثمثي المقترعيف " ىو أسموب مناسب .وبالمقابؿ بيف ( )%22.2منيـ أف ىذا األسموب غير
مناسب ،وأظير ( )%26.3مف أفراد العينة أنيـ ليسوا عمى دراية ومعرفة بيذا األسموب .إف
تأكيد أفراد العينة وبأغمبية عمى أف أسموب ىذا مناسب يعود بنظر الباحث إلى احتواء ىذا
السؤاؿ عمى فكرة محددة األمر الذي سيؿ عمييـ اإلجابة.
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جدول رقم ( )14يبين توزيع أفراد العينة حسب إجاباتهم عن مدى مناسبة أسموب لالستفتاء عمى الدستور بنعم أم ال
األسموب

التكرار

النسبة

مناسب

88

51.5

غير مناسب

38

22.2

ال أعرؼ

45

26.3

المجموع

171

100.0

 – 5الرضا عن قانون العزل السياسي واإلداري :يظير الجدوؿ رقـ ( )15أف أفراد العينة لـ
يظيروا أي نوع مف الحسـ سواء مف حيث الرضا عف قانوف العزؿ السياسي واإلداري أـ بعدـ
الرضا .فقد بيف ( )%42.7رضاىـ عنو ،وبالمقابؿ سجؿ ( )%38عدـ رضاىـ،
و( )%19.3لـ يبينوا موقفيـ منو .وىذا الوضع جاء قريباً مف الواقع ،فمنذ صدور ىذا
القانوف رقـ ( )13لسنة 2013ـ عف المؤتمر الوطني بتاريخ  8مايو 2013ـ دار جدؿ كبير
حولو بيف مؤيد ورافض مف جميع المكونات واألطياؼ بالمجتمع .فالمؤيدوف ليذا القانوف
يروف أف ىذا القانوف يضع حداً لكؿ مف تولى في النظاـ السابؽ منصباً عاماً بالدولة ،كونيـ
أسيموا في إفساد الحياة السياسية واالقتصادية واإلدارية في البالد ،ىذا إلى جانب أف العديد
منيـ وقؼ ضد الثورة وواجييا بالقوة والعنؼ .أما المعارضوف ليذا القانوف ،ومنيـ شريحة
مف الثوار ،برروا معارضتيـ أف ىذا القانوف ركز عمى األشخاص وليس األداء ،وبذلؾ وضع
كؿ مف تولى منصبا سواء أكاف كبي اًر أـ صغي اًر وسواء كاف أداؤه يصب في المصمحة العامة
أـ مصمحتو الشخصية في سمة واحدة وطالب بعزلو .وىـ يروف أيضاً أف ىذا القانوف يسيـ
في تفريغ الدولة مف الكفاءات المؤىمة وذات الخبرة في مجاؿ تخصصاتيـ ،وأنو يتعارض مع
قانوف إرساء قواعد المصالحة الوطنية والعدالة االنتقالية رقـ  17لسنة 2012ـ الصادر في
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 26فبراير2012ـ عف المجمس االنتقالي المؤقت ،كما أنو يتعارض مع حقوؽ اإلنساف وقياـ
دولة ليبيا الجديد دولة القانوف والمساواة ،ويروف أيضاً أف قانوف إنشاء الييئة العميا لتطبيؽ
معايير النزاىة الوطنية رقـ  26لسنة 2012ـ الذي أصدره المجمس الوطني االنتقالي في 4
أبريؿ 2012ـ يغني عف قانوف العزؿ السياسي ،كونو يسري عمى جميع الميبييف وأنو يطبؽ
معاييره عمى مف سيتولوف مناصب بالدولة الميبية أو الذيف ىـ يتولونيا عند صدور القانوف
بما في ذلؾ أعضاء المجمس االنتقالي والحكومة االنتقالية.
جدوؿ رقـ (  ) 15يبيف توزيع أفراد العينة حسب إجاباتيـ
عف السؤاؿ المتعمؽ بالرضا عمى قانوف العزؿ السياسي واإلداري
االستجابة

النسبة

التكرار

راض

73

42.7

غير راض

65

38.0

ال أعرؼ

33

19.3

المجموع

171

100.0

 – 6العدالة االنتقالية أم المصالحة الوطنية :يتبيف مف الجدوؿ رقـ ( )16أف أكثر مف
ثالثة أرباع أفراد العينة ( )%76.6يؤيدوف الطرح الذي يرى ضرورة أف تسبؽ العدالة
االنتقالية عممية المصالحة الوطنية الشاممة .وبالمقابؿ فإف ( )%17يرفضوف ىذا الطرح،
ونسبة محدودة ( )%6.4لـ تحدد موقفيا .وكما ىو معموـ فإف المجمس االنتقالي المؤقت
وبعد توليو الحكـ في البالد عقب إعالف التحرير في  23أكتوبر 2011ـ أصدر قانونا بشأف
إرساء قواعد المصالحة الوطنية والعدالة االنتقالية رقـ  17لسنة 2012ـ ،بيدؼ تحقيؽ السمـ
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االجتماعي ،وتعويض الضحايا والمتضرريف ،وتحقيؽ العالة االنتقالية التي قصد بيا
مجموعة اإلجراءات التشريعية والقضائية واإلدارية واالجتماعية التي تعالج ما حدث خالؿ
فترة النظاـ السابقة في ليبيا ،وما قامت بو الدولة مف انتياكات لحقوؽ اإلنساف وحرياتو
األساسية ،والعمؿ عمى إصالح ذات البيف بالطرؽ الودية بيف فئات المجتمع .لقد أثار ىذا
القانوف عند صدوره جدالً واسعاً في الشارع الميبي وبخاصة فيما يتعمؽ بأولوية تطبيؽ العدالة
االنتقالية أـ المصالحة الوطنية .وقد تعالت أصوات كثيرة تطالب بتطبيؽ العدالة االنتقالية
أوالً ،ويبدو أف عدـ نجاح المصالحة الوطنية في البالد مرتبط إلى حد كبير بقناعة الناس
بأسبقية العدالة االنتقالية عف المصالحة الوطنية.
جدوؿ رقـ ( )16يبيف توزيع أفراد العينة حسب إجاباتيـ
عف السؤاؿ المتعمؽ بأسبقية تحقيؽ العدالة عف المصالحة الوطنية
االستجابة

التكرار

موافؽ

النسبة
76.6

131

غير موافؽ

29

17.0

ال أعرؼ

11

6.4

المجموع

171

100.0

 – 7تجميد األحزاب السياسية :يظير الجدوؿ رقـ ( )17أف أكثر مف ثمثي أفراد العينة
( )%71.9يوافقوف عمى تجميد األحزاب السياسية التي أنشئت بعد قياـ ثورة  17فبراير
بحسب قانوف تنظيـ األحزاب رقـ ( )29لسنة 2012ـ الصادر عف المجمس االنتقالي
المؤقت بتاريخ  2مايو 2012ـ ،وأف يستمر ىذا التجميد إلى حيف صدور الدستور.
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وبالمقابؿ فإف ( )%14ال يوافقوف عمى تجميد األحزاب السياسية في ىذه المرحمة االنتقالية،
والنسبة ذاتيا ( )%14مف أفراد العينة لـ يحددوا موقفيـ مف ىذه المسألة .وتعد موافقة عدد
كبير مف أفراد العينة عمى تجميد األحزاب في المرحمة االنتقالية إلى حيف صدور الدستور،
انعكاساً لذلؾ الجدؿ الذي دار في الشارع الميبي وما زاؿ يدور حوؿ جدوى وفاعمية ىذه
األحزاب التي انقسمت عمى نفسيا ما بيف أحزاب حسبت عمى التيار الديني ،وأخرى عمى
التيار الميبرالي العمماني ،وسعي كؿ منيما لتحقيؽ مصالحو الحزبية الضيقة عمى المصمحة
العامة ،وما ترتب عمى ذلؾ مف صراع أدخؿ البالد في حالة مف الفوضى السياسية واألمنية
واالقتصادية واالجتماعية عمقت االنقساـ داخؿ الوطف.
ويتوافؽ ىذا الموقؼ مع تمؾ النتيجة التي أظيرىا مسح القيـ العالمي ) (WVSالذي
أجري عمى عينة عالمية مف بينيا عينة ليبية قواميا ( )2232مفردة عاـ 2013ـ عند
سؤاليـ عف مدى ثقتيـ في األحزاب السياسية ،فكاف جواب العينة عمى النحو اآلتي)%23( :
ال يثقوف فييا كثي اًر ،و( )%60.7ال يثقوف فييا مطمقاً ،وىذا يعني أف الغالبية المطمقة
( )%83.7مف العينة ال يثقوف في ىذه األحزاب World Values Survey-WVS:
).)2010-2014
جدوؿ رقـ ( )17يبيف توزيع أفراد العينة حسب إجاباتيـ
عف السؤاؿ المتعمؽ بتجميد األحزاب السياسية إلى حيف إصدار الدستور
االستجابة
موافؽ

النسبة

التكرار
123

71.9

غير موافؽ

24

14.0

ال أعرؼ

24

14.0
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171

المجموع

100.0

 -8األطرف األكثر مسؤولية عن تدهور األوضاع في ليبيا :يتبيف مف الجدوؿ رقـ ()18
أف غالبية أفراد العينة ( )%61.4يعتقدوف أف المسؤوؿ األوؿ عمى تدىور األوضاع
السياسية واألمنية واالقتصادية واالجتماعية في البالد ،ىو المؤتمر الوطني الذي تولى إدارة
الحكـ في البالد بعد انتخابات  7يوليو 2012ـ ،بسبب السياسات التي اتبعيا في إدارة
الحكـ واألداء غير المرضي والمعالجات المعيبة التي أقرىا لمعديد مف المشاكؿ والقضايا
الرئيسة التي مرت بيا البالد بعد ثورة  17فبراير التي سبؽ بيانيا في المبحث األوؿ مف ىذا
البحث .وجاء في المرتبة الثانية األحزاب السياسية التي تشكمت بعد الثورة بنسبة (،)%53.8
ويتناغـ موقؼ أفراد العينة ىذا مع موقفيـ مف طرح فكرة تجميد األحزاب التي عرضت في
السؤاؿ السابؽ والتي أكد عمييا ( )%72مف أفراد العينة .المسؤوؿ الثالث عف تدىور
األوضاع في ليبيا حسب رأي أفراد العينة أعواف النظاـ السابؽ بنسبة ( .)%49.1وفي
المرتبة الرابعة جاء المجمس الوطني االنتقالي بنسبة ( .)%46.8وتساوى في المرتبة
الخامسة كؿ مف الحكومات المتتابعة وتدخؿ األطراؼ الخارجية بنسبة ( .)%39.2وجاء في
المرتبة األخيرة سرايا الثوار بنسبة (.)%38.6
جدول رقم ( )18يبين توزيع أفراد العينة حسب إجاباتهم
عن السؤال المتعمق باألطرف األكثر مسؤولية عن تردي األوضاع في ليبيا
الفقرات

االستجابات
إلى حد كبير

إلى حد ما

ال أبدا

بدوف إجابة

المجمس الوطني االنتقالي

80

52

16

23

األحزاب

92

44

19

16

%46.8

%30.4

%9.4
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%53.8

%25.7

%11.1

%9.4

66

65

16

24

%38.6

%38.0

%9.4

%14.0

أعواف النظاـ السابؽ

84

46

19

22

المؤتمر الوطني العاـ

105

42

8

16

الحكومات المتتابعة

67

58

21

25

أطراؼ خارجية

67

54

26

24

سرايا الثوار

%49.1
%61.4
%39.2
%39.2

%26.9

%11.1

%24.6
%33.9
%31.6

%4.7
%12.3
%15.2

%12.9
%9.4
%14.6
%14.0

 – 9المشاركة في أية انتخابات قادمة :يظير الجدوؿ رقـ ( )19أف أكثر مف نصؼ أفراد
العينة ( )%55أكدوا أنيـ سيشاركوف في أية انتخابات قادمة بالبالد ،في حيف أف
وبيف
( )%31.4لـ يحسموا أمرىـ فيما إذا كانوا سيشاركوف أـ ال في أية انتخابات قادمةّ ،

( )%13.4أنيـ لف يشاركوا .ويأتي تأكيد أكثر مف نصؼ العينة عمى رغبتيـ المشاركة في
أية انتخابات أخرى عمى الحس الوطني والرغبة في المشاركة السياسية بالرغـ مف األداء
السيئ لممؤسسات المنتخبة التي أتى بيا صندوؽ االقتراع وانعكاساتيا السمبية عمى األوضاع
في البالد.
جدول رقم ( )19يبين توزيع أفراد العينة
حسب إجاباتهم عن السؤال المتعمق بالمشاركة في أية انتخابات قادمة
االستجابة

النسبة

التكرار

بكل تأكيد

94

55.0

ال أعرف

54

31.6

لن أشارك

23

13.5
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المجموع

100.0

171

 –10مستقبل األوضاع في ليبيا بعد إقرار الدستور :يظير الجدوؿ رقـ ( )20أف غالبية
أفراد عينة البحث ( )%61.4يروف أف األوضاع في ليبيا بعد إقرار الدستور سوؼ تتحسف
وتسير نحو األفضؿ ،وبالمقابؿ فإف قرابة ( )%15.8أظيروا تشاؤما حوؿ أوضاع البالد
حتى بعد إقرار الدستور ،كما أف ( )%22.8لـ يبدوا أي رأي واكتفوا بعدـ المعرفة .وتأتي
ىذه النظرة المتفائمة ألغمبية أفراد العينة ،مف االعتقاد بأف الدستور بصفتو عقد اجتماعي
سوؼ يسيـ في إنياء المرحمة االنتقالية ،ويرسي دعائـ الديمقراطية والتداوؿ السممي عمى
السمطة.
جدول رقم (  ) 20يبين توزيع أفراد العينة
حسب إجاباتهم عن السؤال المتعمق بنظرتهم لألوضاع في ليبيا بعد إقرار الدستور
االستجابة

التكرار

متفائمة

النسبة
61.4

105

متشائمة

27

15.8

ال أعرف

39

22.8

المجموع

171

100.0

المبحث الرابع– خالصة النتائج والتوصيات :تبيف مف البحث إف عممية التحوؿ الديمقراطي
عممية معقدة شاقة ،وأف التحوؿ مف نظـ الحكـ الشمولية تدعي الوصاية عمى الناس ،إلى
نظـ حكـ ديمقراطية تستمد شرعيتيا مف إرادة الشعوب ،تعد نقمة نوعية شاقة تتطمب شروطا
لمممارسة الديمقراطية الحقة .كما تبيف أف مستقبؿ الديمقراطية يتوقؼ عمى مسار تجربتيا
السياسية ،وما أدت إليو تمؾ التجربة مف محصمة في مجاؿ :المشاركة السياسية ،واألمف،
حقوؽ اإلنساف ،التنمية ،نوعية البنى االجتماعية القائمة ،والسمطة وعالقاتيا الداخمية
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وارتباطاتيا الخارجية( ..أنتوني غدنز2005 ،ـ .)470 :نعرض فيما يأتي خالصة ألىـ
النتائج التي تـ التوصؿ إلييا مف ىذا البحث االستكشافي حوؿ عممية التحوؿ الديمقراطي
والتجربة السياسية التي يمر بيا المجتمع الميبي بعامة ومدينة الزاوية بخاصة بعد ثورة فبراير:
أوالً -النتائج المتعمقة ببعض العوامل التي أسهمت في عممية التحول الديمقراطي في
المجتمع
 -1أظيرت نتائج البحث أف قيوداً كثيرة وضعت لعرقمة المسار الديمقراطي في المجتمع
الميبي استمر قرابة الستيف سنة (2011-1952ـ).
 -2أظيرت نتائج البحث إقباؿ الميبييف مع بدايات عقد التسعينيات مف القرف العشريف عمى
منتجات العولمة  -بالرغـ مف محاولة النظاـ السابؽ الحد منيا بكؿ الوسائؿ التشريعية
واإلجرائية -وبخاصة منيا وسائؿ األعالـ الجماىيري واالتصاالت والمتمثمة في القنوات
الفضائية ،والحاسب اآللي ،والياتؼ المحموؿ ،وشبكة المعمومات الدولية(االنترنت) ،والبريد
االلكتروني ،وتوظيفيا في الحصوؿ عمى األخبار والمعمومات بشكؿ يومي وتفوقيـ في ذلؾ
عمى العينتيف العربية والعالمية.
 -3كشفت نتائج البحث أف ىذا التوظيؼ أتاح لميبييف فرصة االنفتاح عمى العالـ الخارجي،
وتمكينيـ مف التواصؿ مع اآلخريف ،وانتشار بعض قيـ الديمقراطية بينيـ وتحديد موقفيـ
منيا .مف ذلؾ تأكيدىـ عمى أىمية أف يعيش الفرد في بمد تحكمو الديمقراطية ،وعمى ضرورة
اختيار الرؤوساء والقادة في انتخابات حرة ونزيية ،وعمى أىمية وجود نظاـ سياسي ديمقراطي
يحكـ البمد.
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 -3كشفت نتائج البحث أف جميع أنظمة الحكـ في البمداف العربية بما في ذلؾ نظاـ الحكـ
في ليبيا حتى عاـ 2011ـ ،لـ تقـ بأية إصالحات حقيقية تسيـ في التحوؿ نحو
الديمقراطية.
 -4أظيرت نتائج البحث تحقؽ العديد مف اإلنجازات الداعمة لمتحوؿ الديمقراطي في ليبيا
بعد ثورة  17فبراير 2011ـ عمى المستوييف :التشريعات والممارسة.
 -5أظيرت نتائج البحث أف تخبطاً كبي اًر وقع فيو كؿ مف المجمس االنتقالي المؤقت،
والمؤتمر الوطني العاـ مف حيث عدـ مراعاتيما لألولويات التي تتطمبيا المرحمة ،وفي
معالجاتيما لممشاكؿ والقضايا الرئيسة ،تسببت في إرباؾ المشيد السياسي واألمني ودخوؿ
البالد في فوضى.
ثانياً -النتائج المتعمقة بخصائص عينة البحث:
أظيرت نتائج البحث أف قرابة ثمثي أفراد العينة مف اإلناث والثمث اآلخر مف الذكور .وأف
الغالبية أعمارىـ تراوحت ما بيف ( .)41-18كما تبيف أف ثالثة أرباع أفراد العينة ىـ مف
حممة الشيادات الجامعية والعميا.
ثالثاً -النتائج المتعمقة بالمشاركة في العممية السياسية:
 -1كشفت نتائج البحث أف غالبية أفراد العينة لدييـ اىتماـ بالشأف العاـ والعممية االنتخابية
فيما يتعمؽ :بمتابعة التشريعات والقوانيف ،والتعرؼ عمى المرشحيف بالمؤتمر الوطني الذيف
صوتوا ليـ ،واقتناعيـ بدور المرأة في الحياة السياسية ،والماميـ بمياـ المؤتمر الوطني
العاـ.
 -2كشفت نتائج البحث أف غالبية أفراد العينة تبنوا والى حد كبير المعايير الموضوعية
وبخاصة معياري السيرة الذاتية وحممة الشيادات العميا في اختيار مرشحييـ بالمؤتمر الوطني
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العاـ بنظاميو الفردي والقائمة ،ومرشحييـ بالمجمس المحمي .وبالمقابؿ جاء رفضيـ المطمؽ
لممعايير الذاتية المتمثمة في :كوف المرشح مف األقارب ،أومف القبيمة ،أو لتزكية مف صديؽ،
أو لكونو مف الثوار ،أو لممعرفة الشخصية بالمرشح ،أو لكونو مف الشخصيات المتدينة.
 – 3بينت نتائج البحث أف الغالبية العظمى مف أفراد العينة يروف أف مف أولويات المؤتمر
الوطني في ىذه المرحمة ىي تكويف الجيش والشرطة ،وحفظ األمف ،وتجميع السالح .إذ حاز
االختياراف األوؿ والثاني عمى المرتبة األولى ،وحاز تجميع السالح عمى المرتبة الثانية ،أما
بقية االختيارات فقد جاء ترتيبيا وعمى التوالي :تشكيؿ الحكومة ،وتحقيؽ المصالحة ولـ
الشمؿ ،إصدار الدستور ،واالىتماـ بشؤوف البالد في مختمؼ القطاعات.
 – 4بيف البحث أف الغالبية العظمى مف أفراد العينة يروف أف مف أولويات المجمس المحمي
في ىذه المرحمة حفظ األمف ،وضـ السرايا وتجميع السالح .إذ حاز ىذاف االختياراف عمى
المرتبة األولى والثانية ،أما بقية االختيارات فقد جاءت عمى التوالي :االىتماـ بالمرافؽ
والقطاعات ،تحقيؽ المصالحة ولـ الشمؿ ،واعادة أعمار المدينة عمى أسس عصرية ،توفير
السمع والخدمات ،وتعويض األىالي عف األضرار التي لحقت بيـ.
رابعاً -النتائج المتعمقة بمدى الرضا عن نتائج االنتخابات لكل من المؤتمر الوطني
والمجمس المحمي والرضا عن أدائهما.
 -1أظيرت نتائج البحث أف غالبية أفراد العينة عبروا عف عدـ رضاىـ المطمؽ عمى نتائج
انتخابات المؤتمر الوطني ،والمجمس المحمي.
 2بينت نتائج البحث غالبية أفراد العينة أكدوا أف القبمية ،والماؿ لعب كؿ منيما دوره في
االنتخابات التي جرت عمى مستوى المؤتمر الوطني العاـ والمجمس المحمي.
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 -2كشفت نتائج البحث أف غالبية أفراد العينة عبروا عف عدـ رضاىـ المطمؽ عمى أداء
المؤتمر الوطني العاـ ،والمجمس المحمي.
خامساً -النتائج المتعمقة بموقف المبحوثين من بعض القضايا السياسية المطروحة عمى
الساحة الميبية:
 -1بينت نتائج البحث أف أفراد العينة لـ يحسموا أمرىـ تجاه نظاـ الحكـ الذي يرونو مالئما
في ليبيا ،واف كاف ىناؾ ميؿ طفيؼ نحو نظاـ الحكـ الرئاسي عف النظاميف البرلماني
والمختمط.
 -2كشفت نتائج البحث أف غالبية أفراد العينة أكدوا فيما يتعمؽ بأىـ األسس والدعامات
التي ينبغي التي يقوـ عمييا الدستور ،عمى دعامتي تطبيؽ الشريعة اإلسالمية ،والوحدة
الوطنية ،إذ حازتا عمى المرتبة األولى .وجاء ترتيب بقية األسس عمى التوالي :الحقوؽ
والحريات المدنية ،الالمركزية في اإلدارة والحكـ ،الفصؿ بيف السمطات الثالث ،وأخي اًر النظاـ
الفيدرالي.
 -3بينت نتائج البحث أف نسبة عالية مف أفراد العينة ليست لدييـ الدراية الكافية والمعرفة
بمدى مناسبة أسموب انتخاب لجنة الستيف مف عدمو ،قابمتيا نسبة قريبة منيا ترى أنو
مناسب.
 -4أظيرت نتائج البحث أف غالبية أفراد العينة يروف أف أسموب االستفتاء عمى الدستور
بنعـ أو ال ىو أسموب مناسب.
 – 5كشفت نتائج البحث أف نسبة عالية مف أفراد العينة عبروا عف رضاىـ عف قانوف العزؿ
السياسي واإلداري ،قابمتيا نسبة ال تقؿ أىمية عنيا سجمت عدـ رضاىـ.
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 -6أظيرت نتائج البحث أف الغالبية العظمى مف أفراد العينة يؤيدوف الطرح الذي يرى
ضرورة أف تسبؽ العدالة االنتقالية عممية المصالحة الوطنية الشاممة.
 – 7كشفت نتائج البحث أف الغالبية العظمى مف أفراد العينة يوافقوف عمى تجميد األحزاب
السياسية التي تشكمت بعد ثورة  17فبراير إلى حيف صدور الدستور.
 -8بينت نتائج البحث أف غالبية أفراد العينة يعتقدوف أف المسؤوؿ األوؿ عمى تدىور
األوضاع السياسية واألمنية واالقتصادية واالجتماعية في البالد ،ىو المؤتمر الوطني العاـ،
يميو في المرتبة األحزاب السياسية ،أما بقية االختيارات فقد جاءت عمى التوالي :أعواف
النظاـ السابؽ ،المجمس الوطني االنتقالي ،الحكومات المتتابعة ،تدخؿ األطراؼ الخارجية،
وسرايا الثوار.
 – 9أظيرت نتائج البحث أف غالبية أفراد العينة أكدوا مشاركتيـ في أية انتخابات قادمة
بالبالد.
 –10أظيرت نتائج البحث أف غالبية أفراد العينة يروف أف األوضاع في ليبيا سوؼ تتحسف
وتسير نحو األفضؿ بعد إقرار الدستور.
االستنتاج العام :أظير البحث إف عممية التحوؿ الديمقراطي التي خاضيا الميبيوف بعد ثورة
 17فبراير مازالت في ميدىا ،وتشيد حالة مف التعثر ،ومؤشراتيا الحالية لـ تفض بعد إلى
نتائج حقيقية تسيـ في ترسيخ النظاـ الديمقراطي في ليبيا ،وأف الوصوؿ إلى ذلؾ يتطمب
جيودا كبيرة مف الجميع ووقتاً طويالً.
سادساً -التوصيات والمقترحات:
 -1التوصيات:
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 -1.1رسـ السياسات التي تدعـ المسار الديمقراطي بالمجتمع مف قبؿ المؤسسات التشريعية
والتنفيذية.
 -2.1نشر ثقافة اختيار القادة وفقاً لممعايير الموضوعية.
 -3.1حث مؤسسات المجتمع المدني وتشجيعيا عمى تنظيـ الحاضرات التثقيفية ،واعداد
البرامج التمفزيونية وغيرىا مف األنشطة اإلعالمية التي تعمؽ قيـ الديمقراطية والمشاركة
السياسية.
 -4.1دعـ مشاركة المرأة في الحياة السياسية مف خالؿ زيادة نسبة تواجدىا في المؤسسات
التشريعية والقضائية والتنفيذية.
 -5.1اإلسراع في عرض مشروع الدستور عمى االستفتاء.
 -6.1إعادة النظر في القوانيف والتشريعات التي تقؼ حائال دوف استقرار البالد وتحد مف
ترسيخ المسار الديمقراطي في البالد.
 -7.1تطبيؽ القوانيف المتعمقة بالعدالة االنتقالية أوالً ومف ثـ البدء في المصالحة الوطنية.
 -8.1تجميد عمؿ األحزاب السياسية إلى حيف إصدار الدستور.
 -9.1فتح حوار جدي وصريح مع جميع األطراؼ التي تشكؿ عائقا أماـ قياـ ليبيا الجديدة.
مف بينيـ أعواف النظاـ السابؽ ،سرايا الثوار ،واألطراؼ الخارجية .وتقديـ الضمانات الالزمة
لمجميع بعدـ محاكمتيـ باستثناء مرتكبي الجرائـ المعاقب عمييا قانوناً.
 -10.1فتح قناة إعالمية تيتـ بنشر وترسيخ الثقافة السياسية والمشاركة السياسية وقيـ
الديمقراطية بصورة عامة.
 -11.1تضميف المناىج الدراسية وعمى مختمؼ المستويات التعميمية دروس تيتـ بترسيخ قيـ
المواطنة ،وسيادة القانوف ،وقيـ الديمقراطية ودورىا في التنمية وتقدـ المجتمعات.
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 -2المقترحات:
 -1.2إجراء بحوث معمقة لمعرفة مدى انتشار القيـ الديمقراطية بالمجتمع الميبي.
 -2.2إجراء بحوث معمقة عف الثقافة السياسية لدى الميبييف ،والمشاركة في العممية
االنتخابية

والمعايير التي يعتمدونيا في اختيار القادة ،وفاعمية الحكومة ،ولتشمؿ ىذه

البحوث عينات عشوائية لكؿ مف يحؽ ليـ التصويت ومف شرائح واسعة مف المتعمميف وغير
المتعمميف.
 -3.2إجراء بحوث معمقة لمعرفة األسباب والعوائؽ التي تحد مف الممارسة الديمقراطية في
ليبيا ومف االستقرار السياسي.
مراجع البحث:
 -1أنتوني غدنز .عمـ االجتماع .ترجمة فايز الصباغ .ط .1بيروت :مركز دراسات الوحدة
العربية2005 ،ـ.
 -2تقرير التنمية اإلنسانية العربية .نحو إقامة مجتمع المعرفة2003 ،ـ.
 -3تقرير التنمية اإلنسانية العربية .محو الحرية في الوطف العربي2004 ،ـ:
 -4تقرير التنمية البشرية .الثروة الحقيقية لألمـ :مقررات تمييدية لمتنمية البشرية2010 ،ـ.
 -5حسنيف توفيؽ إبراىيـ .االنتقاؿ الديمقراطي :إطار نظري .مركز الجزيرة لمدراسات.
2013ـ.
http://studies.aljazeera.net/ar/files/arabworlddemocracy/2013/01/201
312495334831438.htm
 -6حسيف عمواف البيج .المشاركة السياسية والعممية السياسية .المستقبؿ العربي .عد ،223
 ،1997ص . 64
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 -7الدساتير والقوانيف التي تـ الرجوع إلييا :الدستور الميبي وتعديالتو ،اإلعالف الدستوري
الصادر في  11ديسمبر 1969ـ ،القانوف تجريـ الحزبية رقـ  17لسنة 1973ـ ،اإلعالف
الدستوري الصادر في 2011 /8 / 3ـ ،القانوف رقـ  29لسنة 2012ـ بشأف تنظيـ األحزاب
والكيانات السياسية ،القانوف رقـ  4لسنة 2012ـ بشأف انتخاب المؤتمر الوطني ،قانوف
إرساء قواعد المصالحة الوطنية والعدالة االنتقالية رقـ  17لسنة 2012ـ ،قانوف إنشاء
الييئة العميا لتطبيؽ معايير النزاىة الوطنية رقـ  26لسنة 2012ـ ،قانوف العزؿ السياسي
واإلداري رقـ  13لسنة 2013ـ ،قانوف انتخاب لجنة الستيف رقـ  17لسنة 2013ـ ،قانوف
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استخدام جمهور مدينة الزاوية لمواقع التواصل االجتماعي في المصالحة
الوطنية واالشباعات المتحققة  -دراسة ميدانية –

أ .عبدالكريم شبل
مقدمة :
تشكؿ وسائؿ االتصاؿ عامال ىاماً ومؤث اًر في البناء الثقافي واالجتماعي وتقريب جيات
النظر وفي المصالحة الوطنية بيف األف ارد والمجتمعات في العصور الحالية  ،ومف أىـ
أسباب إسياـ المواطف في نيضة المجتمع في شتى المجاالت .
مف المؤكد أف التطور التقني الذي يشيده عالـ اليوـ  ،قد مكف مف اعتماد الناس عمى وسائؿ
اإلعالـ كمصادر لألخبار وفي نقؿ المعمومات بشكؿ عاـ  ،وقد أثبتت الدراسات العديدة قدرة
وسائؿ اإلعالـ ومنيا (االنترنت) وخاصة وعمى وجو التحديد وسائؿ التواصؿ االجتماعي أو
الوسائط المتعددة (الفيس بوؾ ،التويتر  ،اليوتيوب) في ترتيب االىتمامات وتحقيؽ
االشباعات لدى الجميور .
ويجمع الكثير مف المتخصصيف والباحثيف في مجاؿ اإلعالـ أف االنترنت تعد مف االنجازات
التكنولوجية الميمة التي مكنت اإلنساف مف أف يمغي المسافات ويختصر الزمف ويجعؿ مف
العالـ أشبو بشاشة الكترونية صغيرة وبذلؾ أصبح االتصاؿ االلكتروني وتبادؿ األخبار ونقؿ
المعمومات مف الحقائؽ الممموسة التي تمثؿ إحدى المقومات األساسية في معايشة الفرد لما
يجرى مف حولو.
وتعتبر الصحافة الكترونية "االنترنت" ومنيا ما يعرؼ بالوسائط المتعددة أحدى أىـ الوسائؿ
اإلعالمية ذات العالقة القوية بالمجتمع  ،كونيا تتناوؿ العديد مف القضايا المتعمقة
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باىتمامات الجميور والتي تدفعو إلى االىتماـ بنوع معيف مف القضايا مثؿ قضية المصالحة
الوطنية في ليبيا  ،وىذه الوسائط المتعددة قد برزت كعنصر فعاؿ ومؤثر في توجيو قيـ
األفراد وأفكارىـ وتشكيؿ ميوليـ واتجاىاتيـ نحو القضايا المحمية والدولية وقضايا المصالحة
الوطنية مف خالؿ ما تطرحو وما تناقشو مف موضوعات عمى

صفحاتيا)1(،

ويسود اتفاؽ بيف

عدد كبير مف الباحثيف في مجاؿ اإلعالـ والرأي العاـ بأف االنترنت تنطوي عمى النصيب
األكبر مف التراث اإلعالمي مقارنة بالوسائؿ التقميدية نظ اًر العتماده عمى الوسائط المتعددة
،وخاصة التفاعمية التي تجعؿ مف االنترنت تقترب مف سمات االتصاؿ الشخصي والذي
يدعـ اإلعالـ الجديد في ممارستو أدوات ذات داللة واعتبار في عممية تشكيؿ الرأي العاـ .
وتعتبر االنترنت مف أىـ وسائؿ االتصاؿ الحديثة حيث تشير البحوث والدراسات التي أجريت
في ىذا

المجاؿ()2

إلى أىمية ىذه الوسيمة في التواصؿ بيف أفراد المجتمع وبيف المجتمعات

المختمفة حتى أف الكثير أ صبح يرى أف وسائؿ اإلعالـ البديؿ التي تشكؿ االنترنت العصب
األساس فيو بدأت تسيطر عمى االستخدامات واإلشباعات في شتى أنواع المعارؼ والرغبات
في التواصؿ والنقاش والحوار وطرح ومعالجة القضايا واألزمات المتعمقة بالجميور  ،وحيث
إف مواقع التواصؿ االجتماعي لقت إقباالً كبي اًر في السنوات األخيرة وبالذات بعد التغيرات
األخيرة التي طرأت عمى المنطقة العربية والتي كاف لمواقع التواصؿ االجتماعي دو اًر فييا ،
واستطاعت الشعوب مف خالليا أف تتجاوز الرقابة الصارمة التي كانت تفرضيا الحكومات
العربية  ،كؿ ذلؾ جعؿ مف مواقع التواصؿ االجتماعي أىمية وتمقى رواجاً كبي اًر مف حيث
االستخداـ في جميع انحاء العالـ حتى بمغ عدد المشتركيف في شبكات التواصؿ االجتماعي
حسب بعض الدراسات إلى مئات المالييف في نياية

)3(.2012

حيث تقدر بعض الدراسات
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ليذه المواقع لػ  489مميوف سنة  2008وفي  2011يتضاعؼ  907مميوف مستخدـ ويتوقع
أف يصؿ إلى حوالي مميار وخمسة مالييف في نياية  2012حسب رأي الدراسة السابقة .
حيث إف ىذه التقنية الحديثة قربة المسافات بيف الشعوب وألغت الحدود وزاوجت بيف الثقافات
 ،وسمى ىذا النوع مف التواصؿ بيف الناس شبكات التواصؿ االجتماعي  ،حيث تعددت ىذه
الشبكات واستأثرت بجميور واسع مف المتمقيف  .ولعبت األحداث السياسية في العالـ دو اًر
بار اًز في التعريؼ بيذه الشبكات  ،وكاف الفضؿ ليذه الشبكات في إيصاؿ األخبار السريعة
والفورية والرسائؿ النصية ومقاطع الفيديو عف تمؾ االحداث والتي أىميا (:الفيس بوؾ ،تويتر
،واليوتيوب )
مشكمة البحث وأهميته :
تتحدد المشكمة في إطار ىذا البحث في دراسة استخداـ الجميور الميبي لمواقع التواصؿ
االجتماعي في الدفع بعممية المصالحة الوطنية واإلشباعات المتحققة منيا  ،حيث أف وسائؿ
االتصاؿ الميبية بشكؿ عاـ والجميور الميبي الزاؿ يحتاج دراسات تطوير ويعاني نقصاً في
مجاؿ دراسات استخداـ وسائؿ االتصاؿ بجميع أشكاليا وأنواعيا  ،وخاصة اإلعالـ البديؿ أو
ما يعرؼ بالوسائط المتعددة وتوظيفيا وربطيا بمعالجة قضايا المجتمع المعاصرة ومنيا
قضية المصالحة الوطنية التي تشغؿ باؿ الجميع  ،األمر الذي دفعنا إلى ضرورة التأصيؿ
لدراسة االستخدامات واالشباعات في اإلعالـ البديؿ لدى الجميور الميبي فإف الباحث رأى
أف يركز في ىذه الدراسة عمى االستخدامات واالشباعات والعوامؿ والمتغيرات المؤثرة التي قد
تمعب دو اًر في استخداـ الجميور لمواقع التواصؿ االجتماعي في المجتمع الميبي  ،كما أف
ىذه الدراسة تعتبر مف الدراسات األولى حسب عمـ الباحث التي تتناوؿ مواقع التواصؿ
االجتماعي وتوظيفيا في معالجة ممؼ وقضية المصالحة الوطنية واالشباعات المتحققة منيا
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في ليبيا  ،ونظ اًر ألىمية ىذا الموضوع وىذه القضية الممحة والحساسة بعد أحداث االنتفاضة
والتغيير في النظاـ السياسي فبراير  2011والتي كاف لمواقع التواصؿ االجتماعي دو اًر بار اًز
فييا والجميور كاف لو دو اًر كبير ،وخاصة في ىذه المدينة التي شيدت أكبر العمميات
العسكرية أثناء االنتفاضة وما تميا مف نتائج وتغيرات وعدـ استقرار مع المناطؽ المجاورة ليا
ىذه المدينة التي شارؾ كؿ أىميا في إحداث التغيير والثورة وىذا ينطبؽ عمى جميع ليبيا ،
كؿ ذلؾ يدفعنا لمعمؿ بيذه الدراسة لتكوف توطئة أو بداية لمعديد مف الدراسات األخرى واثارة
ومعالجة ىذه القضية وايجاد الحموؿ لألزمة والخروج بنتائج وتوصيات  ،ولذلؾ حدد الباحث
المشكمة البحثية ليذه الدراسة في السؤاؿ الرئيس التالي :ما مدى استخداـ الجميور في مدينة
الزاوية لمواقع التواصؿ االجتماعي في المصالحة الوطنية الشاممة وما ىي اإلشباعات
المتحققة منيا؟
حيث أف "محور اإلعالـ التربوي ودوره في المصالحة الوطنية"  ،وىو مف األىمية بمكاف ،
فكمنا ذو أسرة  ،وكمنا أممو أف يرى السعادة في أبنائو ويطمح أف يكوف المجتمع مستق اًر سعيداً
 ،وىذا ال يعني أف يكوف المجتمع بال مشاكؿ  ،فإف مف طبيعة اجتماع الناس أف تقع بينيـ
بعض المنغصات وأف تقع بينيـ بعض اإلشكاالت ولكف األصؿ في المجتمع السعادة
والصفاء واف يكوف المجتمع قادر عمى التعامؿ مع المشاكؿ وتجاوزىا بما ال يعكر صفوىا .
أهداف الدراسة :
تسعى ىذه الدراسة إلى التعرؼ عف مدى استخداـ الجميور في مدينة الزاوية لمواقع التواصؿ
االجتماعي في المصالحة الوطنية الشاممة واالشباعات المتحققة منيا  ،والى تحقيؽ عدة
أىداؼ أىميا :
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 .1التعرؼ عمى حجـ ومعدؿ استخداـ اإلنترنت بشكؿ عاـ ومواقع التواصؿ االجتماعي
بشكؿ خاص .
 .2البحث عف أىـ دوافع استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي لدى الجميور والكشؼ عف
اإلشباعات المتحققة منيا .
 .3الكشؼ عمى اتجاىات الجميور في مدينة الزاوية نحو استخداـ مواقع التواصؿ
االجتماعي في المصالحة الوطنية ومدى تقتيـ فيما تعرضو تمؾ المواقع مف معمومات
وتغطيات صحفية .
 .4دراسة وتحميؿ ووصؼ العالقة بيف استخداـ الجميور لمواقع التواصؿ االجتماعي
وبعض المتغيرات الديموغرافية لمجميور عينة الدراسة .
 .5الكشؼ عف الصعوبات والمعوقات التي تحوؿ دوف استخداـ الجميور في مدينة الزاوية
لمواقع التواصؿ االجتماعي في المصالحة الوطنية الشاممة واإلشباعات المتحققة.
 .6التعرؼ عف مدى استخداـ الجميور في مدينة الزاوية لمواقع التواصؿ االجتماعي في
متابعة قضية المصالحة الوطنية الشاممة .
 .7التعرؼ عمى آراء الجميور في مدينة الزاوية حوؿ مدى تحقيؽ مواقع التواصؿ
االجتماعي لمدفع بالمصالحة الوطنية واليدؼ منيا  ،ومعرفة مقترحاتيـ لتحقيؽ تمؾ
المواقع االلكترونية أىدافيا المنشودة .
 .8تيدؼ ىذه الدراسة إلى تسميط الضوء عمى مواقع التواصؿ االجتماعي في التأثير عمى
الرأي العاـ وكيفية توظيؼ تمؾ المواقع االجتماعية مف قبؿ المؤسسات الميبية مف أجؿ
تحقيؽ المصالحة الوطنية في المجتمع الميبي وذلؾ في سبيؿ إنياء االنقساـ الميبي.
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أهمية الدراسة :تتركز أهمية الدراسة في :
 .1أنيا تتناوؿ وسيمة اتصالية اجتماعية ليا مف الحداثة والجميور والمميزات ما تنفرد بو
عف غيرىا مف وسائؿ االتصاؿ األخرى .
 .2تتناوؿ الدراسة وسيمة اتصالية حديثة ليا جذب جماىيري قد تمعب دو اًر في استخداـ
الجميور لمواقع التواصؿ االجتماعي في المصالحة الوطنية وجزء مف حؿ األزمة في
المجتمع الميبي بؿ المصالحة ىي الحؿ كمو .
 .3تعتبر مف الدراسات األولى – حسب عمـ الباحث – التي تتناوؿ مواقع التواصؿ
االجتماعي واستخدامو في المصالحة الوطنية في المجتمع الميبي .
 .4أنيا تأسس وتأصؿ لدراسة االستخدامات و االشباعات في اإلعالـ البديؿ والحديث لدى
الجميور الميبي واستخدامو في قضية المصالحة الوطنية وحؿ األزمة الميبية العالقة.
 .5تتناوؿ الدراسة موضوع ومسألة ميمة في المجتمع الميبي وىي المصالحة الوطنية وبحث
أسباب والعوامؿ التي تؤثر فييا ومحاولة وضع الحموؿ المبكرة لتالفى أخطار التفكؾ
والتمزؽ واالنقساـ في المجتمع الميبي .
 .6تعطي مؤش اًر لواقع االستخداـ الحالي لمواقع التواصؿ االجتماعي لدى الجميور الميبي
عامة وتشير إلى االستخداـ األمثؿ لممواقع االجتماعية.
 .7تتناوؿ الدراسة الجميور الميبي بصفة عامة والتي أشارت الدراسات السابقة إلي ارتفاع
نسبة تعرضيـ لالنترنت عامة ومواقع التواصؿ االجتماعي خاصة وما تتميز بو
خصائصيـ ونتيجة المتغيرات االجتماعية والتعميمية واالقتصادية التي تؤثر فييـ كاف
لزاماً أف تحظي بقدر مف االىتماـ والبحث لمعرفة احتياجاتيـ ودوافعيـ الستخداـ مواقع
التواصؿ االجتماعي في المصالحة الوطنية .
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تساؤالت الدراسة :
تسعى الدراسة إلي محاولة اإلجابة عمى التساؤالت العديدة ومنيا تطرح تساؤؿ الرئيسي :ما
مدى استخداـ الجميور في مدينة الزاوية لمواقع التواصؿ االجتماعي في المصالحة الوطنية
الشاممة وما دوافع واشباعات ذلؾ االستخداـ ويتفرع منيا التساؤالت الفرعية التالية :
 .1ما حجـ ومعدؿ استخداـ االنترنت بشكؿ عاـ ومواقع التواصؿ االجتماعي بشكؿ خاص
؟
 .2ما أىـ دوافع استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي لدى الجميور وما ىي االشباعات
المحققة منيا ؟
 .3ما اتجاىات الجميور في مدينة الزاوية نحو مواقع التواصؿ االجتماعي في المصالحة
الوطنية وما مدى ثقتيـ فيما تعرضو تمؾ المواقع مف معمومات وتغطيات صحفية ؟
 .4ما االيجابيات والمميزات التي يراىا الجميور في مواقع التواصؿ االجتماعي فى
استخداميا لممصالحة وما ىي سمبياتيا ؟
 .5ما أىـ الصعوبات والمعوقات التي تحوؿ دوف استخداـ الجميور في مدينة الزاوية
لمواقع التواصؿ االجتماعي في المصالحة الوطنية واالشباعات المتحققة ؟
 .6ىؿ استخداـ الجميور لمواقع التواصؿ االجتماعي في متابعة موضوع المصالحة
الوطنية ؟
 .7ما ىي أىـ آراء الجميور حوؿ مدي تحقيؽ مواقع التواصؿ االجتماعي لممصالحة
الوطنية واليدؼ منيا ؟
 .8ما ىي أىـ مقترحاتيـ لتحقيؽ تمؾ الموقع االجتماعية لألىداؼ المنشورة .
وتناقش ىذه الدراسة عدة مشاكؿ رئيسية :
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ىؿ تـ توظيؼ مواقع التواصؿ االجتماعية بشكؿ فعاؿ مف قبؿ الجميور والمؤسسات
في إنياء االنقساـ الميبي وتحقيؽ المصالحة الوطنية .



ما ىي التحديات التي يواجييا المجتمع وأفراد الجميور أثناء استخدامو لمواقع التواصؿ
االجتماعي .

فروض الدراسة :
تحاوؿ الدراسة في ضوء النظرية واألىداؼ التحقؽ مف صحة الفروض العممية التالية :
 الفرض األوؿ :توجد عالقة أرتباطية إحصائية دالة بيف معدالت استخداـ الجميور لمواقع التواصؿ
االجتماعي في المصالحة الوطنية والتغيرات الديموغرافية اآلتية (النوع  ،المينة  ،العمر) .
 الفرض الثاني :توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات كثافة تستخدـ الجميور لمواقع التواصؿ
االجتماعي وزيادة حجـ الترابط والترابط والمصالحة الوطنية في المجتمع الميبي .
 الفرض الثالث :توجد فروؽ إحصائية دالة بيف المبحوثيف مف الذكور واإلناث مف حيث  (:تفضمييـ لمواقع
المواقع التواصؿ االجتماعي  ،الوقت الذي يقضونو في تصفح مواقع التواصؿ  ،خبرتيـ في
استخداـ مواقع التواصؿ  ،الثقة في ما تعرضو مواقع التواصؿ )
 الفرض الرابع :ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المتغيرات الوسيطة (النوع  ،التخصص) في تقدير
حجـ الترابط والمصالحة في المجتمع الميبي .
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 الفرض الخامس :تختمؼ معدالت استخداـ الجميور المبحوثيف لمواقع التواصؿ االجتماعية في المصالحة
والترابط باختالؼ المتغيرات اآلتية (المستوى الدراسي  ،المينة ،العمر  ،دوافع التعرض ،
وحجـ اإلحساس بالترابط والمصالحة الوطنية .
الدراسات السابقة:
قاـ الباحث بعرض وبمسح لمجموعة مف الدراسات العممية التي ترتبط بمجاؿ البحث والتي
أجريت عمى استخداـ الجميور لشبكة اإلنترنت بشكؿ عاـ ومواقع التواصؿ االجتماعي بشكؿ
خاص ويمكف تقسيـ ىذه الدراسات إلي محوريف :
 المحور األوؿ  :الدراسات المتعمقة باالنترنت كتقنية واستخداـ الجميور ليا بشكؿ عاـ . المحور الثاني  :الدراسات المتعمقة باستخداـ الجميور لمواقع التواصؿ االجتماعي بشكؿخاص .
أوالً :الدراسات المتعمقة باالنترنت كتقنية واستخدام الجمهور لها بشكل عام :
 -1دراسة السيد بخيث : )4(1997ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى طرؽ استخداـ أساتذة
الجامعات لالنترنت ودوافع استخداميـ والعادات االتصالية التي تمبى احتياجاتيـ  ،استخدمت
الدراسة منيج المسح لتجميع وتحميؿ األمور المتعمقة باستخداـ أساتذة الجامعات لمشبكة ،
وتوصمت الدراسة إلي عدة نتائج منيا غمبة الطابع الوظيفي عمى عادات االستخداـ فكاف
البريد االلكتروني أوؿ االستخدامات ثـ استخداـ االنترنت في البحث عف المعمومات وقواعد
البحث .
 -2دراسة عصام

نصر)5(2001

 :استيدفت الدراسة التعرؼ عمى حدود حرية الرأي في

ساحة الحوار العربي عبر شبكة اإلنترنت ورصد حدود تبادؿ الحوار الحر لممعمومات
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واألفكار العربية اإلسالمية عبر االنترنت  ،والتعرؼ عمى أىـ الموضوعات التي يتطرؽ إلييا
وأسموب التعبير عف القضايا .
وخمصت الدراسة إلى أف القضايا الدينية شغمت المرتبة األولي ثـ القضايا السياسية لدى
المتعامميف في مواقع الحوار العربي عمى شبكة اإلنترنت .
 -3دراسة سامي طايع 2000

()6

 :ىدفت ىذه الدراسة إلى استكشاؼ استخداـ االنترنت

في العالـ العربي وانتيت إلى ارتفاع نسبة استخداميا بيف المبحوثيف  %72.6وقد أبدى
الذكور استخداماً أكثر مف اإلناث ليذه الشبكة لتحقيؽ عدة أغراض أىميا  :الحصوؿ عمى
المعمومات واألخبار والتسمية وقضاء وقت الفراغ .
 -4دراسة حاتم عاطف

)7(2006

 :تيدؼ الدراسة التعرؼ عمى دور االنترنت في تعزيز

أو تيديد سيادة الدولة والتعرؼ عمى تأثير استخداـ االنترنت لتيديد أو تعزيز القطاع األمني
والعالقات االجتماعية في المجتمع  .دراسة وصفية واستخدمت منيج المسح لعينة مف النخبة
المصرية باستخداـ صحيفة االستقصاء والمقابمة الشخصية  ،ومف أىـ نتائج الدراسة وجود
عالقة ارتباطيو دالة إحصائياً بيف استخداـ االنترنت وتيديد سيادة الدولة واالنترنت وتيديد
الممكية الفكرية إال أف االنترنت تساىـ في زيادة اإلبداع وتعزيز حرية التعبير وتساىـ في
التأثير عمى القيـ االجتماعية .
 -5دراسة إميل lmel

)8(1998

ىدفت الدراسة الكشؼ عف استخدامات االنترنت وتأثيراتيا

عمى الراشديف وتوصمت الدراسة إلى أف الكثير منيـ استخدـ اإلنترنت كوسيمة لمربط بيف
األصدقاء والعائمة والحصوؿ عمى المعمومات حوؿ العديد مف األمور الصحية والرياضية
والمالية والترفييية  ،وأشارت الدراسة إلى أف استخداـ اإلنترنت يرتبط بمستوى التعميـ والحالة
االقتصادية واالجتماعية .
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 -6دراسة هانز

باور)9(2002

تحاوؿ ىذه الدراسة إلقاء الضوء عمى بعض االستخدامات

الحديثة لإلنترنت لدى الشباب في الواليات المتحدة األمريكية  ،وعدـ االقتصار عمى الجوانب
الترفييية والتسمية  ،وقد خمصت الدراسة إلى نتيجة غاية في األىمية أف  %61مف الشباب
والتي تتراوح أعمارىـ بيف  29 -18عاماً  ،يستخدموف االنترنت كوسيمة لمحصوؿ عمى
عمؿ.
 -7دراسة نائمة عمارة

)10(2005

استيدفت الدراسة التعرؼ عمى استخدامات الشباب

لشبكة لالنترنت  ،وعالقة ذلؾ بالتفاعؿ االجتماعي لدييـ في محيط األسرة واألصدقاء في
ظؿ ظاىرة إدماف االنترنت وتأثيراتيا المجتمعية  ،مف خالؿ عينة  428مفردة مف طالب
مفردة مف جامعتي قطر وحمواف وتوصمت الدراسة إلى أف استخداـ االنترنت مف قبؿ معظـ
طالب الجامعة يتركز عمى البريد االلكتروني والدردشة أكثر مف االستخدامات األخرى .
المحور الثاني  :الدراسات المتعمقة باستخدام الجمهور لمواقع التواصل االجتماعي بشكل
خاص :
دراسة أجرتيا شركة ( 2010 )digitalsurgeonsوالمتخصصة بتسويؽ العالمات
التجارية عمى الشبكات االجتماعية إف أكثر مف ( )500مميوف مستخدـ لمفيسبوؾ واف
( )100مميوف مستخدـ لتويتر وقالت الدراسة أف نسبة اىتماـ المستخدميف لمفي سبوؾ عبر
اليواتؼ ( ، )%30والمستخدميف والميتميف بالعالقات التجارية ( )%40نسبة المستخدميف
المحدثيف لحساباتيـ الشخصية بشكؿ يومي ( )%12أما موقع التويتر فكانت  ،نسبة اىتماـ
المستخدميف ( )%87والمستخدميف بشكؿ دائـ ويومي ( )%27ومستخدمي التويتر عبر
الياتؼ ( )%37والمستخدميف الميتميف بالعالقات التجارية ( )%25والمستخدميف المحدثيف
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لحساباتيـ الشخصية بشكؿ يومي ( )%67ونسبة المستخدميف خارج الواليات المتحدة
()11()%60

دراسة أجرتها جامعة واشنطن  :لمعرفة الدور الفاعؿ الذي قامت بو وسائؿ اإلعالـ
االجتماعية مثؿ (تويتر والفيس بوؾ) في إشعاؿ واندالع ما يعرؼ بالثورات واالنتفاضات
العربية المختمفة  ،والتي اجتاحت بعض دوؿ الشرؽ األوسط وشماؿ أفريقيا  ،ووفقاً لمدراسة
إف الثرثرة عف الثورة بدأت قبؿ قميؿ مف الثورات في كثير مف األحياف الفعمية  ،وأشار(فيميب
ىوارد) األستاذ بجامعة االتصاالت بواشنطف والمشرؼ عمى الدراسة  " :الناس استفادت كثي اًر
مف المشاركة في الشبكات االجتماعية سعياً لمديمقراطية  ،وأصبحت مختمؼ وسائؿ اإلعالـ
مف صحافة ومواقع جزءاً ىاماً مف األدوات الساعية لمحرية " حيث وجدنا إف التعميقات في
(تويتر) قد ارتفعت مف ( )2300تعميؽ في اليوـ الواحد لتصؿ إلى أكثر مف ()230000
في اليوـ الواحد  ،وىكذا يعكس نوعاً مف االنفجار والعطش لمحرية والديمقراطية والتغيير ..
كما حصؿ في مصر حيث ظير وازدىر ما يعرؼ بالربيع العربي ولقد استفاد كؿ
المستخدميف لممواقع واإلنترنت مف ممارسة حرية التعميقات والمحادثات بصورة الفتة وىنا
واجيت بعض الحكومات تحديات صعبة في عممية قطع االتصاالت أو االنترنت أو حتى
الياتؼ النقاؿ " وأكد (ىوارد) إف وسائؿ اإلعالـ التقنية الحديثة كاف ليا دور كبير في عممية
التغيير بصورة

مدىشة()12

دراسة محمود عبدالقوى  :توصمت إلى أف ما نسبتو  %83مف عينة الشباب
المستخدميف لالنترنت قالوا أنيـ يستخدموف موقع الفيس بوؾ مما يشير إلى انتشار استخداـ
ىذا الموقع بيف الشباب المصري كما أشارت الدراسة إلى أف االستخداـ السياسي لمفي سبوؾ
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يعد ىدفاً أساسياً لدى الشباب وذلؾ لقدرتو عمى إتاحة حرية التعبير وتبادؿ اآلراء دوف
رقابة()13

دراسة أجرتها شركة اكسبيريان هيتوايز  :أف شبكة التواصؿ االجتماعي (الفيس بوؾ)
كانت أكثر المواقع زيادة مف رواد اإلنترنت حيث احتمت المرتبة الثالثة عالمياً واألولى أمريكي ًا
 ،وأكدت الدراسة أف صفحة الفيس بوؾ (حصمت عمى  %8.93مف مف الزيارات في
الواليات المتحدة بيف شيري كانوف الثاني  /يناير وتشريف الثاني  /نوفمبر في مقابؿ
( )%7.19لموقع (غوغؿ كوـ) التي كانت تحتؿ قبؿ سنة المرتبة األولى أماـ (ياىوـ كوـ) ،
ويبدو أف الفيس بوؾ تتولى الصدارة بانتظاـ منذ (آذار  /مارس ) وعمى الصعيد العالمي
احتؿ (الفيس بوؾ) المرتبة الثالثة وراء غوغؿ

ومايكروسوفت()14

دراسة عبدالكريم عمى الدبيسى وزهير ياسين ( )2013ىدفت الدراسة إلى معرفة
معدالت استخداـ طمبة الجامعات األردنية لشبكات التواصؿ االجتماعي الرقمية والكشؼ عف
العوامؿ المؤثرة في تشكيؿ اتجاىات الرأي العاـ لدى الطمبة  ،ومستوى منافسة شبكات
التواصؿ االجتماعي لوسائؿ اإلعالـ التقميدية باعتمادىا مصادر لإلخبار والمعمومات
وخمصت الدراسة إلى عدة نتائج أبرزىا :
 انتشار استخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي بيف الطمبة . أصبحت الشبكات تشكؿ مصد اًر مف مصادر حصوليـ عمى األخبار والمعمومات التي مفشأنيا التأثير في تشكيؿ الرأي العاـ .
مدى االستفادة من الدراسات السابقة :
أفادت الدراسات السابقة الباحث في كثير مف الجوانب البحثية  ،مف أىميا الفيـ الجيد
لممشكمة البحثية واإلدراؾ الواعي لإلطار النظري لدراستو والمتمثؿ في مدخؿ استخدامات
المؤتمر العلمي الثاني لكلية اآلداب جامعة الزاوية  2018 / 7 / 11 -11م

848

استخدام جمهور مدينة الزاوية لمواقع التواصل االجتماعي في المصالحة الوطنية

االتصاؿ الرقمي البديؿ وما يعرؼ بالوسائط المتعددة واشباعاتو  ،كما استفاد الباحث مف ىذه
الدراسات في صياغة فروض الدراسة بشكؿ عممي وبناء تصميـ استمارة الدراسة الميدانية ،
باإلضافة إلى تحديد حجـ العينة كما استفاد الباحث مف ىذه الدراسات في تحديد قائمة دوافع
تعرض أفراد عينة الجميور لمواقع التواصؿ االجتماعي سواء كانت نفعية أـ طقوسية أـ غير
ذلؾ كما استفاد الباحث في تحديد قائمة القدرات والفئات التي أسيمت مواقع التواصؿ
االجتماعي في إشباعيا سواء كانت عممية أو إشباعات محتوى .
اإلطار النظري لمدراسة :
نظرية االستخدامات واالشباعات :
استندت ىذه الدراسة في تفسير المشكمة البحثية إلى مدخؿ االستخدامات واالشباعات
المستمد مف نظرية التأثير غير المباشر  ،ويشير ىذا المدخؿ إلى أف الجميور لديو دوافع
يستند إلييا في سموكو االتصالي وفي عاداتو مع وسائؿ اإلعالـ ويؤكد ىذا المدخؿ عمى أف
الجميور حيف يتعرض لوسائؿ اإلعالـ فيو يسعى لتحقيؽ إشباعات محددة( )15ويعتمد مدخؿ
االستخدامات واالشباعات عمى خمسة فروض أساسية تتمثؿ  :في التركيز عمى ايجابية دور
الجميور وفعاليتو في عممية االتصاؿ  ،والتأكيد عمى أف الجميور ىو الذي يختار الرسائؿ
اإلعالمية والمضموف الذي يشبع احتياجاتو  ،وقدرة أفراد الجميور دائماً عمى تحديد حاجاتيـ
ودوافعيـ وبالتالي يختاروف الوسائؿ التي تشبع ىذه الحاجات ،وأف استخداـ وسائؿ االتصاؿ
بعبر عف الحاجات التي يدركيا أعضاء الجميور  ،وأخي اًر يمكف االستدالؿ عمى المعايير
الثقافية السائدة في أي مجتمع مف خالؿ استخدامات الجميور لوسائؿ االتصاؿ(. )16
ومف مزايا ىذا المدخؿ أنو يحقؽ لنا معرفة كيفية استخداـ األفراد لوسائؿ اإلعالـ إلشباع
احتياجاتيـ كما أنو يوضح دوافع التعرض وأنماطو ولذلؾ فيو يساعدنا في فيـ أىمية ومعنى
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أىمية استخداـ وسيمة االتصاؿ كما أنو يوفر لنا مجاالً رحباً الختبار السموؾ االتصالي ألفراد
الجميور()17

.

وفي سياؽ ىذه النظرية فإف الجميور حيوي ونشط  ،وليس مجرد مستقبؿ محايد أو سمبي
إزاء الرسالة اإلعالمية وانما يتأمؿ ويختار بوعي ما يرغب في التعرض إليو شكالً ومضموناً
وبما يتوافؽ مع الحاجات النفسية واالجتماعية مف خالؿ ما تعرضو وتنشره مواقع التواصؿ
مف المعمومات

الترفيو()18

.

وتعد عممية استخداـ أفراد الجميور لوسائؿ اإلعالـ معقدة  ،وترجع إلى عدة عوامؿ متشابكة
منيا  :خمفيات أفراد الجميور الثقافية  ،الذوؽ الشخصي سياسات الوسيمة وتوجياتيا ،
العوامؿ الشخصية  ،ومنيا اسموب الحياة  ،السف  ،الدخؿ  ،مستوى التعميـ  ،النوع  ،نوع
اإلشباع الذي يريد الشخص الحصوؿ عميو مف التعرض لموسيمة اإلعالمية المستوى
االقتصادي االجتماعي

لمفرد)19(.

أهداف مدخل االستخدامات واالشباعات :
يحقؽ مدخؿ االستخدامات واالشباعات عدة أىداؼ منيا :
 -1تفسير كيفية استخداـ الجميور لوسائؿ االتصاؿ المختمفة إلشباع احتياجاتيـ .
 -2فيـ دوافع التعرض لوسائؿ اإلعالـ وأنماط التعرض المختمفة .
 -3معرفة النتائج المترتبة عمى مجموعة الوظائؼ التي تقدميا وسائؿ

االتصاؿ()20

العالقة بين االستخدام واإلشباع :
ىناؾ اتجاىات عديدة لتفسير العالقة بيف االستخدامات واإلشباعات واالنعكاس الذاتي منيا :
 -1اتجاه يرى أف سموؾ الفرد المتمثؿ في مشاىدة مضموف معيف عمى سبيؿ المثاؿ – يكوف
بشكؿ غير مخطط بدافع العادة .
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 -2واتجاه يرى إف الدافع ىو شيء داخمي ال يؤثر مباشرة في الفرد وبالتالي مف الصعب
تحويمو إلى شيء مادي متمثؿ في سموؾ معيف .
 -3واتجاه يرى أف الدافع يؤثر بشكؿ مباشر عمى الفرد كحاجة ممحة ال تيدأ إال بعد أف أ
يتـ اشباعيا .
دوافع تعرض الجمهور لوسائل االتصال :
تقسـ معظـ دراسات االتصاؿ دوافع التعرض لوسائؿ االتصاؿ إلى فئتيف ىما  :الدوافع
النفعية والدوافع الطقوسية عمى النحو التالي :
 -1دوافع نفعية  :وىي تتـ عادة لتمبية حاجات اإلنساف مف المعمومات .
 -2دوافع الطقوسية  :التي تتـ عادة ألسباب ىروبية بيدؼ تمضية الوقت واالسترخاء
واأللفة  ،ويفرؽ (لورانس وينر) بيف نوعيف مف االشباعات ىما إشباعات المحتوى التي
يقسميا إلى نوعيف  -1:اشباعات المحتوى تنقسـ :
أ -اشباعات توجييية  :مثؿ مراقبة بيئة الحصوؿ عمى المعمومات .
ب -اشباعات اجتماعية  :مثؿ التخمص مف الشعور بالوحدة والممؿ .
 -2اشباعات العممية  :وتنقسـ إلى نوعيف :
أ -اشباعات شبو توجييية تنعكس في برامج التسمية والترفية
ب -اشباعات شبو اجتماعية  ،مثؿ التخمص مف الشعور بالوحدة والممؿ .
ولقد استفاد الباحث مف ىذا المدخؿ بتوظيفو فيما يالئـ أفراد الجميور عينة الدراسة مف
خالؿ اآلتي :
 -1تحديد دوافع استخداـ أفراد الجميور لمواقع التواصؿ االجتماعي .
 -2تحديد أىـ العوامؿ التي تتسبب في عدـ استخداـ أفراد الجميور لمواقع التواصؿ .
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 -3تحديد أىـ استخدامات أفراد الجميور لمواقع التواصؿ االجتماعي .
 -4تحديد أىـ االشباعات التي يمبييا االنترنت ومواقع التواصؿ االجتماعي .
وقد اعتمد الباحث في تصنيفو لدوافع استخداـ أفراد الجميور عينة الدراسة لمواقع التواصؿ
االجتماعي عمى تقسيـ (االف روبف) عمى النحو التالي :
الدوافع النفعية وتشمؿ :

الدوافع الطقوسية وتشمؿ :

 -1إكساب ميارات وخبرات جديدة

 -قضاء وقت الفراغ

 -2التصفح والبحث عف المعمومة

 -مشاىدة مقاطع األفالـ أو الفيديو

 -3المشاركة في جماعات النقاش

المساعدة عمى النشاط والحيوية واإلثارة

 -4البحث عف آخر اإلصدارات العممية

 -التسويؽ مف خالؿ المواقع االتصالية

 -5إجراء مكالمات ىاتفية مف الشبكة

 -التسمية والترفيو

 -6إشباع الحاجة إلى المعرفة

 -متابعة المباريات الرياضية

 -7تحقيؽ التعمـ الذاتي أو الحر

 -سماع وتحميؿ األغاني والموسيقى

 -8إرساؿ واستقباؿ البريد االلكتروني

 -ممارسة بعض ألعاب الحاسوب

نوع الدراسة :
تعد ىذه الدراسة مف الدراسات الوصفية التي تيدؼ إلى وصؼ ودراسة ظاىرة معينة بقصد
التعرؼ عمى مكوناتيا وعناصرىا  ،وتيدؼ إلى وصؼ االحداث واألشخاص واالتجاىات
والمعتقدات واألبحاث واألىداؼ والتفصيؿ واالىتماـ وكذلؾ أنماط السموؾ

المختمفة()21

وتستيدؼ الدراسة الوصفية كذلؾ وصؼ المواقؼ أو الظواىر وجمع الحقائؽ الدقيقة عنيا ،
بيدؼ تحديد الظاىرة أو الموقؼ تحديداً دقيقاً ورسـ صورة متكاممة لو تتسـ بالواقعية
والدقة()22

وتيدؼ الدراسة الحالية إلى وصؼ طبيعة استخداـ أفراد عينة الجميور الميبي لمواقع
التواصؿ االجتماعي في المصالحة الوطنية مف حيث دوافعيـ واستخداماتيـ لتمؾ المواقع
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االلكترونية مثؿ مدى أىمية المضاميف والموضوعات واتجاىاتيـ نحوىا  ،ووصؼ وتحميؿ
عالقة العوامؿ الوسيطة بالتعرض والدوافع واالشباعات المتحققة.
منهج الدراسة :
تعتمد الدراسة عمى منيج المسح الذي يعرؼ بأنو أحد األشكاؿ الخاصة بجمع المعمومات
عف حالة األفراد وسموكيـ وادراكيـ ومشاعرىـ واتجاىاتيـ  ،وىو بيذا المفيوـ يعد المنيج
الرئيس لدراسة جميور وسائؿ اإلعالـ

()23

وفي إطار ىذه الدراسة يستخدـ الباحث منيج المسح بالعينة حيث يخضع عينة مف جميور
مدينة الزاوية لمدراسة بيدؼ معرفة مستويات استخداـ لمواقع التواصؿ االجتماعي في
المصالحة الوطنية  ،ودوافع ذلؾ االستخداـ واالشباعات المتحققة منو  ،وأيضا استخداـ
األسموب التحميمي في جمع العديد مف البيانات عف الظاىرة موضوع الدراسة  ،واستخداـ
التحميؿ اإلحصائي الذي يساعد عمى جمع البيانات والمعمومات وتمخيصيا وتصنيفيا
وتحميميا واستخالص

النتائج()24

أدوات جمع البيانات :
استخدـ الباحث استمارة االستبياف كأداة لجمع البيانات والمعمومات الخاصة بالدراسة مف
عينة البحث  ،واحتوت االستمارة عمى أكثر مف خمسة وعشروف سؤاالً شممت أىداؼ الدراسة
وتساؤالتيا وفروضيا والمتغيرات المتوقع تأثيرىا في مشكمة الدراسة بيدؼ التعرؼ عمى
حقائؽ معينة أو وجيات نظر المبحوثيف واتجاىاتيـ ودوافعيـ نحو

الموضوع()25

اسمون جمع البيانات :
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تـ تطبيؽ االستبياف بالمقابمة وذلؾ مف أجؿ خمؽ تفاعؿ لفظي منظـ بيف الباحث والمبحوثيف
لتحقيؽ األىداؼ البحثية المرجوة  ،حيث أف ىذا األسموب يوفر قد اًر عالياً مف المرونة تسمح
بالتغمب عمى الصعوبات المتوقعة سواء في اإلدراؾ أو

التذكير()26

خطوات إعداد صحيفة االستبيان وقد تمثمت خطوات إعداد صحيفة االستبياف فيما يمي :
 -1مراجعة المشكمة البحثية والتساؤالت المطموب اإلجابة عمييا .
 -2إعداد الصحيفة في صورتيا المبدئية وعرضيا عمى مجموعة مف المحكميف مف الخبراء
المتخصصيف في موضوع الدراسة .
 -3إ دخاؿ بعض التعديالت بناء عمى وجيات نظر السادة المحكميف والخبراء الذيف تـ
عرض الصحيفة عمييـ .
 -4إجراء االختبار األولى وذلؾ لتجريب االستمارة وقياس مدى صالحيتيا لمتطبيؽ .
اختبار الصدق والثبات :
 -1اختبار الصدق  :عرض الباحث استمارة االستبياف في صورتيا األولية عمى
مجموعة مف الخبراء والمحكميف مف أساتذة الصحافة واإلعالـ

المتخصصيف()27

إلبداء الرأي في مدى صالحيتيا لمتطبيؽ ومدى مناسبتيا ألىداؼ وتساؤالت
وفروض الدراسة ،وقاـ الباحث بإجراء كافة التعديالت المطموبة مف حيث العبارات
واألسئمة وأنواعيا وطرؽ صياغتيا  ،كما قاـ الباحث بتطبيؽ االستمارة عمى عينة
عشوائية قواميا  20مفردة  ،ثـ حساب نسبة االتفاؽ بيف المحكميف وبمغت
 %0.892واعتمد اختبار الصدؽ أيضاً عمى درجة االتساؽ في إجابات األسئمة
المرتبطة التي تمثميا صحيفة االستبياف ووصؿ متوسط االرتباط %0.825
 -2اختبار الثبات :
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اعتمد الباحث عمى أسموب تطبيؽ االستمارة ثـ إعادة تطبيقيا مرة أخرى بعد أسبوعيف ثـ قاـ
بحساب نسبة االتفاؽ بيف اإلجابات وبيف التطبيؽ وبمغ معامؿ الثبات . %03830
مجتمع الدراسة :
مجتمع الدراسة ىو المجتمع الذي يستطيع الباحث أف يختار منو عينة الدراسة  ،وىو
المجتمع الذي يرغب في تعميـ النتائج

عميو()28

ويتمثؿ مجتمع الدراسة الحالية في جميور مدينة الزاوية مف الذيف يستخدموف شبكة
المعمومات الدولية ( ،مواقع التواصؿ االجتماعي)
ونظ اًر لمظروؼ التي تمر بيا البالد عامة ومدينة الزاوية خاصة وعدـ توافر إحصائيات دقيقة
في عدد السكاف والتوزيع السكاني داخؿ المدينة خالؿ ىذه الفترة فإف الباحث اعتمد عمى
استخداـ العينة العشوائية البسيطة وىى نوع مف العينات التي تتيح وتعمؿ عمى اختيار عدد
محدود مف المفردات في المجتمع بأسموب يجعؿ الجزء يمثؿ

الكؿ()29

حيث يتـ سحب عينة عشوائية مف المجتمع الكمى وىو مدينة الزاوية وتـ توزيع العينة
بطريقة  ،روعي أف تكوف العينة ممثمو لممتغيرات البحثية  ،السف  ،المؤىؿ العممي  ،المستوى
االجتماعي  ،المينة  ،مستوى الدخؿ.
حجم العينة :
توجد عوامؿ تحدد حجـ العينة منيا  :طبيعة المجتمع المدروس  ،أسموب الدراسة موضوع
البحث  ،مدى وفرة الوقت والماؿ والباحثيف إلجراء الدراسة  ،مدى الدقة المطموبة في
النتائج()30

تطبؽ ىذه الدراسة عمى عينة عشوائية قواميا 410مفردة وتـ تطبيؽ ىذه الدراسة

عمى كؿ شرائح المجتمع وذلؾ لضماف وجود كؿ المتغيرات الديمغرافية الموجودة بالدراسة
وذلؾ خالؿ الفترة مف  2018/5/1إلى . 2018/5/31
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التعريفات اإلجرائية :
 -1جمهور مدينة الزاوية  :ونعنى بو في ىذه الدراسة األشخاص الميبييف الذيف يستخدموف
االنترنت (مواقع التواصؿ االجتماعي ) في أغراض المصالحة الوطنية ويقيموف أو يسكنوف
في مدينة الزاوية أثناء فترة إجراء الدراسة .
 -2مدينة الزاوية  :ونعنى بيا في ىذه الدراسة المنطقة الجغرافية التي تحدىا منطقة سيؿ
الجفارة شرقا ومدينة صبراتو غرباً ومدف باطف الجبؿ جنوباً والبحر المتوسط شماالً.
 -4المصالحة الوطنية :
هي صيغة تفاىـ بيف أبناء الوطف الواحد لموصوؿ إلى برنامج متفؽ عميو إلنقاذ الوطف مف
أزمتو ووضعو عمى الطريؽ الصحيح .
 -5المصالحة الوطنية الشاممة :
هي إحدى لوازـ أي انتقاؿ ديمقراطي سميـ مف خالؿ ىيئات دستورية بعيداً عف منطؽ
االنتقاـ والثار والتشفي  ،ونعنى بيا تحقيؽ مزيد مف التماسؾ المجتمعي وبناء دولة الحقوؽ
والحريات خارج كؿ الحسابات السياسية الضيقة .
 -6االشباعات المتحققة  :االستخدامات واالشباعات مف النظريات اليامة في الدراسات
اإلعالمية الحديثة عمى أساس أنيا تحاوؿ فيـ عممية اإلعالـ  ،وكذلؾ تحاوؿ أف تستكشؼ
كيؼ ولماذا يستخدـ األفراد وسائؿ اإلعالـ وما دوافع تعرضيـ التي تدفعيـ لمجموس أماـ
التمفزيوف أو شراء وقراءة الصحؼ أو سماع برنامج اإلذاعة أو التفاعؿ مع شبكات التواصؿ
االجتماعية .
 -7مواقع التواصل االجتماعي  :تعريف آخر
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ىي منظومة مف الشبكات االلكترونية التي تسمح لممشترؾ فييا بإنشاء موقع خاص بو ،
ومف ثـ ربطو مف خالؿ نظاـ اجتماعي الكتروني مع أعضاء آخريف لدييـ االىتمامات
واليوايات نفسيا أو جمعو مع أصدقاء  ،وتفاعؿ بعضيـ البعض باستخداـ الحاسوب
واليواتؼ الذكية وشبكة االنترنت والشبكات والمواقع االجتماعية مثؿ :الفيس بوؾ  ،تويتر ،
اليوتيوب .
الفيس بوك  :يعد مف أشير المواقع االجتماعية عمى االنترنت أسسو طالب في جامعةىارفرد عاـ  2004واآلف تحظي عدد مستخدميو مئات المالييف بؿ آلؼ المالييف .
موقع تويتر  :تقوـ فكرة تويتر عمى السماح لممستخدميف بإرساؿ وقراءة رسائؿ قصيرةتسمى "تويت" وتعنى "تغريدة" وتتكوف مف  140حرفاً كحد أقصى .
يوتيوب  :ىو موقع ويب معروؼ متخصص بمشاركة الفيديو  ،يسمح لممستخدميف بدفعومشاىدة ومشاركة مقاطع الفيديو بشكؿ مجاني  ،تأسس في 14فبراير سنة  ،2005ولألسؼ
توجد مقاطع فيديو فاضحة تعرض عمى ىذا الموقع يومياً في يوتيوب وتكوف مضيعة لموقت
ومادة سخرية ومادة تقميد حيث يقمد المراىقيف والشباب بعض السموكيات الخاطئة بعد
مشاىدتيا في ىذه المواقع .
موقع اآلنستغرام :ىو برنامج يعمؿ عمى اليواتؼ الذكية يستخدـ لمشاركة الصور عبر البرامج ومواقع التواصؿ
االجتماعي  ،وما يميزه أنو يتيح لنا خاصية الياشتاؽ  ،وىو موقع خاص بنشر الصور
والفيديوىات وقد حظي بشعبية كبيرة ونافس المواقع االجتماعية الشييرة (التويتر) .
المعالجة اإلحصائية :
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تـ اعتماد الباحث بعد االنتياء مف بيانات الدراسة عمى برنامج التحميؿ اإلحصائي لمعموـ
االجتماعية  spssباستخداـ الحاسوب وتـ استخداـ االختبارات التالية :
 -1التك اررات والنسب المئوية .
 -2المتوسطات الحسابية واالنحراؼ المعياري .
 -3الوزف المئوى الذي يحسب مف المعادلة  :الوزف المئوى = (المتوسط الحسابي × )100
÷ الدرجة العظمى لمعبارة .
 -4حساب كا chi – square 2لمكشؼ عف وجود عالقات بيف المتغيرات الوصفية ،
ومعامؿ التوافؽ لبياف مدى العالقة وشدتيا .
 -5حساب دالالت الفروؽ بيف المتوسط الحسابي لمجموعتيف . T – test
 -6حساب دالالت الفروؽ بيف أكثر مف مجموعة تحميؿ التبايف األحادي . ANOVA
 -7حساب مصدر التبايف بيف المجموعات يثبت تحميؿ التبايف وجود فروؽ بينيا باستخداـ
. post hoc tests LSD
 -8معامؿ ارتباط بيرسوف لدراسة شدة اتجاه العالقة االرتباطية بيف متغيريف مف متغيرات
الدراسة .
 -9معامؿ التوافؽ الذي يقيس شدة العالقة بيف متغيريف أسمييف في جدوؿ .
 -10معامؿ فاى الذي يقيس شدة العالقة بيف متغيريف اسمييف في جدوؿ .
 -11اختبار (ت) لممجموعات المستقبمية لدراسة الداللة اإلحصائية لمفروؽ بيف متوسطيف
حسابييف لمجموعتيف مف المبحوثيف في أحد المتغيرات مف نوع المسافة أو النسبة .
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 -12تحميؿ التبايف ذي البعد الواحد المعروؼ اختصا اًر باسـ  ANOVAلدراسة الداللة
اإلحصائية لمفروؽ بيف المتوسطات الحسابية ألكثر مف مجموعتيف مف المبحوثيف في أحد
المتغيرات مف نو المسافة أو النسبة .
نتائج الدراسة  :توصمت الدراسة لعدة نتائج ىامة يمكف عرضيا عمى النحو التالي :
الجدول رقم ( )11يوضح نوع وتوصيف العينة المستخدمة في الدراسة :
ؾ

%

المتغير

التكرار والنسبة

العينة

305

74.4

إناث

105

25.6

المجموع

405

100

173

42

101

24

مف 35 -30

68

17

 36فما فوؽ

68

17

مستوى

دوف الثانوية العامة

43

10.5

الدراسي

الثانوي (متوسط)

45

11.0

جامعة

215

52.4

ما فوؽ الجامعة

107

34.0

المجموع

410

%100

طالب

110

27

موظؼ

85

21

مدرس

108

27

عمؿ حر

68

17

عاطؿ

38

10

الجموع

410

%100

أقؿ مف . 500د

98

23.9

ذكور
النوع

مف 24 – 18
السف والعمر
410

المينة

مستوى

مف 30 -24
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أكثر مف  500د وأقؿ مف  1000د

139

32.4

الدخؿ

أكثر مف  1000د وأقؿ مف  1500د

98

23.9

أكثر مف  1500د

81

19.9

المجموع

410

%100

الحالة

متزوج

205

50.5

االجتماعية

أعزب/أنسو

200

49

مطمؽ

5

1.00

المجموع

410

%100

توزيع نتائج الجدوؿ السابؽ رقـ ()1وفقاً لمنوع
 -1تشير نتائج الجدوؿ إلى أف أكثر مستخدمي شبكات التواصؿ االجتماعي مف المبحوثيف
عينة الدراسة ىـ مف الذكور  ،حيث بمغت نسبة تواجدىـ في مجتمع الدراسة  %74.4في
حيف بمغ عدد اإلناث ()105وبنسبة قدرىا  ، %2536ويعزى الباحث ىذه النسبة إلى أف
المجتمع الميبي مجتمع ذكوري بالدرجة األولى والذكور أكثر استخداماً وتعامالً مع كؿ ما ىو
تكنولوجي وحديث ومتطور .
-2تشير نتائج الجدوؿ السابؽ فيما يتعمؽ بمتغير العمر  ،فقد جاءت الفئة العمرية مف18
سنة إلى أقؿ مف  24بالمرتبة األولى وبنسبة  %42مف مجموع أفراد العينة في حيف جاءت
الفئة العمرية مف (24سنة إلى أقؿ مف 30سنة) في المرتبة الثانية وبنسبة  ، %24وجاءت
في المرتبة الثالثة الفئة العمرية 30إلى أقؿ مف  35وبنسبة  %17في المرتبة األخيرة في
حيف جاءت الفئة العمرية ما فوؽ  36وبنسبة بمغت  . %17كما تبيف نتائج الجدوؿ فيما
يتعمؽ بمتغير المستوى الدراسي جاء في الترتيب األوؿ مستوى الجامعي وبنسبة ، %52.4
وحاز الترتيب األوؿ فيما يتعمؽ بمتغير المينة  ،طالب وبنسبة  %27مف مجموع أفراد العينة
المؤتمر العلمي الثاني لكلية اآلداب جامعة الزاوية  2018 / 7 / 11 -11م

868

استخدام جمهور مدينة الزاوية لمواقع التواصل االجتماعي في المصالحة الوطنية

 ،وفي متغير مستوى الدخؿ جاء الترتيب األوؿ فئة الذيف يتقاضوف مف  500إلى أقؿ مف
 1000وبنسبة بمغت  %32مف مجموع أفراد العينة .
الجدول رقم ( )2يبين معدل استخدام مواقع التواصل االجتماعي (االنترنت)
معدؿ استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي

ؾ

%

بدرجة كبيرة جداً (دائماَ)

48

12

بدرجة متوسطة (أحياناً)

230

53.8

(ناد اًر)

100

33.8

410

%100

بدرجة قميمة
المجموع

تشير بيانات الجدوؿ السابؽ رقـ ( )2إلى ارتفاع وتقدـ الذيف يستخدموف شبكات التواصؿ
االجتماعي بشكؿ متوسط حيث بمغت نسبتيـ  %53.8وبمغت الذيف يستخدمونيا بشكؿ دائـ
بنسبة  %12حيث جاءت في المرتبة الثانية  ،وأما الذيف يستخدموف شبكات التواصؿ بشكؿ
قميؿ كانت نسبتيـ . %33.8
ويرى الباحث أف ىذا مؤشر بأف نسبة كبيرة مف أفراد الجميور الميبي يستخدموف شبكات
التواصؿ االجتماعي  ،وأنو يدؿ عمى أىمية الشبكات االجتماعية وكثرة مف يستخدمونيا ومف
تـ يتطمب ذلؾ توظيؼ واستثمار ىذه الشبكات فيما يخدـ القضايا واألزمات ومنيا المصالحة
الوطنية .

الجدوؿ رقـ ( )3يبيف طرؽ الدخوؿ واألماكف أكثر استخداماً مف قبؿ المبحوثيف لشبكات التواصؿ االجتماعي .
مواقع الدخوؿ األكثر استخداماً

العدد

%

المؤتمر العلمي الثاني لكلية اآلداب جامعة الزاوية  2018 / 7 / 11 -11م

868

استخدام جمهور مدينة الزاوية لمواقع التواصل االجتماعي في المصالحة الوطنية
مقاىي االنترنت

48

12

عف طريؽ الياتؼ المحموؿ

107

26

Y MAX

88

22

ADCL

91

22.5

عف طريؽ الشبكات العامة

76

19

تبيف بيانات الجدوؿ رقـ ( )3أف طريقة الدخوؿ لمواقع التواصؿ االجتماعي أكثر استخداماً
مف قبؿ المبحوثيف جاءت بنسبة  %26لصالح استخداـ الياتؼ المحموؿ حيث حاز عمى
المرتبة األولى  ،ثـ موقع  ADCLجاء في المرتبة الثانية وبنسبة  ، %2235ويمييا موقع
 Y MAXبنسبة  ، %22ثـ جاء موقع الدخوؿ عف طريؽ الشبكات العامة وبنسبة %19
وأخي اًر مقاىي اإلنترنت بنسبة . %12
الجدول رقم ( )4يبين توزيع المبحوثين وفقاً لممواقع والموضوعات والمواد التي يفضمون متابعتها والمشاركة

والتفاعل معها عبر شبكات التواصل االجتماعي .
المواقع والموضوعات

دائماً

%

ؾ

أحياناً

%

ؾ

المواقع االجتماعية

282

68.8

121

29.5

المواقع السياسية (اإلخبارية)

278

67.8

127

31.0

المواقع الرياضية

249

60.7

132

32.2

المواقع العممية

225

54.7

161

39.3

المواقع االقتصادية

209

51.0

174

42.2

المواقع الثقافية

195

47.9

184

45.6

مواقع البحث العممي

189

46.1

199

48.5

مواقع الصور

159

38.8

191

46.6

مواقع الفنية

144

3531

273

54.4

مواقع الفيديوىات الشخصية

139

33.9

173

42.2
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مواقع المرأة

117

28.5

209

51.0

مواقع االطفاؿ

116

28.8

200

48.8

مواقع التسمية والترفيو

109

26.6

217

52.9

مواقع الصحية

97

23.7

195

47.6

مواقع الدردشة

82

20

235

57.3

الكاريكاتير

74

18

224

54.4

تشير بيانات الجدوؿ السابؽ رقـ ( )4أف المواقع والموضوعات والمواد التي يتابعيا
المبحوثيف بكثافة جاءت في المقدمة واألكثر تفضيالً المواقع االجتماعية وبنسبة بمغت
 ، %68.8ثـ يمييا المواقع السياسية اإلخبارية وبنسبة  ، %6738والرياضية وبنسبة
 %60.7والعممية واالقتصادية والثقافية والبحث العممي ومواقع الصور والفيديوىا والمرأة
والطفؿ ثـ التسمية والترفيو ومواقع الصحة والدردشة وأخي اًر الكاريكاتير .
الجدول رقم ( )5يبين مدى استخدام المبحوثين لمواقع وشبكات التواصل االجتماعي
مواقع

مدى االستخداـ

أحياناً

دائماً

التواصؿ

ؾ

%

ؾ

%

الفيس بوؾ

400

97.6

9

2.2

اليوتيوب

179

43.7

165

40.2

تويتر

142

34.6

217

52.9

غوغؿ

90

22.0

175

42.7

ماسنجر

85

20.7

179

43.7

المنتديات

83

20.7

161

39.3

المدونات

72

17.6

169

41.2
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تبيف بيانات الجدوؿ رقـ ( )5أف الفيس بوؾ يحظى بنسبة عالية جداً وأكثر مواقع التواصؿ
االجتماعي استخداماً حيث بمغت نسبة الذيف يفضموف استخداـ الفيس بوؾ  ، %97.6ثـ
جاء في المرتبة الثانية اليوتيوب وبنسبة بمغت  ، %43.7ثـ يمييا تويتر وبنسبة  %34.6ثـ
جاء استخداـ القوقؿ والماسنجر ثـ يمييا المنتديات ثـ المدونات أخي اًر وبنسبة . %17.6
الجدول رقم ( ) 6يبين متوسط الوقت الذي يقضيه المبحوثين في تصفح مواقع شبكة التواصل االجتماعي .
العدد

الوقت

%

أقؿ مف ساعة

44

19

مف ساعة إلى أقؿ مف ساعتيف

110

27

مف ساعتيف إلى أقؿ مف ثالث ساعات

140

35

أكثر مف ذلؾ

101

27

المجموع

410

%100

عف الوقت الذي يقضيو المبحوثيف في تصفح مواقع التواصؿ االجتماعي فإف بيانات الجدوؿ
( )6تشير إلى أف ما نسبتو  %35يقضوف ما بيف ساعتيف إلى ثالث ساعات في تصفح
تمؾ المواقع  ،وىذه في حقيقة األمر ليست بالوقت الكثير  ،ويرى الباحث أف ساعات
استخداـ الجميور الميبي لشبكات التواصؿ في ظؿ ىذا التقدـ التكنولوجي واالنتشار الواسع
ليا معقوؿ بوجو عاـ .
ويالحظ أف المبحوثيف يستخدموف شبكات التواصؿ االجتماعية بشكؿ مكثؼ ومتزايد مما
يؤكد عمى أىميتيا واستخداماتيا المتنوعة والمتجددة في جميع المجاالت مف قبؿ المبحوثيف.
الجدول رقم ( )6يبين الفترة الزمنية وخبرة المبحوث في استخدام مواقع التواصل االجتماعي .
الفترة الزمنية

العدد

%

أقؿ مف سنتيف

50

12.2
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مف سنتيف إلى أقؿ مف أربع سنوات

125

30.5

مف أربع سنوات فأكثر

235

57.3

المجموع

410

%100

يتضح مف بيانات الجدوؿ رقـ ( )7أف المبحوثيف يستخدموف شبكات التواصؿ االجتماعي
عمى شبكة االنترنت مف أربع سنوات بنسبة  %5733والذيف يستخدمونيا منذ أقؿ مف سنتيف
بمغت نسبتيـ  %12.2وقد يعود ذلؾ إلى إدراؾ المبحوثيف لدور وأىمية جدوى ىذه المواقع
منذ نشأتيا وما تتضمنو مف استخدامات واضافة جديدة وبالتالي يجب االىتماـ بمضموف
المواد المقدمة مف خالليا والذي يحتاج إلى دراسات وبحوث واستشارات بما يخدـ المجتمع
وقضاياه المعاصرة مثؿ قضية المصالحة الوطنية .
الجدوؿ ( )8يبيف الفائدة التي تعود عمى استخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي
فائدة االستخداـ

العدد

%

متابعة االحداث والحصوؿ عمى األخبار

333

24

التواصؿ مع اآلخريف

279

21

قضاء وقت الفراغ

222

16

تقديـ الحموؿ لمقضايا واألزمات في المجتمع

178

16

مناقشة وتبادؿ اآلراء حوؿ المصالحة الوطنية

179

15

تكويف صداقات جديدة

171

13

الحصوؿ عمى معمومات في التخصص

167

12

البحث العممي

161

12

تشير بيانات الجدوؿ رقـ ( )8إلى أف ما نسبتو  %24مف أفراد العينة يستخدموف مواقع
التواصؿ االجتماعي في متابعة االحداث والحصوؿ عمى األخبار الجديدة  ،ويمييا التوصؿ
مع اآلخريف والتحدث معيـ وبنسبة  ، %21تـ قضاء وقت الفراغ جاء بنسبة  ، %16ثـ
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أنيـ يستخدمونيا مف أجؿ مناقشة وتقديـ حموؿ لمقضايا واألزمات في المجتمع بنسبة %13
 ،بينما قاؿ ما نسبتو  %13أنيـ يستخدموف مواقع التواصؿ االجتماعي في تبادؿ اآلراء
وحوؿ قضية المصالحة الوطنية في الوقت الذي جاءت نسبة الذيف قالوا أنيـ يستخدمونيا في
تكويف صدقات جديدة  ، %13ثـ جاءت نسبة  %12لمذيف يستجدوف مواقع التواصؿ في
الحصوؿ عمى معمومات في التخصص وأخي اًر جاء البحث العممي  ،وىنا تجدر اإلشارة إلى
الحث واستخداـ وسائؿ حديثة ومتقدمة لالستفادة مف البحث العممي عبر شبكات التواصؿ
االجتماعي .
الجدوؿ رقـ ( ) 9يبيف مدى كفاية ما تتناولو شبكات التواصؿ االجتماعي لتغطية القضايا المجتمع .
درجة الكفاية

غير كافية

كافية إلى حد ما

كافية

ال أعرؼ

قضايا المجتمع

ؾ

%

ؾ

%

ؾ

%

ؾ

%

ممؼ الميجريف والنازحيف

250

61.0

51

2.4

94

22.9

15

3.7

تقسيـ ليبيا وضياع اليوية

241

58.8

48

11.7

111

27.1

10

2.4

استطاف اليجرة غير شرعية

235

57.3

47

11.5

115

28

13

3.2

المفقوديف واألسرى

232

56.6

57

13.2

117

28.5

7

1.7

البطالة

224

54.6

33

8.0

121

29.5

32

1.8

المصالحة الوطنية الشاممة

219

53.2

69

16.8

101

24.6

22

5.4

ارتفاع األسعار

189

45.9

70

17.1

133

32.4

19

4.6

الفساد ونيب الماؿ العاـ

177

42.7

91

22.1

123

30.0

21

5.1

قضية الوقود والكيرباء

175

42.4

93

22.7

132

32.2

11

3.7

الرواتب والسيولة

150

36.1

93

22.7

137

33.4

31

7.6

المياه والثموث

145

35.0

33

8.0

137

33.4

21

5.1

توضح بيانات الجدوؿ السابؽ رقـ ( )9أف المبحوثيف يعتقدوف بعدـ كفاية ما تتناولو شبكات
التواصؿ االجتماعي لتغطية القضايا الراىنة في المجتمع  ،حيث بالترتيب حسب عدـ الكفاية
وفقاً لمتالي ( :الميجريف والنازحيف  ،انقساـ ليبيا وضياع اليوية  ،استيطاف الميجريف غير
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شرعييف  ،المفقوديف واألسرى  ،البطالة  ،المصالحة الوطنية  ،ارتفاع األسعار  ،الفساد
ونيب الماؿ العاـ  ،الوقود والكيرباء  ،الرواتب  ،المياه والتموث .
الجدول رقم ()10يبين دوافع استخدام المبحوثين لمتابعة قضايا المجتمع عمى شبكات التواصل االجتماعي:
الدافع

درجة الموافقة

موافؽ

غير موافؽ

محايد

ؾ

%

ؾ

%

ؾ

%

356

87

50

12.2

2

0.5

زيادة معموماتي حوؿ قضايا ميمة

349

85

62

15

1

0.2

دعـ ومناصرة قضايا المصالحة الوطنية الميبية

345

84.1

64

15.6

1

0.2

تساعدني عمى التحدث مع اآلخريف وتكويف رأى عاـ

334

81.5

71

17.3

5

1.7

وسيمة تفاعمية تتيح التواصؿ بيف الشباب الميبييف عمى

331

80.7

76

18.5

3

0.7

تساعد عمى مواكبة األحداث والتغيرات السياسية في ليبيا

316

77.1

90

22.0

4

1.0

التعرؼ عمى الحضارات المختمفة

282

68.2

123

30.0

5

1.2

استمتع بالصورة ومقاطع الفيديو

263

64.1

124

30.2

23

5.6

تتيح وتوفر لي خدمات البحث والمعرفة وقواعد البيانات

251

61.2

133

32.4

26

6.3

الحصوؿ عمى التسمية والمتعة وقضاء وقت الفراغ

230

56.1

135

32.9

135

32.9

اشباع غريزة اإلثارة وحب االستطالع التي أرغب فييا

199

49.9

171

41.7

40

9.8

تسمح لي بكتابة تعميقات عمى الموضوعات وعمؿ روابط

135

32.9

26

6.3

2

0.5

الحصوؿ عمى معمومات عف قضايا مختمفة اجتماعية

وسياسية وثقافية

اختالفيـ
والعالـ

عمى صفحات األخرى

يوضح الجدوؿ رقـ ( )10أف دوافع المبحوثيف لمتابعة القضايا المتعمقة بالمجتمع عمى
شبكات التواصؿ االجتماعي جاءت بالترتيب كالتالي :
الحصوؿ عمى معمومات متنوعة عف القضايا االجتماعية والسياسية والثقافية وغيرىا في
المجتمع  ،وزيادة معموماتي حوؿ القضايا الميمة في المجتمع  ،والدعـ والمناصرة لمقضايا
المتعمقة بالمصالحة الوطنية الشاممة الميبية  ،وتساعدني عمى التحدث مع اآلخريف وتكويف
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رأى عاـ  ،وسيمة تفاعمية تتيح التواصؿ بيف الشباب الميبييف  ،وتساعد عمى مواكبة االحداث
والمتغيرات السياسية في ليبيا والعالـ  ،التعرؼ عمى الحضارات المختمفة وفيـ قضاياىـ
المختمفة  ،تسمح لي باالستمتاع بالصور ومقاطع الفيديو والصوت والخدمات والتعميقات عمى
المواضيع  ،تتيح وتوفر لي خدمات البحث وقواعد البيانات  ،تمكنني مف الحصوؿ عمى
التسمية والمتعة وقضاء وقت الفراغ  ،إشباع غريزة اإلثارة وحب االستطالع التي أرغب فييا ،
تسمح لي بكتابة تعميقات عمى الموضوعات وعمؿ روابط عمى صفحات األخرى .
ويرى البحث إلى أف ىذا يشير إلى أف المبحوثيف يشاركوف مع القضايا النفعية بشكؿ كبير
عمى عكس القضايا الطقوسية  ،وىذا يبيف مدى وعي المبحوثيف في التفاعؿ مع القضايا مع
القضايا والموضوعات المطروحة عمى شبكات التواصؿ االجتماعي .
الجدول رقم ( )11يبين اتجاهات المبحوثين نحو مواقع التواصل االجتماعي
موافؽ

االتجاه

غير موافؽ

محايد

االشباعات

ؾ

%

ؾ

%

ؾ

%

تقدـ معمومات صحفية عف المجتمع

382

93.2

26

6.3

2

0.9

االبتعاد عف تشويو وتحريؼ الحقائؽ

344

83.9

59

14.4

7

1.7

االبتعاد عف إثارة الفتف وزعزعة الوحدة الوطنية

335

81.7

68

16.6

7

1.7

تمتزـ بأخالقيات العمؿ اإلعالمي

324

79.0

79

19.3

7

1.7

تعمؿ عمى تحقيؽ المصالحة الوطنية

322

78.5

71

17.3

17

4.1

تعمؿ عمى تقديـ التوعية والتوجيو

319

77.8

85

20.7

8

1.5

نافذة ىامة لمتواصؿ مع اآلخريف

306

74.6

93

22.7

11

2.7

االغراؽ في التسمية واضعاؼ اإلبداع

299

72.9

100

25.9

5

1.2

تجنب التحريض عمى الكراىية والعنؼ

295

72.0

102

24.9

13

3.2

عدـ اإلساءة لمقيـ والعادات والقيـ

278

70.0

110

26.9

22

5.3

نافذة لمنقد وفضح كؿ مخالفات الفساد

259

63.2

129

31.5

35

8.5
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تعمؿ عمى خمؽ واشعاؿ الحروب األىمية

246

60.0

159

31.8

2

0.5

تعمؿ عمى اإلصالح بيف القبائؿ

230

56.0

61

14.9

1

0.2

نشر األخبار السريعة والكاذبة

199

48.5

64

15.6

1

0.2

نشر ثقافة التسامح والتصالح والعفو

135

32.9

71

17.3

5

1.2

تمكف مف الوصوؿ إلى المعمومات بحرية

135

32.9

76

18.5

3

0.7

تعمؿ عمى تقدـ المساعدة لمشعوب ضد الحكاـ

133

32.4

90

22.0

4

1.0

تقدـ معمومات صادقة وواقعية

124

30.2

112

27.3

8

2.0

زيادة االنحراؼ والجرائـ بيف الشباب

123

30.0

123

30.0

5

1.2

تعزيز قدرتي في إدارة الحوار مع اآلخريف

112

27.3

133

32.2

23

5.6

جرأتيا في تناوؿ القضايا المختمفة

90

22.0

135

32.9

26

6.3

التسمية واالسترخاء وقضاء وقت الفراغ

76

18.5

171

41.7

135

32.9

تشير بيانات الجدوؿ رقـ ( )11أف اشباعات واتجاىات المبحوثيف نحو متابعة قضايا
المجتمع عمى شبكات التواصؿ االجتماعي جاءت بالترتيب حسب األكثر أىمية كالتالي:
تقدـ لي معمومات صحيحة  ،تساعدني في معرفة تشويو الحقائؽ  ،االبتعاد عف الفتف
وزعزعة وحدة الوطف  ،تمتزـ بأخالقيات العمؿ اإلعالمي  ،تعمؿ عمى تحقيؽ المصالحة
الوطنية  ،تعمؿ عمى تقديـ التوعية والتوجيو  ،نافذة ىامة لمتوصؿ مع اآلخريف  ،اإلغراؽ في
التسمية  ،التحريض عمى الكراىية والعنؼ  ،عدـ اإلساءة لمقيـ والعادات والتقاليد  ،نافذة لمنقد
وفضح كؿ مخالفات الفساد  ،تجنب خمؽ واشعاؿ الحروب األىمية  ،اإلصالح بيف القبائؿ ،
نشر األخبار السريعة والكاذبة  ،نشر ثقافة التسامح والتصالح  ،تقدـ معمومات صادقة
وواقعية  ،زيادة االنحراؼ والجرائـ بيف الشباب  ،تعزيز قدرتي في إدارة الحوار مع اآلخريف ،
جرأتيا في تناوليا لمقضايا المختمفة  ،اىتماميا بقضايا الرأي العاـ  ،التسمية واالسترخاء
وقضاء وقت الفراغ .
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الجدوؿ رقـ ( )12يوضح الدور والدوافع الذي تقوـ بو شبكات التواصؿ االجتماعي مف أجؿ تفعيؿ المشاركة

نحو قضايا المجتمع والمصالحة واإلمداد بالمعمومات .
الفائدة

%

ؾ

إنيا تعمؿ عمى معرفة األشياء عف اآلخريف

285

16

تعمؿ عمى زيادة الوعي الثقافي والسياسي

259

13

تتيح لي فرصة المشاركة ومناقشة القضايا

256

13

أجد عمييا إجابات العديد مف التساؤالت

205

11

تساعدني في متابعة آخر تطورات ممؼ المصالحة الوطنية

190

10

مراقبة بيئة المجتمع بما يدور حولو مف تطورات

193

10

تعمؿ عمى فتح قنوات تواصؿ مباشر مع المسئوليف

198

10

تشكؿ مجموعات ضاغطة لحؿ ومتابعة القضايا

176

9

تعمؿ عمى تقريب وجيات النظر حوؿ القضايا المختمفة

163

8

تساىـ في حؿ كثير مف المشكالت السياسية واالجتماعية

162

8

واالقتصادية

تبيف بيانات الجدوؿ السابؽ رقـ ( )12إلى أف الدور والدافع الذي تقوـ بو شبكات التواصؿ
االجتماعي مف أجؿ تفعيؿ وتنمية ومشاركة في حؿ القضايا المجتمع والمصالحة واإلمداد
بالمعمومات حسب إجابات المبحوثيف تتمثؿ وفؽ األىمية في اآلتي :تعمؿ عمى معرفة
األشياء عف اآلخريف  ،تعمؿ عمى زيادة الوعي الثقافي والسياسي  ،تتيح لي فرصة المشاركة
ومناقشة القضايا  ،أجد عمييا إجابات العديد مف التساؤالت  ،تساعد في متابعة آخر تطورات
ممؼ المصالحة الوطنية  ،مراقبة بيئة المجتمع بما يدور حولو مف تطورات  ،تعمؿ عمى فتح
قنوات تواصؿ مباشر مع المسئوليف  ،تشكؿ مجموعات ضاغطة لحؿ ومتابعة القضايا ،

المؤتمر العلمي الثاني لكلية اآلداب جامعة الزاوية  2018 / 7 / 11 -11م

878

استخدام جمهور مدينة الزاوية لمواقع التواصل االجتماعي في المصالحة الوطنية

تعمؿ عمى تقريب وجيات النظر حوؿ القضايا المحمية  ،تساىـ في حؿ كثير مف المشكالت
السياسية واالجتماعية واالقتصادية.
الجدول رقم ( )13يبين مستوى ثقة المبحوثين في مواقع التواصل االجتماعي .
مدى

التكرار والنسبة

%

ؾ

الثقة
أثؽ فييا بدرجة كبيرة

80

20

أثؽ فييا إلى حد ما

224

56

ال أثؽ فييا مطمقاً

96

24

المجموع

410

100

تشير بيانات الجدوؿ السابؽ رقـ( )13أف نسبة مف قالوا بأنيـ يثقوف في مواقع التواصؿ إلى
حد ما جاءت أعمى نسبة بمغت  %56في الوقت الذي جاءت فيو نسبة الذيف قالوا أنيـ
يثقوف فييا بدرجة كبيرة بأقؿ نسبة حيث بمغت  %20بينما قاؿ ما نسبتو  %24مف
المبحوثيف أنيـ ال يثقوف في مواقع التواصؿ االجتماعي مطمقاً وىذا يدلؿ عمى عدـ مصداقية
وفعالية ىذه المجموعة وذلؾ جاء نتاج االتجاىات السمبية المتكونة لممبحوثيف حياؿ تمؾ
المواقع .

الجدول رقم ( )14يوضح مدى مناقشة المبحوثين لما يطمع عميه في مواقع التواصل االجتماعي فيما يتعمق
بقضايا المجتمع والمصالحة الوطنية.
مدى

التكرار والنسبة

ؾ

%

المناقشة
دائماً

139

33.3

أحياناً

257

62.7
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ال

14

3.4

المجموع

410

%100

تشير بيانات الجدوؿ السابؽ رقـ()14والخاص بمناقشة ما يطمع عميو المبحوثيف في مواقع
التواصؿ االجتماعي حيث قاؿ ما نسبتو  %33.7أنيـ يناقشوف ما يطمعوف عميو بشكؿ دائـ
 ،في حيف قاؿ ما نسبتو  %62.7أنيـ أحياناً يفعموف ذلؾ وىي النسبة األكبر ربما يرجع
السبب إلى عدة عوامؿ منيا مدى تقثيـ بالمعمومات واألخبار التي تنشر عمى ىذه المواقع
ومصداقيتيا وجاءت نسبة  %3.4بالنفي وىذا يدؿ عمى عدـ مصداقيتيـ وفعالية شبكات
التواصؿ االجتماعي في تنمية المشاركة وحؿ قضايا المجتمع ومنيا المصالحة والعفو .
الجدوؿ رقـ ( ) 15يبيف الفئات التي يناقش المبحوث معيا ما تطمع عميو في شبكات التواصؿ االجتماعي عف
موضوعات متعمقة بالمصالحة الوطنية وانيا االنقساـ.
التكرار والنسبة

%

ؾ

فئات المناقشة
األصدقاء

166

39

الزمالء

112

28

األىؿ

132

33

المتخصصوف

-

-

أخرى

-

-

المجموع

410

%100

يتضح مف بيانات الجدوؿ السابؽ رقـ ( )15أف ما نسبتو  %39يناقشوف مع أصدقائيـ ما
يطمعوف عميو في الوقت الذي يناقش ما نسبتو  %33ما يطمعوف عميو في مواقع التواصؿ
االجتماعي مع األىؿ أما الزمالء فقد قاؿ ما نسبتو  %28أنيـ يناقشوف معيـ ما يطمعوف
عميو في تمؾ المواقع  ،وىذه مف وجية نظر الباحث نتيجة منطقية ألف األصدقاء قد يكونوف
أكثر قرباً وعالقة مف الزمالء أما األىؿ فعادة ما يكوف النقاش في الشؤوف األسرية
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واالجتماعية والعائمية في إطار محدود ،ال تتعدى القضايا السياسية واألحداث والقضايا
المتعمقة بالجميع .
الجدوؿ ( ) 16يوضح أىـ مميزات مواقع التواصؿ االجتماعي فيما يتعمؽ بالمصالحة الوطنية وبناء المستقبؿ
كما يراىا المبحوث .
التكرار والنسب

%

ؾ

المميزات
الجرأة والحداثة وسرعة التغطية

294

71

الجرأة والمعالجة الموضوعية

264

66

شمولية الموضوعات التي تطرحيا

201

50.3

تنوع الموضوعات وتعددىا

292

73

تفسح مساحة كبيرة لمحرية والنقاش

331

82.8

أخرى تذكر

-

-

المجموع

410

%100

يتبيف مف بيانات الجدوؿ السابؽ رقـ ( )16أف نسبة عالية مف المبحوثيف يروف أف أىـ
مميزات مواقع التواصؿ االجتماعي فيما يتعمؽ بموضوع قضية المصالحة الوطنية  ،أنيا
تفسح مساحة كبيرة لمحرية والنقاش حيث جاءت نسبتيـ  %82.8كما قاؿ ما نسبتو %73
أف تنوع الموضوعات وتعددىا يعد مف بيف مميزات تمؾ المواقع وحصمت ميزة الجدة والحداثة
وسرعة التغطية عمى ما نسبتو  %71في الوقت الذي قاؿ فيو ما نسبتو  %66أف الجرأة
والمعالجة الموضوعية تشكؿ إحدى المزايا اليامة لدييـ  ،أما عف شمولية الموضوعات التي
تطرحيا المواقع االجتماعية فقد حصمت ىي األخرى عمى نسبة ال بأس بيا بمغت %50.3
النتائج الخاصة باإلجابة عمى فروض الدراسة :
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الجدول رقم ( )17يبين الفرق بين الذكور واإلناث في استخدام شبكات التواصل االجتماعي
المتوسط

االنحراؼ

العدد

معدؿ االستخداـ

الحسابي

المعياري

ذكر

305

1.04

0.195

أنثى

105

1.04

0.195

المجموع

410

النوع

قيمة T

المعنوية

درجة

كا2

الحرية
0.057

0.954

408

باستخداـ اختبار  Tوذلؾ لقياس بيف متوسطات معدؿ االستخداـ والنوع تشير البيانات الواردة
في الجدوؿ السابؽ إ لى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المتوسطات الحسابية
الخاصة بمعدؿ االستخداـ وبيف النوع  ،وأيدت ذلؾ قيمة  Tالتي بمغت  03057وىي قيمة
غير دالة إحصائية عند مستوى معنوية  ، 03954ويتضح تواجد الذكور واإلناث في معدؿ
استخداميـ لشبكات التواصؿ االجتماعي  ،وقد يكوف ذلؾ سبب االىتماـ المشترؾ والظروؼ
التي يعيشيا النوعاف بنفس المستوى والتقارب الفكري والمعرفي الواحد وىذا ما أكده قيمة
المتوسط الحسابي التي بمغت  1.04المطابؽ تماماً لكؿ منيما .

الجدول رقم ( )18يبين عالقة استخدام شبكات التواصل بمتغير النوع :
النوع استخداـ
الشبكات

ذكور

المجموع

إناث

ؾ

%

ؾ

%

ؾ

%

نعـ

292

96.1

101

96.2

394

96.1

ال

13

3.9

4

3.8

16

3.9

المجموع

305

%100

105

%100

410

%100
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كا 2المحسوبة = 03003

 ،درجة =  1مستوى المعنوية = 03955

باستخداـ اختبار كا 2الخاص باختبار استقاللية العالقات بيف المتغيرات مف النوع االسمي
تشير بيانات الجدوؿ السابؽ إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف النوع واستخداـ
شبكات التواصؿ االجتماعي إذ أف اإلناث يستخدمف شبكات التواصؿ بنسبة متقاربة جداً مف
الذكور حيث بمغت نسبتيف  %96.2في حيف أف الذكور بمغت نسبتيـ %96.1
الجدول رقم ()19يبين العالقة وزمن ومعدل استخدام شبكات التواصل االجتماعي بمتغير النوع .
النوع
زمف االستخداـ

ذكور
ؾ

المجموع

إناث
%

ؾ

%

ؾ

%

أقؿ مف سنتيف

38

12.5

12

11.4

50

12.2

مف سنتيف إلى أقؿ مف

82

26.5

43

41

125

30.5

أربع سنوات
مف أربع سنوات فأكثر

185

6.7

50

47.6

235

57.3

المجموع

305

%100

105

%100

410

%100

كا 2المحسوبة =  7.454درجة الحرية =  2مستوى المعنوية = 03024
باستخداـ اختبار كا 2الخاص باختبار استقاللية العالقة بيف المتغيرات مف النوع األسمى،
تشير بيانات الجدوؿ السابؽ إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف النوع وزمف استخداـ
شبكات التواصؿ االجتماعي  ،وأبدت ذلؾ قيمة كا 2التي بمغت  03024وىي قيمة دالة
إحصائياً عند مستوى معنوية  ، 03024ولمعرفة شدة العالقة الدالة باستخداـ معامؿ التوافؽ
أتضح أف ىناؾ عالقة بيف النوع وزمف استخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي ضعيفة الشدة
بقيمة  03134إذ أف الذكور يستخدموف شبكات التواصؿ االجتماعي منذ أربع سنوات فأكثر
جاءت نسبتيـ  %60.7أكثر مف اإلناث إذ جاءت نسبتيف  ، %47.6في حيف أف اإلناث
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يستخدمف شبكات التواصؿ االجتماعي مف سنتيف إلى أقؿ مف أربع سنوات جاءت نسبتيف
 %41أكثر مف الذكور إذ جاءت نسبتيـ .%26.9
الجدول رقم ( )20يبين العالقة بين نوع المبحوث واستخدام مواقع التواصل االجتماعي
النوع

الذكور

المجموع

اإلناث

ك

%

ك

%

ك

%

االنحراف
المعياري
-

-

الفيس بوك

242

6666

82

3363

332

75

29196

126433

26222

التويتر
اليوتيوب
ماسنجر

24
72
24

667
22
667

68
83
52

7368
5362
72

92
155
74

23
35
22

29619
29767
29443

176253
76667
92696

26222
26222
26222

قوقل

24

667

-

24

667

29467

17922

26222

2645

المدونات
المجموع

33
325

767

125

53
412

767
122

29127

22922

26222
26222

2641

الموقع

كا2

المعنوية
-

معامل
فاى
2618
2654
2644
2648

تشير بيانات الواردة في الجدوؿ السابؽ عف وجود عالقة إحصائية دالة بيف متغير النوع
ذكور واناث وبيف استخداـ لمواقع التواصؿ االجتماعي الفيس بوؾ  ،حيث كانت فيو كا2
المحسوبة ( )12.432وبدرجة حرية  1وىي قيمة دالة عند مستوى معنوية  0.000إال أف
ىذه العالقة ضعيفة الشدة حيث بمغ معامؿ فاى  0.18كما تكشؼ البيانات أيضاً أف ىناؾ
عالقة إحصائية دالة بيف النوع واستخداـ المبحوثيف لموقع التويتر فقد بمغت كا17.054 2
وعند مستوى معنوية داؿ أيضاً بمغ  0.000وىي عالقة متوسطة الشدة فقد كانت قيمة فاى
 0.54بالرجوع إلى النسب يتضح أف اإلناث يستخدموف موقع التويتر أكثر مف الذكور في
الوقت الذي يستخدـ فيو الذكور موقع الفيس بوؾ أكثر مف اإلناث.
ويتضح مف خالؿ بيانات الجدوؿ السابؽ أنو توجد عالقة بيف متغير النوع وموقع اليوتيوب
حيث بمغت كا 76.676 2وعند مستوى معنوية داؿ بمغ  0.000وىي عالقة متوسطة الشدة
فقد كانت قيمة فاى  0.44كما توضح بيانات الجدوؿ وجود عالقة دالة إحصائياً بيف موقع
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ماسنجر ومتغير النوع حيث بمغت قيمة  92.96وىى قيمة دالة عند مستوى معنوية 0.000
ومتوسطة الشدة حيث بمغت قيمة فاى . 0.48
الجدول رقم ( ) 21يبين الفروق بين الذكور واإلناث في مدى الثقة بمعمومات شبكات التواصل االجتماعي .
المتوسط

االنحراؼ

مدى الثقة

العدد

الحسابي

المعياري

ذكر

305

2.17

0.697

إناث

105

2.48

0.666

النوع

قيمة T
3.076

درجة

مستوى

الحرية

المعنوية

408

0.000

باستخداـ اختبار  Tوذلؾ لقياس الفروؽ بيف متوسطات مدى الثقة بمعمومات شبكات
التواصؿ االجتماعي والنوع تشير البيانات الواردة في الجدوؿ السابؽ إلى وجود فروؽ ذات
داللة إحصائية بيف المتوسطات الحسابية الخاصة بمدى الثقة بمعمومات شبكات التواصؿ
االجتماعي وبيف النوع وأيدت ذلؾ قيمة  Tالتي بمغت  ، 3.876وىي قيمة دالة إحصائياً
عند مستوى معنوية  0.000وىذا ما أكدتو قيمة المتوسط الحسابي لإلناث التي بمغت 2.48
في حيف أف قيمة المتوسط الحسابي لمذكور بمغت  2.17وقد يعود ذلؾ إلى أف الذكور أكثر
حذ اًر وحرصاً في التأكد مف دقة المعمومات والتحقؽ قبؿ االقتناع مف اإلناث السيما وأف
اإلناث يتسمف بالعاطفة والقبوؿ .
الجدول ( ) 22يوضح الفروق بين الذكور واإلناث في متابعة قضايا المصالحة الوطنية عمى شبكات التواصل
االجتماعي :
متابعة

العدد

القضايا

المتوسط

االنحراؼ

الحسابي

المعياري

قيمة T

درجة

مستوى

الحرية

المعنوية

النوع
ذكر

305

1317

33890

أنثى

105

1322

03460

03893

407
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باستخداـ اختبار  Tوذلؾ لقياس الفروؽ بيف متوسطات متابعة قضايا المجتمع في المصالحة
الوطنية تشير البيانات الواردة في الجدوؿ السابؽ إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف
المتوسطات الحسابية الخاصة بمتابعة القضايا المجتمعية وبيف النوع  ،وأيدت ذلؾ قيمة T
التي بمغت  03893وىي قيمة دالة إحصائياً عند مستوى معنوية  03044وبالنظر إلى
المتوسط الحسابي نجد أف اإلناث ييتميف بمتابعة القضايا المتعمقة بالمصالحة الوطنية
بمتوسط حسابي بمغ  1322أكثر مف الذكور الذي بمغ متوسطيـ الحسابي . 1.77
جدول رقم( ) 23يبين الفروق بين الذكور واإلناث من حيث الوقت الذي يقضونه في تصفح مواقع التواصل
االجتماعي .
العدد

الوقت النوع

قيمة T

المتوسط

االنحراؼ

الحسابي

المعياري

الذكور

305

2.88

1.06

1.21

اإلناث

105

2.66

0.66

1.21

درجة

مستوى

الحرية

المعنوية

406

03829

تكشؼ بيانات الجدوؿ السابؽ عف وجود فروؽ بيف المبحوثيف مف الذكور واإلناث مف حيث
الوقت الذي يقضونو في تصفح مواقع التواصؿ االجتماعي وىي فروؽ دالة إحصائياً عند
مستوى معنوية  03829و درجة حرية  406وجاء لصالح الذكور حيث بمغ متوسطيـ
الحسابي  2.88مقابؿ  2.66لإلناث وىذا يؤكد ما اشرنا اليو سابقاً مف حيث قدرة الذكور
والمساحة الممنوحة ليـ مف قبؿ المجتمع .
الجدول رقم ( )24يوضح الفرق بين المؤهل العممي ومدى متابعة قضايا المجتمع والمصالحة الوطنية عمى
شبكات التواصل االجتماعي .
المؤىؿ العممي

العدد

ابتدائي

16

المتوسط

االنحراؼ

درجة

الحسابي

المعياري

الحرية

2.71

0.86

406

قيمة F

مستوى
المعنوية

683،
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إعدادي

56

2.43

0.95

ثانوي

192

3.51

0.91

جامعي فما فوؽ

146

3.80

0.44

تكشؼ بيانات الجدوؿ عف وجود عالقة إحصائية بيف المبحوثيف مف المستويات التعميمية
المختمفة مف حيث مستوى استخداميـ لمواقع التواصؿ االجتماعي وىي عالقة إحصائية عند
مستوى معنوية  0.000بدرجة حرية . 406
وكما تشير البيانات إلى أف ىذه الفروؽ جاءت لصالح المستويات الجامعية فما فوؽ حيث
بمغ متوسطيـ الحسابي  3.80مقابؿ متوسطات حسابية أقؿ لبقية المستويات التعميمية مما
يؤكد أف المبحوثيف مف المستويات الجامعية فما فوؽ ىـ أكثر الفئات مف حيث المستوى
التعميمي استخداماً لمواقع التواصؿ االجتماعي .

الجدول ( ) 25يوضح بين المستوى االقتصادي ومتابعة القضايا المتعم قة بالمصالحة الوطنية عمى شبكات
التواصل االجتماعي .
المتوسط

االنحراؼ

درجة

المستوى االقتصادي

العدد

الحسابي

المعياري

الحرية

03510

405

أقؿ مف 500

98

1.32

03352

أكثر مف  500وأقؿ

98

1.14

قيمة F

مستوى
المعنوية

4.575

0.004

مف 1000
أكثر مف  1000وأقؿ

134

1.14

03344

مف 1500
أكثر مف 1500

80

1.16

03402
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باستخداـ تحميؿ التبايف ذو البعد الواحد  ANOVAلقياس الفروؽ بيف متوسطات متابعة
القضايا في المجتمع ومنيا المصالحة الوطنية عمى شبكات التواصؿ االجتماعي والمستوي
االقتصادي يتضح مف البيانات الواردة في الجدوؿ السابؽ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية
بيف متابعة القضايا عمى شبكات التواصؿ االجتماعي والمستوى االقتصادي وأيدت ذلؾ قيمة
 4.575 Fعند مستوى معنوية  0.004وبالنظر إلى قيمة المتوسط الحسابي نجد أف
المجموعات التي دخميا  500لدييا كانت متابعتيا لمقضايا المتعمقة بالمجتمع عمى شبكات
التواصؿ االجتماعي عندىا أعمى حيث بمغ المتوسط الحسابي  ، 1.32تالىا الذيف دخميـ
االقتصادي مرتفع ( أكثر مف  )1500بمتوسط حسابي بمغ  ، 1.16ثـ الذيف دخميـ متوسط
(مف  500إلى  )1000والذيف دخميـ (أكثر مف  1000وأقؿ مف  )1500بمتوسط حسابي
 1.14لكؿ منيما.

الجدول رقم( ) 26يوضح الفروق بين الحالة االجتماعية ومعدل استخدام شبكات التواصل االجتماعي .
االنحراؼ

درجة

الحالة االجتماعية

العدد

المتوسط

المعياري

الحرية
2

أعزب  /آنسة

205

1.07

03208

متزوج

200

1.05

03205

مطمؽ

5

1.00

03000

المجموع

410

قيمة F

مستوي
المعنوية

288

753

باستخداـ تحميؿ التبايف ذو البعد الواحد  ANOVAلقياس الفروؽ بيف متوسطات المستوى
الحالة االجتماعية ومعدؿ استخداـ شبكات التواصؿ االجتماعي يتضح مف البيانات الواردة
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في الجدوؿ السابؽ عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف معدؿ استخداـ شبكات
التواصؿ وبيف الحالة االجتماعية .
الجدول رقم( )27يوضح الفروق بين المبحوثين من المهن المختمفة من حيث مستويات استخدامهم لمواقع
التواصل :
المينة

العدد

المتوسط

االنحراؼ

قيمة F

المعنوية

درجة الحرية

طالب

110

2.44

1.02

38.66

0.000

397

موظؼ

85

2.33

0.85

0.000

مدرس ومعمـ

108

2.71

0.91

0.000

عمؿ حر

68

3.92

0.37

0.000

عاطؿ

38

2.76

0.43

0.000

المجموع

410

يتضح مف بيانات الجدوؿ السابؽ عف وجود فروؽ بيف المبحوثيف مف ذوى الميف المختمفة
مف حيث مدى استخداميـ لشبكات التواصؿ االجتماعي وىي فروؽ دالة إحصائياً عند
مستوى معنوية  0.000بدرجة حرية  397ومف بيانات الجدوؿ يتضح أف متوسط المبحوثيف
مف ذوي الميف الحرة جاء أعمى متوسط حيث بمغ  3.92في مقابؿ متوسطات أقؿ
لممبحوثيف مف ذوى الميف األخرى مما يؤكد أف المبحوثيف مف ذوي األعماؿ الحرة ىـ أكثر
استخداماً لمواقع التواصؿ االجتماعي
أهم نتائج الدراسة :
 -1لعبت مواقع التواصؿ االجتماعي دور ميـ وكبير في تحشيد الرأي العاـ الميبي ودعوتيـ
لممشاركة في فعاليات إنياء االنقساـ والمصالحة الوطنية .
 -2استخداـ أفراد الجميور الميبي مواقع التواصؿ االجتماعي بفعالية مف أجؿ نشر أفكار
المصالحة الميبية والدعوة إلجراء انتخابات تشريعية ورئاسية جديدة ووحدة جميع المؤسسات
والحكومات داخؿ الدولة .
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 -3واجو الشباب الميبي الناشط عبر مواقع التواصؿ االجتماعي في قضية إنياء االنقساـ
والمصالحة الميبية عدة تحديات وصعوبات مف ضمنيا االعتقاالت السياسية وانقطاع
الكيرباء وترد ى األوضاع االقتصادية وقمة السيولة وعدـ التنسيؽ الجيد بيف المجموعات
الشبابية حوؿ نشر دعوات بفعاليات المصالحة الوطنية وانياء االنقساـ .
 -4لـ تساىـ مواقع التواصؿ االجتماعي بشكؿ بارز في تأكيد ودعـ المصالحة الميبية
وشعور الجميور باإلحباط وعدـ نجاح الجيود السابقة في مجاؿ انياء االنقساـ وعدـ نجاح
العمميات االنتخابية وتسميـ السمطة .
 -5تساىـ بعض مواقع التواصؿ االجتماعي بشكؿ ممحوظ عمى إثارة الفتف والبمبمة والقالقؿ
والتحريض عمى العنؼ واالنقساـ وعدـ تغميب المصمحة الوطنية العميا لمدولة ونشر بعض
األخبار المضممة وتمارس سياسة التضميؿ والتشيير والعدوانية مف أجؿ تمسؾ بالرأي الواحد
والمصمحة الشخصية والمادية فقط والتمسؾ والبقاء في السمطة .
التوصيات والمقترحات :
في ضوء ما توصمت إليو الدراسة مف نتائج ومناقشاتيا فإف الباحث يوصي بما يمي :
 -1يقترح الباحث إجراء دراسات مماثمة عمى مجتمعات مختمفة ومنيا طمبة الجامعات وجميع
المؤسسات في الدولة والفئات المختمفة وفحص مدى تأثير استخداـ مواقع التواصؿ
االجتماعي في المصالحة الوطنية .
 -2نشر الوعي لدى فئات المجتمع حوؿ دور وأثر واستخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي في
تحقيؽ المصالحة الوطنية الشاممة وارشادىـ لالستخداـ األمثؿ لمواقع التواصؿ االجتماعي .
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 -3ضرورة عقد دورات تدريبية لفئات المجتمع واألكاديمييف تستيدؼ تطوير مياراتيـ في
توظيؼ مواقع التواصؿ االجتماعي في خدمة قضاياىـ وقضايا أمتيـ وبخاصة في مجاؿ
تحقيؽ المصالحة الوطنية .
 -4الدعوة إلنشاء مجموعات شبابية ىادفة عمى مواقع التواصؿ االجتماعي والتركيز عمى
طمبة المدارس والجامعات مف خالؿ توعيتيـ باستخداـ الفيس بوؾ تتبنى قضية المصالحة
الوطنية وسبؿ تحقيقيا في المجتمع الميبي .
 -5العمؿ عمى مالحظة ومقاضاة كؿ المواقع التي تنشر السموـ والفتف وتدعوا إلى
التحريض وخمؽ الفتف وعدـ االستقرار داخؿ المجتمع بالطرؽ القانونية أي إصدار مذكرات
مف النائب العاـ ضد األشخاص والمواقع التي تيدد أمف الدولة وبالذات خالؿ ىذه المرحمة .
 -6استخداـ وقياـ شبكات التواصؿ االجتماعي بدعـ السمـ المجتمعي والمصالحة الوطنية
الشاممة وتعزيزىا  ،وحؿ المشكالت التي تواجو المجتمع والعمؿ عمى استقرار المجتمع ال
عمى إثارة الفتف والفوضى والقالقؿ .
 -7عمى شبكات التواصؿ االجتماعي أف تطرح القضايا التي تيـ المجتمع وتتعمؽ بالحريات
وحرية التعبير والرأي العاـ دوف المساس بحرية اآلخريف والمساس باألمف القومي والوطني
لمدولة .
الهوامش
 1منى الحديدى  ،سموى إماـ  :اإلعالـ والمجتمع  ،الدار المصرية المبنانية  ،القاىرة ،
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المؤتمر العلمي الثاني لكلية اآلداب جامعة الزاوية  2018 / 7 / 11 -11م

883

استخدام جمهور مدينة الزاوية لمواقع التواصل االجتماعي في المصالحة الوطنية

 3موسى مشرى  ،شبكات التواصؿ االجتماعي الرقمية نظرة في الوظائؼ  ،مجمة المستقبؿ
العربي  ،مركز دراسات الوحدة العربية العدد( ، 395يناير  ، 2012ص. 156
 4السيد بخيت محمد  ،أنماط وعادات استخداـ شبكة االنترنت لدى أساتذة الجامعات
وتأثيراتيا  ،المؤتمر العممي السنوي لكمية اإلعالـ ،بيف المحمية والعالمية  ،ج، 27-25 ، 1
مايو . 1997
 5عصاـ نصر  ،حدود حرية الرأي في ساحة الحوار العربي عبر االنترنت دراسة تحميمية
بحث مقدـ إلى المؤتمر العممي السنوي السابع حوؿ اإلعالـ وحقوؽ اإلنساف العربي  ،كمية
اإلعالـ  ،جامعة القاىرة  ،مايو  2001ص ص 476 ، 433
 6سامي عبدالرؤؼ الطايع  :استخداـ االنترنت في العالـ العربي  ،دراسة ميدانية عمى عينة
مف الشباب العربي  ،المجمة المصرية لبحوث الرأي العاـ  ،العدد الرابع  ،اكتوبر  ،ديسمبر
. 2000
 7حاتـ محمد عاطؼ  ،ىؿ تيدد األنترنت سيادة الدولة أـ تعمؿ عمى تعزيزىا دراسة حالة
مصر  ،مؤتمر الرابطة الدولية لبحوث اإلعالـ واالتصاؿ ومجتمع المعرفة لمجميع ،
استراتيجيات اإلعالـ واالتصاؿ  ،الجامعة األمريكية بالقاىرة 2006 ،
ERIC

8 Imel s seniors in cyberspace trends and Issues Alerts

Education

CIearning House on AduIt career and vacationaI

colambus 0H office of Educational Reseearch and lmprovemement
1998
9

( Hanz Bowre youth & The technology Readinessc30 today

Availableat www. Childernpartnership. Org 2002
المؤتمر العلمي الثاني لكلية اآلداب جامعة الزاوية  2018 / 7 / 11 -11م

884

استخدام جمهور مدينة الزاوية لمواقع التواصل االجتماعي في المصالحة الوطنية

 10نائمة عمارة ،استخدامات االنترنت والتفاعؿ االجتماعي لدى الشباب الجامعي مؤتمر
صحافة االنترنت في الوطف العربي  :الواقع والتحديات ( ،جامعة الشارقة – كمية االتصاؿ
23-22نوفمبر )2005
 11أيمف فكرى  ،تبدوز(التقنية بالعربية)  ،الفيس بوؾ وتويتر خالؿ  2010في
. com /www.teed0z 2010/12/27
 12موقع أخبار الساعة  :دور اإلعالـ االجتماعي في تفعيؿ الثورات العربية
. Com . /15/9/2011www.alsaanews
 13محمود حمدي عبدالقوى  ،دور اإلعالـ البديؿ في تفعيؿ المشاركة السياسية لدى الشباب
 ،اإلعالـ واإلصالح  :الواقع والتحديات  ،المؤتمر الدولي الخامس عشر  ،الجزء الثالث ،
كمية اإلعالـ  ،جامعة القاىرة  9-7 ،يوليو  ، 2009ص 1551
 14العربية نت  ،عالمياً يأتي فبسبوؾ ثالثاً بعد غوغؿ ومايكروسوفت  ،دراسة جديدة
فيسبوؾ يتقدـ عمى غوغؿ كوـ في الواليات المتحدة  ،السبت  /يناير  2011متاح www.
Alarabiya.net
Warnner ,J . Severin and James w . Tankard communication 15
Theories . origins methods use 3od printing (N.Y) HO sting hose
publish ers 1984
 16ليمى حسيف السيد  ،استخدامات الفمسطينية لوسائؿ االتصاؿ االلكترونية ومدى االشباع
الذي تحققو  ،القاىرة  ،رسالة دكتوراه غير منشورة  ،كمية اإلعالـ  ،جامعة القاىرة 1993

المؤتمر العلمي الثاني لكلية اآلداب جامعة الزاوية  2018 / 7 / 11 -11م

885

استخدام جمهور مدينة الزاوية لمواقع التواصل االجتماعي في المصالحة الوطنية

 17حسف عمى محمد  ،استخدامات الشباب الجامعي لمقنوات الفضائية الغنائية واالشباعات
المتحققة في المؤتمر العممي السنوي العاشر  ،اإلعالـ المعاصر واليوية العربية الجزء الثاني
 ،جامعة القاىرة كمية اإلعالـ 2004
 18المرجع السابؽ .
Dolores . maria & Debia Alej andra childens medln use in chile . 19
in Flrst search @ ocle org
 20نيى عاطؼ العبد  ،أطفالنا والقنوات الفضائية  ،القاىرة  ،دار الفكر العربي ، 2005
ص15
 21سمير محمد حسيف  ،تطبيقات في مناىج البحث العممي  :بحوث اإلعالـ  ،القاىرة ،
عالـ الكتب  ، 1991ص88
 22سمير محمد حسيف  ،بحوث اإلعالـ األسس والمبادئ  ،القاىرة عالـ الكتب ،1991
ص. 97
 23محمد عبدالحميد  ،البحث العممي في الدراسات اإلعالمية  ،القاىرة  ،عالـ الكتب
 ، 2000ص158
 24فاطمة خفاجى اإلعالـ المكتوب وغير المكتوب  ،الموجة لمشباب  ،القاىرة  ،الييئة
المصرية العامة لمكتاب  ،1987ص96
 25سمير محمد حسيف  ،بحوث اإلعالـ األسس والمبادي  ،مرجع سابؽ  ،ص146
 26محمد عبدالحميد  ،البحث العممي في الدراسات االعالمية  ،مرجع سابؽ ص ص 392
393 ،
المؤتمر العلمي الثاني لكلية اآلداب جامعة الزاوية  2018 / 7 / 11 -11م

886

استخدام جمهور مدينة الزاوية لمواقع التواصل االجتماعي في المصالحة الوطنية

 2727السادة المحكموف  :ىـ  :د  .ابراىيـ سميماف  :عميد كمية اآلداب جامعة الزاوية
وأستاذ اإلعالـ  ،د  .محمد الغرباوي  :أستاذ اإلعالـ بجامعة الزاوية  ،د  .جمعو األحوؿ ،
أستاذ المغة العربية والدراسات اإلسالمية بكمية اآلداب جامعة الزاوية
 28فرج الكامؿ  ،بحوث اإلعالـ والرأي العاـ  ،تصميميا وتحميميا واجراؤىا  ،القاىرة  ،دار
النشر لمجامعات  ، 2001ص23
 29محمد عبدالحميد  ،البحث العممي في الدراسات اإلعالمية  ،مرجع سابؽ ،ص131
 30محمد منير حجاب  ،أساسيات البحوث اإلعالمية واإلجتماعية ،القاىرة ،دار الفجر
لمنشر والتوزيع  ، 2002 ،ص113

المؤتمر العلمي الثاني لكلية اآلداب جامعة الزاوية  2018 / 7 / 11 -11م

887

االثار النفسية واالجتماعية لتعاطي المخدرات (الوقاية والعالج)

اآلثار النفسية واالجتماعية لتعاطي المخدرات (الوقاية والعالج)
إعداد :أ .منية سالم قشوط
كلية اآلداب  /قسم التربية وعلم النفس

مقدمة البحث وإشكاليته:
إن آفة المخدرات ،رغم كل الجهود المبذولة الدولية والرسمية لمحاربتها ،ورغم التحريم اإللهي
ورغم كل التشريعات والقوانين الوضعية التي تحدد العقوبات لمروجيها ،وتزايد عدد الوفيات
بين مدمنيها وإنتشار األمراض

والمشكالت الخطيرة والقاتلة المتمثلة في اآلثار النفسية

واالجتماعية واالقتصادية والتربوية والثقافية والسياسية للمخدرات على األفراد والمجتمعات
والنبذ اإلجتماعي لمتعاطيها ،رغم كل ذلك مازالت مشكلة المخدرات زراعة وإنتاجا وتجارة
وتهريبا وتعاطيا وإدمانا تلقي رواجا كبي ار في أغلب دول العالم.
وليبيا تعد من الدول المستهلكة للمخدرات القادمة إليها من خارج الحدود ،وخاصة في اآلونة
األخيرة فقد تفاقمت المشكلة نتيجة كل الظروف السياسية و اإلقتصادية واألمنية ،التي تمر
بها ،كما تنوعت فيها طرق التعاطي للمخدرات كتعاطي الهيروين عن طريق الحقن في
األوردة مما تسبب في إصابة الكثير من الشباب المدمنين باألمراض الخطيرة مثل اإليدز
وإلتهاب الكبد الوبائي.
فقد أشارت إحصائيات جهاز مكافحة المخدرات في ليبيا أن ما تم ضبطه خالل الفترة من
سنة 2000م إلى الربع األول لسنة  2009م حوالي (  ) 83862كيلو جرام من مخدر
الحشيش ،و( )267كيلو جرام من مخدر الهيروين ،و ( )36كيلو من مخدر الكوكائين ،و(
 )142000قرص من األقراص المخدرة ( )208178لتر من الخمور ،وازادت عدد قضايا
المخدرات ارتفاعا حيث بلغ عددها ( )19328قضية مخدرات من الجنسين ومن مختلف
األعمار وذلك خالل الفترة من سنة 2000م إلى الربع األول لسنة 2009م ،مما ادي الي
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زيادة عدد حاالت اإليواء بالمصحات العالجية العاملة في مجال عالج وتأهيل مدمني
المخدرات وقد أشارت اإلحصائيات الصادرة عن هذه المؤسسات العالجية خالل الفترة (
2008 – 1992م) على أن عدد حاالت اإليواء وليس عدد المدمنين على المخدرات قد
اقترب من (س )18ألف حالة إيواء من الجنسين ( مع مالحظة أن المتقدمين للعالج يصلون
في أفضل األحوال إلى  % 20فقط من المجموع الحقيقي للمدمنين في ليبيا ،كما ان معظم
أعمار المدمنين بين السن  35 – 18سنة وتقل نسبة المتعاطين للمخدرات البيضاء فوق سن
1(.

( )40الذين قد يستمرون في تعاطي الخمور أو الحشيش حتى ما فوق()6

كما أكدت دراسة ( عبد هللا جفارة  )2006عن المشكالت النفسية واإلجتماعية وعالقتها
بتعاطي المخدرات في المجتمع الليبيي إلى أن جميع المتعاطين لديهم مشكالت شخصية
وإنفعالية وأسرية وأن حاجتهم ناقصة اإلشباع وأن غالبيتهم من ذوي المستوي التعليمي
)2(.

المتوسط

وتؤثر المخدرات تأثي ار كبي ار على الحالة النفسية ،والعقلية للفرد ،وتعيق قدرته على األداء
الوظيفيالمالئم ،ويمكن رؤية هذه اآلثار واضحة ،لمن يتعاطون هذه السموم في الشوارع
والطرقات ،حيث يمثل اإلدمان التأثير األقوى للمخدرات وهذا ينطبق بصورة خاصة على
األفيونات ،مثل الهيروين ،والذي يسبب اعتمادا كيميائيا ،وأيضا المنشطات ،مثل الكوكايين،
والذي يشعل مراكز اإلستمتاع ،والسرور في المخ ،والمرتبطة بالسلوك االنتعاش ،وكما في
حالة اإلشتياق الجسدي الحقيقي للمخدر ،فإن اإلدمان النفسي ،يمكن أن يتسبب في أن
يبحث الفرد بإستمرار عن المخدر ،وذلك برغم اآلثار السلبية الملحوظة.
فبعض العقاقير يكون لها آثار نفسية ،وعقلية ،قوية ،فقد يؤدي تعاطي بعض المواد إلى
حاالت من الذهان ،واألوهام ،وخصوصا عقاقير الهلوسة ،التي لها تأثير جذري على طريقة
عمل المخ ،وفي أحيان كثيرة ،فإن األفراد المدمنين للمخدرات ال يهمهم أي شيء في هذه
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الحياة ،سوى الحصول على الجرعة التالية من المخدر ،وفي بعض الحاالت يفعلون أي
شيء بما في ذلك إرتكاب الجرائم للحصول عليها ،وهذا بدوره يمكن أن يؤدي بهم إلى السير
في طريق الدمار والخراب.
باإلضافة الي اآلثار االجتماعية المترتبة علي الفرد المتعاطي المتمثلة في االنعزالية ،وعدم المشاركة
الوجدانية لكونه غير قادر على ممارسة حياته بشكل طبيعي ومشاركة اآلخرين في تقرير المصير
وعدم القدرة علي اإلبتكار واإلنتاج ،والتفكك األسري والنفور من المجتمع والمحيطين به.
مشكلة تعاطي المواد المتعددة للمخدرات من المشكالت النفسية واإلجتماعية الخطيرة المتفاقمة التي
تؤثر علي المجتمع بصفة عامة وعلى الفرد بصفة خاصة بما يترتب عليها من آثارنفسية وإجتماعية
سيئة ،وتكمن خطورة هذه المشكلة فيأنها تنتشر لدى األبناء الذين يمثلو نقوة بشرية أساسية في
المجتمع ،كما تكمن خطورة هذه المشكلة أيضا في أنه لميعد الفرد يتعاطى عقا ار واحدا بل أصبح
()3

يتعاطى أكثر من عقار في الوق تذاته.

لذلك ومن خالل هذه الورقة البحثية يمكن اإلجابة علي التساؤل الرئيس اآلتي:
ما اآلثار النفسية واإلجتماعية الناتجة عن تعاطي المخدرات ؟
أهمية البحث:
إن تفاقم مشكلة تعاطي المخدرات في البيئة الليبية ،دون إبراز أي إسهامات حديثة فيعالج تلك الظاهرة والحد من إنتشارها بين الشباب ،واتخاذ الخطوات العالجية الالزمة
لمكافحتها والوقاية منها،جعل من األهمية الملحة لدراستها والوقوف علي األسباب التي أدت
الي تفاقمها واألضرار النفسية واإلجتماعيىة التي تنتج عن تعاطيها ،بالتالي من الممكن أن
يكون لهذه الورقة إسهاماَ افي إثراء المعرفة العلمية.
 كما يمكن أن تساهم في إيجاد حلول ومقترحات لوسائل الوقاية والعالج المناسبة مناإلدمانعلي المخدرات والحد من إنتشارها في المجتمع الليبي.
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أهداف البحث:


الكشف عن أهم اآلثار النفسية واالجتماعية الناتجة عن تعاطي المخدرات.



التعرف علي وسائل العالج المناسبة لإلدمان.

منهج البحث:
إستخدم في هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي ،حيث أنه يسعى إلى وصف وتحليل ظاهرة
( تعاطي المخدرات وآثارها النفسية و اإلجتماعية علي الفرد والمجتمع ) في ضوء البيانات
والمعلومات المتوفرة.
مصطلحات البحث :
المخدرات:
هي كل مادة ينتج عن تعاطيها فقدان جزئي أو كلي لإلدراك بصفة مؤقتة وتحدث فتور في
()4

الجسم وتجعله يعيش في الخيال.
اآلثار النفسية:

الفرد الذي يعاني من أي اضطراب نفسي في السلوك قد يواجه مشاكل عديدة في حياته من
بينها الشعور باإلكتئاب والقلق واإلجهاد ومشاكل في عالقاته اإلجتماعية فقد يصل به إلي
معاناته في اإلنتباه وصعوبات التعلم ومما يؤدي إلى اضطراب المزاج وسيطرة الحزن التي قد
تسبب قصور اإلنتباهواإلدمان ومشاكل نفسية أخري قد تنقله من شخص سوي إلى شخص
()5

مريض نفسي.

بالتالي يمكن تعريف اآلثار النفسية الناتجة عن تعاطي المخدرات بأنها جملة من األعراض
التي تالحظ علي الشخص المتعاطي كاشعوره الدائم بالخوف والقلق واإلحباط وضياع
أهدافه من الحياة ،وكثي ار ما يفكر في الموت.
اآلثار االجتماعية:
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هناك تأثير قوي علي الفرد من خالل التعامل مع اآلخرين ،فقد يعتبر التأثير اإلجتماعي
المعياري من أهم مظاهر السلوك لدي الفرد ،حيث يؤثر اآلخرين علي اإلنسان بشكل عام
ويوجد الكثير من األشخاص يعانون بعدم القبول من اآلخرين والقبول من البعض نظ ار
لبعض المعايير اإلجتماعية للمجموعة التي يتعامل معها ،فيعتبر السلوك اإلجتماعي من
القواعد التي تشير إلى تحديد المعايير ومعرفة تأثيره علي الفرد الذي يشاركهم لثقافتهم،
فاللتأثير اإلجتماعي دور قوي علي الفرد )6(.من خالل ذلك يمكن تعريف اآلثار اإلجتماعية
الناتجة عن تعاطي المخدرات بأنها مجموعة من السلوكيات اإلجتماعية التي قد تكون غير
مقبولة إجتماعيا ،وال تتماشي مع قيم المجتمع التي ينتمي إليه.
اإلطار النظري والدراسات السابقة:
نبذة تاريخية عن المخدرات:
تعتبر المخدرات من أقدم العقاقير التي عرفها االنسان وذلك حسب المؤرخين والروايات بأن
نبات الخشاخش" االفيون"في مقدمة المخدرات التي استخدمها اإلنسان في المجتمعات
القديمة ،ويعتقد أن المنشأ األصلي كان قبل خمسة اآلف سنة بمنطقة جنوب شرق آسيا
وشرق البحر األبيض المتوسط ،وبعدها إنتقل إلى السومريين ومن بعدهم البابليين ثم الفرس،
ليصل بعد ذلك إلى قدماء المصريين واإلغريق ،كما إستعمله الصينيون والهنود لعالج بعض
()7

األمراض.

أما في أمريكا الجنوبية فقد كانوا يمضغون أوراق أشجار "الكوكا" منذ اآلآلف من السنين،
وبعد ذلك تم إكتشاف "الكوكايين" المستخلصة من أوراق الكوكا ،وأصبح هذا المخدر يباع
علنا في أوروبا وأمريكا ألي مستهلك يدفع الثمن وكانوا يعتبرونها من المواد الباعثة
()8

للسعادة.
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كما أ ن "القنب" أستخدم في القديم في عدة مجاالت منها صنع األقمشة ،وأستعمل أيضا في
المجاالت الطبية ،فيقال أنها ترجع الي حوالي القرن العشرين قبل الميالد أيام اإلمبراطور
الصيني "شين جونغ" فقد وصفه له الطبيب لعالج اإلمساك)9( .في عام"  "1936قامت
ألمانيا بإنتاج بعض العقاقير من المواد الكيميائية لها تأثير مشابه " لمورفين" طبيا كمسكنات.
وفي عام " "1942أصدرت منظمة األمم المتحدة قرار محاربة "األفيون " بواسطة المنظمات،
وتوالت الق اررات وتزايد عدد الدول المؤيدة لمنع إنتشار المخدرات بكل صورها ،وكانت إتفاقية
" "1961أهم اإلتفاقيات حيث وافقت عليها ""115دولة وتعرف بأنها االتفاقية الوحيدة عن
()10

المخدرات.

تعريف المخدرات:
في البداية البد من التطرق لتعريف المخدرات من وجهات نظر مختلفة حيث يرجع األصل
اللغوي لمصطلح المخدر كما ورد في لسان العرب البن منظوران الخدر ضعف والفتر فتو ار
()11

النت مفاصله وضعفت.

أما عن التعريف االطصطالحي:
فهي مادة تحتوي علي مواد منبهة أو مسكنة اذا إستخدمت لغير األغراض الطبية تؤدي إلى
()12

حالة من التعود واإلدمان عليها مما يضر بالفرد والمجتمع جسميا ونفسيا وإجتماعيا.
ويعرف من الناحية القانونية بأنها:

مجموعة من المواد التي تسبب االدمان وتسمم للجهاز العصبي ،ويحضر تداولها ،وزراعتها،
أو تصنيعها إال ألغراض يحددها القانون وال تستعمل إال بواسطة رخصة)13( .ويشير
مصطلح التعاطي إلي:
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التناول غير المشروع للمخدرات بطريقة غير منتظمة وغير دورية يتعاطاها األفراد من أجل
ٍ
تغيير في المزاج أو في الحالة العقلية ،ولكنه اليصل إلى حد اإلعتماد التام
إحداث
()14

عليها.

ويعرف اإلدمان بأنه:
إعتماد فسيولوجي نفسي وإعتياد ،و إستخدام قهري ،وتعاطي متكرر لعقار طبيعي أومركب،
يؤثر علي الجهاز العصبي ( تنشيطا او تثبيطا ) تهدئة أو تسكينا أو تحذي اَر أو تغييباَ او
()15

تنبيهاَ او تنويماَ ،وإذا منع أدي إلى أعراض منع نفسية أو جسمية.

من خالل جميع ما سبق من تعريفات للمخدرات نجد بأنها تركز علي أنها تحدث تغي ار في
الحالة العقلية أي تغيب العقل وتعطل عمل الجهاز العصبي ،مما يجعل سلوكيات متعاطيها
غير مسؤولة وغير مقبولة إجتماعيا وتؤثر علي الصحة الجسمية ولها آثار نفسية سيئة علي
الفرد.
العوامل التي تؤدي الي تعاطي المخدرات:
تعددت العوامل والمسببات لتعاطي المخدرات فمنها بيئية واألخري قد تكون إجتماعية ونفسية
وإقتصادية ولتحديد الدقيق لتلك العوامل يمكن أن نلخصها في النقاط التالية"16" -:
 .1التعرض للمخدر أو ما يسمى بثقافة المخدرات:
وذلك من خالل السماع عنها أو الرؤية للمخدر أو وجود رفقة السوء أو أهل يتعاطون
المخدرات أو وسائل اإلعالم المختلفة التي تعرض ذلك خاصة بصفة قد تثير حب
اإلستطالع أو بصورة جذابة أو مغرية أو رغبة في الشهرة أو لجذب اإلهتمام أو مجرد
سوء الفهم أو الغرض،هذا كله يؤدي إلى تأثيرات سلبية في انجذاب المراهقين والشباب
لتجربتها ومن ثمة تعاطيها وصوال إلى إدمانها
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 .2الظروف اإلجتماعية المهيأة للتعاطي :
وهي األفكار والقيم والسلوكيات أو التصرفات الشائعة في المجتمع المحيط أو المؤثر حيال
تعاطي المخدرات ،تختلف من مجتمع آلخر ،ومنها عوامل التنشئة اإلجتماعية واألسرية أو
التأثير الحضاري واإلجتماعي والثقافي ،وهذه العوامل تؤثر على إقبال الشخص على
التعاطي أو نفوره منه ،ومن أمثلة ذلك شيوع أفكار على أن المخدرات ترفع معدل الذكاء أو
تنشط الذهن واألفكار ،أو أنها تزيد أو تفعل الكفاءة أو القدرات الجنسية لدى الذكور أو أنها
من عالمات الرجولة والقبول اإلجتماعيومنها أيضا البيئة السكنية التي قد ينتشر فيها
التعاطي الترويحي مثل األفراح والمناسبات أوفي الصفقات التجارية والكسب غير المشروع،
ومنها الظروف اإلجتماعية والمناسبات المرتبطة بعملية التعاطي مع األصدقاء أو في
مواجهة المشكالت النفسية أو اإلجتماعية ،أو التخلص من متاعب جسمية أو اإلرهاق أو
زيادة الجهد والعمل ،ومنها أيضا الظروف األسرية مثل التصدع أو التفكك األسري أو
االضطراب العائلي واألساليب التربوية والمعامالت الخاطئة لألبناء كالشدة والعقاب الصارم
أو التدليل المفرط أو الزائد ،هذا باإلضافة إلى حاالت الطالق واإلنفصال األسري
واإلجتماعي والنفسي أو اإلهمال والتعدد السلبي للزوجات ،ومنها أيضا اإلنحالل الخلقي
داخل األسرة وضعف القيم األخالقية والدينية التي تؤثر سلبا في العالقات األسرية خاصة
بين األب واألم أو بين األبناء أو األم.
 .3هناك عوامل شخصية مرتبطة بعمليات تعاطي المخدرات:
فقد أثبتت العديد من الدراسات إرتباط التدخين والقلق والتوتر اإلنفعالي الزائد لدى األشخاص
باإلقبال على التعاطي ،وكذلك إختالل التوافق وإنعدام الرضا النفسي وضعف القدرة على
التحكم في الذات واإلستعداد األكبر للجريمة ،وقد تبين أن اإلقبال على الكحوليات يرتبط
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أكثر باألشخاص الخجولين والذين لديهم مشاعر النقص أو الدونية أو اإلحساس باليأس
واإلكتئاب.
كما قد يرتبط التعاطي أيضا بصفات الفشل الدراسي واالجتماعي وما يصاحبهما من مشاعر
اإلحباط واالستياء من جانب األسرة مما يؤدي إلى نفور الطالب من الموقف التعليمي
والتربوي ويدفعه إلى تجربة نشاطات بديلة تمتص مشاعر التوتر النفسي وتساعده على
الهروب من الواقع شعوريا وال شعوريا ومن ثمة االتجاه نحو اإلنحراف بأشكاله المتنوعة.
وأكدت دراسة ) )Matthew,2010في امريكا ان أهم األسباب التي دفعت الشباب للتعاطي
هي الضجر واإلحباط وعدم قبول الشباب من قبل األخرين أو األهل باإلضافة إلى بعض
()17

المتغيرات اإلجتماعية األخرى مثل الطالق وسوء المعاملة.

كما أشارت العديد من الدراسات من بينها دراسة (الخوالدة ,والخياط )2011 ,عن األسباب
التي تقود الي تعاطي العقاقير المخدرة

الي أن أهم األسباب كانت مشكالت أسرية

والحصول علي اللذة والمتعة والهروب من األزمة المالية ومسايرة الرفاق ،إضافة إلى نسيان
()18

الهموم والمشاكل.

كل هذه العوامل قد تؤثر بشكل أو بأخر علي الفرد وتجعله ينقاد إلى تجربة التعاطي ،وقد
تجتمع كل هذه العوامل عليه وتؤدي بيه إلى التعاطي واإلدمان ،كالهروب من واقع مؤلم إلى
عالم الخيال الذي يعتقد أنه يشعره باللذة والسعادة ،والتي هيا سعادة مؤقتة ،ومدمرة تؤدي به
التهلكة ،وخاصة في تغيب األسرة والمدرسة والمجتمع عن دورهم في الحد من هذه العوامل
المسببة للتعاطي.
أنواع المخدرات:
تنوعت المخدرات واختلفت فقد توصل كل من(رشاد عبد اللطيف ,واحمد زيد ,ومحمود
يوسف ) في تصنيف المخدرات تبعا لمصدرها أو طبقا لألصل المادة التي حضرت منها.
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وفيما يلي نستعرض هذه التصنيفات-:
 -1المخدرات الطبيعية:

أ .نبات الخشخاش واالفيون التي تتركز المواد الفعالة في الثمر غير الناضجة
ويستخدم أما عن طريق اللف في السجائر أو يذاب في مشروب ساخن.
ب.نبات القنب تتركز المواد الفعالة في القمم الزهرية.
ج.نبات القات وتتركز المواد الفعالة في األوراق وتمضغ أوراقه وتمص من خالل عدة
ساعات من التخزين وهو شائع في اليمن والحبشة والصومال.
د.نبات الكوكا وتتركز المواد الفعالة في األوراق وتمضغ أوراقه وتمص بطريقة مشابهة
إلستعمال القات.
هـ.نبات جوزة الطيب وتتركز المواد الفعالة في األوراق والبذور.
 -2المخدرات نصف مصنعة:
وهي مواد حضرت من تفاعل كيميائي بسيط مع مواد مستخلصة من النباتات المخدرة والتي
تكون المادة الناتجة من التفاعل ذات تأثير أقوى فعالية من المادة األصلية مثل مادة
الهيروين والكوكايين والعقاقير الطبية التي يساء استخدامها مثل المورفين والفاليوم .
 -3المواد المخدرة المصنعة:
وهي مواد تنتج من تفاعالت كيميائية معقدة بين المركبات الكيميائية المختلفة ويتم ذلك
بمعامل شركات األدوية أو مراكز البحوث وليست من أصل نباتي مثل:
عقاقير الهلوسة مثل الميتاكالون ،االمفيتاميناتالباربيتواتالمسكنات والمهدئات مثل المورفين ،والكودايين والهيروين.المؤتمر العلمي الثاني لكلية اآلداب جامعة الزاوية  2018 / 7 / 16 -15م
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مواد طيارة إستنشاقية مثل البنزين ،الصمغ ،مزيالت الطالء".باإلضافة الي ظهور أنواع جديدة من المخدرات أكثر خطورة خالل السنوات االخيرة متمثلة
()20

في-:

.1الكريستال ميث:
هو أحد أنواع المخدرات الجيدة والتي ال يعلم أسمها أو تأثيرها إال عدد قليل من هواة
المخدرات ،والذين يتابعون األنواع الجديدة التي تصدر أول بأول ،ويطلق عليها أسم "الشبو"،
أو هو األسم الدارج الذي ينتشر بين فئات الشباب ،وقد أطلق عليه أسم الكريستال وذلك ألنه
يشبه إلى درجة كبيرة شكل الكريستال فضال عن األسماء األخرى التي يطلقها الناس عليه
كالثلج ،واأليس ،والجالس.
ويتم تعاطيه عن طريق طحنه ليتحول إلى بودرة ،ثم يتم استنشاقه بعد ذلك أو إذابته في ماء
ووضعه داخل حقن  ،ومن ثم داخل الوريد في الجسم ولكن في األغلب يتم تدخينه.
ومن أض ارره أنه يتسبب في نوع من العدوانية الزائدة ،والدخول في بعض الحاالت الهيستيرية
شديدة الخطورة ويصل الضرر به إلى قتل أحد األفراد أو ربما قتل نفسه كما أن الجرعات
العالية منه تتسبب في حالة من النشوة والفرح والهوس وربما يرجع تناول العديد من الشباب
واألقبال عليه أن يتناوله يصبح لفترة بدون نوم فهو من أقوى المخدرات تأثي ار في إبعاد الفرد
عن الراحة والنوم.
 .2قطرة الميدرابيد:
هي أحد أنواع القطرات التي يتم صرفها أجل توسيع حدقة العين،مما يسبب لها االسترخاء
والراحة ولكن هناك العديد من تجار المخدرات الذين بدأوا يلجأونإلى حقنها داخل الدم حيث
وجدوا أنها تسبب المزيد من المتعة والفرحة وتكون على درجة كبيرة ،من أضرارها أنها تسبب
الموت المفاجئ ،وخاصة هؤالء الذين يكثروا من تناولها من خالل الحقن ومن األعراض
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التي تظهر على المريض فور تعاطيه لهذه القطرة هو إحمرار في الوجه ،حدوث نوع من
الهلوسة السمعية والبصرية ،مع الشعور بالخمول الشديد وعدم القدرة على القيام بالمهام
المطلوبة منه.
 .3مخدر االستروكس:
االستروكس وهو عبارة عن مخدر يتكون من مجموعة من المواد الكيميائية ذات األثر البالغ
مثل األتروبين ،الهيوسيامين وهو في األساس عبارة عن مخدر يستخدم لتخدير الحيوانات،
وبالتالي يظهر مدى األثر الذي يسببه هذا المخدر على األشخاص ومذاقه يختلف عن
البانجو والحشيش ،وله لون أخضر ،وفى األغلب يتم تدخينه عن طريق السجائر.
 .4مخدر الفالكا:
مخدر الفالكا أحد المخدرات التي تجعل الفرد كما لو كان أحد شخصيات الزومبي( آكل
لحوم البشر) ،وهو عبارة عن مخدر صناعي ويرمز له بالرمز الكيميائي ( ،) pvpوتم
صناعتها ألول مرة في الصين ،المكون األساس لمخدر الفالكا هي مادة الكاثينون والتي
تعتبر أقوى بثالث مرات من مخدر الكوكايين ،وهو يوجد على شكل حبيبات بيضاء تأخذ
شكل الحصى ،ويتناوله العديد من الشباب حيث يشعرون بمزيد من السعادة والعظمة الكبيرة
وفيها يقوم الشخص بإصدار أصوات غريبة ،وتتزايد لديه حاالت العنف ،فضال عن إرتفاع
درجة ح اررته.
 .5حبة الفيل األزرق:
من أشهر المخدرات الحديثة والتي أصبح إنتشارها كبيرعلى مستوى العالم ،ويصل سعرها في
الغالب ما بين  20إلي  40دوالر ،أما األسم العلمي لها فهو (  ) DMTويمتد مفعولها لمدة
ساعات ،أما بداية التأثير على الشخص فيكون بعد  20ثانية من تناولها.
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وفي الواقع فان حبة الفيل األزرق إستمدت فكرتها من خالل المادة الكيميائية التي يتم
إفرازها دا خل جسم اإلنسان من خالل عقله وبعد تناوله فأنها تقوم بتهيئة اإلنسان ليدخل إلى
عالم افتراضي بعيد تمام عن الواقع الذي يعيشه وفيها يتخيل اإلنسان مواقف لم تحدث له،
وأ حيانا حدثت له بالفعل ،ويقال على هذا العالم إنه عالم ما بعد الموت وفيها عيش الفرد
طوال مدة تأثير الحبة في مجموعة من الهالوس السمعية والبصرية.
أما من حيث أضرار هذا العقار فإنه يسبب ضمور في خاليا المخ ،كما يسبب مزيدا من
المشاعر السلبية كالقلق و اإلكتئاب واليأس وقد يدفع اإلنسان في بعض الحاالت إلى
المضي قدما والتفكير جديا في اإلنتحار.
ومن الجدير بالذكر أن هناك حوالى  %75من األشخاص الذين تناولوا هذا العقار قد أقبلوا
بالفعل على اإلنتحار ما يبين التأثير الضار والكبير على متعاطين لهذا النوع من المخدرات
الحديثة وقد فسروا األطباء هذا المعدل الكبير على حاالت اإلنتحار بسبب المشاهد التي
تمت مشاهدتها وهما تحت تأثير المخدر.
اآلثار النفسيةالناتجة عن تعاطي المخدرات:
لتعاطي المخدرات أثار نفسية خطيرة تلحق بالشخص المتعاطي ومن تلك اآلثار شعوره الدائم
بالخوف واالضطهاد وضياع أهدافه من الحياة  ،وكثي ار ما يفكر في الموت.
أشارت (نادية زكي)2005,إلى أن المواد المخدرة بأنواعها المختلفة تؤثر على الحالة النفسية
والمزاجية لألشخاص عن طريق تأثيرها علىالجهاز العصبي المركزي،فتدخل عبر الدورة
الدموية وتخترق الحاجز الوهمي للمخ وتدخل إلى مناطق المخ المختلفة متجهة إلىمراكز
التنفس والقلب ومراكز التحكم في األوعية الدموية،والمراكز الحسية الداخلية ،ومراكز المتعة
واأللم ،ومناطق إنتاج األفيونيات ومراكز الذاكرة والتوازان والتناسق الحركي للجسم ،مناطق
تنظيم الحالة النفسية والمناطق المسؤولة عن إنتاج الهرمونات وغيرها.
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كما دلت الدراسات التي أجريت علي أنواع المخدرات المختلفة أنها تؤثر على الشحنات
الكهربائية وإف ارزات المواد الكيميائية بالمخ وهرمونات الغدة النخامية ،فتعمل على تغيير
معدالت الموصالت أو الناقالت العصبية ،وبالتالي تحدث اضطرابات ذهنية شديدة
واضطراب في اإلدراك يؤدي إلى عدم القدرة على تقدير الزمان والمكان والمسافات،ويحدث
تغيرات سلوكية ونفسية ،فيصاب المتعاطي باإلكتئاب والقلق والفصام ،وجنون
العظمة،واضطراب النوم والذهان والخوف والتخيالت،وإضطراب الحواس حيث يرى أشياء
ويسمع أصوات الوجود لها ،كما يحدث تشويش بالذاكرة خاصة مع عقاقير الهلوسة فيحدث
خلط في األحداث القريبة مع أحداث الماضي ،مع تدني التركيز واالستيعاب ،و تقلب
اإلنفعاالت وسرعة اإلثارة ،كما قد يؤدي تعاطي المنومات والمهدئات بجرعات كبيرة إلى
حدوث هبوط حاد في التنفس مما يؤدي إلى حدوث الوفاة ،وبسبب تعاطي المخدرات لفترات
طويلة بما في ذلك الحشيش والبانجو إلى حدوث خمول في خاليا المخ قد ينتج عنها العته
()21

والجنون.

وتشير نتائج دراسة (سويف ,المركز القومي) إلى أن الدوافع النفسية لتعاطي الحشيش في
سن مبكرة (سن العشرين في المتوسط) كان أقواها ( )%77هو مجاراة األصحاب والحصول
على الفرفشة ،في حين كان الدافع األقوى لتعاطي األفيون هو االعتماد عليه لمواجهة العمل
الشاق ،وإذا كان الدافع الجنسي يشكل  %25بالنسبة للحشيش فإنه أكثر بالنسبة لألفيون
( )%50من الفئة التي تسيء استعماله.
وتؤكد الدراسة ما إنتهت إليه الدراسات األخرى في اآلثار النفسية إزاء اإلختالف في إدراك
الزمن حيث يتجه نحو الزيادة في البطء في حين يختل إدراك المسافات المكانية نحو زيادة
الطول وزيادة التضخم بالنسبة لألحجام ونصوع األلوان ووضوح األحداث ،وتزول هذه
االختالالت بالنسبة للمتعاطي للحشيش في اليوم التالي على التعاطي.
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كما ان غالبا ماتؤدي حالة التشويش إلى اختالل في المزاج فتضطرب عواطف المدمن
وتشتد إنفعاالته فيبكي بال سبب أو يصاب بنوبات من الخوف أو الرعب أو الهلع وقد تنتابه
حالة من الهول والصمت تتحول فجأة الى حالة من التهيج والصراخ وقد يضحك المدمن أو
يحزن نتيجة الهلوسات والتشويش.
كماأن شخصية المتعاطي والمدمن تتميز بالحساسية المفرطة إتجاهأي فشل أو إحباط في
الحياة أو في العالقات مع اآلخرين بحيث تتجه أفكار المريض بهذه الشخصية نحو تفسيرات
مبالغ بها  ،تعتمد صيغة اإلضطهاد واالهانة والظلم لكل مايحدث له من وقائع اعتيادية ،إن
هذه الشكوك التي تسيطر على تفكير ومواقف وسلوك المريض غالبا ماتكونأوهاما وخياالت
()22

غير واقعية.

وأشار(عبد الرحمن عمار)2011,في دراسته عن الفروق بين المدمنين على تعاطي
المخدرات وبين واألسوياء في مدى الثقة بالنفس وتقدير الذات والشعور بالوحدة النفسية ،على
عينة من المراهقين بليبيا ت اروحت أعمارهم من  22 -17سنة ،إلى وجود فروق دالة في
()23

ضعف الثقة بالنفس وإنخفاض تقدير الذات والشعور بالوحدة النفسية بالنسبة للمدمنين.

كما أشارت دراسة (خالد الفار )2016,حول عالقة بين مفهوم الذات واألمن النفسي لدى
متعاطي المخدرات بمؤسسات اإلصالح والتأهيل في المنطقة الغربية بليبيا ،إلى أن مفهوم
الذات واألمن النفسي لدى المتعاطين يتصف بالسلبية ،وأن هناك عالقة إرتباطية بين مفهوم
()24

الذات واألمن النفسي لديهم.

اآلثار اإلجتماعية الناتجة عن تعاطي المخدرات:
اإلدمان مرض يصيب الفرد والمجتمع ،فباإلضافة إلى األمراض والمشكالت التي تلحق
بالمدمن فأن البنيان اإلجتماعي يتصدع وينهار،حيث تتفكك الروابط األسرية وتتدنى قدرة
اإلنسان على العمل فيقل اإلنتاج ،كما يتزايد عجز الشباب على مواجهة الواقع واإلرتباط
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بمتطلباته وتتفاقم المشكالت اإلجتماعية وتكثر الحوادث والجرائم ،ومن المشكالت اإلجتماعية
التي تنجم عن اإلدمان كثرة المشاجرات األسرية والطالق وتشديد اإلبقاء وكثرة العنف
واالغتصاب والسرقة والقتل باإلضافة إلى كثرة المخالفات القانونية.
إن متعاطي المخدرات يعطون المثل السيئ ألفراد أسرتهم فهم غالبا ما ينساقون وراء نزواتهم
وغرائزهم األولية التي تحكمها اإلرادة أو الظروف العادية ،وذلك النعدام قدرتهم على السيطرة
عليها وعلى الدوافع الكامنة في أنفسهم.
حيث أشار (رشاد عبد اللطيف)إلى أن شخصية المتعاطي تتصف بعدم النضج اإلجتماعي
وتبدو مظاهرها كما يلي-:

()25

حيث يكون الشخص خجوال ،شديد الحساسية ،محبا للفراق ،يهرب من
الشخصية االنطوائيةُ :
الناس ومن المجتمعات ،ألنه ال يقدر على مواجهتهم ،ويحاول اللجوء إلى مادة تزيد الحواجز
بينه وبين الناس فيقع في دائرة تعاطي المخدرات.
الشخصية السيكوباتية :التي تأتي أفعاال ال اجتماعية ،وال أخالقية ،مثل السرقة ،القتل،
االغتصاب وغيرها.
الشخصية القلقة :التي تتسم بعدم الصبر ،التعجل لألمور ،اإلستثارة السريعة ،وهذه الصفات
تعرض صاحبها للوقوع في الخطأ ،وإرتكاب السلوك المنحرف من خالل التعاطي أو إدمان
المخدرات.
كما يؤدي تعاطي المخدرات من قبل أحد أفراد األسرة إلى زعزعة البنية االجتماعية لألسرة،
البناء بين أعضائها ،تختلف أبعاد تلك اآلثار ونتائجها
وتراجع أطر التفاعل االجتماعي ّ

بإختالف عضوية الفرد المتعاطي داخل األسرة كاألب أو األم أو أحد األبناء ،وكذلك نوعية
()26

مادة المخدر الذي يجري تعاطيه ،ومستوى التعاطي وفترته الزمنية.
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وال يقتصر تأثير تعاطي المخدرات على الجانب المادي لألسرة فحسب ،بل يؤدي إلى تفكك
الروابط األسرية ،وزيادة المشاكل بين الزوجين والتي تنتهي باألسرة إلى الدمار والخراب،
بمعنى آخر فإن المتعاطي مثلما يتأثر بالبيئة المحيطة به ،فأنه يؤثر فيها أيضا ،وتتغير
حالته الصحية والعقلية إلى األسوء ،وال يكون في حالة صحية أو عقلية تسمح له أن يهتم
()27

بأبنائه ،ويعجز عن تنشئتهم التنشئة السليمة.

ويعد إدمان المخدرات من الموضوعات التي ترتبط بالسلوك اإلجرامي ،وذلك من ناحيتين،
الناحية األولى ،أنه جريمة في حد ذاته يعاقب عليها القانون ،ومن ناحية أخرى أوضحتعدة
بحوث وإحصائيات أن هناك عالقة بين تعاطي المخدرات واألفعال التي يجرمها القانون،
كجرائم القتل واالغتصاب والسرقة والتشرد والزنى واللواط وكافة الممارسات الجنسية من
اإلعتداء على المحارم ،وبذلك يمكن القول أن الجرائم الناجمة عن المخدرات هي جرائم
()28

مركبة تنشئ مضاعفات إجرامية خطيرة على المجتمع.

وهذا ماأكدته دراسة (  )BettHorwiz,2010أن إنتشار ظاهرة المخدرات تؤدي إلىإرتفاع
()29

معدل إرتكاب الجريمة من قبل الشباب.

كما بينت دراسة (حمد الماضي )2006,عن اآلثار االجتماعية لجرائم المخدرات ،أن نسبة
الجرائم تعاطي المخدرات بين الذكور أكثر من النساء وتزداد في الفئة العمرية بين 35-18
()30

سنة ،وأن أغلبهم من ذوي المستوي التعليمي المنخفض أو المتدني.
عالج التعاطي واإلدمان:

يرتكز العالج على التعامل مع المشكلة بعد حدوثها ،ومن أهم البرامج التي تقدم للمدمنين
كاآلتي-:
-1

العالج الطبي:
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يهدف إلى تحرير الفرد فسيولوجيا من اإلعتماد على العقار المخدر ،ويعتمد هذا العالج على
نوع المخدر وعلى الفرد نفسه ،ويتم تحرير الفرد من تأثير المخدر بسحبه تدريجيا ،وتقوية
العضوية منه ،وفي بعض األحيان يتم إستخدام الميثادون حيث يعمل على إستقرار كيميائية
الجسم بالرغم أنه مادة إدمانية ،فالعالج الذي يقدم للمتعاطي في هذه المرحلة هو مساعدة
هذا الجسد على القيام بدوره الطبيعي ،وأيضا التخفيف من آالم اإلنسحاب مع تعويضه عن
()31

السوائل المفقودة ،ثم عالج األعراض الناتجة والمضاعفة لمرحلة اإلنسحاب.
 -2العالج النفسي:

ويهدف هذا العالج إلى تقوية الذات ومشاركة الفرد في العالج وتعزيز السلوكيات المقبولة
إجتماعيا ،والتي تبعد الفرد عن اإلدمان والتعاطي ،ويرتكز العالج النفسي على إعادة بناء
التنشئةاإلجتماعية للفرد وتقوية مفهوم الذات لديه ،أو تغير البناء النفسي عنه اإلد ارك،
المعتقدات والقيم ،كما تتضمن أيضا عالج السبب النفسي األصلي لحاالت التعاطي فيتم
على سبيل المثال عالج اإلكتئاب إذا وجد أو غيره من المشكالت النفسية ،كما يتعين على
المدمنين إكتساب قدر كافي من اإلعتزاز بالنفس والتبصر والتخلص من صراعاتهم الداخلية،
حتى يمكن لهم الشفاء من مشكلة اإلدمان ،وإقناع المدمن بأن اإلدمان مثله مثل أي مرض
()32

قابل للعالج.

 -3العالج اإلجتماعي:
يبدأ العالج اإلجتماعي عادة عندما ينتهي العالج الطبي والنفسي ،ألن التخلص من اإلعتماد
الفسيولوجي على المخدر أو التوقف عنه ،ال يعني بالضرورة الشفاء التام أو التوقف عن
تعاطي المخدر ،فالعالج اإلجتماعي يعني التكفل بالفرد المدمن ،ويركز هذا العالج على
السياق اإلجتماعي الذي يوجد فيه الفرد ،لما له من أهمية من أبتعاد أو إقتراب الفرد من
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المخدرات ،فتعزيز مشاركة الفرد في النشاطات التطوعية واإلجتماعية ،تزيد من إندماجها
()33

إلجتماعي وتزيد من إيمانه بقيم المجتمع الذي يعيش فيه ،وتبعده عن اإلنحراف.
أما عن طرق الوقاية من المخدرات:

من الممكن منع خطر تعاطي المخدرات واإلدمان عليها عن طريق النقاط التالية-:
-1

زرع الوازع الديني لدى األطفال في الصغر ،والتمسك بأهداف الدين والثقة باهلل

تعالى ،هي العالج األكيد لكل المشكالت النفسية وهي الوقاية األكيدة من كل اإلنحرافات
ومنها تعاطي المخدرات.
-2

زرع الثقة المتبادلة بين األهل واألبناء وتوطيد العالقة القوية بينهم.

-3

مزاولة الرياضة بالشكل السليم والمستمر.

-4

إشغال وقت الفراغ بما ينفع في الدنيا واآلخرة.

-5

إنشاء النوادي والمؤسسات التي تعني بالشباب وباهتماماتهم واستغالل طاقاتهم

والتنفيس عنها.
خالطصة القول:
لم تخلو المجتمعات في الماضي والحاضر من تعاطي المخدرات إال أن تلك المواد المخدرة
المستعملة لم تكن تتعدى التبغ والمشروبات الكحولية والحشيش واألفيون وبعض مشتقاته ،إال
أن العصر الحالي وما يعرفه من هيمنة التقدم واألحداث المتعاقبة ظهرت أنواع جديدة وأكثر
خطورة ،فقد تزايد في الفترات األخيرة اإلقبال على تعاطي العديد من المواد النفسية التي هي
أشد خطورة مقارنة بالمواد التي كانت منتشرة فيما قبل.
وتقترن مشكلة التعاطي لدى الشباب والمراهقين بوقوع العديد من المشكالت واألمراض
االجتماعية ،منها على سبيل المثال تدهور مستوى الصحة النفسية والجسمية وصور التوافق
النفسي واإلجتماعي وإزدياد مستويات أو معدالت السلوك اإلجرامي والعدواني على المستويين
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الشخصي واإلجتماعي ،مما يشكل تهديدا خطي ار للسالمة الشخصية واألمن الجتماعي ،حيث
لوحظ أن أغلب حوادث العنف والسرقة والخطف والتحرش الجنسي واالغتصاب والقتل
يرتكبها المراهقون والشباب من متعاطي المواد المخدرة ،إما نتيجة لالضطراب العقلي الذي
يحدث نتيجة آلثار التعاطي السلبية ،أو للرغبة في الحصول على األموال الالزمة للتعاطي
والحصول على النشوة واإلنتشاء الناتج عن تعاطيها ،ومن ثم اإلدمان والتعود واإلزدياد
المضطرد في معدالته.
إن تزايدعدد الشباب المتعاطين والمدمنين على المخدرات يثير المخاوف ،لهذا يجب إتخاذ
تدابير مواجهة األزمة التي يمر بها مجتمعنا في الوقت الحاضر ،كذلك يجب النظر إلى
مشاكل الشباب بروح متفهمة وواعية ومتعاطفة ومساندة تيسر له بعض الحلول وتساعده على
اإلفصاح عن ذاته ومعاناته في أسلوب مالئم يمنحه الفرصة كي يصنع مستقبله بكل أمل
وتفاؤل.
فعدم المساواة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية واألمن اإلنساني كلها عوامل تؤدي
إلى تفاقم الوضع ألن هذه الظاهرة ستظل لها أبعاد تربوية وإجتماعية وثقافية ونفسية
ومجتمعية ،فإنهيار المجتمع وضياعه ينطلق من ضياع لبنته األساسية التي تتجلى في
الشباب جيل المستقبل ،الذي يجب النظر إليه بثقة وإكبار والتوقع منه الخير في الحاضر
والمستقبل إذا وفرنا له القليل من األمن واألستقرار والتسهيالت واإلمكانيات.
التوطصيات:
من خالل هذه الورقة البحثية ،ونظ ار لتفاقم مشكلة المخدرات في مجتمعنا الليبي ،والتي تعتبر
خط ار يهدد إستق ارره ،ويستهدف شبابه ويضعف طاقتهم وقدراتهم ،وإنتشار األمراض النفسية
والعقلية واإلنحراف والجريمة ،وضعنا بعض التوصيات والمقترحات التي من الممكن أن
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تساهم في الحد من خطر تفاقم هذه المشكلة ومن تأثيرها النفسي واإلجتماعي ،وهي
كاآلتي-:
تفعيل دور المؤسسات الشبابية واألهلية بما يحقق تحصين الشباب وإستثمار أوقات

-1
فراغهم.
-2

الرفع من مستوى الحس الوطني لدى الشباب بتحسسهم بمخاطر الظواهر الهدامة

خاصة ظاهرة تعاطي المخدرات.
-3

دعم جهاز مكافحة المخدرات والمؤسسات الحكومية والقضائية داخل المجتمع.

-4

إنشاء مراكز اإلرشاد النفسي وعيادات الصحة النفسية التي تهتم بوضع البرامج

العالجية المناسبة للمدمنين.
-5

ضرورة التعرف على أبعاد المشكلة من خالل إجراء الدراسات والبحوث الميدانية مثل

دراسة الحالة ،والدراسات المرتبطة بإتجاهات الشباب نحو المخد ارت ومشاكلهم.
المراجع:
 -1شبكة

المعلومات

الدوليةwww.abujanah-antidrugs-

https://

mamg.com/t315-tob.c
 -2عبدهللا عمر جفارة :المشكالت النفسية واإلجتماعية وعالقتها بتعاطي المخدرات
والمؤثرات العقلية ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،جامعة السابع من ابريل ،ليبيا.2006 ،
 -3عبد المعطي مصطفي عبدالباقي :دراسة نفسية للكشف عن البدايات السلوكية لإلنحراف
وتعاطي المخدرات لدي المراهقين ،مجلة علم النفس ،العدد( ،2006،)71,72
ص.129 -114
 -4أحمد أبو الروس ،مشكلة المخدارات واإلدمان ،دار المطبوعات ،القاهرة ،ص.89
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 -5الموسوعة

العربية

الشاملة

https://www.mosoah.com/health/mental-

.health/definiton-of-peychological-effects
 -6الموسوعة العربية الشاملة – المرجع السابق
فاروق عبد الرحمن وآخرون ،مكافحة المخدرات ،المركز العربي للدراسات األمنية

-7

والتدريب ،الرياض ،2009 ،ص .15
 -8نادية بيج ،اإلرشاد النفسي ودوره في عالج المدمنين علي المخدرات ،دار اليازوري
العلمية للنشر والتوزيع ،األردن ،2010 ،ص.31
 -9مصطفي سويف ،المخدرات والمجتمع ،عالم المعرفة للنشر والتوزيع ،الكويت،1996 ،
ص.34
10

 -نادية بيج ،اإلرشاد النفسي ودوره في عالج المدمنين علي المخدرات ،مرجع

سبق ذكره ،ص.32
11

 -إبن منظور :لسان العرب ،دار صادر ،بيروت ،1999 ،ص.796

 - 12عواطف عبدة بيومي :مدي فاعلية برنامج إرشادي لدي طالب المرحلة الثانوية من
مدمني البانجو ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،جامعة عين شمس .2003،
13

 -صقر نبيل :جرائم المخدرات ،دار الهدي للطباعة والنشر والتوزيع ،الجزائر،

،2006ص.7
14

– محمد أحمد مشاقبة :اإلدمان علي المخدرات اإلرشاد والعالج النفسي ،دار

الشروق للنشر والتوزيع ،عمان ،2007 ،ص.21
15

– حامد عبد السالم زهران :الصحة النفسية واإلرشاد النفسي ،عالم الكتب ،القاقاهرة،

 ،2003ص.544
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16

– رشاد أحمد عبد اللطيف :اآلثار االجتماعية لتعاطي المخدرات ،المركز العربي

للدراسات األمنية والتدريب ،الرياض ،1992،ص.210
17

– نقال عن باسم الطويسي وآخرون :إتجاهات الشباب نحو المخدرات ،دراسة ميدانية

في محافظة معان ،مجلة دراسات العلوم إلانسانية و اإلجتماعية ،العدد (،2013،)40
ص.11
18

– محمود الخوالدة وماجد الخياط  :األسباب التي تقود أي تعاطي العقاقير الخطرة

والمخدرات من وجهة نظر المتعاطين في المجتمع االردني ،مجلة الدراسات األمنية ،مركز
الدراسات اإلستراتيجية األمنية ،العدد (.2011 ،)5
19

– رشاد أحمد عبد اللطيف ،اآلثار االجتماعية لتعاطي المخدرات ،المركز العربي

للدراسات األمنية والتدريب ،مرجع سبق ذكره ،ص .212
20

– شبكة المعلومات الدولية

https://www hopeeg.com/blog/show/modern-drugs
21

– نادية جمال الدين زكي :اآلثار الصحية لتعاطي وإدمان المخدرات في " تعاطي

المخدرات بين الحقيقة والوهم" ،المجلس القومي لمكافحة وعالج اإلدمان ،القاهرة،2005 ،
ص.49
22

– مصطفي سويف وآخرون :نماذج إستعمال المخدرات بين الطالب والعمال في

مصر ،المركز القومي للبحوث اإلجتماعية والجنائية ،1994 ،ص.122
23

– عبد الرحمن محمد عمار :الفروق بين المدمنين علي تعاطي المخدرات واألسوياء،

مجلة دراسات الطفولة ،المجلد ،14العدد  ،52مصر ،2011،ص .158 -135
24

– خالد المختار الفار :سيكولوجية العالقة بين مفهوم الذات واألمن النفسي لدي

متعاطي المخدرات ،مكتبة جزيرة الورد ،القاهرة.2016 ،
المؤتمر العلمي الثاني لكلية اآلداب جامعة الزاوية  2018 / 7 / 16 -15م

900

االثار النفسية واالجتماعية لتعاطي المخدرات (الوقاية والعالج)

25

– رشاد أحمد عبد اللطيف :مرجع سبق ذكره ،ص.71

26

– صالح السعد :المخدرات والمجتمع ،دار الثقافة للنشر ،عمان ،1996،ص.52

27

– محمد سالمة غباري :اإلدمان خطر يهدد األمن اإلجتماعي ،دار الوفاء،

اإلسكندرية  ،2007،ص.39-38
28

– ناجي محمد هالل :إدمان المخدرات رؤية علمية وإجتماعية ،دار المعارف،

القاهرة ،1999 ،ص.91
29

– نقال عن باسم الطويسي وآخرون :مرجع سابق ،ص.12

30

– حمد بن محمد الماضي :اآلثار اإلجتماعية لجرائم المخدرات وعقوبتها ،رسالة

دكتوراه غير منشورة ،جامعة النيلين.2006 ،
31

– واشطون ،آ ،ورونا .ب ،ترجمة صبري محمد حسن :إرادة اإلنسان في شفاء

اإلدمان ،المجلس األعلي للثقافة ،القاهرة.2003 ،
32

– جابر عبد الحميد جابر :فاعلية اإلرشاد النفسي والعقالني واإلنفعالي والعالج

المتمركز علي العميل في عالج بعض حاالت اإلدمان بين الطالب في اإلمارات العربية
المتحدة ،رسالة دكتوراه غير منشورة جامعة القاهرة .2003،
 –33مصطفي سويف :مرجع سبق ذكره ،ص169
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جوانب ثقافية وفنية من الحضارة اإلغريقية في ليبيا
د .محمد امحمد سالم

كمية اآلداب االصابعة  /جامعة الجبل الغربي
المقدمة
بدأ اإلغريق منذ مطمع القرن الثامن قبل الميالد في اليجرة إلى بعض مناطق حوض البحر
األبيض المتوسط  ،من أجل االستيطان في مستعمرات دائمة  ،تكون حالً لمشاكميم التي
أخذت تتفاقم شيئاً فشيئاً  ،نتيجة لمظروف السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي مرت بيا
بالد اإلغريق  ،مثل ضيق األراضي الزراعية  ،وازدياد عدد السكان  ،وقوانين اإلرث والدين
 ،فضالً عن قدوم ىجرات إلى بالد اإلغريق من الشمال  ،كانت سبباً في نزوح السكان من
المناطق التي اجتاحتيا تمك الجماعات.
وكانت ىذه اليجرات قد ُبدء بالتخطيط ليا في معبد دلفي الذي كان يوجو جحافل
المستوطنين اإلغريق  ،ويزودىم بالمعمومات الضرورية التي كانت كاىنة الوحي تحصل

عمييا من قبل جيش من المخبرين الذين انتشروا في بعض بمدان حوض البحر األبيض
المتوسط  ،ليستطمعوا األماكن التي يمكن أن تقام عمييا مستعمرات إغريقية مستقبالً (.)1
وكانت من أىم المناطق التي اتجيت إلييا اليجرات اإلغريقية أيونيا الواقعة عمى الساحل
الغربي آلسيا الصغرى  ،وصقمية وجنوب إيطاليا  ،والساحل الشرقي لميبيا .
وكان الستيطان الجناح الشرقي من ليبيا في عام  631ق.م نتائج سياسية واقتصادية
واجتماعية وثقافية عمى المدى البعيد  ،بسبب تفوق الحضارة اإلغريقية التي ظل إشعاعيا
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ينير درب الحضارة اإلنسانية قرون عديدة  .ونتيجة لزخم ىذه الحضارة  ،وتعدد مجاالتيا ،
كان عمينا أن ننتقي بعضاً من جوانبيا التي يمكن أن نمخصيا في اآلتي:
أوالً  :النثر والشعر :
كان اإلغريق يحممون معيم إلى المستعمرات الجديدة عاداتيم وتقاليدىم وديانتيم وثقافتيم ،
وكانوا يؤسسون المؤسسات التي ترعى الجوانب السياسية واالجتماعية والثقافية والفكرية ،
وكانت ىذه المؤسسات تتأثر بالظروف السياسية واالجتماعية والجغرافية لمبمد الحاضن ليا ،
رغم أنيا كانت تحتفظ بجوىر الحضارة اإلغريقية في البمد األم .
والشك أن من أىم المؤسسات التي أنشئت في ليبيا مدرسة قورينا الفمسفية التي يعتقد أنيا
تأسست في القرن الرابع ق.م عمى يد الفيمسوف أرستبوس القوريني Cyrene
 435( Arisstippusـ  356ق.م)  .وقد اشتيرت ىذه المدرسة بمذىب المذة إذ رأى
أرستبوس أن المذة الجسدية أفضل من المذة العقمية التي نادى بيا األبقوريون  ،بشرط أالَّ
ينتج عنيا ألماً  ،وكان يدعو إلى التحكم في المذات بدالً من أن يكون عبداً ليا ( .)2وقد
أثار أصحاب ىذا المذىب أصحاب المذاىب الفكرية اإلغريقية األخرى ،بما حممو من أفكار
وأدلة كانت مثار جدل بين كبار فالسفة ذلك العصر .
كان ليذا الفيمسوف عدة مؤلفات نذكر منيا  :تاريخ لوبيا  ،في التربية  ،في الفضيمة ،
مباحث في الفمسفة  ،إلى سقراط  ،في الصداقة ( ، )3الفسيولـوجيين  ،في فسق القدمـاء ،
إلى اليس  ،إلى المنفيين  ،إلى اليس عن المرأة  ،حمـم  ،إلى سيد المعربدين  ،إلى أصدقائو
 ،رسالة إلى ابنتو " أريتي " ،إلى من الموه عمى حياتو الباذخة  ،استجواب ( ، )4عقائد
القورينائيين .كما قيل إنو كان ييتم بعمم المعاني والبالغة وتاريخ األدب والمغة وعمم الصرف
( ،)5ما يدل عمى أن ىذه العموم كانت منتشرة بين األوساط الثقافية في قورينا .
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وكان ينتمي ليذه المدرسة عدد من الفالسفة الذين كان ليم أثر بالغ عمى الحياة الثقافية
والفكرية  ،ليس في قورينا فحسب  ،بل في البالد التي وصمت إلييا الحضارة اإلغريقية
ذاتيا .وكان من بين ىؤالء الفالسفة :أريتي  Areteالتي خمفت أباىا أرستبوس عمى رئاسة
المدرسة ،ثم ابنيا أرستبوس الصغير الذي قيل إنو كتب أربعين كتاباً ( ، )6وعدد آخر من
الفالسفة

من أمثال ثيودروس  Theodoruosوانيقيرس  Annikerisوىيجسياس

 Hegesiasالممقب بالناصح بالموت  ،ألنو كان يحرض الشباب عمى التخمص من الحياة
التي ال تحقق السعادة ( .)7كما اشتير رجل آخر يدعى أوييميرس  Euhemerusبكتابو
الموسوم " بالكتاب المقدس " الذي ترجمو إلى الالتينية الشاعر الروماني أنيوس Aenius
( .)8والى جانب ىؤالء الفالسفة أنجبت قورينا فيمسوفاً شكاكاً ىو كرنيادس Carneades
( 214ـ  129ق.م ) الذي شكك في المعرفة المبنية عمى الحواس  ،وىدم أراء الرواقيين عن
اآللية  ،ثم اقترح نظرية االحتمال التي تشكك في وجود الحقيقة المطمقة (.)9
أما في مجال الشعر فقد ذكرت المصادر عدد من الشعراء  ،كان من بينيم الشاعر
يوجامون ( Eugamonالقرن السادس ق.م ) الذي كتب قصيدة تسمى ، )10( Telegony
ثم الشاعر كاليماخوس القوريني  310( Callimachusـ  245ق.م ) الذي أصبح أميناً
عمى مكتبة اإلسكندرية  ،حيث صنف فيرساً لممكتبة كان بعنوان " قوائم جميع المؤلفات
اليامة في الثقافة اليونانية وأسماء مؤلفييا " .وقد اشتمل ىذا الفيرس عمى مائة وعشرين
لفافة بردية ( .)11وكانت ليذا الشاعر قصائد كثيرة ومتنوعة في مختمف مجاالت الحياة
نذكر منيا عمى سبيل المثال  :ممحمة ىيكالي  ، )12( Hecaleقصيدة أنشودة الرعاة ،
قدوم إيو  ، Ioسممي  ، Semeleمستعمرات آرجوس  ،أركاديا  ،جالكوس ،Glaucos
اآلمال  ،Elpidesاألعمال الدرامية الساتورية  ،إيبيس  ،Ibisالكوميديات  ،التراجيديات ،
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األشعار الغنائية  ،عن المسابقات الرياضية  ،جالتيا  Glatiaخصمة برينقي Coma
 ،Berenicesاألباميات  ،اإلبجرامات  ،األناشيد الستة  ،رثائيات  ،ديوان األسباب ، Aitia
زواج أرسينوي ( )13وغيرىا من القصائد التي نقميا سويداس  Suidasفي معجمو  ،أو التي
نقميا غيره من األدباء والمؤرخين  .أمـا الشاعـر إراتـوسثنيس (  275ـ  194ق.م ) فكانت
مـن أىـم أعمالـو الشعريـة ( )14ممحمـة " األنترنيس " التي يصف فييا مقتل الشاعـر ىسيود
 Hesiodوالعقاب الذي حل بقاتميو  ،ثم مرثية " إريجوني "  ،وقصائد أخرى تسمى "
االبيجرامـا "  ،كما كانت لو قصيدتان ىما " ىرمس" و " كاتاسيتريسموني " ،وتتحدث
القصيدة األولى عمى اإللو ىرمس  ،والثانية عن النجوم وما يتصل بيا من ميثولوجيا (.)15
ثانياً  :المسرح :
وفي المجال المسرحي قام المياجرون اإلغريق بتشييد مسرح قورينا الكبير بالطرف
الغربي من الساحة المقدسة  ،ولكن لم يبق من مخمفاتو في الوقت الحاضر  ،إال الصفوف
العميا من المقاعد (غطيت فيما بعد بمقاعد األنينتياتر الروماني)  ،وأساسات جدران منصة
الممثمين ( .)16وال يعرف عمى وجو اليقين متى أسس ىذا المسرح  ،وربما كان في فترة
مبكرة من تاريخ إنشاء المستوطنة  .وقد ط أر عميو بعض التغيير  ،حيث زاد حجمو في العيد
الييمينستي  ،لكونو أصبح مكاناً يجتمع فيو المواطنون لمناقشة شؤون مدينتيم ( .)17كما
شيد مسرح آخر شمال شرق فورم بروكولوس  ، Proculusومسرح صغير في جنوب الفورم
 ،يرجع تاريخو إلى عيد األسرة الباتوسية (.)18
وقد شيد القرن الرابع ق.م نيضة مسرحية في قورينا  ،ربما بسبب التوسع في عبادة اإللو
ديونسيوس الذي كانت تقوم في أعياده احتفاالت ومشاىد تراجيدية  ،إذ تتحدث حسابات
اإلداريين عن وجود ثالث جوقات تراجدية وجوقة ديثورامبية  .وىذا يعني وجود أربع فرق
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مسرحية كانت تقوم بنشاطات مسرحية لمؤلفين إغريق وقورينائيين  ،فضالً عن وجود
موسيقيين ومغنيين وراقصين من الميبيين واإلغريق (.)19
وربما كانت النصوص المسرحية تعد من قبل مؤلفين من قورينا  ،أو من اإلغريق الذين
كانوا يترددون عمى المدينة في المناسبات المختمفة  .وكان يتم نقد المسرحية من قبل
الفالسفة والكتاب المسرحيين  ،إذا يقول ديو جين الالئرسي أن أرستبوس كان يذىب إلى
المسرح بصفتو النقدية ( ، )20واذا كان ىذا شأن أرستبوس فمن المرجح أن يكون ىناك
ناقدين يتابعون النصوص المسرحية  ،وأداء الممثمين من عمى خشبة المسرح .
ثانياً  :النحت :
برع اإلغريق في فن النحت الذي حظي باىتمام الفنانين في إقميم سيرينايكا (المنطقة
الشرقية من ليبيا)  ،سواء فن نحت التماثيل الكبيرة  ،أم التماثيل ذات الحجم المتوسط أم
الصغيرة .وكان من بين ىذه التماثيل الكبيرة التي اكتشفت عام 1976م في الساحة المقدسة
لديميتر  Demeterوبرسيفوني  Persephoneبقورينا تمثال المرأة تبدو أكبر من الحجم
الطبيعي ( . )21ويبدو أن ىذا التمثال يعود لمفترة األولى لالستيطان اإلغريقي  ،نظ اًر لقمة
نحت التماثيل في تمك الفترة  .أما في الفترات الالحق فربما احتاج الفنان اإلغريقي إلى عدد
أكبر من التماثيل التي تزايد عمييا الطمب  ،األمر الذي جعمو ييتم بنحت التماثيل األصغر
حجما التي ال تحتاج إلى مواد كثير  ،ووقت طويل .
وأغمب الظن أن النحات اإلغريقي  ،كان يستخدم الحجر المتوفر في المستوطنة  ،وما
يدل عمى ذلك  ،ما عثر عميو في الساحة المقدسة بقورينا من تماثيل كان من بينيا قطعة
سفمى من تمثال منحوت من الحجر الكبير من نوع كوري ( ، )22( Koreالجزء العموي منو
معروض اآلن في متحف شحات )  ،وقد أرخ ىذا التمثال بمنتصف القـرن السادس ق.م .
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ويعتقد المتخصصون أن ىذا التمثال كان أول نموذج عثر عميـو حتى اآلن من المنحوتات
الحجريـة ذات الحجـم الكبير ( . )23وفي مدينـة أبولونيا (سوسو) عثر في الطبقة السفمى من
الحفريات التي أجريت ىناك عمى عدة تماثيل  ،كان من بينيا تمثال المرأة واقفة  ،وىي
البسة الخيتون ( ،)24وممتحفة بشممة ،يدىا اليسرى متجية إلى أسفل ،وممسكة بنبات
السمفيوم  ، Silphiumأما اليسرى فترتفع عمى مستوى صدرىا  ،وىي ممسكة بقدح  .كذلك
عثر األثريون عمى تمثال المرأة واقفة  ،ترتدي مالبس مشابية لألولى  ،يدىا اليمنى ممسكة
بنبات السمفيوم  ،واليسرى موازية لفخذىا وممسكة بتاج ( .)25وفي أبولونيا اكتشفت ثالث
قطع جنائزية لتماثيل نصفية إلناث ترتدي لباس الحدادة  ،ويعود نصف ىذه التماثيل إلى
النوع الذي انتشر في شمال قورينا  ،حيث عثر عمى ( )120قطعة من ىذا النوع  ،قام
بدراستيا وتصنيفيا العالم (ل.بيشي  . )L. Beshiوكان ىذا العالم قد استنتج أن بعضيا
أقدم من بعض ،وأن بعضيا مغطى بحجاب  ،واآلخر مغطى بغطاء من نوع البيبموس ،
وىي من الطراز الكالسيكي (.)26
كما عثر األثريون عمى تمثال لشاب واقف مرتك اًز عمى رجمو اليسرى  ،ويرتدي شممة،
وتظير يده اليمني وىي ممسكة بتاج  ،أما اليسرى فكانت متجية إلى وركو (.)27
وكان من أشير التماثيل اإلغريقية التي اكتشفت في مدينة قورينا تمثال الحورية قورينا
التي ذكرت األسطورة اإلغريقية التي رواىا بندار أنيا كانت المؤسسة لمدية قورينا  .تقول
األسطورة إن اإللو أبولمو  Apolloاستشار القنطروس خيرون الذي نصحو بالزواج منيا فقال
لو  « :لقد أتيت ليذا الكيف لزواج ىذه العذراء  ،وقد قدر لك أن تحمميا خمف البحار عند
بساتين زيوس الوارفة الظالل ،حيث ستجعميا ممكة عمى مدن عندما تكون قد جمعت أىل
ثي ار عمى ىضبة تحيط بيا سيول قورينا » ( .)28وىناك روايـة أخـرى نقميا بعض
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المـؤرخين تقـول إن الحوريـة قورينـا ذىبت إلى لـيبي ـا بمحض إرادتيـا وفي ىذا البمد تمكنت من
قتل أسـد ،

(صورة رقم  1الحورية قورينا وهي تخنق أسداً متحف شحات)
النحاتين الذين قاموا بنحت
وبذلك أصبحت ممكة عمى لـيبيـا  .وقد جسد ىذه األسطورة أحد ُ

تمثاليا وىي تخنق أسداً بيدييا العاريتين (انظـر الصورة رقم  .)1كما عثر في معبد فينـوس
عمى لوحة من النحت البارز (موجودة اآلن في المتحف البريطاني) تمثل الحورية قورينا وىي
تخنق أسداً بيدييا العاريتين  ،والى جانبيا اإللية ليبيا  ،وىي تحمل إكميالً من الغـار تتوج بو
رأس ىذه الحوريـة ( انظر الصورة رقم  . ) 2ويعتقد أن الغار استبدل بنبات السمفيوم
المنقرض ( ’)29وال شك أن اإلغريق كانت ليم اتجـاىـات فنيـة رائعـة  ،تُجسـد في حقيقتيا
مظاىر الحيـاة الدينية التي تجمـت في صناعـة تمـاثيـل اآللية من المواد المتوفرة لمفنانين ،
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( صورة رقم  2تمثل الحورية قورينه واإللهة ليبيا متحف شحات)
وكان من بين ىذه التماثيل الرخامية التي عثر عمييا المنقبون عن اآلثار في موسم عام
1969م تمثال اإللية ديميتر ( ، )30وىي ترتدي البيبولس . )31( Pepliosكما عثر في
قورينا عمى رأس تمثال من الرخام لإللو زيوس آمون  ، Zuse Amonيظير فيو بمحية
وقرني كبش (رمز اإللو) مع امتداد قميل لمرقبة (.)32
ويعتقد أن الفنان اإلغريقي اضطر في فترة ما أن يتجنب صناعة التماثيل الكبيرة
والمتوسطة ،التي تحتاج إلى جيد كبير في نحتيا ونقميا ونصبيا في أماكنيا المحددة ،
فضالً عمى الفترة الزمنية الطويمة التي قد تستغرقيا صناعة التمثال الواحد  ،ولذلك اتجو ىذا
الفنان إلى استخدام القوالب في صناعة التماثيل من الطين المتوفر محمياً .وفي ىذا اإلطار
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تم اكتشاف عشرة قوالب في مدينة أبولونيا مختمفة األشكال  ،صبت األجزاء األمامية منيا
فقط  ،أما األجزاء الخمفية فكانت تضاف بعد عممية الصب  ،وبعد ذلك يقوم الفنان بإضافة
الممسات الفنية  ،والتفاصيل الدقيقة األخرى التي يرى ضرورة إضافتيا ،ثم تدىن التماثيل
بدىان أبيض وأحمر ،أو بألوان متعددة ( . )33ويعتقد أن ىذه الصناعة ربما كانت رائجة
في أواخر العصر الممكي .
أما في العصر البطممي ( 223ـ  96ق.م ) فقد بدأت صناعة التماثيل من المرمر بدالً
من الحجارة ،وربما يرجع سبب ذلك إلى توفر ىذه المادة بشكل يسمح باستخداميا في ىذه
المنطقة رغم بعدىا عن مكان استخراجيا  .وكان من أىم التماثيل التي عثر عمييا تمثال من
المرمر األبيض  ،يعتقد أنو يمثل بطميموس الثالث (  246ـ  221ق.م )  ،وكان ىذا
التمثال قد كسرت رقبتو عند القاعدة  ،إما بسبب النقل أو الحفر  ،أو بسبب غوائل الدىر .
وفي ىذا التمثال تظير الدقة والروعة في صناعتو رغم وجود بعض الحزات والخدوش في
الجفون ( .)34ويوجد بمتحف شحات رأس تمثال آخر يعتقد أنو لمممكة برينقي الثانية  ،عثر
عميو جنود إيطاليين سنة 1915م أثناء الحرب العالمية األولى ( 1914ـ 1918م) في
أكربول مدينة قورينا ،وىو مصنوع من المرمر المحبب المصقول  ،ويبدو أن الشعر
واألىداب طُميت بالمون األحمر واألصفر  .وأغمب الظن أن ىذا التمثال ينتمي إلى مدرسة
النحت الواقعية  ،إذ تبدو العينان كبيرتان  ،قد رسمتا بعناية تامة  ،والشفتان مضمومتان ،
وشحمتا األذنين كبيرتا ن وبيما ثقبان لغرز الحمي  .أما الشعر فتنساب منو ثالث خصالت
عمى الصدغين  ،والبقية تنسدل عمى مؤخرة الرأس (.)35
ولم يقتصر نحت التماثيل من الحجر والرخام فقط  ،بل قام الفنانون بنحت تماثيل من
البرونز أيضاً  ،حيث عثرت بعثة إنجميزية عام 1861م عمى رأس تمثال برونزية ألحد
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الميبيين في داخل معبد اإللو أبولمو ( ،محفوظة اآلن في المتحف البريطاني بمندن)  ،يعود
تاريخو إلى القرن الرابع ق.م ( .)36ويدل نحت التمثال عمى أن الفنانين كانوا ميتمين
بالتقاطيع والسمات الجسدية لميبيين التي جسدوىا في أعماليم النحتية.
ثالثاً  :النقوش والرسوم :
كانت النقوش والرسوم تمثل جزءاً من النشاط الفني لمفنانين اإلغريق في منطقة سرينايكا
، Cyrenaicaلكونيا تجسد النشاطات الفنية واألفكار السائدة في ذلك العصر .وكان من
أىم ىذه النقوش نقش سجـل عمـى لـوح مــن الحجــر الجيري عثر عميـو قـرب مدينـة قورينا،
يحتـوي عمى أقدم نمـط

(صورة رقم  3نقش عمى شاهد قبر عميه اسم أحد مواطني برقة يعود لمقرن األول ق.م)
من الحـروف اإلغـريقيـة مثـل  Gamma :و  Thetaو  Lotaو  Lambdaو  Muو
 Rhoو  ، Upsilonوما يعزز قدم ىذه الكتابة أنيا كانت تتبادل اتجاه األسطر  ،أي أن
الكتابة كانت تبدأ من اليمين إلى اليسار  ،والسطر الذي يميو يبدأ من اليسار إلى اليمن .
وىذا النقش نقش عمى ضريح  ،فسره بعض المتخصصين بأن سيدة تكفمت بدفن أحد والدييا
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أو أحد أجدادىا ( .)37كما عثر في سوسة عمى نقش بارز لسيدة منحنية  ،تقوم بفتح
صندوق مالبسيا ،ويظير في أسفل الصندوق عمبة تشبو الكأس  ،كانت توضع فييا
المجوىرات  .وأغمب الظن أن ىذا النحت ىو جزء من قبر  ،يرجع تاريخو إلى القرن
الخامس ق.م ( .)38كذلك اكتشف جنود إيطاليين عام 1915م في مقبرة سيدي عبيد
ببنغازي قطعة أثرية من الحجر الجيري عمييا كتابة بارزة يعود تاريخا لمقرن الرابع ق.م ،
تمثل أربعة أبطال يعتقد أنيم محميين  ،أما الخامس فقد طمست معالمو  .وقد تم التعرف
يسمى إيوريبيموس  ، Eurypylosويظير اثنان من ىذه
عمى اسم واحد منيم كان َّ
الشخصيات  ،وىما يمبسان جبباٌ وخوذات  .وتشير الكتابة عمى ىذا الموح أن ىؤالء
األشخاص ىم حماة مدينة يوسبيريدس  .ويعتقد أن ىـذه القطعـة مستميمة من النمـط الجنائزي
األتيكي ( . )39كذلك اكتشف نقش عمى قاعدة من الحجر الجيري لتمثال لمممكة أرسينوي
Arsinoeابنة بطميموس الثالث من زوجتو برينقي ،يقول  « :إلى اإللية المحبة ألخييا ابنة
اإلليين المنقذين بطميموس األول وبرينقي باسم المدينة » (.)40
وفي مدينة برينقي عثر عمى إناء خمر عميـو رسومـات بارزة  ،ومدىـون بطالء خزفي
المع ،وبـو آثار تذىيب وزخرفـة ممونة  .ويحمل اإلناء رسم المرأة عمى رأسيا تاج  ،وىي
تقف قبالة مذبح نقشت فوقو عبارة  « :تكريس من أجل الخير »  ،أي من أجل الممك
بطميموس الثالث المؤلو  ،كما كتب تحتيا بالمغـة اإلغريقيـة عبـارة  « :برينقي تسكب خمرة
التقديس أمام مذبح اإلليين الخيرين » ( .)41ويعتقد أن المرأة المرسومة عمى اإلناء ىي
زوجة بطميموس الثالث بعد تأليييا وزوجيا  ،وأن تاريخ ىذا الرسم يعود لمفترة ما بين عام
 240ـ  221ق.م.
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رابعاً  :الرسوم عمى المعادن :
أخذ الفنانون اإلغريق يرسمون عمى المعادن صور لمرؤوس البشرية والحيوانات والنباتات
ومن ذلك القالدة الذىبية التي عثر عمييا عام 1973م في الساحة المقدسة لديميتر
وبرسيفوني بقورينا وقد رسم عمييا أسد مضجع  ،وقالدة برونزية رسمت عمييا صدفة
النطميونس ( .)42وفي منطقة سيدي عبيد ببنغازي عثر المنقبون عمى اآلثار عمى قطع
نقدية فضية وبرونزية ،قام العالم روبنسون بتصنيفيا إلى مجموعات  .وأغمب الظن أن
اإلصدارت الفضية كانت من الديدراخمات  Didrachmesذات العيار الرودسي  .وكانت
ا
ىذه القطع تحمل عمى أحد وجيييا رسماً لرأس اإللو ( زيـوس ـ آمون )  ،وىو متـوج  ،ولو
قرنان  .وتحمل عمى الوجـو اآلخر رسماً لنبات السمفيوم ( انظر لصـورة رقـم ،)3كما نقشت
عمى جانبيا كممة ( Koinonاتحـاد).
أما البرونزيـة فيي مشابية لألولى في رسم اإللو زيوس ـ آمون  ،ولكنيا ال تحمل كممة
االتحاد ،وبعضيا كان يحمل عمى أحد وجيييا كممة ليبيا  )42( Libyaويالحظ أن رسم
اإللو زيـوس ـ آمـون الذي ىو ناتج عن دمج اإلليين زيوس .اإلغريقـي وآمـون الميبي فـي
عبـادة واحدة ،يدل عمى تأثير الميبيين عمى اإلغريقي حتى اضطروا إلى ترضيتيم ومشاركتيم
في عباد ىذا اإللو  ،الذي اشتير بنبؤاتو في العالـم القديـم  ،السيما بعد زيارة اإلسكندر
المقدوني ( 334ـ  323ق.م ) لمعبده في واحة آمون ( سيوة )  ،حيث حياه كاىن المعبد
( ، )43وربما بارك حممتو عمى اإلمبراطورية الفارسية .
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(صورة رقم  4قطع نقدية منقوش عميها نبات السمفيوم تعود لمقرن الخامس ق.م نقالً
عن Robinson , Catalogue of the Greek Coins of Cyrenaica , pl.x
وفي الساحة المقدسة لديميتر وبرسيفوني بقورينا عثر عمى لفات من الشعر مصنوعة من
الفضة  ،وخواتم ذىبية وفضية وقالدة عمى شكل طائر صنعت من البرونز  ،كما عثر عمى
جعول وأختام  ،تعود لمقرن السادس ق.م ( .)44وفي ىذه الساحة أيضاً عثر األثريون عمى
لفات من الشعر صنعت من الفضة  ،وخواتم من الذىب  ،وقالدة عمى شكل طائر من
البرونز  ،ومخالب ألسود صغيرة  ،ربما يعود تاريخيا لمقرن السادس ق.م (.)45
إن ما تم استعراضو من شواىد وعينات تنم دون شك عمى المستوى الذي وصل إليو
الفالسفة والمثقفين والنحاتون اإلغريق في إقميم سيرينايكا ،من تقدم وتطور في مجال الفكر
والثقافة والفن  ،الذي امتد أثره إلى بالد اإلغريق ومصر وبعض بمدان حوض البحر األبيض
المتوسط  ،سواء من حيث نقل األفكار الفمسفية  ،أو األشعار  ،أو النحت عمى األحجار
الجيرية  ،أو الرخام  ،أو المعادن والذي بمغ فيو ىؤالء الفنانون مستوى رفيعاً من اإلبداع
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الفني ،تمكنوا من خاللو رسم تقاطيع الوجو والعيون واألنف والحواجب  ،وتصفيف الشعر ،
وثنيات الثياب  ،وغيرىا من التفاصيل األخرى  .كما تمكنوا من تصوير الحيوانات والطيور
واألشجار بما يحاكي الطبيعة فعمياً  ،وال شك أن ىذا األمر يثير اإلعجاب والدىشة  ،ويبعث
عمى الفضول  ،لمعرفة ما وصمت إليو الحضارة اإلغريقية في ليبيا.
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تدريس اللغة الفرنسية بين التقليد والحداثة

تدريس اللغة الفرنسية بين التقليد والحداثة
د .علي مسعود الطرمال
قسم اللغة الفرنسية  /كلية اآلداب بالزاوية
ملخص
المحور االساسي ليذا البحث ىو التعريف بمنيجية تعميم المغة الفرنسية في الجامعات
المتقدمة وكيفية االستفادة منيا في تدريس
المتبعة في الدول ُ
الميبية مع التعريج عمى الطُرق ُ
المختمفة بميبيا.
المغات الحية داخل مؤسسات التعميم ُ
المعتمدة حاليا في تدريس المغات الحية بالجامعات
مما ال شك فيو أن المنيجية التقميدية ُ

الميبية لم يشمميا اي تطوير أو تحديثُ ،رغم أنيا لم تعد ُمطبقة في أغمب دول العالم التي
لممتمقي.
تبنت منيجيات أخرى أكثر تقدما ومالئمة ُ
العزلة التي
لممتعمم دور اساسي في العممية التعميمية حيث خرج من بوتقة ُ
لقد أصبح ُ

جعمت منو ُمتمقيا لما ُيقدم إليو من معمومات ،وأصبح يشارك وبفاعمية في مختمف النشاطات
المعمم .كذلك فقد أصبح
التعميمية وأزاح بالتالي العبء الكبير الذي كان ُممقى عمى كاىل ُ
لمتقنية والتطور العممي دو ار بار از في التعميم بصفة عامة وتعميم المغات بصفة خاصة.

فاالعتماد عمى الكتاب لوحده لم يعد ُمجديا بعد أن تم إدخال المعامل المغوية واالشرطة
الوثائقية وأجيزة العرض المختمفة ضمن االطار التعميمي لالستفادة منيا ،ليس فقط في
اطار التحصيل المغوي ،بل في التقارب بين الشعوب ومعرفة عادات وثقافات االخرين حيث
اصبحنا ُممزمين ان نتعامل معيم من خالل مختمف انواع التعاون العممي والثقافي

واالقتصادي وغيره.

أهم محاور هذا البحث:
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.المتبعة في معظم دول العالم
ُ تحميل بعض منيجيات التعميم الحديثة
.المتبعة في ليبيا
ُ تحميل طرق تعميم المغة الفرنسية

.كيفية منيجيات تساىم في الرفع من مستوى التحصيل العممي في مجال المغة الفرنسية

-

L’enseignement de français entre tradition et modernité
S’ouvrir sur les pays étrangers qui ne partagent pas la même
langue que la notre, exige un outil de communication capable de
favoriser

le

développement

de

différents

échanges

sociaux,

scientifiques, économiques politiques et culturels. Pour réaliser de tel
but, nous avons besoin d’une évolution dans l’enseignement des
langues étrangères qui a vu un grand changement à travers le
temps. Nous ne pouvons plus compter sur l’objectif culturel, nous
voulons créer une génération qui maîtrise effectivement des langues
vivantes.
Etant donné que le monde a changé et se développe chaque jour,
la connaissance d’autres langues étrangères devient une nécessité
pour nous afin de sentir la diversité culturelle et construire notre
citoyenneté libyenne. Certain pensent que posséder une seule
langue étrangère, telle que l’anglais, suffit pour réussir dans la vie. Il
est vrai que la langue anglaise est considérée comme l’outil de
921
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communication le plus simple, néanmoins maîtriser d’autres langues
peut apporter beaucoup plus que la compréhension avec les autres ;
pour réussir dans le marché du travail, il est indispensable de
connaître d’autres langues comme la langue de Molière.
Admettons que la connaissance d’une autre langue, telle que
l’anglais ou le français, est une question personnelle. C’est à partir
de ses besoins et ses exigences que chaque apprenant choisit le
niveau de la connaissance souhaitable. Pourtant, de sa part l’Etat
est responsable de se charger de l’enseignement au moins d’une
deuxième langue dans les établissements d’enseignement publics.
L’enseignement de la langue française dans les universités
libyennes s’est développé d’une manière significative. Cependant,
la méthodologie utilisée reste toujours incapable de poursuivre les
grands changements dans le domaine de l’enseignement des
langues vivantes. Malgré les grands efforts des responsables, les
formes

d’enseignement

traditionnelles

restent

le

paradigme

dominant.
Les

questions

qu’on

pose

sont

les

suivantes

:

Quelle

méthodologie devons-nous adapter dans l’enseignement de FLE en
Libye ? Comment encourager le plurilinguisme dans notre pays ? Ce
922
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sont les questions les plus importantes aux quelles nous essayons
de donner des réponses à travers un parcours de certaines
méthodologies de l’enseignement d’autres langues que l’arabe.
Dans le domaine de l’enseignement, on entend toujours parler de
la méthode et de la méthodologie. Quelle est la différence entre ces
deux conceptions ? Avant de répondre à cette question, notons que
toute typologie des méthodologies se heurte à l'ambiguïté de la
majorité

de

ses

notions.

Dans

son

ouvrage

Histoire des

méthodologies d’enseignement des langues vivantes, Christian
PUREN cite les définitions suivantes :
La méthode est un ‘ensemble de procédés et de techniques de
classe visant à susciter chez l'élève un comportement ou une activité
déterminés.’1 C’est donc une série de démarches précisées par des
outils dont l’enseignant se sert. Avoir une méthode précise est une
priorité pour la réussite de l’enseignement des langues.
Quant à la méthodologie, c’est la démarche adoptée par les
décideurs d’enseignement pour but de réaliser une méthode précise.
Selon PUREN, elle est:
Un ensemble cohérent de procédés, techniques et méthodes qui
s'est révélé capable, sur une certaine période historique et chez des
923
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concepteurs différents, de générer des cours relativement originaux
par rapport aux cours antérieurs et équivalents entre eux quant aux
pratiques d'enseignement/apprentissage induites.2
D’après les définitions précédentes, la méthode fait donc partie de
la méthodologie d’enseignement. Il est à mentionner ici que la
méthodologie se change, non seulement à cause du développement
du domaine d’enseignement, mais aussi selon les changements que
subissent les situations politiques, économiques et culturelles.
La méthodologie traditionnelle de 19e siècle a vu succéder
d’autres méthodologies qui cherchent à leur tour, à remplir certaines
lacunes dans l’enseignement des langues étrangères. Il nous est
difficile de suivre avec précision la succession chronologique des
méthodologies, néanmoins, nous pouvons la dessiner dans le cadre
suivant :


La méthodologie traditionnelle (MT)



La méthodologie directe (MD)



La méthodologie audio-orale (MAO)



La méthodologie structuro-globale audio visuelle (SGAV)



L’approche communicative (AC)
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Pour savoir quelle méthodologie devons-nous choisir dans
l’enseignement des langues étrangères et pour que notre choix soit
le meilleur qui convient les conditions spécifiques de nos apprenants,
nous avons à parcourir l’évolution qu’ont subites les différentes
méthodologies

d’enseignement

des

langues

étrangères.

Commençons par la méthodologie traditionnelle qui était la base de
toutes autres méthodologies.


La méthodologie traditionnelle (MT)
Selon certains chercheurs, elle est connue depuis le 18e

siècle, d’autres confirment qu’elle est largement adoptée au19e
siècle sous plusieurs noms tels que la méthodologie grammairetraduction et la méthodologie classique. Au lieu de donner la priorité
à l’oral, cette méthodologie, comme nous le suggère sa conception
grammaire-traduction, place la lecture et la traduction d’écrits
littéraire en tête de ses préoccupations. L’apprentissage par cœur de
longues listes de mots est la base sur laquelle cette méthodologie
est fondée. Aussi, les règles grammaticales prennent, à leur tour, la
priorité puisque la grammaire était l’élément le plus important dans
l’enseignement des langues étrangères. Dans son ouvrage intitulé

The study of language, George Yule se sert d’une citation d’un
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certain Aickin, datée de 1693, pour souligner l’importance accordée
à la grammaire au 17e siècle.
For no Tongue can be acquired without Grammatical rules;
since then all other Tongues, and languages are taught by
Grammar, why ought not the English Tongue to be taught so
too. Imitation will never do it, under twenty years; I have known
some Foreigners who have been longer in learning to speak
English and yet are far from it: the not learning by Grammar is
the true cause.3
Nous pouvons nous demander quels manuels on s’est servi
pour appliquer la méthodologie traditionnelle ? N’ayant pas de
manuel précis, l’enseignant se charge lui-même de choisir les
textes, les exercices, les questions et les corrections, qui, dans la
majorité des cas, ne respectent les différentiations lexicales et
grammaticales. Etant le responsable de tous les détails de
l’opération enseignement-apprentissage, l’enseignant a obtenu le
titre de ‘Maître’. En ce qui concerne l’interaction enseignantapprenant, elle est minime et la communication est unidirectionnelle
entre les deux.
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La technique d’apprentissage de la langue est constituée de la
traduction et de la mémorisation des mots et de phrases. La
grammaire occupe aussi une place marquante dans la méthodologie
traditionnelle ; on l’enseignait d’une manière déductive dans laquelle
l’enseignant explique d’abord la règle grammaticale, puis il l’utilise
sous forme de différentes phrases. Dans la stratégie d’enseignement
de la méthodologie traditionnelle, la langue maternelle occupe une
place marquante.
Cette méthodologie a-t-elle besoin d’instruments précis pour
l’appliquer en classe ? Tout ce qu’il faut pour son application ne
dépasse un livre de grammaire, un dictionnaire bilingue, un livre
contenant des mots et des phrases de la langue cible accolés à leurs
équivalents dans la langue maternelle de l'apprenant et un
enseignant.
La méthode grammaire-traduction est critiquée de la part de
beaucoup de didacticiens qui refusent l’absurdité de forcer
l’apprenant à apprendre par cœur des longues listes des mots, des
phrases et des règles grammaticales. Aussi, le fait d'avoir donné la
grande importance à l'écrit, et ignorer l'importance des fondements
de leurs choix didactiques, est un autre défaut inacceptable.
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Les grands changements des relations internationales ont effectué,
d’une manière explicite et directe, l’enseignement de langues ; les
objectifs d’apprentissage des langues étrangère ne sont plus les
même que ceux de la méthodologie traditionnelle du 19e siècle. A
cette époque là, on apprend une langue étrangère pour s’en servir
dans l’étude de sa culture et sa littérature.4 La fin du même siècle
voit dominer une nouvelle idée concernant les langues vivantes
étrangères ; elles sont faites pour être parlées et comprises
oralement. C’est donc l’application de la méthode orale qui va
préconiser la prononciation et l’accentuation. Ce changement
méthodique est considéré comme une étape importante du passage
de la méthodologie traditionnelle à la méthodologie directe
L’objectif culturel n’est plus une priorité. Un autre objectif occupe
la première place dans l’enseignement d’une langue étrangère ; au
lieu d’être considérée comme savoir, la langue étrangère est
devenue un instrument de communication avec la personne qui ne
possède pas la même langue que le locateur. Dans son ouvrage

Evolution de l’enseignement des langues, C. Germain va jusqu’à
confirmer que la langue étrangère ‘est vue comme un instrument de
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communication ou mieux comme un instrument d’interaction
sociale.’5
 La méthodologie directe (MD)
Soulignons tout d’abord que cette méthodologie a été nommée
également

‘méthodologie

active’,

‘méthodologie

éclectique’,

‘méthodologie mixte’, ‘méthodologie orale’. Pouvons-nous supposer
que le fait de lui donner plusieurs noms exprime le refus d’appliquer
une méthodologie précise ? Les méthodologues actifs ne cachent
pas leur volonté de voir une sorte d’équilibre global entre les
objectifs

de

l’enseignement-apprentissages

qui

sont formatif,

pratique et culturel.
Nous pouvons supposer que la méthodologie directe est située
dans un prolongement historique de l'évolution qu'a connue la
méthodologie traditionnelle. Elle a constitué une approche naturelle
d’apprendre une nouvelle langue étrangère fondée sur l’observation
de l’acquisition de la langue maternelle par l’enfant. La grammaire
cède la première place à la pratique orale de la langue cible. Les
longues listes, des mots et des phrases traduites dans la langue
maternelle et l'intermédiaire des règles grammaticales dans la langue
orale, sont jetées dans l'oubli.
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La méthodologie directe est considérée par certains linguistes
comme la première méthodologie spécifique à enseigner les langues
étrangères.

Elle

veut

enseignement/apprentissage

se

dire
fait

que

directement

l’opération
sans

aucun

médiateur ; au lieu d’utiliser la langue maternelle comme moyen de
traduction mentale, l’apprenant doit penser directement en langue
étrangère. De plus, l’apprenant profite directement de l’objectif
pratique de la méthode visant la pratique orale en classe. En
poussant l’apprenant à parler en classe, cette pratique est
importante pour améliorer sa prononciation et maîtriser d’une
manière plus efficace la langue cible. Ajoutons que les différentes
productions orales des apprenants constituent une réaction aux
sollicitations verbales de l’enseignant.
La méthode directe est celle qui enseigne les langues sans
l’intermédiaire d’une autre langue antérieur acquise. Elle n’a recours
à la traduction ni pour transmettre l’élève à manier la langue à son
tour. Elle supprime la version aussi bien que le thème. En effet.
Pour interpréter les attributs et de leurs modifications ; à la
perception de leurs rapports mots, elle les associe à la vue des
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choses et des êtres; à l’intuition de leurs réciproque; en fin elle
associe les mots aux actions des êtres.6
L’importance de la méthodologie directe vient du fait non
seulement parce qu’elle assure une sorte de liaison entre
méthodologie d’enseignement des langues et la pédagogie générale,
mais qu’elle met en place certains principes pédagogiques essentiels
dans l’enseignement des langues ; ce sont, la motivation,
l’adaptation et la progression. Désormais, elle éveille la curiosité
chez l’apprenant.
Le texte joue un rôle essentiel pour réaliser cette intégration
didactique ; c'est autour de lui que les activités d'enseignement
s'organisent. Les corrections phonétiques se font à travers la lecture
du texte, la compréhension orale et écrite se réalise par le
commentaire dialogué. La production écrite se fait par les réponses
des questions posées sur le texte. Cette méthode favorise la
compréhension à travers la divination, l’apprentissage par l’imitation
et le retentissement par la répétition. Quant à l’explication des règles
grammaticales, elle se réalise loin de l’intermédiaire de la langue
maternelle.
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Le rôle de l’enseignant est essentiel dans l’application de la
méthodologie directe; il ne parle que la langue cible sans avoir
recours

à

traduire

en

langue

maternelle.

Pour

faciliter

la

compréhension, il se sert d’objets, d’images, de mimique et de
gestes. Cette méthodologie, qui écarte entièrement la traduction en
langue maternelle, donne la priorité à la pratique orale en classe,
alors que la langue écrite occupe la deuxième place.
Si la méthodologie directe favorise l’apprentissage des langues
étrangères, c’est qu’elle est composée de différentes méthodes qui
facilitent l’acquisition. Parmi ces méthodes nous citons :


La méthode orale pour faire parler l’apprenant.



La méthode imitative pour améliorer la prononciation.



La méthode interrogative pour faire de différents exercices en
classe.



La méthode intuitive pour expliquer le vocabulaire.



La méthode active qui se sert de toutes les méthodes.
Cette

méthodologie

représente

plusieurs

points

favorisant

l’apprentissage d’une langue étrangère : La répétition intensive pour
enseigner le vocabulaire et la grammaire n’est plus utilisée dans la
méthodologie directe, elle est remplacée par la répétition extensive
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des structures. Pour créer une ambiance favorable à l’activité de
l’apprenant, on a valorisé la méthode directe pour donner plus de
vivacité à la motivation, considérée comme un élément clé dans
l’apprentissage de la langue.
Malgré les points positifs que contient la méthodologie directe,
néanmoins, on va favoriser le passage à la méthodologie
audiovisuelle qui va répondre à un objectif pratique. On voit naître
une union entre les méthodologies audio-orale et audiovisuelle pour
but d’intégrer certaines théories telles que le distributionnalisme7 et
le béhaviorisme8, et pour se servir d’autres matériels pédagogiques
dans l’enseignement des langues.
La Méthodologie Audio-Orale.9 (MAO)



La méthodologie audio-orale est une sorte de mélange de la
psychologie béhavioriste et du structuralisme linguistique. Les
linguistes, qui considèrent la langue dans ses axes paradigmatique et
syntagmatique,

proposent

à

l’apprenant

d’effectuer

deux

manipulations sur les structures grammaticales, la première est de
substituer des unités les plus petites de la phrase et la deuxième est
de faire la transformation d’une structure à l’autres. Le but de cette
application est de faire des exercices d’imitation et de répétition qui
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permettent à l’apprenant le réemploi de la même structure en
introduisant d’autres modifications paradigmatiques.
Le premier objectif de cette méthodologie, qui donne la priorité
à l’oral et autorise la traduction en langue maternelle, est de
communiquer en autre langue. Les quatre aptitudes de cette
méthodologie sont : Comprendre, Parler, Lire et Ecrire. Pour parvenir
à communiquer en langue étrangères, cette méthodologie vise
théoriquement ces quatre habiletés. Pourtant, c’est toujours l’oral qui
occupe la première place. Les méthodes dont elle se sert sont :
La méthode orale. Un dialogue simple se lit plusieurs fois par



l’enseignant qui se sert de l’intonation et des gestes pour faciliter
la compréhension.
La méthode répétitive. Les apprenants répètent en équipe après



l’enseignant.
La méthode imitative. Apprendre certaines expressions et mots,



tirés du dialogue.
La technologie prend part dans la réussite de cette méthodologie ;
le laboratoire de langue, par exemple, est un élément important qui
privilégie la répétition intensive et facilite en même temps la
mémorisation du vocabulaire, utilisé dans les dialogues. Le
934
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vocabulaire élémentaire du dialogue est choisi d’une façon qui peut
faciliter sa compréhension et sa mémorisation. Le rôle de
l’enseignant ne se limite pas à corriger la prononciation et à diriger
la communication en classe, il se charge d’utiliser lui-même le
laboratoire de langue et le magnétophone pour faire écouter aux
apprenants les textes et dialogues enregistrés. L’enseignant se
charge donc d’une autre mission ; celle d’un technicien.
Bien qu’on fasse beaucoup d’efforts pour la réussite de cette
méthodologie, à son tour, elle est critiquée pour la difficulté de
transfert hors de la classe. De plus ses exercices structuraux
ennuient l’apprenant et le démotive.
La Méthodologie Structuro-Globale Audio-visuelle(SGAV)
Comme son nom le suggère, elle s’est construite autour de
l’utilisation conjointe de l’image et du son. On se sert d’images fixes
représentant des situations précises et

des enregistrements

magnétiques qui donnent des détails sur ces images. Dans cette
méthodologie, l’oral est toujours une priorité. L’enseignant ne passe
à la langue écrite qu’après être sûr que l’apprenant arrive à certain
niveau oral. De nouveau, la traduction et le recours à la langue
maternelle sont complètement évités.
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A son tour, cette méthodologie a besoin de matériel didactique
comme c’est le cas de toute méthodologie audio-visuel, et c’est
toujours l’enseignant lui-même qui se charge de fonctionner les
différents appareils dont il se sert dans la classe. L’apprenant fait
partie de l’interaction qui n’est pas seulement enseignantapprenant-enseignant, mais aussi apprenant- apprenant. De telle
interaction facilite la compréhension et aide en même temps,
l’apprenant à s’exprimer dans des situations simples.
Comme c’est le cas dan la méthodologie directe, le dialogue
est un élément important sur lequel s’appuie la méthodologie SGAV,
qui s’appuie sur le dialogue pour fournir du vocabulaire à étudier, est
organisée sur les méthodes suivantes :


La méthode orale pour assurer la correction phonétique.



La méthode interrogative pour enrichir le bagage linguistique de
l’apprenant.



La méthode intuitive pour faire parler l’apprenant.



La méthode imitative pour la mémorisation du dialogue.



La méthode active pour se servir de toutes les autres méthodes
déjà mentionnées.
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En ce qui concerne le matériel utilisé nous citons : le livre
d’apprenant plein d’image, le livre d’enseignant, deux cahiers
d’exercices, des cassettes audio et des dessins (diapos).


L’Approche Communicative (AC)
C’est en réaction contre la méthodologie structuro-globale

audio-visuelle et la méthodologie audio-orale qu’on a développé
l’approche communicative. Avoir le nom ‘Approche’ veut dire qu’elle
n’est pas considérée comme une vraie méthodologie. Elle est plutôt
une convergence des recherches liées aux besoins linguistiques
européens. Une profonde lecture de cette approche nous montre
qu’elle est faite pour répondre aux besoins des groupes de
professionnels et d’immigrants qui veulent acquérir un savoir-faire
immédiat et une compétence communicative en français.
Donc on cherche, à travers cette approche, des conditions
favorisant plus l’apprentissage d’une langue étrangère. Le but qu’on
veut atteindre est de développer les quatre habiletés de l’apprenant
(Comprendre, Parler, Lire et Ecrire).
Il est clair que cette approche considère la langue comme un
instrument communicatif. De plus, l’apprenant n’est plus un
récepteur d’information ; il devient un élément important grâce au
937
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rôle

actif

qu’il

joue

dans

l’enseignement-apprentissage.

L’enseignant aussi devient un médiateur de la communication et un
conseiller important qui dirige l’apprenant vers la bonne direction.
Les principes de cette approche sont multiples. Dans la suite
nous en citons les plus importants.
-

Acquisition d’une compétence pour communiquer en langue
étrangère.

-

Travailler sur les compétences linguistique, sociolinguistique,
référentielle, discursive et stratégique.

-

En classe, la priorité est à la langue française, mais parfois, on
utilise la langue maternelle.

-

Le français est enseigné dans sa dimension sociale à travers
des dialogues et des textes.

-

Les documents sont importants dans l’apprentissage de FLE ; ils
aident à intégrer de différents niveaux d’analyse dans la classe.

-

L’utilisation des jeux est essentielle ; elle ne favorise pas
seulement l’activité orale en classe, mais l’enseignant peut
utiliser les jeux pour d’autres objectifs lexicaux, communicatifs et
grammaticaux.
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Il est clair que cette approche considère la langue comme un
instrument communicatif. De plus, l’apprenant n’est plus un
récepteur d’information ; il devient un élément important grâce au
rôle

actif

qu’il

joue

dans

l’enseignement-apprentissage.

L’enseignant aussi devient un médiateur de la communication et un
conseiller important qui dirige l’apprenant vers la bonne direction.
Maintenant, après avoir survolé certaines des méthodologies
appliquées dans l’enseignement des langues étrangères, et avant de
répondre à notre première question sur le choix de méthodologie
pour enseigner le FLE en Libye, plusieurs points méritent d’être
mentionnés ici.
-

Les

enseignants

de

FLE

dans

les

écoles

secondaires ne sont pas qualifiés pour enseigner le français ;
ils ne maîtrisent pas bien la langue qu’ils essayer d’enseigner.
De plus, ils n’ont jamais étudié la pédagogie pratique ou la
méthodologie

d’enseignement

durant

leurs

études

universitaires.
-

On ne sert pas de méthodologie précise dans
l’enseignement de français aux écoles secondaires.
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Le livre d’élève est très ancien et ne répond pas aux

-

différents besoins d’enseignement-apprentissage.
L’interaction en classe prend toujours un sens

-

unique ; enseignant/apprenant.
L’enseignement de FLE dans les écoles secondaires

-

se fait trois fois par semaine, et le cours ne dépasse pas 45
minutes.
-

La classe contient un grand nombre d’apprenants
(entre 40 et 60).

-

Les écoles secondaires ne sont pas fournies de
laboratoires de langue.

-

Le matériel d’enseignement manque dans presque
toutes les écoles.

-

Les inspecteurs pédagogiques sont incapables de
guider les enseignants vers une méthode précise.

-

Le fait de considérer le français comme matière
facultative dans les écoles secondaires défavorise son
apprentissage de la part des élèves.
La situation de la langue française dans les universités

libyennes semble être beaucoup mieux que celle dans les écoles
940
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secondaires. Pourtant, les principes méthodologiques utilisés par les
professeurs de français sont éclectiques, car ils se servent de
différentes méthodes, des activités et des ressources multiples
appartenant à diverses méthodologies.
Pour encourager les élèves et les étudiants libyens à
apprendre le français, il faut prendre plusieurs mesures telles que les
suivantes :
Créer une politique d’enseignement moderne pour

-

résoudre les différents problèmes d’enseignement de FLE dans
tous les établissements scolaires et universitaires.
-

Se servir d’une méthodologie précise pour l’enseignement de
FLE.

-

Intégrer la technologie dans l’enseignement de FLE.

-

Préparer un cadre d’enseignant apte d’enseigner.

-

Donner plus d’importance à l’apprentissage de FLE et
sensibiliser les gens de l’avenir de cette langue en Libye.

-

Organiser des stages pédagogiques pour les enseignants.

-

S’ouvrir sur la technologie et les méthodes d’enseignement à
travers des stages pédagogiques en France.
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-

Faire installer des bibliothèques médiatiques dans les écoles et
les universités.
Organiser des séminaires et des colloques nationaux

-

pour discuter les différents problèmes d’enseignement de FLE.
Utiliser des documents authentiques (articles de

-

journaux, chansons, radio, télévision, etc.) pour familiariser les
apprenants avec le discours oral et écrit destiné aux locuteurs
natifs.
Une profonde modification au sein de l’enseignement des
langues étrangères, et surtout la langue française, est essentiel afin
d’aborder l’enseignement de FLE avec des objectifs minimaux ; tout
d’abord,

une

acquisition

d’une

compétence

minimale

de

communication orale puis, un développement de compréhension
écrite qui permettent aux apprenants de profiter de leur connaissance
de la langue française dans la vie quotidienne.
C’est aux enseignants de choisir la méthodologie qui peut répondre,
non seulement aux besoins des apprenants, mais aussi qui peut être
effectuée par les moyens existant dans les établissements scolaires
et universitaires. Donner la liberté aux enseignants d’adopter des
méthodes d’enseignement ne veut pas dire qu’elles soient
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différentes les unes des autres. Ici vient le rôle administratif qui
choisit une méthodologie et une méthode précise à appliquer tout au
long du pays.
Pour réaliser ces objectifs et d’autres, le ministère de
l’Éducation doit mener une révision du programme de français pour
les

différents

niveaux.

Pour

réorienter

les

éléments

de

l’enseignement de FLE, qui conviennent le mieux aux besoins des
apprenants, à la cohérence et à la pertinence du curriculum éducatif,
il ne faut pas ignorer la nécessité de renouveler les activités des
langues étrangères pour promouvoir la compréhension entre notre
pays et le monde et à contribuer à la formation de l’éducation
nationale qui se trouve dans une situation pitoyable.
CONCLUSION GENERALE
Vue l’importance accordée aux langues étrangères, il faut préparer
les apprenants aux nouveaux besoins langagiers et se servir d’une
méthodologie moderne pour les enseigner autrement loin de la
méthodologie classique basé sur la grammaire-traduction.
C’est le rôle de l’Etat de permettre à ses citoyens d’acquérir une
connaissance fonctionnelle d’autre langue telle que l’anglais où le
français. Maîtriser une ou deux langues étrangères leur ouvre la
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porte, non seulement pour occuper de nouveaux postes, mais aussi
pour connaitre d’autres cultures et d’autres nations. Cette
connaissance est sans doute importante dans un monde favorisant la
coopération entre les pays.
D’après ce que nous avons examiné dans cette étude, nous
pouvons dire que l’héritage de la méthodologie traditionnelle persiste
encore aujourd’hui dans l’utilisation de métalangage grammatical
dans l’apprentissage des langues étrangères
Toutes les méthodologies cherchent à réaliser un objectif précis,
c’est d’arriver à une communication efficace par l’adaptation des
formes

linguistiques.

Les

unes,

telle

que

la

méthodologie

traditionnelle, n’arrive pas à réaliser cet objectif, alors que d’autres,
plus développées, ont réussit dans cette démarche.
Apprendre de longues listes de mots et des règles grammaticales
par cœur n’est pas suffisant pour communiquer et maîtriser une
langue étrangère. Pour que nos élèves et étudiants réussissent à
maîtriser l’anglais, le français ou n’importe quelle autre langue
vivante, ils ont besoin d’une méthodologie qui les rend actifs en
classe. L’interaction de sens unique enseignant-apprenant doit être
changée en accordant plus d’importance à la participation de
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l’apprenant. On ne nie pas que notre ouverture sur l’étranger soit
tardive, pourtant, nous ne voulons d’une langue exclusivement
littéraire. Notre pays a besoin d’outil de communication favorisant les
différents échanges avec le monde qui nous entoure.
L’évolution qu’ont connue les différentes méthodologies est
un résultat logique de grand changement dans les besoins et les
objectifs des apprenants. Ces changements ont un impact décisif sur
l’enseignement de FLE dans le monde entier.

Dans nos

établissements scolaires et universitaires, nous continuons à
appliquer une petite partie la méthodologie traditionnelle. Pour
améliorer l’enseignement/apprentissage, non seulement de FLE,
mais d’autres matières, nous avons besoin d’une nouvelle révolution
dans le domaine d’enseignement.
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تاريخ القيم واألخالق اإلنسانية
د .مصطفي علي هويدى
جامعة الجبل الغربي
تقديم:
األخال موضوعالالوعوإي الالضي ورضعالالووو ااي ال وو عالالضاموووعالالووضالالاواةضوعالالو ضتواة اا ال واة ال و
صعب وب كمو ضقهووو ضض وضض تهوووتيوعواة اا ضتواةت وشضلتهوبضةب ثوواةتيق ب.
كضضوايهوضوعوعو ض تهوموكتضب هوورهوو كضاور ويفو يضووعالووضيالضو يواة يالضووإعالضر وإةال و
أيهوضوعوعو ع شوضعيضوويضلكهوأوويتضضةكهوب ا ضتوضتفضوته .و
أاواألخ موأ ضسوكوو اوو عضاةووبيضءوووااوأموشالعبوأ اا وأاو قال موةك ضيالهوض ال و
وتااثوو عضاةووتضا خوور ب وأاو ش وةهضوأ ض ضًوبع اًوغواهووضت يضًوبيضؤهوتقومو ل الهواألخال موو
وةكالاو الالبواةتيب الهوإةال وأاوبةال واةبيالضءو تالالضجوضالاو يالالهوإةال وأخالاهوإةال وإ الض ةوصال ضغتهو لالالمو
األخال ال مرووت الالاض موض الالضوتهال ال موضي الالهوووبةال ال و فضظال الضًو لال ال وع الالباواأل الالضسوةلش الالعواوا ي الالضي وض الالاو
االي ثضا .و
أاوضوعوعواألخ مو ل وأعض هوي اهوو ضووضكضيتهووارعال وشالهيه...ضضلاوورال ويظالامو
لال واأليالوو عتبالاوضالاواةضوعالالو ضتواةتال وةالموتهخالبو قهالضورال واةكتضبال وواة اا ال وواةيشالاواغالموأيالالهو
ضوعالالوعو الابطو

يضتيالالضواةشخص ال وضالالنوبعالالضووكضالالضوايالالهو الابطو

اة ضضء...رهووض لموةيضوبشكوو ائموضضو

يضتيالالضوضالالاو ضيالالبوأخالالاوضالالنو

يضوةبة و بوأاويلتفالتوإة الهوبصالواةو ض لال وووايع ال و

رض ل ...و ت ويثبتوةلطافواآلخاووةل ضضءوأ عضًوأييضو ل واةال ابو الضئاواوووأييالضورعال ًوأ فالض و
أبيالالضءوخ الالاوأضال وأخا الالتوةليالالضسوووةال سوبةال ور

الالبوبالالووأييال وابعالالبوإةال وطالالاحوعالالباواةضوعالالوعو

ة كالالواوضالالض ةو اا ال ور ال و ضضعضتيالالضواةعاب ال ووا

ال ض ووأوو ل ال واأليالالووأاو كالالواوعالالضاوإطالالضاو
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ضالالض ةو اة عالالضاةواةعاب ال وا

ال ض رواةتال و الالبوأاوت ال اسوة ض الالنواةط ال بور ال و ض الالنواةكل الالضتو

اة ضضع و إي ضي ووتطب ق ر .و
أاوضالالاوأع الالموضه الالضمواة ضضعال ال وأاوت الالضرظو لال ال وعو ال ال واةش الالعبوواألضال ال وووبةال ال وبتط الالو او
اةضيالضع واة اا ال وورالموعالالباواةطالاحوأوواةض الالضا...ورال اوةالالموتعضالوواة ضضعال و لال واةض ضرظال و لال و
ةغ ال وعالالبهواألض ال وووأخ ال موعالالبهواألض ال وووأع ال افوعالالبهواألض ال ووضكت الالبضتهضواة عالالضا ووواةتيضو ال وو
واةعلض ووواةثقضر ...رضضو ض واةض تضنوإة هض؟ و
أاواةغابواة أا ضضة و ضووو ضع اًوضاوعباواةبضبو–واألخ مو–وأوواةضيفبووأاو علالاو
ل يضو ابضًوشعواءوغ اوضعلي ووبووع و ابوخط وض ضوالًوضاوخ ةهالضوإة الضمواكبالاوعالااوةيالضو
بالالوووت ط ضي الضور ال وعالالباواة ضيالالب...وألاواةغالالابو عالالافو ال اًوأاوي ال اتيضوتكضالالاور ال وأخ ييالالضووأاو
تض الالكيضوبضبالالض ئواضتيالالضو كضالالاورال وأخ ييالالضووأاوو ال تيضوابتال أوضالالاواأل الاةوإةال واةعشال اةوإةال واةقب لال و
إة ال واةقا ال وواةشالالعبوواألض ال ...و ض ع الضًوتكضالالاورالال وأخ ييالالضووي ضيالالضو ر ال اوعضالالووبعبالالتوأخ يهالالمو
بعبوا  .و
وختضض الضًوص ال ةوو ال ضضًو ل ال و الالوةوإب الااع مووويبالالوءةوضو ال وووتاي ض ال و اوو وووبشالالضاةو
ال ال وووطه الالضاةواةص الالض مواألضال ال اواة الالبموأ ب الالهواب الالهوره

الالاوته ب الالهووبعث الالهويب ال الضًووا ال الوالًوا ضال ال و

ةلعضةض اوة تضموضكضامواألخ م .و
أوالً /تعريف القيم ومفهومها:
واةق ال مواألخ ي ال وضفتالالضحوةكالالووخ الالاوضغ ال موةكالالووشالالاووضالالضووصالالووإة ال وا وتعالالضة وضالالاو
وصووإالوبضةخلموواةق موووضضوايقطنوضاوايقطالنوإالوبتاكهالضوورالضةق مواألخ ي ال وأيالابواةطالاموإةال و
ض ب ووطض وا وورض وطاائموبع وأيفضسواةخ ئموووةعووايابوتل واةطاموإة واة الموطا المو
لمووإاواةق مواألخ ي وتاش يضوب كضهضواةقضئلال و وضالاوتواعالنوويالاوووضالاوتعالضظمو قالاوووضالاو
اةخ ُو
ُ
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ةالمو لالالمويال موووضالالاو الكتو الاللموووضالاوا تبالالاوأبصالالاوووضالاوأبصالالاورهالموووضالالاوأطالضعوعالواهوخالالووو
وضالالاوا الالتب وب أا الالهوبو...رووي ال ضضًوي الالضةواو:و قالالووبال ال وي ال موكشال ال ضعوبالال و ال ال حوووضضالالضو الالبكاوأاو
اةضالبعبواةق ضال واةالالبمو ب الالثو الاوغض الالضتواةتشالالا نوعالالوواأليالالابوإةال ووايالالنواةقالواي او الالثو الالع و
اةضشاعواةوعع وإةال وت ق الموأعال افوضع يال وتعالافوبالاوحواةقالضيواووي ضالهواة الضض ووأضالضواةشالا ع و
ر يهضوأيابوإة واةق موو ص مور هضواةضبعبواةق ض وأكثاوضاوغ اهوورضةق موعال واوحواةال اواةتال و
ققهضوبو ضئوو

ةوضثوواةتعل موواةتلك وواةتبكاةوواةتشا ن .و

واةق موكلض و ضنوضفا عضواةق ض واةت وع واةه فواةبمو الع وإة الهوا ي الضاووكضالضوأيهالضو
ع واةكلض واةشضئع ور ورقهواةقضيواو ي وب ضاوأع اره .و
تعا فواةق ض واةلغوم :و
وةفالالظواةق ال مور ال واةلغ ال و ضالالنوي ض ال وو الالبكاوأاوأصالاللهضوبالالضةواووالوبضة الالضءوأمويوض ال وإالوأاو
اةواوويلبتو ضءوة كويهضووك اوضضويبلهضووأليهالضوضالاوضالض ةو مووومرواةتال وتال وو لال وايتصالضبوأوو
الاللموو قالالوووابالالاوضيظالالواو واةق ضال وثضالالاواةشال ءوبالالضةتقو مووويال و الالض واةالالثضاوي ضال وأليالالهو قالالوموضقالالضمو
اةش ء  .و
وور واة
عاتوةيضووعووت

ثواةشالا فو يالضةواو الضوا الوووا وةالوويوضالتوةيالضورقالضووا وعالوواةضقالوم وأموةالوو
وي ض واةش ء .و

وورال وب يالالضواةل ب ال و يواةال و ال واآلاو قوةالالواو يالوامروأمواةشالالخصواةضخالالتصورال وت
ي ض وش ءوضضوكضةعقضاوضث ً .و

وور واةقاآاواةكا مووا تو{ ِ ًي ِ
ضويَ ًضضو} iرو و
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وأمو يالضًوض الالتق ضضًووورال و الالواةواةب يال ووا ويوةالالهوتعالالضة و ِ ِ
ِضال ِ }وويال ور الالاعضو
{وَبةال َ و ال ُالاوا ِّةقَ َ
َ
اباوكث اوبقوةهو اواةضل واةعض ة وأوواألض واةض تق ض واةضعت ة ووأضضور ويوةهوتعالضة ِ
و{ر هَالضو ُكتُالبو

ِض }وأموكتبوا واةض تق ض واةت و ضءوبكاعضور واةقاآاواةكا م iiر .و
يَ َ

واةق ض وع وييض وا ي ضاو يوا ضضيهوبهع افوضق ال وأووضشال واو وتعط الهوضعالض اوةل كالمو

ل ال واألش ال ضءوواألرعالالضووبضة
اةض

الالاوواةقالالب وأووبالالضألضاوواةيه ال ووو ضكييالالضوأاوي الالتيت وض ضو ال وضالالاو

اتوةلق ض  -:و

 -1أليهالالضوتقتع ال وا ضالالضاورهال وشالالب ه وبضةضعتقال اتواألخالالاهوووةكيهالالضوتختلالالفو يهالالضور ال وكويهالالضو
قووخضصوضاواةضعتق ات.
 -2أيهضوت فلوا ي ضاووت رعهوأليهضور واأل ضسوتعتباوغض ضتووأع افور و وباتهض.
 -3تعتباواةق ض وع فوا ي ضاواةبموة هويو اوضاواةغض ضتواألوة واةضق

واةت وتعباو الاو

اةعقووا ي ضي واةضتطلنوإة واةغ بوو اوعض اهواةضغضوسوب بواةخ اوواةفعال ل ووأ الض و
ت ل ضتهور و بض ةواةخضةم.
ووووواةثضي واةغض واةضشاو واةت وتتضثوور واة ض ضتواةضض واةتال والوتتيالضر وأووتتعالضاضوضالنو
اةغض واةضق

و ضبق واةبكاوضثوو بواةشهواتوضاواةي ضءوواةضضووواةبي ا .و

 -4إاواةق ض وتعط يضوضعض اووضقض سووضوال اوي تط نوضاوخ ةهضواكتشضفواآلت :
أو=واخت ضاوأيابواةو ضئووإة واةه ف .و
بو=واخت ضاواألضثووواألرعووضاوب اواةب ائوور وت ق مواةه ف .و
الو=واة كمو ل واألش ضءوواألرعضووأ هضوأ

اووأ ضوووأر ووأرعو .و

و=وإ طضءوصف وا ةلاموواةو وبور واة ضةوورضةفع ل وي ض و بواةت ل وبهضووواةع اةال وي ضال و
اللض و ل واةيضسوووا

ضاوي ض و يبغ وضضضا تهض .و
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وتيبالنوضالاواةعقالوواةبشالامواةالبموعالوووا ال و يال واة ض النورضةيالضسو شالتاكواورال و

ع الو=واةق مواةضق

اةقال ال موو تواص الاللواوبه الالضوو ت الالضكضواوإة ه الالضورهال ال واةقض ال ال ةواةضش الالتاك وب الاليهمووكض الالضوأاواةقال ال موتعتب الالاو
اة صاواةضي نوةل ض نواةبمو ض هموكبة وضاوا ت اءوبععهمو ل وبعض .و
وو=وأضالالضواةق ال مواةضشالالاو ور يهالالضوتختلالالفوضالالاوإي الالضاوإة ال وآخالالاوأليهالالضوتتعلالالموبضة ض الالضتواةضض ال و
ةإلي ضاوإالوأيهضوالوتكت بوصف واةشا  .و
ق موبعضواةبض ث اواةق موإة ويو ا -:و
 -1ي موأوة وPRIMARY VALUESووع واةيو
 -2يال ال موثضيو ال ال و
واال تضض

VALUES

واةت وتتعلموبضة ض ضتواةبض وةو

.

SECONDARYووعال ال واةتال ال وته الالتموبضة ضي الالبواألخ يال ال و

.

إاواةق ال موتختلالالفو الالاواة ض الالضتورضةق ض ال وأ الالض وضالالاواة ض ال وواةصالالضئموضالالث ًو الالسو
بضةعطشوواة وعووعيض و ض وت رعهوإة واةضضءوواةطعضموووةكالاواةق ضال واةتال و ت
ضالالاو ض تالالهور ال و و الالهوو طشالالهوور كالالفوو صالالباو الالاواةضالالضءوواةطعالالضمو

السوبهالضوأ لال و

ض الالهوبق ض ال واةصالالومو

وثوابهوووةعوواةفاموب اواة ض الضتوواةقال مو كضالاورال وأاو الضئاواةضخلويالضتوةال هضوا ت ض الضتوتوةال و
ضعهضو ض ضترور و اوأاواةق مو قتصاوو و عضو ل وا ي ضاواةعضيو .و
وعيالالض وآااءوأخالالاهوتالابطوبال اواةقال مو اةق ضال رواةضفالالا ةووبال اواةال وارنو اةال ارنرواةضفالالا و
أموبال اواةق ضال وواةال ارنواةالبموعالووتالوتاو اخلال و الا وا ي الضاوي الووعال فوضعال اورال و ال اوأاو
اةق ض وع وبة واةتصواواةقضئموخلفوعباواةتوتاورهال وأمواةق ضال وتصالب وضصال اًاوةل فاللووب يضالضو
تع واة ض واةطب ع وضص واًاوةل رنوواة ارنواةبمو ضكاوأاويقالووو يالهوأيالهو ضةال وضالاواةتالوتاوأوو
اال الالتع ا واةال اخل واةالالبمو الالهمورال وتو الالهواة الاللو وي الالووغض ال وأووعال فوضع ال اوور ال و ال اوأاو
اةق ض و بضاةو اواةتصواواةقضئموخلفوبة واة ارنواةبموُعافوأ عالوضًوبهيالهو ضةال وشالعوا وتال رنو
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اةكالالضئاواة ال وي الالووعال فوضعال اورهالالووض ال وأ ض ال وةل الاللو وورضةال ارنو الالهت ويت ال واةق ضال ورضالالاو
ؤضاوبضةع اة وضث ًوكق ض و فتاضوأاوو

ور وباتهو ارعضًوي ووتطب قهض .و

كضالضوأاواةع يال وبال اواةال ارنوواةق ضال وعال واةع يال ويف الهضوبال اواة الوعووا

الالضسوبالالهو

اةبمو علهو ارعضًوي وواةطعضمو األكور .و
وضثضووآخالاوضضكالاوأاوي الويهوعيالضووعالوو ضكالاوأاو قالوووأاواةضقضوضال وأوواة ا ال وأوو
اة هض و ي ض رووااويتوواةع ووواةتخلصوضيهوكض تعضاووصوالًوغل واة ا و عتباو ارنووعكباو
تع وةيضوأاواة ارنو ضة وشعوا وت رنوا ي ضاوي ووع فوضع او ي ض ر .و
ةق وتع توتعضا فواةق ض واالصط

ور ضض وااليتصض و اواوأاواةق ضال وتعيال و

ي ضال واةتبالض وواةت الالضاموأمواة العاواةضقالالااوةل اللع وأوواةعقالضاووأضالالضورال واةض الالضوواة ض ال ورتعيال و
اكتشالالضفواةض الاللضضتواةق ض ال واةعالالضي واةتال وتشالالكوواة الاللو واة ض ال ووأضالالضو ضض ال و لالالمواةالاليفسو
و ل الالمواال تض الالضعورال ال يهمو الالاواوأاواةق ضال ال وضع الالضاوا تض الالض

وبووصال ال غ وايفعضة ال ال ويو ال ال وو ضضال ال وو

تتص الالووض الالاويا الالبوبضةض الالتو ضتواةخلق ال ال واةتال ال وتق ال ال ضهضواة ضض ال ال وو ضتص الالهضواةفالالالا وض الالاوب ئت الالهو
اال تضض

واةخضا ووو ق موضيهضوضوال او بااوبهضوأرعضةهوو تخبعضوعض ضًووضاش اً .و
أضضو لضضوأصووواةتاب ور اواوأاواةق ض وع و بضاةو الاوض طالضتووضقالض سوي كالمو

بهالالضو ل ال واألركالالضاوواألشالالخضصوواألشال ضءوواأل ضالالضووواةضوع الو ضتوواةضوايالالفوضالالاو الالثوي ضتهالالضو
و يهضوأوويب هضوو موي ضتهضووأوور وضيلة وضع ي وضضوب اوعب اواة

او iiiر و

تتضثالالوواةقال مواألخ ي ال ور ال وض ضو ال وضالالاواةضعتق ال اتواةشالالضئع وب ال اوأر ال اا واةض تضالالنوو
رهال ال و ب الالضاةو الالاويظ الالضمو تع الالضاوأ ك الالضموتقل ال ال وباتوط الالضبنورك الالاموض ال ال ال ورال ال وإط الالضاو الالضةو
اةض تضنوووبضةتضة ور اواةق موتعكالسوأعال افوا ي الضاوواعتضضضضتالهوويظضضالهواال تضالض

وواةثقالضر و

اةالالبمويشالالهور الالهوووره ال و الالضالتوأ وةو ال و قل ال و يوا ضالالضاوبضيظوض ال وضالالاواألع ال افواةت ال وتا الالمو
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اةطا الالموأوواةض الالضاواةصال

وةإلي الالضاواةالالبمو الاتبطوبالالهوركال اًاوو الاللوكضًوواو الضًوو ضال ًو كضةصال مو

واةور ال ال ال الالضءوواةتع ال ال ال الالضواوواةتال ال ال ال الاابطوواةض ال ال ال الالضواةوواةع اةال ال ال ال ال وواة ا ال ال ال ال ال ووا خ ال ال ال الالضءوواةك ال ال ال الالاموواةش ال ال ال الالافو
واةش ض ...وغ اعضر .و
وضص ال اواةق ال مواألخ ي ال و ق ال ةوا ي الالضاواةضاتبط ال وبهع ال افو الاللوكهووت ق الالموباتالالهو
ا ي الالضي واةت ال وةهالالضو ال وأ ي ال ور ال وتصالالارضتهواةيضبعال وضالالاوي ضالالهواألخ ي ال واةت ال وت ال وتو هالالضتو
اةفا وي وواةفعووووي وتكالواوواعال و الت وو ل هالضوضالاوخال وواةضيطالمواةلفظال وةإلي الضاووويال و
تكالواوعالضي وكضضيال و الت وو ل هالضوضالاوخال وو اللو وا ي الضاووتصالارضتهواةفعل ال وووةالبة ويالالاهو
أاوعيالالض وااتبضط الضًووث ق الضًوب ال او اا ال واةق ال مواألخ ي ال وةإلي الالضاوووب ال او اا ال واة الاللو وا ي الالضي و
بض تبضاهوضاآةوكضشف و اوي مواةفا وو يوااوكضاواة لو والو عبالاورال وبعالضواأل الضاوتعب ال اًاو ي قالضًو
اواةق مواألخ ي وةإلي ضاووالو عكسوتل واةق موورهيض وضاواةيضسوضاو صالوو يال عمو ضةال و
رصالالضموب ال اوي ال ضهمواألخ ي ال ووب ال او الاللوكضتهمواةشخص ال ووضثالالوواةالالب او ؤضيالالواوبضةع اة ال وكق ض ال و
أخ ي ال ووةكالاليهمو ظلضالالواوغ الالاعموووةكييالالضوالوي الالتط نوأاويق الالووو الاليهمور ال ويف الالسواةوي الالتوايهالالمو
ؤضيالالواوبالالضةظلموكق ض ال وأخ ي ال وووةكالاليهموي ال و ف الالاواوأ ضي الضًواةظلالالموبضةع اة ال وةقيض ال وضع ي ال وابضالالضو
كويواوي ووصلواوإة هضوباؤ وخضطئ وي و ت اا عواو يهضور ضضوبع ووةكاوبع و ا .و
وةبة ور اواةق ضال واألخ ي ال ويال وتختلالفوضالاويظالاةوإةال وأخالاهووضالاورالا وإةال وآخالاوبقال اوا تكالضمو
عؤالءواألر اا وإة واةق مواألخ ي ور وضوايفوضختلفال ووةعالوواةضثالضوواةتالضة واةالبموي الويهورال وعالباو
ا طضاو وع وضفهوضيضوضاوخ وواةعاضواةبموبكايضهور ضضو بم ivر .و
اةضثالالضوو/وعيالالض وضالالاو قالالوموبض ضوة ال واال ت ال اءو ل ال وإي الالضاوآخالالاوبضةعالالابواةضبالالاحو
اةبموابضضو ؤ موإة ويتوواةضعت هو ل هووريظاةواةيضسوإة واةضعت مويظاةوظلمووتعال مو يوا الاامو
رال وإطالالضاواةقال مواألخ ي ال وا ي الالضي رووورال ويفالالسواةويالالتوويالالاهوأاوعيالالض وأيالالضسوآخالالا اوو يوااو
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كالضيواويلال والو الاواورال وبةال ويفالسواةيظالاةووبالووإيهالمو الالبعبواوإةال واةضعتال هو ل الهوو طلبالواوضيالالهو
ب ة الالضحو يواص الاااوأاو تيالالضلوو الالاو قالالهور ال وضوعالالوعواال ت ال اءو ل الالهووض ضوة ال ويتلالالهوضالالنو الالبمو
ا صاااوواةتاص ...ووو ي ضضو تض

واةضعت هو ل هوب قهوو مواةتيضلووةلض اموأوواةض الاض او

اةقتلال وورال اوأوةئال واةض ضو ال وضالالاواةيالالضسواةو الالطضءو الالاواورال وضيطالالمواةضعتال هو ل الالهويو الضًوضالالاو
مواةت ضض وكق ض وأخ ي ووبضةتضة ورهوو

مواألخال موووعالموبالبة و يقلالواوعالبهواةصالف وضالاو

اةض امواةضعت مواةقضتوووو صبويهضو لال واةبالامواةضعتال هو ل الهوهوأليالهوةالمو تيالضلووةلض الامو تال و
ت وةهوراص وأخاهويا ب وال ت اءو

ووض ضوة ويتوو

ال ةوأخالاهوووعكالباو بال ووةيالضواةفالضامو

ب ال اواةق ض ال واألخ ي ال واةثضبت ال و ي ال وا ي الالضاوو الاللوكهواةغ الالاوثضبالالتور ال وبعالالضواأل الالضاوويت ال و
ا تهالالض هوأووتف ال اهواةخالالضط ووةالالووإة ال و ال اور ال وضفهالالومواةق ض ال وا ي الالضي واةثضبت ال وواةفالالاموب يهالالضو
وب اواة لو واةعار وةبعضواةضي ار اوضاواألر اا  .و
وعكالالباويالالاهوضالالاوخال ووعالالباواةضثالالضووأاواةشالالا ع ويف الالهضوتؤكال وأاوي ضال و فالالظواةالاليفسو
و قهضوأ ظموضاوي ض واأل كضمواةفا واةعار و اةو الطضءرو قالوووا وتعالضة و وضالضو عالوو لال كمو
ضاواة اوضاو اجروو قوووأ عضًو إالوضالضواعالطااتمرو يال ضضوت الضووواأل الاافواال تضض ال وأاو
تلغ ال و قالالوموضالالاوأصالالضبهموعالالا اًاوبضةغ الضًوبالالضةيفسوأووب الالببو ا الوضًوةإلي الالضاوووةيتالالبكاور ال وعالالباو
ا طضاويوووا وووا وصل وا و ل هوو لموإة وأ ضض وبالاول ال و يال ضضوطلالبوضيالهواألخ الاوأاو
شالالفنوالض الاأةوأخطالالهتووطلبالالتوشالالفض واةا الالووووتعه ال توبع ال موتك الاااوبة ال ووأيهالالضوض الالتع ةوألاو
تال ال رنوثض الالاوخطهع الالضووتكف الالاو ي الالهوبعشال الاةوأع الالعضرهوضضة ال الضًووضض ال الضًو..رض الالضباوأ الالضبواةا الالووو ل الالهو
اة

م؟ و

ةق ويضووأل ضض  -:و
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أتشالالفنو الالضوأ الالضض ور ال و ال وضالالاو الال و وا وووا وةالالووأاورضطض ال وبيالالتوض ض ال و الايتوةقطعالالتو
عضرر vر و
أووكضالالضويالالضووصالالل وا و ل الالهوو الاللمووويالالبكاوبقالالوووا وتعالالضة و َضال ِّالاو َ ِضال َوو َ ال َِئ ًورَال َ وُ ِّ ال َاللهوإِالو

ِضثِّلَهَضرر viرو .و

رهوو افواةو طضءوكووعبا؟ و
خصائص القيم األخالقية اإلسالمية:
-1وأاواةق مواألخ ي ور وضعظضهضوتيبنوضاويهاواة اوا

ض واة ي ف .و

-2أيهضوتقومو ل وأ سواةشضوووواةتكضضووةضختلفو وايبواة ضةوا ي ضي  .و
-3ةهضوخضص واال تضاااوواةص

ور وكوولضضاووضكضاووةكوواةشعوبوواألضم .و

-4ةق و ضءتوبصف واةيفالنوةإلي الضي و الضموووةعالووأعالموخصضئصالهضوأيهالضوتعطال وةضضضا الهضوصالف وو
اال تااموواةتق اوووتك بهوضكضي و ضة ور وو طهواال تضض

.و

-5ضاوخصضئصهضوأيهضوغ اوضتطار وأووضفاط وب واوإرااطوأووتفا ط .و
-6أيهضوضاتبط وبعضل واةثوابوواةعقضبوواة

ضب ...و

تعريف األخالق ومفهومها:
ةعووضاوعاواةوأعض وعباواةب ثوأاويت هووضضوعووتعا فواألخ م؟وضضوضفهوضهض؟ و
وا

ضب وضتيو ووطو لال وويال وأ ةال واةكث الاوبال ةوهورال وإطضاعالضواةعالضموض الضوالًواةغالوصورال وتعا فهالضو

عالالضاوشالالضوة وشالالضر وكضر ال وووشالالفضر وشالالضلتوشالالضوواةشالالضووورهالالوواألخ ال موع ال واةع ال جوةكالالوو
اةضفض ؟ و
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وعووع و اةضتضثل ور و ض اتيالضووتقضة ال يضووأ ااييالضواةتال وواثيضعالضوابالاو الاوأبو الاو ال وو الايضورال و
اكضبهضويه ضووضضضا ...؟ و
عوواألخ موع واألواضاوواةيواع واةت ووا تور واةكتبواة ضضو ؟وواةشاائنواةابضي ؟ و
ع الالوواألخال ال موعال ال وتلال ال واةض الالضئووواةيظا الالضتواةتال ال وطا ه الالضواةف

الالف ورال ال وضختل الالفواةعص الالواو

واألضضكا؟ووعوواألخ موع وتل واةتصارضتواةت وتص او اوا ي ضاواةعضيووب كمواةعقووضالاو
أرعضوووأيواو..؟ و
عوواألخ موع ويبنواةعض اووضضو ضل هو ل و ض تهوضاورعووويوو؟ و
ي وتكواوضعظموعبهواال ثضااتوأوواةت ضؤالتوتعالضا فوةضوعالوعواألخال موووةكالاورال واة ق قال وأاو
اةال الاللضاوواةتطال الالواوواةضعار ال ال وي ال ال وا تال الالضلتوبععال الالهضووثبال الالتوة ال ال يضو ق ق ال ال وبة ال ال ووكضال الالضوأاواةضيطال الالمو
واةضوعو

وأصب توتارضوبة وبووواةعقووأ عضً .و

رضأل اافو–واةت وع و ضنو افو–وغضةبضًوضضوتكواوضتقلب ووضتغ الاةووغ اعالضوثضبتال ووإعالضر وإةال و
اخت رهالالضوضالالاورت الاةوإة ال وأخالالاهووضالالاوشالالعبوأووأض ال وإة ال وأخالالاهوورالاله اافواةقالالااواةضضع ال وغ الالاو
أ الاافواةقالالااواة الالضة ووو الالافواةا الالوور ال واةشالالامو ختلالالفوبالالووو تيالالضيضوضالالنو الالافواةا الالوور ال و
اةغابووو افواةب ومو ختلالفو الاو الافواة عالامووو الافواةض اللمو ختلالفو الاو الافواةغ الاو
ض لمووو افواألواوب و ختلفو او افواألرا ق ..وعكبا .و
ووا وأوورالالوو
ووكضالالضويالالضوو .ضيصالالواو ل ال وا الالبورالالضةعافوضثالالوواةالالا و ضالالاو ل ال وضلا ال و
ر ضالووا هالضوو ضاو لال وضلبلال ور ضالووا هالالضوورهالووضتغ الاوضالالاوضكالضاوإةال وآخالالاووضالاوشالالا و
إة وأخاهvii ...ر و
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وي ويع واةقاآاواةكا مو ل وضاو تخبواواةعافوضص ااوة لوكهمووضق ض ضوألخ يهالموو
رقال و الالضءورال ويوةالالهو الاللوو الالوو يوِا َب ِ
اوي ال َووةَهُالالمواتبِ ُعالواوضالالضوأ َِّيال َالل َوواةلالالهُويَالالضةُواوَبال ِّالو َ ِ
وضالالضوأَِّةفَِّ َيالالضو َ لَِّ ال ِالهو
ويتبالالنُ َ
َ
ُ
َ

ضءَيض...ررviii .ر و
َآب َ

ِ
ِ
ووِاةَ ال و
وضالالضوأ َِّيال َالل َوواةلالالهُ َ ي
ور ال وضوعالالنوآخالالاو الالضءويوةالالهوتعالالضة و َ يوِا َباوي ال َووةَهُال ِّالموتَ َعالالضةَ ِّواوإةَ ال َ
ِ
ِ
وا...رو
ضووَالوَ ِّهتَال ُ َو
الضؤ ُع ِّم َ
الضا َ
الضوو َ ال ِّ َيضو َ لَِّ الاله َ
والوَ ِّعلَ ُضال َ
ضءَيالالضوأ ََوةَال ِّالوو َكال َ
وآبال ُ
وآب َ
اةا ُ الالووويَالالضةُواو َ ِّ ال ُالبَي َ
الواو َشال ِّ ًئ َ
ضوضال َ
ixر .و
xر .و

ووِايالضو َ لَال وآثَ ِ ِ
ِ
وارو
وض ِّهتَال ُ َو
ضءَيالضو َ لَال وأُضال َ ي
الضوو َ ال ِّ َي َ
ضوآب َ
الضاع ِّم ُ
كضضو ضءويوةهوتعضة و َب ِّوويَضةُواوإي َ
نخلصصوضضالضوتقال موأاواةعالافوواةعالض اتوواةتقضة ال والو ضكالاوةهالضو ض عالضوأاوتكالواوتعا فالضو

ةألخ موأووضص ااوةهضووأ ض ضوة لوك ضتوا ي ضاووأخ يه .و
ةق ال ال وكال الالضاووابضال الالضوضال الالضلاووضعظال الالمواآلبال الالضءوأوواأل ال ال ا و صال الالاواو ل ال ال واضال الالت

واة ال ال حو

اةشخص ور واةب وتووكضضوكضيتو ضل ضتوااليتقضموواةشافوواةثضاوضيتشاةوبال اواة ض النوووكضيالتو
بيتواةعالمورال واةغضةالبوالوتتاللوجوإالوابالاو ضهالض...ووةكالاوعالبهواةعالض اتوواأل الاافوتكالض وتكالواويال و
ايتهتور واةض تضعضتواةعاب وواةشاي واة
أضضوضضوطا هواةف

ث وواةضعضصاة ...و

ف ووأص ضبواةفكاوضاوضفضع موةألخ مووره وةموتكاوةهالضوصالف و

اةشضووووا طضاواةعضمواةبمو ضعهضور ويضةالبوضو ال و ك البهضوصالف واةبقالضءوواال التضاااوواةثبالضتوو
وضضكالالاوأاويعتض ال واةقالالووور ال وأاوعالوالؤالءوةالالمو ورق الواور ال وتق ال مواةضالاليه واة الالل موواةضقبالالوووةألخ ال مو
واة لوك ضتوا ي ضي وووببة ورال اورل الف واألخال مو

اللتوتضضضالضو الاوا الموا طالضاوأوواةصالواةو

اةضثل وةألخ موا ي ضي وواة لوك ضتواةبشا  .و
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ر الالقااطوض الالث وك الالضاويال ال واب الالطوضي الالبو ال الواة وأابعال ال وي الالاواويب الالوواةضال ال

وبال ال اواةفع ال ال ل و

األخال ال مرووواةضعارال ال ووةكي الالهواغ الالموا ته الالض هواةضف الالاطوك الالضاويال ال وي ال ال وأووتيض ال ال وبع الالضواةعواض الالوو
األخاهور و ضةوا ي ضاووتهث اعضو لال وي اتالهوويه الهورض ي الضاوةال سو قال ورقالطووةكالاواةفالواامو
اةفا وواةق ااتووا ضكضيضتوتختلفوضاوإي ضاوإة وآخاوبطب ع واة ضو .و
أضالضويظالاةوأر طالواواةضثضة ال ورال وعالباواةضوعوالوعور يهالضوتكالالض وتكالواويال وت الضولتوضيظالالواو
اةعق الالوورال ال و ضهوا ت الالهواةضثضة ال ال واةتال ال و ل الالموبه الالضورال ال واةهال الواءووالو ضك الالاوةه الالضواةا الالوورال ال واألاضو
وت ق قهالالضو ضل الالضورق ال ويتلالالتوكالالووضالالا ضووعالالع فووضشالالوهووغ الالاويالالض اووو ضعالالوووويعالالتو ل ال و
يظضمواأل اة .و
وي ال وا تبالالاوأاواة ض ال وع ال واةع اة ال ور ال واة وة ال ووواألخ ال موع ال واةع اة ال ور ال واةفالالا ووو
وةبة ور اوصل واةوصووب اواة ض وواألخ مو وضت ي ووعضض و xiر .و
أضالالضوو ه ال ويظالالاواا الالطوو اةيصالالفواألوووضالالاواةقالالااواة اابالالنويبالالوواةض ال

رورق ال و الالضءتو

بضةو ط واألخ ي ووواغموضضور هضوضاوإ ضب ووإالوأيهضوصعب واةت ق مورل سوعيض ور ضضو بال وو
و الالطضوبال ال اواألخال ال موواالي ال ال وووأووبال ال اواة ضعل ال ال ووا

ال ال موأووبال ال اواةصال ال موواةك الالببوواأهو

اا طووكبة وأاواةفع ل واةت وي ي وضيهضواةخ اوي وتعايضو اوي تعضلهض xiiر .و
أضضواةض ا واةفل ف واالب قوا وبل ضضال واب قالواورال واةيصالفواةثالضي وضالاواةقالااواةثضةالثو
يبالالوواةضال

وووكالالبة واةض ا ال واةفل الالف واةاواي ال وبل ضضال ول يالالواورال ويفالالسواةفتالاةورهضالالضوض ا الالتضاو

رل الالف تضاوضض تالالضاوووالوتعتارالالضاوب الالضةوأخالالاهوةإلي الالضي و لق ال ور هالالضوكالالووضالالاواةخ الالا اوواألش الاااو
لاءوورضيضxiii ..ر .و
أضضواةف ل وفواةض ته وارلوط اورق وبعبوإة وأاوغض واةاليفسوا ي الضي وأاوتالتخلصو
ضاوعباواة

واةضض مواةبموعووأصوواةشاوةتعو وإة واةوا واةف ضض .و
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وض ضعض ور وإ الض ةواة الضةوإةال و الثوكضيالتورال وبال ءواةخلالمو

واألخ مو ي واةض و
ي ضضو فلتوبضةضبضع وواةكضضو .و

أضضواة هو ورق وأضاتوبضألخ مواةفضعل وألاوا وتعضة و ث بوضاو تبالنووصالض ضهورال و
األخ موكضضو عضيبوبش ةوبضةغ وضاو خضةفهضوووةكاوأعلهضوايقلبواو ل و ه عم .و
وأض الالضواةض ال ال

ورقال ال ول ض الالتوأاواألاضووا مواةال ال ضوعووااو لال ال وا ي الالضاوأاو ال ال خاو

كيولهور واة ضضءوألاواةش طضاوار و ضةمواألاضوووعوو اواةبشاوإة واةخط ئ  .و
ويختصالالاواة ال ال ثوويت الالضولورتالالاةواةق الالاواواةض
ضا لال وا

ال موخال وواةقالااواة الضبنواةضال

الال واألوةال ال ووةيتع الالاضوإةال ال ورتال الاةوأوو

موور هالضوتالالمووعالنوإطالضاوض ال وةضوعالوعواألخال مو

واةقال موووا الالموضفالالضع موضقييال وةالالهووووعالالنوعالوابطوو ال و وةيه الالهووعالالووضالالضو الالي ضووواةتعالالاضوةالالهو
ال قضوبضةتفص و .و
وكضالالضواختلالالفور

الالف واةفكالالاوا ي الالضي ورال وضا لال وضالالضويبالالووا

األضاور واةضا ل واةتضة وةإل

مواةت واختلالفور هالضوأ عالضور

تل واالخت رضتوكضيتوالوتتعضاضور وضعظضهضوضنواةعق ةواة

ال موورقال و صالالوويفالالسو

الف واةفكالاوا

ال ض ووةكالاو الوو

ة .و

رقال وا ته ال واةفالالضااب و239وع الالورال وتصالالواهوةض يتالالهواةفضعالالل وواعالالتموبضوعالالوعواألخ ال مو
واةق مواغموأاو اباوطف وو531وعالرو قووو يهو وأيهوأ هسواةخلمو ض عضوضاوا ضال وا وتعالضة وو
إبو عووضص اواةكووإة واةع موووعبهولة والوتقضوووو ثاةوة سوبع عضو بارو xivر .و
كض الالضوتي الالضووواةف ل الالوفواةعضال ال مو اب الالاو ال ال يضرورال ال واةق الالااواةخ الالضضسواةه الالاموضوع الالوعو
األخ مووي وتوارموأ ضيضوضنوغ اهووواختلفور وأ ضيضوأخاهوضنواةغ ا .و
أضالالضورت الاةو صالالواواةظال مواةقالالاواواةو الالط ورق ال وكضيالالتوباك ال و ااك ال ةوةالالمو الالاور هالالضواةفكالالاو
ا ي ضاور وأوابضوتطوااتوضعار ووثقضر ال وووكالضاوا يطالضعويال و بالثور هالضور الض اووكضيالتوضا لال و
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اة ال وأخ ي ال واغالالموأيهالالضوةالالموتخالالوويهضئ الالضوضالالاوأص ال ضبواةفكالالاواةفل الالف ور ال وشالالبهو ل الاةو أ ب وا الالضرو
األي ةسووشبهواة ل اةوا طضة  .و
وضالالنوظهالالواواةض ا ال واةفل الالف واألواوب ال واة

ثال ور ال واةقالالااواة الالضبنو شالالاوبل ضض ال و و

ا ي الالهو كالالضاتروبالالالتواآلااءوواألركالالضاواةفل الالف و الالوووضوعالالوعواألخ ال موواةق ال موإالوأاو كالالضاتو
واتبض هوواةواووضضةواوإة واةضبعبواةاواي واةبموأشايضوإة هوضاويبو xvر .و
أضالالضوواةف ل الالوفو بيت الالضم1832روو الالواوا الالت وااتو1873ورق ال ويه الالضوضالاليه واةض ا الال و
اةفل ف واالب قوا واةق ض  .و
وعكباوتع توأركضاووآااءوويل ضتواة ض ةواةف

ف ووأص ضبواةفكاواةفل ف وو ضءتو

اةكث الالاوضيه الالضورال ال وص الالواوضتيضيع ال وتخ الالضةفوبععالالهض...وإالوأاوعال الؤالءويالال و الالضوةواووا تهال ال واورال ال و
ضوعوعواألخ موواةق موووالو ضكاوأاو تيكاوأوو يكاوأ وة هو عموبغالضواةيظالاو الاوطا هالضو
وتق ضهضوةلضوعوع..وإاوعؤالءوضنوغ اعموضضاوةمويبكاهوضثالووا الب يولاو1677وووتوضالضسوعالوبلو
1679ووو ال الالواوةال الالو و1704وووكضيال الالتو1804وووي تشال الالهو1903وووا بي ال الالاو1904ووآخال الالاواو
غ اعمووكضيواوي وغطواوعبهواةض اا ووبق ااتهمووضضوتوصلواوإة هوضاويتضئ ووكضضو قوةواوةال سورال و
االضكضاوأب عوضضاوكضاووتل وكضيتو هو عمووي ااتهموووبة وكضاو طضئهم xviر .و
أضضواةقوووبضاواألخ موواةق موع وضضو فالهوأووضضو ص اهواةعقالوووا ي الضاواةعضيالووضالاو
يالالوووأوورعالالو...ور ال اوبة ال واغالالموضالالضو شالالوبهوضالالاوضيطق ال ووضوعالالو
ص

وإالوأيالالهور ال واةوايالالنوغ الالاو

وو يواالوضضواختلفواةيالضسواةعقال ءوالاو ضال عهمو ضلكالواو قالوالوو البورال وعالبهواة ضةال وأاو

كويواو ل وض توهو ضووضاواألخ موواةق م...ووةكاوعووعباوعوواةواينواةضض موواةعضل واةبمو
تع شهواةبشا ؟ و
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وعالالووضالالضو ص الالوواآلاور ال واةعال الااموواة الالو ااووأرغضي الالتضاوورل الالط اووت الالويسوواةال ال ضاو
و الالوا ض...ووغ اعالالضوضالالاوضيالالضطمو الاليمو ل ال وأاواةعقالالووا ي الالضي و تالالا موو ص ال اواألرعالالضووواأليالواوو
باتواةيه واألخ ي وواة لو وا ي ضي واة عالضامواةار الن...وأاوضالضو الاموعيالض وضيطالموبال واو
أخ مووالوي مووالو اللو ووالو قالوو شالوبه...وةعووبةال وعالوواةال ة وو لال وأاواةعقالووالوأ الضسوةالهو
بضص ال اواألخ ال موأووبضق ض الالهضووعالالبطهضوووأيالالهو–واةعقالالوو–و الالض لوتضضضالالضوةو ال هو ل ال ووعالالنو
يالالضيواوأخ يال و الالو واةعالالضةموو يواالوةضالالضباو عالالضي واآلاواةعالالضةمواةضشالالضكو؟وأةالالمو ضكالالاوعيالالض وضفكالالا او
ق ي اور واةضا ل واة ضبق وواة ضة وأمواة

ق وةهض؟ و

وةضالالضباواةضطضةب ال واة ائض ال وبضضضا ال واألخ ال موواةق ال موواة الاللوك ضتوضالالضو امواةعقالالوو ضل هالالضو
ل واةبشاوو فاضوتطب قهضووضضضا تهضور وكووويت .و
يواباوكالالضاواةعقالالووعالالووأ الالضسواألخال موواةقال مورلضالالضباو ضالالضاسواةض الاللمواةعضيالالوواةخط ئال و و
رهيض وضاواةض لض اوضاوالو صل ووضاو شابواةخضاوو لي وو اموو ظلم...ر .و
إييضور وطا يضوعالباوالوييكالاوي ضال واةعقالوووالوي الطوضالاويال اهووالويقلالووضالاوأعض تالهورهالوو
أ ظموواكباويعض ووعبهضواارنواة ضضءوب واو ضال وةخلقالهووبالووأاوعيالض وضالاو الاهوأاواةعقالوو اللءو
ضاواةابوورهوواةالبمو الابطواةعبالض وبخالضةقهمووب ويالهوالو عارالواوا واةعظال مووواةغ الاو ضيالووضارالوعو
يهواةقلموواة اج..وكضضو قوةوا .و
شال او .و ب ال واة الالل موض ضالالو وإة ال وعالالبهواةيقطال ور قالالووو ويالاللوواة ال اوعض الالضوةلعقالالوور ال و
ض نواألضواواةت وةووتالا واةعقالوووشالهيهور هالضوةعالوواة الب ووو اللو الاواةوصالوووإةال واة ق قال و
ر واةعقضئ وواةضبض ئواألخ ي ال وإ ضالضالووتفصال ووورال ويوا ال واةتشالا نواةعضضال ووتفصال تهو لال و
ضاوواخت فواةب ئضترو xviiر .و
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إاوص الالضينواةعق الالووع الالوواأليال ال اوواأل ال ال او لال ال ووع الالنواةيظال الالضمواألضث الالووة ال ال اهوو ضل الالهو
ووظ فتهوووااواةبموخلموا ي ضاور وأ

اوتقالو موعالوواأليال او لال ووعالنويالضيواوةعبالض هو اليظمو

ض نواة وايبواة ضت واةضختلف وةإلي ضي و ضض ووةلخلموأ ضع ا .و
أضضواةقوووبضاواألخ موواةق موواة لوك ضتوع ويبنواةعالض اووضالضو ضل الهو لال وصالض بهو
ضاويوووأوورعو...وأووأيهضوإض ءوضاواةعض اوإة واةفا و–وا ي ضاو–و xviiiر .و
يال و ب ال ووةيالالضوضالالاواةوعلال واألوة ال وأاوعالالبهواةفك الاةو شالالوبهضويو الالضوضالالاواةص ال وووةكالالاوإباو
ضقيضواةتفك اور هضوياهوأاواةعض اوالو صل وأاو كواوضص ااوةألخال موواةقال مووالوضيبعالضوةهالضوو
والوضق ض ضوتقضسوبه...ورضةعض اوأ كضضهوغ اوثضبتهووبووأيهضوتختلالفوكضالضووك فالضو

البواةلضالضاو

واةضك الالضاوورضةع الالض اورال ال وأواوب الالضوغ ال الاهورال ال وأرا ق الالضوورال ال و ي الالوبوأضا ك الالضوووأ ضي الالضوتك الالواوأ ك الالضمو
اةعض اوضبهض وغضضع وتتغلبو ل هضواةعواطفوواةضوايالفووواةضصالضة وواةصالواة و يلالوبهموضعال و
و ورهموضنوضعضو ر .و
كضضوأاوكلض واةعض اوبضفهوضهضواألخ ي وةالموتالا ورال وكتالضبوا و واةقالاآاواةكالا مرووالو
و الالو وةهالالضوأ عالالضورال وضعالالض موةغال واةعالالابوكضالالضويالالضوواةشال خضاو و الالوعاهو–وو بال واة لال موض ضالالو رو
xixر .و
ةبة و عتباوضصطل واةعالض اوضالاواةتعب الااتواةتال وا الت ثتهضوكتالبواألخال مواةغاب ال و
وي ال وأا ال وبالالهوإ ال ووضفهالالوموأخ ي ال وضيفصالالوو الالاوضفهالالومواأل الالضاواةضيلة ال ووب ال ووةهالالضورضةال ال او
ا

ض وضالث ًو ال ووإةال وبيالضءوا ي الضاوبالضةتقوهووب يضالضوضثقفال واةغالابووكتضبالهواألواوب ال او الواو

إة وبة وبضةعض اوكب ووةل ا .و
وةكاواةثضبتوواةص

وكضضويضووأيواواة ي م :و
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و أاواةعض او-ويف هو-و يبي وت توضفهوموتاابطواة اوواةخلم...رو 1ر و
قائمة المراجع
ض واةعضةض و 2002ر .و

-1واةقاآاواةكا مووط7وطاابلسو:و ضع واة وةوا

-2وأ ضال ال وضص الالطف واة الالضاوو اا الالضتورال ال وض الالباعبو ل الالمواةتف ال ال اواة ال ال ثووضصال الااتهو:واةال ال ااو
اة ضضع ا وةليشاوواةتول نو 2002ر .و
-3وأيالالواواة ي ال مووضشالالك تواةفكالالاواةضعضصالالاور ال وعالالؤوا

ال موواةق الالضعاةو:وض ضالالنواةب الالوثو

.تر .و
-4و ب واة ل موض ضو ووا

موواةعقووواةقضعاةو:و ااواةكتبواة

-5و ب واة ل موض ضو وواةتفك اواةفل ف ور وا

ث وو .تر .و

موواةقضعاةو:و ااواةكتبواة

-6و ل وخل الووأبالوواةع يال اوواألخال موواةقال مواةتابو ال ورال وا

ث و .تر .و

ال موو ال ةو:و ااواةو ال ل وةليشالاو

واةتول نوو2000ووص .76-75و
-7وض ض واب نو وعامووأخ ييضوواةقضعاةو:واةضؤ
-8وض ض وضختضاواةليلوي وواألخ مواة ض

واة

ث وةليشاوواةتول نو 1986ر .و

وواةقضعاةو:وضكتب واالي لوواةضصا و 1998ر .و

-9وضيصالالواو لال ال وا الالبووتالالهض تور ال ورل الالف واألخ ال موواةق الالضعاةو:وضكتبالال واالي ل الالوواةضص الالا و
.تر .و
-10واةق موا ي ضي وإة وأ ا؟وص ف واةثواةوو

و15164وصيعضءوو.2006-5-19
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الهوامش
)iرو واةواأليعضموواآل وايمو .161و
)iiروو ل وخل ووأبوواةع ي اوواألخ موواةق مواةتابو ور وا

موضو و ويظاةواةيع مووإ ا و

ض ضو وضا واةضختص او واةض ل 1و وط 1و ة :و اا واةو ل و وةليشا وواةتول ن و 2000ر وصو
 .76-75و
iiiرووأبوواةع ي اووضا نو ضبمووصو.77ووووووووووو و
 ivو ر وضا وواين وأ اث ويع وض ضوو ويتو و ر و

ت وض كض واةع

ت واة لئ وة ي و

2004
 vو .ض ض واب نو وعامووأخ ييضوواةقضعاة:واةضؤ

واةعاب واة

ث وةليشاوواةتول ن 1988روو

صو.90-89
viو واةوغضراواآل وايمو.40
 viiو .وضيصواو ل وا بووتهض تور ورل ف واألخ موواةقضعاةو:وضكتب واالي لوواةضصا وو
صو .284و
و وعامووضا نو ضبمووص .14وviiiو واةواةبقاةوواآل وايمو.170
ixو واةواةضضئ ةوواآل و .104و
xو واةواةلخافوواآل وايمو.22
 xiوض ض وضختضاواةليلوي وواألخ مواة ض

وواةقضعاةو:وضكتب واالي لوواةضصا و 1998روو

ص.18-17-15-14
xiiويف هووصو.25-24
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xiiiو .وض ض و وعاهووضا نو ضبمووصو .10و
 xivو .و ب واة ل موض ضو وواةتفك اواةفل ف ور وا

موواةقضعاةو:و ااواةكتبواة

ث وووصو

 .369و
xvواةليلوي ووضا نو ضبمووصو .110-85و
وو .وض ض و وعامووضا نو ضبمووصو.11 xviو .وا ض وضصطف واة ضاوو اا ضتور وضباعبو لمواةتف اواة

ثووضصااتهو:واة ااو

اة ضضعا وةليشاوواةتول نو 2002رووص78ووضضوبع عض .و
xviiو ب واة ل موض ضو ووا

موواةعقووواةقضعاةو:و ااواةكتبواة

ث ووصو21ووضضوبع عض .و

وض ض و وعامووأخ ييضووضا نو ضبمووصو.23 xviiiوإاوعباواةقووووركاةوأاواةعض او ع وضص اًاوةألخ موواةق موواة لوك ضتوووعضبطضوةهضوو
كضيتوي وبالتور وأواوبضووال ا وايتشضاعضور و صاواةيهع واألواوب واة
ي ضم واةثواة واةفاي

ث وخضص و ي و

و 1789واةثواة واألم و ي ضض ويعت و ل واة لط واة ي واةكي

وواةضلك و

رهشض وعباواةطاحواة ضبموة كواوب ًو اواة ضيبواة ي ور وض ضوواألخ موواةق م .و
xixو ب واة ل موض ضو ووا

موواةعقووواةقضعاةو:وضا نو ضبمووصو63ووضضوبع عض .و

-وض ض و وعامووأخ ييضووضا نو

ضبمووص .99
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البحث التربوي

( المعوقات  ،والحمول المقترحة )
د .سعاد مصطفى فرحات
قسم التربية وعمم النفس كمية اآلداب /جامعة الزاوية
مقدمة:
يمعب البحث العممي دو ار أساسيا في تقدم المجتمعات وتطورىا وأصبح االىتمام بو
من المقاييس الرئيسية التي تقاس بيا حضارة الشعوب وتقدميا ،وتعد مؤسسات التعميم العالي
مثل الجامعات والمعاىد ومراكز البحوث المصدر الرئيسي التي تصدر عنيا البحوث
العممية ،حيث يشكل البحث العممي العمود الفقري ليا ،وأىم األنشطة التي تناط بالعاممين
بيا.
يعد البحث التربوي مجاالً من مجاالت البحث العممي ييتم بمعالجة المشكالت
والقضايا التربوية ،بيدف الوصول إلى حمول ممكنو ومناسبة ليا ،كما يمكن أن يساىم في
رسم السياسة التربوية ،وتوفير المعمومات والبيانات الالزمة لصنع القرار التربوي بطريقة
رشيدة ويميد لعمميات التغيير والتجديد التربوي واثراء المعرفة وتوظيفيا لحل المشكالت(.)1
فالمنظومة التعميمية في أي بمد ال يمكنيا أن تستقيم وتنجح في أداء دورىا كقاطرة
لمتنمية وركيزة أساسية في البناء الحضاري إال إذا تمتع البحث التربوي بدوره في تدبير
وتوجيو السياسة التعميمية الخاصة بيا ،ورصد العوائق والمشكالت التي تحد من فاعمية
المخططات والمشاريع التربوية ،سواء كانت ىذه المعوقات داخمية ناشئة عن خمل في
التصورات ،أو خارجية منبثقة عن تفاعل المؤسسة مع محيطيا االجتماعي واالقتصادي.
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وفي ىذا السياق يري "كيرنز " kearns ،إن ثمة حاجة ممحو ومتزايدة في مجتمع
المعرفة إليجاد دور فعال لمبحث التربوي في دعم واصالح التعميم لمتكيف مع الظروف
والضغوط في البيئة الجديدة ،ومواجية التأثير المتزايد لممعمومات والتكنولوجيا ،وتصاعد وتيرة
التغيير في كثير من جوانب الحياة في مجتمع المعرفة ،حيث يتطمب ىذا المجتمع دو اًر فعاالً
لمبحث التربوي في توجيو السياسات والممارسات التربوية(.)2
وعمى الرغم من التزايد اليائل لمبحوث التربوية كماً ونوعاً ،والحاجة الماسة إلييا ،إال أن
تأثيرىا

مازال محدوداً عمي السياسات والممارسات التربوية ،فيي تعاني أزمة حقيقية

ومعيقات تحتم عمى كل المعنيين والمشتغمين بيا ،ضرورة البحث في جوانب تمك األزمة
والمعوقات التي تواجييا ،وتقديم مقترحاتيم لمخروج منيا ،بما يكفل الزيادة من كفاءة البحث
التربوي ،والدور المأمول منو إلحداث نقمو نوعية في نظم التعميم بالبالد العربية.
إشكالية البحث وأىميتو:
نحن في الوطن العربي عموماً  -وفي ليبيا خصوصاً -في أشد الحاجة إلى
االىتمام بالبحث العممي في الحقل التربوي بخاصة ،حيث ال نزال نعاني من مشكالت تربوية
تتطمب حموالً جذرية كي تستطيع األنظمة التربوية العربية أن تواصل مسيرتيا وتحقق دورىا
الفعال في تنمية وتقدم الوطن ،ومن ثم كانت الميمات الممقاة عمى عاتق أجيزة ومؤسسات
البحث التربوي والنفسي في ىذه البمدان ميمات كبيرة وخطيرة ،كما أصبحت الحاجة ممحة
لمبحث التربوي في ظل التغيير المستمر في األنظمة التربوية ،من اجل تضييق الفجوة بين
طبيعة النظام التربوي وبين حاجات العالم المتجددة ،مما يتطمب أبحاثاً تربوية تتميز
بالموضوعية والمصداقية من اجل أن يكون متخذي القرار التربوي قادرين عمى االستناد الي
نتائجيا ،إال أن واقع البحث التربوي رغم ىذه األىمية يواجو تحديات ويعاني من صعوبات.
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وىذا ما أشارت إلية نتائج بعض الدراسات التي أجريت مؤخ ار مثل دراسة "أبو الشيخ،
 "2010التي أشارت الي أن دور التعميم العالي العربي في بناء مجتمع المعرفة يواجو الكثير
من التحديات التي تؤثر عمي قيامو بيذا الدور( ،)3ودراسة "بركات وعوض "2012 ،التي
أشارت الي أن دور الجامعات العربية في مجال توليد المعرفة مازال ضعيفاً في اإلسيام في
تنمية مجتمع المعرفة(.)4
والبحث التربوي باعتباره احد فروع البحث العممي يواجو العديد من التحديات التي
توثر عمي تحقيق أىدافو ،وتضعف من إسياماتو في بناء مجتمع المعرفة ،فإذا كان يتوقع
من البحث التربوي أن يكون دائما القوي المحركة لمسياسات التعميمية والق اررات المتصمة بيا،
والمصدر الرئي سي لممعرفة التربوية في مجتمع المعرفة ،غير أن ثمة ضعف واضح في
االرتباط بين نتائج البحث التربوي وصنع السياسة التعميمية.
وقد عبر "مطر وفرج "2009 ،عنو بالخطيئة ،التي تتمثل في وجود فجوة عميقة
بين عممية صنع السياسة التعميمية ونتائج البحث التربوي ،وطغيان الطابع السياسي في بناء
السياسة التعميمية واتخاذ ق ارراتيا بغض النظر عما إذا كانت نتائج البحوث التربوية تتفق مع
تمك التوجيات وتدعميا أم ال(.)5
كما أشار إلى ذلك (سيد عثمان  )1992حينما قال :أن ىناك خمس مشكالت
تعد بمثابة أبعاد تشكل أزمة لمبحث التربوي العربي ومعيقاً لو وىي:
 -1عدم االستفادة من نتائج البحوث التربوية في اتخاذ الق اررات التربوية.
 -2ضعف الطمب المحمي عمى البحث التربوي.
 -3افتقار الباحثين إلى ميارات البحث التربوي التطبيقي.
 -4نوعية البحوث وأساليب أدائيا.
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 -5الدعم المالي(.)6
وتأسيساً عمى ما تقدم فان بناء مجتمع المعرفة يفرض العديد من التحديات
والمعوقات التي تمقي بظالليا عمى البحث التربوي ،باعتبار انو منوط بو تشكيل منظومة
المعرفة التربوية التي تمثل احد روافده ،وعمى الرغم من الجيود المبذولة لالرتقاء بالبحث
التربوي لولوج ىذا المجتمع ،بيد أنو ثمة جوانب ضعف وقصور في مخرجاتو تقمل من
إسياماتو في أيجاد حل مشكالت الواقع التعميمي وضعف إسياماتو في تطور العممية التربوية
ذاتيا التي تمثل األساس الذي تقوم عميو عممية استيعاب وانتاج ونشر المعرفة ،وفي ضوء
ما سبق تتحدد مشكمة البحث في محاولة اإلجابة عمى التساؤل األتي :
ما ىي المشكالت والمعوقات األساسية التي تواجو البحث التربوي ،وما ىي الحمول
الواجب توافرىا لمحد منيا ؟
 أىداف البحث :تسعي الدراسة الي تحقيق األىداف اآلتية: -1التعرف عمى المعوقات والتحديات التي تواجو البحث التربوي وتضعف من إسياماتو في
بناء مجتمع المعرفة.
 -2تقديم بعض الحمول المقترحة لتفعيل مقومات البحث التربوي لتمبيو متطمبات مجتمع
المعرفة.
وتكمن أىمية ىذه الدراسة في إلقاء الضوء عمى التحديات التي تواجو البحث التربوي
وتحديدىا لمباحتين في مجال التربية عامة ،والمسئولين عن البحث التربوي خاصة لمواجية
خططيم ومشروعاتيم البحثية وأساليب العمل المتبعة لتالفي أوجو القصور في واقعو،
واإلفادة من بعض الحمول المقترحة في تفعيل مقومات البحث التربوي لموفاء بمتطمبات إقامة
مجتمع المعرفة.
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مفيوم البحث التربوي:
يقع مفيوم البحث " "Researchضمن أطار العمم ،ويتبادر لمذىن فو اًر أن
المقصود ىو البحث العممي أي البحث الذي يتبع الطريقة العممية بغرض تحقيق أىداف
العمم ،ونتيجة لتفرع العموم وظيور التخصصات المختمفة فأن نوع البحث يحدد بمجالو أو
موضوعو ،فالبحث التربوي ىو مجال من مجاالت البحث العممي ،ويعالج المشكالت
التربوية ،وىذا ما جاء في تعريف (ربحي مصطفى عميان ،عثمان محمد غنيم  )2003حيث
عرفو "بأنو بحث عممي في مجال التربية يسعى إلى تقديم إجابات أو حمول لمسائل أو
مشكالت تربوية معينة ،ويسمى البحث التربوي بحث أساسي أذا قدم إجابات نظرية عن
مشكمة البحث أو بحث تطبيقي أذا قدم إجابات عممية"( .)7كما يعرف البحث التربوي بأنو
جيود منظمة ومفيدة تيدف الي فيم الظواىر التربوية والتنبؤ بيا ،وضبطيا من اجل تحسين
الممارسات التربوية وتعظيم عوائد العممية التعميمية ،والتوصل إلى حل المشكالت التربوية
()8

في مختمف المجاالت

وبعد التعرف عمى مفيوم البحث التربوي يمكننا تعريف مصطمح

المعوقات بأنيا مجموعة العوامل التي تعيق عضو ىيئة التدريس أثناء ممارستو لدوره
البحثي.
 أىمية البحث التربوي ودواعي إنجازه:يحظى البحث التربوي باىتمام متزايد في كثير من البالد النامية والمتقدمة عمي حد سواء،
وىناك عدة أمور تبرر ىذا األىمية ويأتي في مقدمتيا ضرورة االستعانة باألساليب العممية
في معالجة المشكالت التربوية ،واتخاذ الق اررات المناسبة في ضوئيا ،إن اليدف األسمى
لمبحث التربوي ىو الكشف عن المعرفة الجديدة ،ومن خالل ذلك يقدم لنا الحمول واإلجابات
والبدائل التي تساعدنا في تعميق فيمنا لألبعاد المختمفة لمعممية التربوية وما يكتنفيا من
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مشكالت وما نجيمو من مجاالتيا .وفي ىذا السياق يؤكد (محمد مرسي )1994،إن البحث
التربوي يحسم الخالف في كثير من المشكالت التربوية وبخاصة المشكالت الجدلية التي
يصعب فييا إقناع أطراف الخالف بالجيود المطروحة ،وىكذا يوفر البحث الوقت والجيد،
كما إن المشكالت التربوية تكون في كثير من األحوال متجددة ،ومن ثم ال يكون حميا
جاى اًز ،وتتطمب بعض األفكار الجديدة التي تساعد عمي الحل ،ومثل ىذه األفكار الجديدة
تأتي عن طريق البحث التربوي(.)9
وىكذا يواجو البحث التربوي الحاجات المتجددة لممعممين عمي اختالف مستوياتيم
سواء كانوا جددا أو قدامي ،وسواء كانوا تقميديين أم مبدعين ،كما أنو يستثمر طاقاتيم
وامكاناتيم ويوجييا بطريقة عممية موضوعية نحو معالجة مشكالتيم وقضاياىم بصورة عممية
موضوعية ،أن المعمم الجيد ىو الذي يخضع ممارساتو دائما لمبحث والتجريب والتقويم.
ويشير (عبد الرحمن سميمان )2009 ،إلى أن البحث التربوي يساعدنا عمى
التواصل إلى أفضل السبل التي تمكننا من تطوير الجانبين النوعي والكمي لممخرجات
التعميمية ،كما يساعدنا عمي تنشيط مؤسساتنا التربوية في برامجيا ومعممييا وأنشطتيا
وطرائقيا ومناىجيا ،وأن االعتراف بأىمية البحث التربوي يعني االعتراف بأىمية التجديد
التربوي بصفو عامة ،وىو ما ينبغي إن يكون منطمقاً رئيسيا لمسياسات التربوية في بالدنا
وركناً ميماً من أركانيا ،واذا سممنا بذلك فعمينا أيضا إن نسمم بضرورة اىتمام البالد العربية
بالبحوث التربوية واعطائيا األولوية التي تستحقيا وتوفير ما يحتاجو من اإلمكانات المالية
والبشرية(.)10
ومما سبق يمكننا أن نوضح أىمية البحث التربوي في النقاط الرئيسية التالية:
 -1البحث التربوي ىو الذي طور النظريات المختمفة ،وولد معارف جديدة في مجال التربية
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والتعميم ،وساعد عمى تحسين أساليب التربية.
 -2يحل بعض المشكالت التربوية عن طريق األبحاث ،ويمكنو أيضاً فيم المشكالت والقدرة
عمي حميا معالجتيا.
 -3المساعدة في تحسين ممارسات التعميم ،أي تعديل إجراءات العممية التربوية ،والدراسات
واألبحاث ،وتطوير المناىج الدراسية وتحسين مستوى الكوادر التعميمية ،وىي التي
تعطينا الخمفية التي يمكن من خالليا تعديل السموك والممارسات التربوية القديمة والتنبؤ
بالمستقبل والتخطيط لو.
 -4يساعد البحث التربوي في زيادة الخبرة لدي الباحث في التحميل ،والتمحيص،
واستخالص النتائج ،وتبويبيا في عناوين واضحة ،وتطبيقيا بشكل عممي عمي ارض
الواقع.
 -5دراسة احتياجات الطالب وبعض سمبياتيم(،مثل التسرب من المدرسة ،ضعف مستوى
التحصيل الدراسي ،صعوبات التعمم) ،وغيرىا من المشكالت التربوية التي تؤثر سمباً
عمى العممية التربوية.
خصائص البحث التربوي:
لمبحث التربوي شانو شأن البحوث العممية في الميادين األخرى خصائص تميزه
ومعالم تحدد أبعاده ،ومن أىم الخصائص والمعالم ما يأتي:
-1البحث يبدأ بسؤال في ذىن الباحث:
كثي اًر ما نجد في الحياة العامة أو المينية والوظيفية المواقف التي تدور حوليا
عالمات االستفيام "ماذا؟ لماذا؟ وكيف؟ وأين؟ ومتى؟" ىذه التساؤالت ىي أول خطوة في
البحث التربوي ومثل ىذه األسئمة ىي التي يبدأ بيا أي بحث عممي أو تربوي.
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 -2البحث يتطمب تحديد المشكمة بطريقة واضحة:
إن البحث الجيد ىو الذي يبدأ بصياغة بسيطة واضحة لممشكمة التي يتصدي
لدراستيا ،وأن يكون موضوع البحث واألىداف واضحة في ذىن الباحث ،حيث نجد الكثير
من البحوث خاصة الماجستير والدكتوراه مشكمة البحث فييا غير واضحة في خطة بحثو مما
سبب تعثر في البحث وتغير في مساره ،لذلك يجب أن يتالفى الباحث منذ البداية ىذا السبب
فالبداية الصحيحة نصف النجاح ،ومن الطبيعي أن يكون لكل بحث مشكمة رئيسية تكون
ىدفاً لدراستو ،وقد تكون ليذه المشكمة مشكالت فرعية أو جوانب أخري متصمة بيا ،ولذلك
ينبغي أن يكون واضحاً في ذىن الباحث ما أمكن منذ البداية المشكمة الرئيسية التي يتصدي
لدراستيا والمشكالت الفرعية التي ترتبط بيا حتى تأتي معالجتو لممشكمة في ضوء الفيم
الواضح إلبعادىا الحقيقية.
 -3البحث يتطمب خطة:
خطة البحث ىي تنظيم لعمل ووقت الباحث ،وىي مطمباً ضرورياً لمبحث التربوي
حتى يبتعد الباحث عن االرتجال ويعد خطو لبحثو تضمن الخطوات واإلجراءات التي
سيتبعيا في بحثو من البداية الي النياية ،وكل ما كانت الخطة تفصيمية كمما ساعد الباحث
()11

عمي السير قدماً في بحثو.

-4البحث يستمد توجياتو من الفروض التي يقوم عمييا:
بعد أن ينتيي الباحث من تحديد مشكمتو الرئيسية وما تتضمنو من أبعاد ومشكالت
فرعية عميو أن يصوغ ىذه األبعاد والمشكالت الفرعية في صورة فروض توجو تفكيره في
طريقة تناول المشكمة وبالتالي تساعد في حميا ،فالفروض توجو الباحث في جمع المعمومات
وتساعده في حل المشكمة موضوع بحثو.
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-5البحث يتعامل مع الحقائق وداللتيا:
أن تفسير الحقائق أو النتائج عممية عمي جانب كبير من األىمية بالنسبة لمبحث
التربوي ،وبدونيا يصبح البحث مجرد جمع معمومات أو البحث عن الحقائق أو الوصول إلى
نتائج ،لكن البحث يستمد قيمتو الحقيقية عندما تفسر ىذه الحقائق والنتائج ويصبح ليا معني
ومغزى وداللة ،وىو ما يمثل لب العمل التربوي في أي بحث.
-6البحث عممية مستمرة:
البحث العممي والتربوي عممية دينامكية مستمرة ،فالبحث يولد بحوثا أخري وال يمكن
أن تتوقف حركة البحث العممي في أي ميدان من الميادين طالما اليدف ىو الكشف عن
المعرفة الجديدة ،قد يأتي باحث ليقوم ببحث سبقو إليو باحث أخر ويتوصل الي نتائج مختمفة
وتفسيرات مختمفة(.)12
أىداف البحث التربوي:
يسعى البحث التربوي من دراسة أي موضوع تربوي إلى تحقيق العديد من األىداف نذكر
منيا:
-1القيام بدراسة الواقع والنظم التربوية:
الن التربية والمفاىيم التعميمية تتغير بتغير الزمان وبالتالي تتغير األساليب بحسب
تغير متطمبات الزمن.
-2زيادة الكفاءة لؤلنظمة التربوية:
أن القيام بالبحث التربوي يكشف مراكز القوة والضعف ألنظمة التربية ،وبالتالي
يمكن معالجة نقاط الضعف والتحسين منيا.
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-3التخطيط لمتغمب عمي الصعوبات:
ىناك مشكالت تواجو أنظمة التربية وعند أجراء البحوث التربوية يمكن التغمب
عمييا.
-4التحميل النقدي لآلراء:
يمكن االستفادة من ىذا النقد بتوجيو أنظمة تربية فعالة عند أجراء البحوث التربوية.
-5الكشف عن الحقائق والمعرفة الجديدة:
المعرفة تزداد يوماً بعد يوم ويمكن كشفيا واالستفادة منيا في أنظمة التربية(.)13
 معوقات ومشكالت البحث التربوي:رغم التسميم بالحاجة الماسة إلجراء البحوث التربوية إال أن البحث التربوي يواجو
العديد من التحديات والمعيقات التي تؤثر عمي تحقيق أىدافو ،وتضعف من إسياماتو في
بناء مجتمع المعرفة ،منيا ما يتعمق بالباحث العربي ،ومعيقات ليا عالقة ببيئة العمل
الجامعي ،ومنيا ما يتعمق بالجوانب المادية والمعنوية ،ويمكننا أن نوضح أىميا في أقسام
يمكن عرضيا عمى النحو التالي:
 أوالا مشكالت ومعوقات المنيج العممي:تتمثل ىذه المشكالت في عدد من النقاط وىي:
 -1افتقار المكتبات لممراجع والتقنيات وندرة قنوات البحث المقننة ،باإلضافة إلى صعوبة
الحصول عمي بعض المعمومات خاصة في اإلدارات الحكومية التي تضع عراقيل أمام
الباحثين أو في بعض الدول التي تمارس حجب بعض مواقع االنترنت ،كذلك ىناك
صعوبة في التطبيق الميداني ،حيث توجد صعوبة ميدانية تواجو عممية جمع البيانات،
وعدم تسييل ميمة الباحث في بعض األماكن مثل السجون واإلصالحيات أو
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المستشفيات ،أيضا نقص المصادر العممية ،حيث يعاني بعض الباحثين من نقص
المصادر العممية ،كالكتب والمراجع والمقاالت العممية ،وعدم قدرة البعض االستفادة من
أوعية المعمومات المتاحة خاصة االلكترونية ،إما لعدم إلماميم بطرق اإلفادة من التقنية
االلكترونية ،أو لعدم توفرىا أصالً(.)14
 -2سرعة تغير الظواىر االجتماعية والخصائص اإلنسانية تغي اًر سريع نسبياً إذ ما قورنت
بالعموم الطبيعية ،مع صعوبة قياس أو مالحظة ىذه الظواىر فعمى سبيل المثال ال
يمكننا مالحظة القمق ولكننا نستدل عميو من خالل السموك الذي قد يرتبط بمفيوم القمق،
ويبقى السموك خاضعاً لمتفسير من قبل الباحث ،وقد يكتشف أنو تفسير خاطئ ،فدقة
القياس في العموم الطبيعية متطورة ودقيقة غير العموم اإلنسانية ألن السمات المقاسة
يغمب عمييا التجريد.
 -3غياب األمانة العممية لدى البعض ،وغياب الدقة والموضوعية في التوثيق.
 -4محاكاة البحوث لبعضيا في الموضوع والمنيج.
 -5ضعف القدرة عمى الضبط التجريبي ،وسيطرة األرقام واإلحصاءات في البحث(.)15
والمالحظ عمى ىذه المشكالت أنيا مشكالت واقعية تواجو البحث التربوي ،وأنيا
مشكالت ممحة تحتاج إلى المواجية لإلقالل منيا ،وأن بعضيا يمثل عيوباً شائعة في البحث
التربوي تحتاج إلى وقفة ومراجعة حتى يتحقق لمبحث التربوي الجودة واالنطالق والتميز
واالرتباط بالواقع التربوي التعميمي.
 ثاني ا مشكالت ومعوقات محيطة بالواقع:ويمكن عرضيا في اآلتي:
 -1كثرة األعباء التدريسية :فالجامعات بشكل عام تركز عمى التدريس بشكل رئيسي
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وبالتالي تيمل البحث العممي ،وىذا يشكل عبء عمى عضو ىيئة التدريس من حيث
التدريس ووضع االختبارات وتصحيحيا ،وغيرىا من األمور ،مما يستنفذ طاقتو اإلنتاجية
 ،ويقمل من وقتو الالزم إلجراء البحوث والدراسات( ،)16وأن وجد الوقت لذلك فكثير من
الباحثين يكون ىدفيم من البحث الترقية العممية أو الحصول عمى شيادات عممية دون
أن تكون بحوث جادة تالمس الواقع المعيشي والحاجة العممية الحقيقة ليا.
 -2البيروقراطية اإلدارية وصعوبة اإلجراءات ،ومثال لذلك تعقد نشر البحوث في المجالت
العممية المحكمة ،حيث يعاني الباحثون في تعامميم مع الدوريات العممية العديد من
الصعوبات منيا ،قمة توفر النزاىة والموضوعية لدى المحكمين في تقييم والدراسات
وقبوليا لمنشر ،مع التأخر في الرد عمى الباحثين فيما يتعمق بوصول البحث أو تقييمو،
أو حتى الرد النيائي شأن قبولو أو رفضو ،كذلك قمة توفير الدوريات المتخصصة في
مجال محدد ،حيث أن معظم الجامعات تصدر مجالت شاممة في المجاالت العممية
كالعموم اإلنسانية والعموم التطبيقية ،والعموم االجتماعية ،بمعنى أنيا ال تختص في فرع
معين من فروع المعرفة ،فما يؤدي إلى حرمان بعض البحوث ذات التخصص الدقيق
من النشر(.)17
 -3االنفصال بين البحث والواقع التعميمي :ابتعاد البحث التربوي عن المشكالت التي يعاني
منيا في حجرة الصف،أن ما يرجوه المعمم من البحث يختمف عما يرمي إليو
الباحث ،فالمعمم عادة يريد طرقاً بسيطة لمعالجة مشكالت معينة في عممو،
فالمعممين يتوقعون من البحث أن يزودىم بأجوبة محددة عمى بعض األسئمة التي ليا عالقة
بالعممية التعميمة ،وعندما ال يجدون أجوبة ليذه األسئمة يسممون بأن البحث التربوي ال جدوى
منو(.)18
المؤتمر العلمي الثاني لكلية اآلداب جامعة الزاوية  8152 / 7 / 51 -51م

979

البحث التربوي ( المعوقات والحلول المقترحة)

ويشير إلى ىذه المشكمة بوضوح شديد (محمد الغنام  )1999حينما أكد وقال:
"أن ضعف التفاعل بين البحث التربوي والنظام التعميمي يعد من أكبر إشكاليات البحث
التربوي ،فيذه اإلشكالية وثيقة الصمة بوظيفة البحث التربوي ومالئمتو"( ،)19والشك أن مشكمة
ضعف التفاعل بين البحث التربوي والنظام التعميمي قد أفرزت كثير من النتائج السمبية
أىميا:
أ -عدم الربط بين النظرية والتطبيق.
ب -عدم االستفادة من نتائج البحوث ،حيث تظل ىذه البحوث حبيسة األدراج.
ج -ضعف تأثير البحث عمى الممارسة التربوية.
 -4قمة المخصصات المالية لمبحث التربوي :تعاني عممية البحث التربوي من عدم توفر
مخصصات وميزانيات مالية كافية إلجراء البحوث التربوية ،فضالً عن ضآلة تمك
المخصصات أو الميزانيات أن وجدت ،وفي ىذا السياق يشير(حارب )1999أن نسبة
األنفاق عمى البحوث العممية ال تتجاوز( )%0.116من دخل الدول العربية ،وىذا ما
أدى إلى فقدان الحماس لمبحث العممي بصفة عامة والتربوي منو بصفة خاصة ،وعدم
إدراك أىميتو وقيمتو وعوائده االقتصادية(.)20
 -5االنفصال بين البحث التربوي وصناع القرار ،والقصور في تطوير برامج األبحاث
التربوية ،ومن األسباب التي أوردىا (أحمد عبد الحميم  )1997لضعف الصمة بين
البحث التربوي والممارسة التربوية ،والتي جعمت نتائج البحث التربوي غير مثيرة الىتمام
صانعي القرار التربوي ىي ما يمي:
أ -أسموب البحوث وتوزيعيا ،حيث قد ال تصل ىذه البحوث إلى أيدي الممارسين بصفة
منتظمة وكثير منيم ال يعرف كيف يصل إلييا.
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ب -انحسار اإلعالم والنقد التربوي ،حيث أن قضايا التعميم ومشكالتو غالباً ما تناقش في
دوائر خاصة مغمقة وناد اًر ما يتم توعية الجماىير بيذه القضايا والمشكالت.
ج -صياغة تقارير البحوث في صورة يصعب عمى كثير من الممارسين
قراءتيا واالستفادة منيا(.)21
كما يرى (جابر طمبة )1997أن ىناك عوامل تقمل من فاعمية الممارسات التربوية بما
يسبب أزمة ليا في المدارس ،وىذه العوامل أىميا ما يمي:
أ -النظرة الدونية تجاه الممارسة التربوية.
ب -شكوك المعممين تجاه البحث التربوي.
ج -صعوبة تقبل القائمين بالممارسة التربوية لمنتائج التي يصل إلييا البحث التربوي.
د -صعوبة استيعاب القائمين بالممارسة التربوية لمغة البحث التربوي وارتباطيم بتقاليد
وقوى ثابتة محافظة(.)22
 ثالث ا مشكالت ومعوقات مرتبطة بحركة المجتمع :وتتمثل فيما يأتي: -1عدم وجود سياسة واضحة لمبحث التربوي وىذا ما أكدتو العديد من الدراسات التي
أشارت إلى عدم وجود سياسة بحثية واضحة تسترشد بيا المؤسسات التربوية ،أو كميات
الدراسات العميا في الجامعات ،أو في اختيار وتنفيذ البحوث والدراسات(.)23
إضافة إلى عدم وجود خطط ،وأولويات لمبحوث والدراسات تستند إلى
احتياجات المجتمع وخطط التنمية ،مما ترتب عميو القيام بالبحوث بصورة اجتيادية أن لم
تكن عشوائية ،كما ترتب عميو تكرارىا ،وأصبح األمر متروكاً لممزاج الشخصي في االختيار
والسيولة في اإلجراء.
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وىذا ما أكدتو دراسة كل من ( فريد أبو زينة ورجاء ربابعة )1995وقد توصال فييا
من خالل تحميل ( )729بحثاً منشو اًر في ( )15دورية أجنبية و( )146بحثاً منشو اًر في
خمس دوريات عربية إلى نتائج تعكس آثار غياب السياسات واألولويات في البحث التربوي
والتي أىميا :قمة البحوث العربية بالمقارنة مع األبحاث األجنبية كما تميل البحوث األجنبية
إلى استخدام أساليب إحصائية أكثر تقدماً ،بينما تميل البحوث العربية إلى األساليب البسيطة
والسطحية ،كذلك فأن األبحاث األجنبية تسودىا روح الفريق سواء كانت نظرية أو تطبيقية،
بينما تسود الروح الفردية األبحاث العربية النظرية منيا والتطبيقية(.)24
 -2نقص الكوادر البشرية المدربة عمى البحث التربوي :فكثير من العاممين في الميدان
التربوي تنقصيم الخبرة والمعرفة بميارات البحث التربوي ويذكر (الرشيدي : )2000
"أن المقررات الدراسية التي تطرحيا الجامعات عن البحث التربوي عمى قمتيا ال تساعد
الطالب عمى اإللمام الكافي بأصول البث وقواعده"(.)25
ومن الدراسات التي أجريت في ىذا المجال مؤكدة عمى ىذه المشكمة دراسة ( عبد
الرحمن عدس  )2004والتي توصل من خالليا إلى أن من أىم مشكالت البحث التربوي
صعوبة انتقاء الباحث الذي تتوفر فيو الصفات النفسية واالستعدادات المطموبة كالتحمي
بالصبر ،وعدم التحيز والتعصب الفكري ،وغيرىا من الصفات التي يجب أن يتحمى بيا
الباحث(.)26
وىذا ما أشارت إليو العديد من الدراسات منيا دراسة (محمود السيد ،)1994
(حممي الوكيل  ( ،)1993عبد العزيز كمال ،وجابر عبد الحميد  )1993إلى أن ىذه
المشكمة يمكن إرجاعيا إلى عدة عوامل أساسية أىميا ما يمي:
أ -عدم االىتمام بالتدريب الجيد لتخريج كوادر بحثية مدربة ومؤىمة.
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ب -انشغال المتخصصين في البحث بأعمال أخرى غير بحثية كاإلدارة
والتدريس.
ج -عدم االىتمام بفئة الباحثين ووضعيم في مكانة وظيفية أقل من غيرىم ببعض
الجامعات ،وعدم مساواتيم بأعضاء ىيئة التدريس مما يقمل اإلقبال عمى االشتغال بالبحث
من قبل المتخصصين(.)27
وال شك أن ليذه المشكمة آثارىا السمبية عمى نمو البحث التربوي وتطوره.
 -3غياب بحوث الفريق الممولة ،وافتقار البحث لمتكنولوجيا المتقدمة وقمة الخبرة
باستخداميا ،وغياب النماذج واألطر التربوية ،وفوضى المصطمحات التربوية ،وقد أكدت
ذلك الدراسة التي أعدتيا إدارة البحوث التربوية بالمنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم
والتي توصمت إلى أن أغمب البحوث بحوث فردية تنبع من اىتمامات فردية ألستاذة
الجامعات أو طالب الماجستير والدكتوراه واغمبيا بيدف الترقية أو الحصول عمى درجة
أو شيادة عممية ،وينذر إجراء البحوث الموقفية أو بحوث األداء التي يقوم بيا العاممون
الممارسون في المجال بيدف التحسين أو التطوير ،كذلك فأن أغمب البحوث ىي بحوث
تخصصات منعزلة ومستقمة أكثر من كونيا بحوث ميدانية متداخمة التخصصات يشارك
في إعدادىا فريق عمل بحثي متعدد التخصصات(.)28
 -4عدم وضع نتائج البحوث القائمة عمى أصول عممية موضع التطبيق ،إما جيالً بطرق
التطبيق ،أو خوفاً من التجديد الذي تحممو نتائج البحث ،وبالتالي انعزال البحث التربوي
عن التنمية والتطوير وعن مناىج المستقبل.
 -5عدم وجود البيئة المناسبة إلجراء البحوث سواء من حيث اإلمكانات أو التقبل أو
الوعي بأىميتو.
المؤتمر العلمي الثاني لكلية اآلداب جامعة الزاوية  8152 / 7 / 51 -51م

989

البحث التربوي ( المعوقات والحلول المقترحة)

ومما سبق نالحظ عمى ىذه المجموعة من المشكالت أنيا تمثل مؤش اًر عمى أنيا مشكالت
ممحة تتصادم مع الجيود البحثية والوظيفية واألفكار التربوية الحديثة التي تسعى إلى تشكيل
المؤسسات التربوية بفكر مستقبمي إبداعي ،من منظور رؤية عالمية حضارية متجددة ،ومن
ثم فأ ن البحث الحالي يعتبر بمثابة إشارة لمجيات المسئولة عن البحث التربوي والنفسي في
منطقتنا العربية ننطمق منيا نحو القيام ببذل المزيد من الجيد لتطوير البحث في ىذا المجال
واالرتقاء بو نحو األفضل دائماً.
وختام ا نجد أن اإلنسان ىو مادة البحث التربوي وىو الباحث في نفس
الوقت،ويشارك في البحث كمصدر لممعمومات بطريقة مباشرة وغير مباشرة أفراد من أعمار
مختمفة،وقد يمحق البحث األذى بيؤالء األفراد

سواء كان األذى نفسياً أو جسمياً أو

اجتماعياً،إال أن ىذا اليعني التوقف عن إجراء البحوث ألنيا أوال وأخ ار تجري لخدمة ىؤالء
األفراد،وحل المشكالت التي تؤرق البشرية ،لذلك يجب انتباه الباحث الي أخالقيات البحث
التربوي والي الحفاظ عمي حقوق اإلنسان،كحقو في رفضو المشاركة في عينة البحث ،وأخذ
موافقة أولياء األمور أو المعممين حول مشاركة األطفال في البحوث،والحفاظ عمي سرية
اإلجابة الفردية،ترك الحرية لمفرد أن ينسحب من االشتراك في عينة البحث في أي وقت
يشاء،وعمل كل مامن شأنو احترام ىذه الحقوق وعدم انتياكو ليا .
بعض الحمول والتوصيات المقترحة:
أن البحث التربوي وتطويره من أىم القضايا التي يجب أن نولييا كامل اىتمامنا
وعنايتنا ،ذلك ألن المواضيع التي يتناوليا البحث التربوي بالدراسة ما ىي إال محاولة جادة
إليجاد حمول لممشكالت الكثيرة والمتعددة التي تواجينا في الحياة اليومية ،والتي تشكل عقبة
في سبيل تحقيق التقدم والنجاح عمي مستوى كل األصعدة ،من ذلك تأتي لنا األىمية البالغة
المؤتمر العلمي الثاني لكلية اآلداب جامعة الزاوية  8152 / 7 / 51 -51م

989

البحث التربوي ( المعوقات والحلول المقترحة)

والبارزة لمبحث والتنقيب ليس أي بحث ولكن ذلك الذي أعد وفق قواعد وأسس تؤكد صحة
وسالمة النتائج والحمول التي خمص إلييا ،فالبحث العممي ال يحقق الفائدة المرجوة منو إال
إذا التزمنا في انجازه بالمنيجية السميمة .لذلك يمكن لممجتمع العربي أن ينيض ويمحق بركب
التقدم إذا أمن بأىمية البحث التربوي ودوره في القرن الحالي ،واستطاع تمكين الباحثين من
الحصول عمي المعمومات وشجع األبحاث العممية القائمة عمي روح الفريق والعمل الجماعي
الذي ينضوي تحت لوائو الباحثون الجادون الساعون لالنضمام الي الفرق البحثية بيمة
ونشاط وصبر ومثابرة ورغبة صادقة في خدمة البحث التربوي والمجتمع اإلنساني بصفو
عامة .ىذا وفي مقابل كل ما تقدم من معوقات البحث التربوي توجد حمول وتوصيات
لتجاوزىا حيث يمكن أن يستخدم بعضيا عمي أساس وقائي في حين يمكن أن يستخدم
البعض األخر عمي أساس عالجي وكما يمي:
 -1رصد األموال الكافية في ميزانيات و ازرات التربية والتعميم السنوية تخصص لمبحث
التربوي بيدف دعمو وتنشيطو  ،وأتاحو الفرصة لالستفادة من نتائج البحوث ،ووضعيا
موضع التطبيق مع مراعاة تناسب ما يخصص سنويا لمبحث العممي بعامة والبحث
التربوي بخاصة مع حجم اإلنفاق عمي الميادين و النشاطات االخري.
 -2توفير القوي العاممة المؤىمة والقادرة عمي تقديم خدمات ومعمومات جيدة وحديثة لمباحثين
والدارسين.
 -3إيجاد النظم الكفيمة بإعداد وتأىيل الباحثين المتفرغين لمبحث واالىتمام بتدريبيم المستمر
لصقل مياراتيم البحثية ورعايتيم وتشجيعيم مادياً ومعنوياً  ،ويمكن أن تساىم كميات
التربية في إعداد مثل ىؤالء الباحثين المتخصصين في المجاالت البحثية المختمفة تربوياً
ونفسياً.
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 -4االستفادة من التقدم العممي والتكنولوجي ،وعمي األخص فيما يتعمق باستخدام أجيزة
الحاسبات اآللية في إجراء العمميات المختمفة التي تستمزميا عمميات البحث كإدخال
البيانات وتصنيفيا وتحميميا ومعالجتيا إحصائياً ،وتوفير البرمجيات المالئمة والالزمة
والحديثة لمقيام بمثل ىده العمميات بما يحقق االستفادة القصوى من ىده الناحية.
 -5أنشاء شبكة معمومات لمبحث التربوي وتوثيق البحوث والدراسات التربوية التي أجريت
فييا ،عمي ىيئة ممخص وافي عن كل بحث يتضمن كافة البيانات الخاصة بو ،كما
يمكن طبع دليل عن ىده البحوث والدراسات يتم تبادلو بين مراكز ومؤسسات البحث
التربوي ويكون متاحاً لمباحثين.
 -6العمل عمي عقد اتفاقيات تعاون وتبادل معمومات وخبرات وزيارات الباحثين مع المعاىد
والمراكز العممية المشابية ،واقامة بحوث ودراسات مشتركة .
 -7اختيار البحوث المميزة ودعميا ،والعمل عمي التوظيف الفعال لنتائج البحوث العممية،
مع تقديم محفزات مادية ومعنوية مناسبة لي أصحابيا.
 -8رسم خريطة بحثية تعكس أولويات البحث التربوي بحيث تؤدي ىده الخريطة الي وضع
إستراتيجية يتحدد من خالليا أولويات البحث في ضوء ما يعاني النظام التعميمي من
مشكالت و إجراء دراسات مسحية ليده المشكالت التربوية الممحة وترتيب أولوياتيا،
ويمكن أن تكون خطة األولويات من النوع طويل المدى،متوسط المدى،قصير المدى،
عمي أن تجري البحوث التقويمية كل فترة زمنية لتحديد األولويات المستجدة في ضوء
األولويات المنجزة بالفعل خالل الفترة السابقة.
 -9إتاحة الفرصة ألعضاء ىيئة التدريس بكميات التربية وغيرىم من الباحثين التربويين
المشاركة في تصميم خطط تطوير المناىج الدراسية ،وغيرىا من نشاطات المؤسسات
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التربوية القتراح أفضل السبل لالستفادة من نتائج البحوث المتعمقة بمجال اىتماميم ،مع
أتاحو الفرصة ليم لالطالع عمي كل جديد في ميادين تخصصيم.
-10

االىتمام بسياسات نشر وتوزيع البحوث التربوية ،واقامة الندوات والمؤتمرات

لمتعريف بيا ،بيدف العمل عمي تقميل الفجوة بين الباحثين والممارسين من أصحاب
القرار التربوي من ناحية ،والعمل من ناحية أخري عمي توظيف نتائج البحوث والدراسات
واإلفادة منيا في مجال التطبيق العممي والممارسة الميدانية .
 -11اتخاذ إجراءات قانونية رادعو ازاء األفراد المذين يسببن أعاقة لمعمميات البحثية الجارية
بصدد جياز أداري معين.
 -12ضرورة قيام أجيزة اإلعالم المختمفة بمسؤولياتيا في توعية الجماىير بأىمية البحث
التربوي من خالل تعريفيم بأىمية البحث ودوره في التجديد التربوي وتطوير النظام
التعميمي .
ىوامش البحث:
( )1جمال عمي الدىشان ،)2015( ،نحو رؤية نقدية لمبحث التربوي العربي ،مجمة نقد
وتنوير ،العدد األول ،الكويت ،مايو/أيار ،ص.45
( )2عمي عبد الروؤف نصار ،)2004( ،تفعيل مقومات البحث التربوي في جامعة القصيم،
مجمة رسالة الخميج العربي العدد ( ،)127الرياض ،مكتبة التربية العربية لدول الخميج،
ص .63
( )3عطية أسماعيل ابو الشيخ ،)2010( ،دور التعميم العالي في بناء مجتمع المعرفة
العربي في ظل تحديات العصر ،المؤتمر العربي الثالث لمجامعات العربية :التحديات
واآلفاق ،القاىرة ،المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية ،ص.90
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( )4زياد بركات ،أحمد عوض ،)2012( ،واقع دور الجامعات العربية في تنمية مجتمع
المعرفة من وجية نظر عينة من أعضاء ىيئة التدريس فييا ،مجمة الراصد الدولي،
السنة الثانية ،العدد ( ،)15المممكة العربية السعودية ،و ازرة التعميم العالي،ص .88
( )5سيف اإلسالم مطر ،ىاني فرج ،)2009( ،خطايا السياسة التعميمية في مصر ،رؤية
تحميمية ناقدة ،المؤتمر العممي الرابع لقسم أصول التربية( ،أنظمة التعميم في الدول
العربية التجاوزات واألمل) ،كمية التربية ،جامعة الزقازيق ،ص .120
( )6سيد أحمد عثمان ( ،)1992أزمة البحث التربوي بيننا ،مجمة التربية المعاصرة ،رابطة
التربية الحديثة ،العدد الثالث ،ص.65
( )7ربحي مصطفى عميان ،عثمان محمد عنيم ،)2003(،مناىج وأساليب البحث العممي:
النظرية والتطبيق( ،عمان :دار الصفاء) ،ص ص .23-22
( )8صالح بن حمد العساف )2006( ،المدخل إلى البحث التربوي في العموم السموكية
(ط ( ،)4الرياض :مكتبة العبيكان) ،ص .45
( )9محمد منير مرسي ،)1994( ،البحث التربوي وكيف نفيمو( ،القاىرة :عالم الكتب لمنشر
والتوزيع ) ،ص.26
( )10عبد الرحمن سيد سميمان ،)2009( ،البحث العممي خطوات وميارات( ،القاىرة :عالم
الكتب) ،ص .191
( )11محمد عبد الظاىر الطيب ،وآخرون ،)2000( ،مناىج البحث في العموم التربوية
والنفسية( ،القاىرة :مكتبة االنجمو المصرية) ،ص .90
( )12عزيز حنا داود ،)2006( ،مناىج البحث العممي( ،عمان :دار أسامة لمنشر والتوزيع)،
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ص .83
( )13عدنان ابو حمو ،يعقوب الجاردي ،)2009( ،األسس المنيجية واالستخدامات
اإلحصائية في بحوث العموم التربوية واإلنسانية( ،عمان :األردن ،إسراء لمنشر
والتوزيع) ،ص .38
( )14صالح أحمد عبانية ،)2012( ،معوقات البحث التربوي التي تعترض أعضاء ىيئة
التدريس من وجية نظرىم ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية العموم التربوية ،الجامعة
األردنية ،ص .27
( )15محمد خميل عباس وزمالئو ،)2009( ،مدخل إلى مناىج البحث في التربية وعمم
النفس( ،عمان :دار المسيرة) ،ص.79
( )16محمود عبد الحميم منسي ،)2003( ،مناىج البحث العممي في المجاالت التربوية
والنفسية( ،اإلسكندرية :دار المعرفة الجامعية) ،ص.66
( )17حسن منسي ،)1999( ،مناىج البحث التربوي( ،األردن :دار الكندي لمنشر والتوزيع)،
ص.56
( )18منذر الضامن ،)2007( ،أساسيات البحث العممي( ،عمان :دار المسيرة) ،ص.122
( )19محمد الغنام ،)1999( ،البحث التربوي ،سياساتو وأولوياتو وخططو ،مجمة التربية،
المجمد( ،)1العدد( ،)4القاىرة ،جامعة األزىر ،ص ص .28-19
( )20حسين شحاتو ،)2001( ،البحوث العممية والتربوية بين النظرية والتطبيق ( ،القاىرة:
الدار العربية لمكتاب) ،ص .130
()21

بشير صالح الرشيدي ،)2000( ،مناىج البحث التربوي ،رؤية تطبيقية مبسطة،
(الكويت :دار الكتاب الحديث) ،ص .102
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( )22جابر طمبة ( ،)1997البحث التربوي في مصر وعالقتو بالممارسة التربوية في النظام
التعميمي دراسة تحميمية لمواقع والطموح ،مجمة كمية التربية ،جامعة المنصورة،
العدد( ،)19ص ص.314-229
( )23عبد الرحمن سميمان ،)2009( ،مرجع سابق ،ص .201
( )24رحيم يونس العزاوي ،)2008( ،منيج البحث العممي ( ،عمان :دار دجمة) ،ص .147
( )25بشير صالح الرشيدي ،)2000( ،مرجع سابق ،ص .109
( )26عبد الرحمن عدس ،وآخرون ،)2004( ،البحث العممي ،مفيومو أدواتو أساليبو( ،
عمان :دار مجدالوي لمنشر والتوزيع) ،ص .75
( )27محمد زيان عمر ،)2002( ،البحث العممي ،مناىجو وتقنياتو ( ،القاىرة :الييئة
المصرية لمكتاب) ،ص .202
( )28انطوان زحالن ،)1997( ،حال العمم والثقافة في األمة العربية ،المؤتمر القومي السابع،
(بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية) ،ص.383-365
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الطمأنينة النفسية وعالقتها بالتوافق المهني لدى الطالب المعلم بكلية التربية
البدنية وعلوم الرياضة
(دراسة مقارنة بين الطلبة والطالبات)
فاطمة عامر الديلي
كلية التربية جامعة طرابلس
مقدمة:
تعد المدرسة البيئة التي تقدم برامج تعليمية من أجل إعداد متعلمين دائمين التعلم ألجل
اكتساب المعرفة واالستعداد للتغيرات الحياتية .ولتحقيق الذات واالنسجام مع األخرين من
خالل االهتمام بالمهارات األساسية والمعاصرة لهدف الوصول إلى المعلومات والمهارات
العقلية التي تشمل التفكير ومهارات توظيف المعلومات لحل المشكالت ,وإنتاج المعرفة في
جو من المتعة والنشاط ,ولكونها سلم في التدرج التعليمي والتي تسمح لخريجيها الخوض في
سوق العمل من خالل التحاقهم بالوظائف العامة.
وتتعدد األزمات والمحن التي تصيب الطالب المعلم منها ما يكون سببه محيط العمل
متمثلة في سلوك التالميذ وعالقته بزمالئه أو بمدير المدرسة والمسؤولين في اإلدارة ,وعدم
وضوح األدوار المنوطة إليه ,فضالً عن االتجاهات السلبية نحو مهنة التدريس ومنها ما هو
مرتبط بالبيئة المحيطة به.
وتتباين استجابة الطالب المعلم تجاه مهنته فمنهم أرهقته أو أصبته أو تعمدت ذلك إلى
فقد االهتمام بالطالب وتبلد المشاعر ,ونقص الدافعية واألداء ومقاومة التغيير وفقدان
االبتكار مما يؤثر على إنتاجيته في العمل ,هذه العوامل قد تدفع الفرد إلى االنصراف عن
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مهنة التدريس أو االستمرار فيها فقط لحاجته المادية للمهنة ,وقد شهدت السنوات األخيرة
اهتماماً بار اًز من قبل الباحثين بدراسة بعض المصطلحات االيجابية في علم النفس والمتمثلة
في السمات الشخصية الوقائية لدى الفرد  ,حيث اتجهت كثير من الدراسات الحديثة إلى
التركيز على بعض جوانب الصحة النفسية والتي من شأنها تعزيز دافعية الفرد في اإلنتاج
واالنجاز وقد ركزت هذه الدراسة على الطمأنينة النفسية لما لها من دور كبير في شعور
الفرد باالنتماء للجماعة وإحساسه بالسالمة وعدم شعوره بالخطر أو التهديد .حيث يرى
موراي أن السلوك البشري يمكن فهمه من خالل التفاعالت بين الفرد وبيئته وللوصول لذلك
يجب فهم أصول الحاجات اإلنسانية وكيفية ارتباطها بالوظائف المعرفية واالنفعالية وقد بينت
دراسة جافين وهوي  1975أن الشعور بالطمأنينة يمد الفرد بالقوة الكافية التي تمكنه من
االنجاز والتفوق في كافة المجاالت الحياتية وتجعله ناضجاً انفعالياً ومتوافقاً في مختلف
الجوانب (زهران)261 :1984:
كما أن التوافق المهني يعنى بالتكيف السليم مع ظروف العمل ومع المجتمع المحيط به
مما يشعر الفرد انه راضي عن نفسه وعديم الشكوى في حياته مما يساعده على إنتاج
أفضل(.غباري) 50 :1991 :
وقد أشار عوض ()1997أن مظاهر التوافق المهني تتمثل في الرضا عن العمل
حيث أن الرضا يعكس رضا الفرد عن عمله بمكوناته المختلفة ويصور طبيعة عالقة الفرد
بزمالئه ومديريه ومركزه االجتماعي ووجهة نظره في بيئة العمل المحيطة به( .عوض :
)12 :1997
ويضيف الخطيب وآخرون ( )1991انه هناك عوامل أخرى متعلقة بشخصية الفرد
ذاته وان هذه العوامل ال تقل أهمية عن غيرها في تحقيق التوافق المهني.
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والن طبيعة عمل الطالب المعلم متضمنة الجانبين العملي والنظري حيث أنه ال يزال
يعيش دور الطالب في الجامعة في حين هو معلم في المدرسة ,كما أنه في مرحلة انتقالية
مابين هذا وذاك وبالتالي فان توافقه المهني مرتبط بشكل كبير شعور بالطمأنينة النفسية,
وهذا مادفع الباحثة إلى إجراء الدراسة الحالية والتي قد تكون محاولة للكشف عن العالقة بين
الطمأنينة النفسية والتوافق المهني لدى الطالب المعلم بكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة
بطرابلس.
مشكلة الدراسة :من خالل مالحظة افتقار بعض طالب التدريب الميداني إلى الطمأنينة
النفسية التي تساعدهم على التعامل مع مواقف الحياة اليومية وتمكنهم من استغالل قدراتهم
وإمكانياتهم ألدراك أحداث الحياة إدراكا واقعياً وموضوعياً ومن ثم التعايش معها بشكل
ايجابي  ,ونظ اًر لندرة الدراسات التي تناولت العالقة بين الطمأنينة النفسية والتوافق المهني,
تمحورت الدراسة الحالية على معرفة أبعاد الطمأنينة النفسية لدى الطالب المعلم ,وأبعاد
التوافق المهني لدى الطالب المعلم وتحديداً انحصرت في اإلجابة على التساؤالت اآلتية:


س ) 1هل توجد عالقة بين الطمأنينة النفسية والتوافق المهني لدى الطالب المعلم
بكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة ؟



س )2هل هناك فروق بين الطلبة والطالبات في أبعاد الطمأنينة النفسية من عينة
الدراسة بكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة ؟



س )3هل هناك فروق بين الطلبة والطالبات في أبعاد التوافق المهني من عينة
الدراسة بكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة ؟

أهداف الدراسة :تتحدد أهداف الدراسة في النقاط التالية :
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 .1معرفة العالقة بين أبعاد الطمأنينة النفسية وأبعاد التوافق المهني لدى الطالب المعلم
بكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة.
 .2الكشف من أبعاد الطمأنينة النفسية لدى الطالب المعلم بكلية التربية البدنية وعلوم
الرياضة.
 .3الكشف عن أبعاد التوافق المهني لدى الطالب المعلم بكلية التربية البدنية وعلوم
الرياضة.
أهمية الدراسة :تؤدي الطمأنينة النفسية إلى شعور الفرد بالراحة والسكينة وهذا يختلف من
شخص إلى أخر ,حيث يشعر به الفرد بالتحرر من التوتر والصراع واآلالم النفسية والخلو
من االنفعاالت الحادة والثقة في النفس والرضا عنها والقدرة على إشباع الحاجات المختلفة
كالحاجة إلى التقدير االجتماعي واالنتماء وتقدير الذات والتفاؤل في الحياة وحب الخير.
(زهران  )297 :1984:فتعد الطمأنينة النفسية ذات قيمة بحيث تجعل الطالب المعلم أكثر
توافقاً مع نفسه ومع مهنته وبيئته ويضع لنفسه أهدافاً بعيدة المدى ويبذل الجهد الكبير في
مواجهة المعوقات وينظر إلى المهام الصعبة على أنها مصادر للتحدي وأكثر مرونة كما يعد
التوافق المهني من مؤشرات النجاح وضروري لقيام الطالب المعلم بمهام عمله على أكمل
وجه .لذلك تكمن أهمية هذه الدراسة في اآلتي :
 .1شملت هذه الدراسة طالب التدريب الميداني (الطالب المعلم ) وهم في مرحلة حاسمة
ومحددة لمستقبلهم من حيث مسارهم المهني وتوجهاتهم المستقبلية.
.2

ندرة الدراسات الليبية التي تناولت العالقة بين الطمأنينة النفسية والتوافق المهني
للطالب المعلم.
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 .3تسليط الضوء على أبعاد الطمأنينة النفسية وأبعاد التوافق المهني للطالب المعلم يمكن
أن إجراء دراسات مستقبلية تعمل على تطوير وتنمية الدافعية واالنجاز وإزالة
الصعوبات والعقبات لدى طالب التدريب الميداني.
المصطلحات المستخدمة في الدراسة:
 الطمأنينة النفسية :هو الحالة التي يكون فيها إشباع الحاجات مضموناً وغير معرض
للخطر (الحاجات الفسيولوجية ,الحاجات لألمن ,الحاجة للحب والمحبة ,الحاجة إلى
احترام الذات ,الحاجة إلى تقدير الذات) أحياناً يكون إشباع الحاجات بدون مجهود
وأحياناً يحتاج إلى السعي وبذل الجهد لتحقيقه( .زهران)297 :1984 :
 التوافق المهني :هو الحالة التي يتكامل فيها الفرد مع وظيفته أو مهنته فيصبح فرداً
مهماً بوظيفته ويتفاعل معها من خالل طموحه الوظيفي ورغبته في التقدم والنمو
وتحقيق األهداف فيها( .زين الدين وآخرون)175 :2014 :
 الطالب المعلم :هو الطالب المقيد بالفصل الدراسي السابع أو الثامن ويمارس التدريب
الميداني بالمدارس المختلفة (إجرائي)
حدود الدراسة :تقتصر الدراسة على متغيرات الدراسة وهي أبعاد الطمأنينة النفسية وأبعاد
التوافق المهني لدى عينة الدراسة  .التي تشمل كل الطالب المقيدين بالفصل السابع والثامن
بقسم التدريب بكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة طرابلس بالعام الدراسي فصل
الربيع  2018بفترة التدريب الميداني .
االطار النظري :الطمأنينة في اللغة  :االطمئنان :هو سكون النفس ,وطمأنه يخفضه وسكنه
وهذا هو اطمأن إليه يعني سكن ,ثبت ,استقر بالمكان أوغيره ,انخفض بالمكان أو فيه اتخذه
وطناً(.مسعود .)1981:162:وقد إستندت الباحثة في تحديدها لمفهوم الطمأنينة النفسية
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على السلم الهرمي للحاجات الذي وضعه ماسلو وإشباع ھذه الحاجات ھو القاعدة التي
استندت إليه في تحديد مفهوم الطمأنينة

النفسية ,فيرى زهران أن األمن النفسي هو

الطمأنينة النفسية ويعرفه بأنه حالة يكون فيها إشباع الحاجات مضموناً وغير معرض للخطر
مثال لحاجات الفسيولوجية و الحاجة إلى األمن والحاجة إل الحب والمحبة والحاجة إلى
االنتماء والمكانة والحاجة إلى احترام الذات والحاجة إلى تقدير الذات وأحيانا يكون إشباع
الحاجات بدون مجهود وأحياناً يحتاج إلى السعي وبذل الجهد لتحقيقه (زهران:1989:
 ,) 297ويعرفه الدسوقي بأنها حالة يحسن فيها الفرد تأمين إرضاء حاجاته االنفعالية
خصوصاً حاجته إلى أن يكون محبوباً أما الحاجات االنفعالية (النفسية) فهي التي تلح
فيطلب اإلرضاء أكثر من الحاجات العضوية أو الفسيولوجية (شقير .)1996:17:كما يشير
إسماعيل في دراسته أن الطمأنينة النفسية يقصد بها شعور الفرد بتقبل اآلخرين له وحبهم إياه
وأنهم يعاملونه بدفء ومودة ,وشعوره باالنتماء

إلى الجماعة وأن لهدو ارً فيها وإحساسه

بالسالمة ,وندرة شعوره بالخطر أو التهديد أو القلق (إسماعيل)1980:14:
يرى ماسلو أن الطمأنينة النفسية شعور الفرد بأنه محبوب من اآلخرين ,له مكانة
بينهم ,يدرك أن بيئته صديقة وأن دوره فيها غير محبط ,وأنه يشعر فيها بندرة الخطر و
التهديد والقلق (حسين , )1987:13:كما أشار ماسلو ( )1971وآخرون إلى أن اإلحساس
ب الطمأنينة خالل مراحل العمر المختلفة يتيح لإلنسان إمكانية اإلقبال على ممارسة أدواره
بفاعلية ونجاح في حين اعتبر بعض الدارسين مفهوم الطمأنينة مفهوماً مركباً من عدة
مكونات كما يرى هوارس انجليش أن الطمأنينة النفسية هي مركب من إطمئنان الذات والثقة
بالذات والتأكد من االنتماء إلى جماعة آمنة (زهران , )297 : 1989:ومن وجهة نظر سعد
فإن مفهوم الطمأنينة

النفسية يتداخل في مؤشراته مع مفاهيم أخرى مثل األمن الذاتي
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,التكيف النفسي ,الرضا عن الذات ,مفهوم الذات اإليجابي كما اعتبر أن الطمأنينة النفسية
ھي ظاھرة تكاملية نفسية معرفية فلسفية اجتماعية كمية انسانية ظاهرة نفسية أي
تستند إلى قدر من الطاقة النفسية.
 ظاهرة فلسفية أي تتحدد بقيمة األشياء والموضوعات المهددة للذات ومعانيها المعرفية. ظاهرة اجتماعية أي أن يمتلك الفرد هوية اجتماعية محددة. ظاهرة كمية أي يوجد بمقدار ويمكن قياسه. ظاهرة انسانية أي األمن النفسي سمة انسانية يشترك فيها كافة البشر(سعد.)1999:18:
 وقسمها جبر إلى: مكون داخلي :متمثل في عملية التوافق النفسي مع الذات بمعنى قدرة المرء علي حلالصراعات التي تواجهه وتحمل األزمات والحرمان.
 مكون خارجي :متمثل في عملية التكيف االجتماعي بمعنى قدرة المرء على التالؤممع بيئته الخارجية والتوفيق بين المطالب الغريزية ومتطلبات العالم الخارجي واألنا
األعلى (جبر)82: 1996:
وحيث أن الشعور بالطمأنينة هو شعور نسبي نظ اًر لتأثره بعدة عوامل فقد ضمن بعض
الباحثين هذه العوامل في حالة الفرد العضوية و العوامل االجتماعية واالقتصادية وذلك كما
يرى جبر حيث يعرف الطمأنينة النفسية هي حالة من التوافق الذاتي والتكيف االجتماعي
ثابتة نسبياً وتتأثر بحالة الفرد العضوية و العوامل االجتماعية واالقتصادية المحيطة به
(جبر ,)1996:83:وترى الباحثة مما سبق أن الطمأنينة النفسية ترتبط بـ
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 قدرة الفرد على توفير انسجام داخلي لشخصيته من خالل قدرته على حل التوترداخله.
 مدى قدرته على تكوين عالقات اجتماعية ناجحة. مدى قدرته على تلبية مطالب البيئة المحيطة.وبناء عليه يكون الشخص المطمئن نفسياً هو الشخص المتحرر من الخوف
(عوض:ب.ت , )57:وكما يرى نافع أن الشخص المطمئن نفسيا هو من يشعر أن حاجاته
مشبعه وأن المقومات األساسية لحياته غير معرضة للخطر ويكون في حالة توازنأ وتوافق
أمنى (زهران.)1989:297:
أما الشخص غير المطئمن فهو في خوف دائم يعيش حالة من عدم الرضا يراها تهديدا
خطي ار لذاته ( زهران ,)1984:189:ويعتقد العيسوي أن الفرد يشعر باالطمئنان إذا تحققت
العدالة وأن اهتزاز القيم يؤدي إلى اهتزاز شعور الفرد باألمن النفسي حيث يشعر الفرد الذي
يفتقر إلى الطمأنينة بالوحدة والعزلة .
(العيسوي ,)1985:198:ومن وجهة نظر علماء الطب النفسي فإن التخطيط يلعب
دو اًر هاماً في الحصول على الطمأنينة واألمان وذلك بتحديد الهدف وتولد الدافع الذي يحدد
السلوك المناسب للوصول إلى الهدف ومن ثمة مواصلة العمل (منروليف, )1997:230:
كما أن الهدف الرئيسي للعالج النفسي هو بث الشعور بالطمأنينة

في نفس اإلنسان

والتخلص من القلق (مرسي)191 :1925 :
وعلى ضوء ما سبق نجد أن الباحثين اختلفت تعريفاتهم وتباينت آراؤهم حول الطمأنينة
النفسية من حيث مفهومها ومكوناتها والعوامل المؤثرة فيها فال يوجد تعريف يعتمده جميع
العلماء إال أنه يمكن اعتبار كل تعريف امتداد للتعريف اآلخر و مكمالً له أو جزء منه.
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فالطمأنينة النفسية هي ثمرة التوافق النفسي والتكيف االجتماعي وهما ركيزتي الصحة
النفسية و أساسها.
النظريات المفسرة للطمأنينة النفسية:
فقد تناولت نظريات الحاجات والدافعية إشباع الحاجات في تشكيل سلوك الفرد وصحته
النف سية  ,وتعتبر نظرية ماسلو في الدافعية الرائدة في ذلك حيث تناولت الحاجة إلى األمن
وضرورة إشباعها لتكوين شخصية الفرد وتحديد سلوكه الرتكاز النمو النفسي للفرد في مراحل
العمر المتتابعة عليها.
وقد حاول إبراهام ماسلو في نظريته للدافعية و الحاجات دراسة العوامل المؤثرة في
صحة اإلنسان ( عبد الرحمن  )438: 1998ويرى فيها أن الفرد اإلنساني يولد ولديه
مستويات من الدوافع أو الحاجات الفسيولوجية والنفسية تنتظم في شكل هرمي (القريطي
 , )83: 1998:وقد صنفها إلى خمس فئات أو مستويات تقع فيها حاجات اإلنسان
األساسية وهي حسب الترتيب الهرمي:
 الحاجات الفسيولوجية (وتقع على قاعدة الهرم ) وهي األكثر أساسية وتتمثل فيالسعي إلى الطعام والماء والهواء والدفء واإلشباع الجنسي.
 الحاجة إلى األمن وتتمثل في الحاجة إلى الحماية والوقاية من األخطار الخارجيةو التخلص من األلم وعدم الراحة و التهديد.
 الحاجة إلى االنتماء والحب وتتمثل في الحاجة إلى الحب والعطف والصداقةوالرغبة في اإلنجاب والتقبل في الجماعة.
 الحاجة إلى التقدير واالحترام وتتمثل في أن يكون الفرد في حاجة إلى تقدير نفسهوتقدير اآلخرين والسعي إلى المكانة و االحترام.
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 الحاجة إلى تحقيق الذات (وتقع على قمة الهرم ) وتتمثل في التحصيل واإلنجازوالتعبير عن الذات كأن يكون مبدعاً أو منتجاً وأن يقوم بأفعال ذات قيمة لآلخرين
(أحمد )127: 1999:
وتفترض النظرية أن الحاجات الفسيولوجية تشكل األساس لجميع الحاجات األخرى
وهي الدافع الرئيسي والمحرك للسلوك (ديوانيوديراني  ,)49: 1983:فاإلنسان يشبع حاجاته
بصفة نظامية ابتداء من حاجات المستوى األدنى ثمين تقلبا لتدريج إلى إشباع الحاجات التي
تعلوها في األهمية ,وتتوقف سعادة الفرد وصحته النفسية على مستوى الحاجات الذي
استطاع الوصول إليه (الكناني ,)187: 1987:ويرى ماسلو أن اإلطمئنان النفسي واالنتماء
والحب عوامل أساسية تقابلها حاجات أساسية عند الفرد ولذا فإن إشباع ھذه الحاجات في
السنوات المبكرة من حياة الفرد يؤدي إلى مشاعر األمن في أية مرحلة عمرية تالية أما عدم
اإلشباع لهذه الحاجات أو إحباطھا يؤدي إلى أعراض مرضية (شقير.)14: 1996 :
ومن ثم مثل الحاجة إلى األمن والطمأنينة عند ماسلو الحاجة األساسية التي يلزم
إشباعها حتى يستطيع الفرد أن ينمو نموا نفسياً سليماً ,حيث أن توافق الفرد في مراحل نموه
المختلفة يتوقف على مدى شعور الفرد بالطمأنينة في طفولته (حسين.)106 :1987:
التوافق المهني  :يتضمن التوافق المهني الرضا عن العمل وإرضاء اآلخرين فيه ,وتتمثل
في االختيار المناسب للمهنة عن قدرة وإقتناع شخصي واالستعداد لها علما وتدريبا للدخول
فيها ,والصالحية المهنية و الكفاءة المهنية واالنتاج والشعور بالنجاح (زهران :1985 :
 ,)29كما يشير إلى توافق الفرد مع مختلف العوامل البيئية المحيطة به في العمل وتوافقه
مع التغيرات التي قد تط أر على هذه العوامل مع مرور الزمن  ,وتوافقه مع زمالئه وتوافقه مع
متطلبات العمل وظروفه وتوافقه مع قدراته الخاصة (مرسي.)147 :1985 :
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ويعد التوافق المهني محصلة عناصر كثيرة أهمها محتوى العمل ,فرص التطوير داخل
بيئة العمل واالشراف داخل جماعة العمل ,وظروف وساعات العمل  ,فكلما كانت الوظيفة
موفرة لالطمئنان واالمن النفسي ,وكانت مصدر إشباع ومنافع متعددة  ,كلما كان رضا الفرد
أكبر وارتباطه بها أكثر (عاشور.)142 :1989:
ويرى عوض أن التوافق المهني هو العملية الدينامية المستمرة التي يقوم بها الفرد
لتحقيق التالؤم بينه وبين البيئة الذاتية واالجتماعية والمهنية والمحافظة على هذا التالؤم
(.عوض ,)38: 1997:كما عرفه عبد القادر بأنه قدرة الفرد على عقد صالت إجتماعية
مرضية مع من يشرفون عليه أو يعملون معه  ,كما يتضمن قدرة الفرد على التالؤم مع بيئته
االجتماعية في مختلف نواحيها المهنية واالقتصادية والمنزلية (عبد القادر ,)107: 2000:
كما عرفه المهنا بأنه قدرة الفرد على تحقيق التكيف والشعور بالرضا واالنسجام مع البيئة
المهنية (المهنا )246: 1991:
ومن خالل التعريفات السابقة لمفهوم التوافق المهني التي تشير إلى العديد من العوامل
منها ما يعود على الفرد ذاته ورضاه عن عمله ,والذي ينعكس على نجاحه المهني سواء في
سلوكه المهني أو انجازه لعمله ومنها مايعود إلى أهمية تالؤمه مع مجتمع العمل  ,فهناك
تفاعل مستمر بين النواحي الذاتية والمهنية واالجتماعية التي ال يمكن فصلها عن بعضها
البعض .
ويظهر التوافق المهني

في الرضا عن العمل بمختلف جوانبه سواء عن مشرفه

وزمالئه والمؤسسة التي يعمل في نطاقها  ,كذلك ظروف وساعات ونوع العمل الذي يشغله
(عوض)38: 1997:
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ويرتبط رضا الفرد عن عمله بمدى اشباع العمل لحاجات الفرد وتحقيقه لطموحاته,
ويتضمن هذا اتفاق العمل مع ميول واهتمامات الفرد ,كذلك يظهر التوافق المهني في انتاجية
الفرد وكفايته ,والطريقة التي ينظر بها مشرفه وزمالئه إليه ,كما يتضح التوافق المهني في
الغياب المتكرر والتأخير على مواعيد العمل والتكاسل والتهاون في أداء المهام والواجبات
المطلوبة منه (طه.)55 :1988:
ويتأثر التوافق المهني بالتغيرات التكنولوجية والحضارية التي تعتري حياة الفرد وتزعزع
إستق ارره

وطمأنينته النفسية ,وتجعله يتذبذب بين االمل واليأس والقنوط وتحبط حاجاته

االساسية وتعيق شخصيته عن النمو والتطور وتدفعه إلى االنحدار في مهاوي االضطرابات
النفسية ,حيث تؤدي هذه التغيرات في الكيان االجتماعي للفرد فتضطره إلى مجاراتها في
تطوير أسلوب تفكيره فتحول في كثير من االحيان استعداداته وميوله ورغباته وطموحه في
العمل دون تحقيق تولفقه المهني ورضاه عن عمله  ,ويخضع التوافق المهني آللية لتحقيقه
تتضح في عالقة الفرد بمهنته وعالقته بنظام المؤسسة وبرؤسائه وزمالئه وظروف العمل .
إذ من الضروري أن يكون الفرد في العمل المناسب له من حيث قدراته وإمكانياته
وميوله  ,فإذا ما إستقر الفرد في مهنة ما وإنتقل فيها من مكان آلخر فإنه يشعر بالخيبة
وفقدان الثقة بالنفس وضياع الجهد والوقت ,وهنا قد ينشأ لديه عدوان ناجم عما يصادفه على
عالقته بزمالئه وبالمؤسسة التي ينتمي اليها ,أما عند استق ارره في مهنته و إندماجه في
عالقات ناجحة مع زمالئه والمؤسسة التي يعمل خاللها فإن هذا يشبع حاجاته خاصة
حاجته للطمأنينة واألمن النفسي التي تزيد من إنتاجيته وكفائته وبالتالي يتحقق توافقه المهني
.
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النظريات المفسرة للتوافق المهني :يرى ماسلو أنه من خالل أداء الفرد لعمله يحقق ميوله
وقدراته وإمكانياته واهتماماته وإستعدلداته ,فالفرد يرغب في تأدية االعمال التي يحبها وترضي
رغباته وتتفق مع طموحاته وتحديه وإبداعه وتحقق إشباعا داخليا لقدراته واستعداداته  ,ويعتبر
عمل الفرد المجال االساسي لتحقيق ذلك  ,فإذا لم يوفر العامل للفرد اجواء مالئمة لتتحقق
الذات للفرد ووسيلة للضغط المستمر مما قد يؤدي الى اإلحباط ولهذا يجب وضع الفرد في
العم ل المالئم إلمكانياته واستعداداته وميوله واهتماماته وتخصصه العلمي او المهني,
ويعتقد ماسلو إن كان العمل الذي يقوم به الفرد يشبع حاجاته يكون راضيا عن وظيفته أما
إذا عجز العمل عن إشباع حاجاته يكون راضيا عن عمله (الزبيدي.)1991:81:

الدراسات السابقة
دراسات متعلقة بالطمأنينة النفسية -:
 دراسة الحلفاوي  :1993الدراسة بعنوان" :الطمأنينة االنفعالية لدى طالب وطالبات
الجامعات" هدفت الدراسة إلى المقارنة بين عينات من طالب وطالبات الجامعات
المصرية المختلفة من حيث نوع التعليم (أزهري غير أزهري ) والجنس واالختالط
(تعليم مختلط وتعليم غير مختلط) والتخصص األكاديمي (علمي أدبي ) في درجة
الطمأنينة النفسية ,وأجريت الدراسة على عينة قوامها ( )630طالب وطالبة من طلبة
المرحلة الجامعية ,واستخدمت الباحثة استمارة جمع البيانات األولية عن الطلبة من
إعداد الباحثة ,واستفتاء ماسلو للطمأنينة .وعولجت البيانات إحصائياً باستخدام
المتوسطات الحسابية واختبار "ت" وتحليل التباين ,ومن أهم النتائج التي توصلت
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إليها الدراسة أنه توجد فروق دالة إحصائياً بين الذكور واإلناث في الطمأنينة النفسية
لصالح الذكور في العينة الكلية ,وتوجد فروق دالة بين األزهريين وغير األزهريين في
الطمأنينة االنفعالية لصالح األزهريين ,كما انه التوجد فروق دالة بين طلبة وطالبات
التخصص األدبي والعلمي في الطمأنينة النفسية.
 دراسة الكناني  :1988وهي دراسة "لمدى تحقق التنظيم الهرمي للحاجات عند ماسلو"
هادفة إلى تحديد مستوى داللة الفروق بين الجنسين في الحاجات المتضمنة بالتنظيم
الهرمي وفي ترتيبها ,التحقق من تصور جديد للتنظيم الهرمي لماسلو يشمل ثالثة
مستويات فقط للحاجات  :المستوى األول ويتضمن الحاجات الجسمية وحاجات األمن
والطمأنينة النفسية ,المستوى الثاني ويتضمن حاجات الحب واالنتماء وحاجات احترام
وتقدير الذات ,المستوى الثالث ويتضمن حاجات تحقيق الذات والمعرفة والفهم
,ولقياس الحاجات الستة المتضمنة بالتنظيم الهرمي لماسلو استخدم الباحث مقياس
من إعداده يتضمن ستة مقاييس فرعية تقيس الحاجات الجسمية والفسيولوجية
,حاجات األمن واألمان ,وحاجات الحب واالنتماء ,حاجات التقدير واالحترام ,حاجات
تحقيق الذات ,حاجات المعرفة والفهم ,وذلك لتطبيقه على مجموعة من طالب
وطالبات السنة الرابعة بكلية التربية بالمنصورة من مختلف التخصصات بلغت 280
طالب وطالبة ,وتمت المعالجة اإلحصائية لبيانات البحث باستخدام أسلوب تحليل
التباين واختبار "ت" ومعامل ارتباط بيرسون .وأشارت نتائج الدراسة إلى أن تجمع
المستويات الستة للحاجات المتضمنة بالتنظيم الهرمي لماسلو في مستويين فقط وليس
ثالثة هما المستوى األول وهو مستوى الحاجات األساسية ويضم الحاجات
الفسيولوجية وحاجات األمن

والطمأنينة النفسية ,المستوى الثاني وهو مستوى
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الحاجات االجتماعية واالرتقاء بالذات ,ال يختلف التنظيم الجديد للحاجات المتضمنة
بالتنظيم الهرمي لماسلو في البيئة المصرية باختالف الجنس ,يوجد اتفاق لدى
الجنسين فيما يتعلق بترتيبها للحاجات المتضمنة بالتنظيم الهرمي للحاجات عند
ماسلو .كذلك التوجد فروق بين الجنسين فيما يتعلق بحاجات األمن ,تقدير الذات,
تحقيق الذات ,الحب واالنتماء.
 دراسات متعلقة بالتوافق المهني:
 دراسة أوراتا ( :)1999هدفت الدراسة للتعرف على مشكالت أعضاء هيئة التدريس في
تدريس المقررات التربوية بجامعة أوهايو وإرتباطها بالتوافق المهني لديهم  .وتكونت
عينة الدراسة من ( )150من أعضاء هيئة التدريس  ,وقد إستخدم الباحث المنهج
الوصفي االرتباطي ,وقد أسفرت الدراسة عن نتائج هامة هي أن المشكالت التي
تواجه عضو هيئة التدريس تمثلت في أن عدد المجموعات الطالبية التي يقوم
بتدريسها كبير جدا مما يرهقه ويقلل من فرص استفادة الطالب من المقررات
الدراسية ,كما يواجه أعضاء هيئة التدريس صعوبة انسجام وتقبل الطالب للمقررات
الدراسية الختالفها وبعدها عن ميولهم واهتماماتهم

وبالتالي ال

يتحقق التفاعل

المطلوب في العملية التعليمية  ,وهذا ما توافق مع نتائج الدراسة في ضعف المستوى
العلمي والتحصيلي للطالب  ,فالخلفية العلمية للطالب في التعليم الجامعي تحول
دون تنمية تفكيرهم االبتكاري واالبداعي أو اكتسابهم لمهارات ترفع من أدائهم التعليمي
 دراسة عطا هللا ( :)2011هدفت الدراسة إلى بناء مقياس للتوافق المهني لمعلمي
التربية الخاصة بجامعة الملك سعود والتحقق من خصائصه السيكومترية ,وقد تكونت
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عينة الدراسة من  34معلم ومعلمة تربية خاصة ,وقد إستخدم الباحث في هذه الدراسة
مقيلس التوافق المهني لمعلمي التربية الخاصة وهومن إعداد الباحث .
وقد أسفرت نتائج الدراسة عن صالحية ( )102عبارة من عبارات المقياس لقياس هذه
الظاهرة ,وذلك بسبب ارتباط هذه البنود بمقدار ( )0.33أو أكثر ببعدها ,بينما تم التحقق من
صدق المحتوى باستشارة الخبراء والمحكمين وبإجراء االرتباط بين المقياس وإستبانة
االرضاء ,حيث بلغ االرتباط ( ,)0.77ووفقا لهذه الخصائص السيكومترية الجيدة التي
أظهرها المقياس ,فقد أوصت الدراسة بامكانية االستخدام المستقبلي للمقياس .
االستفادة من الدراسات السابقة -:
من خالل الدراسات السابقة التي اعتمدت عليها الباحثة في الدراسة الحالية فقد
استفادت من االطار النظري الذي تم تقسيمه إلى مبحثين هما (الطمأنينة النفسية – التوافق
المهني) ,كما تم االستفادة منها في تحديد منهج الدراسة واختيار العينة المستخدمة في
الدراسة واختيار أدوات الدراسة المتمثلة في إستبانة التوافق المهني ومقياس الطمأنينة
النفسية ,كما استفادت في عرض وتفسير النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية .
االجراءات المنهجية للدراسة


منهج الدراسة  :اعتمدت الباحثة على المنهج االرتباطي الوصفي نظ ار لمالئمته
للدراسة الحالية ومتغيراتها .



مجتمع الدراسة  :شمل مجتمع الدراسة طلبة وطالبات كلية االتربية البدنية وعلوم
الرياضة المقيدين بالفصل الدراسي ربيع .2018



عينة الدراسة  :تضمنت عينة الدراسة ( )35طالب وطالبة من طالب كلية التربية
البدنية وعلوم الرياضة والمقيدين بالفصل الدراسي السابع والثامن للعام الجامعي
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ربيع  ,2018حيث كان عدد الطالب ( )26طالب ,بينما كان عدد الطالبات
()9طالبات  ,وقد تم اختيار العينة بطريقة العينة العمدية .


أدوات الدراسة :اشتملت الدراسة على أدوات رئيسية هي:

 -3استمارة البيانات االولية :وتتضمن البيانات االولية ألفراد العينة والمتمثلة في
الجنس والفصل الدراسي.
 -4مقياس ماسلو للطمأنينة االنفعالية:
توصل ماسلو إلى وضع هذا االستفتاء سنة  1952عن طريق أبحاث نظرية إكلينكية
كمفهوم رئيسي من مفاهيم علم النفس هو الطمأنينة النفسية (عبدالسالم,)156 :1980 :
وقننه على البيئة العربية أحمد عبدالعزيز سالمة  1973وهو مكون من 75عبارة موزعة
على ثالثة أبعاد أساسية ينبثق عنها 11بعد ثانوي ,واألبعاد األساسية تعكس شعور الفرد
بتقبل اآلخرين له ,وبأنهم ينظرون إليه ويعاملونه بمودة ودفء.
الشعور باالنتماء وإحساس الفرد بأن له مكاناً في الجماعة الشعور بالسالمة وندرة
الشعور بالخطر والتهديد والقلق( .اسماعيل , )1980:102:كما قام كل من كمال ديواني
وعيد ديراني  1983بتعريب مقاييس ماسلو واستخراج دالالت الصدق والثبات له في البيئة
األردنية.أما الدراسة الحالية فقد تم استخراج معامالت الصدق والثبات للمقياس بعرضه على
محكمين وخبراء في مجال علم النفس الرياضي حيث عدل عدد الفقرات في كل بعد ليصبح
( )8أبعاد  ,أي أن عدد فقرات المقياس أصبحت ( )24فقرة  ,واإلبعاد هي:
البعد االول  :التحرر من االالم النفسية
البعد الثاني  :التفاؤل
البعد الثالث  :الرضا عن الذات .
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وقد تم حساب معامل االتساق الداخلي .
الجدول يبين معامالت االتساق الداخلي البعاد مقياس الطمأنينة النفسية
البعد

مستوى الداللة

معامل االرتباط

التحرر من االالم النفسية

0.47

**

التفاؤل

0.57

**

0.67

**

الرضا عن الذات

تم إيجاد االتساق الداخلي لكل بعد من أبعاد المقياس بإيجاد معامالت ارتباط فقرات
األبعاد الفرعية للمقياس بالدرجة الكلية لكل بعد .
 معامل الثبات لمقياس الطمأنينة النفسية -:جدول يبين معامالت الثبات البعاد مقياس الطمأنينة النفسية
البعد
التحرر من االالم النفسية

معامل االرتباط

مستوى الداللة

0.06
**

التفاؤل
الرضا عن الذات

0.317
0.48

**

**

يتضح مما سبق أن مقياس الطمأنينة النفسية يتمتع بدرجة جيدة من الثبات .مما يشير
إلى إمكانية استخدام هذا المقياس في الدراسة الحالية.
-3أستبانة

التوافق المهني :وهي من إعداد (سامي خليل ) في دراسته للتوافق

المهني لدى معلمي التربية الخاصة  ,وقد تكونت االستبانة في صورتها االصلية من ()35
فقرة  ,وإحتوت على سبعة أبعاد هي-:
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 البعد االول  :طبيعة وظروف العمل . البعد الثاني  :الشعور تجاه المهنة . البعد الثلث :العالقة مع االدارة المدرسية . البعد الرابع :العالقة مع الزمالء. البعد الخامس :العالقة مع أولياء االمور . البعد السادس :نظرة المجتمع للمهنة . البعد السابع  :النمو المهني .وقد احتوت االستبانة على معامالت سيكومترية (الصدق والثبات) حيث قام مؤلف
االستبانة باستخراجها ,وقد تم في الدراسة الحالية التحقق من صدقها بعرضها على خبراء
ومحكمين في مجال علم النفس و تم إعتماد االستبانة كأداة من أدوات الدراسة من قبل
المحكمين  ,كذلك باستخراج صدق االتساق الداخلى وكان على النحو التالي -:
جدول يبين معامالت االتساق الداخلي الستبانة التوافق المهني
البعد

مستوى

معامل االرتباط
الداللة

طبيعة العمل
الشعور تجاه المهنة
العالقة

مع

االدارة

**

0.616

0.00

**

0.510

0.00

**

0.734

0.00

المدرسية
العالقة مع الزمالء

**

0.494

0.00

العالقة مع أولياء االمور

**

0.583

0.00

نظرة المجتمع للمهنة

**

0.622

0.00
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النمو المهني

**

0.463

0.0

وهكذا يتضح من الجدول السابق أن االستبانة بأبعادها السبعة وجميع فقراتها دالة
إحصائيا  ,وعليه فإن االستبانة تتمتع بصدق داخلي يجعل منها أداة صادقة لقياس الظاهرة
التي وضعت من أجلها .
ثبات االستبانة-:قامت الباحثة باستخراج معامالت الثبات الستبانة التوافق المهني باستخدام التجزئة
النصفية
الجدول اآلتي يبين معامال ت الثبات الستبانة التوافق المهني باستخدام التجزئة النصفية
البعد
طبيعة وظروف العمل
الشعور نحو المهنة

معامل الثبات
0.569
0.696

العالقة مع االدارة المدرسية

0.879

العالقة مع الزمالء

0.547

العالقة مع أولياء االمور
نظرة المجتمع للمهنة
النمو المهني

0.636
0.882
0.591

يتبين من خالل الجدول السابق أن االستبانة تتمتع بدرجة جيدة من الثبات مما يمكن
إستخدامها في الدراسة الحالية .
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 المتوسطات الحسابية . االنحرافات المعيارية . معامل أرتباط بيرسون . أختبار "“.Tعرض وتحليل النتائج
إجابة السؤال االول :الذي نصه هل توجد عالقة بين الطمأنينة النفسية والتوافق المهني
لدى الطالب المعلم بكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة؟ تم استخدام معامالت االرتباط
بيرسون بين الدرجة الكلية لمقياس الطمأنينة النفسية والتوافق المهني الستجابات عينة
الدراسة.
جدول يبين معامالت االرتباط بيرسون بين الدرجة الكلية
لمقياس الطمأنينة النفسية والتوافق المهني لدى الطالب المعلم بكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة
الطمأنينة النفسية

المقياس
التوافق المهني

مستوى الداللة

0.527

0.000

يبين الجدول السابق معامالت االرتباط بين الطمأنينة النفسية والتوافق المهني للطالب
المعلم بكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة وهي دالة إحصائيا ,أي أنه توجد عالقة واالرتباط
إيجابي وأن العالقة طردية قوية بين الطمأنينة النفسية والتوافق المهني .
إجابة السؤال الثاني الذي نصه  :هل هناك فروق بين الطلبة والطالبات في أبعاد
الطمأنينة النفسية من عينة الدراسة بكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة ؟ تم حساب
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية استخدام اختبار( ت ) اليجاد الفروق بين
عينات الدراسة لكل بعد من ابعاد اداة الدراسة
جدول الفروق بين الجنسين في أبعاد الطمأنينة النفسية
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العدد

االبعاد

التحرر من اآلآلم النفسية

 26طالب
9طالبات

التفاؤل

الرضا عن الذات

 26طالب
9طالبات

المتوسط الحسابي
62
30

االنحراف

المعياري
1.17

مستوى الداللة

قيمة
""T

0.000

3.80*

1.20

65

2.05

42

2.00

26طالب

60

1.78

9طالبات

35

1.43

3.74-

.55

-

*
2

0.000

0.000

*

يتضح من الجدول السابق أن عدد مجموعة الطلبة في عينة الدراسة()26طالب
ومجموعة الطالبات( )9طالبات  ,حيث كان المتوسط الحسابي في بعد التحرر من اآلآلم
النفسية لمجموعة الطلبة هو( )62واالنحراف المعياري ()1.17بينما كان المتوسط الحسابي
لمجموعة الطالبات هو ( )1.20وكانت قيمة ت دالة إحصائيا  ,وكذلك في باقي االبعاد :
كان المتوسط الحسابي لمجموعة الطلبة في بعد التفاؤل

هو( )65واالنحراف

المعياري()2.05بينما كان المتوسط الحسابي لمجموعة الطالبات هو( )42واالنحراف
المعياري هو

( )2.00وكانت قيمة "  ”Tهي ( )3.75-وهي دالة عند مستوى

(,)0.000كما كان المتوسط الحسابي في بعد الرضا عن الذات لمجموعة الطلبة هو()60
واالنحراف المعياري ( )1.78وكان المتوسط الحسابي لمجموعة الطالبات هو ()1.43
وكانت قيمة "”Tهي( )2.55-وهي دالة عند مستوى ( .)0.000يمكن تفسير هذه النتائج
في ضوء األطر النظرية بأن الحاجات والدوافع بالدراسة ومنها الحاجة إلى األمن قد بينت أن
إحساس الفرد باالطمئنان واألمن النفسي يعتمد على مدى إشباع الحاجات الفسيولوجية للفرد
المؤتمر العلمي الثاني لكلية اآلداب جامعة الزاوية  2018 / 7 / 16 -15م

1012

الطمأنينة النفسية وعالقتها بالتوافق المهني لدى الطالب المعلم

ومن بعدها الحاجات االجتماعية والنفسية ,كما يتأثر بالعديد من العوامل كأساليب التنشئة
االجتماعية والمناخ األسرى والمدرسي والجامعي والتعرض لإلحباط والصراع النفسي وغيرها
من العوامل المؤثرة على مستوى الشعور بالطمأنينة النفسية.
إجابة السؤال االثالث :الذي نصه هل هناك فروق بين الطلبة والطالبات في أبعاد التوافق
المهني من عينة الدراسة بكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة ؟ تم حساب المتوسطات
الحسابية واالنحرافات المعيارية استخدام اختبار( ت ) اليجاد الفروق بين عينات الدراسة لكل
بعد من ابعاد اداة الدراسة لمقياس التوافق المهني
جدول يبين الفروق بين الطلبة والطالبات في أبعاد التوافق المهني
االنحراف المعياري

الفقرات

العدد

المتوسط الحسابي

طبيعة وظروف العمل

26

62

1.17

9

30

1.22

26

61.3

2.05

9

42.5

2.00

26

65

1.78

9

42

1.43

26

60

1.37

9

35.2

1.43

26

61.7

2.06

9

32.2

2.12

26

42

1.95

9

35.6

1.10

26

65.1

1.78

9

30.6

1.22

قيم

الداللة

ةت

العالقة مع االد\ارة المدرسية
العالقة مع الزمالء
العالقة مع أولياء االمور
نظرة المجتمع للمهنة
الشعور نحو المهنة
النمو المهني

20.93
26.15

0.01
0.01

38.40

0.01

33.16

0.01

34.75
38.14
38.40

0.01
0.01
0.01

يتضج من الجدول السابق أن عدد مجموعة الطلبة في عينة الدراسة()26طالب
ومجموعة الطالبات( , )9حيث كان المتوسط الحسابي في بعد طبيعة وظروف العمل
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لمجموعة الطلبة هو( )62واالنحراف المعياري ()1.17بينما كان المتوسط الحسابي
لمجموعة الطالبات هو ( )1.22وكانت قيمة  Tدالة عند مستوى ( ,)0.01وكان المتوسط
الحسابي لمجموعة الطلبة في بعد العالقة مع االدارة المدرسية

هو( )61.3واالنحراف

المعياري()2.05بينما كان المتوسط الحسابي لمجموعة الطالبات هو( )42.5واالنحراف
المعياري هو ( )2.00وكانت قيمة " ”Tدالة عند مستوى (,)0.01كما كان المتوسط
الحسابي في بعد العالقة مع الزمالء لمجموعة الطلبةهو( )60واالنحراف المعياري
()1.37بينما كان المتوسط الحسابي لمجموعة الطالبات هو ( )35.2وكانت قيمة Tهي دالة
عند مستوى ( )0.01في بعد العالقة مع أولياء االمور لمجموعة الطلبة هو( )60واالنحراف
المعياري ()1.37بينما كان المتوسط الحسابي لمجموعة الطالبات هو ( )35.2وكانت قيمة
Tهي دالة عند مستوى ( .)0.01في بعد نظرة المجتمع

للمهنة

لمجموعة الطلبة

هو( )61.7واالنحراف المعياري ()2.06بينما كان المتوسط الحسابي لمجموعة الطالبات هو
( )35.2وكانت قيمة Tهي دالة عند مستوى ( . )0.01في بعد الشعور نحو المهنة
لمجموعة الطلبة هو( )42واالنحراف المعياري ( )1.95بينما كان المتوسط الحسابي
لمجموعة الطالبات هو ( )35.1وكانت قيمة Tهي دالة عند مستوى ( . )0.01في بعد
العالقة مع الزمالء لمجموعة الطلبة هو( )60واالنحراف المعياري ()1.37بينما كان
المتوسط الحسابي لمجموعة الطالبات هو ( )35.2وكانت قيمة Tهي دالة عند مستوى
()0.01
ويشير الجدول الى ان ابعاد التوافق المهني لدى الطلبة أكثر مما هو عليه لدى
الطالبات ويرجع اليه ذلك بما اشارت اليه النتائج ان الطالب اكثر قدرة على التكيف مع
ضغوطات العمل واكثر قدرة على التوافق مع الزمالء واالدارة المدرسية لسبب ان المجتمع
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الليبي يمنح الفرصة للرجال اكثر مما يمنحها للنساء في تحسين هذه الجوانب وبالتالي يتحقق
النمو المهني لدى الطالب اكثر من الطالبات
االستنتاجات


يتضح من خالل الدراسة الحالية وجود تأثير متبادل بين متغيرات الد ارسة أي أن كل
منها يؤثر في اآلخر و يتأثر به وترى الباحثة أنه من الممكن أن يكون المتغير
المستقل متغي ارً تابعاً والعكس صحيح.



اعتمدت هذه الدراسة في توضيح العالقة المتبادلة بين متغيراتها على التحليل المنطقي
لنتائج الدراسة ,وبالتالي تحقيق وجود هذه العالقة بين متغيرات الدراسة ومدى تفاعلها
لتتيح للفرد فرص النمو السوي والتطور في حياته.



فقد بينت النظريات المفسرة للطمأنينة النفسية والتوافق المهني أن الفرد ماهو إال نتاج
لعملية التفاعل بينه وبين البيئة المحيطة به.



وانه من المهم من الناحية العلمية والعملية التعرف على طبيعة الطمأنينة النفسية
والتوافق المهني للطالب المعلم حتى يمكن استثمار نتائج هذه الدراسات في برامج
التوجيه واإلرشاد والعالج النفسي.



يؤكد اتساق نتائج الدراسة منطقيتها فقد تبين وجود عالقة طردية بين الطمأنينة
النفسية والتوافق المهني .



تبين من خالل الدراسة أن كال المفهومين هو امتداد لآلخر ومكمالً له وكالهما من
المؤشرات الدالة على الصحة النفسية.
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قد استندت الباحثة في تفسير النتائج إلى األطر النظرية لمتغيرات الدراسة حيث أن
الدارسة تعتبر األولى في تناولها لهذه المتغيرات معاً – وهذا في حدود علم الباحثة –
مما لم يمكنها من االستناد إلى الدراسات السابقة في مقارنة النتائج.



تؤكد نتائج الدارسة أهمية الطمأنينة النفسية في دراسة شخصية الطالب المعلم كما
تصور أهمية كل حلقة في سلسلة فهم مواقف وسلوكه كنتيجة لعملية التفاعل معا
لبيئة المحيطة بها ومما يحقق له التوافق والرضا المهني الذي ينشده.

توصيات الدارسة
في ضوء نتائج الدراسة تقدم الدارسة التوصيات التالية:
 ضرورة مساعدة الطالب المعلم في توفير البيئة النفسية المناسبة التي تحقق لهانمو وجدانياً ·وأكاديمياً ومهنياً وفكرياً عن طريق الجامعة ومؤسسات التدريب
االميداني .
 إيجاد مناخ مفتوح لحل المشاكل بتشجيع الطلبة للتعبير عن المشكالت التيتواجههم واقتراح الخطط العملية لحلها من قبل الجامعة ومؤسسات التدريب
الميداني.
 تطوير عملية االتصال بين الطالب المعلم والجامعة ومؤسسات التدريب الميدانيمن خالل مشرفي التدريب الميداني .
 تحسين عالقة الطالبة بالنظم التي تعيش فيها (المدرسة ,الجامعة ) ووضع خططلتفعيل العملية التعليمية لتحسين أساليب أداء الطالب المعلم .
 توجيه اهتمام القائمين على التربية والتعليم ومؤسسات التعليم الجامعي نحواألنشطة الالمنهجية والترفيهية الهادفة ,وإنشاء النوادي الثقافية في الجامعة خالل
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العطل مما يساهم في خلق مناخ نفسي صحي يعمل على صقل الشخصية وتنمية
مشاعر االطمئنان.
 اشباع الحاجة لألمن واالنتماء وتحقيق الذات بتدعيم كيان المجموعات الطالبية فيمرحلة التدريب الميداني وتوفير بيئة جامعية سليمة.
 خلق جو من الثقة والعدالة داخل الجامعة وتقدير انجازات الطلبة وطموحاتها منقبل الجامعة.
 النظر إلى الطلبة الجامعيين على أنهم نصف المجتمع وأن لهم دو اًر هاماً فيالحياة وأنهم يتمتعوا بقدرات خاصة عقلية ونفسية واجتماعية ومساعدتهم على
الكشف عن هذه القدرات وتنميتها.
المراجع:
-3

-1الكناني ,صالح ( :)1987مدى تحقيق التنظيم الهرمي للحاجات عند ماسلو,
مجلة التربية – جامعة المنصورة ,العدد التاسع ,الجزء الثالث ,ص.126-81

-4

-2القريطي ,عبدالمطلب (  :)1998في الصحة النفسية ,الطبعة األولى ,دار الفكر
العربي.

-5

-3طه ,فرج ( :)1993موسوعة علم النفس والتحليل النفسي,الطبعة األولى ,الكويت
 :دار سعاد الصباح ,ص639

-6

-4عبدالرحمن ,محمد( :) 1998نظريات الشخصية ,القاهرة :دارقباء.

-7

-5شقير ,زينب (  :)1996القيمة التنبؤية لبعض الحاالت الكلينيكية المختلفة من
الطمأنينة النفسية والتفاؤل والتشاؤم وقلق الموت,مجلة كلية التربية جامعة طنطا,العدد
.23
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-5

زهران,حامد( :)1984علم النفس االجتماعي,الطبعة الخامسة ,القاهرة ,عالم الكتب.

-8

-7زهران ,حامد ( :) 1989األمن النفسي دعامة أساسية لألمن القومي العربي
,مجلة دراسات تربوية ,المجلد الرابع ,الجزء ,19ص.315-293

-9

-8سعد ,علي (  :)1999مستويات األمن النفسي لدى الشباب الجامعي _ بحث
ميداني عبرحضاري مقارن,مجلة جامعة دمشق  ,المجلد  ,15العدد األول ,ص52

-9 -10ديواني,كمال وديراني ,عيد (  )1983اختبار ماسلو للشعور باألمن دراسة صدق
للبيئة األردنية ,مجلة دراسات ,المجلد العاشر العدد الثاني ,ص.56-47
-10 -11جبر,جبر (  :)1996بعض المتغيرات الديموجرافية المرتبطة باألمن النفسي,
مجلة علم النفس ,العدد التاسع والثالثون ,السنة العاشرة ,الهيئة المصرية العامة
للكتاب ,ص.80
-11 -12زين الدين ,بو عامر أحمد ,وصابر ,بحري( )2014مصادر التوافق المهني لدى
العامل ,مجلة الدراسات البحوث االجتماعية جامعة الفالحي (.152-140 . )6
-12 -13حسين ,محمود (  :) ١٩٨٧مفهوم الذات وعالقته بمستويات الطمأنينة االنفعالية
 ,مجلة العلوم االجتماعية ,المجلد الخامس عشر العدد الثالث.128-103 ,
-13 -14اسماعيل,نبيه (  :) 1982دراسة تحليلية لعوامل الصحة النفسية السليمة  ,مجلة
كلية التربية بالمنصورة ,العدد الخامس,الجزء األول.105-89 ,
-14 -15أحمد  ,محمد ( :) 1999علم النفس العام  ,القاهرة :مكتبة عين شمس.
-15 -16عوض ,عباس ( :)1997الموجز في علم النفس الصن اعي والمهني ,الطبعة
األولى ,مصر :دار المعارف.
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-16 -17مسعود ,جبران (  :)1980قاموس الرائد ,المجلد األول والثاني ,الطبعة الرابعة ,
دار العلم للماليين .
 -18المهنا ,سعيد ( :)2002العالقة بين التوافق المهني والدافعية لالنجاز لدى موظفي
جمارك مطار خالد الدولي بالرياض ,رسالة ماجستير غير منشورة ,أكاديمية نايف
للعلوم االمنية ,الرياض .
 -19الزبيدي ,إبراهيم(: )1991علم النفس الصناعي  ,دار الحكمة للطباعة والنشر,
بغداد.
 -20عيسوي ,عبد الرحمن ( :)1983سيكولوجية الخرافة والتفكير العلمي ,دار النهضة
العربية ,بيروت.
 -21عطاهللا ,صالح (: )2001مقياس التوافق المهني لمعلمي التربية الخاصة ,جامعة
الملك سعود ,مجلة العلوم التربوية للدراسات االسالمية.
 -22عثمان ,سيد أحمد(:)1996التحليل االخالق المسئولية االجتماعية مكتبة االنجلو
المصرية ,القاهرة .
 -23عاشور ,أحمد صقر (:)1983إدارة القوى العاملة " االسس السلوكية " وأدوات البحث
التنظيمي ,دار النهضة العربية ,بيروت .
 -24عبد القادر ,زكية (:)2000التوافق المهني االخصائي االجتماعي في مجاالت
الممارسة المهنية ,مجلة علم النفس ,العدد ,34السنة  ,14الهيئة العامة للكتاب.
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أدارة الجودة الشاملة في المكتبات المتخصصة وأثرها في تحسين خدماتها
دراسة حالة عن مكتبة مصفاة الزاوية الفنية
أ .ربيعة علي الورفلي

أ . .آمنة محمد داعوب

كلية آداب الزاوية جامعة الزاوية
ملخص الدراسة :
هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى التزام المكتبة الفنية بمصفاة الزاوية بتطبيق مبادئ
وأساليب إدارة الجودة الشاملة في تحسين خدماتها ،وتسليط الضوء على أهمية تطبيق إدارة
الجودة الشاملة بالمكتبات المتخصصة .
ولتحقيق أهداف الدراسة اعتمدت الباحثتين منهج دراسة الحالة ،والمنهج الوصفي التحليلي
عن طريق استخدام أسلوب المسح الشامل حيث تمثل مجتمع الدراسة في جميع العاملين
بالمكتبة الفنية بمصفاة الزاوية ،و تم توزيع عدد ( )7صحيفة استبيان على كافة الموظفون
.وخضعت جميعها للتحليل اإلحصائي كما استخدم االستبيان لجمع البيانات الالزمة من
مفردات مجتمع الدراسة .
وتمثلت مشكلة الدراسة في التساؤل التالي:
-

ما مدى االلتزام بتطبيق بمبادئ ،وأساليب إدارة الجودة الشاملة في المكتبة الفنية
بمصفاة الزاوية ؟

توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
 -1توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين االلتزام بتطبيق مبادئ ،وأساليب إدارة الجودة
الشاملة في المكتبات المتخصصة وتحسين خدماتها.
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 -2وجود ضعف في إقامة الدورات التدريبية في مجال الفهرسة التصنيف.
 -3قلة عدد العاملين المتخصصين في مجال المكتبات والمعلومات بالمكتبة الفنية بمصفاة
الزاوية.
وخلصت الدراسة إلى التوصيات التالية:
 -1ضرورة اهتمام إدارة المكتبة الفنية بمصفاة الزاوية بتعيين أخصائيين في مجال المكتبات
والمعلومات.
 -2توفير العدد الكافي من الموظفين المتخصصين.
 -3ضرورة ربط منظومة المكتبة الفنية بمصفاة الزاوية بالمكتبات المناظرة على مستوى
ليبيا.
 -4ضرورة إقامة دورات تدريبية للرفع من كفاءة العاملين بالمكتبة في مجال الفهرسة
والتصنيف.
المقدمة
يتميز هذا العصر بعصر انفجار المعرفة  ،والمتمثل في الزيادة المضطردة في كمية
البيانات والمعلومات التي أصبحت من الصعب السيطرة عليها  ،وحصرها ،وتخزينها
،واسترجاعها ،وأصبح من الضرورة الملحة إدخال التقنية في المكتبات المتخصصة لتلبية
احتياجات المستفيدين من خدمات المكتبات المتخصصة ،التي تتطلب التحديث المستمر من
خالل إدارة الجودة الشاملة.
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أوال :اإلطار المنهجي للدراسة
 -1مشكلة الدراسة تتمثل مشكلة الدراسة في السؤال التالي  :ما مدى االلتزام بتطبيق
بمبادئ ،وأساليب إدارة الجودة الشاملة في المكتبة الفنية

بمصفاة الزاوية ؟

 -2أهمية الدراسة :
تكمن أهمية الدراسة في التباطوء في تطبيق مبادئ وأساليب إدارة الجودة الشاملة في
المكتبات المتخصصة  ،وتسليط الضوء على أهمية الوعي بثقافة الجودة الشاملة في
المكتبات المتخصصة ولفت أنظار القائمين على إدارة المكتبات المتخصصة بضرورة تطبيق
مبادئ ،وأساليب الجودة الشاملة .
 -3أهداف الدراسة
 -1التعرف على مدى إلتزام المكتبة الفنية بمصفاة الزاوية بتطبيق مبادئ وأساليب إدارة
الجودة الشاملة في تحسين خدماتها.
 -2تسليط الضوء على أهمية إدارة الجودة الشاملة بالمكتبات المتخصصة .
فرضية الدراسة:
تقوم المكتبة الفنية بمصفاة الزاوية بتطبيق مبادئ وأساليب إدارة الجودة الشاملة لتحسين
خدماتها
منهج الدراسة
أ -منهج الدراسة :تم اعتماد منهج دراسة الحالة  ،والمنهج الوصفي التحليلي حيث إنهما
المنهجان األكثر مالئمة لطبيعة موضوع الدراسة حيث يمكن من خاللهما جمع الحقائق
،والبيانات مع محاولة تفسير هذه الحقائق تفسي ار علميا كافيا  ،وذلك لمعرفة واقع تطبيق
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إدارة الجودة الشاملة بالمكتبة الفنية التخصصية ،والتعرف على رضاء العاملين من
تطبيق الجودة الشاملة.
ب -أداة جمع البيانات :قامت الباحثتان باعتماد صحيفة االستبيان كأداة رئيسية لجمع
بيانات الدراسة  ،مع االستعانة ببعض المقابالت الشخصية غير المخططة لجمع
المعلومات األولية للتعرف على أبعاد مشكلة الدراسة.
 -4حدود الدراسة تلتزم الدراسة الحالية الحدود التالية:
 -1الحدود المكانية أو الجغرافية  :تقتصر الدراسة على مكتبة مصفاة الزاوية الفنية.
 -2الحدود الموضوعية  :سوف تقوم الدراسة بالبحث في موضوع إدارة الجودة الشاملة
وأثرها في تحسين جودة الخدمات بالمكتبات المتخصصة.
 -3الحدود الزمنية  :سوف يكون إجراء الدراسة خالل العام الجامعي 2018-2017ف
 -5مفاهيم ومصطلحات الدراسة
 -1الجودة Quality :
هي أداء عملية معينة إنتاجية كانت أم خدمية وفقا لمعايير محددة سلفا -نمطية –تمثل أعلى
()1

مستوى لرضا المستهلك أو متلقي الخدمة أو المستفيد منها .

 -2إدارة الجودة الشاملة Total Quality Management (TQM):
هي أسلوب إداري متكامل يمكن من خالله أدارة المنظمة أو المؤسسة بشكل أفضل ،وهو
يقوم على االلتزام الكلي بمبدأ الجودة من طرف اإلدارة والعاملين والتركيز على الزبائن (
المستفيدين )وإشباع حاجاتهم واالستجابة لتوقعاتهم الحالية والمستقبلية ،والتركيز على
التحسين المستمر لكل مراحل العمل بشكل يمنع حدوث األخطاء والمشاكل ،والعمل على
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اإلنجاز بشكل الصحيح من المرة األولى،ومشاركة جميع العاملين واألقسام في المنظمة أو
()2

المؤسسة .

 -3جودة الخدمات  :عرفت المنظمة الدولية أيزو9000جودة الخدمات بأنها تنتج جودة
الخدمة من تنفيذ أو أداء مجموعة من األنشطة توجه نحو إتجاة مقابلة احتياجات
()1

العميل ( المستفيد).

 -4المكتبة المتخصصة Special librarie :
تعرف بأنها المكتبة أو مركز المعلومات الذي يهتم أساسا باقتناء اإلنتاج الفكري في موضوع
معين أو عدة موضوعات يرتبط بعضها ببعض ،وتقوم بتقديم الخدمات المكتبية ألشخاص
يعملون في مؤسسة أو مكتبة معينة  .لذا يوجد هذا النوع في المكتبات وفي مراكز البحوث
()2

العلمية والتربوية والمؤسسات الصناعية ،واالقتصادية والو ازرات وغيرها.
 -5الخدمات المكتبية Service librarie :

فقد عرفها المعجم الموسوعي لعلوم المكتبات والتوثيق والمعلومات "بأنها التسهيالت التي
تقدمها المكتبة الستخدام الكتب وبث المعلومات "

()3

 -6مصادر المعلومات Sources ofinormation :
هو كل ما يمكن جمعه وحفظة واسترجاعه لغرض تقديمه إلى المستفيدين من خدمات
المكتبات  ،ومراكز حفظ الوثائق وغيرها من (مؤسسات المعلومات )للحصول ألي غرض
()4

من األغراض

 -7الدراسات السابقة
أوال :الدراسات العربية
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 -1عصام محمد عبيد ".تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في المكتبات ومراكز
المعلومات" الملتقى العربي األول حول األساليب الحديثة إلدارة المكتبات ومراكز
المعلومات بالجودة الشاملة  -.اإلسكندرية (18،20ديسمبر)،2005ص.53-44
تطرقت هذه الدراسة إلى تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في المكتبات ومراكز المعلومات
،وهى أحدى األساليب الحديثة المستخدمة في تقويم أداء المكتبات ومراكز المعلومات ووضع
رؤية جديدة ألهداف وإغراض المكتبات،وتعتمد الجودة الشاملة على مجموعة من المحاور
من أهمها التخطيط اإلستراتيجي ،واإلدارة الرشيدة .وتطرق الدراسة إلى توضيح الصعوبات
التي ستواجهها المكتبات ومراكز المعلومات لتطبيق مفهوم الجودة الشاملة .
 -2محمد بن عبد هللا البكر ".أسس معايير نظام الجودة الشاملة في المؤسسات التربوية
والتعليمية ،المجلة التربوية ،مج ،15ع.60،2001
هدفت الدراسة إلى وضع إطار منهجي لدعم وتقويم مسار جودة العملية التعليمة ،وذلك من
خالل توظيف المواصفات الدولية للجودة(األيزو)9000في مجال التربية التعليم  .وتوصلت
الدراسة إلى :
-

ضرورة األخذ بمعايير المواصفات الدولية للجودة في بنية ونظام وخدمات التعليم
المتعددة.

-

اعتماد تنفيذ تطبيقات وتعليمات المواصفات الدولية للجودة كأسلوب بديل لعملية
اإلشراف المتابعة.

-

حث المؤسسات التربوية والتعليمية (حكومية  ،أهلية ) على الحصول على شهادة
المواصفات الدولية للجودة
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-

تصنيف وتحديد المؤسسات ودور الخبرة المعتمدة رسميا بمنح وثائق الجودة نظ ار لحداثة
تناول موضوع نظام الجودة الشاملة وتطبيقاته في حقل الدراسات التربوية .

 -3خوله بنت محمد الشويعر .قياس جودة خدمات المكتبات العامة :دراسة حالة مكتبة
الملك عبد العزيز العامة بالرياض "،مجلة دراسات المعلومات ،ع، 5مايو(2009رسالة
ماجستير ).
حاولت هذه الدراسة تعريف جودة الخدمات التي تقدمها المكتبات ومراكز المعلومات من
خالل تعرف إحدى النظريات العلمية التي استخدمت لقياس جودة الخدمات في المكتبات
ومراكز المعلومات.
ثانيا الدراسات األجنبية
 -1دراسة ميران

تريباس " .تطبيق إدارة الجودة الشاملة في التربية لمدارس ايديج

كامب.ستيكا ،األسكا
هدفت الدراسة إلى تطبيق مفاهيم إدارة الجودة الشاملة في المدرسة العالية (بستيكا أالسكا)
ثانيا :اإلطار النظري للدراسة
تمهيد
يشهد العالم اليوم الكثير من التغيرات المتسارعة وخاصة في مجال التقدم التكنولوجي مما
أدى بكثير من اإلدارات إلى التفكير لتوفير مدخل إداري جديد ،قاد ار على السير بخطى
سريعة وثابتة ،لمواجهة هذه التغيرات المتالحقة ،بعد أن كان المدخل التقليدي لإلدارة غير
قادر على الوقوف أمام تلك التعديالت ،ومن هذا المنطلق ظهر فكر فلسفي جديد أطلق عليه
)1(.

مصطلح إدارة الجودة الشاملة
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لذا تعد إدارة الجودة الشاملة ونماذجها وأساليبها من المداخل اإلدارية الحديثة،إذ تفوق
جميع األساليب والنماذج التقليدية ،فلم تعد الجودة إنتاج سلعة أو خدمة ،إنما تركز على تلبية
متطلبات واحتياجات وتوقعات المستفيدين داخل وخارج المؤسسة .

ووضع اإلجراءات

الهادفة إلى تلبية هذه المتطلبات واالحتياجات والتوقعات بدون أخطاء من أول مرة.إذ تركز
الجودة الشاملة على مشاركة جميع أعضاء المؤسسة في العمل ،وتستهدف النجاح الطويل
()2

المدى من خالل إرضاء لعميل (المستفيد) والعاملين .

أوال :تعريف إدارة الجودة الشاملة )Total Quality Management(TQM
تعددت التعريفات الخاصة بإدارة الجودة الشاملة  ،وتشير العديد من الدراسات إلى عدم وجود
تعريف محدد وثابت ،ولعل السبب في عدم وجود تعريف محدد إلدارة الجودة الشاملة يرجع
إلى
-

حداثة المصطلح.

-

أنواع وتعدد المجاالت التي يطبق فيها.

-

اختالف تخصصات القائمين على وضع هذه التعريفات.

()3

ثانيا :تعريف إدارة الجودة الشاملةTotal Quality Management (TQM):
تعرف بأنها أسلوب متكامل يمكن من خالله إدارة منظمة العمل بشكل أفضل ،وهو يقوم
على االلتزام الكلي بمبدأ الجودة من طرف اإلدارة والعاملين ،والتركيز على الزبائن
(المستفيدين)،وإشباع حاجاتهم ،فاالستجابة لتوقعاتهم الحالية والمستقبلية ،والتركيز على
التحسين المستمر لكل العمليات ،وفي مختلف مراحل العمل بشكل يمنع حدوث األخطاء
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والتعطيالت والمشاكل ،والعمل على إنجاز العمل بشكل صحيح من المرة األولى ،والتركيز
()1

على المشاركة الفعالة لجميع العاملين واألقسام في المنظمة.

إن فكرة إدارة الجودة الشاملة قديمة الوجود،وتجلت في حضارة بالد الرافدين فبل أكثر من
()2

خمسة أالف سنة .

ولكنها كمهنة وعمل إداري تم نشأته حديثا ،فتاريخ الجودة يعود إلى عام  1250قبل الميالد
،اثنا حكم رؤساء القبائل الملوك في مصر ،ونلتمس التأكيد على الجودة في اإلسالم منذ بزغ
()3

.

فجرة على البشرية ،إذ كان الرسول (ص) يبحث عن االهتمام بالجودة في العمل في العديد
من األحاديث الشريفة ،ومنها قوله الشريف (ص)" من عمل منكم عمال فليتقنه " صدق
()4

رسول هللا.

فمن الصعوبة إيجاد تعريف موحد ودقيق إلدارة الجودة الشاملة ،ألنها تعرف على ضوء ما
يريده المستفيد أو الزبون من الخدمات أو المنتجات التي تقدمها المنظمات والمؤسسات إلي
تريد الحصول منها على هذه الخدمات،وخاصة إذا كانت هذه المؤسسات رائدة في تقديم
معلوماتها بشكل جيد وصحيح للمستفيدين مثل المكتبات المتخصصة.
ثالثا :مبادئ إدارة الجودة
يقصد بها الخصائص والسمات االيجابية التي تسمح بتطبيق إدارة الجودة الشاملة على
المؤسسات والمنظمات بنجاح وفاعلية .لذا اختلفت آراء الباحثين والكتاب حول هذه المبادئ
واألسس .كال حسب نظره ومجال تخصصه واهتماماته العلمية ،ونوع وخدمات المؤسسة
()1

والمنظمة التي تتطلب فيها تطبيق الجودة .

يمكن توضيح مبادئ إدارة الجودة الشاملة من خالل النقاط اآلتية :
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 -1التفهم الكامل وااللتزام ،وروح المشاركة من قبل اإلدارة العليا يجعل الجودة في المقام
األول من اهتماماتها ،ضرورة إيجاد الهياكل التنظيمية وإجراءات ،وسياسات العمل
المناسبة أوأنظمة الحوافز التي تشجع جهود تحسين الجودة .
 -2التأكيد على تحسين الجودة يجب أن يستمر دائما في المؤسسة ،والعمل المستمر من
أجل العمليات التي يتم بها العمل من خالل تصميم عمليات إنتاج السلع التي تؤدي إلى
مطابقتها للجودة.
 -3إشراك جميع الممولين في جهود تحسين الجودة  ،وذلك من خالل تعاون المؤسسة مع
()2

هوالء الممولين على استعمال برامج إدارة الجودة الشاملة .

 -4التعاون بين اإلدارات واألقسام في المؤسسة مع التأكيد على استخدام فرق العمل.
 -5التدريب والتعليم لكل الموظفين هو القاعدة لتحسين الجودة المستمرة.
()3

 -6المستهلك هو من يعرف متطلباته ورضا الزبائن (المستفيد ) له األولوية.
 -7تبني أسلوب حل المشكالت والقيام بالفعال التصحيحية .
()1

 -8قياس مدى أداء الوظائف والعمليات والمهام .
رابعا :أهداف إدارة الجودة الشاملة وفوائدها

إن الهدف األساسي من تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات والمنظمات هو :تطور
الجودة للمنتجات والخدمات ،بأقل التكاليف وتقليص الوقت والجهد ،وكسب رضا الزبائن
(المستفيدين) ،في ضوء التحسين للجودة هي:
 -1خلق بيئة تدعم وتحافظ على التطوير المستمر.
 -2إيجاد ثقة تركز بقوة على العمالء.
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 -3تحسين توعية المخرجات.
 -4تقليل المهام والنشاطات األزمة لتحويل مدخالت المواد األولية إلى منتجات أو خدمات
ذات قيمة للعمالء.
 -5إشراك جميع العاملين في التطوير.
()2

 -6زيادة الكفاءة بزيادة التعاون بين اإلدارات ،وتشجيع العمل الجماعي.
خامسا :أهمية إدارة الجودة الشاملة
تتلخص أهمية الجودة الشاملة في النقاط التالية
 -1أنها منهجية قابلة للتغيير ،أكثر من كونها نظاما تقليديا.

 -2التزام المؤسسة يعني قابليتها على تغيير سلوك إفرادها لتعريف الجودة.
 -3تطبيق الجودة يعني أن المنظمة والمؤسسة تهتم بأنشطتها ككل ،ليس بالمستهلكين فقط.
 -4أنها متكاملة ،فالجودة محصلة تعاون الزبائن (المستفيدين )الداخليين والخارجي.
 -5أهميتها ال تنعكس على تحسين العالقات المتبادلة بين الموردين فحسب  ،وإنما تحسين
()1

سمعة المؤسسة والروح المعنوية بين العاملين.
سادسا :معوقات تطبيق إدارة الجودة الشاملة

هناك عدة معوقات قد تقف في وجه تطبيق إدارة الجودة الشاملة يمكن تلخيصها في األتي:
 -1عدم دعم اإلدارة العليا لتطبيق إدارة الجودة الشاملة.
 -2عدم توفر الكفايات البشرية الضرورية لتطبيق إدارة الجودة الشاملة.
 -3مقامة التغيير من قبل بعض العاملين بسبب الخوف مما يمكن أن يترتب على
التغيير عدم توفر نظام فعال التصال.
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 -4التركيز على بعض جزئيات النظام ولبس على النظام ككل عند تطبيق إدارة الجودة
الشاملة
 -5عدم توفر نتائج سريعة عند التطبيق.
()2

 -6عدم مناسبة اإلطار الثقافي المجتمعي لتعريف بإدارة الجودة الشاملة.
المكتبات المتخصصة المفهوم والوظائف

المكتبات المتخصصة هي المكتبات التي تهتم فمر معين أو تخصص محدد أو
بموضوعات مترابطة وتقوم بخدمة أفراد محددة من العاملين في احد التخصصات أو
المجاالت الفكرية المحددة ويطلق البعض على المكتبات المتخصصة بأنها المكتبات التي
تهتم بنوع محدد من أوعية المعلومات أألفالم والوسائل السمعية والبصرية أو المخطوطات
وما في حكمها ومن أمثلة هذه المكتبات مكتبة الو ازرات ،والدائر الحكومية ،والجمعيات
والمنظمات المهنية ومراكز البحوث مثل :البحوث االقتصادية والبحوث التربوية والبحوث
الصناعية والبحوث الزراعية والبحوث التجارية
يمكن القول بأن الوظيفة األساسية للمكتبة المتخصصة هي" توصل المعلومات إلى
المستفيدين منها"
يمكن أن نوضح ونحدد الوظائف العريضة التي يمكن أن تؤديها المكتبة المتخصصة في
األتي:
 -1الحصول على مجمعة من الكتب والدوريات والمطبعات األخرى في موضوع التخصص
 ،والعمل على متابعة كل ما يستجد من مطبوعات .
 -2اقتناء المراجع الموضوعية والكشافات المتخصصة.
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 -3نشر المعلومات التي تطبع دوريا واإلعالم عنها وذلك عن طريق إعداد وتوزيع نشرات
خاصة لهذا الغرض.
 -4نشر المعلومات المتخصصة الجديدة واإلعالم عنها بين المستفيدين عبر البيليوغرافيات.
 -5ترتيب التقارير الداخلية للهيئة والمراسالت الفنية وتكشيفها.
 -6القيام األعمال الفنية المطلوبة وتقديم الخدمات المرجعية المتخصصة..
 -7تجميع البيلبوجرافيات وتنظيم التقارير.
 -8المساعدة في تحرير المطبوعات التي تصدرها الهيئة التي تتبعها المكتبة .
 -9ترجمة المطبوعات المكتوبة بلغات أجنبية.
-10

تقديم خدمات خاصة مختلفة األشكال .وتعتبر هذه الوظائف محور النشاط
()1

األساسي في معظم المكتبات العلمية .

تاسعا :العاملون أو الموظفون بالمكتبة المتخصصة
إن عدد األعضاء العاملين الذين تحتاج إليهم المكتبة لتحقيق مستوى الخدمة المزمع تقديمها
من األمور األساسية التي يجب معالجتها  ،وقد تكون الخدمة المطلوبة خاصة بمكتبة جديدة
أو بتجديد مكتبة أنشئت من قبل بقصد زيادة فاعليتها  .وهناك بعض االعتبارات في هذا
الصدد  ،فحين تكون كمية العمل صغيرة فإنه من الممكن ألي نشاط ال يزال في المراحل
األولى أن يقوم بانجازه فرد واحد مدرب مهنيا يعاونه مساعد كتابي – ولكن عندما ينمو حجم
()1

المكتبة ويتزايد استخدام المعلومات فإنه يجب أن يزيد عدد العاملين المكتبيين والمهنيين.

ويعتبر أمين المكتبة المتخصصة هو الشخص المسؤول عن إدارة المكتبة ويقوم بمهام
مختلفة مثل العالقة باإلدارة العليا ،والتخطيط  ،والميزانية ،والتنظيم والتوظيف ،اإلشراف
،التسويق ،وتقويم العمليات ....الخ.باظافة إلى مدير المكتبة وتظم المكتبة المتخصصة
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موظفين آلخرين يعظهم متخصصون ويمتلكون مهارات خاصة في العمل المكتبي والبعض
اآلخر غير متخصصين ويقمون باألعمال الكتابية نذكر منهم:
 -1مساعد المدير .
 -2المساعدون المكتبيون.
 -3مسؤول المراجع.
 -4مسؤول التزويد.
 -5باحث النتاج الفكري.
 -6المترجم.
 -7المفهرس والمكشف.
 -8الكاتب.
 -9السكرتير.
ويختلف أعداد هؤالء الموظفين تبعا لحجم المكتبة ومقتنياتها وطبيعة المؤسسة التي تنتمي
إليها المكتبة .لذا يعد أخصائي المكتبات والمعلومات هو العنصر األساسي والرئيسي داخل
المكتبة المتخصصة للنهوض والرفع من مستوى خداماتها المعلوماتية لمستوى الجودة .وهو
()1

إرضاء احتياجات المستفيدين والباحثين منها.
عاشر :المجموعات المكتبية

تعرف المجموعة المكتبية "بأنها التجميع الكلي للكتب والمواد األخرى التي تمتلكها المكتبة
و،تفهرس وترتب لسهولة الوصول وغالبا ما تحتوي على مجاميع صغيرة متعددة مثل الكتب
المرجعية وكتب إعارة والدوريات والوثائق الحكومية والكتب الناذرة والمخطوطات ،وعملية بناء
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مجموعة المكتبة على مرور الزمن يطلق عليها بناء وتنمية المجموعات ،وقد يطلق عليها
()2

أسم موجودات المكتبة مقتنيات المكتبة أو مصادر المكتبة.

تستند أهمية المكتبة إلى أمرين إلهما المعلمات التي تحتويه،وثانيهما مدى االستفاذة بهذه
المعلومات  .والهدف من هذه المجموعات هو تحديد األسس التي تتحكم في اقتناء األنواع
الرئيسية من المواد التي تشتمل عليها المكتبات المتخصصة وهي الكتب والدوريات والنشرات
والتقارير الرسمية والخاصة وبراءات االختراع ....ال
وتهدف خطط االقتناء في المكتبات المتخصصة إلى تحقيق ثالثة أهداف وهي:
 -1إرضاء االحتياجات السريعة.
 -2تكوين مجموعة رئيسية وشاملة.
 -3إرضاء االحتياجات المستقبلية.
وهذا وينبغي إدراك القائم بعملية التزويد لطبيعة المكتبة وهدفها وحجمها وحدد اهتماماتها
وطبيعة مستفيديها وذلك قبل أن تقتني المواد األزمة للمكتبة المتخصصة

)1(.

ويقوم االقتناء في المكتبات المتخصصة على سياسة االختيار السليم للمجموعات المكتبية
والذي يعتبر االختيار للمكتبات المتخصصة أقل تعقيدا وصعوبة منها في المكتبات األخرى
،ألنة مجتمع المستفيدين من المكتبات المتخصصة يعتبر متجانسا إلى أبعد الحدود وخاصة
على المستوى العلمي وموضوع االهتمام أو التخصص.
وتتمثل أسس االختيار للمكتبات المتخصصة في األتي :
 -1معرفة طبيعة و حاجات المتخصصين العاملين في المؤسسة .
 -2ضررة توفير المواد المكتبية المناسبة وفي الوقت المناسب .
 -3العمل على توفير أحدث ما نشر في مجال التخصص االستم اررية.
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 -4حفظ التوازن بين مختلف أشكال المواد وموضوعاتها.
 -5التنويع في المصادر ولغات المكتبة.

()2

ويحتاج من تقع عليه مسئولية االختيار إلى معرفة بالموضوعات والمقررات الدراسية والقراء
وفن االختيار ،وفضال عن المعرفة بموجودات المكتبة ونقاط القوة والضعف فيها .لذلك على
األشخاص أو الجهات المسئولة عن االختيار يجب أن يأخذوا بنظر االعتبار التوازن
الموضوعي في المجموعة المكتبية وأن يكونوا حياديين في اختيار المواد بحيث تطغى
مجموعة موضوعية على مجموعة موضوعية أخرى.لذلك فإن التعاون بين المكتبي وأعضاء
هيئة التدريس والقراء يعتبر مهم في عملية االختيار.
وتنقسم المجمعات المكتبية إلى عدة تقسيمات لمصادر المعلومات المكتبية ،فهناك من
يقسمها حسب شكل المادة وهناك من يقسمها حسب المحتوى أو المضمون  ،أو حسب
()1

الجهة المسؤولة عن إصدارها أو حسب طبيعة النشر ......الخ.
الحادي عشر :خدمات وأنشطة المكتبات المتخصصة

يكمن الهدف الرئيسي من المكتبات المتخصصة هو جمع وتنظيم واسترجاع وتحليل وإتاحة
وبث مصادر المعلومات بكل أشكالها ،ومن ثم تسهيل أو تيسير وصول الباحثين
والمستفيدين إلى المصادر بأسرع وقت وأقل جهد وأكبر دقة ممكنة.
وتعرف خدمات المعلومات "بأنها كافة التسهيالت التي تقدمها المكتبات ومرافق المعلومات
()2

من أجل استخدام واستثمار مجمعاتها بشكل أمثل .

ومن هذا المنطلق يمكننا ن نوضح الخدمات واألنشطة التي تقدمها المكتبة المتخصصة
ومتمثلة في األتي :
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-1خدمة اإلعارة :تعتبر خدمة اإلعارة من خدمات القراء التي تقدمها المكتبة.
المتخصصة وخدمة اإلعارة من الخدمات التقليدية التي يمكن أن تقدمها المكتبات
المتخصصة بصورة يدوية أو آلية .ودائما تنظم أعمال اإلعارة في المكتبات المتخصصة
لوائح تنظيمية تضعها المكتبات وفقا لما تقتضيه أحوالها .وتنص هذه ألوائح التنظيمية على
تحديد الفئات المصرح لها باإلفادة من اإلعارة وشروط هذه اإلفادة والنوعيات التي يسمح
()1

بإعارتها ،وحدة اإلعارة بالنسبة لكل فئة من المستفيدين ولكل نوع من المواد.

وتحكم شروط اإلعارة في المكتبات المتخصصة عدة أمور منها العدد الفعلي
للمستفيدين،وتحكم شروط اإلعارة في المكتبات المتخصصة عدة أمور منها:العدد الفعلي
للمستفيدين ،وحجم المجموعات المكتبية ،عدد األبحاث التي يقوم بها العاملون .ويمكن تحديد
ثالثة أنواع من خدمات اإلعارة وهي :إعارة الكتب ،إعارة الدوريات ،اإلعارة المتبادلة بين
المكتبات،
 -1خدمة المراجع:يقصد بخدمة المراجع في المكتبات المتخصصة –تقديم المعلومات
المتصلة بموضع ما،وخدمة المراجع هي الخدمة الوحيدة المباشرة التي تقدم وجها لوجه
مابين ا لمستفيدين األخصائيين عادة ما يقوم هوالء المستفيدين بتقويم كل نشاط المكتبة
في ضوء ما يقدم لهم من خدمات مرجعية ،فإن كان المستفيد راضيا عن الخدمة ،فأنة
سوف يحكم على كل النظام بشكل جيد والعكس صحيح ،وذلك أن الخدمة المرجعية
هى الواجهة التي يراها المستفيد ،فما يهم المستفيد هو ما يحصل عليه من إجابات
( )2

مباشرة وسريعة ودقيقة عن المعلومات التي يحتاجها.

وتعتبر خدمة المراجع من وظائف أخصائي المراجع وتقوم أساسا على مجموعة الكتب
المرجعية التي تتمثل في األنواع التالية:
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 -1المعاجم والقواميس .
 -2الموسوعات(دوائر المعارف .
 -3معاجم التراجم .
 -4المراجع الجغرافية.
 -5الكتبة اإلحصائية.
 -6الببليوغرافيات
 -7الكشافات.
 -8المستخلصات.
 -9األدلة.
-10

الكتب السنوية(الحوليات)-الموجزات اإلرشادية

)1(.

 -1خدمة اإلحاطة الجارية :تعرف خدمة اإلحاطة الجارية "بأنها عمليات استعراض الوثائق
والمصادر المختلفة المتوافرة حديثا في المكتبات واختيار المواد الوثيقة الصلة باحتياجات
باحث أو مستفيد أو مجموعة من المستفيدين وتسجيل هذه المواد من أجل إعالمهم
()2

(إحاطتهم علما) بالطرق المناسبة عن توفرها لدى المكتبة.

وترتبط خدمة اإلحاطة الجارية أساسا بالمكتبات األكاديمية والمكتبات المتخصصة ،فهي تفيد
في التعرف على التيارات الفكرية والعلمية الحديثة ،والحرص على مالحقة التطورات في
مجال التخصص.
تتخذ خدمة اإلحاطة الجارية أشكاال متعددة يمكن للمكتبات المتخصصة أن تقدمها كلها أو
بعضها وهى:
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 -1االتصال الهاتفي باألفراد
 -2اإلخطارات اليومية .
 -3إرسال اإلرشادات الببليوجرافية إلى األفراد.
 -2تحديد الدوريات.
 -3إعداد قوائم اإلضافات الجديدة.
 -4إقامة المعارض.
 -5النشرة اإلعالمية.
 -6استنساخ قوائم محتويات الدوريات.

()1

 -4خدمة الترجمة :وهى من الخدمات المهمة التي تقدمها المكتبات المتخصصة على الرغم
من صعوباتها ومستلزماتها المادية والبشرية والغرض منها هو إفادة الباحثين في
المؤسسة التي تخدمها المكتبة من المطبوعات الصادرة باللغات األجنبية ،حيث تقوم
المكتبة بترجمة الدوريات أو نوع معين من المقاالت الموجودة والدوريات التي تشكل
أهمية بالنسبة لبعض الباحثين ،وهذا يتطلب كفاءة موضوعية بإضافة إلى مهارة في فن
الترجمة وقدرة على إعداد المستخلصات والموجزات عن بعض المطبوعات التي تقرر
( )2

المكتبة ترجمتها.

 -5خدمة االستخالص :يعرف محمد أمان االستخالص "بأنة عملية التلخيص العلمي
للخصائص أو العناصر الجوهرية في مقالة أو بحث أو تقرير علمي أو إداري أو اختراع
()3

أو رسالة جامعية وأي وعاء من أوعية المعلومات .

ويعني كذلك ملخصا ألحد المطبوعات أو المقاالت مصحوبا بصف بيبلوغرافي بغية تسهيل
مهمة التعريف بالمطبوع أو المقالة،

يشتمل إعداد المستخلص على خطوتين تتعلقان
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بمحتويات المستخلص وأسلوبه وطوله ،وتتضمن هاتان الخطوتان قراءة الوثيقة األصلية من
أجل تكوين فكرة وصورة واضحة عن محتوياتها وتدوين المالحظات الهامة على البطاقات
واالستعانة ،بالموجز الذي أعده المؤلف يتم بعدها كتابة مسودة المستخلص اعتمادا على
المالحظات المدونة خالل عملية القراءة اآللية تشمل كتابة المسودة وإعادة لترتيب األفكار
وعرض المعلومات بشكل مترابط ومنطقي والتعبير عنها بأسلوب واضح يعبر

وعن

المضمون الذي تعالجه الوثيقة ،ثم تأتي الخطوة التالية وهي خطوة مراجعة المسودة للتأكد
من دقتها وتصحيح األخطاء الموجودة فيها وتهذيبها من العالمات الزائدة ومراجعة أسلوب
()1

العرض بشكل موجز وواضح ،ويأتي بعد ذلك إعداد الشكل النهائي للمستخلص.

أما عن طول المستخلص يتفق معضم الباحثون بأنه ليس هناك تحديد لطول أو مضمون
المستخلص أيان كان موضوعه ولكن يجب االنتباه لبعض األمور وهى:طول الوثيقة
األصلية وموضوع الوثيقة األصلية اللغة التي كتبت بها الوثيقة األصلية وأسلوب الكاتب أو
المؤلف.ومن شروط المستخلص اإليجاز ال من اجل االقتصاد في حيز الطباعة فحسب بل
()2

من أجل توفير وقت المستفيد أيضا.
-

أنواع المستخلصات:

 -1المستخلصات اإلعالمية وتهدف إلى تقديك معلومات وافية عن أصل الوثيقة
 -2مستخلصات الداللة أو الوصفية هي اقصر من سابقتها وتحتوي على وصف عام
لمحتوى الموضوع والهدف منها إعطاء فكرة مصغرة عن الوثيقة األصلية .
 -3المستخلصات النقدية هي في بدايتها مستخلصا دالليا يعطي فكرة عامة داللية عن
الوثيقة ثم تستمر في عرض مكوناتها لتكون مستخلصا إعالميا .
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 -4المستخلصات المصغرة وتعطي ملخصا قصير جدا وتعتمد على الكلمات المفتاحية في
التعريف بالوثيقة األصلية .
وتوجد أنواع أخرى من المستخلصات ويمكن أن نذكر منها :المستخلصات اإلحصائية أو
()3

العددية ،والمستخلصات االقتباسية ،ومستخلصات المؤلفين ،والمستخلصات التوقعية.

 -5خدمات التكشيف :يعرف الكشاف بأنه تحليل موضوعي مصنف لمحتويات كتاب أو
سلسلة كتب أو دوريات أو كتيبات ،وفيه ترتب المداخل الرئيسية أو الفرعية بشكل
( )1

موضوعي مناسب وترتيب أبجدي وفق قواعد محددة .

وقد ظهرت الكشافات والحاجة إلى التكشيف نتيجة األسباب التالية:
 -1تضخم اإلنتاج الفكري.
 -2تعدد لغات اإلنتاج الفكري.
 -3تعقد االرتباطات الموضوعية.
 -4تعقد احتياجات المستفيدين.
-

أهمية الكشاف تتمثل أهمية الكشاف في النقاط التالية :

 -1كونها مفاتيح أو أدوات ببلوغرافية تساهم في الوصول إلى المعلومات .
 -2حلقة وصل بين الباحثين ومصادر المعلومات.
 -3وسيلة سهلة وسريعة للوصول إلى المعلومات .
 -4تساهم في تقليل الجهد المبذول والزمن الالزم للبحث عن المعلومات.
()2

 -5تمنك الباحث من التعرف على مجاالت موضوعية جديدة.
ثالثا :عرض وتحليل البيانات.
حسب درجة االتساق الداخلي(الثبات الداخلي ):
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الهدف من هذا اإلجراء هو معرفة درجة االتساق الداخلي لكل فقرة من الفقرات المقياس مع
المفهم العام لوحدة القياس  .ولحساب درجة االتساق لكل فقرة وعلى مستوى كل بعد ،وظاف
الباحث معامل ألفا كورنباخ (COrnbch

. ) AIPhaوذلك من خالل منظومة التحليل

اإلحصائي " ."S.P.SSحيث تكون قيمة معامل ألفا كرونباخ بين (،)0،1وه يبين درجة
االرتباط الداخلي بين إجابات عناصر أفراد مجتمع البحث ،فهندما تكون قيمته صفر فأن
ذلك يدل على عدم ارتباط بين اإلجابات ،أما إذا كانت قيمته واحد فأن ذلك يدل على أن
اإلجابات مرتبطة مع بعضها البعض ارتباطا تاما.وتعتبر القيمة المقبولة لمعامل ألفا كرونباخ
هى)%60 ( 0.60فأكثر.
ولقد أسفرت النتائج على األتي:
جدول ( ) 1اختبار الثبات لبعد أدارة الجودة الشاملة في المكتبات المتخصصة وأثرها في تحسين خدماتها
المكتبية باستخدام ألفا كورنباخ
معامل

قيمة

ر.م

إدارة الجودة الشاملة في المكتبات المتخصصة وأثرها في تحسين خدماتها المكتبية

.1

تشجع إدار المكتبة العاملين باستخدام أساليب متعددة من أجل تحسين أداء العمل بشكل مباشر.

.2

تعمل إدارة المكتبة على مراجعة السياسات بشكل دائم من أجل ضمان التحسين المستمر

.760

.3

لدى المكتبة رؤية ورسالة وأهداف إستراتيجية تسعى إلى تحقيقها

.742

.4

تحرص المكتبة على متابعة المستجدات الحديثة في مجال تحسين الخدمات الي تقدمها.

.742

.5

تجري إدارة المكتبة المسوحات الالزمة لآلراء المستفيدين من الخدمات المكتبية من أجل تحسين

.742

الثبات
حذف

حالة
الفقرة
المقابلة

.760

الخدمة المقدمة.
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.6

تعمل المكتبة جاهدة كي تكون خدماتها متميزة.

.760

.7

تعمل المكتبة على تقييم الجودة بشكل مستمر كأحد أولياتها.

.742

.8

تدعم إدارة المكتبة االقتراحات التي ترفع من مستوى الجودة.

.760

.9

تهتم إدارة المكتبة ببناء رؤية ترتكز على تحسين الجودة.

.742

.10

تهتم إدارة المكتبة بشكل مباشر بالمستجدات الحديثة التي تختص بتحسين الجودة.

.737

.11

تعمل إدارة المكتبة بنشر ثقافة الجودة

.736

.12

تعمل إدارة المكتبة بتطوير المعرفة بشكل مستمر من أجل رفع مستوى الجودة.

.742

.13

تعمل إدارة الجودة بتعيين أخصائيين في تقديم الخدمات للحفظ على مستوى الجودة

.736

.14

تعمل إدارة المكتبة على حل المشكالت بالسرعة الممكنة باستخدام األساليب العملية في حل المشكالت.

.760

.15

تعمل إدارة المكتبة على أن ينجز الموظف عملة بدقة من المرة األولى بدون أخطاء.

.760

.16

تعمل إدارة المكتبة بتقليص الوقت الالزم الستجابة لمتطلبات المستفيد.

.742

.17

يشعر العاملين بالرضا الوظيفي اتجاه الخدمات التي تقدمها المكتبة.

.760

.18

تقوم إدارة المكتبة بإقامة دورات تدريبية للعاملين للرفع من كفاءتهم.

.748

.19

لمصفاة الزاوية دور في مساعدة المكتبة على تحقيق مبادئ الجودة.

.737

.20

تتبنى إدارة المكتبة نظام فعال وعادل ألداء العاملين.

.737

.21

تقوم إدارة المكتبة بتوفير المعرفة في شتى المجاالت.

.736

قيمة معامل الثبات ألفا كورنباخ (%) 0.778لمقياس إدارة الجودة الشاملة في المكتبات
المتخصصة وأثرها في تحسين خدماتها المكتبية وعدد فقراته 21فقرة

جدول( )1يبين نتائج اختبار ألفا كورنباخ للثبات في هذه الدراسة لألسئلة المتضمنة في
صحيفة االستبيان والموزعة على أفراد المجتمع والتي تمثل 21فقرة تقيس آراء المبحوثين
حول إدارة الجودة الشاملة في المكتبات المتخصصة وأثرها في تحسين خدماتها المكتبية
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،فكانت قيمة ألفا كورنباخ "، "%77وهذه القيمة عالية وتدل على وجود ارتباط قوي بين
إجابات أفراد المجتمع لهذه الفقرات ،كما نالحظ أن جميع معامالت ألفا كورنباخ المحتسبة
في حالة حذف أي سؤال على حده أقل من قيمة اختبار ألفا كورنباخ العام ،وهذا يدل على
أن جميع أسئلة االستبيان الخاصة بمحور إدارة الجودة الشاملة في المكتبات المتخصصة
وأثرها في تحسين خدماتها المكتبية مهمة وحذف أي سؤال منها سف يؤئر على سلبا على
كورنباخ العام وتصبح نفس القيمة

ثبات المقياس ،حيث ستنخفض قيمة اختبار ألفا

الموجودة أمام السؤال المحذوف ،وبذلك يمكن االعتماد على مجموعة األسئلة بأكملها
والمكونة من 21سؤال دون حذف أي سؤال منها للوصول إلى نتائج جيده.
جدول رقم ( ) 2يبين توزيع أفراد المجتمع حسب إدارة الجدة الشاملة في المكتبات المتخصصة وأثرها في
تحسين خدماتها المكتبية.
إدارة الجودة الشاملة في المكتبات المتخصصة وأثرها في

تحسين خدماتها المكتبية

تشجع إدارة المكتبة العاملين باستخدام أساليب متعددة من

أجل تحسين أداء العمل بشكل دائم .

تعمل إدارة المكتبة على مراجعة السياسات بشكل دائم من اجل

ضمان التحسين المستمر .

لدى المكتبة رؤية ورسالة وأهداف إستراتيجية تسهى إلى

نعم

الم

ال

جم

ك

%

ك

%

وع

7

%100.0

0

%0.0

7

%0.0

7

%14.3

7

7
6

%100.0
%85.7

0
1

تحقيقها.
تحرص المكتبة على متابعة المستجدات الحديثة في مجال

6

%85.7

1

%14.3

7

تجري إدارة المكتبة المسوحات الالزمة ألراء المستفيدين من

6

%85.7

1

%14.3

7

7

%100.0

0

%0.0

7

6

%85.7

1

%14.3

7

تحسين الخدمات التي تقدمها .

خدمات المكتبة من أجل تحسين الخدمة المقدمة؟
تعمل المكتبة جاهدة كي تكون خدماتها متميزة.

تعمل المكتبة على تقييم الجودة بشكل مستمر كأحد أولوياتها
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.
7

%85.7

0

% 0.0

7

تعتبر إدارة المكتبة الجودة شعا ار لجميع العاملين ؟

6

%85.7

1

%14.3

7

تهتم إدارة المكتبة ببناء رؤية تركز على تحسين الجودة .

4

%57.1

3

%42.9

7

تهتم إدارة المكتبة بشكل مباشر بالمستجدات الحديثة التي

5

%71.4

2

%28.6

7

تعمل إدارة المكتبة بنشر ثقافة الجودة .

6

%85.7

1

%14.3

7

تعمل إدارة المكتبة بتطوير المعرفة بشكل مستمر من أجل

5

% 71.4

2

%28.6

7

تعمل إدارة المكتبة بتعيين أخصائيين في تقديم الخدمات

7

%85.7

0

%0.0

7

تعمل إدارة المكتبة على حل المشكالت بالسرعة الممكنة

7

%85.7

0

%0.0

7

تعمل إدارة المكتبة على أن ينجز الموظف عمله بدقة من

6

%85.7

1

%14.3

7

تعمل إدارة المكتبة بتقليص الوقت الالزم الستجابة لمتطلبات

7

%85.7

0

%0.0

7

يشعر العاملين بالرضاء الوظيفي اتجاه الخدمات التي تقدمها

2

%28.3

5

%71.4

7

تقوم إدارة المكتبة بإقامة دورات تدريبية للعاملين للرفع من

4

%57.1

3

%42.9

7

تدعم إدارة المكتبة االقتراحات التي ترفع من مستوى الجودة .

تختص بتحسين الجودة .

رفع مستوى الجودة .

للحفاظ على مستوى الجودة .

باستخدام األساليب العلمية في حل المشكالت .
المرة األولى بدون أخطاء .
المستفيدين.
المكتبة .
كفاءتهم .

تحرص إدارة المكتبة على توفير المهارات الالزمة من أجل

4

تتبنى إدارة المكتبة نظام تقييم فعال وعادل ألداء العاملين .

5

تقوم إدارة المكتبة بتوفير المعرفة بشتى أنواعها .

5

تحقيق االستجابة لمتطلبات المستفيدين .

%57.1
%71.4
%174

3

%42.9

7

2

%28.6

7

2

%28.6

7

من خالل الجدول رقم ( )2نالحظ أن أغلبية أفراد المجتمع أجابوا بأن إدارة الجودة الشاملة
في المكتبات المتخصصة لها أثرها في تحسين خدماتها المكتبية من حيث (تشجيعها
للعاملين باستخدام أساليب متعددة في تحسين أداء عملهم بشكل دائم.ولمراجعتها للسياسات
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بشكل دائم من أجل ضمان التحسين المستمر – كما تعمل جاهدة حي تكون خدماتها متميزة
– ودعمها القتراحات التي ترفع من مستوى

الجودة -عملها لحل المشكالت بالسرعة

الممكنة باستخدام األساليب العملية في حل المشكالت – وايظا تسعة إلى أن ينجز الموظف
عمله بدقة من المرة ألألولى بدون أخطاء – وشعور العاملين بالرضاء الوظيفي إتجاة
الخدمات التي تقدمها المكتبة ،حيث جاءت جميعها بنسب متساوية ، %100في حين أن
البعض األخر أجابوا بأن إدارة الجودة الشاملة لها أثر في تحسين خدماتها المكتبية من حيث
(أن للمكتبة رؤية ورسالة وأهداف إستراتيجية تسعى إلى تحقيقها – حرصا على متابعة
المستجدات الحديثة في تحسين الخدمات التي تقدمها – وإجرائها للمسوحات الالزمة ألراء
المستفيدين من خدمات المكتبة من أجل تحسين الخدمة المقدمة – كما تعمل على تقييم
الجودة بشكل مستمر كأحد أولياتها –واهتمامها ببناء رؤية ترتكز على تحسين الجودة –
وتطوير المعرفة بشكل مستمر من أجل رفع مستوى الجودة -وتقليص الوقت اللوم الستجابة
لمتطلبات المستفيدين) جاءت جميعها بنسب متساوية .%85.7وهناك رأي أخر يرى أن
(إدارة المكتبة تعمل على نشر ثقافة الجودة –وتعيين أخصائيين في تقديم الخدمات للحفاظ
على مستوى الجودة –وتوفير المعرفة بشتى أنواعها)جاءت بنسب متساوية ،%71.4وبعض
أخر يرى أن (إدارة المكتبة تهتم بشكل مباشر بالمستجدات الحديثة التي تختص بتحسين
الجودة-وأن لمصفاة الزاوية دور في مساعدة المكتبة على تحقيق مبادئ الجودة الشاملة –
وأن إدارة المكتبة تتبنى نظام تقييم فعال وعادل ألداء العاملين)جاءت بنسب متساوية
.%57.1
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ولتحديد أثر إدارة الجودة الشاملة في المكتبات المتخصصة في تحسين خدماتها المكتبية

-

،تم استخدام اختبار  – testلبيان صحة الفرضية ،والتي تنص على ":وجود فروق
داللة إحصائية بين إدارة الجودة الشاملة في المكتبات المتخصصة وأثرها في تحسين
خدماتها المكتبية .فكانت النتائج كما في الجدول رقم ( )3على النحو التالي :
جدول رقم (  ) 3يوضح اختبار  t-testعن أثر إدارة الجودة الشاملة في المكتبات المتخصصة في تحسين
المحور

إدارة

الجودة

الشاملة

في

حجم العينة

المتوسط الحسابي

7

24.8571

االنحراف

قيمة

درجة

مستوى

المعياري

test

الحرية

الداللة

5.14550

12.781

6

.000

المكتبات المتخصصة وأثرها في
تحسين خدماتها

يتضح من الجدول ( )3أن قيمة اختبار (ت) (،)12.781وهي قيمة معنوية عند مستوى
داللة (،)0.05حيث بلغت قيمة احتمال الخطأ المثبتة إزاءها(،)0.000هذا يشير إلى وجود
فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة حول أثر إدارة الجودة الشاملة
في المكتبات المتخصصة في تحسين خدماتها المكتبية ،وبما أن قيمة احتمال الخطأ أقل من
مستوى الداللة فإننا نرفض الفرض الصفري ونقبل البديل الذي ينص على وجد فروق دالة
إحصائية بين أثر إدارة الجودة الشاملة في المكتبات المتخصصة في تحسين خدماته.
نتائج الدراسة:
توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
 -1توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين االلتزام بتطبيق مبادئ ،وأساليب إدارة الجودة
الشاملة في المكتبات المتخصصة وتحسين خدماتها.
 -2وجود ضعف في إقامة الدورات التدريبية في مجال الفهرسة التصنيف.
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 -3قلة عدد العاملين المتخصصين في مجال المكتبات والمعلومات بالمكتبة الفنية بمصفاة
الزاوية.
توصيات الدراسة :
توصلت الدراسة إلى التوصيات التالية:
 -5ضرورة اهتمام إدارة المكتبة الفنية بمصفاة الزاوية بتعيين أخصائيين في المكتبات
والمعلومات.
 -6توفير العدد الكافي من الموظفين المتخصصين.
 -7ضرورة ربط منظومة المكتبة الفنية بمصفاة الزاوية بالمكتبات المناظرة على مستوى
ليبيا.
 -8ضرورة إقامة دورات تدريبية للرفع من كفاءة العاملين بالمكتبة في مجال الفهرسة
والتصنيف.
قائمة المراجع
 -1مدحت محمد أبوالنصر.إدارة الجودة الشامة في مجال الخدمات –الخدمات االجتماعية-
الخدمات العليمة –الخدمات الصحية -.القاهرة:مجموعة النيل العربية ،2008ص.25
 -2علي محمد بوكميشي.إدارة الجودة الشاملة أيزو -9000عمان :دار الراية
للنشر،2010،ص.65
 -3محمد سمير أحمد ،الجودة الشاملة وتحقيق الرقابة في البنوك التجارية  -.عمان :دار
المسيرة للنشر والتوزيع،2009 ،ص.68
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- -4وائل مختار إسماعيل.إدارة وتنظيم المكتبات ومراكز المعلومات -.عمان :دار المسيرة
،2009،ص.251

للنشر والتوزيع

- -5غالب عوض النوايسة.خدمات المستفيدين في المكتبات ومراكز المعلومات -.
عمان:دار صفاء للنشر والتوزيع،2000،ص.21
- -6زكي حسين الوردي _مجبل الزم المالكي-مصادر المعلومات :وخدمات المستفيدين
في المؤسسات المعلوماتية -.عمان:مؤسسة الوراق ،2002،ص.8
 -7فريد عبد الفتاح زين الدين.تخطيط مراقبة اإلنتاج " ،مدخل إلدارة الجودة-الزقازيق:كلية
التجارة "،1997،ص.531
 -8محمد بن علي الغامدي".مفاهيم الجودة أساس التوحيد"
 hHp//www.saa..net/aldawan/isi.htmتاريخ الدخول 2018-3-20الساعة 10
صباحا.
 -9إسماعيل محمد ذياب،عادل السعيد النبأ" تطوير تقويم األداء وأساليب تنمية تحقيق
الجودة التعليمية بالمدارس التعليم العام.بحث مقدم للمؤتمر العلمي الرابع بعنوان:تطوير
نظام تقويم الطالب بمراحل التعليم العام والجامعي :نظرة مستقبلية –بكلية التربية
،جامعة المنيا(الفترة من 6-5مايو،2998،ص.12
-10

يعلي بوكميشي ".إدارة الجودة الشاملة وآيزو  -" 9000عمان  :دار الراية للنشر

،2010،ص.68
-11

محسن

علي

عطية

".الجودة

الشاملة

والمنهج

"،دار

المريخ

للنشر

والتوزيع،2008،ص.26
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-12

محمد عوض الترتوري – محمد زايد الرقب-بشير مصطفى التاجر"،إدارة الجودة

الشاملة في المكتبات ومراكز المعلومات"،عمان :دار حامد للنشر والتوزيع
،2000،ص.69
-13

فيصل عبد هللا الحداد ".خدمات المكتبات الجامعية السعودية "،دراسة تطبيقية

للجودة الشاملة –الرياض:مكتبة الملك فهد الوطنية ،2003،ص(،23أطرحة دكتوراه).
-14

أبوبكر محمود الهوش"الجودة الشاملة في موافق المعلومات "،أبحاث ودراسات

الندوة العلمية األولى لقسم المعلومات بأكاديمية الدراسات العليا بالتعاون مع مركز
الدراسات والبحوث-طرابلس :أكاديمية الدراسات العليا :مركز الدراسات والبحوث
17 -15(،ديسمبر) ،2002،ص.525
-15

عبد العزيز أبونبعه ".دراسات في تحديث اإلدارة الجامعية " عمان  :مؤسسة الورق

،2004 ،ص.86
-16

عبد الرحمن توفيق ".منهج إدارة الجودة الشاملة "،ط،3القاهرة  :مركز الخبرات

المهنية إلدارة بميك ،ص،2004ص-ص.19-16
-17

ربحي عليان ،نجيب الشربجي ،الكشاف التراكمي لمجلة رسالة المكتبة -965،

 -981مجلة رسالة المكتبة ،مج،16ع،4،1981ص.5
-18

غالب عوض النوايسة ،مرجع سبق ذكره ،ص.182

-19

غالب عوض النوايسية ،خدمات المستفيدين من المكتبات ومراكز المعلومات –

عمان  ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،2000،ص.ص.83،84
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-20

جمال أحمد حواص،مكتبات جامعة الفاتح لدراسة لواقعها وسبل تطويرها،طرابلس

:جامعة الفاتح ،2001،ص.238
هوامش البحث
 -1مدحت محمد أبوالنصر.إدارة الجودة الشامة في مجال الخدمات –الخدمات االجتماعية-
الخدمات العليمة –الخدمات الصحية -.القاهرة:مجموعة النيل العربية ،2008ص.25
 -2لعلي محمد بوكميشي.إدارة الجودة الشاملة أيزو -9000عمان :دار الراية
للنشر،2010،ص.65
-1 -3محمد سمير أحمد ،الجودة الشاملة وتحقيق الرقابة في البنوك التجارية  -.عمان
:دار المسيرة للنشر والتوزيع،2009 ،ص.68
-2 -4وائل مختار إسماعيل.إدارة وتنظيم المكتبات ومراكز المعلومات -.عمان :دار
المسيرة للنشر والتوزيع

،2009،ص.251

-3 -5غالب عوض النوايسة.خدمات المستفيدين في المكتبات ومراكز المعلومات -.
عمان:دار صفاء للنشر والتوزيع،2000،ص.21
-4 -6زكي حسين الوردي _مجبل الزم المالكي-مصادر المعلومات :وخدمات المستفيدين
في المؤسسات المعلوماتية -.عمان:مؤسسة الوراق ،2002،ص.8
 -7فريد عبد الفتاح زين الدين.تخطيط مراقبة اإلنتاج " ،مدخل إلدارة الجودة-الزقازيق:كلية
التجارة "،1997،ص.531
 -8محمد بن علي الغامدي".مفاهيم الجودة أساس التوحيد"
hHp//www.saa..net/aldawan/isi.htm

تاريخ

الدخول

-3-20

2018الساعة  10صباحا.
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 -9إسماعيل محمد ذياب،عادل السعيد النبأ" تطوير تقويم األداء وأساليب تنمية تحقيق
الجودة التعليمية بالمدارس التعليم العام.بحث مقدم للمؤتمر العلمي الرابع بعنوان:تطوير
نظام تقويم الطالب بمراحل التعليم العام والجامعي :نظرة مستقبلية –بكلية التربية
،جامعة المنيا(الفترة من 6-5مايو،2998،ص.12
-11

يعلي بوكميشي ".إدارة الجودة الشاملة وآيزو  -" 9000عمان  :دار الراية للنشر

،2010،ص.68
-11

محسن

علي

عطية

".الجودة

الشاملة

والمنهج

"،دار

المريخ

للنشر

والتوزيع،2008،ص.26
-12

محمد عوض الترتوري – محمد زايد الرقب-بشير مصطفى التاجر"،إدارة الجودة

الشاملة في المكتبات ومراكز المعلومات"،عمان :دار حامد للنشر والتوزيع
،2000،ص.69
-13

فيصل عبد هللا الحداد ".خدمات المكتبات الجامعية السعودية "،دراسة تطبيقية

للجودة الشاملة –الرياض:مكتبة الملك فهد الوطنية ،2003،ص(،23أطرحة دكتوراه).
-14

أبوبكر محمود الهوش"الجودة الشاملة في موافق المعلومات "،أبحاث ودراسات

الندوة العلمية األولى لقسم المعلومات بأكاديمية الدراسات العليا بالتعاون مع مركز
الدراسات والبحوث-طرابلس :أكاديمية الدراسات العليا :مركز الدراسات والبحوث
17 -15(،ديسمبر) ،2002،ص.525
-15

عبد العزيز أبونبعه ".دراسات في تحديث اإلدارة الجامعية " عمان  :مؤسسة

الورق ،2004 ،ص.86
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-16

عبد الرحمن توفيق ".منهج إدارة الجودة الشاملة "،ط،3القاهرة  :مركز الخبرات

المهنية إلدارة بميك ،ص،2004ص-ص.19-16
-17

أبوبكر محمد الهوش"أدارة الجودة الشاملة والعمل على تطبيقها بمرافق المعلومات

" مجلة المعلومات والمكتبات والنشر،مج،1ع،6،2004ص.19
-18

 -2عبد العزيز بن محمد الحميص"القائد اإلداري وتحديات القرن الحادي العشرين

"h++://www.alrassedu/yov..sa/index/forum/uploaded.تاريخ

الدخول

-2018-3-15الساعة  10صباحا.
-19

محمد عبدالعال النعيمي – راتب جميل صويص-غالب جميل صويص"إدارة

الجودة
-21

:مقدمة

في

أدارة

الجودة

الشاملة

إلنتاج

والعمليات

والخدمات

،عمان،البازوري،2009،ص.45
-21

أحمد بطاح"قضايا معاصرة في اإلدارة التربوية  ،عمان،دار الشروق،

،2006ص.123
-22

-1أحمد بدر.حشمت محمد علي قاسم .المكتبات المتخصصة  :إدارتها وتنظيمها

وخدماتها -.وكالة المطبوعات ،1972،ص7ص.17-16
-23

نفس المصدر السابق.أحمد بدر ،حشمت قاسم،ص3

-24

 -محمد عودة عليوى.مجبل الزم المالكي،المكتبات النوعية  :الوطنية ،الجامعية

،المتخصصة ،العامة،المدرسية
-25

 -.عمان :مؤسسة الوراق،2007،ص.110
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MFrmation

Forlnkyand

.jaon.M.Dictionary

Reitz

26-

Science.= London: Libnariesunlimited,2004,P743.
-27

-غادة عبد المنعم موسى ،المكتبات ومرافق المعلومات النوعية ،ماهيتها،إدارتها

ـخدماتها ،تسويقها ،جامعة اإلسكندرية :كلية اآلداب،2007،ص.ص.236-235
-28

-2غالب عوض النوايسة .تنمية المجموعات المكتبية :في المكتبات ومراكز

المعلومات .عمان :دار الفكر،2000،ص.ص.79 -78
-29

مرجع سابق ذكره.

-31

محمود عبد الكريم الجندي :مقدمة في علم المكتبات والمعلومات .اإلسكندرية :دار

الثقافة العلمية ،2012،ص.91
-31

سيدة فاخر محمد ربيع :األسس الحديثة للمكتبات والمعلومات  ،اإلسكندرية ،دار

الثقافة العلمية ،2012،ص.151
-32

أحمد بدر حشمت محمد علي قاسم ،المكتبات المتخصصة /إدارتها وتنظيمها

وخدماتها،الكويت ،وكالة المطبوعات ،1972،ص.369
-33

غالب عوض النوايسية ،خدمات المستفيدين من المكتبات ومراكز المعلومات –

عمان  ،دارصفاء للنشر والتوزيع ،2000،ص.ص.83،84
-34

جمال أحمد حواص،مكتبات جامعة الفاتح لدراسة لواقعها وسبل تطويرها،طرابلس

:جامعة الفاتح ،2001،ص.238
-35

محمود عبد الكريم الجندي ،مقدمة في علم المكتبات والمعلومات .اإلسكندرية :دار

الثقافة العلمية ،2012،ص.ص .97.98
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إدارة الجودة الشاملة في المكتبات المتخصصة ودورها في تحسين خدماتها

-36

مرجع سابق ذكره.

-37

محمد محمد أمان ،خدمة المعلومات مع إشارة خاصة إلى اإلحاطة الجارية

،الرياض :دار المريخ ،1985،ص.67
-38

محمد عودة عليوي مرجع سابق ذكره ص119

-39

غالب عوض النوايسة مرجع سبق ذكره،ص.226

-41

محمد عودة عليوي مرجع سابق ذكره،ص.120

-41

ربحي عليان ،نجيب الشربجي ،الكشاف التراكمي لمجلة رسالة المكتبة -965،

 -981مجلة رسالة المكتبة ،مج،16ع،4،1981ص.5
-42

غالب عوض النوايسة ،مرجع سبق ذكره ،ص.182

المؤتمر العلمي الثاني لكلية اآلداب جامعة الزاوية  2018 / 7 / 16 -15م

1153

التعليم اإللكتروني ودور خدمات المعلوماتبالمكتبات االكاديمية في دعمه

التعليم اإللكتروني ودور خدمات المعلومات
بالمكتبات االكاديمية في دعمه

د .اكرم ابوبكر الهوش
مستخلص.

جامعة الزاوية

يتناول هذا البحث مفهوم التعليم االلكتروني (التعليم عن بعد) وادواته التي تطورت بتطور
تكنولوجيات الحواسيب واالنترنت  ،وحزم البرمجيات الجاهزة للتعلم عن بعد  ،كما يتناول
اهمية خدمات المكتبات المقدمة للتعلم عن بعد  ،والتكامل المنشود بين نظم التعلم عن بعد
وهذه الخدمات  ،وما يواجه هذا التكامل من تحديات ترتبط بالتكنولوجيات ومصادر
المعلومات والعنصرالبشري  .كما يستعرض انواع الخدمات التي يمكن للمكتبات االكاديمية
تقديمها بصورة متكاملة مع نظم التعلم عن بعد  ،وخدمات ربط مصادر المعلومات بالعناصر
التعليمية  ،وكذلك استغالل التعلم عن بعد لدعم تخصص المكتبات والمعلومات ودعم
خدمات المعلومات  ،مع استعراض لبعض التجارب العالمية ذات العالقة .
مقدمة :
لقد شهد العالم في السنوات االخيرة تحوال نوعيا جديدا في جميع المجاالت وباالخص
مجاالت التعليم اال وهو التعليم االلكتروني حيث اصبح في االمكان الي طالب ان يلتحق
عن لطريق الشبكة العنكبوتية باي من المؤسسات التعليمية في العالم  ،حيث يقوم بالتسجيل
ودفع الرسوم الكترونيا وحضور المحاضرات الكترونيا ودخول المكتبة واالطالع على الكتب
الكترونيا  ،وبالتالي فقد زالت الحواجز بين الطالب والجامعات حيث تختفى القاعات والمبانى
والمكاتب لتحل محلها القاعات التخيلية  ...الخ  ،ولم يعد التركيز يعتمد بشكل كبيرعلى
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المعلم وانتقل الى المتعلم  ، )Djamshid 1.et.al.2004( .مما جعل البحث عن طرق
اخرى للتعلم ام ار مهما ايمانا بدور التعليم في رقي االمم والتعليم االلكتروني ايضا من اهم
هذه الطرق .
ويواجه التعليم في عصر الثورة المعرفية والرقمية تحديات مختلفة نتيجة االنجازات
الهائلة في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التي ادت الى تالشي الحدود بين الدول
 ،وجعل العالم قرية صغيرة في ظل العولمة واالنفتاح االقتصادي .ابوالرب)2007.
اال ان التحدى االساسي هو ان الجامعات اصبحت تواجه تنافسا عالميا جديدا ...
وهذا يعنى ان الجامعات ان لم تتمكن من االستعداد النوعي المطلوب فانها ستواجه خطر
التوقف  .فالمستقبل سيكون الصحاب القدرات التنافسية العالمية ( .محيريق-99 . 2016.
)100
تعريف التعليم االلكتروني :
لقد تعددت وجهات النظر من زوايا مختلفة حول مفهوم التعليم االلكتروني  ،ومن
بينها :
يعرف التعليم االلكتروني بانه استخدام التكنولوجيا الحديثة من انترنت او اقمار
اصطناعية او اذاعة او افالم فيديو او تليفزيون او اقراص مكتنزة او مؤتمرات فيديو او بريد
الكتروني او حوار مباشر بين طرفين عبر االنترنت في العملية التعليمية  ،كما يعرف
البعض التعلم االلكتروني بانه ذلك النوع من التعلم الذي بعتمد على استخدام وسائل
تكنولوجيا الحاسوب وشبكاته من قبل المتعلم حيث تتضمن تلك الوسائل جميع االليات
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الجديدة لالتصال مثل  :شبكات الحاسوب والوسائط المتعددة والمحتو االلكتروني ومحركات
البحث والمكتبات االلكترونية والفصول المتصلة باالنترنت( .الفار)508 .2017.
 .1التعليم المعتمد على الحاسوب  :وهو التعليم الذي يستخدم فيه الحاسوب الشخصي
وبرمجياته  ...تقديم المحتوى التعليمي مع ما يتضمنه من شروحات وتمارين  ،وتفاعل
 ،ومتابعة بصورة جزئية أو شاملة في الفصل بواسطة برامج (برمجيات) متقدمة مخزنة
في الحاسوب .
اما التعليم القائم على اإلنترنت  ،فيعرف بانه التعلم الذي يصل كله او جزء
منه الى الطالب عن طريق االنترنت  ،اي انه عبارة عن خدمة توصيل التعلم عبر
الشبكة العالمية  ،حيث يؤدى الطالب في اماكن مختلفة من العالم  ،كما يعرف البعض
التعلم القائم على االنترنت بانه ذلك النوع من التعلم الذي يتم عبر االنترنت ويتميز
باالرتباطات المترابطة  ، Hyper Linksوامكانية التواصل والتفاعل بين افراده  ،او
هو استخدام التكنولوجيا لتسهيل وصول محتوى المقرر للمتعلم  ،كما انه وسيط للتفاعل
بين الطالب والمعلم وجميع الطالب  ،حيث تدعم التكنولوجيا االتصال من فرد الخر ،
ومن فرد لعدة افراد  ،او عدة افراد وعدة افراد اخرين  ،ويتم ذلك بشكل متزامن او غير
متزامن ( .الفار)509 .2017.
وهو التعليم الذي يتم من خالل شبكة اإلنترنت وتقنياتها أو أدواتها (تطبيقها)  :الويب
 ،wwwالبريد اإللكتروني  ،مؤتمر الفيديو ...إلخ ( .الدليمي)16 . 2018.
 -1التعليم المعتمد على شبكات الحاسوب  :وهو التعليم الذي يتم من خالل وظيف شبكات
الحاسوب  Computer Networksوتقنياتها في إحداث التعليم  ،ومنها الشبكة
المحلية . LAN
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 -2التعليم عن ُبعد  :وينظر أصحابها للتعلم اإللكتروني على أنه التعليم الذيي يتم عن ُبعد
البعد
مكانيا – وربما
بعيدا
؛ أي يكون الطالب ً
زمانيا – عن المعلم  ،ويسد هذا ُ
ً
ً
باستخدام تكنولوجيات االتصال والمعلومات الحديثة (اإلنترنت  ،القنوات الفضائية ،
الهاتف  ...إلخ) .
 -3التعليم الرقمي  :وهو التعليم الذي يتم باالستعانة بالتكنولوجيا أو األنظمة الرقمية
 ،Digital Technologyاألقراص المكتنزة  ، CDالكتب اإللكترونية ، E- Books
المقررات اإللكترونية  ... E- Coursesإلخ .
 -4التعليم المعتمد على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  :وهو التعليم الذي يتم بواسطة
تقنيات المعلومات واالتصاالت

Information and Communication

) Technology (ICTالحديثة الحاسوب وشبكاته  ،القنوات الفضائية  ...إلخ .
 -5التعليم االفتراضي  :وهو إالَّ التعليم االلفتراضي  ، Virtual Learningأي التعليم الذي
يتم في بيئة افتراضية – الصف االفتراضي – وليس في بيئة التعلم التقليدي  ،أي ليس
وحها لوجه  ،وإنما يتم
في الصفوف الدراسية العادية التي يلتقي فيها الطالب مع المعلم ً
التعليم االفتراضي عبر موقع معين على إحدى الشبكات ولتكن شبكة اإلنترنت .

 -6التعليم عبر الوسائط اإللكترونية  :ويفضل أصحابها النظر إلى التعليم اإللكتروني على
أنه التعليم الذي يقدم فيه المحتوى  Contentالتعليمي عن طريق أي وسيط إلكتروني
 Electronic Medium؛ مثل الحاسوب وبرمجياته وشبكاته  ،البث الفضائي ،
الشرائط السمعية والفيديوية  ،التليفزيون التفاعلي  ،الهاتف المحمول Mobile Phone
وغيرها خصائص التعليم اإللكتروني ( :الدليمي)23-22 . 2018 .
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 -1يوفر التعليم اإللكتروني  Online Educationبيئة تعلم تفاعليه بين المتعلم واألستاذ ،
والعكس بين المتعلم وزمالئه  .كما توفر عنصر المتعة في التعليم ؛ فلم َي ُعد التعليم

جامدا أو ُيعرض بطريقة واحدة ؛ بل تنوعت المثيرات مما يؤدي إلى المتعة في التعليم .
ً

 -2يعتمد التعليم اإللكتروني على مجهود المتعلم في تعليم نفسه – التعلم الذاتي –  ،كذلك
ُيمكن أن يتعلم مع رفاقه في مجموعات صغيرة – تعلم تعاوني – أو داخل الفصل في

مجموعات كبيرة .

 -3يتميز التعليم اإللكتروني بالمرونة في المكان والزمان ؛ حيث يستطيع المتعلم أن يحصل
عليه من أي مكان في العالم  ،وفي أي وقت في اليوم وطوال أيام األسبوع .
 -4صهولة الوصول إلى المعلم حتى خارج دوامه الرسمي .
 -5يمكن للمعلم عمل جولة للطلبة ألحد المواقع التعليمية المتاحة على اإلنترنت .
 -6إمكانية إتاحة الفرصة للمعلم في عمل استبيان فوري ؛ ليتم من خالله معرفة مدى
أيضا إتاحة الفرصة للمعلم في عمل اختبار بسيط
تفاعل الطلبة مع المحتوى التعليمي ؛ ً
لمعرفة مدى استيعاب الطلبة .

 -7يستطيع المتعلم التعلم دون االلتزام بعمر زمني محدد ؛ فهو يشجع المتعلم على التعلم
المستمر مدى الحياة .
 -8يأخذ التعليم اإللكتروني بنفس خاصية التعلم التقليدي فيما يتعلق بإمكانية قياس
ومنح المتعلم شهادة
مخرجات التعلم باالستعانة بوسائل تقويم مختلفة مثل االختبارات َ ،
معترف بها في آخر الدورة أو البرنامج أو الجامعة االفتراضية .
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 -9مساعد المعلم على تقسيم الطلبة إلى مجموعات عمل صغيرة في غرف تفاعلية
بالصوت والصورة ليتسنى عمل التجارب في نفس الوقت لكافة المجموعات  ،وتمكينه
أيضا من النقاش مع أي من المجموعات .
ً

-10

يتواكب مع التعليم اإللكتروني وجود إدارة إلكترونية مسئول عن تسجيل الدارسين ،

ومنح الشهادات .
ودفع المصروفات  ،ومتابعة الدارس َ ،
 -11يحتاج المتعلم في هذا النمط من التعليم إلى توفير تقنيات معينة مثل الحاسوب
وملحقاته  ،اإلنترنت  ،الشبكات المحلية .
-12

قلة تكلفة التعليم اإللكتروني بالمقارنة بالتعلم التقليدي .

-13

يمكن المعلم والطالب من عمل تقييم فوري لمدى تجاوب الطلبة من خالل اختبار

معا في نفس الوقت .
سريع يتم تقييم ومناقشة تفاعل الطالب ً
أهداف التعليم اإللكتروني :

يمكن من خالل التعليم اإللكتروني تحقيق العديد من األهداف منها :
(الدليمي)26-23 . 2018.
 -1توفير بيئة تعليمية ُّ
تعلمية تفاعلية من خالل تقنيات إلكترونية جديدة  ،والتنوع في مصادر
المعلومات والخبرة .
 -2تعزيز العالقة بين أولياء األمور والمدرسة  ،وبين المدرسة والبيئة الخارجية .
 -3دعم عملية التفاعل بين الطالب والمعلمين والمساعدين من خالل تبادل الخبرات التربوية
 ،واآلراء والمناقشات والحوارات الهادفة لتبادل اآلراء باالستعانة بقنوات االتصال المختلفة
مثل :البريد اإللكتروني  ، E- mailالتحدث . Chatting / Talk
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 -4إكساب المعلمين المهارات التقنية الستخدام التقنيات التعليمية الحديثة .
 -5إكساب الطالب المهارات أو الكفايات الالزمة الستخدام تقنيات االتصاالت والمعلومات .
 -6نمذجة التعليم وتقديمه في صورة معيارية ؛ فالدروس تقدم في صورة نموذجية ،والممارسات
التعليمية المتميزة يمكن إعاد تكرارها ؛ من أمثلة ذلك  :بنوك األسئلة النموذجية  ،خطط
للدروس النموذجية  ،االستغالل األمثل لتقنيات الصوت والصورة وما يتصل بها من
وسائط متعددة .
 -7تطوير دور المعلم في العملية التعليمية حتى يتواكب مع التطورات العلمية والتكنولوجية
المستمرة والمتالحقة .
 -8زيادة فاعلية المعلمين وزيادة عدد طالب الشعب الدراسية .
معا وسهولة تحديثها مركزًيا
 -9تقديم الحقيبة التعليمية بصورتها اإللكترونية للمعلم والطالب ً
من قبل جهة االختصاص .

-10

توفير الكثيير من الوقت لدى المتعلمين .

-11

نشر التقنية في المجتمع وإعطاء مفهوم أوسع للتعليم المستمر .

-12

المساهمة في تبادل وجهات النظر المختلفة للمتعلمين فيما بينهم وبين المتعلمين

والمعلمين .
-13

توسيع دائرة اتصاالت الطالب من خالل شبكات االتصاالت العالمية والمحلية ،

وعدم االقتصار على المعلم كمصدر للمعرفة مع ربط الموقع التعليمي بمواقع تعليمية
أخرى  Iinksكي يستزيد الطالب .
-14

عمل شبكات تعليمية لتنظيم وإدارة عمل المؤسسات التعليمية .

-15

تقديم التعليم الذي يناسب فئات عمرية مختلفة مع مراعاة الفروق الفردية بينهم .
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إمكانية االتصال بين المتعلمين فيما بينهم وبين المتعلمين والمعلمين بطريقة سهلة

-16

 ،وذلك من خالل  :مجالس النقاش  ،والبريد اإللكتروني  ،وغرف الحوار .
-17

توفير المناهج على شبكة اإلنترنت واألقراص المكتنزةد باستمرار .

-18

تناقل الخبرات التربوية من خالل قنوات االتصال المتعددة المتاحة على شبكة

اإلنترنت مثل  :منتديات المناقشة  ،المكتبات الرقمية  ،وغيرها من مصادر المعلومات
اإللكترونية المختلفة .
نشر الثقافة التقنية بما يساعد في خلق مجتمع إلكتروني قادر على مواكب

-19

مستجدات العصر .
يمكن تحرير طريقة التدريس بما يتناسب مع المتعلم .

-20

أنواع التعليم اإللكتروني ( :الدليمي)31-30. 2018.
 -1تعلم إلكتروني غير معتمد على اإلنترنت :
إلكترونيا المستخدمة في التعليم من برمجيات وقنوات
والذي يشمل معظم الوسائط المتعددة
ً

فضائية .

 -2تعلم إلكتروني معتمد على الويب :
وينقسم إلى :
 -1التفاعل المتزامن المباشر : Synchronous E-Ienrning
وهو نوع من االتصال الحي المباشر في الوقت ذاته – وقت حقيقي وأماكن مختلفة –
ويطلق على هذا النوع من
وفيه يتواصل المتعلم مع المعلم أو مع أقرانه في اللحظة ذاتها ُ ،

التعلم اسم "التعليم اإللكتروني الحي"  ،ويوجد عدد من األدوات التي تُستخدم في شبكات
المؤتمر العلمي الثاني لكلية اآلداب جامعة الزاوية  2018 / 7 / 16 -15م

1160

التعليم اإللكتروني ودور خدمات المعلوماتبالمكتبات االكاديمية في دعمه

الحاسوب إلتمام هذا التفاعل  ،ومنها  :غرفة المحادثة  ،والسبورة البيضاء التشاركية ،
ومؤتمرات الفيديو  ،والمؤتمرات السمعية .
 -2التفاعل غير المتزامن : Asynchronous E-Iearning
وفي هذا النوع من التفاعل يتم التواصل بين المعلم والمتعلم أو أقرانه  ،ليس في اللحظة ذاتها
(أوقات مختلفة أو أماكن مختلفة ؛ حيث يوجد فاصل زمني بين الرسالة التعليمية التي يبعثها
ردا عليها  ،ومن األدوات التي تستخدم إلتمام هذا
المعلم أو أحد األقران وتلقي أي منهم ً
النوع من التفاعل مثل  :البريد اإللكتروني  ،القوائم البريدية  ،مجموعة أخبار  ،لوحة النقاش

اإللكترونية  ،منتدى الويب  ،منتدى النقاش .
 -3التعلم المدمج : Blended Iearning
يشتمل على مجموعة من الوسائط التي يتم تصميمها لتُتم بعضها البعض ،
ويعد نمط التعلم المدمج أكثر شموالً ومرونة
والتي تعزز عملية التعلم وتطبيقاته ُ ،

وفاعلية من أنماط التعليم اإللكتروني األخرى  ،وذلك ألنه يجمع بين مزايا كل من
التعليم اإللكتروني والتعليم التقليدي .
دور المعلم والمتعلم في بيئة التعليم اإللكتروني ( :الدليمي)39-38 . 2018.
التعليم اإللكتروني ال يعني إلغاء دور المعلم بل على العكس يصبح دوره أكثر
أهمية وأكثر صعوبة؛ فالبد وأن يكون مبدع ذو كفاءة عالية يدير العملية التعليمية
باقتدار؛ لذلك فالمعلم في حاجة إلى تدريب مستمر لمساعدته على تعلم أفضل طرق
التدريس التي تساير معطيات العصر الحالي.
ولقد أكدت األبحاث العلمية على أهمية دور المعلم في إنجاح التعليم
اإللكتروني ،وبدأ االتجاه لتقييم المدرس ومساندته ببلورة مبادئ للمعرفة األساسية
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التدريسية والمهارة التي ينبغي أن يكتسبها جميع المدرسين ،ومن هذه المبادئ مبدأ
(

Support

and

Assessment

Teacher

New

Interstare

” )Consortium “INTASCوالذي أكد على أهمية تدريب المعلمين لمواجهة
التطور السريع في طرق التدريس وأشارت إلى أن المعلم يحتاج إلى المتطلبات التالية :
 )1صياغة فكرية يقتنع من خاللها بأن طرق التدريس التقليدية يجب أن تتغير لتكون
مناسبة من الكم المعرفي الهائل في كافة مجاالت الحاية .
 )2تعلم األساليب الحديثة في التدريس واالستراتيجيات الفعالة في تقديم الدروس عن
ُبعد.

 )3التعمق في فهم فلسفة التعليم اإللكتروني واتقان طبيعته حتى يتمكن من نقل هذا
الفكر إلى الطالب.
 )4التدريس على مهارات وأدوات التعليم اإللكتروني.
مهما في توجيه طالبه الوجهة الصحيحة لالستفادة
ولكي يصبح دور المعلم ً
القصوى من التكنولوجيا؛ على المعلم أن يقوم بما يلي:
 )1أن يعمل على تحويل غرفة الصف الخاصة به من مكان يتم فيه انتقال المعلومات
بشكل ثابت ،وفي اتجاه واحد من المعلم إلى الطالب إلى بيئة تعلم تمتاز
بالديناميكية وتتمحور حول الطالب؛ حيث يقوم الطالب مع رفقائهم على شكل
مجموعات في كل صفوفهم ،وكذلك مع صفوف أخرى من حول العالم عبر
اإلنترنت.
علميا حلو صفات واحتياجات الطالب المتعلمين.
فهما ً
 )2أن يطور ً
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 )3أن يتبع مهارات تدريسية تأخذ بعين االعتبار االحتياجات والتوقعات المتنوعة
والمتباينة للمتلقينز
علميا لتكنولوجيا التعليم مع استمرار تركيزه على الدور التعليمي
منهجا
 )4أن يطور
ً
ً
الشخصي له.

 )5أن يعمل بكفاءة كمرشد وموجه حاذق للمحتوى التعليمي .
مميزات التعليم اإللكتروني :
يتميز التعليم اإللكتروني عن غيره من أساليب التعليم بالعديد من المزايا وهي :
(الدليمي)43-41. 2018.
 )1يساعد التعليم اإللكتروني في إتاحة فرص التعليم لمختلف فئات المجتمع –
أيضا
النساء ،العمال ،والموظفين – دون النظر إلى الجنس واللون ،و ً
لبعض الفئات التي لم تستطع مواصلة تعليمها ألسباب اجتماعية أو

سياسية أو اقتصادية.
 )2يوفر التعلم في أي وقت وفي أي مكان وفًقا لمقدرة المتعلم على التحصيل
واالستيعاب.
 )3يسهم التعليم اإللكتروني في تنمية التفكير وإثراء عملية التعلم.
 )4يساعد التعليم اإللكتروني على خفض تكلفة التعليم كلما زاد عدد الطالب.
 )5يوظف في خدمة التعلم الذاتي؛ حيث يتيح للمتعلم فرص التعلم بمفردة
وبذاته ،ويتقدم في البرنامج التعليمي أو الوحدة التعليمية وفًقا لسرعته في
التعلم ،وبذلك يقوم تعلم يتوافق مع خصائص كل متعلم.
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 )6يلغي الحدود الجغرافية بين المرسل والمستقل ،وبذلك يتعدى حدود الزمان
والمكان.
 )7يتمركز في بعض أنماطه حول المتعلم؛ فالمتعلم يمثل محور العملية
التعليمية.
 )8يشجع المتعلمين على التفاعل والتعاون.
 )9يتماشى مع األدوار الجديدة للمعلم الخاصة باإلرشاد والتوجيه.
 )10يتوافق مع أساليب معرفية متعددة وأساليب تعلم مختلف؛ مما يجعله يلبي
احتياجات كل المتعلمين.
 )11يقدم خبرة تعليمية متميزة؛ كما يستخدم في التدريب كما يستخدم في
التعليم.
 )12إمكانية التعديل والتحديث بسهولة وسرعة اقتصادية.
 )13يساعد في حل مشكلة ازدحام قاعات المحاضرات إذا ما استخدم بطريقة
التعليم عن ُبعد .Distance Iearning
 )14تحسين مستوى الطالب في االحتفاظ بالمعلومات مقارنة باحتفاظهم
بالمعلومات من خالل المقررات التقليدية.
 )15يساعد الطالب في االعتماد على نفسه؛ فالمعلم لم يعد ملقن ومرسل
ومحفز على الحصول على
ًا
وناصحا
مرشدا
للمعلومات؛ بل أصبح
ً
ً
المعلومات؛ مما يشجع على استقاللية الطالب واعتماده على نفسه.
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 )16يحصل الطالب على تغذية راجعة مستمرة خالل عملية التعلم ومعرفة
مدى تقدمه؛ حيث تتوفر عملية التقويم البنائي الذاتي والتقويم الختامي.
 )17تنوع مصادر التعلم؛ حيث يستطيع الطالب – من خالل المقرر
اإللكتروني الذي يقوم بدراسته – الوصول إلى مكتبات إلكترونية أو إلى
مواقع أخرى تفيد وتثري دراسة المقرر الحالي .كما توسع مدارك الطالب
وتسهل استيعابه للمعلومات.
 )18يركز عمل المعلم على تعليم الطالب والتقليل من الجهد الذي يبذله في
المدرسة في النواحي اإلدارية واإلشرافية على الطالب والتنظيمية داخل
الصفوف ،ووضع االختبارات والتصحيح وتجهيز شهادات الطالب
وإرسالها إليهم.
 )19يوفر وسيلة إيصال التعليم باستمرار وبجودة عالية.
اعتمادا على الوسائط المتعددة التفاعلية أو الوسائط
 )20تصميم المادة العلمية
ً
الفائقة – صوت ،صورة ،أفالم ،صورة متحركة – مما يسمح للطالب
بالمتعة والتفاعل واإلثارة والدافعية في التعليم .
بيئات التعليم اإللكتروني :
يحدث التعليم اإللكتروني في بيئات متعددة يمكن تصنيفها إلى نوعين هما :
(الدليمي)44-43 . 2018.
 البيئات الواقعية  : Real Environmentوهي أماكن دراسة لها وجود فعلي ،
أي لها حوائط وأسقف وبها تجهيزات مادية – مقاعد ،طاوالت  ،سبورات – ومن
أبرز هذه البيئات حجرات الدراسة  Classroomوقاعات المحاضرات Lecture
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 ، Roomsومعامل الحاسوب  Computerوالمكتبات المدرسية والجامعية
وم اركز مصادر التعلم وقاعات التدريب وغيرها .
 اليئات االفتراضية  : Virtual Environmentوهي بيئات محاكية للواقع تنتج
بواسطة برمجيات (أدوات) الواقع االفتراضي ،وتوجد هذه البيئات على مواقع معينة
على إحدى أنواع الشبكات – شبكة اإلنترنت مثالً – ومنها :الفصول االفتراضية
 ،Virtual Classroomوالمعامل االفتراضية .Virtual Labs
نماذج توظيف التعليم اإللكتروني ( :الدليمي)58-51 . 2018.
النموذج األول (النموذج المساعد) :
وفيه توظف بعض أدوات التعليم اإللكتروني جز ًئيا في دعم التعلم الصفي

(التقليدي) وتسهيله ورفع كفاءته ،ويتم هذا التوظيف عادة خارج ساعات الدوام الرسمي
وخارج الفصل الدراسي؛ إال أن بعض هذا التوظيف يمكن أن يتم في أثناء التدريس
الفصلي في حجرات الدراسة (التقليدية) وقاعات المحاضرات التي يوجد بها كمبيوتر
واحد أو عدة حواسيب.
ومن أهم أوجه توظيف النموذج المساعد ما يلي:
 -1قيام المعلمين أو إدارة المدرسة أو الكلية أو المعهد في بداية الفصل/العام الدراسي
بوضع مخططات (توصيف) المقررات وأدلة الدراسة والجدول الدراسي على أحد
المواقع على شبكة اإلنترنت وتوجيه الطالب لالطالع عليها.
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 -2قيام المعلم قبل تدريسه موضوع معين بوضع ما يسمى بالموزعات Handouts
وكذا عدد من األسئلة التحضيرية على أحد المواقع على شبكة اإلنترنت ،وتوجيه
الطالب لالطالع على تلك الموزعات وحل األسئلة التحضيرية.
 -3قيام المعلمين بتوجيه الطالب قبل تدريس موضوع معين باالطالع على دروس
معينة محملة على قرص مدمج أو على شبكة اإلنترنت.
 -4قيام المعلمين بتكليف الطالب بالبحث عن معلومات معينة في شبكة اإلنترنت
تتعلق بما يدرسونه من معلومات في الفصل الدراسي.
 -5قيام المعلمين بوضع عدد من األنشطة والتمارين والتكليفات واألسئلة على موقع
معين بشبكة اإلنترنت وتوجيه طالبهم لحلها خارج ساعات الدوام الدراسي وإرسال
الحل بالبريد اإللكتروني للمعلم ،ومن ثم تلقى تغذية راجعة عن هذا الحل من
أيضا.
معلميهم عن طريق البريد اإللكتروني ً

بعضا وبين المعلمين
 -6التواصل بين المعلمين والطالب وبين الطالب مع بعضهم ً
مع بعضهم عن طريق البريد اإللكتروني والمحادثة وغيرها.

 -7توجيه الطالب الذين فاتهم حضور درس معين االطالع على برمجية تعليم
خصوصي محمله على قرص مدمج ،أو على شبكة اإلنترنت؛ بغرض أن يتعلم
هذا الدرس عن طريق تلك البرمجية.
 -8توجيه الطالب الذين يعانون من صعوبة في التعلم ألحد الدروس االطالع على
برمجية تدريب وممارسة محملة على قرص مدمج أو على شبكة اإلنترنت بغرض
معالجة أخطاء التعلم لديهم ،ومن ثم يتقنون محتوى هذا الدرس.

المؤتمر العلمي الثاني لكلية اآلداب جامعة الزاوية  2018 / 7 / 16 -15م

1167

التعليم اإللكتروني ودور خدمات المعلوماتبالمكتبات االكاديمية في دعمه

دروسا معينة في أحد الموضوعات بزيادة مواقع
درسا أو
ً
 -9توجية الطالب بعد تلقيهم ً
معينة على شبكة اإلنترنت ،أو االطالع على مراجع ومصادر تعلم معاصرة
تنضوي على معلومات جديدة عن هذا الموضوع ،وذلك بغرض إثراء التعلم لديهم
لهذا الموضوع.
 -10توجيه الطالب الذين لديهم كثير من األسئلة حول موضوع دراسي معين وال
يسمح وقت الدرس باإلجابة عنها بزيارة مواقع معينة على شبكة اإلنترنت تجيب
عن تلك األسئلة ،وهي مواقع معنونة باألسئلة محل التساؤل ،وهي تحتوي على
قائمة باألسئلة األكثر طرًحا من قبل المتعلمين واإلجابة عنها.

 -11يمكن للطالب استخدام شبكة اإلنترنت كمصدر لمشروعاتهم التعليمية والعليمة
ذلك أن اإلنترنت يمكنهم من االتصال بمصادر المعلومات المختلفة مثل
الموسوعات اإللكترونية والمنجاالت اإللكترونية والمقاالت ،ونحو ذلك من
المصادر اإللكترونية.
 -12يمكن للمعلمين استخدام شبكة اإلنترنت في التخطيط لدروسهم اليومية؛ من
خالل اطالعهم على الخطط المنشورة على تلك الشبكة ويستفيدوا منها في إعداد
خططهم ويجمعوا معلومات منها عن موضوعات معينة يستجدونها مع طالبهم
في أثناء تدريس تلك الموضوعات.
 -13يمكن للمعلمين والطالب الحصول على العديد من الوسائل التعليمية المنشورة
على شبكة اإلنترنت؛ مثل :الصور والرسوم ومقاطع الفيديو وغيرها ،وتوظيفها
في شرح أو فهم بعض الدروس .
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 -14يمكن للمعلمين والطالب توظيف برامج العروض التقديمية في حجرات الدراسة
وقاعات المحاضرات في تقديم بعض الدروس أو أجزاء منها وفي مراجعة
بعضها ،وفي عرض أسئلة االختبارات وغيرها من أوجه توظيف هذه العروض
سلفا .
والمشار إليها ً
النموذج الثاني للتعلم اإللكتروني (التعلم المخلوط) :
وهو إحدى صيغ التعلم أو التعليم/التدريب التي يتكامل/يندمج فيها التعليم
اإللكتروني مع التعلم الفصلي (التقليدي) في إطار واحد؛ حيث توظف أدوات التعليم
اإللكتروني سواء المعتمد على الحاسوب أو المعتمدة على الشبكات (مثل شبكة
غالبا في قاعات الدراسة
اإلنترنت) في الدروس/المحاضرات؛ جلسات التدريب والتي تتم ً

(التدريب) الحقيقية المجهزة بإمكانية االتصال بالشبكات (مثل شبكة اإلنترنت) ومن

أمثلة هذه القاعات :معمل الحاسوب  ،الصفوف الذكية ،وفيها يلتقي المعلم مع طالبه
وجها لوجه في الوقت ذاته في معظم األحيان .
ً
وفي تلك الصيغة تكون عملية التعليم والتعلم أو(التدريب) موجهة من قبل المعلم
أي يقودها المعلم  ،Instructor Led Learningإال أن هذا ال يعني أن المعلم هو
المسئول عن تلقين الطالب المعرفة ،وإنما يعني أن المعلم هو الموجه لعملية التعلم لدى
تشاركيا مع زمالئهم في معظم
ذاتيا أو
ً
الطالب والمرشد لها في حين يتعلم الطالب ً
الوقت ،ومن ثم فإن صيغة التعلم المخلوط تأخذ بمبدأ التعلم المتمركز حول الطالب

 Student Center Learningفي معظم األحيان.
هذا ويتجمس عدد كبيرة من المتخصصين في التعليم اإللكتروني إلى نموذج
التعلم المخلوط ويرونه أفضل نماذج التعليم اإلكتروني باعتبار أنه يجمع ما بين مزايا
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شعار هو
ًا
التعليم اإللكتروني ومزايا التعلم الصفي (التقليدي)؛ حتى أن أهحدهم رفع

"الحل في المخلوط" بمعنى :أن نموذج التعلم المخلوط هو النموذج األفضل لرفع كفاءة

علمية التعليم والتعلم في المدارس والجامعات .كما يرى آخرون أن نموذج التعلم
المخلوظ هو النموذج المناسب للتعلم بحسبان أن الناس ال يتعلمون من خالل نموذج
(طريقة) واحدة للتعلم  ،People are not Single method Iearnersبل
معا :نموذج التعلم الصفي التقليدي،
يتعلمون من خالل تكامل عدة طرق (نماذج) ً
نموذج التعليم اإللكتروني؛ بمعنى أن الطالب يتعلمون بشكل أفضل من خالل خلط
معا ،وهو حال التعلم المخلوط ،فالطبيعة البشرية تنحو نحو التعلم
وسائط تعلم متعددة ً
بأكثر من طريقة للتعليم.

النموذج الثالث للتعلم اإللكتروني (النموذج المنفرد – المفرد) :
وفيه يوظف التعليم اإللكتروني وحده في عملية التعليم والتعلم وإدارتها بحسبان
أنه بديل كامل أو شبه كامل عن التعلم الصفي؛ فالطالب يتعلم الدروس أو المقررات
اعتمادا على أدوات التعليم اإللكتروني وحدها سواء الموظفة في
ويتفاعل مع محتواها
ً

التعليم المعتمد على الحاسوب مثل :برمجيات الدروس الخصوصية ،حل المشكالت

...إلخ ،أو على األدوات الموظفة في التعلم باالنترنت مثل :المحادثة ،البريد
اإللكتروني...إلخ.
ويعد هذا النموذج من النماذج الشائعة في التعليم عن ُبعد
ُ

Distance

 ،Learningوهو ال يتطلب حضور الطالب إلى قاعات الفصل التقليدية؛ إذ يتم في
بيئة افتراضية مثل :الفصول االفتراضية سالفة الذكر ،ولذا يسود هذا النموذج في التعلم
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في المدارس االفتراضية  ،Virtual Schoolsوفي الجامعات االفتراضية Virtual
.Universities
هذا وتتعدد أنماط تطبيق النموذج المنفرد في التعليم  ،ويمكن تصنيفها إلى
نمطين أساسيين  :النمط األول  :وفيه يطبق التعليم اإللكتروني على المتعلم بشكل
فردي أو مستقل ،ويسمى هذا النمط بـ"التعليم اإللكتروني الفردي (االنفرادي)
 . "Individualized E-Iearningالنمط الثاني  :وفيه يطبق التعليم اإللكتروني
على مجموعة من المتعلمين بشكل جمعي تشاركي  ،ويسمى هذا النمط بـ"نمط التعليم
اإللكتروني التشاركي . "Collaborative E-Learning
خدمات المعلومات التي تقدمها المكتبات االكاديمية لدعم برامج التعليم عن بعد :
تعد خدمات المعلومات هي الغرض الرئيس لوجود المكتبات  ،والمراة الحقيقية التي
تعكس نشاط واهداف بل وحتي قدرتها على افادة المستفيدين وتنمية احتياجاتهم  ،كما انها
المقياس الحقيقي لمدي نجاح المكتبات او فشلها  ...وقد مرت خدمات المعلومات في
تاريخها بتغيرات وتطورات كبيرة حتى وصلت الى الطريقة االلكترونية ال سيما مع ظهور
شبكة االنترنت وتطوراتها  ،واستثمارها في قطاع التعليم والبحث العلمي تشكل خدمات
المعلومات االلكترونية احد المتطلبات االساسية لدعم برامج التعليم عن بعد  ،نظ ار الن
غالبية الملتحقين بتلك البرامج يعيشون في اماكن بعيدة جغرافيا عن مراكز التعلم  ،ومن بين
ابرز الخدمات االلكترونية التي يمكن ان تقدمها تلك المكتبات ما يلي :
خدمة الفهرس المباشر للمكتبة :
تعد الفهارس بكافة أشكالها وأنواعها الوسيلة المناسبة للتعريف بها تحويه وتقتنيه المكتبة
من مصادر المعلومات وقد اتجهت معظم المكتبات الكبيرة بما فيها المكتبات الوطنية
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والجامعية والعامة الي تحويل فهارسها من الشكل التقليدي اليدوي الي االلي االمر الذي
سهل علي المكتبات اتاحتها للمستفيدين من خالل الشبكات سواء كانت شبكات محلية
او خارجية ومنها االنترنت او مايعرف بالفهرس المباشر علي االنترنت ( internet
(. ipac public access (catalogالطيار . ) 2009 ،
خدمة اإلحاطة الجارية :
اإلحاطة الجارية بمعناها البسيط هي " :إحاطة المستفيد بكل ما يستجد من أوعية
معلومات جديدة وصلت إلى المكتبة حديثاً  ،وقد تتجاوز هذا المفهوم إلى إحاطة المستفيد
بكل ما يستجد من أنشطة المكتبة أو مركز المعلومات  ،ويمكن للمكتبة ومن خالل موقعها
على االنترنت تقديم هذه الخدمة بشكل متميز  ،وذلك من خالل استخدام بعض األساليب
الحديثة المتطورة إلحاطة المستفيد بكل ما يستجد في المكتبة من أنشطة واضافات وتطورات
جديدة (.أحمد  ،الحسن)2010،
خدمة البث االنتقائي للمعلومات :
البث االنتقائي عبارة عن شكل متميز من أشكال اإلحاطة الجارية  ،ويتلخص تقديم
هذه الخدمة في مقابلة السمات الخاصة بباحث معين أو مجموعة من الباحثين بالمختزنات
الجديدة في مراصد البيانات الببليوغرافية  ،ثم اختيار المواد المالئمة التي تتفق وسمات
هؤالء الباحثين وإرسالها إليهم ثم التعرف من المستفيد على مدى مالئمة المواد المختارة
للسمات التي حددها سابقاً(.علي)60،2008،
ويتوافر في شبكة االنترنت كثير من المواقع التي تقدم خدمة البث االنتقائي
للمعلومات  ،ويتفاوت في مجاالت اهتمامها  ،ومن أفضل تلك المواقع
المؤتمر العلمي الثاني لكلية اآلداب جامعة الزاوية  2018 / 7 / 16 -15م

E library
1172

التعليم اإللكتروني ودور خدمات المعلوماتبالمكتبات االكاديمية في دعمه

 trackerالذي يزود المشتركين فيه بمعلومات شاملة مثل األخبار والتقارير والبحوث
ومقاالت الدوريات وغيرها من مصادر المعلومات التي تلبي اهتماماتهم  .ويمكن للمكتبات
أن تتعامل مع هذه الخدمات لصالح المستفيدين (.السالم و المعثم)68 ،2011،
خدمة توصيل الوثائق :
تعد خدمة توصيل الوثائق إحدى الخدمات األساسية التي تقدمها المكتبات األكاديمية
لدعم المنتسبين إلى برامج التعليم عن بعد  ،وتتضمن متطلبات هذه الخدمة قيام الدارس
بتعبئة نموذج ورقي يتضمن مقاالت الدوريات والكتب التي يحتاج إليها ثم يقوم بإرساله عبر
الناسوخ أو تعبئته إلكترونياً وارساله من خالل البريد اإللكتروني أو الموقع الخاص بالمكتبة
على الشبكة العالمية (اإلنترنت)  ،تتولى المكتبة بعد ذلك مهمة التحقق من الطلب ومدى
مطابقته لشروط الخدمة وسياسة المكتبة واجراءاتها  ،ثم تقوم بإرسال المقاالت والكتب
المطلوبة إلى أماكن عمل وسكن الدارسين  ،وقد تعمد العديد من المكتبات األكاديمية إلى
فرض رسوم مقابل توفير هذه الخدمة  ،كما تقوم بعض المكتبات األكاديمية بدور الوسيط
بين الدارسين واعضاء هيئة التدريس وبين قواعد بيانات النصوص الكاملة لمقاالت الدوريات
 commercial document supplyمثل قاعدة بيانات  ingentaأو science
 directوالتي تحوي كال منهما على مئات الدوريات  ،حيث توفر لهم ما يحتاجون إليه من
مقاالت بطريقة إلكترونية .
(الشهري)106-105 .2007.
البحث في قواعد البيانات  :تشكل قواعد البيانات الجزء االكبر من مصادر المعلومات
االلكترونية التي تحويها المكتبات االلكترونية  ،ونظ ار للدور المهم الذي تلعبه قواعد البيانات
في مساندة العملية التعليمية
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والبحثية بالجامعات  ،فقد دابت الكثير من الجامعات في كل انحاء العالم على االشتراك في
قواعد البيانات االلكترونية  ،كما سعت العديد من الدول المتقدمة الى دعم مشروعات
المكتبات االلكترونية بجامعاتها  ،عن طريق توفير البنية التحتية التكنولوجية التي تحتاجها
هذه المشروعات  ،مما يساعد على دعم قنوات االتصال العلمي بين الباحثين ( .عيد ،
محمد)24 .2011 .


مهارات في دراسات االستخدام Usability Studies Information Seeking
 Behaviorsودراسات سلوكيات البحث .



مهارات تحليل االحتياج المعلوماتي للمستفيدين

Information Needs

Analysis


تصميم وتشغيل الخدمات المعلوماتية االلكترونية (الخدمات المرجعية  ،قواعد
المعلومات) من خالل شبكة االنترنت .



تصميم وتشغيل نظم وبرامج المكتبات الرقمية ،ويشمل ذلك المهارات الرقمنة
 Digitizationواستخدام البرامج واالجهزة .



المهارات االساسية والمتقدمة للتحليل وتصميم النظم وتصميم الواجهات
. Interface Design



المعرفة بالقوانين والتشريعات الدولية والمحلية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية
والخصوصية  ،وما يتعلق بتشريعات االنترنت ونظم االعتماد االكاديمي للبرامج
التعليمية المقدمة من خالل شبكة االنترنت .
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علي اختصاصي المعلومات بالمدارس والجامعات التعاون مع أعضاء هيئة
التدريس والعمل كفريق عمل عند تصميم واعداد المنهج االلكتروني ،الستكمال ما
يحتاجه المنهج من مصادر معلومات وتحديد المهارات المعلوماتية الستخدامه ...
كما يقوم بدور المعلم والمرشد والمنسق لخدمات المعلومات ولدعم برنامج التعليم
عن بعد .

تجارب المكتبات االكاديمية في تقديم خدماتها لدعم برامج التعليم عن بعد :
ان الهدف االساس من قيام المكتبات االكاديمية بتوفير خدمات معلوماتية في
البيئة التعليمية التقليدية هو مساندة الدارسين إلتمام برامجهم التعليمية ومقرراتهم الدراسية
بنجاح  ،وبناء عليه فالبد أن يكون الهدف هو نفسه الذي تنطلق منه تلك المكتبات في
حالة تقديمها لخدماتها للملتحقين بالبرامج والمقررات الدراسية عن بعد .
تجربة الجامعة المفتوحة في بريطانيا :
استطاعت الجامعة المفتوحة في بريطانيا : http: www.open.ac.UK
)(URL

توفير خدمات الكترونية من خالل موقع الجامعة علي الشبكة الدولية

للمعلومات (االنترنت) الكثر من  180000طالب وطالبة بمن فيهم حوالي 35000
طالب وطالبة  ،من خارج المملكة المتحدة .حيث تم ربط هذه المواقع بالعديد من
المصادر االلكترونية كقواعد البيانات وشبكات المعلومات والدوريات االلكترونية ،التي
من أشهرها Bids . Niss. Ebso

Master File Emerald and Eevl

الضافة الي الفهرس العام للمكتبة .ولكي يتمكن الدارسون من الوصول الي تلك
المصادر فقد قامت الجامعة بتزويدهم برموز سرية  Pass wordsخاصة تتيح لهم
الدخول الي تلك المصادر واالفادة من محتوياتها ذات النصوص الكاملة .
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كما وفرت المكتبة للدارسين عن بعد استخدام تقنيات مثل البريد االلكتروني ،والهاتف ،
وخدمات مؤتمر الدرجة االولي  First Class Conferenceلالتصال بفريق
متخصص من المكتبين الذين تم تعينهم لمساعدة أولئك المتعلمين ،واالجابة علي
تساؤالتهم وحل مشكالتهم المعلوماتية  ،وتقديم مايحتاجونه اليه من خدمات معلوماتية .
التجربة الهندية :
يرى بعض علماء وخبراء التعليم وتنمية الموارد البشرية في الهند أن التعليم عن
بعد يمكن أن يلعب دو ار هاما في سد النقص الحالي الذي تعاني منه القوي العاملة في
مجال المكتبات والمعلومات والتوثيق  ،ولذلك هناك جهود يقوم بها هوالء لتطوير نظام
تعلم نوعي من خالل برامج التعليم عن بعد .وفي الوقت الحالي  ،هناك حوالي 22
مؤسسة تعليمية توفر برامج تعليم المكتبات والمعلومات من بينها خمس جامعات مفتوحة
 .ومن بين هذا العدد هناك خمس مؤسسات تقدم برنامج الدبلوم العالي  ،وخمس عشرة
في برنامج الليسانس وعشر في برنامج الماجستير في علم المكتبات والمعلومات .
والمواد االساسية  Core coursesفي هذا المنهج مكرسة لعدة أوجه في عملية
تجهيز المعلومات  ،وادارة المعلومات  ،وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات  ،أما المواد
االختيارية فقد صممت ووضعت لسد المتطلبات في العمليات المتخصصة الفنية مثل
صيانة وحفظ المواد المكتبية  ،واالجراءات الفنية المختلفة وغيرها  .وهدا المنهج يتضمن
كذلك بعض التدريب العملي في تكنولوجيا المعلومات الحديثة  .وبرنامج جامعة اندي ار
غاندي المفتوحة يعتبر من البرامج ذائعة الصيت وأعطى للتعليم عن بعد بعدا جديدا في
الهند ( .دياب)101-99 .2006 .
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تجربة مكتبات التعليم عن بعد في جامعة ساينز ماليزيا University Sains Malaysia
Distance Education Libraries
تأسست مكتبات ساينز ماليزيا في عام 1969م وهي تحتوي الى جانب
مجموعاتها العامة على مجموعات متخصصه لمساندة المنتسبين الى برامج التعليم عن
بعد بلغ مجموعها  4000وعاء معلوماتي اضافة الي 1000وعاء معلوماتي في فرعي
الجامعة في كل من بيراك وكلينتان  Perak and kelantanتقوم المكتبة بتوفير
الخدمات المعلوماتية التالية ( :الشهري)97 .2007.


خدمات االعارة



خدمات البحت االلي في فهرس المكتبة



خدمات التصوير ألوعية المعلومات



خدمات تعليم المستفيدين



الخدمات االلكترونية من خالل موقع المكتبة على الشبكة العالمية
)((http://www.lib.usm.myخدمة الكتاب االلكترونيE-book service
وخدمة المراجع با التصال المباشر online references



خدمة مواد المقررات الدراسية من خالل موقع المكتبة على الشبكة العالمية
()Http:/.www.lib.usm.my

قائمة المصادر :
 ابراهيم عبد الوكيل الفار ( .)2017تربويات تكنولوجيا ويب  3 . 0وتطبيقاتجديدة ويب  -. 2 . 0طنطا  :المؤلف .
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 دالل ملحس استيتية  ،عمر موسى سرحان ( .)2007تكنولوجيا التعليم والتعليمااللكتروني  -.عمان  :دار وائل للنشر .
 سالم بن محمد السالم  ،نبيل دن عبد الرحمن المعتم ( .)2011تقنية المعلوماتفي مكتبة الملك فهد الوطنيةمل  – .الرياض  :مكتبة الملك فهد الوطنية .
-

سهير عبد الباسط عيد وامال طه محمد ( .)2011قياس اداء اعضاء هيئة

التدريس ومعاونيهم بجامعة بني سويف من قواعد البيانات المتاحة من خالل مشروع
المكتبة الرقمية بالمجلس االعلى للجامعات  :دراسة مسحية  – .مجلة الفهرست ،مج 9
 ،ع . 34
 سيد احمد بخيت علي ( .)2008مصطلحات تقنية المعلومات في اللغة العربية :دراسة وتطبيق على علم المكتبات والمعلومات  – .الرياض  :مكتبة الملك فهد الوطنية
-.
-

نصر الدين حسن احمد  ،العوض احمد محمد الحسن ( .)2010خدمات

المعلومات في البيئة الرقمية  :دراسة حالة مكتبة اكاديمية سوداتل لالتصاالت  – .ورقة
مقدمة في المؤتمر الحادي والعشرين لالتحاد العربي للمكتبات والمعلومات  ،بيروت .
 سيد نصر الدين ابوزيد ( .)2017التميز في زمن الما بعد  :مقاربة معرفية اولية -.في  :المؤتمر الدولي التاسع للمركز العربي للتعليم والتنمية  /مستقبل االبداع
والريادة في مؤسساتنا العربية  -.تحرير  :ضياء الدين زاهر  ،القاهرة  :المركز
العربي للتعليم والتنمية .
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 مبروكة عمر محيريق ( .)2016اتعليم العلنياللي  :مساءلة الواقع وطموحاتالمستقبل  -.القاهرة  :مجموعة النيل العربية .
 محمد بن صالح الطبار ( .)2009موقع المكتبة على شبكة االنترنت ودوره فيتقديم خدمات المعلومات  – .المعلوماتية  ،مج  ، 8ع . 14
 مفتاح محمد دياب ( .)2006التعليم عن بعد وتجاربه في علم المكتبات والمعلومات – .دراسات عربية في المكتبات وعلم المعلومات  ،مج  ، 11ع ، 3وماتي
 منصور بن علي الشهري ( .)2007دور المكتبات االكاديمية في دعم برامج التعليمعن بعد  .دراسات عربية في المكتبات وعلم المعلومات  ،مج  ، 12ع . 2
 هانئ محي الدين عطية ( .)2000تسويق الذات  :رؤية جديدة الخصائيي المكتباتوالمعلومات في الوطن العربي  -.االتجاهات الحديثة  ،ع . 14
 هند مؤيد الدليمي ( .)2018بيئة التعلم االفتراضية  -.القاهرة  :دار السحاب للنشروالتوزيع .
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رقمنة وإتاحة الرسائل الجامعية رصيد جامعة الزاوية نموذجا
د.محمد أحمد المصراتي

كلية اآلداب – جامعة صبراتة

المقدمة

مدير إدارة المكتبات والنشر – جامعة صبراتة

تتناول هذه الدراسة مشروع رقمنة الرسائل الجامعية بجامعة الزاوية ،لغرض تحميلها على
شبكة محلية ( )Intranatوإتاحتها للمستفيدين داخل الجامعة ،ومن تم تحميلها على شبكة
المعلومات الدولية االنترنت ،هذا المشروع مكون من عدة مراحل أولها إنشاء قاعدة بيانات
ببليوغرافية للرسائل الجامعية بجامعة الزاوية وتحميل البيانات الببليوغرافية للرسائل متمثلة
في :المعد ،العنوان ،مشرف أول ،مشرف ثاني ،الكلية ،القسم ،تاريخ اإلجازة ،درجة اإلجازة،
لغة الرسالة ،جنس الباحث .أما المرحلة الثانية فيتم فيها تحميل مستخلصات الرسائل
الجامعية ،أما المرحلة الثالثة فتكون لرقمنة الرسائل إلكترونيا بنصوصها الكاملة وتحميلها
على موقع الجامعة وتعميمها على كل المستفيدين وخاصة الباحثين منهم .وقد اعتمدت هذه
الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي باعتباره أكثر المناهج مالئمة لموضوع الدراسة ،وقد
تم جمع البيانات من خالل المالحظة والمقابلة ،وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من
النتائج من بينها أن عدد الرسائل الجامعية المتوفرة بالجامعة ( )1500رسالة ما بين
ماجستير ودكتوراه جاءت بالغتين العربية واالنجليزية ،كما أن الجامعة تأخرت كثي اًر في
إتاحة رسائلها الجامعية على شبكة االنترنت وذلك لغياب التخطيط ،وعدم إعطاء األهمية من
قبل المسئولين لمثل هذا المشروع ،وعدم توفر العنصر البشري المؤهلة في مثل هذا المجال
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زاد من تأخر رفع الرسائل الجامعية على شبكة المعلومات الدولية ،كما تلعب الحقوق الفكرية
للمؤلفين دور في هذا الشأن.
مشكلة الدراسة:
قامت العديد من الجامعات بمجهودات لحصر الرسائل الجامعية لغرض اإلتاحة للمستفيدين
منها وتدليل الصعاب التي تحد من اإلفادة من تلك الرسائل ومن بين تلك الجهود نشر
وطباعة أدلة لمستخلصات الرسائل الجامعية التي أجيزت داخل الجامعة ،ولكن هذه األدلة
أصبحت ال تلبي الرغبة الكاملة لدى الباحثين ،عالوة على ذلك أنها ال تتصف باالستم اررية،
وأن تلك المستخلصات التي تحتويها األدلة ال تشبع احتياجات الباحثين

1

وتسعى الجامعات باقتناء التقنيات الحديثة واستخدامها في إتاحة المعلومات للمستفيدين ،فقد
اتجهت المكتبات الجامعية إلى تحويل الرسائل الجامعية من شكلها التقليدي الورقي إلى
الشكل اإللكتروني من خالل التقنيات الحديثة المخصصة لذلك ،وهذا رغبة منها في دعم
البحث العلمي ،وحفظ الرسائل الجامعية واسترجاعها عند الحاجة بالوسائل التكنولوجية
الحديثة.
ومع أهمية الرقمنة للرسائل الجامعية إال أننا نجد قلة الدراسات التي تناولت رقمنة الرسائل
الجامعية على مستوى الجامعات الليبية ،ومن خالل ذلك فأن هذه الدراسة ستتناول واقع
الرسائل الجامعية وإمكانية رقمنتها في جامعة الزاوية .وبهذا يمكن صياغة المشكلة في
التساؤل التالي:
ما واقع الرقمنة للرسائل الجامعية بجامعة الزاوية؟ وما هي الدوافع الجذرية للتحول من الشكل
التقليدي الورقي إلى الشكل اإللكتروني للرسائل الجامعية.
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أهمية الدراسة:
تكمن أهمية الدراسة في أهمية الموضوع الذي تتناوله ،حيث تدرس موضوع ذات أهمية لكل
المكتبات الجامعية في الكثير من دول العالم وهو رقمنة الرسائل الجامعية ،والعمل على
تحويلها من شكلها التقليدي الورقي إلى شكلها الجديد اإللكتروني ،حيث تشكل الرسائل
الجامع ية مصدر من مصادر المعلومات المهمة والقيمة للباحثين ،ومما يزيد من أهمية
موضوع الدراسة في أنها تقدم معرفة لمفهوم الرقمنة للرسائل الجامعية ،وسبب تلك الرقمنة.
أهداف الدراسة:
تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية:
-

التعرف على الوضع الحالي للرسائل الجامعية بجامعة الزاوية.

-

التعرف على دوافع تطبيق رقمنة الرسائل الجامعية بجامعة الزاوية.

-

الوقوف على العراقيل والصعوبات التي تقف عائقاً في رقمنة الرسائل الجامعية بجامعة
الزاوية.

تساؤالت الدراسة:
من خالل ما تم التطرق له من إشكالية الدراسة رأينا أن نطرح عدد من األسئلة والتي سيكون
لها إجابة في هذه الدراسة من خالل اإلطالع على وضعية هذا المشروع وهو رقمنة الرسائل
الجامعية بجامعة الزاوية  ،حيث تكمن هذه التساؤالت في األتي:
-

ما هو الوضع الحالي للرسائل الجامعية في جامعة الزاوية؟

-

ما هي دوافع رقمنة الرسائل الجامعية بجامعة الزاوية؟

-

ما هي العراقيل التي تقف عائقاً في رقمنة الرسائل الجامعية؟
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حدود الدراسة:
تغطي هذه الدراسة الحدود التالية:
-

الحدود الموضوعية  :تتمثل في واقع رقمنة الرسائل الجامعية بجامعة الزاوية.

-

الحدود المكانية :تقتصر هذه الدراسة على الرسائل التي أجيزت بجامعة الزاوية.
منهج الدراسة:
اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لالئمته الموضوع المعالج ألن الهدف
الرئيسي من وصف واقع الرسائل الجامعية بجامعة الزاوية من حيث العدد ،واإلجراءات
الممكن اتخاذها للوصول بالرسائل الجامعية ورفعها على موقع الجامعة وإتاحتها رقمياً.

أدوات جمع البيانات:
ركزت الدراسة في جمع البيانات على:
-

المالحظة :وذلك من خالل عملي لفترة ليست بالقصيرة داخل الجامعة وقربي من
الرسائل.

-

المقابلة :أجريت عدة مقابالت مع بعض موظفين المكتبة المركزية.

-

االتصاالت الهاتفية :قام الباحث ببعض االتصاالت مع بعض المسئولين في إدارة
الد ارسات العليا.

مصطلحات الدراسة:
تحاول الدراسة إعطاء تعريفات واضحة ومحددة لبعض المصطلحات األكثر استخداما ومن
هذه المصطلحات ما يلي:
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الرسائل الجامعية:
بحث علمي مطول يتناول موضوعاً تخصصي ًا معين ًا  ،ويضيف الجديد في مجاله
 ،ويعد ضمن متطلبات الحصول على درجة أكاديمية عالية كالماجستير والدكتوراه،

2

ويقصد بالرسائل الجامعية في هذه الدراسة جميع الرسائل الجامعية ) ماجستير ودكتوراه (
المجازة من جامعة الزاوية.
الرسائل الجامعية اإللكترونية:
هي الرسائل التي قدمت للكليات والجامعات والمعاهد العلمية وحفظت وبثت وأتيحت بصيغة
إلكترونية.

3

المكتبة الرقمية:
هي المكتبة التي تقتني مصادر معلومات رقمية ،سواء المنتجة أصالً في شكل رقمي
أو التي تم تحويلها إلى الشكل الرقمي ،وتجري عمليات ضبطها ببليوجرافياً باستخدام نظام
آلي ،ويتاح الولوج إليها عن طريق شبكة حاسبات سواء كانت محلية أو موسعة أو عبر
شبكة االنترنت.4
الرقمنة:
تعني عملية الحصول على مجموعات من النصوص اإللكترونية وإدارتها من خالل
تحويل مصادر المعلومات المتاحة على وسائط تخزينية تقليدية إلى صورة إلكترونية وبالتالي
يصبح النص التقليدي نص مرقمن يمكن اإلطالع عليه من خالل تطبيقات الحاسب اآللية.

5

أدبيات الدراسة:
من خالل تتبع لإلنتاج الفكري في مجال المكتبات والمعلومات في مجال الرقمنة واألرشفة
اإللكترونية والتحول الرقمي لمصادر المعلومات ،فقد تبين وجود العديد من الدراسات التي
المؤتمر العلمي الثاني لكلية اآلداب جامعة الزاوية  2018 / 7 / 16 -15م

1183

رقمنة وإتاحة الرسائل الجامعية رصيد جامعة الزاوية نموذجا

تتناول هذا الموضوع من الجانب النظري وكذلك دراسات تطبيقية ميدانية تناولت تجارب
بعض المؤسسات.
وسنتناول هنا ما يهم هذه الدراسة من دراسات سابقة في مجال الرقمنة واالرشفة اإللكترونية
للرسائل الجامعية وفي ترتيب من األقدم إلى األحدث.
-

6:

دراسة مسند والعريشي

قام كل من مسند والعريشي في عام  2003بدراسة كان

ا لهدف منها وضع مقترح إلقامة شبكة تربط بين كل من الجامعات والكليات بالمملكة
العربية السعودية إلتاحة الرسائل الجامعية عبر االنترنت في شكل إلكتروني ،لتيسير
اإلفادة منها للباحثين وضبط تلك الرسائل ضبط ببليوغرافي ،وطرق حفظها وعمليات
استرجاعها .وقد قامت الدراسة بأسلوب مسح الناتج الفكري في مجال المكتبات
اإللكترونية والرقمية ،وتحليل للدراسات المماثلة التي عملت في كل من أمريكا وأوروبا.
وختمت الدراسة بعرض لمشروعها المقترح للمكتبة الوطنية الرقمية للرسائل الجامعية في
السعودية والغرض والهدف المرجو منه.
-

دراسة حشاني:

7

جاءت دراسة حشاني عام 2007م .تناولت تجربة مكتبة جامعة

الجزائر في رقمنة رسائلها الجامعية ،انطلقت جامعة الجزائر في رقمنة الرسائل الجامعية
عام  2001م .عبر موقع الجامعة ،قامت هذه الدراسة بتحليل الرسائل من حيث اللغة
التي كتبت بها ،ودرجة الرسالة العلمية والتخصص ،وسنة اإليداع .جاء في توصيات
هذه الرسالة باالهتمام بمشروع رقمنة مكتبة جامعة الجزائر.
-

دراسة فردي:

8

في عام 2008م .تتناول الدراسة رقمنة الرسائل الجامعية في

الجامعات العربية ،هدفت هذه الدراسة إلى العمل على إتاحة الرسائل الجامعية
واالستفادة منها ،والحد من اإلجراءات المتبعة من قبل المكتبات الجامعية في إتاحة
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الرسائل .وفي ختام الدراسة جاءت اقتراحات من قبل الباحث لالستفادة من الرسائل
الجامعية وهي آلية رقمنة الرسائل على المستوى الوطني ،أما المقترح الثاني فتناول
استحداث مورد وطني للرسائل الجامعية لتوفير ليونة للبث المؤسساتي بأسلوب مالئم
لالستفادة من الرسائل الجامعية ،أما االقتراح الثالث فهو استغالل للشبكة الدولية
للمعلومات.
في عام 2010م .جاء مؤتمر االتحاد العربي للمكتبات والمعلومات (اعلم) بالعديد من
الدراسات التي تناولت رقمنة الرسائل الجامعية نذكر منها:
-

دراسة حافظ:

9

تطرقت إلى مشاريع رقمنة الرسائل الجامعية العربية لغرض إنشاء

مستودع رقمي للرسائل الجامعية على مستوى الوطن العربي ،وقد استخدمت الباحثة
أكثر من منهج في دراستها ،حيث قامت باستقراء اإلنتاج الفكري العربي واألجنبي،
وتطبيق المنهج التحليلي التقويمي للوقوف على واقع المشروعات العربية القائمة آنذاك،
توصلت الدراسة إلى نتائج مفادها أن المستودعات الرقمية للرسائل الجامعية نمط جديد
من أنماط االتصال العلمي ،وأن العالم العربي يعاني ضعف كبير في عدد المستودعات
الرقمية ،وأوصت الدراسة بتعديل سياسة الجامعات بما يتعلق بإيداع الرسائل الجامعية،
وتوصي بسياسة االلتزام بإيداع الرسائل الجامعية بشكلها الرقمي ،وتختتم توصياتها
بتضافر الجهود العربية إلنشاء مستودع رقمي لكل الجامعات العربية.
-

دراسة

:Swain

10

في عام 2010م .تطرقت هذه الدراسة إلى مبادرات إلتاحة

الرسائل الجامعية إلكترونياً في دول مختلفة من العالم ،حيث تناولت المزايا المرجوة من
مشاريع الرسائل الرقمية ،كما تطرقت إلى الوضع الحالي للمشاريع اإللكترونية للرسائل
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الجامعية في الهند ،فتوصلت الدراسة إلى أن الجامعات الهندية لم تلزم طالب الدراسات
العليا بإيداع نسخ إلكترونية ،وشجعت أمناء وموظفي المكتبات لحضور المؤتمرات
والدورات التدريبية لغرض تنمية قدراتهم وإلمامهم بالمعرفة بخصوص مشاريع رقمنة
الرسائل ليتسنى لهم الخوض في هذا المجال.
-

وفي نفس العام تناول :Rama

11

وضع الرسائل الجامعية في كوسوفو للتعرف على

المساهمات العالمية في مجال رقمنة وأرشفة الرسائل الجامعية في كوسوفو ،استخدمت
الدراسة أدوات جع البيانات المتمثلة في مقابالت مع ممثلي المكتبات الوطنية ،وعمداء
كليات جامعة برشتينا ،وقد جاءت نتائج الدراسة بأن كوسوفو والدول القريبة منها لم
تبادر بأخذ خطوة إلى األمام بشأن رقمنة الرسائل الجامعية ،وأن هذا المصطلح ال يزال
تتغمده الغموض عند هذه الدول ،كما أن عمليات الرقمنة من العمليات المهمة والمعقدة
وتحتاج إلى معرفة من قبل إدارات الجامعة.
من خالل ما سبق الستعراض أدبيات الموضوع نالحظ أن الدراسات العربية اهتمت
بالجانب النظري أكثر من الجانب العملي التطبيقي ،وأن هذه المشاريع ال تقتصر على
الجامعات في الدول المتقدمة ،بل تجاوزت إلى الدول النامية ،وأن بعض الدراسات تناولت
مشاريع لرقمنة الرسائل الجامعية في دول بذاتها ،وإنشاء مكتبات رقمية للرسائل الجامعية
لغرض التعاون بين المكتبات والمؤسسات.
الرسائل الجامعية:
تمهيد
تعتبر الرس ائل الجامعية من األعمال العلمية المهمة بما تحمله في متنها من معلومات غاية
في األهمية ،وهذا راجع إلى أنها تُعد من قبل طلبة متميزين وبإشراف أساتذة يمثلون قمة
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التمكن العلمي في تخصصاتهم ،إضافة إلى التزامها بأصول البحث العلمي وقوانينه،
()12

وإسهامها في إضافات جديدة لرصيد المعرفة في مجال تخصصها.

ولذ تعد الرسائل

الجامعية مصد اًر من مصادر المعلومات التي ال غنى عنه.
نبذة عن الرسائل الجامعية
وتعتبر الرسائل الجامعية من مصادر المعلومات الغنية والخصبة ،ويشترط إلجازتها
()13

ومنح درجتها العلمية أن تكون الرسالة مبتكرة وأصيلة وغير مسبوق إليها.

ومع األهمية

الكبيرة للرسائل فإن القليل منها هو ما يخرج إلى الوجود عن طريق النشر في شكل كتب ،إذ
يعد حصر وتسجيل الرسائل في أدوات ببليوجرافية عمالً بالغ األهمية.
وللرسالة الجامعية أو األطروحة مصطلحان في اإلنجليزية Dissertation -
 Thesisيستعمالن تبادليا في أغلب األحيان ،وإن كان ثانيهما أكثر رواجاً في الواليات
المتحدة األمريكية ،لكونه يستعمل للداللة على جميع مستويات الرسائل ،أما في بريطانيا
فإنه يفضل استعمال  Thesisمع رسائل الدكتوراه واللفظ اآلخر مع الدرجات الجامعية ،وأيا
كانت التسمية ،فاألطروحة عمل علمي يتقدم به الدارس للحصول على درجة جامعية
()14

معينة.

وتطلب الجامعات من المرشحين للحصول على درجات أكاديمية عليا (ماجستير -
دكتوراه) إعداد بحث يشترط أن يكون تحت إشراف أستاذ متخصص ،وهى تحتوي على فئة
مهمة من المصادر التي تمد الباحثين بالمعلومات في مجال موضوعاتهم على اعتبار أن
الرسائل تتناول في العادة موضوعات لم يسبق بحثها أو دراستها على مستوى أكاديمي ،ومن
()15

ثم فهي تعد إضافة حقيقية للمعرفة وجهدا علميا.
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وعادة ما تتضمن الرسائل الجامعية معلومات وبيانات عن األعمال ذات فائدة كبيرة،
ً

وهذه الرسائل مكتوبة بطريقة ال تصلح للنشر كما هي ،وفى حالة نشرها ككتاب تجرى
()16

بعض التعديالت عليها ،ولكن يمكن لمعد الرسالة نشر أجزاء منها على هيئة مقال.
تعريف الرسائل الجامعية

تعرف الرسائل الجامعية بأنها عمل علمي يتقدم به طالب الدراسات العليا في الجزء
األخير من مدة دراسته والتي تختلف من دولة إلى أخرى ومن نظام جامعي إلى آخر
لغرض الحصول على درجة جامعية معينة في الغالب تكون ماجستير أو دكتوراه،
وتختلف أهمية الرسالة الجامعية من حيث كونها إسهاماً علمياً متمي اًز تبعا للمستوى الذي
تعد فيه ،ومما الشك فيه أن رسائل الدكتوراه إسهاماً أكثر فاعلية من رسائل الماجستير
على اعتبار أن طالب الدكتوراه قد اكتسب من الخبرة ما يؤهله إلنجاز رسالته بشكل
أفضل ،فهو قد أعد رسالة ماجستير سابقاً ،كما أن دخوله لميدان البحث العلمي بعد
الماجستير قد اكسبه خبرة جيدة من خالل ممارسة البحث العلمي والتي سيستثمرها بكل
تأكيدا في إعداد رسالة الدكتوراه في الوقت الذي يفتقر فيه طالب الماجستير لهذه الخبرة
فهو يخوض تجربته األولى في إعداد بحث أكاديمي متكامل لهذا تنظر األوساط العلمية
()17

لرسائل الدكتوراه نظرة خاصة وفق هذه االعتبارات.

كما عرفها برجس عزام بأنها حصيلة جهد علمي قام به أحد طلبة الدراسات
العليا للحصول على درجة جامعية معينة.

()18

تعريف إجرائي للرسائل الجامعية
هي بحوث أكاديمية مبتكرة تعالج مواضيع في مجاالت معينة من فروع المعرفة
المختلفة وتضيف لها أفكا اًر ورؤى وحلوالً.
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أهمية الرسائل الجامعية
تعتبر الرسائل الجامعية من أهم أشكال اإلنتاج الفكري الذي يخرج من الجامعات،
فرسائل الماجستير والدكتوراه حصيلة للدراسات واألبحاث التي يقوم بها طالب الدراسات
العليا بفئاتهم وتخصصاتهم المختلفة ،وهى مجهود علمي أصيل أو إضافة حقيقة للمعرفة
اإلنسانية ،إذ إنها تتناول موضوعات لم يسبق بحثها أو دراستها على مستوى أكاديمي
جاد.
والواقع أن بعض الرسائل الجامعية تكون إسهاماً علمياً ،وإضافة حقيقية لرصيد
المعرفة البشرية ،فعادة ما يقوم بإعداد الرسائل طلبة من المتفوقين في مرحلة الدراسة
الجامعية ،والبد للطالب أن يجتاز المرحلة التمهيدية فيثبت فيها قدراته على االبتكار
والبحث ،وتتم الدراسات والبحوث المؤدية إلى الحصول على الماجستير أو الدكتوراه
وعادة ما تكون
تحت إشراف أساتذة يمثلون قمة الهرم التعليمي في تخصصاتهم
ً

الموضوعات التي يقع عليها االختيار محدده ومتخصصة ،بحيث تستلزم معالجة
متعمقة .وهذا كله يعطي أهمية للرسائل ليس لألوساط الجامعية واألكاديمية فحسب،
وإنما لمتخذي القرار ،وذلك لما في الرسائل الجامعية من نتائج وتوصيات.

()19

وتعتبر الرسائل العلمية من ضمن محتويات المكتبة وخاصة المكتبات الجامعية،
وعلى الرغم من األهمية البارزة التي تحتلها مثل هذه الدراسات فإن اإلنتاج الفكري ال
يزال يفتقر إلى الكثير لدراسة الضبط الببليوجرافي للرسائل الجامعية واإلفادة منها مما
يجعل الوصول إليها أم اًر يسي اًر ،فقد أصبح موضوع السيطرة على المعلومات وتسخيرها
()20

للباحثين والمستفيدين من المواضيع ذات األهمية.
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وفي دراسة لطلبة الدراسات العليا في بريطانيا ،ممن تحصلوا على درجة الدكتوراه في العلوم
سنة  ،1958/57تبين أنه بعد مرور ثماني سنوات قام ما نسبته  %82بنشر نتائج رسائلهم،
نش ار كامال أو جزئياً ،وكذلك الحال بنسبة  %72من الحاصلين على الدكتوراه في
التكنولوجيا .بينما كانت نسبة من نشروا نتائج بحوثهم للدكتوراه من المتخصصين فى العلوم
االجتماعية مماثلة لنسبة أقرانهم في العلوم ،في حين كانت نسبة من نشروا نتائج بحوثهم
للدكتوراه من المتخصصين في اإلنسانيات أقل من ذلك.
والواقع أن نشر الرسائل جزئيا ،كمقاالت في الدوريات ،ال يغنى عن األصل ،فعادة ما
يحول مقدار الحيز المحدود المتاح في الدوريات دون نشر البيانات التجريبية وبعض
التفصيالت األخرى.
وهناك سبيل آخر لتيسير تداول الرسائل واإلفادة منها ،وهو التبادل واإلعارة بين
المكتبات ،وذلك من خالل االتفاق الذي تبرمه المكتبات فيما بينها والمتعلق بالتعاون ،كما
توجد أيضاً أدوات التعرف على أماكن وجود هذه الرسائل .وقد تكفل الحصر الوراقي
للرسائل بتوفير هذه األدوات  .باإلضافة إلى وجود مؤسسة تجارية عالمية تعمل على توفير
هذه النسخ لبعض الرسائل ،وذلك باالتفاق مع الجامعات التي أجازتها .ولقد كان لهذه
الهيئة university microfilms international .أثرها في تطور برنامج عالمي للحصر
()21

الوراقى للرسائل.

وال شك أن للرسائل أهمية لدى طلبة الماجستير والدكتوراه نظ اًر إلقبالهم عليها واالستعانة
()22

بها في بحوثهم المتصلة باهتماماتهم الموضوعية والمعرفية في البحث العلمي.
لماذا رقمنة الرسائل الجامعية بجامعة الزاوية؟
ألنها تحتوي على معلومات علمية رصينة.
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المحافظة على الرسائل في شكلها التقليدي الورقي.
تسهيل الوصول إلى الرسائل الجامعية عن بعد.
يمكن تبادلها على الصعيدين الوطني والدولي.
تحويل الرسائل من الشكل الورقي التقليدي إلى الشكل اإللكتروني الرقمي.
إمكانية الوصول إلى الرسائل بشكل أكبر.
إمكانية الحصول على الرسائل في شكلها الرقمي.
تقليص الحيز الذي تشغله الرسائل الجامعية الورقية.
فتح آفاق من التعاون بين الجامعات ،إذ يمكن ربط قواعد البيانات بعضها ببعض  ،ما يزيد
في
المصادر ويقلل النفقات.
الرفع من أداء المكتبات ،وتوفير خدمات معلوماتية بتقنيات جديدة.
الوضع الراهن للرسائل الجامعية بجامعة الزاوية:
المرحلة التقليدية .ينبغي على كل طالب مسجل في مرحلة الدراسات العليا إيداع عدد خمس
نسخ من رسالته بعد إجازتها ومن ثم تتلقى نوع من المعالجة الفنية ومن المالحظ داخل
المكتبة المركزية بجامعة الزاوية أن الرسائل ال تالقي اهتمام كبير وال تلقى معالجة فنية
بالمعنى المتعارف علية في تخصص المكتبات من فهرسة وتصنيف ومعالجة فنية جيدة ،بل
يجب أن تسجل في سجالت خاصة بها تم تصنف وتفهرس ،لغرض إتاحتها للمستفيدين منها
وخاصة أن هذه الرسائل ال يسمح بإعارتها خارجياً.
المرحلة الثانية:
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مع تزايد عدد الطالب في الدراسات العليا والمراحل الجامعية بمختلف فروع المعرفة
والتخصصات ،فال ينبغي للرسائل الجامعية البقاء كما هي عليه في ظل الظروف الحالية من
انفجار للمعرفة وحتمية التغير لمراكب ما يحدث في العالم من تطورات هائلة في عالم
التكنولوجيا ،حيث أصبح العالم ليس لديه حدود جغرافيه وال زمنيه ،بفضل تقنيه االتصاالت
والتي بدورها أدت إلى الوصول السريع إلى المعلومات ،ومن هنا يمكن للمستفيد أو القارئ
من اإلطالع على كم كبير من المعلومات المنشورة في أي مكان من العالم وفي أي وقت
شاء وبكل سهوله.
ووعيا من الباحث هنا فقد قام بإعداد منظومة للرسائل الجامعية لتيسير الوصول إلى الرسائل
الجامعية بكل سهوله تضم هذه المنظومة عدد من الرسائل الجامعية التي أجيزت بجامعه
الزاوية تضم البيانات الببليوغرافية للرسائل الجامعية مثل عنوان الرسالة ،المعد ،المشرف
األول ،المشرف الثاني ،تاريخ اإلجازة ،الكلية ،القسم ،المستخلص ،النص كامالً.
صممت هذه القاعدة ببرنامج ميكروسوفت اكسيس مع واجهة فرونت بيج يمكن للمستخدم
البحث من خاللها بالكلمات الدالة في السياق أو المعد للرسالة أو المشرف أو تاريخ اإلجازة
أو الكلية أو القسم ،كما يمكن إعداد تقارير بذلك حيث يمكن معرفه فترات االزدهار والنشاط
وفترات الركود وغيرها من التقارير.
كما يمكن البحث من خالل تطبيق القواعد المتعلقة بالفهرسة الموضوعية سواء من خالل
الكلمات المفتاحية ورؤوس الموضوعات للتعبير عن المحتوي الفكري للوثيقة.
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وهذه شاشه توضح طريقه البحث بالنظام المستخدم

شكل ( )1تصميم حقول التسجيلة الببليوجرافية وسعة كل حقل

تتم عمليات البحث وفق شاشه البحث السابقة وذلك بإدخال كلمه البحث في المكان
المخصص لذلك ثم الضغط على كلمه أذهب تأتيك نتائج البحث .
المرحلة الثالثة:
بعد إكمال هذه المرحلة الثانية تدخل المرحلة الثالثة وهي تحميل مستخلصات الرسائل
الجامعية لكل رسالة حتى تمكن الباحث من االستفادة من كل المستخلصات ويمكن إتاحتها
إنترنت  Internatكبداية خدمة للباحثين داخل الجامعة ،ومن ثم يمكن
عبر شبكه محليه ا
توزيعها وإتاحتها من خالل الموقع اإللكتروني المتاح بالجامعة كخطوه ثانية.
المرحلة الرابعة:
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على الجامعة أن تسعى إلى تحميل رسائلها الجامعية بالنص الكامل بصيغه (  )PDFعلى
الموقع اإللكتروني للجامعة وذلك لتمكين الباحثين من اإلطالع على محتوي الرسائل في
مجال تخصصهم دون أي عناء.
نماذج من المنظومه

شكل ( )2تصميم حقول التسجيلة الببليوجرافية وسعة كل حقل

شكل (  ) 3الشاشة الرئيسية لقاعدة البيانات
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االحتياجات الالزمة إلتمام هذا المشروع
تكمن االحتياجات في وسائل ماديه منها الحواسيب ذات سعه عاليه في التخزين
والسرعة ،كما تكمن أيضا في الحواسيب للمستفيدين وذلك لعمليات البحث في قاعدة البيانات
للوصول إلى الرسائل .
كما تكمن االحتياجات في العنصر البشري المتكون من العاملين داخل المكتبة وذلك إلدخال
البيانات ومتابعه العمل باستمرار وحيث تختلف مهام كل شخص من العاملين كل حسب
تخصصه فمنهم من يقوم باألعمال الفنية ومنهم من يقوم باإلشراف ،كما ينبغي تدريبهم على
استخدام الحاسوب تدريبا متقدم ،وتدريبهم أيضا على البرامج المعدة لذلك.
من الشروط الضرورية إلنجاح المشروع
 المتخصص الجيد .الذي يستطيع أن يؤدي عمله المنشود من خدمه للباحثين حيث يجب أنتتوفر فيه صفات المكتبي الكفء كقدرته في مجاله تخصصه المهني ،والعمل الميداني
وأن يكون يجيد التعامل مع التطبيقات في مجال التقنية الحديثة ،وعلما بما يستجد في
عالم تخصص المكتبات والمعلومات ،عالوة على ذلك ينبغي أن يكون ملما بعمليات
التكشيف واالستخالص ،وإنشاء الفهارس ،والردود على أسئلة الباحثين.
 الدعم .كلما تلقى المكتبي دعما من اإلدارة التي يعمل فيها كلما زاد عطاءه ،ومن هنافاعتراف الجامعة بأهمية المكتبة وتوفير االحتياجات الالزمة لها يزيد من أداء المكتبة
وعملها ،كما ينبغي على المكتبة أن تثبت بأنها أهل لهذا االهتمام ،وأن كان نشطها
وعملها ليس داخل الجامعة فقط بل تتعداه إلى خارجها سواء محليا أو دوليا.
 -ضرورة التعلم
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من المالحظ أن التكوين األصلي للمهنيين أصبح ال يكفي مع التطورات الهائلة والسريعة
لتقنيه المعلومات بل يجب على المكتبين مواكبه تلك التطورات في التقنيات في مجال
تخصصاتهم ،بمعنى أن التدريب المستمر يشكل جزء من المهنة ويظهر هذا جلياً في بعض
الجوانب أو الميادين كحقوق المؤلف ،واالقتباس والملكية الفكرية فهناك عدم الوعي بمثل هذه
األمور كنسخ الرسائل اإللكترونية المودعة بالمكتبة ،وهذا الجانب يجب أن تعطي له أهميه
كبيره كاالهتمام باألمور التقنية .
التدريب .يجب تدريب العاملين بشكل مستمر على كل الجوانب واألمور واإلجراءات الفنية،
واستخدام التقنيات الحديثة ،وذلك لضمان استم اررية وفعالية الخدمات التي تسعى

كل

مكتبه إلى الرقي بها إلى أفضل المستويات ،أن عمليات التدريب المستمر سيجعلهم ملمين
بكل ما هو جديد في مجال تخصصهم.
النتائج:
-

افتقار المكتبة للجانب التقني والفني لرقمنه الرسائل الجامعية.

 إهمال الجوانب الفنية للرسائل الجامعية. مع تقدم الجامعة ال توجد محاوله لرقمنه الرسائل الجامعية.التوصيات :
 توصى الدراسة بالبدء في مراحل مشروع رقمنه الرسائل الجامعية تبادل الرسائل الجامعية مع الجامعات األخرى لزيادة رصيد المكتبة من الرسائل. إعداد نظام آلي خاص بالرسائل الجامعية. -االهتمام من قبل الجامعة بالمكتبة وتوفير كل ما يلزم من أدوات وبرامج.
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 تدريب العاملين على كل من اإلجراءات الفنية ومواكبه التطورات الحديثة في مجالتكنولوجيا المعلومات.
الخاتمة
تحتوى الرسائل الجامعية معلومات تتسم باألصالة واالبتكار فأصبح من الجدير بتطبيق
الرقمنه عليها ،وذلك لغرض تسهيل الوصول إليها عن بعد ،وإتاحتها على شبكه
المعلومات الدولية .
فقد قطع الباحث جزء بسيط من هذا العمل بتجميع ما يربو عن  900رسالة كبيانات
ببليوغرافية ووضعها في قاعدة بيانات وعند استكمالها بالكامل سترفع إليها مستخلصات
الرسائل الجامعية ومن تم التفكير في تحميلها كنصوص كاملة.
وهذا المشروع كأي مشروع يتطلب مجهود كبير وفريق عمل كبير إلنجازه.
وهذه محاوله منى كعمل أولي ومبدئي لخطوات أكبر حتى نرى الرسائل مرقمنة بالكامل
على مستوى وطني.
المراجع
 .1احمد بدر .مصدر المعلومات في العلوم والتكنولوجيا .ـ الرياض  :دار المريخ
 .1991.ص ص  83ـ 84
 .2احمد بدر ،محمد فتحى عبدالهادى .المكتبات الجامعية  :تنظيمها وإدارتها وخدماتها
ودورها في تطوير التعليم الجامعي والبحث العلمي .ـ ط -. 4القاهرة  :دار غريب
للطباعة والنشر والتوزيع . 2001،ص .190
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 .3أحمد فرج أحمد .الرقمنة داخل مؤسسات المعلومات أم خارجها  :دراسة في
اإلشكاليات ومعايير االختيار  -.دراسات المعلومات  .-ع ) 4يناير  2009م (.
 .4برجس عزام .مراكز المعلومات  -.دمشق  :دار الجليل للطباعة والنشر والتوزيع،
 -. 1992ص 92
 .5حشمت قاسم  .مصادر المعلومات وتنمية مقتنيات المكتبات  .ـ ط. 2ـ القاهرة  .ـ
مكتبة غريب  ( .دـ ت) ص ص  157ـ 158
 .6حشمت قاسم .المكتبة والبحث  -.القاهرة  :مكتبة غريب -. 1983 ،ص .80
 .7سرفيناز أحمد حافظ  .المستودعات الرقمية للرسائل الجامعية العربية  :دراسة
تقويمية  .في أعمال المؤتمر الحادي والعشرين لالتحاد العربي للمكتبات والمعلومات
) اعلم( المكتبة الرقمية العربية عربي @ نا  :الضرورة  ،الفرص والتحديات -.
بيروت 8-6 ،أكتوبر 2010م -. .الرياض  :مكتبة الملك عبد العزيز العامة –
 2010مج -.1ص ص .537 – 491 .8سمير حشاني  .التنقل من الورقي إلى الرقمي  :تجربة جامعة الجزائر في رقمنة
أرصدتها  :حالة الرسائل الجامعية والدوريات .في المؤتمر الثامن عشر لالتحاد
العربي للمكتبات والمعلومات ) اعلم) مهنة المكتبات وتحديات الواقع والمستقبل
ودورها في الوصول الحر للمعلومات العلمية  - .جدة  20 – 17 ،نوفمبر
2007م.
 .9شعبان عبدالعزيز خليفة .الرسائل الجامعية والمطبوعات الحكومية -.القاهرة :
العربي للنشر والتوزيع -. 1979 ،ص.5
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 .10صالح محمد المسند  ،جبريل حسن العريشي  .نحو مكتبة وطنية رقمية للرسائل
الجامعية المجازة من الجامعات والكليات السعودية  .في ندوة المكتبات الرقمية
"الواقع وتطلعات المستقبل  .-الرياض  :مكتبة الملك عبد العزيز العامة2003 ،م
 -.ص ص .93 – 63
 .11عامر إبراهيم قديلجى ".بناء شبكة مكتبات جامعية عربية  :عبر القمر الصناعي
العربي  -.مج ، 14ع  ، 1تونس  1993،ص ص 6 ، 5
 .12عامر قنديلجى  .البحث العلمي واستخدام مصادر المعلومات  -.عمان  :دار
اليازوري العلمية  ،1999 ،ص .228
 .13عبد المالك بن سبتي ،كمال بو كر اززة .اإلتاحة اإللكترونية لألطروحات األكاديمية :
تجربة مكتبة قسم علم المكتبات جامعة قسنطينة .في المؤتمر الثامن عشر لالتحاد
العربي للمكتبات والمعلومات)اعلم( "مهنة المكتبات وتحديات الواقع والمستقبل ودورها
في الوصول الحر للمعلومات العلمية " .جدة 20 - 17،نوفمبر 2007 ،م  -.ص
1
 .14علي بن شويش الشويش .الرسائل الجامعية في أقسام المكتبات والمعلومات
السعودية  :دراسة التجاهاتها الكمية والموضوعية والمنهجية -.

دراسات

المعلومات -.ع ) 8مايو  2010م ( .
 .15لخضر فردي .رقمنة الرسائل الجامعية لتعظيم االستفادة منها وترقيتها في الجامعات
العربية  .-العربية  ،3000س ،8ع ) 31أبريل  2008م ( ص ص-104.
.117
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 .16محمد أحمد المصراتي  .أطروحات جامعة الزاوية بليبيا  :دراسة لالتجاهات العددية
والنوعية وتحليل لالستشهادات المرجعية .إشراف شعبان عبدالعزيز خليفة ،ثروت
يوسف العلبان  -.طنطا  :جامعة طنطا ،قسم المكتبات والوثائق والمعلومات،
 -. 2013ص .68
 .17محمد فتحي عبد الهادي  .بحوث ودراسات في المكتبات والمعلومات  .-اإلسكندرية
:دار الثقافة العلمية. 2003 ،م  .ص60
 .18محمد فتحي عبد الهادي  .مقدمة في علم المعلومات  -.القاهرة  :دار غريب
للطباعة والنشر والتوزيع  (.د  .ت ) ص 92
 .19محمد محمد أمان  .خدمات المعلومات  :مع إشارة خاصة إلى اإلحاطة الجارية -.
الرياض  :دار المريخ للنشر -. 1980،ص ص  38ـ 87
 .20هدى محمد العمودي  .قاعدة بيانات مستخلصات الرسائل العلمية المجازة بجامعة
الملك عبد العزيز على شبكة اإلنترنت دراسة تحليلية تقويمية  :بالتطبيق على كلية
اآلداب والعلوم اإلنسانية  .-مجلة المكتبات والمعلومات العربية  -.س ،30ع) 2
أبريل  2010م( ص.43
21. Dillip K. Swain . Global Adoption of Electronic Theses and
Dissertations .- Library Philosophy and Practice .- Annual
Volume (August 2010) . accessed on : 6-5-2018. available at
:
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http://eprints.rclis.org/bitstream/10760/15719/1/ETD%40Dillip.
pdf
22. Shukrije Rama . Theses and Dissertations Management
Overview in Kosovo .- In14th International Symposium on
Electronic Theses and Dissertations . Cape Town , 13–17
September 2011. Accessed on : 21-6-2018. available at :
http://dl.cs.uct.ac.za/conferences/etd2011/papers/etd2011_rama
.pdf
الهوامش
 - 1عبد المالك السبتي  ،كمال بو كر اززة  .اإلتاحة اإللكترونية لألطروحات األكاديمية :
تجربة مكتبة قسم علم المكتبات جامعة قسنطينة  .في المؤتمر الثامن عشر لالتحاد العربي
للمكتبات والمعلومات) اعلم( "مهنة -المكتبات وتحديات الواقع والمستقبل ودورها في
الوصول الحر للمعلومات العلمية " .جدة 20 - 17،نوفمبر  . 2007م  .ص1
 - 2علي بن شويش الشويش  .الرسائل الجامعية في أقسام المكتبات والمعلومات السعودية
:دراسة التجاهاتها الكمية والموضوعية والمنهجية  -.دراسات المعلومات -.ع ) 8مايو
2010م  ( .تاريخ اإلطالع 2018/ 3/ 12م. .متاح عبر:
http://informationstudies.net/images/pdf/89.pdf
 - 3هدى محمد العمودي  .قاعدة بيانات مستخلصات الرسائل العلمية المجازة بجامعة
الملك عبد العزيز على شبكة اإلنترنت دراسة تحليلية تقويمية  :بالتطبيق على كلية اآلداب
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والعلوم اإلنسانية  .-مجلة المكتبات والمعلومات العربية  -.س ،30ع ) 2أبريل  2010م (
.ص43
 - 4محمد فتحي عبد الهادي  .بحوث ودراسات في المكتبات والمعلومات  .-اإلسكندرية :
دار الثقافة العلمية. 2003 ،م  .ص60
 5أحمد فرج أحمد  .الرقمنة داخل مؤسسات المعلومات أم خارجها  :دراسة في اإلشكاليات
ومعايير االختيار  -.دراسات المعلومات  .-ع ) 4يناير  2009م ( تاريخ اإلطالع
2018/3/21م.
http://informationstudies.net/images/pdf/53.pdf
 - 6صالح محمد المسند  ،جبريل حسن العريشي  .نحو مكتبة وطنية رقمية للرسائل
الجامعية المجازة من الجامعات والكليات السعودية  .في ندوة المكتبات الرقمية" الواقع
وتطلعات المستقبل ".-الرياض  :مكتبة الملك عبد العزيز العامة 2003 ،م  -.ص ص
.93 – 63
 - 7سمير حشاني  .التنقل من الورقي إلى الرقمي  :تجربة جامعة الجزائر في رقمنة
أرصدتها  :حالة الرسائل الجامعية والدوريات .في المؤتمر الثامن عشر لالتحاد العربي
للمكتبات والمعلومات ) اعلم) مهنة المكتبات وتحديات الواقع والمستقبل ودورها في الوصول
الحر للمعلومات العلمية  - .جدة  20 – 17 ،نوفمبر 2007م.
 - 8لخضر فردي  .رقمنة الرسائل الجامعية لتعظيم االستفادة منها وترقيتها في الجامعات
العربية  .-العربية ،3000س ،8ع ) 31أبريل  2008م  ( .ص ص . 117 . 104
 - 9سرفيناز أحمد حافظ  .المستودعات الرقمية للرسائل الجامعية العربية  :دراسة تقويمية .
في أعمال المؤتمر الحادي والعشرين لالتحاد العربي للمكتبات والمعلومات ) اعلم( المكتبة
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الرقمية العربية عربي @ نا  :الضرورة  ،الفرص والتحديات  -.بيروت 8-6 ،أكتوبر
2010م -. .الرياض  :مكتبة الملك عبد العزيز العامة  – 2010l>-مج -.1ص ص
.537 – 491
10 - Dillip K. Swain . Global Adoption of Electronic Theses and
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(August 2010) . accessed on : 6-5-2018. available at :
http://eprints.rclis.org/bitstream/10760/15719/1/ETD%40Dillip.pdf
11 - Shukrije Rama . Theses and Dissertations Management
Overview in Kosovo .- In14th International Symposium on Electronic
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d2011/papers/etd2011_rama.pdf
( )12حشمت قاسم .المكتبة والبحث -.القاهرة  :مكتبة غريب -. 1983 ،ص .80
( )13شعبان عبدالعزيز خليفة .الرسائل الجامعية والمطبوعات الحكومية -.القاهرة  :العربي
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والنشر والتوزيع  (.د  .ت ) ص 92
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األطر النظرية والمنهجية والموضوعية لبحوث " االتصال الجماهيري
والصحافة " المنشورة في المجالت األمريكية

" دراسة حالة على مجلة " Journalism and Mass
" Communication

إعداد  :الدكتور محمد الغرباوي

مقدمة
ضمن فعاليات " المؤتمر العلمي الثاني لكلية اآلداب بجامعة الزاوية وتحت عنوان المحور
الثاني لهذا المؤتمر وهو " البحث العلمي في العلوم اإلنسانية " المنجزات واإلخفاقات " كانت
فكرة هذا البحث.
مقاربة علمية وموضوعية مطلوبة ألحد المدارس العلمية في العلوم اإلنسانية عامة وعلم
اإلتصال واالتصال الجماهيري خاصة وهي المدرسة األمريكية  ..أنها المدرسة النظرية
األولى أو تكاد خاصة في علوم االتصال واإلعالم  ،إن لم تكن النظرية المهنية األولى
بالمطلق.
أهم النظريات والطروحات الحديثة واألحدث في مجال الدراسات اإلعالمية وخاصة
الوظيفية منها كانت على يد باحثين أمريكيين ونشرت في مجالت علمية أمريكية  ،هذا
البحث يعني بدراسة موضوع النشر العلمي والدوريات العلمية المهمة والرصينة والمرموقة في
مجال علوم االتصال والصحافة واإلعالم  ،وهي كثيرة ومنتشرة ومتعددة االنتماءات واألهداف
ناهيك عن المجالت التي تصدرها الجامعات والكليات واألقسام المختلفة ...والمجلة التي وقع
عليها االختيار هي " مجلة االتصال الجماهيري والصحافة " وهي دورية علمية تصدر
فصلية أي كل ثالث أشهر  ،مجلة علمية مرموقة تغطي كل ما يتعلق بالدراسات اإلعالمية
واالتصال ويرأس تحريرها حالياً

"  "Louisa Hoوهي أستاذ في جامعة " Bowling
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 "Green State universityأسست هذه المجلة في العام 1924م كنشرة في علم
الصحافة وهي واجهة علمية لـ " اتحاد الكتاب والتربويين في الصحافة واالتصال الجماهيري
" (ِ )AEJMCوينشر في هذه المجلة دراسات نظرية ومنهجية حديثة وكتب في الصحافة -
االتصال الجماهيري  -االتصال الدولي  -التقنيات الحديثة في وسائل اإلعالم والمجتمع -
اإلعالن  -العالقات العامة  -تاريخ الصحافة  -قانون وسياسة وسائل اإلعالم  -االتصال
السياسي  ،)1(..هذه الدورية عضو في " لجنة أخالقيات النشر " (.)COPE
مشكلة البحث  :تبدو إشكاليات هذا البحث في استطالع ورصد الظاهرة العلمية في المجتمع
األمريكي وخاصة النشاط المتعلق بنشر اإلنتاج العلمي األمريكي في مجال االتصال
الجماهيري بأشكاله المختلفة  ،وأيضاً الوسائل الحديثة في اإلعالم والصحافة  ،بغية إطالع
الباحثين في عالمنا العربي على األساليب والطرق والمناهج والنظريات وغيرها من مكونات
اللغة والبحوث واألشكال العلمية التي نحتاج جميعاً إلدراكها ومعرفة طرق استخدامها
المختلفة لدى مجتمعات ونخب علمية يختلفون عن ما هو متاح لنا في جامعاتنا ومعاهدنا
العربية.
تبدو دراسة مثل هكذا دوريات علمية بدقة وتحديد األطر العامة التي تشتمل عليها
البحوث المنشورة فيها خطوة هامة لإلجابة على األسئلة  ،ما هي هذه األطر وما هي
مرجعياتها وأصولها العلمية وكيف يساهم استخدام مثل هذه األدوات واآلليات العلمية في
تسهيل الوصول للحقيقة العلمية واستخالص النتائج المتراكمة لهذه البحوث لإلفادة منها
نظرياً وتطبيقياً كما يصنع اآلخرون ويبدعون في ذلك.
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متغيرات البحث ومفاهيمه :
أوالً  -اإلطار النظري Theoretical Framework:
النظريات هي الحقائق المفترضة أو التي يراها الباحثون متفقين أو مختلفين في العلوم
المختلفة  ،ودور النظرية ليس استباق المجهول بل هو قبل كل شيء إيجاد شكل عام
لالمتثال يمكن تكييفه مع نوع من القانون  .والنظريات في مبدئها الجوهري وفكرتها األساسية
 ،هي بطبعها غير قابلة للتحقيق وتفلت دائماً من التجربة وال يمكن إخضاعها لضوابط
المالحظة  ،وتبعاً لذلك يمكن تعديلها إلى غير نهاية  ،والنظريات مؤقتة( ،)2هذا ما قاله
الدكتور عبد الرحمن بدوي أبو الفلسفة في مصر عن النظرية فهي الحقيقة العلمية ولكنها
المؤقتة  ،وحتى النظريات الكبرى في علوم المجتمع وهي  -أو على األقل أهمها  -النظرية
البنائية الوظيفية واألخرى هي الصراع االجتماعي  ،بالرغم من أنهما نظريات أساسية الزالت
حاضرة فإن الحقيقة العلمية التي تمثلهما هي عكسية

تماماً  ،األولى نقيض النظرية

الثانية(.)3
واألطر النظرية كأحد المتغيرات والمفاهيم في هذا البحث تعني الحقائق أو الحقيقة العلمية
التي أقرتها دراسة أو بحث أو أكثر واستعانت بها أو اعتمدت عليها البحوث المنشورة في
المجلة عينة البحث بوسائل وطرق مختلفة.
كيف كانت هذه األطر األساس أو البداية المنهجية للكثير من البحوث وماذا تمثل هذه
األطر هل هي مقدمة لفروض علمية أخرى أم أن النظرية كلها خاضعة للمالحظة وإعادة
النظر.
ثانياً  -األطر المنهجية Methodical Framework :
إن الفكرة هي البذرة والمنهج هو التربة التي تزودها باألحوال المالئمة لنموها وازدهارها ،
ويحصن العالم ضد أسباب األخطاء العديدة
وبالجملة فإن المنهج الجيد يعين التطور العلمي
ّ
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()4

التي يلتقي بها وهو يبحث عن الحقيقة

 ،والمنهج هو الطريقة أو المسار الذي يسلكه

الباحث في نشاطه العلمي للوصول إلى اإلجابة الصحيحة  ،والمنهج قد يكون مسا اًر تستخدم
فيه أدوات مختلفة وقد تكون أداة واحدة كافية وقادرة على تحقيق الهدف  ،وفي هذا البحث
يبدو أن مفهوم اإلطار المنهجي فيه بعض الفروق كما في بحوثنا وفعالياتنا العلمية ووفقاً
لنتيجة المالحظة األولية لطبيعة البحوث المنشورة في المجلة ( حالة الدراسة ).
ثالثاً  -األطر الموضوعية Objective Framework :
وهو اإلطار المتعلق بموضوع البحث ومشكلته وعنوانه وحدوده الموضوعية  ،الزمان
والمكان والظاهرة والبيئة المحيطة والفاعلين  ..هذا اإلطار هام في هذه الدراسة خاصة فيما
يتعلق بالمكان وطبيعة الظاهرة  ،والفاعلين فيها كون سيطرة الموضوع األمريكي والظواهر
األمريكية فقط على موضوع البحوث المنشورة أم كانت هناك أماكن وظواهر ومشكالت من
أماكن ومجتمعات أخرى؟
أهداف البحث :
هذا البحث يهتم باألساس بالمالمح العامة واألطر األساسية التي يتسم بها ويعتمد عليها
أغلبية البحوث المنشورة في الدوريات العلمية األمريكية في االتصال الجماهيري واإلعالم
والصحافة  ،وعليه فإن أهداف البحث هي اإلجابة على التساؤالت الجوهرية التي تريد أن
تحصر السمات والمالمح الرئيسية لبنية البحوث العلمية في الدوريات األمريكية  ،وعليه
يسعى هذا البحث لإلجابة على التساؤالت اآلتية:
حول األطر النظرية :
 -1إلى أي حد اعتمدت البحوث في المجلة العلمية عينة البحث على مرجعية نظريات معينة
وكيف كان هذا االعتماد ؟
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 -2هل هناك عالقة بين البحث وبين النظرية الماثلة في خلفية هذا البحث سواء في أدوات
البحث أو أهدافه ؟
 -3هل اإلطار النظري للبحوث أعتمد على نظريات بعينها أم على دراسات أخرى كانت
معنية بتلك النظريات حول األطر المنهجية ؟
حول األطر المنهجية :
 -4ما هي المالمح العامة للمنهجية التي تعتمد عليها البحوث المنشورة في الدورية األمريكية
؟
 -5ما الفرق بين المناهج واألدوات والوسائل العلمية المختلفة حينما تعتمد عليها البحوث
األمريكية ؟
 -6هل هناك مسار منهجي واحد يعتمد عليه البحث أم يعتمد على أكثر من مسار وأسلوب
وأداة ؟
حول األطر الموضوعية :
 -7ما هي األولويات الموضوعية لدى المجلة العلمية عينة البحث في اختيار الموضوعات
المنشورة ؟
 -8ما هي التصنيفات العلمية والموضوعية للبحوث المنشورة وأي التصنيفات كانت األكثر
حضو اًر ؟
 -9هل الموضوع الدولي واإلقليمي حاز على االهتمام بالنشر  ،وما هي السمات الرئيسية
لمثل هذه الموضوعات ؟
منهجية البحث وأدواته :
يقوم هذا البحث على منهج علمي مستحدث يقال عنه " المسح االستطالعي "  ،أي
المالحظة ومتابعة ورصد الظواهر الجديدة أو غير المسبوقة على النظام االجتماعي
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والمعرفي  ،ظاهرة قديمة في مجتمعاتها لكنها غير معهودة في مجتمعات أخرى  ،وإلى
جانب المسح االستطالعي سنعتمد في هذا البحث على منهج مساعد هو " منهج دراسة
الحالة "  ،وبالرغم من استخدامات هذا المنهج بطريقة مختلفة وبأدوات مختلفة في علوم
إنسانية أو تجريبية أخرى لكنه في العلوم االجتماعية وخاصة االجتماع واإلعالم يستخدم
لدراسة الظواهر االجتماعية من خالل التحليل المتعمق لحالة فردية ( شخص أو جماعة أو
عملية أو أي وحدة أخرى ) ومن الممكن عن طريق التحليل المتعمق أن نتوصل إلى
()5

تعميمات قابلة للتطبيق على حاالت أخرى تندرج تحت نفس النموذج

 ،وضمن اإلطار

التحليلي لهذا البحث وإلمكانية فهم السياسة التحريرية لهذه الدورية العلمية الهامة وكيف تتم
عملية االختيار سواء للباحثين حينما يقررون قضايا أو موضوعات بحوثهم  ،وكذلك على
مجلس التحرير لهذه المجلة الختيار ما ينشر وما ال ينشر...ألخ  ،هناك مدخل أو نموذج
يسمى " النموذج الوظيفي البنائي " يمكن على أساسه تفسير عالقة وسيلة النشر بجمهورها
من القراء والمتابعين وكذلك طبيعة النخبة المتحكمة في سياسيات هذه الوسيلة  ،هذا النموذج
يساعد في تحليل الدوافع والسياسات وحتى ميول األفراد داخل هذه المؤسسة في اختياراتهم
وكل هذه المؤشرات تساعد في استنباط اإلجابات الممكنة على كثير من األسئلة المتعلقة
بالذهنية العامة في األولويات واالختيارات( ..)6فقط يحتاج هذا النموذج إلى قدر و ٍ
اف لمتابعة
العناصر الفاعلة في الجهاز " الوظيفي البنائي " لهذه المجلة وبالطبع فإن أسماء هؤالء
ووظائفهم في الجامعات المختلفة وإنتاجهم العلمي واتجاهاتهم كلها عوامل موضوعية تفيد في
تحليل كل هذه البيانات والمؤشرات ..
حالة الدراسة لهذا البحث :
مجتمع الدراسة للمجالت العلمية األمريكية في مجال االتصال الجماهيري والصحافة
واإلعالم ال حصر له  ..أعداد كثيرة جداً وتتبع لمؤسسات مختلفة علمية أو أهلية أو مراكز
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بحوث ليست فقط المجالت المطبوعة بل مجالت تصدر فقط على شبكة المعلومات مثل
 ""Online research journalو " ... "American Journalism Journalبالطبع
فإن مستويات البحوث والنشر والجودة مختلفة  ،ولكن حالة الدراسة هي على المجلة األكثر
شهرة واألكثر سمعة بجودتها وانتشارها ورصانتها وخبرة فريق االشراف وهم نخبة من أساتذة
االتصال واإلعالم والصحافة في الجامعات األمريكية المرموقة  .....إذن هي مجلة :
" " Journalism and Mass Communication Quarterlyوالناشر لهذه المجلة
وهي

"

Association for Education in Journalism and Mass

"Communication

" الجمعية التربوية في االتصال الجماهيري والصحافة " وهي

منظمة للعضوية الدولية لألكاديميين في مجال الصحافة واالتصال الجماهيري  ،تقدم وتنظم
المؤتمرات اإلقليمية واألمريكية وتصدر المطبوعات المحكمة .
عينة البحث :
وقع االختيار على أعداد من المجلة ليست في سنوات حديثة وال قديمة فقط في فترة قريبة من
الفترة التي أقمت فيها في الواليات المتحدة ولدي القدرة على فهم الظروف والمعطيات التي
كانت في هذه الفترة وربما أيضاً حتى ال تكون المقارنة بين الحالة األمريكية وحالتنا العربية
اآلن تعبي اًر عن فجوة واسعة بين الحالتين  ...المجلة وأعدادها في العام  2001الجزء 78
أربعة أعداد من المجلة كل عدد يحتوي على عشرة موضوعات ( بحوث في أغلبها -
مقاالت علمية  -مراجعة لمجموعة من الكتب تصل إلى  14كتاباً ) أي أن عينة الدراسة هم
عدد  40موضوعاً في كل عدد ما بين بحوث نظرية دقيقة وبحوث تطبيقية ومقاالت علمية
ومراجعة العديد من الكتب تحت عناوين مختلفة ...
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مناقشة النتائج :
يمكن تصنيف اإلنتاج العلمي في هذه المجلة وعبر األعداد التي تمت دراستها وتحليل
محتواها إلى ما يلي :
األول ( البحوث النظرية )  :وهي بحوث تـُعنى بمناقشة النظريات الهامة واألكثر تأثي اًر
وحضو اًر في بحوث االتصال الجماهيري  ،لم تكن األعداد األكبر من البحوث هي النظرية
وربم ا كانت األقل لكنها كانت حاضرة في كل األعداد وبنسب أقل من غيرها لكنها كانت
دائماً في مقدمة األولويات في الترتيب والنشر .
الثاني  ( -البحوث التطبيقية والميدانية )  :كانت هذه النوعية من البحث هي األكثر في
العدد واألكثر في عدد الصفحات وهي في معظمها دراسات جادة أجريت على عينات
ميدانية كبيرة العدد  ،وغطت كل الواليات األمريكية في حال البحوث الوطنية األمريكية ،
وأيضا عينات كبيرة من المبحوثين في حالة البحوث الدولية ( خارج الواليات المتحدة ) .
الثالث  ( -المقاالت العلمية )  :هذا الشكل من الكتابات واألعمال التي تحتل مساحة بينية
كونها أحد أشكال الكتابة المدققة والموثقة والرصينة ولكنها قد تخلوا من المسارات المنهجية
والتحديد والتقرير ووصف هذه المسارات  ،ولذلك فهي اقتصرت على الشروح التاريخية
ومناقشة المفاهيم والمصطلحات اإلشكالية  ،بمعنى أنها لم تقم في بنيتها المنهجية على
م شكالت وأهداف محددة  ،وربما المفيد في هذه اإلشكال من الكتابات " شبه العلمية " أنها
تقدم مناقشة غاية في األهمية بعد تقديم تاريخي أو أدبي أو معرفي أو ثقافي للموضوع أو
الظاهرة التي يعنيها المقال .
الرابع  -الجزء األخير في المجلة ويأتي تحت عنوان Book Review Policy:
وهذا الجزء له فريق عمل من المحررين يعملون تحت إشراف " بوال بونديكستر " وهي
أستاذ في جامعة " تكساس أوستن " وكان متوسط عدد الكتب التي تم مراجعتها ونشرت
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ملخصات وافية عنها ما يقرب من ( )14كتاباً تتفاوت من عدد إلى آخر  ،تحت عناوين
مختلفة على سبيل المثال  :بعد فضيحة " ووترجيت " نيكسون والنيوزويك  -المميزات
والتطورات األمريكية على األنترنت  -تاريخ المكتبة األمريكية في الصحافة  -مجتمع
المعلومات وجماعة األمريكيين السود  -قوانين وسائل اإلعالم والنظام اإلداري في الهند ...
الخ .
وفي عدد آخر تأتي سياسة عرض ومراجعة الكتب تحت إشراف " مارجيت أ .بالنشارد"
من جامعة " جامعة شمال كارولينا " في "  "Chapel hillsكان عدد الكتب أيضاً 14
كتاباً مثال

" االتصال والمجتمع  -عناصر الصحافة  -شكل األخبار  :التاريخ  -تحدي

الجنس ( أي الرجل والمرآة ) لدى وسائل اإلعالم  -بذرة أو بنية الحقيقة  :اإلعالم والرأي
العام والتكنولوجيا الحيوية "  -اإلعالم السياسي  :كيف غيرت وتغير وسائل اإلعالم في
سياسات العالم " ...ألخ.
وفي هذا البحث سيكون االهتمام بالمتابعة والتحليل فقط للبحوث النظرية والتطبيقية
والمقاالت العلمية.
المحور األول في مناقشة النتائج :
األطر النظرية المستخدمة :
ما هو المقصود بمتغيرات اإلطار النظري في البحوث العلمية ؟ يقدم اإلطار النظري
توصيفاً دقيقاً لكل متغيرات البحث كما يحوي على توصيف دقيق لجميع العالقات الرابطة
بين متغيرات البحث  ،ويمكن أن يحدث ذلك في شكل وصفي أو على شكل نماذج رياضية
 ...واإلطار النظري يمثل الخلفية العلمية النظرية التي يحتاج الباحث إلى حقيقتها وربما إلى
()7

فروضها العلمية أو أحد هذه الفروض ليكون أحد أهداف وفرضيات بحثه الجديد
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في بحث في غاية األهمية عن " ترتيب أولويات القصة اإلخبارية  ،المرشحون والمعلقون
()8

في التغطية اإلخبارية في سباق انتخاب حكام الواليات "

 ،أنتهي هذا البحث إلى نتيجة

نظرية هامة إضافة إلى نظرية ترتيب األولويات في مجملها  ،هذه االضافة متعلقة بمصادر
القصة اإلخبارية  ،من يضع القصة اإلخبارية في أولويات متقدمة لدى المشاهدين ؟ النتجية
التي توصل لها أن التصريحات التي تصدر من المرشحين أو المعاونين لهم هي التي تؤثر
في الجمهور أكثر مما يصدر عن الخبراء من المعلقين على األخبار.
كان اإلطار النظري لهذه الدراسة والمرجعية األساسية لها هي العنوان الرئيس لنظرية
ترتيب األولويات " أن التقارير اإلخبارية عن االنتخابات يمكنها التأثير في ق اررات العدد
األكبر من المصوتين " (.)9
في دراسة ثانية عن " تحدي المنافسة على الصحف األسبوعية في أسعار اإلعالنات "
كانت الخلفية النظرية لهذا البحث تقول  -حسب مؤشرات نموذج " االقتصاد المتناهي "
أن  :أسعار اإلعالن سوف تصبح أقل حينما تزيد المنافسة "

(، )10

وأجريت هذه الدراسة

على عينة ( وطنية ) أمريكية من  432صحيفة أسبوعية  ،وجدت هذه الدراسة أن المنافسة
من صحف أسبوعية أخرى في الدولة كانت ذات داللة مع األرخص في التكلفة والمعدل.
ورد الحديث عن الخلفية النظرية للبحث بتفاصيلها في هذين البحثين تحت عنوان "
اإلطار النظري " في األول أنتهى هذا اإلطار بطرح مجموعة من األسئلة وهم خمسة أسئلة
مع فرضين أما في البحث الثاني فكان اإلطار النظري بعده مراجعة في أدبيات النظرية
االقتصادية تحت عنوان "  "Literature Reviewثم عنوان آخر مستقل عن " الفروض "
كان عدد الفروض كبير وصل إلى ثمانية.
وضمن البحوث النظرية كان البحث الهام والذي يعتبر إضافة ذات داللة لنظرية " حارس
البوابة "  ،البحث بعنوان " قوى األفراد وروتين العمل اليومي في حراسة البوابة ".
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ونظرية " حارس البوابة " هي أقدم النظريات في االتصال الجماهيري وقد أفترض الباحث
النفسي " كورت لوين " في بحثه الذي أجراه عن الحرب العالمية الثانية بحث في التغيير
االجتماعي ...وقد استخدم " كورت لوين " في عام  1947مصطلح " حارس البوابة " إشارة
إلى العملية التي تسير فيها المادة اإلعالمية في قنوات حتى تصل إلى الجمهور وخالل هذه
القنوات تمر بعدة نقاط ويمثل حراس البوابات وظائف متعددة مثل الناشرين والمحررين ومدير
المحطات وغيرهم (.)11
وبالرغم من أن البحث لم يتم تطبيقه إال أن " لوين " أقترح أن نظريته عن كيف يتم
اختيار الموضوعات أو رفضها وهي تمر عبر قنوات يمكن أن تنتهي بتدفق األخبار
المطلوبة  ،والتقط هذه الفكرة " دفيد وايت " الذي أجرى بحثاً عن دراسة حالة " الخدمات
السلكية اإلخبارية للصحيفة واختيارات محرر الصحيفة منها " (.)12
وفي دراسات متطورة الحقاً كانت الجوانب األساسية لحراسة البوابة حيث درست أساليب
السيطرة والتحكم التنظيمي واالجتماعي في حجرة األخبار واإلدراك المتناقض لدور العاملين
بالجريدة ومصادرهم لألخبار وكيفية اختيارهم للعمل واستقائهم وكتابتهم لألخبار ( .)13هذه
هي خلفية الدراسة التي نشرت في هذه المجلة عينة البحث تبحث عن متغيرين أساسيين
يؤثران بقوة في حراسة البوابة داخل المؤسسة اإلعالمية  ...األفراد وتحديداً من يقوم عملهم
على اختيار ما ينشر من أخبار وموضوعات  ،هذا إلى جانب االختيارات األخرى عبر
بوابات أخرى أصبح معروفاً لدى العاملين فيها ما هو الذي يقع عليه االختيار وما الذي
يرفض  " ،روتين العمل اليومي ".
بحث نظري آخر كانت خلفيته نظرية " وضع أو ترتيب األولويات " النظرية التي مضى
عليها ما يقرب من نصف قرن اآلن حينما أظهر " ماك كومبز " أول اختبار لعملية " وضع
األولويات " في انتخابات 1968م (.)14
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هذا البحث " المستوى الثاني لترتيب األولويات في االنتخابات التمهيدية الجديدة في والية
"هامبشاير"  ،دراسة مقارنة لتغطية ثالث صحف وتأثيرها على إدراك الرأي العام للمرشحين..
" من أهم نتائج هذه الدراسة أن هناك عوامل للتأثير على الرأي العام في اختياراتهم أكثر
من تغطية وسائل اإلعالم للمرشحين وأنشطتهم وهي ( القضايا  -األمور الشخصية  -األداء
الشخصي للمرشحين ).
وضمن اإلطار النظري لهذا البحث كانت اإلشارة إلى دراسة إجريت في العام 1997م
على االنتخابات اإلسبانية قام " ماك  -كومبز " مع آخرين بدراسة المفهوم الذي وضعه "
لبمانز " وعنوانه " العالم في الخارج والصور في أدمغتنا " ووضع هذه الفكرة كنظرية منها
تتكون

" ترتيب األولويات " (.)15

من خالل قراءة ومتابعة البحوث النظرية وأدواتها ومنهجياتها تتضح أنها البحوث الوحيدة
المشتملة على أطر نظرية واضحة  ،أيضاً اشتملت هذه البحوث على أطر منهجية  ،ففي
بعض هذه البحوث أفاد اإلطار النظري في طرح مجموعة من الفروض العلمية واإلطار
المنهجي شرح الطريق والمسار المتبع إلثبات صحة هذه الفروض من عدمه  ،فالمنهجية
قامت على الحصر الكمي للمقاالت المنشورة لبعض الكتاب بلغ عددهم  480من الكتاب
العاملين في  40صحيفة مختلفة واستخدمت صحيفة االستبيان الستطالع آراء هؤالء .
واستخدمت الدراسة اختبارات إحصائية للمقارنة واالرتباط بين عوامل ومتغيرات مثل
اإلقليم والجنس أوضحت أنه ليست هناك فروق ذات داللة.
وفي البحث الخاص بالمستوى الثاني لترتيب األولويات " كان اإلطار المنهجي للبحث
اعتماداً على تحليل المضمون الذي ركز على المقاالت وكانت وحدة التحليل هي " وحدة
الفقرة " وتم تحليل عدد  505فقرة (.)16
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المحور الثاني واألطر المنهجية المستخدمة :
كانت األطر المنهجية الحاضرة وبدقة في البحوث النظرية والبحوث التطبيقية وفي بعض
األحيان في المقاالت العلمية ..
واتسمت األطر المنهجية في البحوث النظرية بأنها دراسات تحليلية على مضمون
الصحف أو موضوعات أو مقاالت محددة  ،أيضاً استعانت هذه الدراسات ببعض المؤشرات
والبيانات والنتائج التي انتهت إليها دراسات سابقة أو استطالعات آلراء الناس في قضايا
مشابهة لقضية البحث النظري الذي يسعى إلى إثبات صحة فروض جديدة لنظرية ما أو
حتى لتوسيع مجاالت تطبيق النظرية إلى مستويات وآفاق أوسع .
أما في البحوث التطبيقية أو الميدانية فكان اإلطار المنهجي هو األساس الذي قامت عليه
أغلب هذه البحوث ..
في البحث المهم " مازالت الصحف في المدارس الثانوية تحت الرقابة بعد ثالثين عاماً
من قانون ( High School Newspapers Still Censored Thirty " ) Tinker
 " Years After Tinkerفي مقدمة هذا البحث  :لقد مر ما يزيد على ثالثة عقود حينما
أصدرت المحكمة العليا األمريكية في العام 1969م قرارها أو حكمها (  ) Tinkerوالذي
تضمن فيه حرية الصحف في المدارس الثانوية ..
إعتمد البحث منهجياً على التحقيق واالستبيان عن حرية التعبير في الصحف المدرسية
واستعرض دراسات مسجية أجريت حول هذه الظاهرة في األعوام 1984 - 85 - 89
وأعدت إستمارة االستبيان إلجراء هذا االستقصاء واشتملت على  28سؤالً وأرسلت
االستمارات إلى  472ممن اشتملهم االستبيان من المستشارين وأصحاب الخبرة في العليم
الثانوي والمطلعين على المبادئ العامة الحاكمة لهذه المرحلة ..

()17
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بحث عن صحيفة " النيويورك تايمز " تحت عنوان ( تقييم األتحاد األمريكي لدراسات
الرأي العام من إظهار صحيفة النيويورك تايمز ونقلها إستطالعات الرأي العام )

()18

وطبقاً للنائب التنفيذي لمنظمة ( معهد جالوب ) " ايوفين كريسبي " بأن أول منظمة
متخصصة في قياس الرأي العام تريد أن تقدم خدماتها لكل من الحكومة والشعب بتقديم
المعلومات حول وجهات نظ اًر الجمهور العام تجاه القضايا المختلفة (.)19
هذا البحث أعتمد في إطاره المنهجي على عينة عشوائية من  500قصه خبرية تم
اختيارها من  1430موضوعاً منشو اًر في الصحيفة تحت عنوان " إستطالعات وبيانات " في
افترة ما بين  1997 - 1989وحصلت الصحيفة في تقييم " االتحاد األمريكي لدراسات
الرأي العام " على  5من  12أي ما يقرب من النصف ...
استخدم في هذا البحث األدوات االحصائية في تصنيف البيانات وإجراء االختبارات
والعالقات اإلرتباطيتة بين المتغيرات.
بحث أخر مهم عن " دراسة مقارنة بين المجالت الدينية  ...نشطة لكنها غير مرئية "
هذه الدراسة اختلفت عن سابقاتها في أنها قدمت مراجعة تاريخية وثقافية لهذا المصطلح
( المجالت الدينية ) لكن هذا البحث اشتمل على خلفية منهجية اعتمدت على مسح بالبريد
شمل معظم أعضاء " اتحاد الصحف الكنسية " اشتمل هذا المسح على عشرين مسؤوالً
بأشكال متعددة  ،وكان األسلوب اإلحصائي األساس في مراجعة البيانات ومعالجتها وتحديد
العالقة بين المتغيرات والوصول إلى النتائج .

()20

وهناك عدد من المقاالت المنشورة في هذه المجلة اعتمدت على أطر منهجية ونظرية
أحياناً  ...األطر النظرية في عرض تراث علمي نظري وأدبي وتاريخي للموضوع عنوان
المقال  ،ودائماً ما يشغل هذا الجزء المساحة األكثر في مقدمة المقال  ،وهناك بعض
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المقاالت اعتمد على مقدمات تاريخية وعرض لمراحل معرفية وموضوعية في موضوع المقال
..
ومثالنا هذا مقال بعنوان " وجود صحافة ( حرة ) في معسكرات اليابانيين في أمريكا "

()21

هذا المقال التي نشرته المجلة تحت مسمى الدراسة  ،هذا المقال أو الدراسة كان هدفه
االستقصاء والبحث عن كيف استطاعت " هيئة إغاثة أو إخالء المتضررين من الحرب "
وماذا كانت الوسائل والسياسات المعمول بها الستمرار اليابانيين الذين تم نقلهم إلى
معسكرات أمريكية أعدت ضمن خطة اإلغاثة وكيف سمح لليابانيين أن يعيدوا إصدار ونشر
صحفهم التي كانوا يصدرونها قبل نقلهم للمعسكرات ..
بدأ هذا المقال أو الدراسة بـ " مقدمة " طويلة استعرضت فيه كيف تبدلت أحوال اليابانيين
المقيمين في الواليات المتحدة وعددهم يزيد عن  110ألفاً ومصيرهم ومصير صحافتهم ...
وفي  29فبراير عام 1942م  -أكثر من شهرين على الهجوم على " بير هاربور "  -وقع
الرئيس األمريكي " فرانكلين روزفلت " ق ار اًر بنقل السكان اليابانيين على طول الساحل الغربي
إلى مركز إغاثة المتضريين من الحرب وهو ما اضطرهم إلى إغالق صحفهم ...
ويأتي الجزء الثاني في المقال تحت عنوان " قرار هيئة اإلغاثة السريع بطباعة صحف
المعسكر " وهي الصحف التي أعاد اليابانيين إصدارها  ....الخ
خال هذا المقال من أي أطر منهجية أو نظرية واعتمد في مصادره ومراجعه على ملفات
أرشيفية كاملة وثقت في نهاية البحث تحت عنوان "  " Notesأي مذكرات أو مالحظات ..
وفي مقاالت أخرى كان هناك أطر منهجية بوسائل مختلفة  ،مقال بعنوان " التعرض
الطارئ لألخبار على الشبكة العالمية لالتصاالت " هذا المقال اختيار ظاهرة أسماها بأحد
أهم عناصر توصيل األخبار على " الشبكة العنكبوتية " وهي العناوين العاجلة لألخبار
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" محركات البحث " على الشبكة مثل ياهو  -وليكوس ماذا اعتادت

وكيف اعتادت
أن تسميها (.)22

هذا المقال اعتمد على إطار منهجي تكون في األساس من قاعدة بيانات أفادت في
إختيار التوقعات التي أبداها هذا المقال  ،هذه البيانات كانت متاحة في ما يسمى " المركز
البحثي للناس والصحافة " اشتملت هذه المعلومات على دراسات مسحية قومية على وسائل
اإلعالم وتكنولوجيا اإلتصال التي يستخدمها الرأي العام األمريكي ...
هذه البيانات سمحت للفريق الذي أعد هذه الدراسة أو المقال الختبار الفروض األساسية
لهذه الدراسة ...
يبدوا أن مسمى " المقال أو الدراسة أو البحث  ..هي في بعض األحيان معبرة عن أشكال
من الكتابة العلمية قريبة من بعضها إلى حد ما  ،فقط االختالف في أسلوب الكتابة
والعناوين األساسية داخل سياق البحث أو الدراسة  ...الخ"
وفي مقال منشور بعنوان

()23

" العنف ضد الصحافة في أمريكا الالتينية  ...وسائل

الحماية واإلصالح في القانون الدولي " هذا المقال (  ) Articleمعنى فقط للتعريف
باالتجاهات المختلفة في القانون الدولى حيال من يقومون بقتل الصحفيين في أمريكا
الالتينية

()24

وأيضاً مقال بعنوان " من االنقسام واالنفصال إلى الوضوح والصراحة ....

وسائل اإلعالم الالتينية في مدينة " سان أنطونيو بوالية تكساس " (.)25
ثالثا  :اإلطار الموضوعي :
اشتمل موضوع هذه المجلة إجماالً على عشرة بحوث بأشكال ومضامين مختلفة تزيد أو
تقل وكذلك مراجعة ودراسة وعرض ألكثر من  41كتاباً  ،مراجعة وعرض مختصر لهذه
الكتب  ،وفي الجزء األخير كانت بعض االصدارات واألنشطة للجهة المسئولة عن إدارة
وإصدار ونشر هذه المجلة وهي " الجمعية العلمية للتربية واالتصال الجماهيري والصحافة "
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 ..أيضاً تسمح هذه المجلة بنشر بعض اإلعالنات عن الجامعات والبرامج والدوريات العلمية
والدبلومات والفصول الدراسية في مواسم وجامعات وأقسام مختلفة ...
وإذا حاولنا تقسيم الموضوعات والقضايا والعناوين التي اهتمت بها المجلة خالل األعداد
التي تم دراستها يمكن اإلشارة إلى التسميات التي حددتها المجلة ووضعت البحوث المنشورة
تحت هذه العناوين.
العنوان األول " االتصال السياسي " وكانت الموضوعات الخاصة باالنتخابات األمريكية
وقياسات الرأي العام مشمولة تحت هذا العنوان.
العنوان الثاني " الموضوعات الدولية " والمقصود بها الدراسات التي تنشر بحوثاً ودراسات
خاصة بظواهر وقضايا تحدث خارج الواليات المتحدة  ،وكانت القارتين المعنيتين باالهتمام
األكبر في هذه العينة هما أمريكا الالتينية وقارة أسيا وخاصة منطقة جنوب شرق آسيا.
العنوان الثالث " وسائل اإلعالم المتخصصة " وكان هذا هو التصنيف الذي اشتمل على
العدد األكبر من البحوث  ،وكانت صحافة األقليات في المجتمع األمريكي  -والمجالت
الدينية  -والصحافة المدرسية والصحافة الرياضية  ...كانت األكثر عدداً وأحياناً كانت تلجأ
المجلة إلى شمول كل البحوث المنشورة تحت تصنيف واحد أوسع وأشمل وهو ما كان في
العدد الصادر في موسم الخريف  2001حيث كان تصنيف البحوث المنشورة كلها وعددهم
عشرة تحت تصنيف " الصحف  :البنية والمضمون "  ...هذا عن التصنيف العام للبحوث
المنشورة تبعاً للتخصص الذي حددته إدارة المجلة  ،ويمكن أن نحدد األطر الموضوعية لهذه
البحوث بتفصيل أكثر تبعاً للظواهر التي اهتمت بدراستها هذه األعمال العلمية الهامة ..
 الظاهرة التي حازت االهتمام األول هي الشأن األمريكي الداخلي ( االنتخابات بأنواعهاالمختلفة).
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 الظاهرة الثانية هي األقليات العرقية التي تعيش داخل الواليات المتحدة ( األمريكان منأصول التينية  -ومن أصول آسيوية )
 الظاهرة الثالثة ( الظاهرة االقتصادية وتأثر الصحافة بها  ،مثل المنافسة بين الصحفعلى اإلعالنات  ،وصحافة أسواق المال  ،وأقسام اإلعالنات بوسائل اإلعالم ...الخ.
 الظاهرة الرابعة وهي الشبكة العنكبوتية الدولية ومجرياتها المختلفة  ،مثل األخباروالتعرض على الشبكة  ،حتى الراديو والتليفزيون ومحطات البث المباشر على الشبكة ،
وأيضاً مواقع الصحف وما أكثرها إنتشا اًر على األنترنت.
أما الجزء األخير من المجلة والذي يستحق االهتمام والمتابعة أيضاً لعدد الكتب المقدمة
والعروض والشروح والمراجعات التي قدمت وكتبت بطريقة علمية دقيقة ورشيقة وجدلية ربما
في بعض األحيان  -المهم أن الكتب غطت الكثير من التحقيقات واالهتمامات  ...هي
الوجهة األهم في هذه المجلة إن كنا مهتمين بالشأن الثقافي العام والمتخصص أيضاً .
الخالصة :
بعد جملة من المالحظات القديمة والحديثة والمتابعة الحثيثة لواحدة من أهم الظواهر
المنجزة داخل المجتمع العلمي في الغرب عامة وفي الواليات المتحدة بشكل خاص  ،وهي
ظاهرة " النشر العلمي " والمجالت العلمية وأعدادها الكبيرة وانتشارها الواسع وإنتاج البعض
منها الذي يحدد بشكل أو بآخر سيرورة الحديث واألحدث من النظريات والمناهج واإلبداعات
المختلفة في العلم عام ًة وفي العلوم االجتماعية واإلنسانية بشكل خاص وهي محل إهتمام
األقسام االجتماعية واإلنسانية في كل الجامعات  ..واالتصال الجماهيري الذي هو موضوع
هذا البحث.
لقد طرحت هذه الدراسة مجموعة من التساؤالت في ثالثة مجموعات تحمل سؤالً جوهرياً
عن األطر الثالثة الرئيسية لهذا البحث النظرية والمنهجية والموضوعية.
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وبعد مناقشة النتائج وعرض أمثلة للبحوث المنشورة في المجلة عينة الدراسة لهذا البحث
يمكن أن نقدم مجموعة االستخالصات ذو النتائج اآلتية وهي بعض النتائج المحتملة وال
نقول المؤكدة فبطبيعة هذا البحث ومساره يسلك طريقاً إلى مدارس علمية ونظرية ومنهجية
ربما تكون مختلفة عما اعتادت عليه مدارسنا في العالم العربي ..
أوالً  :لم تكن النظرية وال األطر النظرية الحاضر والمرجع لكل البحوث المنشورة في هذه
الدراسة وال لبعضها ولكن كانت األطر النظرية هي األقل وتم االعتماد عليها وعلى مرجعيتها
فقط في صنف واحد من البحوث والدراسات المعنية بدراسة النظرية أكثر منها دراسة الظاهرة
االجتماعية المستهدفة.
ثانياً  :كانت العالقة بين البحث وبين النظرية الماثلة في خلفيته هي عالقة عضوية
بمعنى أن مشكلة البحث كانت دائماً متعلقة بالنظرية المراد دراستها سواء تأكيدها والتأكيد
على فروضها أو العكس  ،والشائع واألغلب كان في محاولة استحداث فروض جديدة فرعية
أو تكميلية لهذه النظرية  ،بالطبع فإن مثل هذه الدراسات كانت تحتاج إلى أدوات بحثية
خاصة وجدية وأيضاً كانت أهداف هذه البحوث هي األكثر أهمية ألن النتائج ربما ستقترب
من أن تكون نظرية جديدة.
ثالثاً  :بالطبع اعتمد اإلطار النظري لهذه البحوث على النظرية األصل واعتمد على
الدراسات التي أجريت على هذه النظرية سواء الثباتها أو حتى لتقييمها أو تطويرها أو البحث
عن حقائق جديدة مكملة لما أنتهت إليه هذه النظرية...
رابعاً  :األطر المنهجية للبحوث المنشورة في هذه المجلة كانت محل جدل كبير
فالدراسات والبحوث الميدانية والتطبيقية كان األطار المنهجي لها واضح ومحدد وتفاصيله
كثيرة ومفيده  ،لكن كانت هناك أشكال من الكتابة العلمية لم تكن لها إطار منهجي واضح
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ومحدد بالرغم من أهمية هذه الدراسات وأهمية المناقشة والتحليل الذي عكسته هذه النوعية
من الكتابات.
خامساً  :كانت المسافة التقليدية التي اعتدنا عليها في المدارس العربية بين المناهج
واألدوات واألساليب العلمية األخرى كانت غير واضحة وفي األحيان الكثيرة يمكن فقط فهمها
من سياق الحديث عن اإلجراءات العملية التي ستقوم عليها الدراسة وأحياناً يعتمد البحث كله
على أداة واحدة وبطريقة رأسية عميقة تؤدي بالمتابع إال أن يقرر أن المنهج في هذا البحث
هو األداة أو الوسيلة الوحيدة المتبعة ...
سادساً  :تميزت البحوث التطبيقية أو الميدانية بمحدودية وقلة المسارات المتبعة  ،فقط
وسائل أو أدوات لجمع البيانات ثم األسلوب اإلحصائي في التعامل مع هذه البيانات ،
وأحياناً كان من ا لممكن الحصول على بيانات جاهزة أجرتها من قبل مراكز أو جهات تعمل
في بحوث الرأي العام وكانت تدخل ضمن منظومة النتائج الكمية للدراسة.
سابعاً  :حين نتأمل العناوين المنشورة في هذه المجلة ربما يستدعي االنتباه في بعض
األحيان أنها قد اختيرت بال أولويات أو أفضليات  ،بطريقة كل ما لدينا هو للنشر  ،لكن
أمكن أيضاً مالحظة أن أقل البحوث هي البحوث النظرية  ،أي البحوث المعنية بدراسة
النظريات  ،وأكثر األعمال المنشورة هي دراسات تطبيقية أو مقاالت تاريخية أو قانونية
لدراسة ظاهر قديمة أو حديثة أو مستحدثة  ...كانت الصحافة هي الوسيلة األكثر سيطرة
على أغلب البحوث وكانت الصحافة المتخصصة موضع اهتمام .
ثامناً  :اعتادت المجلة العلمية موضوع البحث على تصنيف البحوث تحت عناوين تحمل
تخصصات مختلفة فمثالً كانت البحوث المشتملة تحت عنوان " اإلتصال السياسي " ولم
يكن عددها كثي اًر  ،وربما كان هناك العدد األكثر الذي يمكن أن يشمله هذا العنوان ...
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بمعنى أن تصنيف المجلة للبحوث تحت عناوين موضوعية معينة لم يتمكن من تفادي
التداخل بين التخصصات المختلفة.
تاسعاً  :النقطة األخيرة فيما يتعلق باإلطار الموضوعي للبحوث المنشورة هي البحوث
المتعلقة بالشأن األمريكي وغيرها بالشئون اإلقليمية والدولية  ...بالطبع كان الشأن الوطني
األمريكية هو السائد وخاصة في قضايا قومية مثل االنتخابات وقضايا اجتماعية مثل التعليم
وقضايا اقتصادية مثل رأس المال والسوق واإلعالنات وأيضاً قضايا دينية  ...أما الشأن
اإلقليمي أو الدولي كان حاض اًر ولكن بنسبة محدودة أو النسبة األقل  ،حضرت أمريكا
الالتينية حضرت آسيا وخاصة جنوب شرق آسيا  ...لكن كان هناك نوعية من البحوث تهتم
باألقليات التي تنتمي إلى دول وقارات أخرى  ،كان اليابانيون كان األفارقة  ،كان
المكسيكيون ومواطني أمريكا الجنوبية  ...وهذه هي على األرجح أجندة اإلعالم األمريكي
نفسه وليست فقط المجالت العلمية ...
أعلم أن االطالع على فضاء علمي جديد بنظريته ومنهجه وموضوعه عمالً ليس سهالً ،
أيضاً عمل يحتاج إلى وقت طويل وصبر ومثابرة ولكن أكرر إنها مالحظة قديمة وحديثة
وحتى بعد االنتهاء إلى هذه النتائج المحتملة فإن المالحظة الزالت تحتاج إلى بحوث
ودراسات أكثر عمقاً وأوسع مجاالً  ،ربما للتعلم وربما للنقد وربما حتى للتواصل المعرفي بين
المدارس المختلفة .

مراجع البحث ومصادره
()1

Mass
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إستخدام التكنولوجيا في كتابة مشاريع التخرج واإلشراف عليها
د .البشير عبدالحميد مفتاح أحمد
كلية األداب – جامعة الزاوية
ملخص الدراسة
هذه الورقة البحثية دراسة إستكشافية تهدف إلى البحث في إستخداما لتكنولوجيا في
كتابة بحوث التخرج واإلشراف عليها في قسم اللغة اإلنجليزية بكلية األداب بجامعة الزاوية.
للحصول على البيانات المطلوبة ،تم توزيع إستبيان لألساتذة وآخر للطالب .أظهرت النتائج
أن معظم األساتذة والطالب المشتركين في البحث ال يستخدمون التكنولوجيا في أعمال
مشاريع التخرج كالكتابة والتحرير والتصحيح والمراجعة واإلرسال واإلستالم لهذه األعمال
عبر اإليميل .وأظهرت النتائج أيظا أن أولئك الذين يستخدمون التكنولوجيا لديهم معرفة وخبرة
محدودة في استخدام تطبيقات الحاسوب والتكنولوجيا ذات العالقة مثل إستخدام اإلميل
وخصائص ويندوز .كما أظهرت النتائج أن أسباب هذه المشكلة تكمن في إنعدام الوعي
بأهمية وفائدة إستخدام التكنولوجيا والمواقف السلوكية السلبية والالمباالة إضافة إلى معوقات
أخرى تتعلق بعدم توفر خدمة األنترنت والمعدات التكنلوجية الضرورية.
لحل هذه المشكلة تم إقتراح بعض الخطوات التي يلزم القيام بها والتي تشمل رفع
الوعي بين الطالب والمدرسين بأهمية وجدوى إستخدام التكنولوجيا وتزويد المؤسسات
التعليمية بالمعدات الضرورية إضافة إلى تقديم التدريب الضروري للطالب والمدرسين
إلكسابهم المعرفة والمهارات الحديثة في إستخدامات الحاسوب والتكنولوجيا ذات العالقة.
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Integrating technology in writing and supervising graduation
projects
Abstract
This is an exploratory study aiming at investigating integration
of technology in writing and supervising graduation projects in the
department of English at the Faculty of Arts/University of Zawia. Two
questionnaires were distributed: one to teachers and the other to
students to obtain relevant data. The results have shown that most of
the teachers and students investigated are not using technology in
their graduation project works including writing, editing, correcting,
reviewing, sending and receiving these works. The results have also
shown that those who integrate technology have very limited
knowledge and experience related to the use of computer
applications and other technological tools like using email and
Windows features. It has also been found that the reasons behind
this problem include lack of awareness of the importance and
usefulness of using technology, negative attitudes, indifference in
addition to other limitations related to the unavailability of internet
service and necessary technological equipment. To solve this
problem several procedures have been suggested including raising
1230

 م2018 / 7 / 16 -15 المؤتمر العلمي الثاني لكلية اآلداب جامعة الزاوية

استخدام التكنولوجيا في كتابة مشاريع التخرج واإلشراف عليها

the awareness of both teachers and students of the importance and
usefulness of integrating technology, providing educational institutions
with the necessary equipment and providing teachers and students
with the necessary training to update their knowledge and skills
related to the use of computers and other technological tools.
Introduction
The speed at which technology is normalized into all aspects of
our life is very obvious. Smart screens, laptops, notepads, mobile
phones are just a few examples of technology that have become
integral to our life and are used by people on a daily basis. In such
situation, we, as EFL teachers, are confronted with two major
questions related to the use of technological tools for pedagogical
purposes especially foreign language (FL) teaching (Salaberry
2001:51):
1. What new technologies can be used for pedagogical
purposes?
2. How can we integrate these new technologies into FL
teaching and learning programs?
According to Slaouti (2013, 79), there are some factors that
should be considered when answering these two important
questions. The first factor relates to the availability of these
1231
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technologies in our institutions. Second, teachers’ confidence in
using technology will affect their ability to make related
decisions. A third factor is linked with the learners themselves,
their needs and their expectations. Finally, our use of technology
will be influenced by our beliefs and opinions about teaching and
learning English and the relevant principles and theories we
adopt.
As for communication between students and teachers or even
among students themselves, there are various technological
tools available nowadays including both synchronous and
asynchronous tools. Examples of the former are Messenger
programs (e.g. MSN and Yahoo), telephony software such as
Skype and video conferencing, and the latter includes bulletin
boards or forum spaces, Blogs and email (Slaouti 2013, 82).
Such communication and collaboration between teachers and
students or among teachers and students is also enhanced by
the emergence of the social media tools such as Facebook,
Twitter and Google applications Like Google drive, Gmail and
Google docs.
It is obvious that technology is providing expanded
opportunities to both learners and teachers both within and out
1232
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of the classroom. Therefore, it is important to raise teachers’
and students’ awareness and understanding of the impact of
using technology on learning and teaching practice in order to
optimize target outcomes.
Word processing and word processor
Word processing is the creation of documents using a word
processor program, a computer application used for the
production of any kind of printable material including its
composition, editing, and formatting (Kennedy 2009, 1).
Microsoft Word is the most widely used word processing
program and the most common word processor used in Libya
especially in writing and supervising graduation projects.
Some of the functions that Microsoft Word as a word
processer is capable of include generating indexes of keywords
and their page numbers, tables of contents (or figures) with titles
and subtitles and their page numbers, batching mailings using
letter templates and address database, cross-referencing with
section or page numbers, footnote numbering and headers and
footers, chapters and section formatting, and creating new
versions of documents in various types. Other word processing
functions include spell checking, grammar checking and a
1233
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thesaurus in which words with similar or opposite meanings can
be found. Also, Microsoft Word enables users to employ styles
including changing font size and type, and highlighting colours.
Finally, a word processor like Microsoft Word enables you to
integrate images, diagrams, videos and sound files into your
document (Kennedy 2009, 2).
When using Microsoft Word for writing assignments and projects,
it is possible to write, modify and improve text. Also, text written
using a word processor can be saved and retrieved at any time.
Word processor functions enable to delete, insert, copy and paste
text when required which in itself enhances thinking about the
accuracy and cohesion of the text. Using these functions involves
purposeful thinking which is reflected in the decisions we make to
change something which, in turn, is immediately seen on screen
(Slaouti 2013, 90). It is obvious therefore, that word processer can
be utilized to enhance and develop learners’ writing ability.
A

word

processor

enables

students

to

complete

their

assignments and revise their compositions easily and quickly since
they do not have to rewrite the whole thing again and again. Brierly
and Kemble (1991) see word processer as the most efficient and
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useful computer software that is used for editing text and checking
and correcting writing errors.
Another feature of Microsoft word called Track Changes, when
activated, allow teachers and supervisors to show their students their
errors either within text or in balloons shown on the margins of the
document.

Comments and suggestions can also be given using

these balloons. When students receive these corrected documents
they have the options of accepting or rejecting these corrections one
by one or all of them together by a single click, which saves them
effort and time to go through the document all over again and correct
it manually. Moreover, students will not have to struggle with
handwritten feedback which might not be clear. Also, if a soft copy is
used, it can be sent through email at any time to teachers for
corrections. Using a soft copy will also facilitate the teachers and
supervisors’ task of correcting their students’ errors and giving them
the required feedback especially if Track Changes with its various
functions is activated and used.
Previous studies
A study conducted by Pipers (1987) on the use of word
processor by learners has found that students consider writing as a
‘fluid’ piece of work and thus were willing to spend more time
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composing and editing. The study also showed that they are willing
to pay more attention to and concentration on their writing tasks.
Another study was conducted by Li and Cumming (2001)
aimed at finding whether word processing might change L2 learners’
writing processes and improve the quality of their essays. Their data
analysis showed advantages for the word-processing medium over
the pen-and-paper medium in terms of greater frequency of
revisions and higher scores for content of the completed
compositions.
A study conducted by Yilmaz and Erkol (2015) aimed at
exploring the effects of using word processor as opposed to the
traditional paper and pencil on Turkish EFL learners’ essay writing.
The results have shown that word processor had a considerable
effect on the teaching and writing process of writing. It was also
found that word processing helped learners in forming positive
attitudes towards writing and as a result, a sense of cooperation
between teachers and students and among students themselves was
built up.
In the Libyan context, Ahmed (2014) conducted a study to
investigate the application of email in thesis supervision in Libyan
universities and academies. The results have shown that half of the
1236
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participating supervisors did not use email in their supervision.
Similarly, half of the supervisees investigated were found not to be
using email to communicate with their supervisors mainly because
their supervisors were not willing to use it. One of the possible
reasons for not using email by supervisors was that they were
technophobes because they lacked knowledge and experience in
using technology and thus they were not aware of its importance and
usefulness amongst other reasons.
Apart from the last study, all other studies were
conducted in other countries and dealt with other contexts.
Moreover, all the studies reviewed are focusing on the use of
technological tools in writing in general. As a result, this study is
important since it sheds light on the use of these technological
tools in writing and supervising graduation projects at the
university level in order to highlight related issues and suggest
possible ways to deal with them.
Sample and Data collection procedure
The target population of the study consists of 145 fourth year
university students in the Department of English at University of
Zawia. These students are in their final year of study and they are in
the process of writing their graduation projects. It was possible to
1237
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distribute a students’ questionnaire to 73 students. The questionnaire
aimed at collecting data related to the topic of the study. It was
written in the mother tongue of the students to ensure understanding
due to the observed weak level of some of the students who may not
be able to understand the questionnaire in English or misunderstand
some questions, or who may not be able to express their ideas and
opinions in the English language required by some open ended
questions contained in the questionnaire.
Another questionnaire was distributed to the teachers who are
supervising graduation projects this year. It was written in English
and consisted of two parts. The first part was similar to the students’
questionnaire and aimed at collecting information related to the
process of graduation projects supervision. The second part was
adapted from Daives’s (2012) ICT “can do” lists for teachers of
foreign languages and aimed at investigating the basic computer
skills those supervisors have and which they need to fulfil teaching
and supervision tasks. It was possible to obtain 21 completed copies
of the questionnaire.
Data analysis and results
1. Students’ questionnaire

Q1. Who is your supervisor in your graduation project?
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The purpose of this question is to find about the number of
graduation projects supervised by each teacher and how that may
affect the accuracy of the results. The following table represent the
results of this question.
Supervisor

Number of supervisees

Supervisor

Number of supervisees

1

11

12

2

2

5

13

1

3

5

14

2

4

4

15

11

5

3

16

4

6

1

17

3

7

2

18

1

8

2

19

1

9

1

20

3

10

6

21

2

11

1

22

2

Q2. How do you submit your graduation project works to
your supervisor?
Options

1239

Number Percentage

Handed to him/her 58

79%

Sent by email

13

18%

both

2

3%
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Q3. You submit your graduation project works as ….
Options

Number Percentage

Hard copy

50

69%

Electronic copy 20

27%

Both

4%

3

Q4. Do you like the way you submit your graduation project
works to your supervisor?
Options Number Percentage
Yes

64

88%

No

9

12%

Q5. If your answer to the previous question was ‘No’, why
do you use this method while you do not like it?
All those who answered this question used hard copies to
submit their graduation project works. The following are the
reasons given by those nine students for not using the method
they like (i.e. using an electronic copy to submit their graduation
project works).
1240
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 It is the method preferred or demanded by the teacher. (5
students)
 It is the only method available for us. (2 students)
 We do not have computers or printers to use an electronic
copy. (2 students)

Q6. What method do you like to use and why?
Options

Number Percentage

Hard copy 43

59%

Soft copy

41%

30

Those who preferred using a hard copy gave the following
reasons:


Clearer and easier to understand corrections through
discussion of errors with the supervisor. (15 students)

 Easier and quicker to make corrections and changes before
typing. (7 students)
 To meet my supervisor and communicate directly to
understand things better and discuss and correct errors (7
students)
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 I do not have a computer or email and I do not know how to
type or use the internet. (4 students)
 My supervisor wants me to use this method. (4 students)
 It enhances understanding and helps memorizing and keeping
information, (3 students)
 It is safer than an electronic one which can be damaged or
lost because of viruses or electric failure. (2 student)
 It helps me organize my thoughts. (2 students)


‘I am satisfied with using this method’. (1 student)

 ‘In this way there will always be a copy to look at and I can
see it at any time’. (1 student)
 ‘Maybe because we are used to it’. (1 student)

Those who preferred using a soft copy gave the following
reasons:
 It is easier and quicker in sending my work and in making
corrections. (15 students)
 It is quicker because errors can be done immediately without
the need to rewrite everything which saves time that can be
spent in doing other things. (10 students)
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 It is less tiring and saves effort spent in correcting spelling
and grammatical errors which are done by the computer
automatically. (6 students)
 It is a clearer, more organized, more advanced and more
civilized way. (5 students)
 You can send your work at any time with no need to wait until
you meet your supervisor. (4 students)
 It is more convenient and more enjoyable. (2 students)
 It is safer to keep your work; when using a hard copy it is
possible to lose paper and which requires space too. (2
students)
 I can have a look at my work several times and make the
required corrections and modifications before typing. (2
students)
 Not costly and economic in terms of paper. (2 student)

Q7. If you are using a soft copy, what method does your
teacher use to give you corrections, comments and
feedback (for example by using colours, underlining,
highlighting, by using a specific program or tool)?
 Corrections are made by highlighting using different colours.
(11 students)
1243
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 Corrections are made by underlining words and sentences
which contain errors. (9 students)
 By putting coloured lines across errors which require
corrections and telling me what I should do. (3 students)
 Corrections are made orally and immediately and I write notes
and remarks on paper. (2 students)
 The supervisor himself/herself makes the required corrections
and modification and return it corrected. (2 students)
 ‘By making corrections in another copy’. (1 student)

Q8.

Do you use email to send your graduation project

works to your supervisor and receive them from him?
Options

Number

Percentages

Yes

25

34%

No

48

66%

Q9. If your answer to the previous question was ’No’ why?
 I do not have an email. (11 students)
 I prefer using face to face communication with my supervisor.
(7 students)
 My supervisor does not use the internet. (6 students)
 I prefer using a hard copy; it is clearer and safer. (6 students)
1244
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 My supervisor does not have an email. (5 students)
 I have no internet connection or bad or weak internet
connection (5 students)
 My supervisor prefers using a hard copy. (4 students)
 I do not like using email (2 students)
 It is not suitable for correcting errors. (2 students)
 ‘I do not have my supervisor’s email.’ (1 student)
 ‘I did not speak with my supervisor about using it.’ (1
student)
 ‘It takes time for the supervisor to reply.’ (1 student)
 ‘Because I like handwriting.’ (1 student)
 ‘It is safer to use a hard copy so as not to lose my work.’ (1
student)
 ‘Because I am using a hard copy’. (1 student)
2. Supervisor’s questionnaire
Supervisors’ questionnaire consists of two parts. the first part
included questions similar to those found in the students’
questionnaire and which aim at gathering data related to the
teachers’ method of supervising graduation projects including
receiving students’ works and giving feed back to the them. The
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following is the analysis of the results of this part of the
questionnaire.
Part one

Q1. How many projects are you supervising this year?
Supervisor

Supervised projects

Supervisor

Supervised projects

1

10

12

3

2

10

13

3

3

3

14

3

4

10

15

3

5

2

16

7

6

3

17

4

7

4

18

11

8

4

19

1

9

3

20

2

10

2

21

5

11

3

Q2. How do you receive students’ project work?
Options

Number of supervisors

By email

3

By hand

12

Both ways

6

Q3. You receive your students’ project work as a ….
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Options

Number of supervisors

Hard copy

7

Soft copy

6

Both

8

Q4. You give your feedback and corrections on a ….
Options

Number of supervisors

Hard copy

9

Soft copy

9

Both

2

Other

1

The ‘Other’ option was expressed by one teacher who said
that they give their feedback orally when they meet their
supervisees.

Q5. Do you like the way you selected in Q4?
Options

Number of supervisors

Yes

17

No

4

Q6. If you selected ‘No’ in Q5, why don’t you use the way
you like?
The four teachers who disliked the way they use to give
feedback and corrections to their students gave the following
reasons:
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 Some students do not use the internet for some reasons
which include economic ones and, therefore, I cannot force
them to use the way I like. (2 teachers)
 It does not help me correct the data. (1 teacher)
 Students lack computer skills necessary to use a soft copy.
(1 teacher)

Q7. If you are using a soft copy, what procedure(s) or
program do you use to give comments and corrections? Eg.
Highlighting, underlining, Track Changes, colors, etc.
 Colors (7 teacher)
 Underlining and giving notes (4 teacher)
 Highlighting and writing comments on the margins (3 teacher)
 Using Track Changes features including corrections through
highlighting via different colors, underlining and adding
comments in the margin. (2 teachers)
 ‘I correct the errors myself without using these procedures’ (1
teacher)
 ‘I rectify the mistakes by using the red color’ (1 teacher)
 ‘I correct errors orally when we meet’ (1 teacher)
 ‘I write my comments in balloons’. (1 teacher)
 ‘I use italics and bold features’. (1 teacher)
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Q8. What do you think the advantages of using a soft copy
are?
 Easily checked, edited and corrected by both teachers and
students. (14 teachers)
 It is not time/effort consuming. (6 teacher)
 More economic in terms of space and money. (5 teacher)
 Readable for the student and it clearly shows them their
errors and gives them the chance to correct them. (3 teacher)
 Easily accessible and comfortable to use. (2 teacher)
 It helps me spot the errors clearly. (2 teacher)
 ‘Having time to check the project.’ (1 teacher)


‘It does not need face to face meetings.’ (1 teacher)

 ‘Encourages both the teacher and the student to continue the
project.’ (1 teacher)
 ‘More precise than using a hard copy.’ (1 teacher)
 ‘Teacher can save student’s work which helps in following
the student’s progress.’ (1 teacher)

Q9. Have you ever used email to receive and send students’
projects works?
Options Number of teachers
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Yes

13

No

8

Q10. If your answer to Q9 is ‘No’, why?
 Students’ computers have technical issues or weak internet
connection. (2 teacher)
 Students do not know how to send their works by email or do
not have emails. (2 teachers)
 ‘Teachers need to correct the mistakes in front of the
students to enable them avoid these mistakes in the future.’
(1 teacher)
 ‘To develop students’ ability in handwriting.’ (1 teacher)
 ‘This is my first year in supervising.’ (1 teacher)
 ‘I lack time for that.’ (1 teacher)
 ‘Female students do not prefer using emails when it comes to
research projects.’ (1 teacher)
Part Two
This part of the teachers’ questionnaire is intended to explore
the teachers’ basic computer skills required for teaching English
as a foreign language. In this part teachers were asked to
indicate what they can do under each given heading (Windows,
Word, Email software) by placing a tick (√) in front of the thing
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they can do. The following table contains analysis of the related
results. The number in front of each point indicates the number
of teachers who CAN NOT do that point out of 21 participants.
Windows
1

Use a mouse and I know when to right-click or left-click

2

2

Open a Windows application – i.e. start a computer program under Windows

4

3

Close a Windows application – i.e. terminate a computer program under Windows

4

4

Use a Windows Menu Bar

6

5

Maximise a window

5

6

Minimise a window

7

7

Restore a window

7

8

Use scroll bars

8

9

Open two or more Windows applications at the same time

3

10

Use the Windows Task Bar to toggle between applications

9

11

Use Windows My Computer to examine the contents of different folders

6

12

Move or copy a file from one folder to another

3

13

Move or copy a file from one disk to another

3

14

Find a file that I have mislaid

5

15

Rename a file or folder

3

16

Create a new folder

2

17

Format a USB

9

18

Format a hard disk

11

Word
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19

Start Word

1

20

Exit Word

4

21

Open a new document

1

22

Type at a reasonable speed

3

23

Set paper size (e.g. A4) and margins

4

24

Set paper orientation to portrait or landscape

10

25

Change view from Normal to Print Layout and zoom in and out

6

26

Insert page numbers into a document

5

27

Insert headers and footers into a document

5

28

Save a document that I have typed

1

29

Print a document

2

30

Open a document that I have previously saved

1

31

Modify/add to a document that I have previously saved

2

32

Save a document that I have modified or added to

2

33

Insert new text

2

34

Delete existing text

2

35

Change or modify existing text

3

36

Toggle the Insert key

13

37

Toggle the Num Lock key

12

38

Select text by clicking and dragging (i.e. highlight text)

5

39

Copy and paste selected text within a document

3

40

Cut and paste selected text within a document

2

41

Search for text in a document

3

42

Align text to the left, right or centre

4

43

Change the font, size or colour of text

2

44

Make text bold, italic or underlined

2

45

Type non-standard characters: e.g. é, ü, ß, ñ, 

8
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46

Create a bulleted or numbered list

6

47

Set and use tabs

8

48

Create a table within a document

4

49

Convert existing text to a table

10

50

Convert a table to text

10

51

Make hidden formatting characters visible or invisible

16

52

Insert a picture into a document

4

53

Insert an audio file into a document

10

54

Copy and paste from another application, e.g. text from a Web browser, a table from a

9

spreadsheet, a picture from image editing software
55

Do a spell check

3

56

Do a grammar check

4

57

Use the thesaurus

12

Email software
58

Start an email software application

5

59

Exit an email software application

6

60

Set up a filing system for storing messages that I send and receive

9

61

Set up my email software to send only plain text

12

62

Compose and send a new message online, including the name and email address of the

3

intended recipient, and a meaningful subject line
63

Check for an incoming message

2

64

Read an incoming message

1

65

File a received message

4

66

Delete an unwanted incoming message

2

67

Print a received message

3

68

Reply to a received message, including pasting of parts of the received message

2
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69

Compose a new message offline, including the name and email address of the intended

9

recipient, and a meaningful subject line
70

Send a message that I have composed offline

7

71

Paste a previously composed word-processed text into a message that I will send

9

72

Send a message to multiple recipients

4

73

Forward a message to one or more recipients

4

74

Open an incoming attachment and I know where it is filed on my computer

3

75

Send an attachment to a message: a Word document, a picture, a sound file, etc

5

76

Set up and maintain my email address book

9

77

Set up and send group messages

10

78

I understand basic “Netiquette”

11

79

I understand why I should never open an unidentified attachment

7

80

I understand that computer viruses can be transmitted via email and that up-to-date anti-

7

virus software is essential while I am receiving and sending messages
81

I understand that my computer can be “hacked” while I am online and that a firewall is

9

essential
82

I understand the implications of copyright and plagiarism when using materials contained in
other people’s emails:

The table below summarises these results in a form of
scores. Each point in the previous table represents one mark
and thus the total score will be 82. Also, scores have been
transformed into percentages to facilitate interpretation.
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Teacher

Score out of 82

%

Teacher

Score out of 82

%

1

80

98%

2

18

22%

3

65

79%

4

71

87%

5

48

59%

6

70

85%
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7

72

88%

8

73

89%

8

62

76%

10

69

84%

11

33

40%

12

43

52%

13

68

83%

14

81

99%

15

80

98%

16

81

99%

17

31

38%

18

41

50%

19

4

5%

20

74

90%

21

81

99%

Average score 59/82

Average percentage 72%

Discussion of results
Analysis of the results has shown that the majority of the
students (79%) hand their project works to their supervisors
while only 18% send them by email. Similarly, the number of the
teachers who receive these works by hand is much bigger than
that of the teachers who receive them by email (12 vs 3)
excluding those who use both ways.

Also, a considerable

majority of the participant students (69%) use a hard copy while
only 27% of them use an electronic one. However, teachers are
almost divided equally between those who use a hard copy and
those who use a soft one (7 vs 6) in addition to those who use
both ways (8 teachers). Generally, these results give a strong
indication that both teachers and students have a tendency to
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use traditional methods rather than technological ones in dealing
with graduation project works. This supports findings of some
previous studies (e.g. Ahmed 2014) that some Libyan teachers
are technophopes because they lack knowledge and experience
in using technology and thus they are not aware of its
importance and usefulness.
When asked whether they like the way they use to submit
their works to their supervisors, 88% of the participant
supervisees said ‘Yes’ while only 12% gave a negative answer.
The same applies to teachers; 17 teachers liked the way they
use while only four disliked it. Interestingly, all teachers and
students who said they do not like the method they use were
using a hard copy. This supports findings reached by Emhamed
and Krishnan (2011) that most of the Libyan teachers have
positive attitudes towards integrating technology in their teaching
process.
When they were further asked about their reasons for using the
method which they do not like, students either said that it is the
preferred or demanded method by their supervisors or that it is the
only option they have because they do not have computers to use an
electronic copy. The latter reason was also mentioned by teachers
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who attributed their lack of use of a soft copy to their students who
either do not use the internet or who lack computer skills necessary
for using a soft copy. This harmonizes with Ahmed’s (2014) findings
that one of the reasons for not utilizing technology is the bad quality
of the internet service including weak signal coverage in some areas
and the unavailability of the internet service in some other areas of
the country with the added fact that technological facilities including
computers, internet and mailing services are either limited or
unavailable in Libyan educational institutions.
When asked about the method they like to use, a
considerable majority of the participant students (59%) selected ‘hard
copy’ as their preferred choice while 41% preferred using ‘soft
copy’. Most of those who preferred using hard copy attributed that to
its advantage of meeting the supervisors and discussing errors with
them which makes understanding clearer and easier. On the other
hand, most of those who preferred using a soft copy highlighted
some of its features including being quick and flexible in sending and
receiving their works and in making the corrections without the need
to rewrite everything which saves effort and time in addition to being
economic and not costly in terms of money and paper.
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To further explore both the students and teachers computer
skills, participants who used a soft copy were asked about the
procedure used to give corrections, comments and feedback. The
answers show that most of the supervisors use highlighting using
different colors or underlining words and sentences which contain
errors. It was also clear from the answers that only a few teachers
use Track Changes functions like giving comments and corrections in
balloons at margins. Some answers have also shown that some
teachers make corrections orally or they make them themselves in
the same copy or in another copy which may indicate that these
teachers are not acquainted with the basic computer features.
Regarding the use of email, the results have shown that only
34% of the participant students use email to send and receive their
graduation project works while 66% do not use it. This contradicts
results obtained from participant teachers which show that 13
teachers use email contrasted with 8 who do not use it. The main
reason for not using email is that students or their supervisors do not
have email or do not have or use the internet. Other major reasons
include preferring using a hard copy or face to face communication
between supervisors and supervisees.

It is obvious from these

answers that the majority of students and a considerable number of
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teachers are not integrating technology in graduation project works.
This is supported by the teachers’ scores in the second part of the
questionnaire which show that the average score in basic computer
skill needed by the English language teacher is only 72% which
means that, on average, teachers lack 28% of these basic skills. It
should be emphasized here that we are talking about basic skills and
not highly sophisticated ones. Possible reasons for this suggested by
some previous studies (e.g., Emhamed 2011, Abdullah 2014)
include lack of training, lack of hardware, and lack of administrative
support.
Conclusion
This research paper aimed at investigating the use of
technological tools and computer applications in writing and
supervising graduation projects in the Department of English at
University of Zawia. The results have shown that most of both
teachers and students are not efficiently utilizing these technological
tools in their graduation project works. It has also been found that
most of those who exploit technology in their works have very limited
computer skills and are not aware of the wide range of possibilities of
using and benefiting from technology and its applications related to
teaching and learning English as a foreign language. Although some
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reasons for such situation are realistic and convincing including bad
internet service and lack of facilities in educational institutions, other
reasons might be superficial and impractical including negative
attitudes, lack of desire and will to change oneself, and indifference
which may result in students and teachers being not aware of the
importance and usefulness of using technological applications in
teaching and learning and particularly in graduation project works.
In order to address this issue, there is an urgent need to raise
the teachers’ and the student’s awareness of the benefits and profits
of integrating technology not only in their graduation project tasks but
in all other educational works. Another important step is to provide
necessary training for teachers and students to acquaint them with
the necessary knowledge and skills of using computers and their
applications through well-prepared and well-organized training
courses and workshops. This will not be possible if institutions
continue to lack related facilities and necessary equipment.
Therefore, providing institutions with these facilities and equipment
should be given priority by administrations including the ministry of
education. This will eventually change the negative attitudes and the
feelings of indifference amongst both teachers and students and will
lead to improvement in the quality of the educational outcomes.
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صناعة الخطاب اإلعالمي وتأثيره على المجتمع الليبي
د  :ناصر ابوالقاسم محمد

كلية اآلداب – قسم اإلعالم

توطئة
تعد وسائل االعالم هي الوسيط االساس الذي نتلقى منه معلوماتنا عن العالم الخارجي
,والصورة هي مادتها االساسية بوصفها اعادة بناء الواقع في نسق تمثيلي يستوعبه الوعي
االنساني .فلوسائل االعالم دور كبير في الترويض السايكولوجي والفكري ,والتضليل
والتالعب االيديولوجي .ونجد ان اتجاه وسائل االعالم نحو (صحافة المستقبل) وهي
الصحافة االلكترونية وآليات وسائل التواصل االجتماعي بدات تفرض نفسها بدون استئذان
من قانون دولة او خضوع لمعايير المهنة او اخالقياتها وكما نرى تحولها بطريقة سريعة الى
مصدر أساسي للمعلومات وتسندها أشرطة الفديو المصورة من قبل المواطن االعالميi
اوشهادات الناس المستقلين وغير المستقلين.ii
ان عملية اختالق االحداث واالخبار هذه التعد اشكاال بحد ذاتها مع الواقع االعالمي لكن
مايصاحب هذه االختالق من طريقة قولبة الخطاب الموجه ضمن تقنيات اسلوبية تبدو
للمستقبل لها على انها منطقية ومتقبلة وتقترب من الواقع النفسي والذي يحياه المواطن الليبي
المستقبل لذلك الخطاب رغم تمتع الخطاب باالنحياز والتعتيم والتهييج ليصل لحد الغاء
االهتمام بالقضية االساسية للمواطن المستقبل ذاته.
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ان االعالم الحكومي الليبي يعاني الشلل المزمن في االداء بسبب االصراعات والمناكفات
السياسية التي ادت الى ابعاد الكفاءات االعالمية عن ادارة شبكة االعالم الليبي ,وبالتالي
تقديم خطاب اعالمي عقيم ,ال بل اصبحت الشبكة مجاال للتعليق واتخاذها كنموذج للفشل
االعالمي.
اهمية البحث ومشكلته
ويتكون االعالم الليبي من مستويان ,االول االعالم الحكومي والذي كان اداؤه سلبيا و ال
ينسجم مع مستوى االحداث ,اما النوع الثاني من االعالم فهو االنتهازي الذي يتصيد في
زمن االزمات في محاولة للتربح على حساب آآلم المواطن مدفوعا تارة من قبل جهات التريد
للبالد خيرا ,وتارة اخرى للكسب المادي عن طريق االبتزاز السياسي ,عبر طريق خلط
الحقيقة بالكذب بحجة الدفاع عن هذا المكون او ذاك.
ان الخطاب االعالمي اليوم قد تجاوز السلطات الثالث (التشريعية والتنفيذية والقضائية)
وتعدى ذلك للتأثير على الحكومات والمؤسسات والمنظمات المعنية التي باتت ال تحسب
للتأثير االعالمي الحسابات الكبيرة .ولم يأت تطوير ادوات وسائل االعالم وتوسيع رقعتها
من فراغ بل من ادراك فاعلية والتأثير البالغ لوسائل االعالم وخطابها.
وتتلخص مشكلة البحث بأن الخطاب االعالمي الليبي قد عانى من أسفاف لغوي وضعف
بين في المضمون المعنوي والقوالب اللفظية المستخدمة وفي االسلوب التعبيري المباشر
وطرائق االداء المصاحبة له ,واستمر افتقاره لالسلوب الخطابي القادر على ايصال القضية
الليبية الى الراي العام وتتركز المشكلة في االسلوب وليس في المضمون ,باالضافة الى ان
عدم توظيف اللغة العربية في الخطاب االعالمي والذي افقده الجمالية وعدم الوعي باللغة
العربية واهمية تجديد الصيغ االعالمية لتتناسب مع التطور التكنولوجي.
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هدف البحث
يكمن هدف البحث على الوقوف بجدية على مظاهر الضعف التي تعتري الخطاب
االعالمي الليبي اجل الخروج من دائرة مضمون الخطاب الى أسلوب الخطاب وابتكار
اساليب خطاب مقنع ومؤثر من خالل استنباط ستراتيجيات اقناع كافية لبناء رأي عام عربي
وعالمي ومؤثر وفعال او العمل على استحداث قوالب جاهزة للخطاب االعالمي من خالل
قواعد اساسية للغة ومعايير منظمة لالداء اللغوي وتجديد الصيغ االعالمية وجعلها متناسبة
مع التطور التقني المهول لوسائل االتصال وتنوعها.
حدود البحث
يتحدد البحث بمالحظة الخطابات االعالمية الموجهة اثناء ازمة الصراعات الداخلية بين
ابناء الوطن وماتالها من احداث والتي بثتها القنوات الفضائية الرسمية وغيرها من خالل
مجتمع من االعالميين العاملين في الوكاالت االخبارية والقنوات الفضائية والصحف اليومية
والصحف االلكترونية وقد شمل البحث االعالميين من محررين ومراسلين ومقدمي برامج
ومحللين سياسيين ومسؤولي صفحات في الصحف وروساء ومدراء التحرير والمندوبين
والمصورين واغلب الشرائح المجتمعية الناشطة في مواقع التواصل االجتماعي من مثقفين
وشباب واعي وغير واعي والذين باتوا يشكلون فئة المواطنين االعالميين الذين يقوموا بنشر
الحقائق عن طريق الفيس بوك دون الرجوع الصل هذا النص او الفيديو.
فرضية البحث :
للخطاب االعالمي الليبي او الموجه لليبيين الموجود على الساحة الليبية بأستثناء االعالم
االليبي الرسمي عدد من االستراتيجيات التي تصنع منه خطابا مقبوال منطقيا فضال عن
استخدام عدد من القوالب الغير معرفة للعديد من االعالميين والمختصين بالشان الليبي.
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منهج البحث:
اعتمد الباحث المنهج العلمي الوصفي في االستقصاء حول فقرات معينة باالساليب التحريرية
للخطاب االعالمي في القنوات الفضائية الرسمية وغير الرسمية .
الخطاب االعالمي
ان مقاالت الرأي والدراسات السياسية واالجتماعية والثقافية وكل المواد الصحفية التي
تتحمل ابداء الراي بوضوح وصراحة وكل مايمر بوسيلة اعالمية يعد خطابا للوسيلة وهي
االخبار والتقاريراالخبارية فاالعالم برغم رسالته االنسانية وضوابطه المهنية واالخالقية ,اال
ان كل ماينشر في وسائل االعالم له اهدافه والتي تخدم هذه الوسيلة التي تنشره للمتلقي.
فاالخبار ليست رواية لالحداث فقط وانما هي صناعة ودرء اساس من خطاب وسيلة
االعالم ,تحمل اهدافها وتوجهات مرجعيتها السياسية واالقتصادية واالمنية فهي مواد تم
انتقاؤها ومعالجتها وتوجيهها بعناية وتحمل وظائف واضحة ,وبذلك تصبح الوسيلة االعالمية
عنص ار من العناصر المحددة للقيم االخبارية ,والقيم االخبارية الية مؤسسة تعكس سياستها
االعالمية والكل يعرف ان السياسة االعالمية جزءا اليتج أز من السياسة العامة الية سلطة او
مؤسسة وكما عرفها اليونسكو انها" مجموعة من المبادئ والمعايير والقواعد التي تحكم
وتوجه سلوك االنظمة االعالمية ,والتي عادة تشتق "تستنبط"من شروط االيديولوجيا السياسية
والقيم التي ترتكز اليها في بلد ما".iii
تستخدم وسائل االعالم مسميات ذات دالالت تعبر عن سياستها االعالمية كأستخدام
مفردة (شهيد او قتيل) لوصف ضحايا الحروب والعمليات االمنية اواسخدام وصف (قوات
االحتالل) لوصف القوات االجنبية المعادية او استخدام وصف (الحكومة الوفاق أو الغير
شرعية) اشارة للحكومة الليبية بطرابلس وغيرها من المسميات واسلوب المعادل الصوري
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للخبر التلفزيوني من خالل استخدام صورة التتعلق بالحدث االمني نفسه وانما صور من
االرشيف الحداث سابقة مشابهة تخدم غرض القناة وموقفها من الحدث نفسه ,واسلوب
التوسع واالختصار في الخبر حسب الحاجة والموقف من مضمونه.

iv

واقع الخطاب االعالمي الليبي
ميزت االختالفات الموضوعية والفكرية والبيئية والعقائدية الخطاب االعالمي الليبي ,
ويجسدها خطاب الحركات واالحزاب الليبية المعاصرة ليتجاوز مستوى االختالف بين حركة
وأخرى او من وقت الى آخر ويكون على مستوى الحركة نفسها في الوقت نفسه ,وهذا التنوع
يعكس حجم الخالف حول هذا الخطاب الذي يأخذ ابعادا فكرية وطائفية وسياسية واحيانا
شخصية.
ان حالة االنقسام الذي فرض على الخطاب االعالمي نتيجة انقسام االحزاب والحركات
السياسية ذاتها في االنتخابات والتي فرضت التسابق نحو صفة االسالمية لحركاتها وبالتالي
اعالنها لكونها سنية اواخوانية او فب اررية اوستمبرية ليبدو الخطاب صدى لحالة االنقسام التي
تعيشها االطراف المتصارعة على السلطة.
ان الساحة اال عالمية الليبية تعاني من سيول خطابية متالطمة نازفة ومن حالة تنافس
اعالمية للحصول على اوسع قاعدة مشاهدة لخطابها الموجه والذي يخرج احيانا عن المعقول
جراء التسابق المحموم بين القنوات االخبارية للحصول على اكبر عدد ممكن من االخبار
ولتسبق نظيرتها من القنوات االخرى

ليمسي المتلقي الليبيى وسط ركام من الضجيج

االعالمي وهنا يبرز التساؤل االتي هل استطاع الخطاب االعالمي الليبية ان يتسم
بالمصداقية والدقة المهنية في تغطيته االخبارية لالحداث المحلية طيلة الثمانية سنوات؟
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اسلوب الخطاب االعالمي
يقول الجاحظ (( إن الخطاب لو صدق من غير معدنه كان أكثر تأثي ار في السامع أو
القارئ )) بمعنى انه ال توجد مفاجآت تشحن وعي القارئ.
ويقول ماكلوهان ان النظام االجتماعي يحدده المضمون الذي تحمله وسائل االعالم.
وبدون فهم األسلوب الذي تعمل بمقتضاه وسائل األعالم ال نستطيع أن نفهم التغيرات
االجتماعية والثقافية التي تط أر على المجتمعات .وأن وسائل األعالم التي يستخدمها المجتمع
أو يضطر إلى استخدامها ستحدد طبيعة المجتمع ,وكيف يعالج مشاكله ,وأي وسيلة جديدة
أو امتداد لإلنسان ,تشكل ظروفاً جديدة محيطة تسيطر على ما يفعله األفراد الذين يعيشون
في ظل الظروف.
ويقول د.موسى حامد موسى
5

األسلوب يمثل األنماط المتنوعة في اللغة  ,بينما تعنى األسلوبية بتحليل هذه األنماط في

جوانبها الفردية  ,إذن األسلوبية تعنى بدراسة نتاج اللغة بأساليبها المتنوعة لتعريف دي
سوسير للغة  ,ذاك التعريف الذي أحدث ثورة في علم اللغة .إذ فرق بين اللغة التي أطلق
عليها القدرة )  ,) competenceوالتي هي عبارة عما يختزنه أفراد الجماعة اللغوية
الواحدة في أذهانهم  ,وبين الكالم )  ) paroleوهو ما ينتج من هذه القدرة من كالم
محسوس في شكل أصوات أو مكتوب  .فاللفة حينما تتحول من قدرة ذهنية إلى شكلها
المحسوس (الكالم) الذي هو وسيلة التفاهم بين الجماعة اإلنسانية  ,فاللغة في شكلها
المحسوس(الكالم) هي وسيلة الخطاب العامة التي يشترك فيها الجميع  ,وهذه اللغة تتكون
من عدد من العناصر :الصوت ,البنية الصوتية بكل تفاصيلها,القوالب الصرفية التي تمكن
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مستخدميها من صياغة المفردات  ,والقواعد النحوية التي تحكم العالقات الوظيفية بين
المفردات في التركيب أي الجملة.
والنظم التركيبية  ,والداللية  ,وحتى األسلوبية نلك القواعد المتعلقة بطرق التعبير وليس
األسلوبية) ) stylisticsهذا هو الخطاب اللغوي النفعي العام .
ستراتيجيات الخطاب االعالمي اثناء االزمات
ان مصطلح االزمة يعني 6نمط معين من المشكالت أو المواقف التي يتعرض لها فرد أو
أسرة أو جماعة .ويعرف "رابوبورت "Rapoprtاألزمة  :موقف مشكل يتطلب رد فعل من
الكائن الحي الستعادة مكانته الثابتة وبالتالي تتم استعادة التوازن.

كما يعرفها كمنج

Cumming:تأثير موقف أو حدث يتحدى قوى الفرد ويضطره إلى تغيير وجهة نظره وإعادة
التكيف مع نفسه أو مع العالم الخارجي أو مع كليهما .ويعرفها قاموس المعاني 7بأنها
مشكلة او شدة وضيق ,كما تعرف ادارة االزمات بأنها : 8االستعداد لما قد ال يحدث والتعامل
مع ما حدث .ال يخفى على المتابع لسير األحداث بخاصة السياسية منها ما لألزمات بكل
أنواعها من دور في تاريخ الشعوب والمجتمعات سواء على صعيد الهدم أو البناء ,وقراءة
متأنية لدور األزمة بشكل عام يفضي بنا إلى تلمس خيط يقودنا إلى حقيقة مفادها ان
المجتمعات التي اعتمد الهرم القيادي فيها على فرق خاصة وكفوءة في التعامل مع األزمات
كانت أصلب عودا وأكثر على المطاوعة واالستمرار من قريناتها التي انتهجت أسلوبا مغاي ار
تمثل بالتصدي المرتجل والتعامل بطرق غير مدروسة سلفا مع بؤر الصراع والتوتر ما أدى
بالتالي إلى ضعفها وتفككها ,فاألزمات ظاهرة ترافق سائر األمم والشعوب في جميع مراحل
النشوء واالرتقاء واالنحدار .في األحداث التاريخية الكبرى نجد انه بين كل مرحلة ومرحلة
جديدة ثمة أزمة تحرك األذهان وتشعل الصراع وتحفز اإلبداع وتطرق فضاءات ٍبكر تمهد
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السبيل إلى مرحلة جديدة ,غالبا ما تستبطن بوادر أزمة أخرى وتغيي ار مقبال آخر ,وكان لنمو
واتساع ,المجتمعات ونضوب الموارد المتنوعة وشدة المنافسة السياسية واالقتصادية الكلمة
الفصل في طول حياة األزمات إلى حد أصبح تاريخ القرن السابق على سبيل المثال يشكل
سلسلة من أزمات تتخللها مراحل قصيرة من الحلول المؤقتة ,ومن هنا فقد نشأت أفكار جدية
من اجل دراسة وتحليل األزمة ومحاولة الخروج منها بأقل الخسائر وتأخير األزمة الالحقة إن
تعذر تعطيلها.
اوالً :استراتيجيات بينوبت " 9خطاب اصالح الصورة الذهنية "
وهي احدى النظريات االكثر شهرة وطورها وليام بينوبت  1995حيث تمكن من الوصول
الى استراتيجيات يمكن االعتماد عليها في استعادة ثقة كل الجماهير ذات العالقة وتقليل
النشر السلبي واعادة االمور للحالة السابقة او االفضل .ويتلخص فهم االست ارتيجية بمراعاة
جوهر الهجمات التي ثتير االزمةاو تشجع التغطية السلبية في وسائل االعالم على اعتبار
ان للهجوم مكونان االول هو ارتكاب الفعل الذ يستوجب التعنيف والثاني هو التصرف
"موضوع الهجوم" مثير لسخط الجمهور واستيائه.
وهذا واضح بشكل جلي عند اعتبار الجمهور الليبي بان االعالم الرسمي الليبي هو
المسوؤل االول عن تضليله لعدم نشر المعلومات الحقيقية ومن هي الجهة التي قامت بفتعال
ازمة السيولة مثالً  .واالزمة الغامضة المشابهة والتى لها تاثيراتها السلبية الخطيرة على حياة
الناس ,وغيرها من االزامات كل هذه التساؤالت وضعت االعالم الرسمي الحكومي تحت
االتهام بالتقصير والفشل والموت .االستراتيجية تدل على ان الحكومة هي المسوؤلة عن ذلك
سواء قد تعمدت فعل تجاهل او لم تقم ببث الحقيقة كاملة او كانت تحت تأثير الصدمة او
التهديد ولم تقم به اساسا ,فاالعالم الرسمي هو المسوؤل اوال واخي ار عن اعالم الشعب بحقيقة
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االمور او حقيقة االزمة العادة ثقة الجمهور به واعتماد تصريحاته وعدم تقبل الشائعات من
القنوات المغرضة حوله.
فكما نعرف ان التصورات اهم من الحقائق وبذلك طور بينوبت خمس انواع من
االستراتيجيات وهي:
 .1ستراتيجية االنكار"النفي والتكذيب" :وهواالنكار البسيط ( ,اي انكار القيام بالحدث
والحدث ال اساس له,فضال عن ان الحدث غير ضار) .ونقل اللوم اي حدث شي
آخر ولم يقوموا بهذا الحدث.
 .2ستراتيجية التهرب من المسؤولية :وهي رد فعل االستفزاز وهو باختصار رد فعل
لهجوم طرف آخر عليه ,او عدم االمكانية اي اعتراف الوسيلة االعالمية بالقيام
بالحدث ولم تكن لدينا المعلومات الكافية,او الحادث العرضي اي تبرير الفعل
على انه كان عرضيا او حادثا مؤسفا ,او عرضه كنوايا حسنة اي ان الفعل او
الحدث كان بنية حسنة.
 .3تخفيض درجة اللوم :وهنا يستخدم اسلوب التعزيز والتفاخر من خالل استعراض
المزايا الحسنة والمنجزات الجيدة ,او التقليل من شأن الحدث اي ان الفعل ليس
خطي ار او من خالل التفاضل ان طرح وعرض الحدث على ان الفعل اقل خطورة
من افعال مماثلة تكون اكثر سوءا .او من خالل طرح اسلوب التفوق ووضع
الحدث في سياق مقبول او الهجوم المضاد وهي تقليل مصداقية موجة الهجوم.
 .4اتخاذ اجراءات تصحيحية :اي التخطيط لحل المشكلة او منع تكرارها.
 .5االعتراف بالذنب :وهو االعتذار عن التقصير.
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ثانياً :استراتيجية كومبز"الرد على االزمات" :10وهي حماية صورة المؤسسة الحكومية
من التشويه جراء االزمة وبنيت على توجهين اثنين في 1995و:1996


االول ان شرعية اية مؤسسة في المجتمع تبنى على امتثالها لقواعد المجتمع وتوقعات
الجماهير وهنا تعد االزمة خط ار او تحديا لهذه الشرعية.



والثاني تنطلق من ان الجماهير تصدر احكاما على اسباب االحداث بناء على ثالثة
ابعاد مختلفة مكان الحدث ومدى التحكم في الحدث واستقرار الحدث ويتأتى العالج
لالزمة طبقا لهذا المفهوم.

وتقسم الى خمسة انواع من االستراتيجيات هي:
 . 1ستراتيجية التفنيد :وهي عملية اقناع الجمهور بعدم وجود االزمة من خالل انكار وجودها
او توضيح عدم وجودها والتأكيد على عدم وجود االزمة اساسا.
 .2ستراتيجية التهرب من المسؤولية :وهو نفي القصد والتعمد اي لم نقصد ايذاء احد او من
خالل نفي او انتهاك القوانين ,ونفي انتهاك القوانين والنظام ومحاولة تقلقل الضرر المرتبط
باالزمة ,او االدعاء ان الضحية يستحق مالحق به من ضرر النه اساء التصرف.
 .3ستراتيجية االرتباط :تسعى هذه االستراتيجية الى كسب التصديق العام للجمهور اثناء
االزمة من خالل ممارسة التعزيز عبر تعزيز خواص سياستها او طرح تفوق سياستها او من
خالل مدح اآلخرين.
 . 4ستراتيجية المغفرة :وتعمل على كسب عفو الجماهير واحداث قبول لالزمة وتشتمل على
ثالثة ستراتيجيات فرعية:


المعالجة :وهي رفع اآلذى من خالل التعويض وتقليل المشاعر السلبية.



التوبة :االعتذار وطلب العفو وهذا يقلل الصور السلبية في ذهن المواطن.
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التصحيح :وهي تلي التوبة وتعمل على منع تكرار االزمة.

 .5ستراتيجية االستعطاف :وهو تصوير الحدث على انه استهداف خارجي خبيث وان
الحكومة هي الضحية وهذا نراه جليا في تصوير الحكومة االوفاق اثناء حدوث اى ازمة ,
بأنها ضحية هجمة شرسة ارهابية تنوي النيل منها وافشال مخططها الوطني.
ثالثاً :نموذج السلسلة المتصلة  :وهي استراتيجية تتحكم بمواقف االزمة بحرفية عالية وتنقسم
الى استراتيجية المناصرة والثاني هي التهدئة او التكيف والتوافق والتي تعني بناء الثقة مع
الجماهير اثناء االزمة ومعالجة والرد على كل حالة على حدة.
المهنية بالخطاب االعالمي
شهد االعالم الليبي بعد احداث عام  2011تحوالت جذرية في الشكل والمحتوى والعدد
والجمهور والوسائل التقنية ,لكن دور االعالم في ظل المرحلة الجديدة أصبح موضع
انتقادات كثيرة بسبب التداخل والعالقة المتأزمة بين السياسي واإلعالمي ,وبسبب عدم التزام
اغلب المؤسسات االعالمية بقوانين النشر والبث االعالمي وعدم تطبيق المعايير المهنية
ومواثيق الشرف االعالمي في تغطية األحداث واألزمات التي شهدتها ليبيا من صراعات
مواجهات مسلحة ا.
إستراتيجيات تحجيم (داعش) اعالميا
االستراتيجية هي (التموضع) ,ولكي نتمكن من التموضع اعالميا وتحجيم (داعش) نحتاج
الى استراتيجيات جاهزة قمت بوضعها ورسمت فيها خارطة طريق لخطاب اعالمي محلى
ليبيى ,و هذه القوالب جاهزة يمكن للخطاب االعالمي الليبي المضاد لـ(داعش) االستفادة
منها .
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اقدمت (داعش) على استغالل المشاعر ووظتفها لتحقيق مصالح ذاتية على حساب المنطق
وبما يخالف العقل ,ونقصد بالمنطق هنا القواعد العقلية المتفق عليها .هذا االستغالل
المغرض تعمدته (داعش) عند ارتكاب مغالطات منطقية بهدف تضليل وإيهام الشعب الليبي
والعالم من خالل عدة اساليب بيداغوجية

11

القوالب االعالمية المضادة
 .1قالب التركيب  :يحتمل هذا القالب االنتقال من الكل الى الجزء من خالل ميل الشعوري
بان الصفات المشتركة بين االشياء او االشخاص باالمكان مشاركتها وانطباقها على
الجميع ,واستخدمته (داعش) من خالل اطالق تسمية (الكفار) على المكونات كافة
لكونها التؤمن بمعتقداتها ,والقالب المقترح هو وضع (داعش) ضمن قالب التركيب من
خالل وصفهم (بالكفار الهوالكوين) وهذه الصفة ستجردهم من االسالم اوال ومن
االنسانية ثانيا واليخفى علينا ان بدايات التنظيم منذ عام  2006المتشدقة بالجهاد
العنفي والذي أكدته ( )150آية تختص بالقتال وموجودة بالقرآن الكريم والذي اعتبروه
تجديدا للدين االسالمي ,اال انه انحسر وبدأ بالتخاذل لعزوفه عن التنظير واالدبيات
االسالمية والتي لم يأخذ منها سوى الشعارات واالناشيد الحماسية والكليشات الفارغة من
المضمون الثقافي الحيوي والتي اصبحت فيما بعد أداة االستقطاب الكامنة للتنظيم.
 .2قالب التحريف  :وهو االسلوب الذي استخدمته (داعش) في صنع صورة متوحشة
وعنيفة ومؤذية خالفا لواقعها الذي يؤكد عدم قدرتها على القتال في الميدان وسنستخدم
هذا القالب لتحريف هذه الصور البشعة التي ابتدعتها (داعش) الى حقيقة كونه جبان
وغير مؤهل عسكريا للقتال وغير قادر عن الدفاع عن نفسه بارض المعركة فليجأ الى
اساليب الجبناء وهو قتل والتمثيل باالسرى وهو ليس من تعاليم االسالم ,وبالوقت الذي
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تلجأ مختلف التنظيمات المسلحة عادة الى تحسين صورتها الذهنية وتبرير اعمال العنف
التي ترتكبها ,يتمادى تنظيم دولة االسالم بالعراق والشام "داعش" ببث تصاويره
وتسجيالته ومواده التي ينشرها من حرق ومشاهد اغتياالت ومشاهد (نحر) ويخلق صورة
ذهنية بأنه تنظيم متوحش عنيف ومؤٍذ.وغرابة خلق الصورة الذهنية مثلت ستراتيجية
"داعش " القتالية من قتل و(نحر) ورعب وتفجيرات واالجساد المعلقة والسكاكين
والتفجيرات االنتحارية رغم عدم قدرتها على القتال في الميدان ولنا في دبح المصريين
االقباط في سرت خير دليل.
 .3قالب االلفاظ الملغومة :وهو تحويل مفردة (الدولة االسالمية بالعراق والشام ) الى مفردة
(دولة الزنادقة
(زقج)

12

بالعراق والشام) اي بدل ان يكون (داعش) يتحول الى (زاقش) او

لخلق االستصغار والتفاهة تجاههم وعكس اتجاه انهم جاؤوا للقضاء على

االسالم.
والننسى بأن التنظيم استطاع ان يوصل فكرة الثورة من أجل االسالم ,لمواجهة الحملة
الهادف ة للقضاء على االسالم والمسلمين ,فعلى المسلمين أستنهاض قواهم من أجل الذود عن
لحمة االسالم ,من خالل أستخدام ايات القتال من القرآن الكريم ,متبجحا باخالقيات التنظيم
التي باتت تحافظ على "دولة االسالم" وبات تحويل التفجير االنتحاري من انتحار وعمل
الديني الى رغبة بالشهادة والتضحية من اجل الدين والذهاب على عجل الى دار االخرة دار
النعيم والفرح عمال اخالقيا للتنظيم ولم يتوان في استباحة وتدمير من يقف في وجهه وجعلها
غطاءاً الخالقياته متجاو اًز تنظيرات الكراهية لآلخر ومثالها "الطائفية " وبشكل متزايد.
 .4قالب االسئلة الملغومة وهو من القوالب المهمة لبيان ضآلة والفراغ العسكري الذي يعاني
منه التنظيم ومن هذه االسئلة التي يجب ان يكررها االعالم الليبي من خالل برامجه او
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بشكل اعالنات مستمرة على الفضائيات الحكومية بشكل متواصل السؤال االول (هل
استطاع التنظيم (زاقش) ان يحقق انتصارات على ارض المعركة عسكريا بدون ذبح
ونحر وسلب وسبي؟)
السؤال الثاني }ماذا سيتبقى من (زاقش){ اذا قمنا برفع االسالم الذي يدعيه منه (زقش)
فقط وهو تصغير واستهانه بالحجم المتنامي والذي بدأ يكبر من جراء الصور االلكترونية
واالفتراضية على مواقع التواصل االجتماعي .وباالمكان وضع العديد من االسئلة الملغومة
من قبل االعالم الليبي وهذين السؤالين مجرد مثال.
 .5قالب المتشابهات وهو قالب استخدمه التنظيم من خالل استخدام الفاظ وعبارات يصعب
التحقق من مراد قائلها عندما يبدأ بمقدمة منطقية ومتشابهة مع الواقع لكنه ينتهي او
يخلص الى نتيجة مغايرة للمنطق والواقع ومثال ذلك.
أستطاعت "داعش" األفادة من فكرة "المخلص" التي يؤمن بها المسيحيون ,والتي مؤداها
ان العالم سينقذه شخص مختار ,يخرج من منطقة الشرق االوسط ,وأنه سيحمل السيف في
رقاب الظالمين وأهليهم ,نشر"داعش" هذه الفكرة بين أوساط الشباب األوربي ,وحقق مكاسب
تمثلت بالدعم المادي ,وكذلك متطوعين للقتال في صفوف التنظيم ,وبأعداد ملحوظة.
 .6قالب التجاهل  :من خالل هذا القالب حقق التنظيم تقدم كبير افتراضي كبير ادى الى
التقدم على ارض الواقع فقد تجاهل كونه تنظيما مستوردا اتى من خارج الحدود العربية
يدعى االسالم المحرف ونستطيع من خالل هذا القالب ادانته من فيه واستخدام ذات
االساليب التي استخدمها سواء كانت وسائل اعالم افتراضية كمواقع التواصل االجتماعي
او واقعية من خالل اسرى التنظيم الذين تم اسرهم عبر المعارك وبدون اظهار
شخصياتهم  ,ويقوم االعالم من خالل قالب التجاهل بتجاهل وفضح زيف التنظيم من
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خالل بث حقائق عن لسان االسرى وتزييف احد الشخصيات التي تمثل قادتهم وعلى
اعتبار انه تم اسره من قبل القوات الليبية العسكرية النه اسر او قتل قادتهم هو االمر
الذي يقضي عليهم نفسيا بشكل كامل
 .7قالب السمك :وهو قالب يتميز بالتضليل واستخدمه التنظيم باكثر من مناسبة صرف من
خالله اهتمام اآلخرين بالحديث عن قضية أخرى وإثارة مشاعرهم بها للتغطية على
قضيته التي يعجز عن إثباتها ,وهي

أكثر تضليال من القالب السابق (التجاهل)

فاالعالم ال يسعى إلثبات قضية أخرى صحيحة بتجاهل قضيته بل يقفز إلى قضية
مغايرة إلثارة المشاعر ,وقد تكون أيضا خاطئة.
وبامكان االعالم الليبي من خالل هذا القالب وترك قضية التنظيم وما يهدف اليه
والتركيز بشكل كبير

على ان التنظيم من خالل استراتيجياته ودعوته يستهدف الفاشلين

والمنحرفين والذين لديهم ميل لالنحراف عن المجتمع الواقعي ولم يجدوا مكانا لهم مع بقية
افراد المجتمع الواحد .وكل من يذهب وراء داعش غير متدين من االساس.
وبأستخدام التنظيم لمواقع التواصل األجتماعي أستطاع ان يؤثر في الفتيات األوربيات
عبر التناغم مع أفكارهن فيما يخص "الحياة الجنسية" ,وأعتبارها سبيال للحصول على رضا
النفس او رضا الدين ,وبالتالي فأن تقديمهن للخدمات الجنسية للمقاتلين هو بدرجة مساوية
للقتال بالسالح ,فضال عن أن مشاركتها تكون أكثر تمي از اذا اقترن فعلها الجنسي بحمل
السالح.
وتشير الخلفيات التي جاءت منها الفتيات األوربيات أنهن جميعا كن قد خرجن من
تجارب عاطفية فاشلة او تجارب سيئة جدا لم تستطع خاللها هذه الفتيات من أشباع رغباتهن
فكان من السهل التأثير عليهن من هذا الطريق ,عبر تقديم الفرص لهن إلشباع رغباتهن.
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ولذا رأينا أن موجة الفتيات األوربيات بدأت باألضمحالل نتيجة ما حصل لمن شاركن في
صفوف "داعش" من أساءة وأستخدامهن كآلة للجنس والترفيه فقط.
 .8قالب البلهوان  :وهو قالب يمارس من قبل وسائل االعالم بشكل متزايد وتمارس فيه
وسائل االعالم تضليال حيث تسلط الضوء على جانب أو مثال أو قصة ما لتسارع إلى
التعميم واستدرار المشاعر تجاه قضية أكثر شموال .وهنا البد من ان يركز من خالل
استخدام قالب البلهوان على توضيح الوحشية والتفنن باساليب القتل واالعدام وذبح
الكفاءات الليبية من ضباط ومهندسين واطباء وغيرهم علنا .
وبالعودة الى أساليب الرعب والصدمة وما كانت تمثله من عقيدة لدى "داعش" هي
األخرى بدأت باألفول نتيجة ان هذه األعمال باتت تاتي بالتأثير السلبي على التنظيم ,اذ انها
تسببت في وقوف أهالي المناطق التي تحت سيطرتهم بوجه مقاتلي "داعش".
ان "الذاتية " الموحلة في كيان التنظيم فسرت هذه الوحشية واطالق اليد في العنف
والتجني او كسر االعراف والقوانين ,واالغراق بالذاتية جعل اآلخرين بمجملهم غرباء لفكره
ومنطقه وايديولوجيته حتى وأن تماثل الدين والوطن والعرق ,اال ان العنف في جوهره عملية
ذات ابعاد "نفسية" الابعاد "قوة" فلوال االستعداد النفسي ماارتكبت الوحشية.
وبالمجمل فأن "داعش" أستطاع عبر وسائل التواصل االجتماعي ,وكذلك اإلعالم من
تشكيل صورة مرعبة عنه ,وهو ما أسهم في تحقيقه تقدما كبي ار على األرض ,بسبب حالة
الخوف والرعب التي كانت تسيطر على أهالي المدن التي يدخلها كمدينتى سرت و درنة.
وتمكن من أن يحقق مكاسب على االرض بأستخدامها أسلوب الرعب اإلعالمي كوسيلة
للتأثير على معنويات القوات األمنية وسكان المناطق التي يهاجمها .وأضفاء صفة القدسية
على أعماله ونشاطاته بأستخدام مفردات الخالفة األسالمية وأستقطاعه أليات من القرآن
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الكريم لتبرير أفعاله ,و كذلك أيصال صورة بأن تقدمه على األرض أنما جاء عن طريق
المعونة االلهية له.
وقام بأستخدم أحد األحاديث النبوية "أنما نصرت بالرعب" ,وتوظيفه عبر وسائل التواصل
االجتماعي بشكل كبير ,وتمكن من الدخول الى عقول الشباب الذين يعانون من الفراغ
الروحي ,وكذلك أستغالل النقمة ضد فشل الحكومة في تقديم ابسط الخدمات للمواطن او
تقديم نفسه على انه المنقذ لما يعانون من مشاكل.
إننا االن بصدد فلترة

13

االفكار والمعلومات واالخبار التي يتيحها التفاعل على

االنترنيت ,الن عملية االكتفاء بمعلومات االنترنيت وماتقدمه الصحافة المستقبلية سيخلق
لدينا مواطنين مستهلكون للتضليل وبخضوع تام ,فأننا بحاجة الى المهنية االعالمية والتي
بدأت بالتالشي جراء الصحافة المستقبلية وكل المحاوالت المحلية والعربية والعالمية كان
هدفها اللجوء الى وضع معايير رقابية واهملت ان المعايير المهنية هي من اوجدت المعايير
الرقابية والمهنيون هم من يضعوها ,والمؤسسات االعالمية الكبرى كالـ "بي بي سي" او "سي
ان ان " او "العربية " تستقي معلوماتها من "الفيس بوك" و"التويتر" و"اليوتيوب" وتطلب في
نهاية كل نشرة اخبارية ان يدلوا بارائهم تجاه االحداث العربية االخيرة من خالل تلك المواقع.
رغم ان المواطن البسيط اليوم في ليبيا يغرق في استهالك مضامين متنوعة من وسائل
إعالم متعددة األهداف واألغراض ,ليصبح عاج از عن التمييز بين الخطأ والصواب ,بين
الخبر واإلشاعة ,ال وبل محبطا في كثير من األحيان بسبب زيادة القلق من تمركز وسائل
اإلعالم في التجمعات االعالمية الكبرى والسباقات االلكترونية االعالمية للوصول الى
تحقيق الصحافة المستقبلية.
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النتائج:
 .1تعيش وسائل االعالم الرسمية وغير الرسمية والمستقلة وغير المستقلة في ليبيا حالة
انفالت اعالمي تبتعد فيه عن المعايير المهنية واالعالمية وبتغييب كامل لقوانين النشر
وانتهاك متكرر ومستمر لقواعد ومواثيق وقوانين العمل االعالمي من خالل عدم االلتزام
بالمصداقية والشفافية والنزاهة والحيادية والموضوعية والتوازن في التغطية االعالمية.
باالضافة الى مجهولية مصادر التمويل المالي الداخلي والخارجي

لبعض للمؤسسات

االعالمية يثير الشك في مصداقية رسالتها االعالمية ودورها الوطني .واالساءة الشخصية
وانتهاك الخصوصية وتبادل االلفاظ المسيئة واالتهامات الباطلة غير الموثقة عبر وسائل
االعالم وكثرة الشكاوى المرفوعة من قبل المواطنين والسياسيين ولنا في الهالل النفطي خير
دليل.
 .2تمارس جميع وسائل االعالم ستراتيجيات للخطاب الذي يستخدموه بدون ان يعلموا بذلك,
وتمكنت وسائل االعالم المغرضة والتي تدعى كونها ليبية باالساس هذه االستراتيجيات
بحرفية كاملة اثناء ازمة بعض المدن الليبية مثل سرت ودرنة ان كانت هي تعلم او التعلم
بذلك  .وغياب الخطاب الوطني الموحد إزاء األحداث واألزمات والموضوعات المهمة,وبروز
ظاهرة االنقسام واالختالف في التغطية المتعلقة بحوادث اإلرهاب والفساد واألزمات
السياسية,وعدم االتفاق على مصطلحات ومفاهيم محددة تمنع التأويل وااللتباس مثل وصف
العمليات االرهابية بالمقاومة والجهاد.
 .3انحصر االداء االعالمي الحكومي الليبي بالمحاصصة السياسية التي ابعدت الكفاءات
عن االداء الحكومي والتعكز على مالكات غير اعالمية . .وارتباط أغلب المؤسسات
االعالمية بأشخاص او احزاب سياسية ودينية وطائفية أو جهات خارجية جعل الخطاب
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االعالمي مصبوغا باالنحياز الواضح وعدم التوازن في التغطية االعالمية.والنتجاهل الخوف
والتهديد بالقتل الذي يسيطر على العاملين في مهنة االعالم واستشهاد وإصابة المئات من
االعالميين جعل من الحرية المفترضة لعنة على االعالمي وليس امتيازا ,واضطر الكثيرون
للهجرة أو الصمت أو االنخراط في لعبة التجاذبات والمصالح الشخصية والفئوية بعيدا عن
قواعد المهنة.
 .4اغلب القيادات االعالمية تتولى مناصبها ليس وفق معايير الكفاءة العلمية والتجربة
المهنية ويتم اختيارها في ظل اعتبارات العالقات الشخصية أو االرتباط الحزبي او االنتماء
الفئوي أو المحاصصة السياسية,وال يوجد تنسيق وتكامل بين المؤسسات االعالمية المهنية
والمؤسسات االكاديمية والتعليمية مثل كليات وأقسام االعالم التي تزايدت اعدادها واصبحت
تخرج المئات من االعالميين سنويا ,دون ان تتوفر لهم فرص التعيين و العمل والتدريب
ّ

المهني .وعدم وجود دراسات جدوى علمية رصينة محايدة للمؤسسات االعالمية وعدم اجراء

دراسات ميدانية للجمهور والتوزيع وكيفية الوصول للفئات المستهدفة جعل اغلب المؤسسات
تعمل في ظل نوع من العشوائية وغياب التنظيم والمتابعة.
التوصيات
 استحداث قوانين وتشريعها لتصبح نافذة تتحكم في سلطة وسائل االعالم. اضافة مادة قطاعية للمواد التدريسية في كليات االعالم بعنوان (تحليل الخطاباالعالمي) وتعتبر كمنهجية رغم تضارب واختالف المفاهيم واالطر النظرية الخاصة بتحليل
الخطاب لكنه عموما يعتمد على علوم ومناهج اجتماعية عدة ,كما يدمج بين المساهمات
الحديثة والنقدية في مجال اللغويات واللغويات التطبيقية والنقد االدبي ,ويزاوج بين التحليل
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اللغوي والسيميولوجي ,ويستفيد من االتجاهات الحديثة في التأويل ,والتيارات النقدية في علم
االجتماع واالنثربولوجيا ,والدراسات الثقافية ,وعلم النفس االجتماعي.
 تحجيم القنوات الداخلية لالحزاب وفرض الرقابة المهنية على عملها. أعادة النظر بكفاءات االعالم الحكومي الليبي وابعاده عن قانون المحاصصة الغيرمنصف.
 أنسنة الخطاب االعالمي تعني أن يصبح أكثر اهتماماً باإلنسان منه بالسياسات والقضاياالعامة ,وأن فكرة األنسنة ,وقيمتها األخالقية ,تنبع من أنها فكر إنساني يؤمن بفضائل
اإلنسان التي وهبها هللا عز وجل لإلنسان ,بإضفاء صفة اإلنسانية على األحداث التي
تتناولها وسائل اإلعالم المختلفة.
قائمة المراجع-:
 -1بد هللا بن محمد بن سعد آل تويم ,العالقات العامة والصحافة ,استراتيجيات التحرير
والردود ,ط 1الرياض. 2007,
 -2د.موسى حامد موسى ,محاضرة االسلوبية (علم االسلوب)
 -3حميد جاعد محسن,التخطيط االعالمي ,المفاهيم واالطار العام ,دار الشروق ,عمان
.1998
4- )1
http://ar.wikipedia.org/wiki/.

1

http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar

1

56-

http://www.investopedia.com/terms/c/crisis-management.asp
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الهوامش
 iالمواطن الذي يصور االحداث على كاميرته او جواله
 iiاالشخاص المبرمجين من قبل شركات او جهات حزبية او منظمات ارهابية لبث هذا
الخطاب الكترونيا.
 iiiحميد جاعد محسن,التخطيط االعالمي ,المفاهيم واالطار العام ,دار الشروق ,عمان
 ,1998ص.73
 ivفي علم تحليل الخطاب اليوصف مضمون الخطاب بمايعبر عنه بالكالم او القول
المجرد فقط,وانما ياخذ بنظر االعتبار عدة اشكال او

اجراءات تطال احيانا القول او

الخبر نفسه مايشكل رسالة مضافة الى الرسالة التي يحملها الخبر " فالرسم في الصحيفة
قول كان او كاركاتير او رسم تعبيريا رمزيا في عرض موضوع ما  ,وابراز العبارات عن
طريق وضعها في مانشيتات قوال مضافا الى المنطوق اللغوي لعبارة المانشيت فاالبراز قوال
مضافا واالخفاء ايضا قوال.
 5د.موسى حامد موسى ,محاضرة االسلوبية (علم االسلوب)
6 http://ar.wikipedia.org/wiki/.
7 http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar
8 http://www.investopedia.com/terms/c/crisis-management.asp
د.عبد هللا بن محمد بن سعد آل تويم ,العالقات العامة والصحافة ,استراتيجيات التحرير
9والردود ,ط 1الرياض 2007,ص.146-142
 10د,عبد هللا بن محمد بن سعد آل تويم,مصدرسبق ذكره ,ص156
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 11البيداغوجيا :هي سلوك في التنقل بالمعلومة درجة درجة حتى تصبح مفهوما مؤث ار في
السلوك .فهي معرفة و سلوك ينطلق بداية من دراسة إمكانيات المتلقي  ,فندرس نقاط قوته
ونقاط ضعفه  ,وندرس نقاط تنبهه و نقاط غفلته  ,ثم التعامل معها بطريقة تخدم الهدف
الذي نريد أن نصل إليه في سلوكه  ,ومشاعره  ,ثم في أفكاره .إذن فالبيداغوجيا هي مشرحة
السلوك اإلنساني و ما يدفع إليه و ما يؤثر فيه  ,و كيفيات التحكم في كل ذلك.
 12الزندقة أو هرطقة عبارة عن مصطلح عام يطلق على حاالت عديدة ,يعتقد أنها أطلقت
تاريخياً ألول مرة من قبل المسلمين لوصف أتباع الديانات المانوية أو الوثنية والدجالين
ومدعو النبوة والذين يعتقدون بوجود قوتين أزليتين في العالم وهما النور والظالم ولكن
المصطلح بدأ يطلق تدريجيا على الملحدين وأصحاب البدع ويطلق بعضهم على كل من
يحيا ما إعتبره المسلمون حياة المجون من الشعراء والكتاب واستعمل البعض تسمية زنديق
لكل من خالف مبادئ اإلسالم األساسية.
 13ارجاعها الى اصولها ومقاربتها مع

الحقائق المطروحة.
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" تصور مقترح لبناء مستودع رقمي للوثائق الليبية -حماية-
إتاحة"
د /سهيل كامل عبد الفتاح ِكالَّب
د /نزيهة أبو القاسم الرجيبي
 المقدمة:ُيعتبر التراث الوثائقي الرقمي مهما بالنسبة إلى البشرية ألن التكنولوجيات الرقمية

وتصدر اليوم وثائق
أصبحت الوسيلة الرئيسية إلنتاج المعارف والتعبير عن اآلراء واألفكار.
ُ

رقمية ترتبط بجميع مجاالت الحياة وسيتعين بالتالي ضمان استقرار هذه الوثائق من الناحية
التكنولوجية والحفاظ عليها لتتمكن األجيال الحالية والقادمة من االنتفاع بها في شكلها
األصليٕ ،والى جانب الوثائق الجديدة التي يتم إنتاجها في صيغة رقمية ،فإن البدائل الرقمية
للوثائق القديمة ،التي تُعد لتمكين جميع األشخاص من االنتفاع بالمعلومات والمعارف
المخبأة فيها ،أصبحت أيضا جزءا من التراث الرقمي يزداد حجمه يوما بعد يوم.

ولكن هشاشة التراث الوثائقي الرقمي تمثل مصدر قلق في القضايا الرئيسية المتعلقة بالرقمنة
واستم اررية المعلومات الرقمية بغية إعداد إستراتيجية لحماية جميع أنواع الوثائق وتحديد
سياسات تنفيذية مستدامة يمكن توسيع نطاقها وتطبيقها على الصعيد العالمي ،وال سيما في
البلدان النامية كل ذلك جعل من الضروري إيجاد طريقة لتخزين تلك الوحدات البحثية بصورة
منظمة تسهل على طالب العلم والباحثين عملية الوصول إلى تلك المصادر ،وتواكب
التطور السريع.
هذا التطور جعل كثي ار من المؤسسات البحثية العالمية تقوم

بإنشاء مستودعات رقمية

مؤسسية باعتبارها أي– المستودعات الرقمية المؤسسية -جيل ما بعد المكتبات الرقمية،
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والمستودعات الرقمية المؤسسية تعد أحدث مؤسسات المعلومات الرقمية على شبكة االنترنت
وتهدف هذه المستودعات إلى اإلتاحة ألعضاء المؤسسات العلمية والباحثين على شبكة
االنترنت دون قيود أو عوائق مع الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية للمودعين.
ويعد وجود مستودع رقمي مؤسسي ألي جامعة أو مركز بحثي من معايير تقييمها في
ترتيبات العالمية ألفضل المؤسسات ،بل وصل األمر إلى وجود ترتيبات عالمية لهذه
المستودعات على شبكة االنترنت.
وتكتسب المستودعات المؤسسية الرقمية أهمية كبيرة خاصة وتعتبر إحدى التطبيقات
االلكترونية الحديثة ،والتي تؤثر بشكل إيجابي على جوانب البحث العلمي ،كما تكتسب أهمية
كبيرة خاصة ما كان منها بالجامعات والمراكز البحثية ،وإتاحة تبادل المعلومات والخبرات
على المستوى المحلي واإلقليمي والعالمي ،وأكدت العديد من الدراسات أهمية المستودعات
المؤسسية وأنها سوف تشكل جزء أساسيا في التكتالت اإلقليمية بين المكتبات والجامعات.

()i

تعتبر الوثائق من أهم المصادر التي يستقي منها طالب العلم والباحثين معلوماتهم ،فهي
مصدر المعلومة األساسي الذي ال يمكن االستغناء عنه .ونظ ار لصعوبة الحصول على
المعلومات من هذه الوثائق -سواء وثائق محفوظة في األرشيف أو مخطوطات -إما خوفا
على تلفها من كثرة التداول ،أو لقدمها وهشاشة الورق الذي كتبت عليه ،أو لصعوبة اللوائح
الموضوعة في كيفية التعامل معها.
ونظ ار ألهمية الوثائق ودورها في تقديم محتوى المعلومات والبيانات فقد بادرت العديد من
الجامعات وم اركز البحوث لتطوير بنيتها في المنظومة الرقمية التي تفيد مصادر البحث
التقني ،وذلك تزامنا مع مستحدثات التقنية وطرق اإلتاحة ،ورفع الكفاءة البحثية باستخدام
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التقنيات الحديثة ،كذلك االرتقاء بمستوى نقل الخبرات اإلبداعية المتميزة وضرورة مواجهة
التحديات المتزايدة في حماية الوثائق من التلف والضياع.
وهنا يبرز دور المستودعات الرقمية في المؤسسات البحثية واألكاديمية وآثارها اإليجابية
باعتبارها أداة جديدة لنشر البيانات ،وجمع المصادر المبعثرة وتوثقها وإتاحة الوصول لها
بطريقة اقتصادية وسهلة من خالل إنشاء المستودعات الرقمية للوثائق والمخطوطات
وحمايتها وتداولها داخل الدولة الليبية أو على المستوى اإلقليمي أو الدولي.
 إشكالية البحث وتساؤالته:أصبح للمستودعات الرقمية أهمية كبيرة في دول العالم ،والدليل على ذلك إقامة عدد من
المؤتمرات الدولية ،وتوصيات بعض المؤتمرات التي تؤكد على أهمية االتجاه نحو بناء
المستودعات البحثية الرقمية ،ومن أهم هذه المؤتمرات وهي :المؤتمر الذي عقد في ألمانيا
في الفترة من ( 14-13ديسمبر 2010م) لدراسة تطور حركة الوصول الحر في الخمس
سنوات الماضية ،وخصوصا المستودعات الرقمية ،والتغيرات المتوقعة في العشر سنوات
القادمة ،كذلك مؤتمر والية جورجيا بالواليات المتحدة األمريكية عام (2009م) والذي شارك
به ( )331عضو من ( )23دولة ،حيث ناقشوا التقنيات المستخدمة في المستودعات
الرقمية ،وخاصة في السنوات األخيرة ،والتغيرات والنتائج التي أحدثتها على تصميم
المستودعات واستخدامها.

()ii

كما أوصى المؤتمر العلمي الثالث للمعلومات الذي عقد في طرابلس في الفترة من (30-28
سبتمبر 2004م) على العمل لتحويل األرشيف الوطني إلى الشكل االلكتروني ،وإنشاء الدار
الوطنية لألرشيف اإللكتروني ،وإنشاء مدرسة لتكنولوجيا ونظم المعلومات.
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كذلك أوصى المؤتمر العلمي األول لكلية اآلداب بجامعة طرابلس الذي عقد في الفترة من
( )18-16مايو 2015م بضرورة إنشاء مكتبات إلكترونية للجامعة.

()iv

وتعج المراكز البحثية في ليبيا ،كالمركز الوطني للمحفوظات التاريخية ،ومكتبة السرايا
الحمراء ،ودار النائب األنصاري ،والعديد من المكتبات بأعداد ال حصر لها من الوثائق
التاريخية الليبية ،إضافة إلى ما تحتويه مكتبات بعض المواطنين من وثائق ذات طابع
اجتماعي واقتصادي أو ما تناقلوه بالوراثة ،زد على ذلك ما تحصل عليه الباحثين والطالب
أثناء إعدادهم للدراسات والبحوث األكاديمية إما التصوير أو ما أرسل إليهم من قبل المراكز
البحثية المحلية أو الخارجية ،والتي تضم أرفوفها الكثير من الوثائق التي تختص بالشأن
الليبي .وكل هذه الوثائق معرضة للتلف واإلبادة أو السرقة ،كما أنها في كثير من األحيان
تواجه صعوبة في الوصل إليها ودراستها.
وعلى الرغم من أهمية المستودعات الرقمية وأنها ضرورة من ضروريات المؤسسات
باختالف تخصصاتها ومجاالتها ،إال أنه في حدود علم الباحثان فإن الكثير منها لم تهتم
حتى اآلن بإنشاء مستودعات رقمية خاصة بها ،إلدارة محتوياتها وأصولها الرقمية ،أو إنشاء
مستودع رقمي مركزي يربط هذه المؤسسات عن طريق شبكة االنترنت سواء كان محليا
داخل الدولة الليبية أو عربيا أو مع الجامعات والمراكز البحثية على مستوى العالم ،مما يسهم
في دعم البحث العلمي من جانب ،وحفظ األصول والتراث التاريخي والعلمي من جانب
آخر.
ونظ ار الهتمام الباحثان في مجاالت التقنية الرقمية وتطبيقاتها ومجال الوثائق
والمخطوطات التاريخية ،كذلك لصعوبة الحصول على العديد من الوثائق والمخطوطات
والموارد البحثية المهمة في مجال العمل والبحث العلمي ،ورغبة في توفير إتاحة سهلة
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للباحثين والدارسين على الوثائق والمخطوطات التاريخية والتي يصعب الوصول إليها في
أغلب األحيان ،جاءت فكرة هذا البحث ،وتمحورت مشكلته في السؤال الرئيس التالي :ما
التصور المقترح لبناء مستودع رقمي للوثائق الليبية للحماية واإلتاحة ؟
ويتفرع من هذا التساؤل األسئلة الفرعية اآلتية:
 -1ما مفهوم المستودعات الرقمية وما هي أهدافها ووظائفها؟
 -2ما دور المستودعات الرقمية في حماية وحفظ الوثائق والمخطوطات؟
 -3ما التصور المقترح لبناء مستودع رقمي للوثائق الليبية؟
 أهمية البحث: -1كونه يتناول أحد أهم القضايا المتعلقة بمجال المستودعات الرقمية وما لها من فوائد على
مستخدميها من الباحثين والطالب وأعضاء هيئة التدريس.
 -2إثراء المعرفة النظرية في مجال المستودعات الرقمية للوثائق والمخطوطات التاريخية
والتي ال تزال تعاني من الندرة في بالدنا العربية في حدود علم الباحثان.
 -3قد يفيد البحث في إيجاد طريقة تسهل عملية الوصول للوثائق والمخطوطات التاريخية
التي يجد الباحثين صعوبة في الحصول عليها.
 -4لفت أنظار المهتمين إلى أهمية االستعانة بالمستودعات الرقمية وإعادة صياغة وتقديم
المحتوى وإتاحته.
 -5قد يوجه هذا البحث اهتمام المختصين والباحثين بمجال البحث اإللكتروني والمكتبات
والتوثيق والمعلومات إلى مجال المستودعات الرقمية ،إذ قد تتيح لهم عدة فضاءات
بحثية خاصة فيما يتعلق بالمحتوى اإللكتروني لهذه المستودعات في المؤسسات البحثية
واألكاديمية.
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 أهداف البحث: -1التعرف على مفهوم المستودعات الرقمية وأهدافها ووظائفها.
 -2التعرف على دور المستودعات الرقمية في حماية وحفظ الوثائق والمخطوطات.
 -3وضع تصور مقترح لبناء مستودع رقمي للوثائق والمخطوطات الليبية لحمايتها وإتاحتها.
 مصطلحات البحث: -1يعرف الباحثان الوثائق بأنها :الكتابات الرسمية أو شبه الرسمية مثل األوامر والق اررات
والمراسيم والحجج واالتفاقيات والمراسالت السياسية ،والوثائق الشرعية ،والكتابات التي تتناول
مسائل االقتصاد أو التجارة أو عادات الشعوب أو نظمهم وتقاليدهم أو المشروعات أو
المقترحات المتنوعة التي تصدر عن المسئولين في الدولة أو التي تقدم إليهم أو المذكرات
الشخصية أو اليوميات ،وكذلك الصادرة عن المؤسسات والهيئات هي وثائق ألنها تحمل
صبغة قانونية.
-2

المستودعات الرقمية :هي "نظام لتخزين المحتويات واألصول الرقمية ""Assets
وحفظها من أجل عملية البحث واالسترجاع فيما بعد" ومن ثم البد للمستودع الرقمي أن
يتيح إمكانية استيراد هذه األصول وتصديرها والتعرف عليها وتخزينها واسترجاعها .وتعد
المستودعات أحد أنواع نظم إدارة المحتوى التي تجمع األصول الفكرية للمؤسسة وتتيح
استخدامها لدعم العديد من األنشطة داخل المؤسسة.

()v

 -3يعرف الباحثان المستودعات الرقمية إجرائياً بأنها :قاعدة بيانات رئيسية يتم التخزين
فيها لجميع الوثائق والمخطوطات وما يتبعها في نفس المجال من (مجالت علمية-
مؤتمرات محلية ودولية -كتب ومؤلفات) ،بحيث يسهل استخدامها واسترجاعها لتحقيق
التنمية والكفاءة وجودة البحث العلمي.
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 -4التصور المقترح :هو مجموعة من اإلجراءات والعمليات التي تتخذ إلنشاء وبناء
مستودع رقمي مركزي للوثائق والمخطوطات التاريخية وآلية حفظها وإتاحتها للباحثين
سواء كانوا أفراد أو مؤسسات.
 منهج وحدود البحث:تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي من خالل االطالع على األدب المنشور في
موضوع البحث ،وذلك لإلجابة على تساؤالته والوصول إلى مجموعة من التوصيات
والمقترحات .واقتصرت حدود البحث على اإلحاطة بمفهوم مفهوم المستودعات الرقمية،
وأهدافها ووظائفها ،ومن خالل ذلك يتم وضع التصور المقترح.
 األدب النظري للبحث:قام الباحث باإلجابة على تساؤالت البحث من خالل التحليل النظري لألدب
المنشور والدراسات السابقة المتعلقة بالموضوع ،والتي من خاللها سيعمد لوضع التصور
المقترح للبحث.
 مفهوم المستودعات الرقمية:تُعرف المستودعات الرقمية بأنها" :مواقع ويب يتم فيها حفظ وتجميع مجموعة من
الوحدات الرقمية ،والتي تحقق أهداف محددة ،الستخدامها في أي وقت".

()vi

وتعرف بأنها" :عبارة عن قاعدة بيانات متاحة على الشبكة العنكبوتية ،تشمل على اإلنتاج
الفكري الرقمي الذي يودعه الباحثون ،والذي يصدر عن المؤسسة ،وعادة تتبع الجامعات
والمعاهد والمراكز البحثية بدون قيود أو عوائق ،وقد تشمل أنواعا أخرى من المؤسسات مثل
الدوائر الحكومية أو الوكاالت واتحادات الجمعيات والكيانات التجارية والتي ترغب في حفظ
ونشر منتجاتها مجانا في مستودعات الوصول".

()vii
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كما تُعرف بأنها" :قاعدة بيانات متاحة على االنترنت ،تشمل على األعمال التي يتم ايداعها
من ِقبل الباحثين ،وهي تُعد أسلوبا للتحول في الحفظ من المستوى الفردي إلى المستوى
المؤسساتي".

()viii

من خالل التعريفات السابقة يعرف الباحثان المستودعات الرقمية بأنها :عبارة عن مخزن
رقمي أو مكتبة واسعة للوثائق بشكل رقمي قابلة إلعادة االستخدام في أنشطة متنوعة ،سواء
كانت أنشطة بحثية ،أو أكاديمية ،أو إنتاج علمي ،وتكون مزودة ببعض التسهيالت البحثية،
والعديد من المزايا التي من أبرزها احتوائه على البيانات الوصفية للوثائق والكائنات الرقمية
بهدف فهرستها وتصنيفها وتسهيل الوصول إليها.
 أهداف المستودعات الرقمية:تتنوع األهداف التي يمكن أن تنشأ المستودعات الرقمية من أجلها ،وهي كالتالي:
 -1المساعدة في تحقيق مفهوم المجتمع الال ورقي ". "paperless society
 -2المساهمة في تغيير ثقافة البحث العلمي.
 -3المشاركة واإلسهام في إنتاج المعرفة.
 -4توزيع المعلومات للمجتمع وإيصالها بشكل أسرع وتكلفة أقل.
 -5تحقيق التعاون بين مؤسسات البحث العلمي والهيئات التعليمية والتجارية.
 -6تمثيل نشاط المؤسسة عالميا من خالل اإلتاحة الرقمية للمعلومات التي تقتنيها.
 -7المحافظة على مصادر المعلومات النادرة والقابلة للتلف مع إتاحة اإلفادة منها.
 -8توفير مداخل متعددة " "Access pointsللبحث عن المعلومات.

()ix

وبذلك يمكن النظر إلى المستودعات الرقمية بوصفها فرصة كبيرة تهدف لتقديم خدمات
ذات قيمة مضافة من خالل ما توفره للجامعات والمؤسسات البحثية والمجتمع البحثي العلمي
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بأسره ،من خالل إتاحة أكبر قدر من الوثائق التي يعاني الباحثين من صعوبة الوصول
إليها.
 وظائف المستودعات الرقمية:تقوم المستودعات الرقمية المؤسسية بعدد من الوظائف الرئيسة منها:
 -1حفظ وتخزين مدى واسع من المواد (المنشورة وغير المنشورة ،والمقاالت ،والمواد
التعليمية ،والرسائل الجامعية ،واألصول الفكرية) والتي تمثل الثروة الفكرية ألي مؤسسة
أكاديمية وبحثية.
 -2إتاحة الوصول الحر للمصادر ،حيث توفر للمستفيدين من خارج المؤسسة إمكانية
استخدام المصادر واإلفادة منها.
 -3الحفاظ على األصول الفكرية ،فالمستودعات الرقمية ذات طبيعة تراكمية ودائمة
" ،"cumulative and perpetualلذا يمكن استخدامها كأرشيف للمؤسسة ،فهي تتيح
آلية للتخزين الدائم للمصادر وتجعلها متاحة بشكل دائم.

()x

 -4نشر وإتاحة أوسع للعديد من الوثائق والمخطوطات النادرة خدمة للبحث العلمي.
 دور المستودعات الرقمية في تحسين العملية البحثية:ينطلق دور المستودعات الرقمية بالنسبة للجامعات والمراكز البحثية من كونها
تخدم العديد من األغراض واألهداف ،فهي تسهم بشكل إيجابي في االرتقاء بجودة األبحاث
العلمية بشكل عام ،ويتركز دورها فيما يلي:
 بالنسبة للجامعات والمؤسسات البحثية:تعمل على حماية الثروة الفكرية للمؤسسة ،وتزيد من شهرتها ومكانتها ،ويمكن استخدامها
كوسيلة لإلعالن عن خدماتها واإلعالنات المدفوعة من المؤسسات األخرى.
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 -تساعد في حفظ وإدارة األصول الفكرية.

()xi

 تحتفظ بكم كبير من المصادر التي تسهم في دعم التعليم والبحث العلمي والعملياتاإلدارية بالمؤسسة.
 إتاحة إمكانية إدارة األصول التعليمية والبحثية بشكل أكثر كفاءة. إتاحة الفرص لالستخدام األمثل للوثائق والمخطوطات الموجودة في المؤسسة البحثيةومراكز التوثيق أو للمساعدة في دعم الخبرات .ويعتبر المستودع دليال موثقا لبيان جودة
المؤسسة.
 عرض العديد من الوثائق والمخطوطات التي تحتفظ بها األقسام العلمية وأعضاء هيئةالتدريس والباحثين ،وإتاحتها للمهتمين بدراستها.
 بالنسبة للبحث العلمي:أصبحت المستودعات الرقمية امتدادا طبيعيا لمسؤولية المؤسسة األكاديمية كمصدر
لألبحاث العلمية األساسية ،كذلك أحد المكونات األساس التي يتطلبها المجتمع العلمي.
()xii

 بالنسبة للطالب وأعضاء هيئة التدريس:تعد بمثابة مستودع مركزي توفر لهم سيرة ذاتية (قائمة بأبحاثهم على مدى
السنوات) ونظ ار ألنها إحدى وسائل الوصول الحر لذا فإنها توفر إمكانات توزيع أكبر وتأثير
أفضل ألعمالهم الفكرية .وتوجد مجموعة من األسباب التي تؤدي إلى حرص المجتمع
األكاديمي والبحثي من أعضاء هيئة تدريس وباحثين وطالب إلى الحرص على استخدام
المستودعات الرقمية ،وهي:
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 الحصول على المصادر الالزمة لدعم المقررات الدراسية التي يقومون بتدريسها ،من خاللاألصلية المتمثلة في الوثائق.
 إدارة المعلومات والمعرفة وتبادلها مع اآلخرين لدعم البحث العلمي بالجامعات المختلفة.()xiii

 التواصل والتعرف على نتائج البحوث الجديدة للزمالء ،مما يسفر عن مزيد من التراكمالعلمي المعرفي والحصول على التغذية المرتدة بواسطة اآلراء والتعليقات وهو ما يسمى
بالتحكيم غير الرسمي .من خالل عرض الوثائق التاريخية في حالة االختالف أو
االتفاق.
 تعد وسيطا لبث المواد التي ال يمكن نشرها في قنوات النشر التقليدية ،كملفات الصوت،والفيديو ،وملفات الجرافيك ،وغيرها من المواد.
 تعد وسيطا للعديد من االستخدامات التي يمكن أن تكون في متناول الطالب أو عضوهيئة التدريس ككتابة البحوث والمحاضرات وتحضيرها.
 بالنسبة للمكتبات: -1تسمح للمكتبات الجامعية بأداء دور ريادي من خالل مشاركتها في عمليات اإلعداد
للمستودع الرقمي في الجامعات والمسئولة عن المستفيدين منهم كالطلبة ،وأعضاء هيئة
التدريس ،والباحثين ،وذلك المتالكها المعرفة والخبرة باحتياجاتهم ومتطلباتهم.
 -2تساعد المكتبات في مواجهة التطور السريع ومتطلبات العصر الرقمي لتوفير
االحتياجات لروادها من المعلومات من أصولها.
 -3الحصول على الوثائق من أماكن عرضها األصلي.
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بالنسبة للمجتمع:
تتيح المستودعات الرقمية المؤسسية الوصول الحر لألبحاث العالمية وتدعم عمليات تبادل
المعارف والخبرات وتوفر إمكانات الحفظ الطويل المدى لألبحاث واألصول الفكرية
واالستفادة منها في دعم خطط التنمية في المجتمع.

()xiv

وبشكل عام فإن أهمية المستودعات الرقمية تكمن في أنها تساهم في تطوير عمليات
البحث من خالل العديد من المزايا التي تقدمها مثل:
 االستخدام المناسب للتكنولوجيا. إتاحة المحتوى الوثائقي في أي مكان وزمان. استفادة الباحثين من قاعدة بيانات المستودع الرقمي. تعدد مصادر الوثائق في تحسين مخرجات البحث العلمي واألكاديمي.ويضيف الباحثان على هذه المزايا باآلتي:
 االنتقال من الشكل التقليدي إلى الحديث وااللكتروني باستخدام أساليب بحثية فعالة. تعمل المستودعات الرقمية على الربط بين الباحثين بعضهم ببعض من خالل الوسائطاإللكترونية الحديثة مثل (البريد االلكتروني وشبكات التواصل االجتماعي...،الخ).
 تساعد على تغيير النمط البحثي واألكاديمي المتعارف عليه ،وذلك بسهولة الوصول إلىالوثائق األصلية ودراستها بشكل مباشر.
 التصور المقترح لبناء مستودع رقمي للوثائق الليبية -حماية -إتاحة:سعيا للخروج برؤية إستراتيجية واضحة وتصور نظري تطبيقي يتميز بالتكامل،
والشمول ،واالستم اررية ،والمرونة ،وقابلية التطوير؛ فقد اعتمد عرضه التصور وفقا لمدخل
النظم ،ويتكون مما يلي:
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أوالً :مدخالت التصور ):)Inputs
وهي تمثل األسس التي يتطلبها بناء التصور المقترح ،وتتألف مدخالت التصور من
المكونات الرئيسة التالية:
 -1عنوان التصور " :تصور مقترح لبناء مستودع رقمي للوثائق الليبية -حماية -إتاحة"
 -2رؤية التصور :نحو توظيف هادف لعناصر المجتمع البحثي واألكاديمي ومكوناته في
بناء مستودع رقمي مركزي الستفادة هذه المكونات ،وكذلك لالستفادة المجتمعية والتواصل مع
المجتمع الدولي والتبادل العلمي والثقافي.
 -3رسالة التصور :حفظ وإتاحة الوثائق التي تواجه مشكالت التلف والضياع ،كذلك تسهيل
عملية الوصول إليها من قبل المهتمين والباحثين.
 -4أهداف التصور :تتلخص أهداف التصور في العناصر التالية:
 التعرف على المستودعات الرقمية من جوانب "مفهومها ،وأهدافها ،ودورها في تحسينالعملية البحثية.
 صياغة اإلطار الفلسفي والنظري للتصور ،ويتمثل في المدخالت ( )Inputsالمتضمنةلآلتي( :عنوان التصور ،ورؤيته ،ورسالته ،ومنطلقاته ،ومبرراته ،باإلضافة لألدب النظري
المضمن في الدراسة الحالية).
ُ
 تحديد اآلليات والخطط التنظيمية الالزمة لتنفيذ هذا التصور على أرض الواقع ،ويأتيضمن العمليات (.)Process
 تحديد أدوات ووسائل التصور والمحتوى المعرفي بشقيه (النظري -التطبيقي) الالزمة لتنفيذالتصور ،وتأتي ضمن العمليات (.)Process
 تحديد الصورة المأمولة لبناء مستودع رقمي وتتمثل في المخرجات (.)Outputsالمؤتمر العلمي الثاني لكلية اآلداب جامعة الزاوية  2018 / 7 / 16 -15م
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 -5منطلقات التصور :تعبر المنطلقات التي ُبني عليها التصور عن الدوافع التي تجعل
المجتمع يتطلع نحو التوظيف األمثل لعناصر المجتمع البحثي لجعلها أداة بناء فاعلة،

وتتلخص المنطلقات التي ُبني عليها التصور في النقاط التالية:

 إن رأس المال الفكري أضحى أكثر أهمية وتأثي ار من رأس المال المادي في نجاح جهودالتنمية ،ولذلك تعتبر إتاحة المعلومات من أهم مخصبات التنمية المستدامة.
 أن النتاج العلمي واألدبي صارت مصدر القوة الحقيقية في أي مجتمع ،فاألمة المحافظةعلى ثقافتها وأصالتها وإبداعاتها هي األمة القوية من خالل إعداد اإلنسان المؤمن بها والقادر

على المحافظة عليها.
 تزايد االهتمام بمجال التبادل العلمي والوصول الحر للمعلومات ،وبروز قيم جديدة تقومعلى الحداثة والتنوع الثقافي والعالمية.
 أصبحت العولمة واالندماج مع الثقافات األخرى أمر حتميا ،البد أن نسعى الستثمارإيجابياتها ،وتسليح مجتمعاتنا للتعامل الفطن مع معطياتها وعدم الذوبان في سلبياتها ،كذلك
المحافظة على التراث الوثائقي التاريخي للمجتمع وعدم فقدانه.
 -6مبررات التصور :يمكن تلخيص المبررات التي تمثل نواة التصور في النقاط التالية:
المبرر األول :إتاحة وتوفير الفرصة والبيئة البحثية للعديد من الطالب وأعضاء هيئة
التدريس للبحث العلمي ،ومواجهة الصعوبة في الحصول على المعلومات والبيانات داخل
الدولة وخارجها.
المبرر الثاني :يأتي هذا التصور كترجمة لنتائج وتوصيات سابقة.
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ثانيا -عمليات التصور (:)Process
هي عبارة عن الخطط واآلليات والممارسات والوسائل التي يتطلبها تنفيذ التصور الذي
يمكن من خالله بناء المستودع الرقمي المركزي ،وتأتي في خطوات تتابعية وعلى مستويات
إدارية متتالية.
 آلية إنشاء المستودعات الرقمية في المؤسسات:من خالل المعلومات والبيانات في مجال المستودعات الرقمية ،وكذلك مراجعة
اإلنتاج الفكري العالمي في المجال ،كان البد االعتماد على عدد من المتطلبات هي:
أوال -المتطلبات التعريفية واإلعالمية للمستودعات الرقمية:
ضرورة التعريف بالمستودعات الرقمية عن طريق:
 تهيئة البيئة البشرية (طالب ،وأعضاء هيئة التدريس ،والباحثين) لبرامج المستودعاتالرقمية.
 إقامة ندوات خاصة بتوضيح مفهوم المستودعات الرقمية وأهميتها في حفظ وإتاحة الوثائق. التعريف بأهمية المستودعات الرقمية ألعضاء هيئة التدريس ،وذلك بإيداع ما يمتلكونه منوثائق ومخطوطات تاريخية خدمة للعملية البحثية.
 توضيح ُسبل التعاون العلمي والبحثي من خالل تسهيل الوصول الحر للمعلوماتالتاريخية.
 توضيح أهميته عن طريق نشرات خاصة للطالب ،ومدى استفادتهم منها. يتم عقد ورش عمل وتدريب للعاملين بالمؤسسة التي يتبعها المستودع للتعريف به وكيفيةاإلفادة منه .كذلك للحصول على آراء بالمقترحات لبناء هذه المستودعات الرقمية.
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 تصميم واجهات المستفيدين واختبارها ،ويتم البدء في إطالق المستودع الرقمي على شبكةاإلنترنت ،ويتم الدعاية واإلعالم والتسويق للمستودع من خالل ما يلي:
 بوسترات :يتم تصميمها بخلفية الصفحة الرئيسة للمستودع ،وكذلك التعريف بالمستودعوأهميته ،وكيفية االتصال بالمسئولين عنه.
 وسائل مقروءة ومسموعة ومرئية :يتم اإلعالن عن المستودعات في كافة وسائل اإلعالمالمقروءة ،والمسموعة ،والمرئية.
ثانيا -المتطلبات اإلدارية والتقنية:
ضرورة التخطيط وإعداد السياسات الخاصة بالمستودع من خالل ما يلي:
 -1دراسة الجدوى االقتصادية والتنظيمية للمستودع :وتحديد األهداف من إنشاء المستودع
والتي يمكن أن تحدد حاجة المؤسسة البحثية لتحقيق ما يلي:
 إتاحة الوصول للمصادر التي تسهم في تطوير البرامج البحثية. إتاحة الفرص لتبادل المعلومات والمعرفة على النطاق المحلي واإلقليمي والعالمي. إتاحة نقاط وصول أفضل للوثائق ومصادر المعلومات. التأكيد على مكانة المؤسسة البحثية ودورها في دعم العمل البحثي في المجتمع. -2تحديد لجان العمل على بناء المستودع الرقمي:
 على مستوى المؤسسة:ويمكن تقسميها إلى مجموعة من اللجان المختصة على مستوى المؤسسة وفق اآلتي:
أ -تشكيل قائد وفريق عمل لجنة المؤسسة:
يتطلب البرنامج في البداية اختيار قائد للفريق؛ بحيث يمتلك الصفات التالية :
 لديه الخلفية الكافية عن سياسة وأنظمة المكتبات والمستودعات الرقمية.المؤتمر العلمي الثاني لكلية اآلداب جامعة الزاوية  2018 / 7 / 16 -15م
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 لديه القدرات والمهارات الالزمة إلدارة وقيادة فريق العمل وتحفيزهم على اإلنجاز. لديه خلفية نظرية وعملية في النواحي المتعلقة بعمليات التطوير والبرامج البنائية للمستودعالرقمي.
 لديه قناعة شخصية بأهمية البرنامج ،والحماس وااللتزام المناسبين للبرنامج.بعد اختيار قائد الفريق يتم تشكيل فريق البرنامج بعناية شديدة ،بحيث تتوفر في كل واحد
منهم الرغبة في العمل والقدرة على تحمل المسئولية ،ويجب أن يشمل الفريق كافة اللجان
والشرائح التالية:
 المختصون في إدارة المعلومات والمكتبات والتوثيق ،وطبيعة عملهم هي:(تحديد برنامج وسياسة إنشاء وعمل المستودع  -تحديد الجمهور المستهدف
"طالب ،أعضاء هيئة تدريس ،المنتسبين للجامعة ،باحثين ،أي شخص آخر"  -تحديد
مصادر المعلومات "أنواع الكيانات الرقمية" -تحديد اللغات المستخدمة في المستودع الرقمي
"العربية ،التركية ،الفرنسية ،االنجليزية ،لغات أخرى" ،،،،،الخ).
 المختصون في تقنية المعلومات واالتصاالت ،وطبيعة عملهم هي:(تحديد التجهيزات المادية والبرامجية -تنظيم المحتويات بما يختص بالميتاداتا -ضبط
الجودة -الصيانة الدورية صيانة المستودع الرقمي بشكل عام وللكيانات الرقمية بشكل
خاص -الحفظ واالستبعاد والبث واإلتاحة للكيانات الرقمية -الحماية من المخاطر "القرصنة،
الفايروسات ،الخصوصية،،،الخ").
 المختصون في التقنيات الرقمية ،وطبيعة عملهم هي:(تحديد أشكال الكيانات الرقمية في المستودع ،مثال" :النصوص الرقمية ،الفيديو
الرقمي ،الصور الرقمية ،الصوت الرقمي" – طرق عرض الكيانات الرقمية،،،الخ).
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 المختصون في جانب الدعم المالي ،وطبيعة عملهم هي:(توفر الدعم المالي المناسب للمستودع حتى يتسنى له النجاح وتحقيق الفائدة المرجوة من
إنشائه ،مثل :توفير تكلفة التجهيزات المادية والبرمجية ،وتوفير أجور ومكافآت العاملين
المؤقتين أو الدائمين).
 المختصون في التوعية والنشاط واإلعالم  ،وطبيعة عملهم هي:(وضع برامج توعوية وتثقيفية "ندوات ،محاضرات ،دراسات،،،الخ" وبرامج إعالمية
لبيان أهمية المستودع الرقمي بالتنسيق مع المؤسسات العامة ،ومؤسسات اإلعالم) ،حتى تتم
االستفادة من هذا المستودع ،وعدم حصرها في نطاق المؤسسة البحثية فقط.
ب -يتولى فريق عمل المؤسسة تنفيذ المهام التالية:
 االطالع على ُمدخالت التصور المقترح ،وفهمه جيدا ،واعتماد البرنامج وفق أهدافهومنطلقاته.
 اختيار منسقين على مستوى المؤسسات مهمتها التواصل مع فريق العمل ،ومتابعة التنفيذوالتقويم وإعطاء تغذية راجعة مستمرة للجنة.
 التعريف بالبرنامج عبر وسائل اإلعالم واالتصال بالمؤسسات والمراكز ذات العالقةبالتعاون مع وسائل اإلعالم خارج المؤسسة بشكل عام :كالجرائد ،اإلذاعة ،التلفزيون ،المواقع
اإللكترونية.
 التواصل وتقديم االستشارات ،واستقبال االستفسارات من الميدان العلمي والتقني ،مع وضعالخطة الزمنية للتنفيذ.
 -إجراء الدراسات المسحية وتحديد االحتياجات وحجمها بشكل واضح ودقيق.
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 تصميم برامج تدريبية ألعضاء فريق العمل في مجال إستراتيجية بناء المستودعات الرقميةسواء للذين على رأس العمل أو الذين يتم تأهيلهم من المؤسسات ،ومتابعة تنفيذها.
 عمل حوافز ُمشجعة وتقدير للجان التي لها جهود متميزة في تنفيذ العمل والتقدم به بشكلجيد.
 اللجنة الدائمة:بعد إتمام الخطوات السابقة يتم على المستوى العام في المؤسسة تشكيل لجنة تسمى
(اللجنة الدائمة للمستودع الرقمي) ،بحيث تتكون من:
 المدير العام للمستودع( :على أن يكون مختص بالمكتبات والتوثيق ،ومهمته اإلشرافالعام على كل إجراءات العمل في المستودع "من سياسة العمل ،واإليداع والملكية الفكرية،
وإعداد ترخيص اإليداع ،وتحديد مسؤوليات المستودع ،وطلبات اإليداع ،والحصول على
النسخ االلكترونية للوثائق ومصادر المعلومات ،والتأكد من حقوق النشر الخاصة باألعمال
الفكرية ،والربط بين المستودعات المحلية والدولية".
 إدارة العاملين بالمستودع" :هو المسئول على نظام سير العمل في المستودع من الناحيةاإلدارية ،والنظام الداخلي للمستودع ،وساعات العمل،،،،الخ".
 مشرفي مكتبة المؤسسة أو المكتبة الجامعية ومكتبات الكليات" :هم المسؤلون عنتصنيف وترتيب المادة العلمية داخل المستودع الرقمي من كتب أو رسائل علمية أو ورقات
بحثية وغيرها بطريقة إلكترونية ،ونظام اإلتاحة لمصادر المعلومات والبيانات ،واإليداع
وطريقة الوصول للمادة المطلوبة حسب نوع المستخدم".
ثالثا :مخرجات التصور( :)Outputs
وهو ما يتوقع تحقيقه من خالل اعتماد مدخالت وعمليات التصور ،وتتمثل في التالي:
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 بيئة بحثية مكتبية علمية جاذبة للباحثين والمهتمين. باحث منجذب نحو المجتمع العلمي البحثي التطبيقي ،ومتواصل مع محيطه محليا،وإقليميا ،وعالميا.
 عضو هيئة تدريس وباحث قادر على التفكير واإلنتاج واإلبداع العلمي ،ومشارك لآلخرين. مجتمع جامعي على قدر عالي من التمسك بإنتاجياته وإبداعاته. اتجاهات مجتمعية إيجابية نحو المؤسسات ودورها في خدمته.رابعا :التغذية الراجعة (:) Feedback
وتعطي التغذية الراجعة المؤشرات الحقيقية عن مدى تحقق األهداف وإنجازها،
وتبين مواطن القوة ومواطن الضعف في أي مكون من المكونات السابقة للنظام ،وفي ضوء
هذه النتائج يمكن إجراء التعديالت المناسبة ،واالستمرار بتنفيذ البرنامج وفق األسس التي بني
عليها ،كذلك وفق انجازات كل مرحلة من مراحل بناء المستودع الرقمي.
يستنتج الباحثان اآلتي:
نظ ار ألهمية الوثائق التاريخية في حفظ التراث الوطني لما تحتويه من معلومات وبيانات تعد
مصادر أساسية لتوثيق األحداث السياسية واالقتصادية واالجتماعية ،ومصدر ُيعين الباحثين
والطالب في أخذ المعلومة من أصولها الصحيحة.

كذلك لما تتعرض له هذه الوثائق من تلف بسبب العوامل البيئية ،أو اإلهمال والعبث البشري
من إتالف وسرقة ،إضافة لصعوبة الوصول إليها بسبب بعض التعقيدات اإلدارية
واإلجراءات للحصول عليها ودراستها من أرشيف المؤسسات ،والمراكز البحثية ،أيضا بسبب
تحفظ العديد من األشخاص على ما يمتلكونه من وثائق خاصة بهم.
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استوجب إنشاء مستودع رقمي في ليبيا يجمع هذه الوثائق ويساعد على حفظها من التلف،
واتاحتها للمهتمين والباحثين بطرق سهلة وفق إجراءات محددة أقل تعقيدا.
 توصيات البحث: -1التوعية واالهتمام بموضوع المستودعات الرقمية في الدولة الليبية ،وحث المؤسسات على
السعي فيما بينها نحو إنشاء إطار تعاوني.
 -2تشكيل لجان مختصة من المؤسسات البحثية والجامعات للقيام بندوات وورش عمل لبيان
أهمية المستودعات الرقمية.
 -3توفير وبناء المستودعات الرقمية للوثائق والمخطوطات ضمن المكتبات اإللكترونية في
المؤسسات والجامعات الليبية ،يكون قاد ار على إتاحة الوثائق وما تحويه من بيانات
بطرق علمية وفق الحاجة.
 -4العمل على جمع الوثائق من الباحثين والمهتمين والمؤسسات ذات االختصاص
وتضمينها في المستودعات الرقمية.
 -5إكساب الباحثين مهارات استخدام مستودعات الكائنات الرقمية والبحث والنشر
االلكتروني.
 -6أن تحرص المؤسسات البحثية في ليبيا على إنشاء مستودعات رقمية لها في شبكة
اإلنترنت لرفع كفاءتها البحثية ،ولحفظ األصول الوثائقية.
 -قائمة المراجع:
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-Hayes, H. (2005). Digital Repositories: Helping universities and

colleges. Retrieved Januaray 21, 2011, from. P 3.
http://www.jisc.ac.uk/uploaded_documents/JISC-BPRepository(HE) -v1-final.pdf
vi

- Cebeci, Z., Erdogan, Y. (2008). TrAgLor: A LOM-Based Digital
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تصور مقترح لدور الخدمة االجتماعية الدولية في الحد من المشكالت
االجتماعية والنفسية للطفل أثناء النزاعات المحلية المسلحة بالمجتمع

د  .علي شهوب منصور
د  .نزيهة علي صكح

كلية التربية قصر بن غشير  /جامعة طرابلس
مقدمة ..
" ظهرت الخدمة االجتماعية الدولية كاستجابة للمشكالت والقضايا العديدة التي واجهت
المجتمعات والحاجات المشتركة التي تتجاوز حدود اكتر من دولة  ،تحتاج لجهود على
مستوي دولي لمواجهتها في إطار تعاونها مع األخصائيين االجتماعيين على المستويات
القومية لكل دولة .
لذلك كان لزاما على المتخصصين من المهنيين والممارسين بمجاالت الخدمة االجتماعية
االهتمام بها كمهنة دولية تتعدي الحدود الجغرافية  ،للمساهمة وبشكل فعال و ايجابي في
معالجة القضايا المجتمعية المختلفة على مستوي عالمي  ،في زمن التغييرات المصاحبة
للتطورات العلمي ة المختلفة والمتجددة  ،والتي تولد الكثير من المشكالت و النزاعات و
الصراعات الدولية  ،مما يؤثر في بناء االجتماعي بشكل عام  ،بالتالي فان الخدمة
االجتماعية الدولية مهنة عالمية هدفها تحقيق العدالة االجتماعية و حماية حقوق اإلنسان "
)1

" فالخدمة االجتماعية الدولية هي الممارسة المهنية الدولية التي تحقق أهداف الخدمة
االجتماعية وترتبط قيمها وأسسها المهنية في أكتر من دولة لفعالية الرعاية الدولية  ،ومقابلة
المؤتمر العلمي الثاني لكلية اآلداب جامعة الزاوية  2018 / 7 / 16 -15م

1309

تصور مقترح لدور الخدمة االجتماعية الدولية في الحد من المشكالت االجتماعية والنفسية..

الحاجات اإلنسانية ومواجهة المشكالت االجتماعية العالمية في إطار السياسة االجتماعية
والمساواة والحقوق االجتماعية والمواطنة  ،وتحقيق معدالت مرتفعة للتنمية وتحسين نوعية
حياة اإلنسان في المجتمع الدولي  ،أي أنها الوساطة بين الفرد والمجتمع العالمي في إطار
الحقوق اإلنسانية والعدالة االجتماعية التي تعكس المشكالت االجتماعية العالمية والتدخل
المهني لمواجهتها والتغلب على صعوبات الحياة  ،من خالل أنشطة مهنية لممارسين مهنيين
متخصصين باالعتماد علي قاعدة معرفية ومهارات مهنية تعزز الحقوق اإلنسانية لتوفير
األمان والسالم االجتماعي " .

)2

والطفل يتأثر تأث اًر مباش اًر بالنزاعات المحلية المسلحة بالمجتمع  ،مما تعرضه للكثير من
المشكال ت النفسية واالجتماعية المختلفة  ،مما يستوجب التدخل المهني للخدمة االجتماعية
وعلى مستوى دولي  ،من خالل العديد من المنظمات الحكومية والغير حكومية لمعالجة هذه
المشكالت بشكل عاجل  ،من خالل األدوار المهنية لألخصائي االجتماعي الدولي  ،لذلك
وجب وضع تصور مقترح لممارسة هذه األدوار بمهنية .
ـ تحديد مشكلة البحث :
تمر المجتمعات اإلنسانية عامة ومجتمعنا الليبي خاصة بمرحلة تميزت بالتغييرات
والتحوالت على كافة األصعدة  ،وواجهت العديد من التحديات والمشكالت واألزمات التي
تعيق تقدمها وتنميتها بشكل واضح  ،مما نتج عن ذلك تأثر كيان هذه المجتمعات سواء في
الجوانب االجتماعية أو االقتصادية أو البيئية أو السياسية وغيرها  ،وأهمها نمو شخصية
الطفل بشكل سلبي نتيجة تعرضه للكثير من المشكالت االجتماعية والنفسية أثناء فترة
الصراعات والنزاعات بين فئات المجتمع المختلفة  ،والعنف النفسي التي يواجهه من شعوره
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بعدم األمان والحرمان العاطفي والوجداني نتيجة فقدانه أحد والديه أو كيليهما ما ترتب على
ذلك من تفكك أسري ومجتمعي ينعكس سلباً على نظرته للمستقبل والحياة بشكل عام .
مما يستلزم أعادة النظر في أساليب التدخل المهني في األزمات وبأساليب علمية جديدة
لمواجهة المشكالت االجتماعية والنفسية للطفل أثناء هذه األزمات والنزاعات المحلية المسلحة
في المجتمع  ،والخدمة االجتماعية الدولية من المهن اإلنسانية القادرة علمياً وعملياً على
تحقيق ذلك على أساس وقاعدة علمية سليمة ومتطورة ومتجددة  ،وقد تناولت مجموعة من
الدراسات العلمية موضوع تفعيل دور األخصائي االجتماعي الدولي بمجاالت مختلفة منها
كنموذج وليس على سبيل الحصر دراسة نزيهة علي صالح صكح وموضوعها " الخدمة
االجتماعية الدولية وإسهامها في معالجة القضايا المجتمعية الراهنة " . 2015

)1

 :حيث

هدفت الدراسة للتعرف على أهم استراتيجيات التدخل المهني للخدمة االجتماعية الدولية في
معالجة القضايا المجتمعية الراهنة  ،وتوصلت إلى مجموعة من االستنتاجات أهمها  :أن
الخدمة االجتماعية الدولية تساهم
مساهمة فعالة في معالجة القضايا المجتمعية الراهنة من نزاعات وصراعات وأزمات  ،وما
تخ لفه من أثار اجتماعية ونفسية واقتصادية على األنساق ( أفراد وجماعات ومنظمات
ومجتمعات ودول)  ،من خالل ما يستخدمه األخصائي االجتماعي من االستراتيجيات
والتكنيكات واألدوار للتدخل المهني لمواجهة هذه القضايا والمشكالت المجتمعية العالمية أو
الدولية المختلفة  ،وهدفت دراسة قصي عبد هللا إبراهيم وموضوعها " نحو تصور مقترح
ألدوار أخصائي الممارسة المهنية للخدمة االجتماعية الدولية في مجال الرعاية االجتماعية
لالجئين الفلسطينيين " . 2013

)1

تحديد أدوار أخصائي الممارسة المهنية للخدمة

االجتماعية الدولية في مواجهة المعوقات التي تحد من استفادة الالجئين الفلسطينيين من
خدمات الرعاية االجتماعية المقدمة من وكالة األونروا  ،وتوصلت إلى مجموعة من النتائج
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أهمها أن أدوار أخصائي الممارسة المهنية للخدمة االجتماعية الدولية في مواجهة المعوقات
االجتماعية واالقتصادية والصحية والسكنية جاءت مرتفعة من خالل استجابات المبحوثين
والذين قوامهم ( )121أخصائياً اجتماعياً  ،وهدفت دراسة نزيهة علي صكح وموضوعها "
بعض المشكالت االجتماعية والنفسية الناجمة عن الحروب واألزمات والدور االستراتيجي
لمهنة الخدمة االجتماعية في مواجهتها " 2015

)2

إلى الوقوف على بعض المشكالت

النفسية واالجتماعية الناجمة عن الحروب واألزمات في المجتمعات  ،وكذلك التعرف على
أهم األدوار اإلستراتيجية لألخصائي االجتماعي في مواجهة هذه المشكالت  ،وتوصلت
الدراسة إلى استنتاجات مهمة أهمها  :أن الحروب والصراعات واألزمات بشكل عام تخلف
دما اًر في الممتلكات المادية واألرواح  ،مما يؤثر سلباً على أوجه الحياة االجتماعية والنفسية
على أفراد المجتمع ونظمها  ،كما أن المتضررين من أفراد المجتمع جراء الحرب أو الصراع
يحتاجون للمساعدة والتدابير العلمية المخططة لتخطي المرحلة بأقل األضرار  ،سواء في
الجانب المعنوي أو المادي  ،ولألخصائي االجتماعي دو اًر هاماً إلى جانب
فريق عمل متكامل من التخصصات المختلفة ذات العالقة  ،في التخفيف من حدة
المشكالت االجتماعية والنفسية على األفراد المتضررين من الحروب واألزمات  ،وهدفت
دراسة ماي يوجن  Mei Yujunوموضوعها " الخطاب المتغير للمنظمات الدولية غير
الحكومية اإلنسانية والخيرية واإلغاثة الدولية "  ( " 2005نقال عن علي شهوب منصور
سعيدة ) 2012 ،

)1

إلى أي مدى تستطيع المنظمات الحكومية (  ) NGOsالعاملة في

مجاالت اإلغاثة اإلنسانية التكيف مع المتغيرات العالمية  ،والقيم والخصوصيات الثقافية
الخاصة بكل دولة من الدول التي تعمل فيها هذه المنظمات  ،كما هدفت إلى الوقوف على
آلية االتصال مع الجهات الدولية الفاعلة والقوية مثل األمم المتحدة وآلية إشراك المؤسسات
الدينية والخيرية مع المنظمات الدولية غير الحكومية  ،وتوصلت الد ارسة إلى أن العمل
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اإلنساني الخيري ال يقتصر فقط على التبرعات والمساعدات اإلنسانية المباشرة  ،وأن البرامج
والمشروعات التي تنفذها المنظمات في مجاالت الحياة المختلفة وتستهدف الفئات المهمشة
واألكثر فق اًر في العالم  ،تعد أجدى وأكثر نفعاً من المساعدات القصيرة واآلنية  ،كما توصلت
الدراسة إلى فهم متطور للخدمة االجتماعية في ظل مجتمع مدني عالمي وهو الخدمة
االجتماعية الدولية .
من هنا جاءت الحاجة الملحة لوضع تصور مقترح لألدوار المهنية لألخصائي
االجتماعي الدولي في تقديم المساعدة اإلنسانية الالزمة لألطفال المتضررين وقت النزاعات
المحلية المسلحة ومساعدتهم في التغلب على مشكالتهم االجتماعية والنفسية للتكيف مع
البيئة المحيطة بشكل إيجابي وفعال في المجتمع من خالل تقديم الخدمات الصحية
واالجتماعية والنفسية واالقتصادية وغيرها .
ـ أهمية البحث  :تتأتى أهمية وضع تصور مقترح إلبراز دور الخدمة االجتماعية الدولية
في الحد من المشكالت االجتماعية والنفسية للطفل أثناء النزاعات المحلية بالمجتمع في
اآلتي:
 ) 1أهمية المرحلة الراهنة التي تعيشها المجتمعات العربية بصفة عامة ومجتمعنا الليبي
بصفة خاصة  ،من صراعات ونزاعات مستمرة بين فئات مختلفة في المجتمع الواحد  ،والتي
تؤثر سلبا
على تكوين شخصية الطفل اجتماعيا ونفسيا  ،مما يستلزم العمل بكل الوسائل للحد من تفاقم
هذه المشكالت التي تهدد كيان المجتمع .
 )2أن استمرار النزاعات والصراعات في المجتمع يخلف الكثير من المشكالت االجتماعية
والنفسية لدى الطفل ،مما ينعكس ذلك على سلوكه وشخصيته  ،التي قد يكتسب من خاللها
قيم ومظاهر سلبية يصعب التعامل معها ،لذلك من المهم إيجاد الحلول المناسبة للحد من
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خطورتها على األطفا ل والعمل على تنمية قدراتهم وإمكانياتهم التي تنعكس ايجابيا على
صالح المجتمع .
 )3تفعيل الدور المهني للخدمة االجتماعية الدولية من خالل تصور مقترح للتدخل المهني
وقت األزمات  ،للحد من المشكالت االجتماعية والنفسية التي تؤثر سلباً على األطفال ،
وإيجاد الوسائل العلمية المتطور والمناسبة لمعالجتها .
ـ أهداف البحث  :يسعى البحث لتحقيق هدف رئيسي مفاده ( تقديم تصور مقترح لدور
الخدمة االجتماعية الدولية في الحد من المشكالت االجتماعية والنفسية للطفل أثناء
النزاعات المحلية المسلحة بالمجتمع ) وتندرج منه مجموعة من األهداف الفرعية هي :
 )1التعرف على ماهية الخدمة االجتماعية الدولية ومجاالتها وأهميتها .
 )2التعرف على أهم المشكالت االجتماعية والنفسية للطفل أثناء النزاعات المسلحة بالمجتمع
.
 )3تقديم تصور مقترح لتفعيل دور األخصائي االجتماعي الدولي في الحد من المشكالت
االجتماعية والنفسية للطفل أثناء النزاعات المحلية المسلحة بالمجتمع .
ـ تساؤالت البحث  :يسعى البحث لإلجابة عن التساؤل الرئيسي التالي ( ما هو التصور
المقترح لدور الخدمة االجتماعية الدولية في الحد من المشكالت االجتماعية والنفسية
للطفل أثناء النزاعات المحلية المسلحة بالمجتمع ) وتندرج منه مجموعة من التساؤالت
الفرعية التالية :
 )1ما ماهية الخدمة االجتماعية الدولية  ،وما أهميتها وأهم المجاالت التي تعمل من خاللها؟
 )2ما أهم المشكالت االجتماعية والنفسية للطفل أثناء النزاعات المحلية المسلحة بالمجتمع ؟
 )3ما آلية التصور المقترح الذي من شأنه تفعيل دور األخصائي االجتماعي الدولي في
الحد من المشكالت االجتماعية والنفسية للطفل أثناء النزاعات المحلية المسلحة بالمجتمع ؟
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ـ منهج وأدوات البحث  :تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي باعتباره أنسب المناهج لتحليل
موضوع البحث  " ،فهو أحد مناهج البحث االجتماعي ويعتمد على دراسة الواقع أو الظاهرة
كما
هي في الواقع  ،ويهتم بوصفها وصفاً دقيقاً ويعبر عنها تعبي اًر كيفياً أو كمياً  ،والمنهج
الوصفي ال يهدف إلى وصف الظواهر أو يصف الواقع كما هو فقط  ،بل الوصول إلى
استنتاجات تسهم في فهم هذا الواقع وتطويره  ،كما يشمل تصنيف المعلومات والتعبير عنها
كماً وكيفاً " .

)1

كما تم االستعانة بالمجال المكتبي بما يتضمنه من مراجع ومصادر ودوريات ومؤتمرات
ودراسات سابقة يخدم أدبيات البحث .
ــ الخدمة االجتماعية الدولية ): ) International Social Work
هي تطوير للخدمة االجتماعية وممارستها محليا وعالميا في آن واحد  ،والربط العقالني
للممارسات المهنية المتعددة بين الدول بالتبادل المهني ونقل األفكار والنماذج التنموية
الفاعلة لاللتزام بحقوق اإلنسان وتحسين نوعية حياته وضمان بيئة مواتية لتفاعالته في
مجتمع عادل آمن والتعدي للقضايا والمشكالت االجتماعية الدولية .

)2

" حيث ظهرت الخدمة االجتماعية الدولية حديثاً بسبب التطور السريع الذي حدث في
مهنة الخدمة االجتماعية نفسها  ،فقد توسعت ممارسة هذه المهنة بحيث شملت كافة دول
العالم  ،صغيرها وكبيرها  ،متخلفها ومتقدمها على السواء ،فهي تقترب من أن تكون بفلسفتها
وقيمها ومبادئها وطرقها مهنة واحدة في كافة المجتمعات  ،شأنها في ذلك شأن غيرها من
المهن األخرى كالمحاماة والطب والتمريض والصيدلة وغيرها  ،ناهيك عن وجود هيئات
وإدارات تشرف عليها في كافة دول العالم  ،تصل في العديد من الدول إلى مستوى الهيئات
العامة  ،والو ازرات باإلضافة إلى تنظيماتها الدولية  ،مثل االتحاد الدولي لألخصائيين
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االجتماعيين  ،ووكاالت الخدمة االجتماعية التابعة لهيئة األمم المتحدة والتي تعمل على
المستوى العالمي  ،حيث تركز منظمات الخدمة االجتماعية الدولية جهودها على تعليم
األخصائيين االجتماعيين كيفية مواجهة االحتياجات والخدمات االجتماعية  ،كما تركز
الجهود على تبادل المعلومات والمناهج الفعالة
بين الدول  ،ولعل من بين المنظمات النشطة في الخدمة االجتماعية الدولية  ،منظمة
اليونيسيف ،والمؤسسة الدولية للضمان االجتماعي  ،والمنتدى العالمي الرئيسي للخدمة
االجتماعية  ،وغيرها من المنظمات الدولية الحكومية والغير حكومية .

)1

لقد تطور مفهوم الخدمة االجتماعية الدولية تطو ار ملحوظا من حيت النظرة للخدمة
االجتماعية الدولية ومكوناتها وأنشطتها والمعارف المرتبطة بها وأثر في هذا التطور مايلي :
 -1العولمة وما أحدثتها من تغيرات كونية حتى أصبح العالم كقرية واحدة وأثارها
االجتماعية واالقتصادية والتفافية والسياسية .
 -2الحركات االجتماعية الدولية .
 -3الصحوة المتزايدة للمجتمع المدني العالمي .
 -4نجاح بعض نماذج التدخل في بعض الدول النامية كنماذج لمواجهة الكوارث واألزمات
الدولية وبعض نماذج التنمية .
 -5المواثيق والتعهدات واالتفاقيات الدولية التي تهتم بالحقوق اإلنسانية والحرية والديمقراطية
والعدالة االجتماعية والمساواة .
 -6فعالية وأنشطة منظمات الرعاية االجتماعية الدولية المتزايدة وتدخلها بحماية من القوانين
والمواثيق الدولية .
 -7االهتمام المتزايد بالسياسة االجتماعية العالمية في إطار التكتالت الدولية في العصر
الحالي .

)2
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وبالتالي يمكننا أن نضع تعريفاً إجرائياً للخدمة االجتماعية الدولية :
بأنها نشاط مهني لألخصائي االجتماعي لتقديم الخدمات االجتماعية والنفسية لألطفال
المتضررين جراء النزاعات والصراعات المحلية المسلحة  ،وعلى مستوى دولي يتعدى الحدود
اإلقليمية والدولية لضمان حقوق هؤالء األطفال  ،وخلق بيئة طبيعية للعيش برفاهية وكرامة
والتكيف م ع البيئة  ،والعمل على تنمية قدراتهم بشكل ايجابي يساعدهم على التغلب على
مشكالتهم االجتماعية والنفسية .
ـ نطريه التدخل في األزمات :
" لقد قدمت نعومي جوالن عام  1978تصو اًر لنظرية التدخل في األزمات والذي حددت
فيه أهم فروض هذه النظرية وفقاً لما يلي :
ـ أنه من الطبيعي آلي فرد أو جماعة أو مجتمع يتعرضون ألزمات خالل حياتهم .
ـ أن األحداث الخطيرة التي يمر بها اإلنسان تمثل المشكالت األساسية التي تمهد لحدوث
األزمة.
ـ أن األحداث الخطيرة يمكن التنبؤ بها أو توقعها ( كمرحلة المراهقة والزواج )  ،كما أن
هناك أحداثاً غير متوقعة ( كالموت والطالق والكوارث البيئية والمرض ) وغيرها .
ـ أن حالة المعاناة من هذه األحداث تتضح عندما يفتقد ضحاياها أشياء معينة منها  :فقدان
التوازن في قدرتهم على معالجة األزمة التي تصيبهم  ،تبذل الجهود إلعادة التوازن  ،ولكن
الفشل فيها قد يترتب عليه توترات وضغوط نفسية مع كل حالة فشل  ،كما أن تراكم حاالت
الفشل قد يضاعف من حاالت التوتر مما قد يساعد في زيادة اشتعال األزمة .
ـ مظاهرة األزمة أو أعراضها قد توحي للباحث االجتماعي بأنها األزمة الحقيقية  ،بينما هي
أعراض ألزمة أخرى أساسية  ،وبالتالي يجب البحث عن األزمة الحقيقية وليس عن أعراضها
.
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ـ أن النجاح في التغلب على األزمة في الماضي يساعد على التغلب عليها في المستقبل .
ـ األشخاص الذين يواجهون أزمات هم أكثر انفتاحاً لتقبل المساعدة من الذين ال يواجهون
مثل هذه األزمات  ،كما أن التدخل في وقت حدوث األزمة أكثر نجاحاً من أي وقت آخر .
"

)1

بناء على هذه االفتراضات يعمل األخصائي االجتماعي الدولي جاهداً للتدخل عند حدوث
النزاعات المحلية المسلحة لمساعدة األطفال المتضررين ومنها :
ـ مساعدة األطفال المتضررين أثناء النزاعات المسلحة في تخفيف أثار الصدمة جراء
الصراعات الدائرة من حولهم .
ـ توفير الخدمات االجتماعية والعالج النفسي المناسب لألطفال الذين تعرضوا لضغوط نفسية
واجتماعية بعد انتهاء مرحلة النزاعات بين فئات المجتمع المحلي .
ـ التعاون مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية الدولية مثل منظمة اليونيسيف لضمان
حقوق هؤالء األطفال دولياً ومحلياً .
ـ أهم مجاالت الخدمة االجتماعية الدولية :
المجال هو بناء خاص من الممارسة يشكل بدقة للتعامل مع األفراد أو الجماعات
أوالمجتمعات أو الدول التي تواجه مشكالت خاصة أو مواقف متشابهة مجاالت الخدمة
االجتماعية تم تسميته علي أساس رعاية فئة عمرية معينة في المجتمع ومنها ،الخدمة
االجتماعية في مجال رعاية الطفولة ،الخدمة االجتماعية في مجال رعاية الشباب ،الخدمة
االجتماعية في مجال رعاية المسنين ،كما أن تم تسميتها علي أساس نوعية أو طبيعة
المشكالت التي يتعامل معها ،ومنها علي سبيل المثال وليس الحصر ،الخدمة االجتماعية
في المجال النفسي ،الخدمة االجتماعية في مجال رعاية المعاقين ،الخدمة االجتماعية في
مجال االنحراف وغيرها .

)1
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وتعددت األنشطة والمجاالت التي يمكن أن تمارس فيها الخدمة االجتماعية الدولية ومنها
:
 )1المجال الوقائي والعالجي للتعامل مع المشكالت ذات الطابع الدولي ومنها الخدمات التي
تقدم لالجئين والمهجرين والفقراء والمتأثرين بالحروب والنزاعات المسلحة أو المجاعات أو
ممن يتعرضون للكوارث الطبيعية كالزالزل والبراكين .
 ) 2تبادل المعرفة والخبرة المهنية بين األكاديميين والممارسين في المهنة من خالل أنشطة
المؤتمرات الدولية للخدمة االجتماعية .
 ) 3العمل المباشر في مؤسسات دولية بالتركيز على نوعية معينة معرضة للخطر من سكان
أكتر من دولة  ،يعانون من مشكالت معينة مثل  :الفقراء من نساء  ،األطفال بال مأوى ،
األقليات  ،مرض االيدز  ،مشكالت التعاون االجتماعي .
 )4دراسة سياسات الدول وتقييم تأثيرها على المجتمع الدولي والعالمي .
 )5التعاون الدولي بين الحكومات أو منظمات المجتمع المدني  ،خاصة الهيئات األهلية
لمواجهة
المشكالت المحلية والدولية والعالمية  ،من خالل هيئة األمم المتحدة ومنظماتها الدولية .
 )6صنع السياسات الدولية لحل المشكالت الدولية والعالمية التي تستهدف حماية حقوق
اإلنسان وتحقق رفاهيته .
 )7تبني مشروعات تنمية المجتمعات المحلية في الدول األكثر فق اًر  ،والتي تعاني من
مشكالت من خالل تبنى المنظمات الدولية العاملة في تلك المجاالت .
 )8مشكالت البيئة وتلوثها وطرق حمايتها  ،خاصة البيئة الطبيعية التي تمتد آثار وجودها
من دولة ألخرى  ،خاصة وان بعض الموارد البيئة ال تعتبر ملكية خاصة بل هي ملكية
مشتركة لعدد من الدول .

)1
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وكذلك مواجهة المشكالت اليومية  ،ومواجهة االنحراف والعنف وخاصة الموجه ضد
األطفال والنساء أثناء النزاعات المسلحة والحروب والصراعات  ،ومواجهة اإلرهاب الدولي ،
ومواجهة المشكالت االجتماعية العالمية والدولية المختلفة والمتجددة التي تعاني منها
المجتمعات اإلنسانية بشكل عام .
ـ أهمية الخدمة االجتماعية الدولية في معالجة المشكالت المجتمعية المختلفة :
" أن تفاقم درجة وحدة بعض المشكالت الدولية كالفقر  ،والتشرد  ،وأطفال الشوارع ،
وعمالة األطفال  ،والعنف ضد المرأة  ،الالجئين والمهجرين  ،مواقف الكوارث واألزمات ،
ضحايا الحروب  ،يستلزم تدخالً للخدمة االجتماعية على مستوى دولي  ،للتعامل مع مثل
هذه المشكالت وتحليلها وتحديد أسبابها والتدخل المهني لمواجهتها والحد من شدتها  ،كما أن
الحركات االجتماعية التي أدت لتغيرات متوقعة وغير متوقعة على السياق الدولي  ،تستلزم
خدمة اجتماعية أكثر مرونة للتعامل مع السياق الجديد بمتغيراته الجديدة  ،وقادرة على
التدخل المهني لمواجهة المواقف والمشكالت  ،والتعامل مع الواقع والتغيرات الجديدة بحاجاته
ومشكالته  ،وتفاعل البشر مع بيئاتهم االجتماعية  ،ولذا فإن الواقع العالمي بسياقاته المختلفة
والمتغيرة وإف ارزاته يعكس حاجة ملحة للخدمة االجتماعية الدولية  ،وأخصائي اجتماعي أكثر
وعياً وإدراكا بالتحليل للتحديد الدقيق للعوامل والمسببات  ،والتعامل مع المشكالت الدولية
في سياقها الكلي العالمي  ،وممارسة الخدمة االجتماعية في مستوياتها المختلفة  ،حيث ال
)1

ينعزل مستوى للممارسة عن المستويات األخرى.

حيث تعمل الخدمة االجتماعية الدولية من خالل مجموعة من المنظمات الحكومية وغير
الحكومية لضمان حياة إنسانية عادلة وكريمة في مجتمع متغير خاصة ألطفالنا بعيداً عن
الصراعات والتوترات والضغوطات النفسية واالجتماعية المختلفة ومن أهم هذه المنظمات
التي تخدم الطفل بشكل مباشر كنموذج وليس على سبيل الحصر هنا :
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ـ منظمة األمم المتحدة للطفولة (  UNICEFاليونيسف ) :
" لقد تم إنشاء هذا الصندوق عن طريق الجمعية العامة لألمم المتحدة عام 1946م عقب
الحرب بين أوروبا والصين  ،ثم أصبح مؤسسة دائمة تستهدف تحقيق التنمية  ،حيث وصل
عدد الدول األعضاء المشاركين فيه عام 1995م إلى ( )161دولة  ،وتسعى المنظمة
لتحقيق األهداف التالية :
ـ تحسين حياة األطفال والشباب على مستوى العالم .
ـ توفير وتقديم الخدمات الصحية واالجتماعية وتوفير المياه الصالحة في المجتمع الدولي .
ـ توفير التعليم الرسمي وغير الرسمي خاص ًة لألطفال في المراحل األولى من التعليم .
ـ توفير التغذية المناسبة لكل األطفال في الدول داخل نطاق اتفاقية حقوق الطفل .
ـ تدعيم برامج المنظمات غير الحكومية أو الخاصة التي تعمل في مجال حماية الطفل .
ولقد وجه الصندوق اهتمامه في إطار مهنة الخدمة االجتماعية ومنظماتها الدولية لقضايا
استغالل وإساءة معاملة األطفال  ،خاصة الذين يتعرضون لمشكالت النزاع المسلح وعمالة
األطفال واالستغالل الجنسي للطفولة  ،واألطفال المصابين أو المعرضين لإلصابة بمرض
اإليدز من خال ل بعض البرامج واألنشطة ومنها  :عقد مؤتمر األطفال في مواجهة الظروف
الصعبة  ،دعم برنامج المنظمات غير الحكومية لحماية األطفال وإعادة تأهيلهم بالب ارزيل ،
برنامج رعاية األطفال المتأثرين بالحرب في رواندا وغيرها " .

)2

ـ أهم المشكالت االجتماعية والنفسية للطفل أثناء النزاعات المحلية المسلحة بالمجتمع :
" يمكن تعريف المشكلة بأنها موقف اجتماعي له تأثير سلبي  ،بحدث نتيجة عوامل
ذاتية (شخصية) وعوامل بيئية (موضوعية) يثير اهتمام عدد كبير من أفراد المجتمع ،
ويعتبرونه انحرافا عن أنماط السلوك العام المتفق عليه  ،مما يتطلب معالجة إصالحية لهذا
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)1

الموقف".

وتؤثر الحروب والنزاعات المسلحة سواء كانت داخلية أم خارجية على

مسار الحياة والتنمية واالستقرار داخل أي مجتمع  ،ودمار البيئة ونزوح عدد كبير من
الالجئين من مناطق سكناهم إلى مناطق أخرى  ،وزيادة عدد من الجرحى والمصابين والقتلى
وظهور مشكالت اجتماعية واقتصادية ونفسية مرتبطة بأسر القتلى " .

)2

" وال يقتصر ضحايا الحروب والنزاعات المسلحة على أولئك الذين ُيقتلون بالرصاص أو

القنابل فقط  ،فالكثير منهم يعانون من التأثير الكارثي للنزاعات المسلحة  ،حيث تتأثر صحة
المجتمع بأكمله ويظل األطفال على الدوام ضحايا الحروب والنزاعات لما يتعرضون له من
رعب وخوف ومعاناة حقيقية سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة  ،إذ تغير في
حباتهم بطرق عديدة ألنهم وإن لم يقتلوا أو يصابوا فإنهم يمكن أن يتيتموا أو يختطفوا أو
يغتصبوا  ،أو يغدوا في وضع يعانون فيه من ندوب عاطفية عميقة  ،وصدمات نفسية
ُ
واجتماعية تؤثر فيهم جراء التعرض بصورة مباشرة للعنف أو التشرد من مكان اإلقامة أو

الفقر أو فقد األحبة " .

)3

حيث يتأثر األطفال بشكل مباشر جراء النزاع المسلح أو القصف الجوي وغيرها من معالم
الحرب داخل المجتمع  ،مما قد يعرضهم إلى أمراض عصبية مثل القلق واالكتئاب واالنطواء
 ،واالنسحاب االجتماعي  ،والعداء والجفاء  ،واليأس والعزلة وفقدان المعنى للحياة  ،وتدمير
القدرة على الثقة االجتماعية  ،والخوف وإساءة الظن باآلخرين والمحيطين بهم .
" وقد صدر رسمياً إعالن بشأن حماية النساء واألطفال في حاالت الطوارئ والمنازعات
ونشر على المأل بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  ( 3318د ـ
المسلحة أُعتمد ُ

 ) 29المؤرخ في  14ديسمبر 1974م  ،إدراكاً لمسؤوليتها إزاء مصير الجيل الصاعد وإزاء
مصير األمهات  ،الالتي يؤدين دو اًر عاماً في المجتمع وفي األسرة وخاصة في تنشئة
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األطفال  ،وإذ تضع في اعتبارها ضرورة توفير حماية النساء واألطفال في حاالت الطوارئ
والمنازعات المسلحة ،وتدعوا جميع الدول األعضاء إلى االلتزام باإلعالن التزاماً دقيقاً .
ويتعين على جميع الدول المشتركة في منازعات مسلحة إقليمية أو محلية أو في عمليات
عسكرية أجنبية  ،أن تبذل كل ما في وسعها لتجنب النساء واألطفال ويالت الحرب  ،ويتعين
اتخاذ جميع الخطوات الالزمة لضمان حظر تدابير كاالضطهاد والتعذيب والتأديب والمعاملة
ال
المهينة والعنف الموجه ضد السكان المدنيين خاصة النساء واألطفال  ،وتعتبر أعما ً
إجرامية جميع أشكال القمع والمعاملة القاسية والالإمسانية لألطفال والنساء بما في ذلك
الحبس والتعذيب واإلعدام رمياً بالرصاص واالعتقال بالجملة والعقاب الجماعي  ،وتدمير
المساكن والطرد قس اًر  ،التي يرتكبها المتحاربون أثناء العمليات العسكرية أو في األقاليم
المختلفة  ،كما ال يجوز حرمان النساء واألطفال من بين السكان المدنين الذين يجدون
أنفسهم في حاالت الطوارئ والمنازعات المسلحة من المأوى أو الغذاء أو المعونة الطبية أو
غير ذلك من الحقوق الثابتة  ،وفقاً ألحكام اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  ،وإعالن حقوق
الطفل  ،والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وغيرها " .

)1

بالتالي فإن األطفال يتأثرون جراء النزاعات المحلية المسلحة داخل المجتمع نفسياً
ويكون صورة مغايرة عن
واجتماعياً مما ينعكس ذلك على يناء شخصيتهم بشكل سلبي ُ ،
الحياة الطبيعية في بيئتهم والتي يأملون العيش في أن تكون بيئة يشعرون في كنفها باألمن
واالستقرار .
" ولمواجهة كل هذه المشكالت فعلى الخدمة االجتماعية تعريف نفسها دولياً  ،بحيث
يمكن أن يكون للخدمة االجتماعية الدولية فرص جديدة لإلسهام في التعامل الثقافي العالمي
 ،ومنع النزاعات المسلحة وذلك بتنفيذ أفكار الديمقراطية  ،وحقوق اإلنسان في المراحل أو
المستويات األولية " .

)2
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ـ استنتاجات البحث :
 ) 1إن الخدمة االجتماعية الدولية مهنة إنسانية تتعدى الحدود الجغرافية للمساهمة في
معالجة المشكالت المجتمعية المختلفة على مستوى عالمي .
 )2تعمل الخدمة االجتماعية الدولية على تحقيق العدالة االجتماعية وتقديم المساعدات
اإلنسانية وعلى كافة األصعدة وخاصة لألطفال الذين يعانون ويالت النزاعات المحلية
المسلحة بالمجتمع .
 )3يتعرض األطفال للكثير من المشكالت االجتماعية أثناء النزاعات المسلحة منها
االنسحاب االجتماعي  ،والعداء والجفاء  ،واليأس والعزلة وفقدان المعنى للحياة  ،وتدمير
القدرة على الثقة االجتماعية  ،وإساءة الظن باآلخرين والمحيطين بهم .
 )4يتعرض األطفال للكثير من المشكالت النفسية أثناء النزاعات المسلحة بالمجتمع مما
يؤثر سلباً على سلوكياتهم  ،منها القلق والخوف واالكتئاب ،

واالنطواء  ،اإلحباط ،

وضعف الثقة بالنفس  ،والعدوان  ،والعنف وغيرها.
 )5إن الواقع العالمي بسياقاته المختلفة والمتغيرة وإف ارزاته يعكس حاجة ملحة للخدمة
االجتماعية الدولية  ،وأخصائي اجتماعي أكثر وعياً وإدراكا بالتحليل للتعامل مع المشكالت
االجتماعية والنفسية لألطفال المتضررين جراء النزاعات المحلية المسلحة بأساليب التدخل
المهني المناسبة وعلى مستوى دولي .
 ) 6أن الخدمة االجتماعية الدولية تعمل من خالل مجموعة من المنظمات الحكومية وغير
الحكومية لضمان حياة إنسانية عادلة وكريمة في مجتمع متغير  ،خاصة ألطفالنا بعيداً عن
الصراعات والتوترات والضغوطات النفسية واالجتماعية المختلفة .
ـ تصور مقترح لدور الخدمة االجتماعية الدولية في الحد من المشكالت االجتماعية
والنفسية للطفل أثناء النزاعات المحلية المسلحة بالمجتمع :
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انطالقاً مما أسفر عنه هذا البحث من استنتاجات ومن تحليل للدراسات السابقة يمكن
وضع تصور مقترح لدور الخدمة االجتماعية الدولية في الحد من المشكالت االجتماعية
والنفسية للطفل أثناء النزاعات المحلية المسلحة بالمجتمع  ،يتضمن اآلتي :
ـ األسس التي يقوم عليها التصور المقترح :
 )1اإلطار النظري للبحث وما تضمنه من معلومات ومعارف مرتبطة بشكل مباشر بالخدمة
االجتماعية الدولية وأهميتها ومجاالتها المختلفة  ،وما تضمنه من معلومات ومعارف حول
المشكالت االجتماعية والنفسية للطفل أثناء النزاعات المحلية المسلحة بالمجتمع .
 )2نتائج الدراسات السابقة ذات الصلة بالموضوع والتي سبق عرضها في متن هذا البحث .
 )3استنتاجات البحث الحالي والتي أوضحت إن الواقع العالمي بسياقاته المختلفة والمتغيرة
وإف ارزاته يعكس حاجة ملحة للخدمة االجتماعية الدولية  ،وأخصائي اجتماعي أكثر وعياً
وإدراكا بالتحليل للتعامل مع المشكالت االجتماعية والنفسية لألطفال المتضررين جراء
النزاعات المحلية المسلحة بأساليب التدخل المهني المناسبة وعلى مستوى دولي .
 )4مالحظة الباحثان لواقع ما يعانيه األطفال الذين يعيشون في بيئة تتسم بالصراعات
والنزاعات المحلية المسلحة بمجتمعنا الليبي وخاصة في المرحلة الراهنة .
ـ أهداف التصور المقترح :
يهدف التصور إلى إيجاد الحلول المناسبة للحد من المشكالت االجتماعية والنفسية للطفل
أثناء النزاعات والصراعات المحلية المسلحة بالمجتمع الليبي  ،من خالل الممارسة المهنية
للخدمة االجتماعية الدولية  ،ورفع كفاءة األخصائيين الممارسين المهنيين ،باستخدام
االستراتيجيات والتكنيكات واألدوار المهنية على مستوى دولي لمواكبة التغييرات الدولية التي
تولد المشكالت المجتمعية المختلفة .
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ـ الفلسفة التي يقوم عليها التصور المقترح :
 ) 1الدور اإليجابي للخدمة االجتماعية الدولية في تنمية وتغيير شخصية الطفل المتضرر
أثناء النزاعات المحلية المسلحة لألفضل  ،من خالل ما تقدمه من خدمات متعددة إلشباع
حاجاته االجتماعية والنفسية والصحية وغيرها .
 ) 2تسعى الخدمة االجتماعية الدولية في تعاملها مع األطفال المتضررين جراء النزاعات
المسلحة إلى تحقيق األهداف العالجية والوقائية واإلنمائية .
 )3تسعى الخدمة االجتماعية الدولية عالمياً إلى مساعدة األطفال والنساء في التغلب على
مشكالتهم االجتماعية والنفسية التي يواجهونها أثناء النزاعات المسلحة بالمجتمع المحلي .
ـ القائمون على تنفيذ التصور المقترح :
 )1الممارسون المهنيون من األخصائيون االجتماعيون المشتغلين بالمنظمات الدولية
الحكومية وغير الحكومية .
 )2الممارسون المهنيون من األخصائيون االجتماعيون بالمؤسسات االجتماعية المختلفة .
 )3األكاديميون المتخصصون في تعليم الخدمة االجتماعية بالمؤسسات التعليمية بكافة
مستوياتها العلمية المختلفة وخاصة المؤسسة الجامعية .
ـ االستراتيجيات التي يمكن استخدامها لتحقيق التصور المقترح :
 )1إستراتيجية اإلقناع  :وتستخدم هذه اإلستراتيجية في تغيير األفكار واالتجاهات السلبية
تجاه مهنة الخدمة االجتماعية بأنها مهنة تقليدية تقتصر مهمتها على معالجة المشكالت
المحلية  ،من خالل نشر الوعي بأهميتها كمهنة دولية تتعدى الحدود الجغرافية واإلقليمية في
معالجة المشكالت المجتمعية الدولية المختلفة أهمها المشكالت االجتماعية والنفسية الناجمة
عن النزاعات المسلحة .
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 )2إستراتيجية االتصال  :وتُستخدم هذه اإلستراتيجية لتسهيل االتصال بين األخصائي
االجتماعي وبين المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني
المحلية لتقديم الخدمات المناسبة لألطفال المتضررين جراء النزاعات المحلية المسلحة داخل
المجتمع .
 )3إستراتيجية التفاعل  :وتستخدم هذه اإلستراتيجية في زيادة التفاعل اإليجابي والتعاون
المتبادل على المستوى المحلي والدولي بين األخصائيين االجتماعيين  ،بما يساهم في تبادل
المعارف والخبرات العلمية والمهنية على مستوى دولي  ،لمواجهة المشكالت االجتماعية
والنفسية التي تواجه األطفال أثناء النزاعات المسلحة بشكل عام في المجتمع .
 )4إستراتيجية التمكين  :وتستخدم هذه اإلستراتيجية لتمكين األخصائي االجتماعي الدولي
من أداء دوره بفاعلية بالمؤسسات والمنظمات الدولية لمواجهة المشكالت التي تواجه األطفال
على مستوى دولي لتحقيق األهداف العالجية والوقائية واإلنمائية .
ـ أهم التكنيكات التي يستخدمها األخصائي االجتماعي لتفعيل دوره على مستوى دولي :
 )1فتح قنوات اتصال بين األسر المتضررة جراء النزاعات المسلحة وبين المنظمات الدولية
ذات العالقة للوقوف على مشكالتها النفسية واالجتماعية وإيجاد الحلول المناسبة لمواجهتها .
 )2الحد من المشكالت التي تحول دون أداء األخصائي االجتماعي لدوره المهني بفاعلية
على مستوى دولي .
 )3التوعية بأهمية دور الخدمة االجتماعية الدولية في مواجهة المشكالت االجتماعية
والنفسية لألطفال أثناء النزاعات المحلية المسلحة وما تقدمه من خدمات ومساعدات إنسانية
مباشرة لهذه الفئات .
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 ) 4خلق شبكة من العالقات التي تضمن المشاركة اإليجابية بين األكاديميين والممارسين
المهنيين لتبادل الخبرات والمهارات الالزمة لمواجهة المشكالت المجتمعية على مستوى دولي
.
 ) 5التركيز على االتجاهات الحديث المعاصرة في أساليب الممارسة المهنية للخدمة
االجتماعية على مستوى دولي  ،واالستفادة من الدراسات والبحوث االجتماعية التي تساعد
المتخصصين في معالجة المشكالت المجتمعية المختلفة .
ـ أهم األدوار المهنية لألخصائي االجتماعي الدولي في الحد من المشكالت االجتماعية
والنفسية للطفل أثناء النزاعات المسلحة بالمجتمع المحلي :
ـ دور المساعد :
يعمل األخصائي االجتماعي الدولي من خالل هذا الدور على مساعدة الطفل المتضرر
من النزاعات المسلحة

وأسرته وكل من يتعامل معهم على فهم احتياجاتهم ومشكالتهم

االجتماعية والنفسية  ،وإرشادهم إلى أهم اإلجراءات الواجب األخذ بها لمواجهة هذه
المشكالت  ،ومساعدتهم على فهم مناطق القوة في شخصية الطفل وكيفية استثمارها بشكل
إيجابي لتعديل سلوكه ونظرته للحياة بشكل إيجابي  ،ومساعدة األسرة على فهم سلوك الطفل
المتضرر ودوافع هذا السلوك حتى تتمكن من تقليل الضغط الواقع عليه والذي قد يؤدي إلى
زيادة مشكالته وتعوق نموه النفسي واالجتماعي .
ـ دور المعالج :
يسعى األخصائي االجتماعي الدولي من خالل هذا الدور من أجل إيجاد الحلول المناسبة
لمواجهة المشكالت االجتماعية والنفسية للطفل أثناء النزاعات المحلية المسلحة  ،من خالل
مدخل حل المشكلة بناء على دراسة وتشخيص جيد للعوامل والمسببات الفعلية التي أدت
لتعرضه لهذه المشكالت على مستوى دولي .
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ـ دور الوسيط :
يعتبر األخصائي االجتماعي الدولي هو حلقة الوصل بين الطفل المتضرر من النزاعات
المحلية المسلحة وبين أسرته وبين المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية التي يعمل
من خاللها  ،والتي تسعى لتقديم الخدمات المجتمعية المختلفة التي يحتاجها الطفل  ،وتوجيه
الطفل نحو كيفية االستفادة منها لمواجهة مشكالته االجتماعية والنفسية .
ـ دور المستشار :
يسعى األخصائي االجتماعي الدولي من خالل هذا الدور إلى تقديم التوجيه واإلرشاد
النفسي واالجتماعي ألسرة الطفل المتضرر من النزاعات المسلحة  ،لمعرفة احتياجاته
ومتطلباته النفسية واالجتماعية من الحب والحنان واالهتمام وغرس الطمأنينة والشعور
باألمان في نفسه خالل هذه المرحلة  ،وتوفيرها له بكل الوسائل الممكنة حتى يستطيع
التكيف مع البيئة المحيطة به .
ـ دور المسئول عن حماية الطفل :
يعتبر األخصائي االجتماعي الدولي من خالل عمله بالمنظمات الدولية المختلفة مسئوال
بشكل مباشر عن توفير كافة سبل الحماية للطفل ،الجسمية واالجتماعية والنفسية والسلوكية
من كل مخاطر الحروب والصراعات والنزاعات المسلحة على مستوى محلي وقومي ودولي .
ـ دور المطالب :
يعمل األخصائي االجتماعي الدولي من خالل هذا الدور على المطالبة بكافة الحقوق
واالحتياجات والبرامج والمساعدات الالزمة للطفل الذي تعرض لمشكالت نفسية واجتماعية
جراء النزاعات المسلحة لالستفادة منها في تخطي هذه المشكالت وأشياع حاجاته ورغباته .
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ـ دور الباحث االجتماعي والجامع للبيانات :
يعمل األخصائي االجتماعي الدولي من خالل هذا الدور على جمع البيانات والمعلومات
الالزمة والخاصة باحتياجات ومشكالت الطفل المتضرر نفسياً واجتماعياً من النزاعات
المسلحة وتحليلها لتكون مصد اًر للتخطيط للحد من هذه المشكالت  ،وكذلك إجراء البحوث
االجتماعية إليجاد الحلول العلمية بأساليب ومداخل مهنية متطورة للحد من المشكالت
النفسية واالجتماعية التي تواجه المجتمع بشكل عام أثناء الحروب والصراعات والنزاعات
المسلحة .
ـ دور المخطط :
يعمل األخصائي االجتماعي الدولي من خالل هذا الدور على المساهمة مع المنظمات
الدولية
في تحديد أهداف المساعدة ومتابعة وتنفيذ خطط التدخل المهني للحد من مشكالت الطفل
االجتماعية والنفسية أتناء النزاعات المسلحة بالمجتمع  ،وتحديد أولويات احتياجاته ووضع
الخطط المناسبة لتقديم الخدمات المجتمعية التي يحتاجها لتخطي األزمة .
ـ دور المنمي :
يعمل األخصائي االجتماعي الدولي من خالل هذا الدور على تنمية قدرات الطفل
المتضرر من النزاعات المسلحة وتطويرها من خالل توفير البرامج واألنشطة التي تناسب
إمكانياته وقدراته وتخلق لديه رؤية ايجابية نحو بيئته ومجتمعه بشكل عام بما يعود عليه
بالنفع .
ـ التوصيات المقترحة لتطوير أداء األخصائي االجتماعي الدولي للحد من المشكالت
االجتماعية والنفسية للطفل أثناء النزاعات المسلحة بالمجتمع الليبي :
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 )1التوجه من قبل األخصائيين االجتماعيين لمواكبة كل ما هو جديد عالمياً لتحسين أداءهم
المهني على مستوى دولي  ،بما يتالءم مع المتغيرات العالمية المتجددة لمواجهة المشكالت
المجتمعية .
 )2خلق شبكة من العالقات بين األخصائيين االجتماعيين واألكاديميين والمنظمات الدولية
لتبادل األفكار والخبرات العلمية من خالل المؤتمرات والندوات العلمية واالجتماعات وورش
العمل وتبادل النشرات وغيرها من وسائل االتصال التي تساهم في تطوير أساليب التدخل
المهني  ،لمواجهة القضايا المجتمعية المختلفة دوليا ومحلياُ .
 )3تكثيف جهود األخصائيين االجتماعيين للتدخل وتقديم المساعدات اإلنسانية وقت
األزمات والنزاعات المسلحة المحلية بالمجتمع  ،وإيجاد الحلول المناسبة للمشكالت المجتمعية
وخاصة مشكالت الطفولة في أسرع وقت  ،وبالتعاون مع التخصصات المختلفة من خالل
المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية .
 )4قيام األخصائيين االجتماعيين الدوليين بأنشطة وبرامج خاصة بضمان حقوق اإلنسان
أثناء النزاعات المسلحة  ،والضغط على الفئات المتنازعة لتحقيق المصالحة بينها للحد من
تفاقم المشكالت المترتبة على هذه النزاعات واآلثار التي تخلفها .
 ) 5العمل على مراجعة برامج تعليم الخدمة االجتماعية بالجامعات في ضوء المتغيرات
العالمية لتساهم هذه المهنة اإلنسانية على مستوى دولي في معالجة المشكالت المجتمعية
الدولية الراهنة .
ـ المراجع :
 ) 1أبو الحسن عبد الموجود إبراهيم  .المتغيرات المعاصرة في الخدمة االجتماعية ( سلسلة
كتب الخدمة االجتماعية المعاصرة  ،الكتاب األول ) .ـ اإلسكندرية  :المكتب الجامعي
الحديث  2014 ،م .
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 )2حسن شحاتة  ،زينب النجاح  .معجم المصطلحات التربوية والنفسية ( عربي إنجليزي ،
إنجليزي عربي ) .ـ القاهرة  :الدار المصرية اللبنانية . 2003 ،
 ) 3صالح خليل الصقور  .موسوعة الخدمة االجتماعية المعاصرة .ـ عمان  :دار زهران
للنشر والتوزيع  2009 ،م .
 )4طلعت مصطفي السروجي  .الخدمة االجتماعية الدولية .ـ القاهرة  :مكتبة االنجلو
المصرية  2010 ،م .
 )5علي شهوب منصور سعيدة " إسهامات المنظمات الدولية غير الحكومية في تحقيق
سياسات الرعاية االجتماعية  ،أطروحة دكتوراه ( غير منشورة )  ،قسم التخطيط االجتماعي
 ،كلية الخدمة االجتماعية  ،جامعة حلوان 2012 ،م .
 )6فيصل الغرايبة  ،فاكر الغرايبة  .مجاالت العمل االجتماعي وتطبيقاته .ـ عمان  :دار
وائل  2009 ،م .
 ) 7قصي عبد هللا إبراهيم " نحو تصور مقترح ألدوار أخصائي الممارسة المهنية للخدمة
االجتماعية الدولية في مجال الرعاية االجتماعية لالجئين الفلسطينيين بحث علمي منشور
إلكترونياً  ،جامعة القبس المفتوحة  2013 ،م .
)8

ماهر أبو المعاطي علي  ،االتجاهات الحديثة في الخدمة االجتماعية الدولية .ـ

اإلسكندرية  :المكتب الجامعي الحديث  2012 ،م .
 )9مدحت أبو النصر  .فن ممارسة الخدمة االجتماعية .ـ القاهرة  :دار الفجر  2009 ،م .
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تصور مقترح لدور الخدمة االجتماعية الدولية في الحد من المشكالت االجتماعية والنفسية..

 )10نزيهة علي صالح صكح  .الخدمة االجتماعية الدولية وإسهامها في معالجة القضايا
المجتمعية الراهنة .ـ المؤتمر العلمي التربوي الدولي الثالث " معتد  ، " 3كلية التربية أبو
عيسى  :جامعة الزاوية 2015 ،م .
 ) 11نزيهة علي صكح " بعض المشكالت االجتماعية والنفسية الناجمة عن الحروب
واألزمات والدور االستراتيجي لمهنة الخدمة االجتماعية في مواجهتها .ـ المؤتمر العلمي
األول " دور العلوم اإلنسانية في معالجة قضايا المجتمع "  ،كلية اآلداب  ،جامعة طرابلس ،
ج. 2015 ، 2
20
المراجع
) ماهر أبو المعاطي علي  ،االتجاهات الحديثة في الخدمة االجتماعية الدولية .ـ اإلسكندرية
 :المكتب الجامعي الحديث  ،2012 ،ص.5
 )2طلعت مصطفي السروجي  .الخدمة االجتماعية الدولية .ـ القاهرة  :مكتبة االنجلو
المصرية  ، 2010 ،ص . 31
 ) 1نزيهة علي صالح صكح  .الخدمة االجتماعية الدولية وإسهامها في معالجة القضايا
المجتمعية الراهنة .ـ المؤتمر العلمي التربوي الدولي الثالث " معتد  ، " 3كلية التربية أبو
عيسى  :جامعة الزاوية . 2015 ،
 ) 1قصي عبد هللا إبراهيم " نحو تصور مقترح ألدوار أخصائي الممارسة المهنية للخدمة
االجتماعية الدولية في مجال الرعاية االجتماعية لالجئين الفلسطينيين بحث علمي منشور
إلكترونياً  ،جامعة القبس المفتوحة  2013 ،م .
 )2نزيهة علي صكح " بعض المشكالت االجتماعية والنفسية الناجمة عن الحروب واألزمات
والدور االستراتيجي لمهنة الخدمة االجتماعية في مواجهتها .ـ المؤتمر العلمي األول " دور
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تصور مقترح لدور الخدمة االجتماعية الدولية في الحد من المشكالت االجتماعية والنفسية..

العلوم اإلنسانية في معالجة قضايا المجتمع "  ،كلية اآلداب  ،جامعة ط اربلس  ،ج، 2
. 2015
 )1علي شهوب منصور سعيدة " إسهامات المنظمات الدولية غير الحكومية في تحقيق
سياسات الرعاية االجتماعية  ،أطروحة دكتوراه ( غير منشورة )  ،قسم التخطيط االجتماعي
 ،كلية الخدمة االجتماعية  ،جامعة حلوان 2012 ،م  ،ص 31ـ . 32
 )1حسن شحاتة  ،زينب النجاح  .معجم المصطلحات التربوية والنفسية ( عربي إنجليزي ،
إنجليزي عربي ) .ـ القاهرة  :الدار المصرية اللبنانية  ، 2003 ،ص . 301
 )2المرجع السابق  ،ص . 31
 ) 1صالح خليل الصقور  .موسوعة الخدمة االجتماعية المعاصرة .ـ عمان  :دار زهران
للنشر والتوزيع  ، 2009 ،ص . 174
 )2طلعت مصطفى السروجي  .الخدمة االجتماعية الدولية  ،مرجع سابق  ،ص . 23
 ) 1نزيهة علي صكح  .بعض المشكالت االجتماعية والنفسية الناجمة عن الحروب
واألزمات والدور االستراتيجي لمهنة الخدمة االجتماعية في مواجهتها  ،مرجع سابق  ،ص
. 78
 )1ماهر أبو المعاطي علي  .االتجاهات الحديثة في الخدمة االجتماعية الدولية .ـ مرجع
سابق ،ص . 193
 )1علي شهوب منصور سعيدة " إسهامات المنظمات الدولية غير الحكومية في تحقيق
سياسات الرعاية االجتماعية  ،مرجع سابق  ،ص 204
 )1طلعت مصطفى السروجي  .الخدمة االجتماعية الدولية  ،مرجع سابق  ،ص . 18
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تصور مقترح لدور الخدمة االجتماعية الدولية في الحد من المشكالت االجتماعية والنفسية..

 ) 2ماهر أو المعاطي علي  .االتجاهات الحديثة في الخدمة االجتماعية الدولية .ـ مرجع
سابق ،ص . 39
 ) 1مدحت أبو النصر  .فن ممارسة الخدمة االجتماعية .ـ القاهرة  :دار الفجر ، 2009 ،
ص . 193
 )2فيصل الغرايبة  ،فاكر الغرايبة  .مجاالت العمل االجتماعي وتطبيقاته .ـ عمان  :دار
وائل  ، 2009 ،ص . 280
 ) 3نزيهة علي صكح  .بعض المشكالت االجتماعية والنفسية الناجمة عن الحروب
واألزمات والدور االستراتيجي لمهنة الخدمة االجتماعية في مواجهتها  ،مرجع سابق  ،ص
. 81
 )1فيصل الغرايبة  ،فاكر الغرايبة  .مجاالت العمل االجتماعي وتطبيقاته  ،مرجع سابق ،
صر. 284 ، 282
 ) 2أبو الحسن عبد الموجود إبراهيم  .المتغيرات المعاصرة في الخدمة االجتماعية ( سلسلة
كتب الخدمة االجتماعية المعاصرة  ،الكتاب األول ) .ـ اإلسكندرية  :المكتب الجامعي
الحديث  ، 2014 ،ص . 264
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ت
اللُّغَةُ ا ْلعَ َر ِب َّيةُ فِي ُم َوا َج َه ِة الت َّ َح ِ ِّديَا ِ

اللُّغُّةُُّّالُّعُُّّربُّيُّةُُّّفُّيُّمُُّّواجُّهُّةُُّّالتُّحُّدُّيُّاتُّ
دُّ.طارقُّبنُّعبدُّالغنيُّدعوب ُّ
توطئة..
مث ـ ـ ـ ـ ـ ـل بيان لسان العربية اإللهام الذي يطمح إليه المستشرقون الحالمون باالندماج
واالنخراطفي سلك الحضارة االسالمية والنهل من منابع فكرها المنير والتعمق في معرفة
أسرار لسانها المبين المتجلي في دستورها األسمى القرآن الكريم الذي أعجز الفصحاء أن
يأتوا بآية أو سورة من مثله قل (فأتوا بسورة مثله)

()1

 ،وفي معرض تكذيبه لمن تقول على

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بأن له معلما بشريايقول الحق سبحانه( :لسان الذي يلحدون
إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين)(.)2
لقد أظهر التعريف بمفهوم (اللسانُّالعربيُّالمبين) وبنظم دستوره القرآن الكريم حقائق
ونفائس جاد بها المتقدمون من علماء العربية ظهرت في صياغة القوانين والقواعد النحوية
واألسلوبية التي تحافظ على سالمة هذا اللسان ودستوره من أن يعلوه اللحن  ،وفي صياغة
نظرية في نظمه تظهر قوة سبكه وجمالياتأساليبه وتراكيبه وصوره ،وتفصح عن مالمح
الركاكة والتعقيد اللفظي والمعنوي في غيره.
لقد درس علماء العربية نظم (اللسان ُّالعربي ُّالمبين) داخل الحقل المعرفي البياني
من أجل إظهار السر الرباني في إعجاز نص القرآن الكريم ،بحثاً عن مكوناته وعناصر
التحدي واإلعجاز في اإلتيان بمثله ،وقد بحث العلماء هذه القضية البيانية وفق انطالقات
عقدية تبرز مظهر اإلعجاز في نظم القرآن الكريم كالم هللا من جهة ،وكونه مخلوقاً أو غير
مخلوق من جهة أخرى.
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ت
ال ُّل َغ ُة ا ْلعَ َربِيَّ ُة فِي ُم َوا َج َه ِة التَّ َح ِِّديَا ِ

من هنا جاء حديثهم عن الكالم النفسي ،وعن التعليق في الكلم ،ودوره في اقتفاء آثار
المعاني في الذهن ،وترتيبها وفق معايير معاني النحو ،ونظمها في أصوات صامتة وحركات
مصوتة داخل مفردات ومركبات وسالسل كالمية.
لقد قصد علماء المعاني بالنظم التنسيق بين الكلم بحيث يأخذ بعضها بحجز من
بعض بعد تعليق بينها وجعل بضعها بسبب من بعض يقول ابن قتيبة" :النظم بمعني سبك
األلفاظ وضم بعضها إلى بعض في تأليف وثيق بينها وبين المعاني ،فيجريان معاً في
سالسة وعذوبة كالجداول ،ال تعثر وال كلفة وال حوش في اللفظ وال زيادة أو فضول"(.)3
وفي معنى هذا التعريف والمعاني األخرى التي أوردها عدد من علماء العربية
أمثال سيبويه وابن المقفع والجاحظ وأبي عبد هللا محمد الواسطي وأبي سعيد السيرافي وأبي
سليمان الخطابي وحازم القرطاجني وأبي بكر الباقالني وعبد الجبار(قاضي الدولة البويهية)
جاء عبد القاهر الجرجاني الذي "أفاد مما كتبوه فائدة كبرى في دراسته التي انتهت به إلى
وضع نظريته في المعاني اإلضافية وصور اآلراء النحوية للكالم ،أو بعبارة أخرى في النظم
والخواص التركيبية للعبارة"()4؛ ليفصح بنظريته التي تقول" :أن ليس النظم إال أن تضع
كالمك الوضع الذي يقتضيه علم النحو وتعمل على قوانينه وأصوله"(.)5
غير أن صرح هذا البناء لقواعد الخطاب العربي المبين وفق نظرية النظم واجهت
تحديات من قبل جهابذة المدارس النحوية ومنظريها الذين دعوا إلى رفضها وعدوا هذه
النظرية من صميم الدرس البالغي ،و أروا أن نحو هذا اللسان ما هو إال قياس يتبع ،...على
ذلك صاغوا قوالبهم التي صبت فيها سياقات وأساليب العربية ،وحنط على إثرها اللسان
العربي المبين ،وهذا من أكبر العوائق والتحديات التي واجهت اللغة العربيةوال زالت
تكبحانتشارها وتنفر اآلخرين من دراستها ،وفي بحثنا هذا سنستعرض جملة من هذه التحديات
...
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التُّحدُّيُّاألوُّلُّ:

انعكاسُّالدُّالالتُّاالجتماعيُّةُّعلىُّتُّشُّكُّلُّقواعدُّالخطابُّالعربيُّ ُّ
غاب عن جهابذة المدارس النحوية ومنظريهاتشخيص ذهنية اإلنسان
عربيالبدويوقدرته بالسليقة على توظيف واقعه االجتماعي المعاش في قواعد لغته فهو -في
األ ا
اعتقادي

()6

 -لم يتعمد في خطابه اإلتيان بحركات إعرابية لإلفصاح والتبيين بعيدة عما

يختلج ذهنه من دالالت لحركات الطبيعة ولحركات مجتمعه أفراداًأوجماعات ،إذ لم ير في
(المبتدأ) إال أن يكون (مرفوعاً) بالسليقة؛ ألن مضامين ودالالت حركات محيطه االجتماعي
ترى في حركة هيأة (مبتدأ) القوم (الرفعة) ،وعلو الهمة ،و(الصدارة) في المجلس وفي
الحديث ،واالرتكان و(االستناد إليه) عند الشدائد  ،وااللتفاف (وضم )اآلخر حوله ،من هنا
جاء الرفع (بالضم) للمسند (الخبر) في الكالم؛ ألنه رآه (مضموماً) حول المسند إليه ،ونال
شرف (الرفعة) بالتبعية (لرفعة) مبتدأ القوم ومتصدر مجالسهم وأحاديثهم.
وكانت رؤيته لحركة (الضم) في (الفاعل) تلقائي ًة ،فهي انعكاس (للفاعل) القائم
بهمته( ،والمرفوع) وقوع الحدث إليه ،وقد ضم (لضم) أطراف اإلحداثية حوله (وإسنادها
إليه) ،ولكونه المتصدر إلحداث الفعل.
ولم تغب عن ذهنية العربي حركة (النصب) في (المفعول به)؛ ألنه يراه في واقعه
(مستسلماً) للفاعل حال وقوع الحدث عليه (كاستسالم) عدوه حال (نصبه) مصلوباً على
جذوع النخل (مفعوالً به) التنكيل والتعذيب ،وهكذا هو في توظيفه وإسقاطه لهيئة حركة الجر
في المجرور؛ ألنه يرى (المجرور) في واقعه االجتماعي المعاش (مخفوضاً مكسور) الهمة،
(مجرور ومضافاً إلى غيره) ،لعدم قيامه بنفسه.
اً
كذلك الحال في (الفعل) الذي يرى في (ماضيه) زمناً يجب (تناسيه) و(بناء)
الذاكرة (مفتوحة) معه بغية التواصل وأخذ االعتبار؛ لمعالجة األحداث (المضارعة) للزمن
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الحاضر ،والتفاعل مع ما (تعرب) عنه (حركته) المتجددة (المضمومة) بالمواءمة مع
(حركة) الطبيعية وأفراد الجماعة الواحدة ،في حين يرى في فعل (األمر) (المبني) على
(السكون)( ،األمر) الصادر عمن أوامره جازمة وحازمة ،ويجب (بناء) حالة الجماعة
على(السكون) لالستماع واإلنصات.
وعلى هذا يمكننا أن نتساءل عن دور المصطلحات النحوية الوظيفية التي وضعها
جهابذة المدارس النحوية ومنظروها في الكشف عن حقيقة المعنى العام وإظهاره والتي تعد –
في نظري -عائقا وتحديا لتدريس اللسان العربي المبين ..وبمعنى أكثر إيضاحا كيف يكتسب
المستعرب والناشئ الراغب في تعلم اللسان العربي داللة مفاهيم المصطلحات النحوية
ويوظ فها في إظهار المعنى العام من خالل إنابة حركات صوتية للتعبير عن مضمونها
وتمثيلها واإلفصاح عن معناها وإبانة حالتها اإلعرابية في المركب والسياق؟.
فكما ذكرت آنفا اإلنسان األعرابي عندما يقول( :محمد منح علياً يوم االثنين هب ًة
قيم ًة تكريماً وتحفي اًز له) فإنه ما رفع اسم (محمد) بكونه مبتدأ ،ولكن ألنه يدرك مفهوم
المصطلح النحوي(المبتدأ) وأبعاد داللته االجتماعية في البادية ،فهو يرى في محيطه أن
(مبتدأ القوم) هم زعيمهم ،ويكون بالطبيعة (مرفوع) الهمة عالي القدر ،وله الهيبة والوقار،
وهو من (يبتدأ به) في السالم والحديث ،وهو من (يستند إليه) عند الشدائد كلها ،وإليه يرجع
عند المفجع والمرتجى والملجأ  ،من هنا جاء الرفع في الكالم لالسم المبتدأ به.
كما أنه رأى أن في ضم كلمة (منح) إلى (محمد) ائتالف مقبول وسليم بإمكانه أن
ينسج بين الكلمتين انسجاماً واستئناساً على المستوى الوظيفي والداللي ،وأيضا على المستوى
الصوتي والصرفي ،مع أن األول موجود في حقل األسماء ،والثاني موجود في حقل األفعال،
ولكن لم يوجد ما يدعو إلى رفض هذا االئتالف كضعف في الحبك أو النظم أو نشاز في
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التركيب وعدم مواءمة في ضم معنى جزئي من حقل األسماء إلى معنى جزئي في حقل
األفعال ،فالصورة مستساغة لها في نظم العقل الباطني ونحوه صور من المركبات تناظرها.
كما أنه بجعل الفعل الماضي مبنياً في آخره على الفتح يدرك أن هذا الحدث
(الفائت) وجب ترك الذاكرة معه (مبنية على الفتح) المتواصل لالستحضار واالستذكار ،من
هنا جاء البناء على الفتح في الكالم للحدث الماضي ،وهو يدرك -أيضا -أن كل حدث البد
له من محدث -هو ما عرف في مصطلحات النحاة ب(الفاعل) ، -وهو في نظره صانع
الحدث والقائم به ،والبد أن يكون (مرفوع) الشأن قويا ضاماًحداثيات الواقعة حوله ،من هنا
جاء الرفع والضم في الكالم السم صانع الحدث حتى ولو كان مضم اًر ،شريطة أن يسبق له
ذكر معهود ،فاإليجاز عنده أولى من اإلطناب ،ألنه غير مؤتلف في حديثه التكرار واإلعادة
لما عهد ذكره قريباً ،وهو كذلك في توليفه في الجملة اسم(علياً)مع ما سبق من الحدث
وصانعه ،فهو يرى في محيطه أن المفعول به يجب أن يكون (منصوباً) مصلباً (مفتوح
اليدين مفعوالً به) التنكيل والتعذيب ،من هنا جاء النصب في كالمه لالسم الواقع مفعوالً به.
وهكذا هو في تحليله لبقية الكلمات في الجملة وإسقاطه مفاهيمه االجتماعية عليها ،كجره
لالسم المضاف إليه الذي في نظره ال يراه إال تابعاً (مجرو اًر مخفوض) الجانب والجناح،
كحال أي تابع غير قائم بذاته في محيطه المعاش ،في حين رأى التمييز منصوباً ،ألنه في
مجتمعه يرى أن (المميز) يلزم أن يكون (منصباً أو منصوباً) في علو ،ليكون مرئيا
لآلخرين ،سواء (نصب) على كرسي أو (نصبت) ريشة أو تاج على رأسه (لتمييزه) عن
غيره ،وهكذا هو في نصب الحال( ،فالحال) يلزمه أن يكون مكشوفاً(منصوباً مفتوحاً) للرائي
والعيان ليتعرف عليه الجميع حال سؤالهم عن حالته بكيف ؟ ال أن يختفي عنهم بضم ثوبه
والتفافه فيه أو متست اًر بغيره الجار والتابع له(.)7


التُّحدُّيُّالثُّانيُُّّ :
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إنكاروجودُّالحركاتُّاالعرابيةُُّّوالشعرُّالعربيُّالجاهلي ُّ
ُّ
شكك اليوم بعض الباحثين

()8

في قدرة العقلية البدائية لإلنسان األعرابي البدوي

على استظهار دالالت محيط بيئته ودالالت حركات أفراد وجماعات مجتمعه ،وانعكاسها
على مكونات قوالب لغته وأوصافها ،وجعلها قانوناً نحوياً وصوتياً محكماً؛ لتماشيه وانسجامه
مع السليقة والفطرة والتلقائية ،به يمج الدخيل وينشز اللحن ويستهجنه.
لقد الحقت الريبة عدداً من الباحثين اللغويين في الكيفية التي تفهم بها اإلنسان
األعرابي البدوي ،واستطاع أن يتفاعل مع لغته ،ويربطها مع أحداث طبيعته ومجتمعه
وحركات الجماعة وأوصافهم .بهذه الطريقة التي تنبئ عن حقيقة معرفته بأن اللغة هي مرآة
وانعكاس لمحيطه ،فهي ظاهرة اجتماعية جاءت للتواصل والتعبير عن أغراض الجماعة
المحيطة الواحدة؛ مختزلة ألحداث طبيعته المعاشة ،وناقلة ألصواتها وحركاتها وحركات
المجتمع فيها ،كما أنها استنطاق لذهنه وللحقول المعرفية فيها ،والمكتسبة عادة من التجارب
وممارسات الجماعة الواحدة ،وإحداثيات الطبيعة الجامدة والحركات الطارئة والمتجددة عليها.
لقد أنكر هؤالء البحاثة

()9

وجود أصوات الحركات اإلعرابية في الخطاب أساساً عند

األعراب بل عند العروبيين أساسا  ،و أروا أن عقلية وبدائية هذا اإلنسان األعرابي البدوي
البسيط عاجزة عن إنتاج هذا الترتيب والتنظيم القواعدي الذي تظهر فيه مؤشرات الصنعة
شم فيه رائحة الصانع القدير ،وهي في ذات الوقت تنفي عن اإلنسان األعرابي عفويته في
وت ُّ
التعبير ،وتوخيه السهولة واليسر بأقرب طريق ،بل إنها تتطلب منه شدة االنتباه ،لمالحظة
عناصر الجملة ومكوناتها ،وضبط عالقات بعضها حال المخاطبة.
وأضافوا إلى أدلتهم :أنه لو كانت الحركات اإلعرابية لها حضور عند خطاب
اإلنسان األعرابي النتقلت بعده في لهجاته المتعددة ،أو وجدت آثارها في اللهجات الفرعية
المتشعبة عن اللهجات العروبية الكبرى ،لكن ذلك لم يكن ،وعلى واقعية وجود بعض
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الحركات اإلعرابية في بعض اللهجات العروبية كالحبشية ،واآلرامية ،والكنعانية الجنوبية
والعربية ،فهي آثار نطقية ضئيلة ،اكتسبها عن طريق المجاورة للشعوب األخرى.
وال يعطي حضور هذه الحركات اإلعرابية بقوة في خطاب اللهجة العربية األدبية
دون اللهجات العامية المتفرعة عنها حقيقة وجودها في اللغة العروبية األم؛ لكون استعمال
هذه الحركات اإلعرابية في اللهجة العربية جاء متأخ اًر ،وله خصوصية في وضعه مع
خطاب لغة األدب والشعر فقط ،وقد حاكى صانعوه في ذلك نظم اللغات اإلغريقية ،غاي ًة
منهم في تدارك النقص الذي تعانيه لهجتهم العربية ،وسمواً بها إلى مصاف اللغات الراقية.
لقد تبين لجمع من الباحثين المحققين  -حتى ألكثرهم تحامالً على اللغة العروبية
وأشدهم ولوعاً باالنتقاص من حضارة الشعوب العروبية ولهجاتهم مثل (رينان الفرنسي) (-)10
هشاشة هذه اآلراء النقدية وفسادها ،وردوا على من أنكروا وجود الحركات اإلعرابية في اللغة
العروبية بما مختصره :
ليس بغريب أن تتفق اللهجات العروبية جميعاً واللهجات المتفرعة عنها في التجرد
من أصوات الحركات اإلعرابية على المستوى النطقي ،فقد خضعت كلها لقانون (ضعف
األصوات األخيرة في الكلمة وانقراضها)؛ وهو قانون عام من قوانين التطور الصوتي،
خضعت له جميع اللغات اإلنسانية في تطورها ،يضاف إلى ذلك أنه يوجد في نطق بعض
اللهجات العروبية واللهجات العامية المتفرعة عنها كثير من اآلثار اإلعرابية ،ففي بعض
اللهجات العربية  ...وجد اإلعراب بأصوات الحركات الطويلة ،كقولهم" :أبوك"" ،أخوك"،
"طيبين"" ،نائمين"" ،وماشين"" ،رائحين" ،وعند البعض اآلخر "يمشون"" ،تمشون"  ...الخ .ولم
تستأثر العربية واللهجات المتفرعة عنها بهذه اآلثار اإلعرابية دون غيرها من لهجات اللغة
العروبية ،ففي اآلرامية ،والكنعانية الجنوبية ،والحبشية ،وخصوصاً في اللهجة الجعزية
واألمهرية منها ،وجدت في نطقهم آثار محدودة ال تختلف إال يسي اًر عن نظام اإلعراب
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بأصوات الحركات القصيرة ،أو الطويلة في العربية ،يقول براجثستراسر":اإلعراب سام
[=عروبي] األصل تشترك فيه اللغة [=اللهجة] األكادية ،وفي بعضه الحبشية  ،أو نجد آثا اًر
منه في غيرها أيضاً"(.)11
ومهما كان هذا األثر اإلعرابي ضئيالً وبأي صورة نطق فهو دليل على وجوده
وانحداره من اللغة العروبية األم وليس صنيع النحاة المتأخرين ،كما أن النقوش الكتابية
للهجات العروبية والتي كشفت أخي اًر في الجزيرة العربية وبعضاً من مخطوطات المصحف
الشريف المنسوخة على األوراق  ...إلخ ظهر فيهما اإلعراب بأصوات الحركات  ،وهو دليل
واضح على العمق التاريخي لهذا اإلعراب ،يؤكد صحة ما ذكره العلماء من تحلي اللغة
العروبية المحكية بأصوات الحركات اإلعرابية القصيرة منها أو الطويلة ،كما أن أوزان الشعر
الجاهلي في العربية وقواعده المبنية على نظام اإلعراب ومواءمة األصوات الصامتة مع
أصوات الحركات وسط المفردة ،هو دليل آخر يضاف إلى ما ذكر من األدلة الناطحة(.)12
لقد بالغ بعض علماء اللغات المؤيدين لزوال الحركات اإلعرابية تدريجياً ،حين أروا
أن أصل هذه الحركات اإلعرابية كلمات ،ثم اختصرت على تمادي الزمن وبقيت الحركات
داللة عليها ،ذلك لوجود صعوبات كبيرة تعترض تعليل هذا االختصار ،إذ من غير الممكن
تطبيق هذا التدليل على الحركات اإلعرابية إال بتكلف كثير ،وإذا رأينا  -كما يقول أحد
الباحثين " -أنه من السهل مثالً أن نقول :إن عالمة الرفع الضمة اختصرت من الكلمة
الدالة عليها إلى الواو ،الذي هو عالمة للرفع أيضاً ،ثم اختزل الواو إلى الضمة ،فلسنا نرى
تطبيق ذلك على غير هاتين من عالمات الرفع ،كاأللف في المثنى ،وثبوت النون في
األفعال الخمسة ،وكذلك في عالمات النصب ،والخفض ،والجزم"(.)13
لقد ع از الفريق المؤيد الزوال التدريجي للحركات اإلعرابية المختزلة من الكلمات في
جل لهجات اللغة العروبية إلى التطور اللغوي ،وإلى ميل متحدثيها إلى التخفيف والسرعة
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وهي ظاهرة لغوية شاملة في جميع اللغات اإلنسانية ،وقد سار على هذا الفهم عدد من
الباحثين المستشرقين الذين أروا أن الوجود األسبق في جميع اللغات هو اإلعراب بأصوات
الحركات ،وامتازت به اللغة العروبية كظاهرة لغوية ،وعللوا سبب ظهوره فيها بخلوها من
إدغام للكلمات أي :وصل كلمة بأخرى لتتكون من الكلمتين كلمة واحدةً لها معنى مركب

منهما ،كما في اللغة اآلرية ،وما وجد أمثال هذا الصنف من التركيب المزجي في اللغة
العروبية يعد تطو اًر جديداً فيها ،لم يكن معروفاً في أطوارها التكوينية األولى ،نظ اًر لزوال
اإلعراب تدريجياً في اللهجات العروبية في أطوارها المتأخرة(.)14
وقد رد أحد الباحثين المحدثين على هذا الزعم بما مختصره :إن عدم وجود التركيب
القوي لظاهرة اإلعراب في الكالم ،فإن
في أصل مفردات اللغة العروبية سببه الحضور
ُّ
حضوره ال يمنع من حصول التركيب ،وذلك كما هو حاصل في اللهجة العربية ،ففيها وجد
اإلعراب متزامناً مع التركيب في الوقت نفسه ،دون ممانعة ،ودون أن يتعارضا(.)15
في حين يرى أحد الباحثين المحدثين عكس ما يرونه ،فيجعل من خلو اللهجات
اإلقليمية الحديثة من اإلعراب دليالً على عدم شيوعه ،وأنه ظاهرة لم تكن موجودة في العربية
األولى ،بل هي طارئة نشأت عن ضرورة وصل الكلمات بعضها ببعض(.)16
وال يعد هذا الرأي غريباً في واقع مضمونه التأصيلي ،بل كان نتيجة لما أفصح
عنه المتقدمون من علماء العربية في تشخيص أصوات الحركات اإلعرابية ،ودراسة دورها
في النظم والتركيب ،يقول سيبويه" :وزعم الخليل أن الفتحة والكسرة والضمة زوائد ،وهن
يلحقن الحرف ليوصل إلى التكلم به"( .)17أي :أن الحركات اإلعرابية وسيلة إلى تحقيق
األصوات الصوامت في أواخر الكلمات.
على أن من الباحثين المحدثين من نظر إلى هذه المسألة التأصيلية من زاوية
فلسفية أخرى ،فرأى أن اإلسقاط ألصوات الحركات اإلعرابية في لهجات اللغة العروبية
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وغيرها ،يؤكد معرفة هؤالء القوم بعدم أهمية اإلعراب بأصوات الحركات في اللغة ،فبدونه
ومن غير أدنى مشقة وعسر يمكن التفاهم والتخاطب والتواصل ،وبقاؤه في بعض اللهجات
من اللغات اإلنسانية ليس دليالً على قيمته البقائية ،Survival valueإنما هو دليل على
الرجعية في اللغة ،ولو أن لإلعراب بأصوات الحركات ضرورة للفهم واإلفهام -كما يقول :-
"لبقي ولحافظت عليه جميع اللغات التي كانت معربة ،...وقد جارت العربية المحكية سائر
اللغات في مجراها الطبيعي ،فهي من هذه الناحية حية نامية متطورة"(.)18


التحديُّالثالثُّ:
الدعوةُّإلىُّالحديثُّبالعاميةُّوإدماجُّالحروفُّالالتينية(ُّ )19
ُّ

جاءت الدعوة إلى ترك اللسان العربي المبين وطلب الحديث بالعامية والكتابة بالحروف
الالتينية سنة 1880م()20في خضم األحداث التاريخية الجسام في العالم  ،وانعقاد مؤتمر
(كوبنهاكن) سنة 1925م ،الذي دعا إلى وضع نظام دولي لرسم األصوات والحروف الدولية
معتمداً على صور األصوات الالتينية ،ابتداء من  24يوليو سنة 1929م.هنا تنادت بعض
الدول اإلسالمية؛ ال سيما الموجودة منها في المعسكر الشرقي وبآسيا إلى تطبيق هذا القرار،
وتداعت له دول إسالمية أخرى أمثال :تركيا التي اعتمد فيها (كمال أتاتورك) الحروف
الالتينية في كتابة اللغة التركية المحكية (.)21
وفي نفس هذا السياق والعزف على هذه الوتيرة جاء أيضاً تركيز المستشرقين ومؤيديهم
من العرب في دعوتهم إلى العامية على أن االختالف بين لغة الحديث بلسان عربي مبين
ولغة الكتابة يخلق صعوبة شديدة في تعلم الناشئة ،وعلى أن العربية المكتوبة الخالية من
الشكل تشكل صعوبة في قراءتها ،وترك اإلعراب فيها يعد سمة من سمات العصر( ،)22وقد
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كان هذا التطبيل متزامناً مع الدعوة إلى إصالح الكتابة العربية ،وإلى استبدال صور حروفها
بأشكال صور األصوات والحروف الالتينية(.)23


التحديُّالرابعُُّّ :

إسقاطُّالمفاهيمُّالعقديةُّعلىُّقواعدُّاللسانُّالعربي
لم تكن يوما القواعدالكتابية والنحوية التي قولبت اللسان العربي المبين مصب
اهتمام اإلنسان البدوي أساسا ،كونه سليقي الخطاب وهي من مستحدثات جهابذة المدارس
النحوية  ،فهو لم يتفاعل معها ،ولم يكن له أي دور في صياغتها إنما هي من صنع واضع
لبنات وقواعد هذا اللسان العربي المبين.
لقد جارى الواضع لقواعد اللسان العربي المبين إسقاطات الواضع األوللمضامين
عقيدته التيترقب حركة الكواكبوالمجرات في محيط طبيعته ()24حالصياغة قواعد هذا اللسان
المبين  ،جاء ذلك في إشارة سهل بن هارون (215 -...ه) صاحب بيت الحكمة ،ويعرف
بابن راهبون الكاتب ،الذي يقول إن" :عدد حروف العربية ثمانية وعشرون (حرفاً) ،على عدد
منازل القمر ،وغايته ما تبلغ الكلمة منها مع زيادتها سبعة (أحرف) ،على عدد النجوم
السبعة ،قال :وحروف الزوائد اثنا عشر (حرفاً) على عدد البروج ،قال :ومن (الحروف) ما
يدغم مع الم التعريف ،وهي أربعة عشر (حرفاً) مثل منازل القمر المستترة تحت األرض،
وأربعة عشر (حرفاً) ظاهرة ال تدغم مثل بقية المنازل الظاهرة ،وجعل اإلعراب ثالث
حركات :الرفع والنصب والخفض ،ألن الحركات الطبيعية ثالث حركات :حركة الوسط
كحركة النار ،وحركة إلى الوسط كحركة األرض ،وحركة على الوسط كحركة الفلك ،وهذا
اتفاق ظريف وتأويل طريف"(.)25
بهذا االنفعال والتجاذب بين اإلنسان وحركات الطبيعة كانت االنعكاسات واضحة
جلية في مفاهيمه اللغوية وفي أصوات الحركات :الفتح ،والضم ،والكسر ،الموافقة لحركات
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الطبيعة في الوصف ،يقول أبو حيان (ت  ...نحو 400ه)" :الحركة :مستوية ،ومستديرة،
ومنعرجة"( ،)26فحركة االستواء توافق حركة الفتح ،وحركة االستدارة توافق حركة الضم،
وحركة االنعراج توافق حركة الكسر.
إن واضع القواعد المحنطة لتذوق اللسان العربي المبينيرى في حركات
العربيةإزاء هذا الوصف المماثل للحركات ..." :إما أن يقوم بها اإلنسان ،وإما أن تحصل له
من غيره من البشر الذي يعيش معه ،أو من العالم الذي هو فيه بالنسبة إلى عناصره ،من
ريح ،ورعد ،ومطر ،ونار  ...إلخ ،فهو إما مؤثر على العالم ،وإما متأثر به ،فالعربي بهذه
الوجهة التي تتجلى في لغته واضحة  ...يرى العالم في أبعاد ثالثة ،كما أن لغته مبنية على
ثالثة حركات"( .)27والحركة الواحدة على تأثير هذا البعد الثالثي الموروث جاء تقسيمه لها
في ذاتها على ثالثة أجزاء ،فقد يحذف ثلثيها ويبقى الثلث ،فيسميه(روماً) ( ،)28أو يحذف
عكس ذلك ،فيسميه (اختالساً) ( ،)29واأللف الطويلة في مفاهيمه هذه مكونة من ثالث
حركات قصيرة ،والمد الطويل المشبع مكون أيضاً من ثالث ألفات طويلة( ،)30وأصوات
الصوامت جمع إعجامها ثالث نقاط ،وأشكالها لم تتعد الثالثة أيضاً =( :ب ،ت ،ث) و(=
ج ،ح ،خ)  ...إلخ ،كما أنه في نطقها لم يتجاوز الثالثة مستويات في الصوامت المشتركة
في المخرج والمختلفة في الصفة =( :ط ،ت ،د) و (= ص ،س ،ز)  ...إلخ ،والكلمة عنده
منقسمة إلى ثالثة =( :اسم ،وفعل ،وحرف) واألحداث ثالثة( :ماض ،وحاضر ،ومستقبل)،
وجذور الكلمات من األسماء واألفعال ثالثية الصوامت ()triangle consonant verbs
في أكثر من  ،%95والجمع عنده من ثالث (غالباً) (.)31
لقد اكتسب جهابذة المدارس النحوية ومنظروها البعد الثالثي في قواعد اللغة من
خالل مجاراتهم إسقاطات الواضع األوللمضامين عقيدته في (فكرة الثالوث)التييتعبد بمفهومها
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الكواكب ويستلهم من حركتها وحركة المجرات في محيط طبيعتهإيحاءات ومواعيد نذور
وعبادات قائمة على أساس (فكرة الثالوث).
لقد صاحبت(فكرة الثالوث)جهابذة المدارس النحوية ومنظروها وصاحبت فالسفة عصرهم
وحكمائه،ولم يستطيعوا التخلص منها ،فانعكست بالتالي على مفاهيم اللغة العربية ،يقول
البيروني (440 - 362ه)" :لم يكن العرب في جاهليتهم يسمون أيامهم بأسام مفردة كما
سمتها الفرس ،غير أنهم أفردوا لكل ثالث ليال من كل شهر من شهورهم اسماً على حدة،
مستخرجاً من حال القمر وضوئه فيها"( ،)32ويقول في الحديث د .شوقي ضيف" :إن عرب
الجنوب  ...كانوا يؤلهون السيارات الفلكية والنجوم ،وأثرت ديانتهم الوثنية في العرب
الشماليين ،إذ يظن أنهم أخذوا عنهم كما أخذوا عن اآلراميين عبادة الكواكب ،وكانت تقوم
على أساس (ثالوث)" (.)33
ولم يكن هذا التأثير للطبيعة والنظر إلى العالم من خالل األبعاد الثالثة منحص اًر
في المكونات اللغوية للهجة العربية ،بل هو امتداد لمكونات لهجات عروبية أخرى :أكادية،
وآرامية ،وسريانية( ،)34يقول أحد الباحثين المحدثين في ذلك" :أما الحالة اإلعرابية لألسماء
في اللغات السامية [= اللهجات العروبية] األولى قد احتفظت اللغة [= اللهجة] األكادية
بظاهرة اإلعراب على هذا النحو أيضاً ،فالخط األكادي يثبت الحركات دائماً ،و ....االسم
في األكادية كان يتخذ ثالثة أشكال ينتهي إحداها بالضمة ،والثاني بالفتحة ،والثالث
بالكسرة.)35( "...
هذه هي أهم التحديات التي تواجه لغتنا العربية اليوم ،وهي ال شك تحديات عصيبة
تحتاج من أولي االختصاص ومن مجامع اللغة العربية في عالمنا العربي تفكي اًر معمقاً ،
لننأى بلغتنا العربية عن الجدل الحاصل حول معيار بناء قواعدها النحوية وعن ظاهرة
اإلعراب فيها بشكل خاص.
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مصادرُّالبحثُّومراجعهُّ :



اآلثار الباقية عن القرون الخالية ،للبيروني محمد بن أحمد ،طـ ساخوليسك ،وأيضا:
نشر سخاوي ،في ليبنزج1878،م.



البحث اللغوي عند العرب،دـ عبد الرحمن علي ،دار المعارف مصر1971 ،م.



البالغة العصرية واللغة العربية،سالمة موسى ،مط التقدم ،نشر:سالمة موسى ،للنشر
والتوزيع 1964م.



تاريخ األدب العربي العصر الجاهلي ،شوقي ضيف،القاهرة ط 1960 4م ،وأيضا :دار
المعارف مصر ط.10



تاريخ الدعوة إلى العامية وأثارها في مصر،نفوسة زكرياسعيد،دارالثقافةاإلسكندرية ط-1
1964م.



تاريخ اللغات السامية إسرائيل ولفنسون القاهرة  1929م وأيضا دار القلم بيروت
1980م.



التطور النحوي للغة العربية براجشستراسر ترجمة رمضان عبد التواب مط السماح
وأيضا الناشر مكتبة الخانجي القاهرة 1982م وأيضا ط 1994 2م.



تيسير الكتابة العربية مجمع فؤاد األول للغة العربية 1946ف  ،مطبعة األميرية القاهرة
 ،مؤتمر المجمع سنة 1944م.



جدلية علم االجتماع بين الرمز واإلشارة الينودوزي ترجمة د -قيس النوري دار الشؤون
الثقافية بغداد 1988م.



الحروف الالتينية لكتابة العربية،عبد العزيز فهمي،المطبعة المصرية القاهرة 1944م.



دراسات في اللغة ،إبراهيم السامرائي ،مطبعة العاني بغداد1961،م.
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دالئل اإلعجاز في علم المعاني ،أبو بكر عبد القاهر عبد الرحمن بن محمد
الجرجاني(ت 471ه) ،تصحيح محمد رشيد رضا واخرين ،مط دار المقام ،ط ،5سنة
1372ه.



الشعر والشعراء ،البن قتيبة الدنيوري ،دار الفكر بيروت1965 ،م .



ضبط الكتابة العربية ،محمود تيمور ،مطبعة االستقامة ،ط1951 ،1م .



ظاهرة اإلعراب في النحو العربي وتطبيقها في القران الكريم ،احمد سليمان ياقوت ،دار
المعرفة الجامعية اإلسكندرية1994 ،م.



العربية الجديدة إصالح كتابة العربية وتسهيل طباعتها ،احمد زكي مولوي ،شركة
الطباعة الحديثة ،عمان (د-ت).



علم اللغة العربية مدخل تاريخي مقارن في ضوء التراث واللغات السامية ،محمود فهمي
حجازي،دارغريب للطباعة والنشروالتوزيع(،د.ت).وأيضا:الكويت وكالة المطبوعات
1973م.



فقه اللغة ،علي عبد الرحمن وافي ،دار النهضة مصر القاهرة1945،م.
وط1947م،وأيضا:ط لجنة البيان العربي القاهرة 1950م ،و1956م.



فقه اللغة المقارن إبراهيم السامرائي بيروت 1968م



الفهرست،البنالنديم،دارالمعرفة للطباعة والنشر بيروت1978،م.



في الميزان الجديد د .محمد منذور ط  3مط نهضة مصر (د.ت) .



البالغة تطور وتاريخ ،د .شوقي ضيف ،مط المعارف مصر،ط1965 -2م .



كتاب سيبويه ،أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر،تحق:عبد السالم هارون ،ج 1دار
القلم1966 ،م .وج 2دارالكتاب العربي للطباعة والنشر1968 ،م .وج 3النهضة
المصرية للكتاب1973 ،م .وج 4الهيئة المصرية للكتاب1975 ،م.
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الكتابة العربية،محمد شوقي أمين ،دار المعارف القاهرة1977،م.



لطائف اإلشارات لفنون القراءات،للقسطالني،تحق:عبد الصبور شاهين وآخر ،لجنة
إحياء التراث اإلسالمي في المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية القاهرة1972،م.



مدرسة البصرة النحوية،د.عبد الرحمن السيد،ط:1دار المعارف مصر.



معجم المصطلحات العربية في اللغة واألدب ،مجدي وهبة -وكامل المهندس،مكتبة
لبنان ،ط1984 -2م.


المقابسات ألبي حيان التوحيدي شرح وتعليق وفهرست د -علي شلق دار المدى
للطباعة والنشر ط  1كانون األول  1986بيروت لبنان.



من أسرار اللغة إبراهيم أنيس طبع لجنة البيان العربي نشر مكتبة االنجلو المصرية
القاهرة1951م.



المنح الفكرية على متن الجزرية المال علي القارئ ،مط الميمنية مصر 1322ه.



مولد اللغة احمد رضا العاملي عضو المجمع العلمي العربي بدمشق منشورات دار
مكتبة الحياة 1956م.



نحو عربية ميسرة أنيس فريحة دار الثقافة العربية بيروت .



نهاية اإليجاز في دراية اإلعجاز ،لإلمام فخر الدين الرازي ،تحق :احمد حجازي السقا،
المكتب الثقافي للنشر والتوزيع القاهرة ،ط1989 ،1م.
 -األطروحاتُّالعلمية



رسم الحركات في الكتابات السامية والمصحف الشريف“دراسة مقارنة في الرمز
وداللته”(،أطروحة) مقدمة من الباحث :طارق عبد الغني دعوب ،جامعة الجنان لبنان
2015م. .
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حركات العربية ونظمها ،دراسة صوتية وظيفية داللية ( ،أطروحة)مقدمة من الباحث:
طارق عبد الغني دعوب ،جامعة طرابلس ليبيا 2017م.
 الحولياتُّوالدوريات استبدال الحروف العربية بالحروف الالتينية فارس الخوري مقالة في المجمعالعلمي العربي مج  9ج1929 7م.
 بين العامية والفصحى عبد الرازق البصير مقالة في مجمع اللغة العربية القاهرةج 1978 41م.
 التفكير الصوتي عند العرب في ضوء سر صناعة اإلعراب هنري فليش تحقيقعبد الصبور شاهين مقالة في مجلة مجمع القاهرة مج 1968 23م الهيئة العامة
لشؤون المطابع األميرية.
 حركات العربية في االستخدام اللغوي بين األسبقية والتثليث طارق عبد الغنيدعوب مقالة في مجلة مجمع اللغة العربية طرابلس ليبيا العدد الثالث ط ()1
 2006م.
 صور حروف العربيةاليأس صالح مقالة في مجلة المقتطف السنة 1893 17م العربية المحكية في مصر المستشرق ويلمور مقالة في المقتطف م  27ج21902م .
 فلسفة الحركات في اللغة احمد األخضر مجلة اللسان العربي مجلد  10العدد1 1973م.
 -اللغة العربية والنجاح محرر المقتطف مقالة في المقتطف س 6ج 1881 6م.
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 اللهجة العربية العامية عيسى اسكندر معلوف مقالة في مجمع اللغة العربية ج11934م.
 المجامع العلمية اللغوية العربية د -هالل نلتوت مجلة الفكر العربي عدد  61سنة1990م.
 مشروع الكتابة الصوتية في العربية واقع لغوي له جذور ،د .طارق دعوب(مقال) قدم في ورشة عمل (مشروع الكتابة الصوتية بالحرف العربي ) والتي
نظمها في مدرج مالك بن نبي 2017-02-13م ، .قسم اللغة العربية كلية
اآلداب جامعة طرابلس بالتعاون مع مركز البحوث واالستشارات والتدريب
بالجامعة.
 المراجعُّاألجنبية-

s.jAnderson:introductory reading on language united state
America1969

 Grundriss der vergleichenGraMMatik der semitischen. І.s.5 V.RenanoD . C it ., 398-403-

untersuchung enZur Geschichte deshebr äischenBibeltextes
.cha p . "Ar 3" "e" and seiner übersetzungen .Berlin 1962
.P.E.kahle, Die Langues du mondeKairoerGenisa,

الهوامش
( )1يونس عليه السالم . 38/10
()2النحل .103 /16
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( )3الشعر والشعراء البن قتيبة ص  ،وينظر :أثر القرآن على النقد العربي ص  ،108وفي
الحديث ينظر :معجم المصطلحات العربية في اللغة واألدب ،ص .414
( )4الميزان الجديد ،محمد مندور ،ص  ،147وينظر :البالغة تاريخ وتطور ،شوقي ضيف
ص .160-116
( )5دالئل اإلعجاز ص  ،55وينظر :نهاية اإليجاز في دراية اإلعجاز ،ص .195
( )6ينظر :رسم الحركات في الكتابات السامية والمصحف الشريف“دراسة مقارنة ” ،مقدمة
من الباحث  :طارق عبد الغني دعوبص (61 – 60أطروحة).
()7ينظر :حركات العربية ونظمها ،دراسة صوتية وظيفية داللية ( ،أطروحة) مقدمة من
الباحث :طارق عبد الغني دعوب  ،جامعة طرابلس ليبيا 2017م.
( )8ينظر :فقه اللغة ص  ،212 - 211وفي هامش ( )1من ص  37يرى أن اإلغريق
لهم الفضل في إدخال أصوات الحركات في الرسم العروبي القديم.
(untersuchung enZur Geschichte deshebr äischenBibeltextes and )9
.P.E.kahle, Die .cha p . "Ar 3" "e" seiner übersetzungen .Berlin 1962
Langues du monde KairoerGenisa,
(V.RenanoD . C it ., 398-403)10
( )11التطور النحوي للغة العربية ،ص  ،116وينظر :تاريخ اللغات السامية ص ،15
ودراسات في اللغة ص  11و  ،63وينظر :مجلة مجمع اللغة العربية القاهرة 34 - 33/1
 و  ،204 - 203ورسم الحركات في الكتابات السامية والمصحف الشريف “دراسة مقارنةفي الرمز وداللته”،ص(70-58أطروحة).
( )12ينظر :فقه اللغة ص .214
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( )13مولد اللغة ص .80
( )14ينظرGrundriss der vergleichenGraMMatik der semitischen. :
 ،І .s.5وأيضاً تاريخ اللغات السامية ولفنسون ص .15 -14
( )15ينظر :دراسات في اللغة ص .12
( )16من أسرار اللغة إبراهيم أنيس ،ص  ،139وينظر :في أدلة الرد على هذا الرأي :فقه
اللغة ص .13
)17(17الكتاب .315/2
()18نحو عربية ميسرة أنيس فريحة ص .127 - 126
( )19ينظر :مشروع الكتابة الصوتية في العربية واقع لغوي له جذور ،د.طارق دعوب
(مقال) قدم في ورشة عمل (مشروع الكتابة الصوتية بالحرف العربي ) والتي نظمها في
مدرج مالك بن نبي 2017-02-13م ، .قسم اللغة العربية كلية اآلداب جامعة طرابلس
بالتعاون مع مركز البحوث واالستشارات والتدريب بالجامعة .
( )20ينظر-:تاريخ الدعوة إلى العامية وآثارها في مصر،نفوسة زكريا سعيد ص ،18واللغة
العربية والنجاح(محررالمقتطف)ج(354-352/6مقال)،واللهجة العربية العامية،عيسى
اسكندر معلوف(352/1مقال).
()21ينظر -:المجامع العلمية اللغوية العربية ،د.هالل نلتوت ص 168وما بعدها(مقال) .
( )22ينظر -:بين العامية والفصحى ،عبد الرازق البصير ج( 160-157/41مقال)،
وظاهرة اإلعراب في النحو العربي وتطبيقها في القرآن الكريم أحمد سليمان ياقوت ص. 42
()23ينظـ ـ ـ ــر فيمـ ـ ـ ــا ورد فـ ـ ـ ــي التحـ ـ ـ ــدي الثالـ ـ ـ ــث -:اسـ ـ ـ ــتبدال الحـ ـ ـ ــروف العربيـ ـ ـ ــة بـ ـ ـ ــالحروف
الالتيني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارس الخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوري مقال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي المجم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع العلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي العرب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــج 9
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1929م.ج.438-433/7والمجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامع العلميـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة اللغويـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة العربيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ص(168مقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال) .
ومجم ـ ـ ــع فـ ـ ـ ـؤاد األول للغ ـ ـ ــة العربي ـ ـ ــة 1946ف تيس ـ ـ ــير الكتاب ـ ـ ــة العربي ـ ـ ــة ص 11و54-53
ص .79والح ـ ـ ــروف الالتيني ـ ـ ــة لكتاب ـ ـ ــة العربي ـ ـ ــة  ،عب ـ ـ ــد العزي ـ ـ ــز فهم ـ ـ ــي،ص .149وت ـ ـ ــاريخ
الـ ـ ــدعوة إلـ ـ ــى العاميـ ـ ــة وآثارهـ ـ ــا فـ ـ ــي مصـ ـ ــر ،ص ،18واللهجـ ـ ــة العربيـ ـ ــة العاميـ ـ ــة352/1 ،
(مقـ ـ ــال) ،وصـ ـ ــور الح ـ ـ ــروف العربيـ ـ ــة إليـ ـ ــاس ص ـ ـ ــالح ج( 558-556/8مقـ ـ ــال) ،والعربي ـ ـ ــة
المحكي ـ ـ ـ ـ ـ ــة ف ـ ـ ـ ـ ـ ــي مص ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،المستش ـ ـ ـ ـ ـ ــرق ويلم ـ ـ ـ ـ ـ ــور ج( 191 -187/2مقال)..والبالغ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
العص ـ ـ ـرية واللغـ ـ ــة العربيـ ـ ــة سـ ـ ــالمة موسـ ـ ــى ص ،143وضـ ـ ــبط الكتابـ ـ ــة العربيـ ـ ــة  ،محمـ ـ ــود
تيم ـ ــور ،ص .17ونحـ ـ ـو عربي ـ ــة ميسـ ـ ـرة ،أن ـ ــيس فريح ـ ــة ص .190والكتاب ـ ــة العربي ـ ــة ،محم ـ ــد
ش ـ ــوقي أم ـ ــين ص .29-28والعربي ـ ــة الجدي ـ ــدة :إص ـ ــالح كتاب ـ ــة العربي ـ ــة وتس ـ ــهل طباعته ـ ــا،
احمد زكي مولوي ،ص.45
()24ينظر:من يؤكد في اللغة اجتماعيتها من خالل إيجاد أساس مشترك وعالقة وطيدة بين
اللغة والمجتمع والبيئة ،لذلك ال يمكن فصل اللغة عن التفاعل مع بيئتها ومحيطها
االجتماعي؛ لكونهما أهم العناصر الرمزية لهذاالتفاعلs.jAnderson:introductory .
reading on language united state America1969 p32.وينظر :جدلية علم
االجتماع بين الرمز واإلشارة ص  ،260وحركات العربية في االستخدام اللغوي بين األسبقية
والتثليث – طارق دعوب ص ( 107 – 106مقال).
( )25الفهرست ص .15
()26المقابسات شرح وفهرست د .علي شلق ص .218
( )27فلسفة الحركات في اللغة أحمد األخضر ص ( 70مقال).
( )28ينظر :لطائف اإلشارات للقسطالني.178/1
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( )29ينظر :المنح الفكرية ص  50وما بعدها.
( )30ينظر :المصدر نفسه والصفحة ،والتفكير الصوتي عند العرب في ضوء سر صناعة
اإلعراب ص  88هامش (( )2مقال).
( )31ينظر :حركات العربية في االستخدام اللغوي بين األسبقية والتثليث  ،ص 107
(مقال).
()32اآلثار الباقية عن القرون الخالية للبيروني ص .64-63
( )33تاريخ األدب العربي (العصر الجاهلي) د .شوقي ضيف ص .29
( )34ينظر:البحث اللغوي عند العربد.عبد الرحمن على ص،249 -248ومدرسة البصرة
النحوية د.عبد الرحمن السيد ص .96 - 95
( )35علم اللغة مدخل تاريخي مقارن في ضوء التراث واللغات السامية ص .143 - 142
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توظيف الوسائل التعليمية الحديثة في برنامج الدراسات

توظيف الوسائل التعليمية الحديثة في برنامج الدراسات العليا "دراسة ميدانية على عينة
من طالب كلية اآلداب جامعة طرابلس"
أ  .ابتسام محمد مسعود الهمالي
بجامعة طرابلس كلية اآلداب قسم علم االجتماع
مقدمة:
يعتبر التعليم ووظيفته التنموية من أهم التحديات التي تواجه مجتمعنا اآلن  ،فهو السبيل
األمثل إلعادة بناء مجتمعنا والنهوض به  ،وبالتالي فإن مستقبله يتحدد بمدى االهتمام ودعم
برامج التنمية المختلفة وأهمها التنمية البشرية  ،والتي ال يمكن أن تحدث بدون تحسين برامج
ونظر للتراكم المعرفي وتعقده في وقتنا الحاضر  ،وخاصة
ًا
التعليم العالي والرفع من مستواها.
مع توفر وسائله وسرعة انتشاره المختلفة التي أصبحت قادرة على استيعاب هذا الكم الهائل

من التطور المعرفي  ،وتسهيل وصولها للقارئ على مستوى العالم بدون أي تضييع للوقت
والجهد والمال للوصول إلى المعلومة ،ومع االعتماد على هذه البرامج الحديثة أصبحت النظم
اسعا في مختلف ارجاء العالم ،فالمجتمعات المتقدمة
ًا
التعليمية الحديثة متطورة
يعا وو ً
تطور سر ً

مثًل وصلت ألبعد درجات التقدم التكنولوجي  ،وال تزال في صدد البحث عن وسائل أكثر
ً
حداثة بشك ل مستمر ومتجدد من أجل توظيفها لخدمة التعليم والبحث العلمي  ،بحيث تعمل
على زيادة الطاقات الكامنة لدى الطًلب وزيادة تفاعلهم العلمي  ،بينما مؤسساتنا التعليمية
لألسف الشديد ال زالت تنتهج وسائل بسيطة وتقليدية ليست مجدية في مختلف مراحل التعليم
ومن بينها التعليم العالي .ومن خًلل هذا البحث سنتطرق لآلتي :
تحديد مشكلة البحث:
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يتميز عصرنا الحالي بالتنوع التقني التكنولوجي في مختلف المجاالت ومناحي الحياة  ،وهي
نتاج البحث العلمي البشري لتسهيل التواصل بين المجتمعات  ،وساعدت بالتالي على
التباداللعلمي والثقافي بينها  ،وكذلك نعيش في مجتمع طغت عليه التكنولوجيا وجميع
الوسائل المعلوماتية واالتصاالت  ،من أول مؤسسة فيه وهي األسرة  ،فما بالك بالمحيط
الجامعي األكاديمي ،الذي لم يتحول في الحقيقة عن نمطه التقليدي الركيك والذي يحد من
فاعليته وتفاعله ،وباعتبار أن التعليم من أهم عوامل التقدم وتحقيق الرفاهية لإلنسان  ،فإن
التحصيل األكاديمي ومستواه يؤثر على نوعية المخرجات التي لها الدور األكبر في بناء
المجتمع وتنميته ،ولتحسين نوعية ومستوى التعليم األكاديمي يمكن توظيف بعض البرامج أو
الوسائل الحديثة التي تكفل التأثير في سرعة الفهم واالستيعاب وسرعة الوصول إلى
المعلومات من جهة أخرى.
فباستخدام واستغًلل تقنيات االتصاالت والمعلومات أي تقنيات التعليم الحديث  ،والتي
تسهم بدورها االيجابي في زيادة فاعلية المتعلم وتزويده بوسائل حديثة تساعده على الوصول
للمعلومة بسرعة في أقل وقت وجهد  ،حيث أن برنامج الد ارسات العليا بجامعة طرابلس  ،لم
تواكب التطورات العلمية فقد بقت منذ تأسيسها بالشكل التقليدي الذي وجدت عليه دون وضع
سياسات وخطط متجددة للرفع من المستوى األكاديمي لهذه المؤسسة العلمية والتي تعتبر
بمثابة عماد المجتمع في مسيرته نحو البناء والتجديد  ،وعليه يمكن تحديد مشكلة البحث في
التساؤل الرئيسي التالي:
 .1ما هي الوسائل الحديثة التي يمكن توظيفها في برنامج الدراسات العليا لتحسين المستوى
األكاديمي لطًلبها؟
وينبثق عن هذا التساؤل الرئيسي  ،عدة تساؤالت فرعية وهي:
أ .هل برنامج الدراسات العليا  ،الزال متبع بالطرق التقليدية في التعليم ؟
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ب .هل طالب الدراسات العليا  ،له فرصة الحصول على المعلومات والمصادر والمراجع
بكل سهولة ؟
ج .ما فاعلية الوسائل الحديثة المقترحة من خًلل هذا البحث  ،من وجهة نظر الطًلب
على الرفع من مستواهم األكاديمي؟
 أهداف البحث : .1التعرف على أهم الوسائل الحديثة التي يمكن ادخالها لبرنامج الدراسات العليا  ،لتحسنها
واالرتقاء بمستواها األكاديمي نحو األفضل.
 أهمية البحث : .1األهمية النظرية :
أ .الكشف عن مستوى البرامج المتبعة في برنامج الدراسات العليا  ،وتسليط الضوء عليها
والعمل على تحسينها واالرتقاء بها ،من خًلل وضع السياسات والخطط التعليمية
واألكاديمية.
 .2األهمية التطبيقية :
أ .محاولة لإلسهام في تأسيس قاعدة بيانية عن مستوى البرامج التعليمية للدراسات العليا ،
عن طريق استطًلع آلراء طًلب الدراسات العليا حول هذه البرامج.
ب .نتائج هذا البحث تساهم في تسليط الضوء على أهم البرامج التي يمكن توظيفها  ،لتنمية
وتطوير القدرات األكاديمية والبحثية لطًلب الدراسات العليا.
مفاهيم البحث :
كلية اآلداب  (( :تسعى كلية اآلداب إلى تحقيق أهدافها باتباع أساليب التعليم الجامعي
الحديث  ،الذي يتم من خًلل تكوين اإلنسان المتعلم القادر على الفهم والبحث والدراسة
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واستعداده لتنمية وتطوير إمكاناته ومواهبه وتطويرها في مجال تخصصه وانفتاحه على جميع
فروع العلم المرتبطة بمجال تخصصه وإكسابه المهارة والثقافة العلمية الحديثة  ،وذلك لتزويد
أيضا إعداد المتخصصين
المجتمع بالخبراء للمساهمة في التخطيط والتنمية  ،ومن أهدافها ً

في مجاالت العلوم اإلنسانية وفق برامج دراسية متكاملة تكفل الحصول على اإلجازة العلمية
التي تمنحها الكلية ،التعاون مع الكليات والجامعات األخرى في تدريس العلوم اإلنسانية بما
تسمح به اإلمكانات المتوافرة  ،القيام بالبحوث والدراسات العلمية وتوطيد الصًلت وتبادل
الخبرات مع الهيئات العلمية األخرى داخل البًلد وخارجها ،والمساهمة في نشر الثقافة ،
والمساهمة في تقديم االستشارات العلمية والفنية للمؤسسات والهيئات العامة  ،وتشمل األقسام
 :اللغة العربية  ،الجغرافيا  ،اللغة اإلنجليزية  ،علم االجتماع  ،الخدمة االجتماعية ،
الدراسات السياحية  ،التاريخ  ،المكتبات والمعلومات  ،الفلسفة ،علم النفس  ،الدراسات
اإلسًلمية  ،اإلرشاد والعًلج النفسي)).

()1

الدراسات العليا  :هي مرحلة من مراحل التعليم العالي  ،ويمكن تحديدها في مرحلتي"
الماجستير والدكتوراه" ،بحيث يتطلب للتسجيل في مرحلة الماجستير" شهادة الليسانس" ومدة
شهر  ،ومرحلة الدكتوراه الحصول على "شهادة الدرجة العالية الماجستير"
الدراسة فيها (ً )36ا

شهرا.
ومدة الدراسة فيها (ً )48

التعريف اإلجرائي للوسائل الحديثة  :هي مجموع الطرق والبرامج واألجهزة واألدوات  ،التي

يمكن استخدامها واالستفادة منها في النظام التعليمي بغرض تحقيق أهداف تعليمية  ،وتلعب
مهما في العملية التعليمية بحيث تحسن المستوى األكاديمي لطًلب الدراسات العليا من
ًا
دور ً
حيث النوعية واألداء.
الفصل الثاني :اإلطار النظري :
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أواال  :النظرية المفسرة للبحث ( الوظيفية)  :يمكن توظيف النظرية البنائية الوظيفية من
خًلل ثًلث مفاهيم نظرية (النسق  ،التغير  ،التوازن )  ،حيث يعتبر التعليم نسق من أنساق
كبير في بناء وتطوير المجتمع ورقيه  ،وكما يؤثر
دور ًا
المجتمع ومن أهم األنساق التي لها ًا

التعليم في التطورات الحديثة ويتأثر بها  ،فتطوير التعليم يبدأ بإعداد المعلم وتطويره وتزويده

بالوسائل التعليمية المناسبة  ،وأدوار األستاذ الجامعي في وقتنا الحاضر باعتباره جزًءا من
النسق التعليمي يتمثل في قدرته على استخدام وادماج الوسائل التكنولوجية في التعليم ،وكما
أن دعمه من أهم عوامل نجاحه في أداء وظائفه من خًلل الدورات التدريبية ...إلخ  ،وبذلك
يمكن أن يكون نسق التعليم عامل من عوامل تغير المجتمع وله الدور األكبر في إعادة
أيضا أثناء تغيره  ،وما يترتب عن ذلك من تداعيات ايجابية أو سلبية.
توازنه ً

بنائيا
فالمجتمع كبناء اجتماعي يتكون من مجموعة أنظمة مترابطة بعضها ببعض ً

ووظيفيا  ،ويتكون النظام من مجموعة أنساق  ،ويتكون النسق من مجموعة أنماط  ،ولكل
ً

نظام نسق أو نمط حاجات اجتماعية تعكس وظائفه  ،ومن خًلله تحدد تكامله االجتماعي

وتأكيده على التوازن االجتماعي  ،ويدرس الكل للوصول إلى األجزاء.

()2

حيث أن التغير البنائي يستلزم ظهور أدوار وتنظيمات اجتماعية جديدة تختلف
نوعيا عن األدوار والتنظيمات القائمة في المجتمع  ،وأن التغير الذي يحدث في جزء
اختًلًفا ً
أساسي من المجتمع مثل األسرة أو تنظيم المدرسة نفسها  ،وهذه التغيرات في األبنية الفرعية

جدا في فهم المجتمع  ،ولكن هذا التغير يكتسب أهميته عندما يتضمن تغيرات
تصبح هامة ً
في الوظيفة  ،ويؤكد راد كلف براون على أن الوظيفة هي اإلسهام الذي يؤديه النظام في
يجيا على غرار التفاعًلت البنائية العادية إذ يؤكد على
دعم البناء ويرى أن يكون التغير تدر ً
امكانية قيام التغير بفعل عوامل أو مؤثرات من الخارج هذا باإلضافة إلى امكانية أن يجري
تغيرا.
بالنسق والبناء ًا
تغير بفعل عوامل أو مؤثرات داخلية وبذلك يكون ً
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الوظيفي أن التغير االجتماعي يحدث نتيجة لعاملين  ،عوامل داخلية أي داخل النسق ناتجة
أبدا للجيل القديم  ،والثاني عوامل
عن االختًلفات الفردية  ،فالجيل األصغر لم يكن مطابًقا ً

خارجية حيث تستطيع القوى الخارجية غرس أفكار جديدة من خًلل محاصراتها للناس  ،أو
المنافسة مع جماعات أخرى للسيطرة على األرض والموارد أو أزمة الحرب .ولقد حلل
بارسونز عًلقات االعتماد المتبادل بين أنساق المجتمع في ضوء ما أسماه أنساق التبادل ،
حيث افترض أن كل نسق له مدخًلت ومخرجات أي ما يمتلكه النسق من عوامل انتاج (
المدخًلت) وماينتجه من ( المخرجات )  ،وأن كل نسق يتبادل مع األنساق األخرى ما لديه
()4

من عًلقات إنتاج.

وأوضح أوجست كونت من خًلل قانون المراحل الثًلث  ،بأن لكل ميدان من
ميادين المعرفة في تطوره يمر بثًلث مراحل (الًلهوتية  ،الفلسفية  ،الوضعية العلمية)  ،إال
معا من مرحلة إلى مرحلة أخرى  ،فالعلوم البسيطة تنمو وتتطور أوًال ،
أن العلوم لم تنتقل ً
متأخر  ،ويعد قانون المراحل الثًلث لديه أكثر من مجرد
ًا
أما العلوم المركبة فإن تطورها يأتي
مبدأ يحكم تقدم المعرفة  ،فالفرد في تطوره وتربيته وتعليمه يمر بهذه المراحل الثًلث شأنه
شأن المجتمع  ،فالنمو العقلي كما يعتقد يؤدي إلى النمو المادي ويثيره  ،وفي حين يقسم
هربرت سبنسر يصنف المجتمعات إلى أنواع مختلفة حسب تقدمها وارتقائها الحضاري ،
تركيبا
فيقسمها ألربعة أنواع وهي المجتمع البسيط  ،والمجتمع المركب  ،والمجتمع المركب
ً

ثًلثيا  ،وبينما صنف فيرناندتونيز أهم سمات المجتمع
تركيبا
مضاعفا  ،والمجتمع المركب
ً
ً
ً

التعاقدي  :ارتفاع مستوى التعليم  ،والدور الذي يلعبه العلم والتكنولوجيا في إدارة وتنظيم هذا
المجتمع  ،ولقد طرح ليونارد هوبهوس في كتابه " التنمية االجتماعية " أن التطور يمكن أن
يحدث من زاويتين أحدهما درجة التطور المهني والتكنولوجي مما يؤدي على تغير النظم
()5

والمؤسسات االجتماعية واألخًلقية والروحية من طور آلخر.

وقد قسم أوجست كونت علم
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االجتماع إلى قسمين  :قسم ستاتيك يدرس الظواهر المجتمعية في حالتها الساكنة والثابتة
والنسبية كدراسة النظم االجتماعية الجزئية ( النظام األسري ،التعليمي  ،السياسي ،
االقتصادي )  ،بالتركيز على العًلقات الترابطية والسببية بين المتغيرات  ،وقسم ديناميكي
يدرس التغير وحركة المجتمع عبر الصيرورة الزمنية.

()6

ونجذ نظرية النسق عند بارسونز تنظر للنسق االجتماعي ينقسم ألربعة أنساق
فرعية كل منها يحقق وظيفة من الوظائف األربعة ( التكيف  ،تحقيق الهدف  ،التكامل ،
المحافظة على النمط) ،ترتبط بروابط تبادلية بحيث يظهر المجتمع في النهاية وكأنه قائم
على درجة عالية من التنظيم واالستقرار.

()7

ويعتبر بارسونز المجتمعات يمكن تحليلها على

أنساق اجتماعية  ،على مستوى جزء فيه  ،فالمدرسة  ،والمصنع  ،واألسرة  ،كل منها يعد
اجتماعيا ووحدة قائمة بذاتها ويمكن أن نميز داخلها عن خارجها  ،وإن أي نسق
نسًقا
ً
حًل ألربعة
قابًل للتشغيل والقيام بعمله وأداء وظائفه عليه أن يجد ً
اجتماعي لكي يكون ً
طا لوجوده أي المتطلبات الوظيفية وكما ترتبط
مشكًلت أو أن يواجه أربعة ظروف تمثل شرو ً
أيضا بالحاجات الشخصية ألعضاء المجتمع ،وهي التكيف والتوافق مع البيئة أي أن يوفر
ً
المجتمع حاجات أعضائه وإشباع حاجاتهم لكي يكتب له البقاء  ،وتحقيق الهدف  ،وتدعيم

النمط وضبط التوتر أي يحتاج النسق االجتماعي لمجموعة وحدات السلوك التي تزود األفراد
أو الفاعلين بالدافعية الًلزمة لتحقيق أهدافها ،لتحقيق المحافظة على ضبط التوتر أو خفض
مستويات األهداف )8( .فهنا يتوجب التركيز على الشروط والمتطلبات الوظيفية إلقامة النسق
بأدواره وتحقيق أهداف  ،ومن المًلحظ فإن النسق التعليمي بمختلف مستوياته ومنه العالي
اضحا في تلبية كل متطلباته وأهمها الوسائل التعليمية الحديثة
نقصا و ً
في مجتمعنا يشهد ً
لزيادة فاعلية العملية التعليمية والمستوى األكاديمي للطًلب.
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وجاءت فكرة بارسونز عن التغير امتداد لنظرية التوازن  ،ويرفض العامل الواحد في
تغير جذرًيا في
أبدا ًا
التغير ثم يركز بعد ذلك على مجموعة من العوامل السطحية التي تولد ً

النسق ،من ذلك تطور التشكيل الثقافي والتطور في مجال التعليم ،والتغير في التركيب

جميعا عوامل ال تؤدي إلى التغير وإنما إلى تباين
السكاني أو تحول البيئة الطبيعية وهي
ً

بنائي داخل النسق.

()9

وقد حلل ماكس فيبر البيروقراطية باعتبارها أحد أشكال التنظيم االجتماعي في
المؤسسات االجتماعية  ،فالمؤسسة البيروقراطية على شكل هرمي تحتل فيه أدوار قليلة العدد
في قمته  ،وهي تحمل مسؤولية اتخاد الق اررات وتطوير المؤسسة وتحديد أهدافها وسياستها
ولهذا تفوق أهميتها وفاعليتها بقية األدوار الموجودة في المؤسسة كالمدراء ،ومبنية على
التعاون والتكامل في األدوار وااللتزام والتخصص والكفاءة المهنية ما جعله يشبه البناء
البيروقراطي بالتكنولوجي الحديث.

()10

فهنا أي خلل وظيفي في هذا النسق التعليمي يرجع

لعدم وضع السياسات والتخطيط والتنفيذ الجيد من قبل المسؤولين في هذه المؤسسة التعليمية
 ،والتوجيه الصحيح لميزانية الدولة وتوظيفها لخدمة أهم القطاعات التي لها أفضل مردود
على الدولة والفرد والمجتمع ككل.
وتطرق ميرتون لثًلث مفاهيم أو أدوات تحليلية ( الوظائف الظاهرة والكامنة  ،المعوقات
الوظيفية  ،البدائل الوظيفية) ،ففرق ميرتون عام  1987م بين الوظائف الظاهرة والكامنة
للمؤسسات  ،فالظاهرة هي الواضحة والصريحة والمعلنة والمقصودة وتشمل األهمية
المقصودة والمعروفة مثل دور الجامعة في ضمان التنافس واالمتياز األكاديميين  ،وعلى
العكس من ذلك الوظائف الكامنة فهي غير مقصودة وال معلنة  ،وتعكس أهداًفا خفية
()11
ضا مفهوم المعوقات والبدائل
للمؤسسة كالحد من البطالة .ومن بين المفاهيم التي قدمها أي ً

الوظيفية  ،عندما تكون هناك معوقات وظيفية تتمثل في النتائج الغير متوقعة لألفعال  ،ولقد
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جسد ميرتون هذا الموقف عندما درس فكرة استبدال األهداف  ،وهي فكرة سبق وأن درسها
روبرت ميشلز  ،ثم ضرب بعد ذلك أمثلة عدة على هذا االستبدال تكشف بوضوح عن أن
وسائل تحقيق األهداف قد تصبح في وقت ما أهداًفا في حد ذاتها .ويرى أن التغير الذي
يط أر على شخصية أعضاء التنظيم تنشأ من عوامل كامنة في البناء التنظيمي ذاته.

()12

وبالتالي يمكن اعتبار عملية وضع السياسات والتخطيط والتنفيذ كمعوقات أدت لفشل توفير
متطلبات وأهداف العملية التعليمية داخلهذه المؤسسة  ،فأصبحت هناك ضرورة الستبدالها
بسياسات وخطط لكيفية إدخال الوسائل التعليمية الحديثة  ،مع متابعة ومراقبة عمليات التنفيذ
أيضا بأن وسائل أهداف العملية التعليمية أصبحت في حد ذاتها
بشكل فعلي  ،وهذا يؤكد لنا ً
فعًل كما ذكر ميرتون.
أهداًفا ً

وبذلك يعتبر بارسونز أن نمو وتطور النظام التعليمي والتربوي الرسمي واإللزامي في
المجتمع يمكن النظر فيه على أنه أداة المجتمع في محاولته إلعادة بناء وتأسيس التوازن
الذي يأتي عقب االضطرابات االجتماعية الناجمة عن نمو وتطور النظام الصناعي،
فالتطور التكنولوجي الحديث للمؤسسات االقتصادية يتطلب توظيف األفراد وفًقا لمؤهًلتهم
ومعارف وخبرات ومهارات  ،وألجل التوظيف األمثل والفعال لطاقات البشر وقدراتهم .
()13ويؤكد دور كايم أن العلم يعتبر السلطة الوحيدة التي يسلم بها المجتمع المعاد تنظيمه،
وأن العلم هو الذي يؤسس التوافق التلقائي بين كافة الوظائف االجتماعية الممكنة  ،حيث
تًلؤما مع الظروف
يوضح العلم من بين أشياء كثيرة ماهية األفكار األخًلقية األكثر
ً
الصناعية الجديدة ،من هنا نجد أن اسهام العلم فيما يتعلق ببناء التفاعل هو أوًال يتأسس
وثانيا بصياغة تآزر بين غايات
العنصر األخًلقي المتمثل في مجموعة األفكار األخًلقية ً ،
األفعال الفردية  ،وغاياتها على المستوى االجتماعي الشامل بما يتًلءم وظروف المجتمع
المحيط .ويؤكد بأن العلم يمكن أن يساعد على تحديد الغايات والوسائل بالمثل.
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ثانيا  :الدراسات السابقة :
ا
 .1طارق حسين فرحات العواودة:

()15

بعنوان صعوبات توظيف التعليم اإللكتروني في

الجامعات الفلسطينية بغزة كما يراها األساتذة والطلب عام 2012م  ،حيث هدفت
للتعرف على صعوبات توظيف التعليم اإللكتروني في الجامعات الفلسطينية بغزة كما
يراها األساتذة والطلبة ومعرفة أثر الجامعة  ،الجنس  ،التخصص لكل من األساتذة
والطلبة وكذلك معرفة أثر المستوى الدراسي للطلبة  ،واستخدم المنهج الوصفي وتكونت
طالبا وطالبة  ،من أساتذة
عينة الدراسة من ( )208محاضر ومحاضرة  ،و(ً )1028
وطلبة الجامعات الفلسطينية (األزهر ،اإلسًلمية ،األقصى) في محافظات غزة  ،وقد تم
اختيار العينة من مجتمع الدراسة بالطريقة الطبقية العشوائية  ،وقد تم استخدام استمارة
االستبيان وأظهرت النتائج كاآلتي:
 تواجه الجامعات الفلسطينية صعوبات في توظيف التعليم اإللكتروني  ،وبلغت نسبتهامن وجهة نظر األساتذة ( ، )67.28وكان ترتيب هذه الصعوبات على النحو التالي :
صعوبات تتعلق باإلدارة الجامعية  ،صعوبات تتعلق بالطلبة  ،صعوبات تتعلق بالبنية
التحتية والدعم الفني في قاعات المحاضرات  ،صعوبات تتعلق بالمنهاج الجامعي ،
صعوبات تتعلق بالخبرة في مجال التعليم اإللكتروني.
 توجد فروق ذات داللة احصائية في درجة صعوبات توظيف التعليم اإللكتروني فيمجال صعوبات تتعلق بالخبرة في مجال التعليم اإللكتروني  ،وفي مجال تتعلق بالمنهاج
الجامعي بين التخصصات العلمية واألدبية لصالح الكليات األدبية  ،في حين لم تكن
هناك فروق ذات داللة احصائية في مجال صعوبات تتعلق باإلدارة الجامعية  ،ومجال
صعوبات تتعلق بالبنية التحتية والدعم الفني في قاعات المحاضرات  ،ومجال صعوبات
تتعلق بالطلبة  ،وكذلك في الدرجة الكلية لًلستبانة من وجهة نظر األساتذة.
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 توجد فروق ذات داللة احصائية في درجة صعوبات توظيف التعليم اإللكتروني وفيمجال صعوبات تتعلق باإلدارة الجامعية  ،ومجال صعوبات تتعلق بالبنية التحتية والدعم
الفني في قاعات المحاضرات  ،ولقد كانت الفروق لصالح الكليات العلمية في المجال
األول ولصالح الكلية األدبية في المجال الثاني  ،في حين لم تكن هناك فروق ذات
داللة احصائية في مجال صعوبات تتعلق بالبنية التحتية والدعم الفني في قاعات
المحاضرات  ،ومجال صعوبات تتعلق بالطلبة  ،ومجال صعوبات تتعلق بالمنهاج
الجامعي  ،وكذلك في الدرجة الكلية لًلستبانة من وجهة نظر الطلبة.
 .2مزيش مصطفى :

()16

بعنوان مصادر المعلومات ودورها في تكوين الطالب الجامعي

وتنمية ميوله القرائية  ،عام 2009-2008م  ،حيث تهدف الدراسة للتعرف على أهمية
مصادر المعلومات الورقية اإللكترونية  ،ودورها في تكوين الطالب الجامعي  ،كما
تهدف إلى التعرف على أنواعها وأشكالها وفوائدها والخدمات التي تقدمها المكتبة
الجامعية لتلبية حاجات ورغبات الطالب من المعلومات للدراسة وإنجاز البحوث العلمية
 ،كما تشير على أهمية الجامعة بتخصيص ميزانية القتناء المصادر والمراجع  ،قواعد
البيانات وإيصال الحواسيب بشبكة اإلنترنت  ،وقد اجريت الدراسة بالمكتبة المركزية
ومكتبات كل كليات العلوم اإلنسانية واالجتماعية والهندسة والعلوم واألدب واللغات ،
والعلوم االقتصادية  ،والحقوق والعلوم السياسية بجامعة منتوري  ،قسنطينة  ،وتم
استخدام استمارة االستبيان والمقابلة الحرة والمًلحظة لجمع المعلومات عن طريق العينة
العمدية من الطلبة الذين يدرسون في مختلف التخصصات العلمية واالجتماعية
واإلنسانية واألدبية والحقوق والهندسة ،واللغات في الدراسات العليا ليسانس  ،ماجستير،
والدكتوراه الذين يقصدون المكتبات الجامعية المذكورة أعًله للدراسة واالطًلع وإنجاز
البحوث العلمية باستخدام الكتب والدوريات والرسائل الجامعية أو باستعمال الوسائط
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اإللكترونية واإلنترنت  ،وحيث تم توزيع ( )250استبيان على الطلبة  ،وأظهرت النتائج
كاالتي :
 أن الطالب يواجه صعوبات عند البحث عن المصادر الورقية واإللكترونية  ،تحد منميله للقراءة واالطًلع  ،االستفادة من خدمات المكتبة واستعمال اإلنترنت  ،نتيجة جهله
بأدوات االسترجاع التي تتوفر بالمكتبة وطرق البحث اآللي  ،ورغم الخدمات التي
تقدمها المكتبة الجامعية  ،إال أن الخدمات المكتبية لم ترقى إلى المستوى المطلوب
لتلبية رغبات الطالب.
()17

 .3عليا عبد هللا الجندي ،

بعنوان أهمية التكنولوجيا الرقمية في مجال التعليم من وجهة

نظر اعضاء هيئة التدريس في بعض الجامعات السعودية  ،وفًقا لمتغير الجنس
والتخصص  ،وقد تكونت عينة البحث من ( )150من الذكور واإلناث من اعضاء هيئة
التدريس في بعض الجامعات السعودية من تخصصات علمية وأخرى أدبية  ،وقد تم
االعتماد على استمارة االستبيان لجمع المعلومات وأظهرت النتائج اآلتي :
تأييدا ألهمية التكنولوجيا الرقمية في مجال
 -أن أعضاء هيئة التدريس من الذكور أكثر ً

التعليم ،ومن ثم ال تؤيد النتائج صحة اختبار الفرض األول الذي ينص على عدم وجود

احصائيا على أهمية التكنولوجيا الرقمية في التعليم بين الذكور واإلناث من
فرق دال
ً
أعضاء هيئة التدريس.

وتأكيدا ألهمية التكنولوجيا
تأييدا
ً
 -أن اعضاء هيئة التدريس ذوي التخصص العلمي أكثر ً

الرقمية في مجال التعليم  ،وعليه لم تؤيد النتائج صحة اختبار الفرض الثاني الذي

احصائيا على أهمية التكنولوجيا الرقمية في مجال التعليم
ينص على عدم وجد فرق دال
ً
بين اعضاء هيئة التدريس ذوي التخصص العلمي واعضاء هيئة التدريس ذوي
أخير أن اعضاء هيئة التدريس من الذكور ذوي التخصص العلمي
التخصص األدبي ،و ًا
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تأييدا ألهمية التكنولوجيا الرقمية في مجال التعليم  ،وعليه لم تؤيد النتائج صحة
أكثر ً

اختبار الفرض الثالث الذي ينص على عدم وجود فرق
احصائيا على أهمية التكنولوجيا
ً

الرقمية في مجال التعليم وفًقا لتفاعل متغيري الجنس والتخصص العلمي.

 كم تأكد من خًلل اإلطار النظري للبحث ما ألهمية هذه التقنية ليس فقط على مستوىأيضا على مستوى عمليات التعليم  ،كما أن استخدام هذه التقنية
عمليات التعلم  ،بل ً
سوف يساعد على مًلحظة التقدم الهائل في علوم االتصال على وجه الخصوص.

الدراسات المحلية :
()18

 .1عبد الحكيم مسعود المبروك خليفة ،

تأثير التقدم التكنولوجي على واقع التعليم

العالي  ،لعام 2010م  ،حيث يشكل التعليم العالي هرم المؤسسات التربوية في المجتمع
 ،ويبرز ذلك من خًلل أهدافه ووظائفه التي تتصل بتنوع مؤسساته  ،وتعدد االختيارات
واعتماد البحث العلمي وتعزيز وظيفة التدريس  ،واستثمار أساليب التعليم الذاتي وتوفير
برامج إرشاد وتوجيه الطًلب  ،وهذا يضطلع به التعليم العالي من خًلل مؤسساته
المتمثلة بجامعاته ومؤسساته البحثية بوظيفتين أساسيتين هما  :إعداد األطر
المتخصصة التي يحتاجها المجتمع والقيام بالبحث العلمي  ،ومن أهم النتائج االتي:
 وضع استراتيجية شاملة بعيدة المدى للسياسة التعليمية تعزز دور التعليم العالي الذيمن خًلله سيتم تحقيق اتقد العلمي التكنولوجي.
 وضع خطط متوسطة وطويلة المدى للبحث العلمي ونقل التكنولوجيا وتطويرها وضمانمشاركة المؤسسات العلمية والجامعات ومراكز البحث بها.
 دعم الجامعات ومراكز البحوث ومؤسسات التطوير ومحطات التجارب والملحقة بأجهزةاإلنتاج والخدمات من خًلل المساهمة في رسم السياسة العلمية والتكنولوجية وتنفيذها
ومتابعتها.
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 االهتمام بالهياكل التنظيمية للبنى العلمية والتكنولوجية بما يضمن جعلها متماشيةومتناسقة مع هياكل قطاعات االقتصاد ومًلئمتها ألهداف خطط التنمية القومية
ومناسبة للقدرات واإلمكانات المتاحة والمتطورة  ،وبما يضمن تًلفي االزدواجية والتكرار
ويحقق زيادة اإلنتاجية العلمية وتطوير إمكانات تطبيق نتائج البحث العلمي.
 توجيه البحوث والدراسات في الجامعات والدراسات العليا ومراكز البحث بما يحافظ علىاالتصال بمتطلبات خطط التنمية وتوفير المعرفة والتقنية وزيادة المعرفة المتخصصة
في المجاالت ذات األهمية  ،وتدريب العاملين العمليين والباحثين والتقنيين.
 العناية بالجمعيات العلمية واتحادات البحوث والمجاميع العلمية المتخصصة وتحفيزهاإلشاعة أوساط علمية تساهم في مساعدة الجامعات ومراكز البحث في مواكبة التقدم
العلمي والتكنولوجي.
 إعداد الدراسات التي تتعلق بقضايا التقدم التكنولوجي في القطاعات المختلفة كأساسلوضع الخطط والسياسات والبرامج العلمية والتكنولوجية  ،والدراسات المتعلقة بقضايا
استيراد التكنولوجيا وامكانية االستعانة بها عن طريق القدرة لتكنولوجية العربية.
 العمل على دراسة بعض التجارب العالمية في مجال البحث العلمي والسياسات العلميةونقل التكنولوجيا ودور الجامعات في ذلك وربطها بالحاجات المحلية  ،وفي مقدمة ذلك
تجارب اليابان والهند التي جمعت بين استيراد التكنولوجيا من العالم المتقدم وتطويعها
بما يناسب احتياجاتها المحلية  ،وصوًال على تكنولوجيا قومية ووطنية  ،وذلك بقصد
اإلفادة من معطياتها  ،على جانب اإلفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال ،
ومن أجل المستقبل علينا أن نتعامل مع تكنولوجيا التعليم وهي تكنولوجيا العصر وتقنيته
العالية وتحدياتها في النقل والتطبيق  ،ويعني ذلك أن عقد األمة عزمها على البناء
والمثابرة وأن تسقط من حياتها مظاهر الكسل والدعة والترف والركون إلى االستسًلم
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واالتكالية حتى تستطيع أن تتهيأ لعملية االستيعاب المعاصر لتقييم البناء الحضاري في
مجال التكنولوجيا المتطورة والهادفة ال المستهلكة وإعادة النظر بصورة جذرية ومعمقة
في كل نظم حياتنا ووسائل تعليمنا المستقبلية.
()19

 -عبير هًلل عبد العال  ،محمد الهادي الدرهوبي ،

بعنوان :الوعي المعلوماتي

وتحدي المكتبات الجامعية  ،رؤية استشراقيه  ،عام 2015م  ،وتهدف الدراسة إلى
مراجعة األدبيات ذات الصلة بمفهوم الوعي المعلوماتي وتطوره على مر العقود الماضية
 ،هذا باإلضافة إلى الوضع الحالي للوعي المعلوماتي  ،وأساليب تعليم الوعي في
المكتبات الجامعية في محاولة الستشراق مستقبل الوعي المعلوماتي .وتتدرج هذه
منهجيا تحت فئة الدراسات المستقبلية  ،وهي من الدراسات المنهجية الحديثة
الدراسة
ً

باستشراق المستقبل في ضوء مراجعة الماضي  ،وقراءة الحاضر  ،ومحاولة التبصر
بشأن المستقبل .فعلى الرغم من إدراك المكتبات وباألخص المكتبات الجامعية من أهمية
التسلح بمهارات الوعي المعلوماتي لدي الطًلب  ،إال أن معظم المكتبات لم توظف
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  ،وأقرت بعدم امتًلك الطالب لتلك المهارات بالقدر
الكافي الذي يؤهلهم لمواكبة سوق العمل ومواصلة التعلم مدى الحياة.
 .2فتحي محمد العائب  ،علي محمد الرنين ،

()20

بعنوان  :المكتبات الجامعية ومجتمع

المعرفة رؤية مستقبلية  ،وتسعى الدراسة إلى تحديد أسس ومكونات بناء مجتمع المعرفة
في المكتبات الجامعية الليبية  ،وفي ذلك تقديم تصور مقترح لبناء مجتمع المعرفة ،
ولتحقيق أهداف الدراسة تم إتباع المنهج الوثائقي وذلك باستقراء األدب التربوي المتعلق
بمجتمعات المعرفة وكيفيتها وأسسها والتفاعل فيها لتحديد أسس ومكونات مجتمع
المعرفة  ،ثم تقديم مقترح مجتمع المعرفة في الجامعات الليبية ومن النتائج التي يوصى
بها اآلتي:
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 ضرورة ربط الجامعات بمراكز البحوث وقواعد البيانات الكبرى من أجل اإلسهام في بناءالمعرفة وتطويرها.
 تشجيع األساتذة والطلبة والباحثين على التنمية المستدامة في المجال المعرفي. ضرورة تطوير البنية األساسية لًلتصاالت في الجامعات الليبية. العمل على تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات في الجامعات الليبية.تعقيب على الدراسات السابقة  :تتفق كل الدراسات السابقة المحلية والعربية مع هذا
البحث على أهمية إدخال تكنولوجيا المعلومات من ضمن العملية التعليمية وضرورة وضع
الخطط والسياسات لتحقيق ذلك  ،ولكن هذا البحث له خاصيته المنفردة عنها من حيث
البحث عن مدى تواجد الوسائل التعليمية الحديثة وتحديدها والتعرف على مدى فاعليتها
في تحسين المستوى األكاديمي لطًلب الدراسات العليا في كلية اآلداب جامعة طرابلس.
ثال اثا الوسائل التعليمية الحديثة:
 .1أجهزة العرض  :تعتبر من أهم الوسائل التعليمية الحديثة في هذا العصر  ،وكذلك أهم
الوسائل التي يعتمد عليها األساتذة لتساعدهم في العطاء العلمي وعملية الفهم
واالستذكار لدى الطًلب  ،حيث تم تطوير السبورة التقليدية التي يكتب عليها بالطباشير
إلى السبورة البيضاء التي يكتب عليها باألقًلم القابلة للمسح والخاصة بها ،ومن ثم تم
استخدام ملحق للسبورة البيضاء التقليدية وهو جهاز عرض  ، Projectorوثم ظهرت
سبورات تفاعلية ذكية مستقلة  ،ويمكن تصنيفها كاآلتي:
أ .جهاز عرض البيانات  : Data Projectorيمكن تصنيفه ضمن السبورات التفاعلية
الستخدامه السبورة البيضاء التقليدية  ،حيث يتم العرض عليها من خًلل الحاسب اآللي
فهي عبارة عن سطح المكتب للحاسوب أو التواصل عبر األنترنت.
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ب .السبور التفاعلية الذكية :التي يكتب عليها بقلم خاص بها وممحاة إلكترونية مجهزة
لًلتصال بالحاسب اآللي وأجهزة العرض األخرى ،ومع ظهور التعليم االفتراضي والتطور
الهائل في أجهزة الحاسوب ظهرت عدة أشكال من السبورات التفاعلية فهي تعتبر من أحدث
االكتشافات التعليمية وهي نوع من السبورات البيضاء الحساسة التفاعلية التي يتم التعامل
معها باللمس والبعض اآلخر بالقلم وتتم الكتابة عليها بطريقة إلكترونية ،ويتم استخدامها
لعرض عمل ما على شاشة جهاز الكمبيوتر وباستخدام هذه السبورات يمكن االستغناء عن
استخدام جهاز العرض .Projector
ويسمح هذا النوع من السبورات للمستخدم بحفظ وتخزين وإرسال وطباعة ما يتم
شرحه عن طريق البريد اإللكتروني أو على ذاكرة الحاسوب الخاص للطًلب  ،كما يمكن
الكتابة عليها والتفاعل معها وإظهار تطبيقات الحاسوب عليها والتعامل معها باللمس باليد أو
القلم أو بأدوات التأشير المختلفة  ،ويمكن محو ما كتب عليها بالممحاة اإللكترونية  ،وكذلك
أيضا ،وإذا تم الرسم على هذه السبورة
مزودة بسماعات وميكرفون لنقل الصوت وللتسجيل ً

أشكال بيانية أو من خًلل األنترنت وغيره من المهام التعليمية  ،يمكن حفظها أو نقلها

مباشرة على أجهزة الطًلب  ،ويمكن ألي طالب أن يبعث بما لديه من مًلحظات وإضافات
أثناء المحاضرة لعرضها على السبورة أو إذا أعدها مسبًقا على جهازه في البيت.
السلكيا بالسبورة التفاعلية كاللوحة النشطة
وهناك بعض األجهزة التي توصل
ً

 Active Slateلتمكين الطًلب من المشاركة في عروض السبورة التفاعلية من خًلل
استخدام شاشة صغيرة مستقلة مع قلم إلكتروني ،وتظهر مدوناتهم ومًلحظاتهم على السبورة
نفسها ،وجهاز التصويت  Activateوهي وسادة صغيرة توضع في راحة اليد وتحوي مفاتيح
التصويت التي تمكن الطًلب من اإلجابة من األسئلة  ،والتي يتم تحليلها وتقديمها بسرعة
من خًلل برنامج السبورة لتوضح للمعلم الحالة العامة والفردية إلجابات طلبة الفصل وتحفز
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الطًلب في نفس الوقت على التفاعل والمشاركة واإلجابة  ،وبرنامج االستديو النشط Active
 Studioوهو برنامج خاص بالسبورة التفاعلية ويجب توصيله بالحاسوب المستخدم قبل بدء
العمل للتمكين اثناء إجراء األنشطة من التخزين واالسترداد  ،ودمج مصادر الوسائط
المتعددة والكتابة عليها مع حفظ التغييرات وإرسال الملفات عبر الشبكة المحلية األنترنت أو
جهات أخرى  ،وتصفح شبكة األنترنت ،وجهاز Active viewوهو عارض بصري يلتقط
الصور ،بسهولة وبتفاصيل واضحة ويعرضها على السبورة سواء كانت ( نماذج تعليمية ،
وثائق  ،صور)  ،وجهاز  Active tableيساعد على تصفح األنترنت وله مكتبة أدوات
خاصة به يستطيع من خًللها إنشاء أنشطة وموضوعات لها صلة بالمناهج الدراسية.
ضا ،
وبذلك فإن السبورة التفاعلية تساعد في حل مشكلة نقص كادر هيئة التدريس أي ً

كامًل من قبل معلم ما فصل آخر
بحيث يمكن بواسطتها إعادة عرض الدروس المشروحة
ً
بدال من إيقاف الفصل
بعد تحميله في جهاز حاسب آلي الخاص بالسبورة أو في قرص ً CD
ألشهر  ،وتوفير الجهد والوقت والتعاون بين األساتذة في إلقاء المحاضرات عن بعد أو بحفظ
المادة العلمية وتبادل اآلراء واألفكار والمقترحات واالطًلع على المواقع التعليمية  ،وتساعد
الطًلب على استرداد الصور والفيديوهات التي تخدم درسه من ملفاته الخاصة أو من شبكة
األنترنت وتساعد األساتذة والطًلب للبحث الدائم عن المعلومات وتطوير قدراتهم  ،والبحث
عن أفضل طرق للتدريس في سبيل بناء وتطوير وتقدم مجتمعنا ،بحيث تخرج كوادر
أكاديمية ذات مواصفات اكاديمية تتماشى مع عصر الثورة المعرفية ولنشر ثقافة المشاركة
ومواكبة الدول المتقدمة  ،وجعل المتعلم فعال في العملية التعليمية وليس مجرد متلقي فقط
للمعلومة  ،حيث تثير حماسه من خًلل الصور المستخدمة والفيديوهات واألشكال واألسهم
والخرائط اإللكترونية التوضيحية بحيث تثير اهتمامه  ،ومن خًللها يمكن مواكبة الفوارق
العلمية التي تفصلنا على المجتمعات المتقدمة.
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ج .الشاشات الحائطية التفاعلية اإللكترونية الذكية :وهي عبارة عن شاشات حائطية بموديل
تفاعلي عن طريق اللمس  ،ذات الشرائح الرقيقة  ،يمكن توظيفها في عملية التوضيح
لتسهيل عملية الفهم واالستذكار والتخزين العقلي البعيد المدى  ،منها شاشات ( )LEDو
فمثًل يوجد شاشة ذو نظام  Z Spaceوهي منصة افتراضية ثًلثية األبعاد
)ً ،(QE
بحيث تمكن المستخدم من التفاعل المباشر في بيئة محاكاة ثًلثية األبعاد  3Dمن
خًللها يستطيع اجراء تجارب تفاعلية تتسم بمستوى عالي من الدقة كما لو أنها حقيقة
وقد يتألف هذا النظام من ثًلثة مكونات (جهاز  ، 3Dالمؤشر  ،والنظارات)  ،لبناء
بيئة تفاعلية تحتوي على التصوير المجسم والتي تعتمد على تقنية معلومات حديثة
تحول الصورة الحقيقية إلى صورة افتراضية على شاشة النظام تحاكي الواقع  ،من
خًلل مراقبة وتحديد عين المستخدم مع متابعة حركة اليد لتنتج صورة ثًلثية األبعاد
على الشاشة.
حيث يمكن توظيف هذه الشاشات كبيئة تكنولوجية تعليمية في مجال الجغرافيا
مثًل ،وإنشاء منصات
وعلم النفس ...إلخ  ،لتدريب الطًلب في بعض التدريبات العملية ً
افتراضية مبرمجة حسب طبيعة المادة العلمية المراد توصيلها وهي تعرف ببرامج المحاكاة
.Simulation
 .2الكتاب اإللكتروني  :تكمن أهميته في سهولة انتاجه فهو عبارة عن تصوير Scanner
للكتاب وثم يتم إدراجه في شكل كتاب بواسطة برنامج  ،PDF MERGEوتوفير الوقت
والجهد والمال للحصول على الكتب  ،فهذه التقنية تساعد الطًلب على االطًلع الدائم
وتوسيع مداركهم لسهولة الحصول عليها وخاصة إذا يتم نشر الكتب بشكل مجاني ،
أيضا بقاعات
ومن خًلل إنشاء مكتبة إلكترونية داخل مكتبة الدراسات العليا وربطها ً

أيضا بمكتبات عالمية مع توفير خادمات الترجمة
المحاضرات ويكمن ربط هذه المكتبة ً
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بها  ،وخاصة مع قلة دور النشر وحركة الترجمة داخل ليبيا  ،فالطًلب يعانون من
نقص حاد في الحصول على المراجع العلمية.
الفصل الثالث  :اإلجراءات المنهجية :
تناول في هذا الفصل رؤية عامة للمنهجية المتبعة في هذا البحث  ،من حيث
المنهج المتبع في البحث ونوعه  ،ومجتمع البحث ونوع وحجم عينة البحث  ،ومجاالت
البحث  ،ووصف أداة البحث واختبار صدقها وثباتها  ،وصوالً للمعالجات اإلحصائية التي
سيتم استخدامها.
منهج البحث :في ضوء طبيعة البحث واألهداف التي يسعى لتحقيقها  ،ولما كان البحث
يهدف للتوصل إلى إيضاحات بحثية تكشف عن الوسائل التعليمية الحديثة التي يمكن
توظيفها في برنامج الدراسات العليا لتحسين المستوى األكاديمي لطًلبها  ،وتحقيًقا لذلك تم
استخدام المنهج الوصفي التي يعتمد على وصف وتحليل الواقع من خًلل جمع الحقائق
وتحليلها وتفسيرها واستخًلص النتائج  ،واستخدم وفًقا لهذا المنهج أسلوب المسح بالعينة.
 .1مجتمع البحث :يتمثل مجتمع البحث في الطًلب الليبيين بكلية اآلداب الدراسات العليا
طالبا وطالبة.
بجامعة طرابلس  ،حيث يبلغ عددهم (ً )238
مجاالت البحث :

 المجال المكاني  :يتضمن كلية اآلداب شعبة الدراسات العليا بجامعة طرابلس. المجال البشري  :يتضمن جميع طًلب الدراسات العليا في مرحلتي الماجستير والدكتوراهذكور وإناثًا.
ًا

 المجال الزمني)2018 /25.4 _25.2( : .2عينة البحث:
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 إطار العينة  :يشمل جميع طًلب الدراسات العليا( الماجستير  ،الدكتوراه) بشقيهاالتمهيدي ومرحلة الكتابة  ،بكلية اآلداب جامعة طرابلس.
 حجم ونوع العينة  :تم تحديد حجم عينة البحث باستخدام أساليب إحصائية بما يتوافقمع حجمها في المجتمع حيث بلغ عددها ( )100مفردة  ،وكذلك تم اختيارها بطريقة
العينة العشوائية الطبقية من كل أقسام كلية اآلداب شعبة الدراسات العليا بجامعة
طرابلس.
 .3أداة البحث :تتمثل هذه الوسيلة في استمارة االستبيان  ،وتضمنت االستمارة المعدة
مجموعة من األسئلة  ،منها ماهي مغلق اإلجابة ومنها ما هي مغلق مع فقرة مفتوحة
لضمان الحصول على إجابات محددة مع إمكانية إضافة أي إجابات أخرى  ،وتم
االعتماد في تصميمها على:
 خبرة الباحثة العلمية. .4الدراسة االستطالعية:بعد االنتهاء من بناء االستمارة تم إجراء دراسة استطًلعية على
( )40مفردة  ،لتجريب االستمارة وإلجراء الصدق والثبات وبالتالي التأكد من مدى
صًلحيتها لجمع البيانات المطلوبة لهذا البحث قبل البدء في العمل الميداني.
 .5األساليب اإلحصائية التي تم استخدمها  :وتم استخدام البرنامج اإلحصائي ))SPSS
إلجراء التحليل اإلحصائي للبيانات وهو برنامج الحزمة اإلحصائية المستخدمة في
العلوم االجتماعية  ،وبعد جمع البيانات تم اتباع الخطوات اآلتية:
 .1استخدام المعالجات اإلحصائية التالية للتأكد من صدق وثبات أداة البحث:
 معامل ارتباط ألفا كرونباخ) .( Cronbach’s Alpha .2استخدام المعالجات اإلحصائية التالية لتحليل البيانات الميدانية:
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جدول ( )1يبين توزيع أفراد العينة حسب مستواهم األكاديمي
ت

المستوى األكاديمي

ك

%

1

ماجستير ( تمهيدي)

25

25%

2

ماجستير (مرحلة الكتابة)

25

25%

3

دكتوراه (تمهيدي)

25

25%

4

دكتوراه (مرحلة الكتابة)

25

25%

مج

100

100%

يتضح من الجدول ( )1توزيع أفراد العينة حسب مستواهم األكاديمي  ،حيث أشتمل
البحث على طًلب مرحلة الماجستير والدكتوراه بشقيه التمهيدي ومرحلة الكتابة بنسبة
( )%25لكل منهم نفس النسبة على حدا من مجموع أفراد العينة.
جدول ( )2يبين توزيع أفراد العينة حسب التخصص العلمي
ت

التخصص العلمي

ك

%

1

علم االجتماع

12

%12

2

التربية وعلم النفس

12

%12

3

الدراسات اإلسًلمية

12

%12

4

التفسير

12

%12

5

الخدمة االجتماعية

12

%12

6

التاريخ

12

%12

7

الجغرافيا

12

%12

8

المكتبات والمعلومات

12

%12

9

اللغة العربية

4

%4

مج

100

%100
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يتضح من الجدول ( )2توزيع أفراد العينة حسب تخصصاتهم العلمية  ،حيث
أشتمل هذا البحث جميع التخصصات الموجودة بالدراسات العليا كلية اآلداب وجاءت
كاآلتي  :علم االجتماع ،والتربية وعلم النفس ،والدراسات اإلسًلمية ،والتفسير ،والخدمة
االجتماعية  ،والتاريخ ،الجغرافيا ،والمكتبات والمعلومات بنسبة ( )%12لكل منهم نفس
النسبة على حدا من مجموع أفراد العينة  ،وتليها اللغة العربية بنسبة ( )%4من هم في
مرحلة الكتابة فقط وذلك نتيجة لضم قسم اللغة العربية ضمن كلية اللغات.
جدول( )3يبين توزيع آراء أفراد العينة حسب مدى توفر كتب متنوعة وكافية وقاعات
مالئمة ومجهزة بما يتوافق مع متطلبات مستواهم األكاديمي
ت

العبارة

1

هل تتوفر في مكتبة الدراسات

حدا ما
إلى ا

نعم

مج

ال

ك

%

ك

%

ك

%

10

10

30

%30

60

60

100

العليا ،كتب متنوعة وكافية في
مجال تخصصك ؟
2

هل القاعات مًلئمة ومجهزة
بما

يتوافق

مع

0

0.0

1

%1

99

%99

100

متطلبات

المستوى األكاديمي ؟

يتضح من الجدول ( )3أن أغلب اجابات أفراد العينة دلت على أن القاعات
المحاضرات غير مًلئمة ومجهزة مع متطلبات مستواهم األكاديمي بنسبة ( )%99من
مجموع أفراد العينة ،وعدم توفر كتب متنوعة وكافية في مجال تخصصاتهم المختلفة
بنسبة ( )%60من مجموع أفراد العينة.
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جدول ( ) 4يوضح آراء أفراد العينة حول تواجد قاعات دراسية مجهزة بالوسائل التعليمية الحديثة
ت

العبارة

ال

نعم
ك

%

ك

%

1

جهاز عرض داتا شو

0

0

100

%100

2

أجهزة حاسوب حديثة

0

0

100

%100

3

سبورات ذكية أو شاشات عرض تفاعلية

0

0

100

%100

4

شبكة المعلومات اإلنترنت

0

0

100

%100

5

شاشات عرض 3D

0

0

100

%100

6

مكتبة إلكترونية

0

0

100

%100

7

برامج محاكاة simulation

0

0

100

%100

يتضح من الجدول ( )4أن جميع أفراد العينة بنسبة ( )%100دلت على أن
القاعات المحاضرات غير مجهزة بأي من الوسائل اآلتية  :جهاز عرض داتا شو  ،أجهزة
حاسوب حديثة ،سبورات ذكية أو شاشات عرض تفاعلية  ،شبكة معلومات اإلنترنت ،
شاشات عرض  ، D3مكتبة إلكترونية  ،برامج محاكاة .simulation
جدول ( )5يبين توزيع آراء أفراد العينة حول مؤشرات قياس دور الوسائل التعليمية الحديثة في تحسين
مستواهم األكاديمي
ت

العبارة

بدرجة كبيرة

بدرجة
متوسطة

استخدام جهاز العرض "داتا شو"  ،أو السبورة
1

اإللكترونية وشاشة " "3Dكوسيلة مؤثرة اثناء شرح
المحاضرات وإلقاء الورقات العلمية  ،داخل القاعات

نادر
اا

أحياانا

له

ليس
تأثير

ج

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

95

95

5

%5

0

0.

0

0

0

0

%

م

1

0

0

%

0

الدراسية لزيادة فهم الطًلب وتحسين مستواهم
األكاديمي.

المؤتمر العلمي الثاني لكلية اآلداب جامعة الزاوية 2018 / 7 / 16 -15

1381

توظيف الوسائل التعليمية الحديثة في برنامج الدراسات
2

لو تم إدخال برنامج انتاج الكتاب اإللكتروني ،

10

100

سيكون له دور في تحسين مستوى التحصيل

0

%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

والبحث األكاديمي.
3

لو تم توفير مكتبة إلكترونية داخل مكتبة الدراسات

0
80

العليا  ،وربطها داخل كل القاعات الدراسية سيكون

80

2

20

%

0

%

0

0

0

0

0

0

4

1
0

لها دور في تحسين مستوى التحصيل األكاديمي.
إعداد فريق بحثي متخصصين وخبراء في مجال

1

0
80

إعداد خطط البحوث وتصميمها  ،مهامه تدريب

80

1

10

1

10

%

0

%

0

%

0

0

0

0

1
0
0

الطًلب أثناء جميع مراحل كتابة بحوثهم العلمية
لنيل الدرجات العلمية المطلوبة في مجاالت
تخصصاتهم ،بحيث يتم متابعتهم خطوة بخطو
وتوجيه بحوثهم بما يخدم قضايا المجتمع واالستفادة
منها.
5

فتح موقع الكتروني لطلبة الدراسات العليا خاص

90

بهم  ،لتقديم الخدمات لهم سواء اإلدارية أو العلمية

90

0

0

0

0

%

1

10

0

%

0

0

0

في مجاالت تخصصاتهم المختلفة.
6

االستعانة بمختصين وخبراء من جامعات مختلفة

1
0

80

على مستوى العربي والعالمي عبر شبكة االتصاالت

80

1

%

0

10

1

10

0

%

0

0

0

0

1
0
0

األنترنت  ،للمشاركة وإلقاء المحاضرات للطًلب
أون الين.
7

عندما يتعامل معك األستاذ المشرف بتوجهاته
ومًلحظاته عبر االيميل والرسائل النصية عبر

60

60

2

20

1

10

%

0

%

0

%

0

0

0

0

0

الهاتف النقال.

0

يتضح من الجدول ( )5أغلب أفراد العينة دلت على أن للوسائل التعليمية الحديثة دور
بدرجة كبيرة في تحسين المستوى األكاديمي كاآلتي:
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 أن أغلب أفراد العينة دلت على أنه لو تم إدخال برنامج انتاج الكتاب اإللكتروني ،سيكون له دور بدرجة كبيرة في تحسين مستوى التحصيل والبحث األكاديمي بنسبة
( ، )%100وتليها فتح موقع الكتروني لطلبة الدراسات العليا خاص بهم  ،لتقديم
الخدمات لهم سواء اإلدارية أو العلمية في مجاالت تخصصاتهم المختلفة بنسبة
( ، )%90وكذلك استخدام جهاز العرض "داتا شو"  ،أو السبورة اإللكترونية وشاشة
" "3Dكوسيلة مؤثرة اثناء شرح المحاضرات وإلقاء الورقات العلمية ،داخل قاعات
المحاضرات لزيادة فهم الطًلب وتحسين مستواهم األكاديمي بنسبة ( ، )%95ولو تم
أيضا توفير مكتبة إلكترونية داخل مكتبة الدراسات العليا  ،وربطها داخل كل قاعات
ً

المحاضرات سيكون لها دور في تحسين مستوى التحصيل األكاديمي وإعداد فريق بحثي
من متخصصين وخبراء في مجال إعداد خطط البحوث وتصميمها ،مهامه تدريب
الطًلب أثناء جميع مراحل كتابة بحوثهم العلمية لنيل الدرجات العلمية المطلوبة في
مجاالت تخصصاتهم ،بحيث يتم متابعتهم خطوة بخطوة وتوجيه بحوثهم بما يخدم
قضايا المجتمع واالستفادة منها واالستعانة بمختصين وخبراء من جامعات مختلفة على
المستوى العربي والعالمي عبر شبكة االتصاالت األنترنت  ،للمشاركة وإلقاء
المحاضرات للطًلب أون الين بنسبة ( )%80لكل منهم على حدا  ،وتعامل األستاذ
المشرف بتوجهاته ومًلحظاته عبر االيميل والرسائل النصية عبر الهاتف النقال لها
استفادة للطالب بنسبة (.)%60
النتائج :
 .1كشفت نتائج البحث أن قاعات المحاضرات غير مًلئمة ومجهزة مع متطلبات مستواهم
األكاديمي  ،وعدم توفر كتب متنوعة وكافية في مجال تخصصاتهم المختلفة سواء داخل
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مكتبة الدراسات العليا أو في المكتبات الخارجية  ،وذلك نتيجة قلة تواجد وانتشار دور
النشر وانعدام حركة الترجمة داخل ليبيا.
 .2كشفت نتائج البحث أن قاعات المحاضرات غير مجهزة بأي من الوسائل التعليمية
الحديثة وبالكاد تتوفر فيها الوسائل التعليمية التقليدية  ،وهذا أمر في غاية األهمية
وستدعى ضرورة لتوفر الوسائل الحديثة لزيادة فاعلية العملية التعليمية  ،ويمكن حصرها
في اآلتي  :جهاز عرض داتا شو  ،أجهزة حاسوب حديثة  ،سبورات ذكية أو شاشات
عرض تفاعلية  ،شبكة معلومات "اإلنترنت"  ،شاشات عرض  ، D3مكتبة إلكترونية ،
برامج محاكاة .simulation
 .3كشفت نتائج البحث  ،أنه لو تم إدخال برنامج انتاج الكتاب اإللكتروني سيكون له دور
بدرجة كبيرة في تحسين مستوى التحصيل والبحث األكاديمي  ،وتليها فتح موقع
الكتروني لطلبة الدراسات العليا خاص بهم  ،لتقديم الخدمات لهم سواء اإلدارية أو
العلمية في مجاالت تخصصاتهم المختلفة  ،وكذلك استخدام جهاز العرض "داتا شو" ،
أو السبورة اإللكترونية وشاشة " "3Dكوسيلة مؤثرة اثناء شرح المحاضرات وإلقاء الورقات
العلمية ،داخل قاعات المحاضرات لزيادة فهم الطًلب وتحسين مستواهم األكاديمي ،
أيضا توفير مكتبة إلكترونية داخل مكتبة الدراسات العليا  ،وربطها داخل كل
ولو تم ً
قاعات المحاضرات سيكون لها دور في تحسين مستوى التحصيل األكاديمي ،وإعداد

فريق بحثي من متخصصين وخبراء في مجال إعداد خطط البحوث وتصميمها ،مهامه
تدريب الطًلب أثناء جميع مراحل كتابة بحوثهم العلمية لنيل الدرجات العلمية المطلوبة
في مجاالت تخصصاتهم ،بحيث يتم متابعتهم خطوة بخطوة وتوجيه بحوثهم بما يخدم
قضايا المجتمع واالستفادة منها واالستعانة بمختصين وخبراء من جامعات مختلفة على
المستوى العربي والعالمي عبر شبكة االتصاالت األنترنت ،للمشاركة وإلقاء المحاضرات
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للطًلب أون الين  ،وتعامل األستاذ المشرف بتوجهاته ومًلحظاته عبر االيميل
والرسائل النصية عبر الهاتف النقال لها استفادة للطالب كمتابعة مستمرة للطالب داخل
الحرم الجامعي وخارجه.
التوصيات :
 .1ينصح بضرورة وضع السياسات والخطط القصيرة المدى إلدخال الوسائل التعليمية
الحديثة ،وذلك النعدامها في جميع قاعات المحاضرات بمختلف التخصصات بما يترتب
عليه ضعف العملية التعليمية األكاديمية ومخرجاتها بما يواكب كل التطورات الحديثة
في العالم أجمع  ،فالعلم في تطور يومي مستمر ونحن الزلنا نتبع طرق تقليدية في
مصدر إلفراز القامات العلمية في
ًا
المؤسسات التعليمية وخاصة العليا التي تعتبر

المجتمع.

 .2ينصح باالستفادة من تجارب بعض الدول المتقدمة في كيفية إدخال وتوظيف هذه
الوسائل التعليمية الحديثة  ،كاليابان والصين بما يتماشى مع متطلبات المجتمع وما هو
قائم في دول العالم المتقدم.
 .3ينصح بتحسين مستوى الخدمات اإلدارية للطًلب  ،وذلك نتيجة التعطيل في إنجاز
أوراقهم اإلدارية وخاصة في مرحلة الكتابة من حيث تسجيل الخطة البحثية أو فيما
يتعلق بقرار تشكيل اللجنة المناقشة أو صدور قرار المناقشة.
صعوبات البحث :
 .1عدم توفر قاعدة بيانية حول عدد طًلب الدراسات العليا  ،بحيث عرقل سير البحث مما
أوجد صعوبة في جمع البيانات وعدم التعاون من قبل المختصين بذلك  ،وبعد عدة
محاوالت تم الحصول على اجمالي عدد الطًلب فقط بدون تفصيل حسب األقسام
ونظر لضيق الوقت تم تغيير أسلوب اختيار العينة.
ًا
العلمية ،
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قائمة المراجع :
 .1إحسان محمد الحسن  ،النظريات االجتماعية المتقدمة  ،دراسة تحليلية في النظريات
االجتماعية المعاصرة  ،عمان – األردن  :دار وائل للنشر  ،ط.2010، 2
 .2أحمد

زايد

،

علم

االجتماع

،

النظرية

الكًلسيكية

والنقدية

.https://www.sildeshare.net/mkhatab71/ss.66364582
 .3جميل حمداوي  ،نظريات علم االجتماع  ،2015،األلوكة.WWW.alukah.net
 .4رشاد غنيم  ،التكنولوجيا والتغير االجتماعي  ،اإلسكندرية  :الحضري .2006 ،
 .5السيد الحسني  ،النظرية االجتماعية ودراسة التنظيم  ،سلسلة علم االجتماع المعاصر
الكتاب الثامن  ،القاهرة :دار المعارف ( ،ب  ،ت).
 .6عبد هللا شلبي  ،علم االجتماع  ،االتجاهات النظرية واالست ارتيجية البحثية  ،القاهرة :
مكتبة األنجلو المصرية.2010 ،
 .7علي ليلة  ،النظرية المعاصرة  ،دراسة لعًلقة اإلنسان بالمجتمع  ،القاهرة  :دار
المعارف .1983 ،
 .8فادية عمر الجوالني  ،التغير االجتماعي  ،مدخل النظرية الوظيفية لتحليل التغير ،
اإلسكندرية  :مؤسسة شباب الجامعة .1993 ،
 .9مصطفى خلف عبد الجواد  ،نظرية علم االجتماع المعاصر  ،عمان  :دار المسيرة ،
ط.2016 ، 2
 .10ياس خضير البياتي  ،النظرية االجتماعية  ،جذورها التاريخية ورودها  ،طرابلس :
الجامعة المفتوحة .2002 ،
الرسائل العلمية :
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 .1طارق حسين فرحات العواودة ،صعوبات توظيف التعليم اإللكتروني في الجامعات
الفلسطينية بغزة كما يراها األساتذة والطلبة  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،غزة :
جامعة الزهر  ،كلية التربية  ،عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي .2012 ،
 .2مزيش مصطفى  ،مصادر المعلومات ودورها في تكوين الطالب الجامعي وتنمية ميوله
القرائية  ،دراسة ميدانية بجامعة منتوري  ،قسنطينة  ،رسالة دكتوراه غير منشورة ،
الجزائر  :جامعة منتوري .2009 -2008 ،
الدوريات والمؤتمرات واللوائح :
 .1ع بد الحكيم مسعود المبروك خليفة ،تأثير التقدم التكنولوجي على واقع التعليم العالي ،
مجلة كلية اآلداب  ،جامعة الفاتح  ،العدد .2010 ،14
 .2عبير هًلل عبد العال  ،محمد الهادي الدرهوبي  ،الوعي المعلوماتي وتحدي المكتبات
الجامعية رؤية استشرافية  ،المؤتمر العلمي األول لكلية اآلداب  ،جامعة طرابلس ،
الجزء الثاني  18-16 ،مايو.2015،
 .3عليا عبد هللا الجندي  ،أهمية التكنولوجيا الرقمية في مجال التعليم من وجهة نظر
اعضاء هيئة التدريس في بعض الجامعات السعودية  ،مكة المكرمة  ،مجلة أم القرى
للعلوم التربوية واالجتماعية واإلنسانية  ،المجلد  ،12العدد  ،2يوليو 2000 ،
.4

فتحي محمد العائب  ،علي محمد الرنين ،المكتبات الجامعية ومجتمع المعرفة رؤية
مستقبلية المؤتمر العلمي األول لكلية اآلداب  ،جامعة طرابلس  ،الجزء الثاني -16 ،
 18مايو .2015

 .5الًلئحة الداخلية لكلي اآلداب – جامعة طرابلس  ،الفصل األول  ،مادة (.)3
الهوامش
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)(1الًلئحة الداخلية لكلية اآلداب – جامعة طرابلس  ،الفصل األول  ،مادة ( ، )3ص.1
) (2ياس خضير البياتي  ،النظرية االجتماعية  ،جذورها التاريخية ورودها  ،طرابلس :
الجامعة المفتوحة  ،2002 ،ص .110
)(3فادية عمر الجوالني  ،التغير االجتماعي  ،مدخل النظرية الوظيفية لتحليل التغير ،
اإلسكندرية  :مؤسسة شباب الجامعة  ،1993 ،ص.133 ، 124
)(4رشاد غنيم  ،التكنولوجيا والتغير االجتماعي  ،اإلسكندرية  :الحضري  ،2006،ص97
.99)(5إحسان محمد الحسن  ،النظريات االجتماعية المتقدمة  ،دراسة تحليلية في النظريات
االجتماعية المعاصرة  ،عمان – األردن  ،دار وائل للنشر  ،ط ،2010، 2ص.112
)(6جميل حمداوي  ،نظريات علم االجتماع  ،2015،األلوكة.WWW.alukah.net
)7(7أحمد

زايد

،

علم

االجتماع،

النظرية

الكالسيكية

والنقدية

 ، https://www.sildeshare.net/mkhatab71/ss.66364582،ص .22
)(8عبد هللا شلبي  ،علم االجتماع  ،االتجاهات النظرية واالستراتيجية البحثية  ،القاهرة :
مكتبة األنجلو المصرية  ،2010 ،ص.103-102
)(9رشاد غنيم  ،مرجع سابق،ص.102
) (10ياس خضير البياتي  ،النظرية االجتماعية  ،جذورها التاريخية ورودها  ،طرابلس :
الجامعة المفتوحة  ،2002 ،ص .121-120
) (11مصطفى خلف عبد الجواد  ،نظرية علم االجتماع المعاصر ،عمان  :دار المسيرة ،
ص .279
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) (12السيد الحسني  ،النظرية االجتماعية ودراسة التنظيم  ،سلسلة علم االجتماع المعاصر
الكتاب الثامن  ،القاهرة  :دار المعارف  ،ص.83 -80
)(13عبد هللا شلبي  ،مرجع سابق  ،ص.112
)(14علي ليلة  ،النظرية المعاصرة  ،دراسة لعالقة اإلنسان بالمجتمع  ،القاهرة  :دار
المعارف  ،1983 ،ص .460
)(15طارق حسين فرحات العواودة ،صعوبات توظيف التعليم اإللكتروني في الجامعات
الفلسطينية بغزة كما يراها األساتذة والطلبة  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،غزة  :جامعة
الزهر  ،كلية التربية  ،عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي .2012 ،
)(16مزيش مصطفى  ،مصادر المعلومات ودورها في تكوين الطالب الجامعي وتنمية ميوله
القرائية  ،دراسة ميدانية بجامعة منتوري  ،قسنطينة  ،رسالة م دكتوراه غير منشورة ،
الجزائر  :جامعة منتوري .2009 -2008 ،
) (17عليا عبد هللا الجندي  ،أهمية التكنولوجيا الرقمية في مجال التعليم من وجهة نظر
اعضاء هيئة التدريس في بعض الجامعات السعودية  ،مكة المكرمة  ،مجلة أم القرى للعلوم
التربوية واالجتماعية واإلنسانية  ،المجلد  ،12العدد  ،2يوليو  ، 2000 ،ص . 59 -47
)(18عبد الحكيم مسعود المبروك خليفة ،تأثير التقدم التكنولوجي على واقع التعليم العالي ،
 ،مجلة كلية اآلداب  ،جامعة الفاتح  ،العدد  ،2010 ،14ص .51 -37
) (19عبير هًلل عبد العال  ،محمد الهادي الدرهوبي  ،الوعي المعلوماتي وتحدي المكتبات
الجامعية رؤية استشراقية  ،المؤتمر العلمي األول لكلية اآلداب ،جامعة طرابلس  ،الجزء
الثاني  18-16 ،مايو  ، 2015ص .189-165
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)(20فتحي محمد العائب  ،علي محمد الرنين  ،المكتبات الجامعية ومجتمع المعرفة رؤية
مستقبلية  ،المرجع نفسه  ،ص .304 -287
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العادات والتقاليد عند الليبيين القدماء خالل الفترة الفرعونية واإلغريقية
المبكرة
أ/علي مؤمن إدريس مؤمن
جامعة طبرق /كلية اآلداب
المقدمة :
لموقع ليبيا الجغرافى دور هام فهى تتوسط شمال قارة افريقيا وتمتد من شواطىء
البحر المتوسط حتى مسافة بعيدة فى الدواخل مما جعلها عل اتصال مع جناحى هذه القارة
وأواسطها لذلك فهى على صلة وثيقة مع أعظم الحضارات القديمة وأعرقها  ،فالمخلفات
األثرية سواء فى ا لفترة المقابلة للعصر الفرعونى أو اإلغريقية المبكرة تدل على أن ليبيا لم
تكن منعزلة عن البيئات المحيطة بها بل متصلة بهذه البيئات حضاريا واقتصاديا وسياسيا ،
ولعل أقدم هذه الصالت كان قائما مع المصريين  ،وبعد ذلك قامت عالقات مع الفنيقيين
واإلغريق والرومان  ،ولكن رغم هذه الصالت والعالقات فقد حافظ المجتمع الليبى على
شخصيته وعاداته وتقاليده المتمثلة فى تعدد الزوجات والختان والكى بالنار والوشم الذى كان
فى أغلب الوقت ألغراض دينية باإلضافة إلى الطقوس الدينية واألزياء وتصفيف الشعر
وكذلك األكل والشرب والمساكن واألثاث والحلى والزينة ,وقد تطرقت فى هذا البحث إلى
أغلب العادات والتقاليد الليبية القديمة استنادا على ماكتب عن الفترة المقابلة للعصر
الفرعونى وكذلك الفترة اإلغريقية المبكرة .
حيث تتمثل مشكلة البحث فى محاولة معرفة العادات والتقاليد الليبية القديمة  ،وكيف
حافظ الليبيون عليها .
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أما أهمية البحث فهى تكمن فى دراسة العادات والتقاليد الليبية القديمة فى شكل نقاط محددة
تبدأ بتعدد الزوجات وتنتهى بالزينة .
والهدف من البحث هو الوصول إلى العادات والتقاليد الليبية القديمة وكيف استطاع هذا
المجتمع المحافظة على هذه العادات رغم االختالط بالحضارات األخرى .
وقد تعددت الدراسات حول هذا الموضوع ولكن من جوانب مختلفة ولم يخصص لها
دراسة منفردة  ،ومن ضمن هذه الدراسات كتاب عبد العزيز الصويعى الذى تناول تاريخ
الحضارة الليبية بشكل عام .
كان المجتمع الليبى القديم مجتمع قبلى صرف  ،ولذلك تنوعت عاداته وتقاليده االجتماعية
والدينية  ...وسنعرض فى هذا البحث أبرز العادات والتقاليد لهذا المجتمع .
 )1تعدد الزوجات :
كانت من عادات الليبيين القدماء تعدد الزوجات وخاصة عند زعماء القبائل والذين كانوا
يتخذون زوجات كثيرات والسبب يعود إلى قدرتهم علــى إعالتهن من ناحية  ،ومن ناحية
أخرى يعود إلى أن المجتمعات القبلية دائما تشجع على تعدد الزوجات ومن ثم الحصول
على عدد كبير من األبناء لتعتمد عليهم القبيلة فى أوقات الحرب والسلم

()1

 ،حيث كانت

أول اإلشارات عن هذه العادات ظهرت فى النقوش المصرية القديمة  ،فقد أكدت نقوش
الكرنـ ــك أن الملك مرنبتاح (1211 -1223ق.م) ذكر أن مرى بن دد ( )merey ded
زعيم قبيلة الليبو

()2

كان يصحب مع ـ ـ ــه نساءه وعددهن اثنى عشـ ــر  ،كما ورد أيضـ ـ ــا أن

نمرود رئيس قبيل ـ ــة المشوش

()3

أرسل زوجته ( نسى تنت ) إلى الملك " بعنجى " وهو

مؤسس األسرة الخامسة والعشرين (  656 -715ق.م ) لتطلب العفو لزوجها  ،ولما دخل
هذا الملك قصر نمرود طلب أن تأتى إليه زوجات الزعيم الليبى وهذا النص دليل على تعدد
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الزوجات عند قدماء الليبيين  ،ولكن تعدد الزوجات اليعنى تدنى مستوى المرأة فى المجتمع
الليبى ألنها ظهرت فى صور اآلثار المصرية مرتدية مالبس الرجال ومتحلية بنفس زينته

()4

 )2الختــــــان –
عرفت عادة الختان عن القبائل الليبية  ،وخاصة التحنو

()5

والتمحو

()6

والمشوش،

ولعل الدليل على ذلك أن الفراعنة كانوا اليقطعون األعضاء التناسلية لقتلى هذه القبائل
بل كانوا يقطعون أيديهم فقط  ،فى حين كانوا يقطعون هذه األعضاء ألسرى قبيلة
الليبيو ألنهم اليمارسون هذه العادة

()7

حيث تذكر المصادر المصرية أن الملك (

بعنجى) منع األسرى من قبيلة الليبو من الدخول عليه فى أعقاب إخضاعه للدلتا ألنهم
غير مختونين  ،بينما سمح ( لتلموث) (  ) Ltmlotفقط بالدخول عليه لمكانته فى
القبيلة  ،والدليل على أن أفراد قبيلة الليبو غير مختونين فإن لباس قراب ستر العورة
مقصور على المختونين  ،وأن أفراد قبيل ـ ــة الليبو اليلبسونه

()8

.

 )3الكى بالنــار -:
هذه العـ ــادة كانت تمارس أثناء العهد اإلغريقـ ـ ــى  ،فقد ذكر هيردوتس
( )Herodotusأن الليبيين البدو الرعاة كانوا عندما يبلغ األطفال الرابعة من عمرهم يكوون
عروق رؤوسهم  ،وكثي ار منهم يكوون عروق أصداغهم باستعمال دهن صوف الغنم  ،وذلك
حتى اليستمر نزول البلغم طيلة الوقت ويلحق بهم الضرر  ،ولهذا يقال أنهم أصحاء جدا ،
وإذا ما أصاب هؤالء األطفال ألم أو تشنج فإنهم يسكبون على موضع األلم بول الماعز

()9

ورغم هذه الطريقة البدائية  ،ولكنها ناجحة وفعالة وبفضلها فإن الشعب الليبى أوفر صحة
من أى شعب آخر

()10

.
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 )4الوشـــــــــــم -:
كان من بين العادات التى مارسها الليبيون القدماء قبل مجىء اإلغريق ويبدو
أنها كانت ألغراض دينية  ،ألن بعض عالمات الوشم عبارة عن رموز دينية لبعض
المعبودات الليبية القدية  ،حيث كشـ ـ ـ ـ ــف على الرمـ ـ ـ ـ ــز الدال على الربة تانيت ()Tanit
( ، )11وشعارها فى شكل وشم على أجس ـ ـ ـ ـ ــام األسرى الليبيين فى نقوش صا الحجر فى
غرب الدلتا  ،كما أن هذه العادات استخدمت من أجل الزينة وخاصة عند رجال األسرة
الملكية  ،ولهذا يرجح أن يكون الوشم من عالمات الرئاسة عند القبائل الليبية القديمة
()12

 ،وكذلك ذكر فى المصادر المصرية أن التمحو كانوا يزينون أذرعهم وأرجلهم

بالوشم

()13

.

 )5الطقوس الدينية - :
كان الليبيون يعتقدون فى ظهور القوى الخارقة للطبيعة  ،وخاصة فى المناطق
المحيطة بالريف  ،حيث تعبد جنبات الجبال واألنهار  ،وهناك ما يشير إلى عبادة
الصخور المستديرة مثل الحصى الجرانيتى الذى يرمز للوجه االنسانى  ،هذا
فضال عن عبادة المياه العذبة والعيون واآلبار واألشجار وهناك مايدل على أن الليبيين
قدسوا الحيوانات التى ترمز إلى القوة مثل الثور والكبش واألسد
هيرودوتس إلى أن تقديم القرابين عند البدو حيث

يقومون بقطع

()14

كما أشار

أذن األضحية

ويلقونها فوق البيت وبعد ذلك يديرون رقبة األضحية إلى الوراء ويذبحونها  ،وهم
يقدمون القرابين للشمس والقمر ( )15هذا وكان الناسامونيس (  ) Nasamonesيؤدون
القسم بأن كانوا يضعون أيديهم على قبور الرجال الذين اشتهروا بأنهم أكثرهم عقال
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وأحسنهم خلقا  ،وأما عن استطالعم للغيب فإنهم يذهبون إلى قبور أسالفهم  ،حيث
يقيمون الصالة ثم ينامون ويعتبرون أى حلم يأتيهـ ــم فى المنام وحيا عليهم تنفيذه

()16

.

 )6األزياء والمالبس  -:شكل ()1
لق ـ ـ ــد أمدت ــنا نقوش معبد المل ــك المصرى سمورع (  2473 -2487ق.م )  -وهو يرجع
إلى األسرة الخامسة (  2423-2563ق.م ) – بصورة واضحة عن أزياء ومالبس قبيلة
التحنو الليبية  ،حيث كان يرتدى أفراد هذه القبيلة شريطين عريضين من الجلد يتقاطعان
على الصدر  ،وطوق عريض حول الرقبة تتدلى منه بعض األشرطة وحزام مزين بخطوط
أفقية على جانبه غمد جلدى وينتهى من األمام بقراب ستر العورة ويتحلى الرجل بذيل حيوان
()17

 ،أما التمحو فقد كانوا يرتدون فوق قراب العورة عباءة مزركشة من الجلد تلتف حول

الجسم مارة تحت اإلبطين وتغطى الكتف األيمن وفى ذيلها شريط مخطط عريض  ،كما
كانت أحب األسلحة إليهم القوس والنشاب

()18

 ،أما الليبو فقد كانت مالبسهم تتألف من

عباءة فضفاضة تلف الجسم  ،وتنحصر عند الكتفين ويلبسون تحتها قميصا قصي ار  ،وكان
يحلى الرأس بذؤابة ( شوشة) مع ريشة أو ريشتين

()19

أما المشوش فكانت مالبسهم قريبة

جدا من مالبس الليبو إال أنهم كانوا يلبسون بدال من القميص قراب العورة  ،وكانوا يتخذون
الريشة فوق الرأس  ،وكانوا يلونون أجسامهم  ،كما أنهم كانوا يتفقون مع التحنو بأنهم
يضعون غمدا جلديا على جانبهم

()20

أما مالبس النساء الليبيات فقد كانت من الجلد وأن

شربات الزينة المتدلية من الدروع ليست ثعابين بل هى من الجلد  ،كما ان االسم ذاته يدل
على أن لباس تماثيل أثينا [ المسماة باألدى ] وهذا االسم يعنى العذراء أو المتأهبة للزواج
قد جاء من ليبيا  ،ألن النساء الليبيات يضعن على أثوابهن شرابات من جلد الماعز خالية
من الشعر وملونة بصباغ أحمر  ،وهذا الصباغ مستخرج من نبات القوة وهو نبات صبغى
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يستخرج منه لون أحمر بين المعتدل والقانى  ،ومن اسم هذه الجلود سمى اإلغريق الدروع (
ايغيس  ،ايجيس ) ويبدو لى أيضا أن صيحات الفرح فى االحتفاالت الدينية قد سمعت
ألول مرة ألن ذلك من عادة النساء الليبيات وهن يؤدين ذلك بشكل جيد

()21

وهناك بعض

النساء يرتدين نفس زى الرجال باإلضافة إلى سروال مثبت بحزام يصل إلى الركبتين ولكن
دون ذيل ومن عادات الليبيات ارتداء رداء طويل مشدود على أحد األكتاف بحمالة بينما
يظل الكتف عاريا ويبدو أن هذا النوع من األردية هو أساس الجرد الليبى الحالى الذي يعتقد
البعض أنه رومانى  ،بينما نرى العكس تماما  ،فالرومان أخذوه من الليبيين عن طريق
اإلغريق

()22

.

 )7األحذية والقبعات - :
كان من عادة الليبين ارتداء األحذية وإن كانوا ظهروا في اآلثار المصرية حفاة األقدام
 ،ولعله يرجع إلى إهمال من جانب الفنانيين المصريين أو إظهار الليبيين بمظهر الذل
والخضوع  ،ومن أهم األدلة التى تؤكد استخدام الليبيين لألحذية  ،نصوص جدران معبد
الكرنك التى سجلت انتصارات مرنبتاح على الليبييين  ،حيث ذكرت أنهم تركوا مالبسهم
ومتاعهم وكذلك أحذيتهم

()23

 ،أما القبعات فقد كان انتشارها في إطار ضيق بالرغم من أنهم

كانوا يعرفون القبعة التى تغطى الرأس  ،إذ تظهر في صور مدينة ( هابو ) امرأة تلبس قبعة
على رأسها  ،وفى لوحة للملك تحتمس الرابع (  1391 – 1401ق.م ) يظهر رجل يلبسها
أيضا

()24

.

 )8تصفيف الشعر  -:شكل ()2
كانت أولى اإلشارات على عادة تصفيف الشعر عند قداء الليبيين تعود إلى عهد
ماقبل األسرات وبالتحديد في األلف الرابع قبل الميالد حيث كشف عن مقبض سكين من
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العاج – بجبل العركى تجاه نجع حماد بالصحراء الشرقية المصرية – نقش على أحد وجهىيه
رجاال لهم خصلة من الشعر تنسدل على جانب الرأس والصدغ

 ،وكذلك تظهر لنا

()25

نقوش الملك سحورع أن التحنو كانوا ذوى قامة طويلة وبشرة سمراء وشعر أسود طويل حتى
الكتفين تعلو منه خصلة على الجبهة ولحى قصيرة

()26

 ،كما أفادتنا نقوش ( سيتى األول

) من األسرة التاسعة عشر ( 1205-1350ق.م ) بأن التمحو يماثلون التحنو من حيث
اللحية المدببة  ،أما طريقة تصفيف الشعر فإنهم يختلفون عنهم من حيث غياب خصلـ ـ ــة
الشعر على الجبهـ ــة وأن الجديلتين الجانبتين تلتويان إلى أعلى قبل بل ـ ــوغ الكتفين

()27

،

هذا وذكر ( هيرودوتس ) بعض عادات القبائل في العهد اإلغريقى من حيث االهتمام
بالشعر حيث تحدث عن قبيلة الماكاى (  ) Macaeوأن أفراد هذه القبيلة  ،كانوا يحلقون
رؤسهم بحيث يزيلون تماما ماعلى جانى الرأس من شعر ويتركون ماعلى قمة الرأس ينمو
طويال  ،بينما أفراد قبيلة اآلوسيس (  ) Auseasفهم يطيلون شعر الرأس وهى نفس عادة
قبيلة الماشلويس (  ) Machlyesولكن الماشلويس يرسلونه إلى الخلف بينما األوسيس
يرسلونه إلى األمام  ،أما الماكسيس (  ) Maxyesفإنهم يطلقون شعر الرأس طويال على
الجانب األيمن  ،على حين يحلقون الجانب األيسر ويطلون أجسامهم باللون القرمزى

()28

 )9األكل والشرب -:
يتحدث هيردوتس على أن الليبيين أكلة لحم وشاربى لبن  ،لكنهم ال يأكلون لحم إناث
البقر  ،وال يربون الخنزير  ،والسبب يعود إلى ( إيزيس ) وهى ربة مصرية كانت زوجة
اوزيريس وأم حورس

()29

 ،وكذلك كانت من عادة قبيلة النسامونيس أنهم يصطادون الجراد

ويجففونه في الشمس  ،ويطحنونه ثم يصبونه في الحليب ويشربونه
تمر النخيل الذى كانوا يجمعونه من منطقة أوجلة في الصيف

()30

()31

 ،كما أنهم يأكلون

 ،ويذكر هيرودوتس
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أيضا أن هناك قبيلة اللوتا فاغى كان يطلق عليهم أكلة ( اللوتس ) حيث يعيش هؤالء
على اللوتس – فهو غذائهم الوحيد – وحجم ثمرة اللوتس في حجم التوت البرى  ،وحالوة
مذاقها في حالوة التمر ويصنعون منه نبيذهم

()32

.

 )10المساكن واألثاث -:
كان من عادة الليبيين القدماء استخدام الكهوف والمغارات كمساكن لهم  ،وخاصة في
الجبل األخضر ،وإن هذه الكهوف كانت طبيعية حيث أنها لم تكن نمطا شائعا عند أغلب
السكان  ،باإلضافة إلى ذلك عرف عن الليبيين استخدام الخيام  ،حيث تذكر النصوص
المصرية أن ( الليبو ) جاءوا إلى جنوب الدلتا من زمن الملك مرنبتاح ونصبوا خيامهم على
مقربة من نهر النيل  ،كما ذكرت هذه النصوص بأن المصريين تمكنوا من هزيمتهم ،
وأحرقوا الخيمة الخاصة بالملك الليبى مرى بن دد
الجلود

()34

()33

 ،وكانت هذه الخيام مصنوعة من

 ،كما كان اللبيون يسكنون أكواخا متنقلة وخاصة في منطقة مارماريكا

()35

،

وهى عبارة عن حواجز خفيفة تقى ساكنيها من ح اررة الشمس والرياح  ،ويمكن نقلها بكل
سهولة من مكان آلخر  ،حيث كانت في الغالب مصنوعة من فروع األشجار

()36

 ،وهناك

بعض القبائل اعتادوا على حياة االستقرار واهتموا بإنشاء مبانى من الحجارة وحفروا اآلبار
بالقرب منها ومن هذه القبائل ( البسيلى ) ( البسولوى )  ،حيث كانت عندهم صهاريج
لالحتفاظ بالمياه

()37

أما عن األثاث فقد كانت المص ـ ـ ـ ـ ـ ــادر المصرية – وخاصة في نقوش

الكرنك – أول من أشارت إلى استعمال القبائل الليبية لألثاث المنزلى  ،حيث ذكرت هذه
النقوش أن المصريين في زمن الملك ( مرنبتاح ) تمكنوا من هزيمة مرى بن دد ملك قبائل
الليبو واستولوا على أثاث زوجته وعرشه وهو أكبر دليل عل استخدام الليبيين القدماء لألثاث
()38

.
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 )11الحلى والزينة  - :شكل ()3
فقد ذكر استرابو (  ) Straboأن الليبيين كاوا يزينون مظهرهم بخصالت شعر مظفورة
ولحى وحلى ذهبية وينظفون األسنان ويقلمون األظافر  ،وناد ار نراهم يلمسون بعضهم في
الطرقات  ،حتى يبقى شعرهم المزين اليلمس

()39

 ،كما تحدثنا النقوش المصرية عن أن

اللليبيين القدماء كانوا يتحلون بريشة أو ريشتين ويقال أنها كانت من عالمات الزعامة ولذلك
فإن إزالتها من أعلى الرأس يعتبر دليل ذل أو عار  ،وأيضا كانوا يتحلون بذيل الحيوان
 ،وأن بعض القبائل كانوا رجالها يتزينون بتلوين أجسامهم

()41

()40

 ،كما كان الحال ألفراد قبيلة

( الجيزانتس ) (  ) Gyzantsالذين كانوا يطلون أجسامهم باللون القرمزى وهو مستخرج
من الرصاص

()42

 ،هذا واستخدم اللييون العديد من الحلى  ،واألدوات المختلفة التى

استخدمت لغرض الزينة  ،وكانت معظم هذه األدوات مصنوعة من البرونز والذهب والفضة
والفخار واألحجار الكريمة

()43

ومن هذه األدوات -:

أ) األساور  :كان من عـ ـ ــادات الليبيين ارتداء األسـ ـ ـ ــاور حيث ظهروا في نقـ ـ ـ ــوش الملك (
سحورع ) ونقوش مدينة هابو بعض الليبيين والليبيات يتحلون باألساور .
ب) الخالخيل  :أكدت المصادر المصرية أن من عادات القبائل الليبية استخدام الخالخيل
للزينة  ،وان نقوش الملك ( تحتمس الرابع ) أظهرت احد افراد قبيلة الليبو يتزين بخلخال
في اعلى قدمه اليمنى

()44

 ،هذا واستمر استخدام الخالخيل في العهد اإلغريقى حيث

ذكر هيرودوتس أن نساء قبائل االدورماخيدى كن يرتدين حلقات برونزية حول كلتا
الساقين

()45

.

ج) الدبابيس  :كانت الدبابيس من األدوات التى استخدمت من قبل النساء الليبيات في
الزينة وهى بمثابـ ـ ـ ـ ــة تثبيت للمالبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس على األكتاف حيث كشـ ـ ــف في مدينة توخي ار
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( توكرة ) على دبوس برونزى مخروطى الشكل يشبه اإلبرة  ،وينتهى بقم ـ ـ ــة مدببة ،
لتثبيت الثوب المسمى الخيتون

()46

وكذلك بيبلوس

()47

 ،حيث تؤرخ بالقرن

ال اربـ ـ ــع قبل الميالد .
د ) القالئد والعقود  :كانت من العـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادات الشائعة عند الليبيين القدمـ ـ ــاء استخدام العقود
والقالئد للزينة  ،فقد أظهـ ـ ــرت النقوش المتعددة عند المصريين أو خاصة نقوش
الملك سحورع في مدينة هابو التى أكدت أن الليبيين كانوا يتحلون بالعقود والقالئد ،أما
عن الفترة اإلغريقية فقد تزين الليبيون أيضا بهذه الحلى  ،ومما يؤكد ذلك كشف في مدينة (
توخي ار ) على جوهرة محدبة من الحج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الكريم األحمر حيث أن صناعتها تعود إلى
العص ـ ـ ــر المينوى الثالث (  1100 -1550ق.م )

()48

 ،وهذا دليل على استخدام النساء

الليبيات للمجوهرات في الفترة اإلغريقي ـ ـ ـ ـ ـ ــة  ،وهناك عدد من أدوات الزينة نذكر منها المرايا
واألحجار الكريمة والقواريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر وصناديق أدوات الزينة وغيرها .
الخاتمـــــة
يتبين من خالل عرض العادات والتقاليد الليبية القديمة أن الليبين لهم شخصية مستقلة
وعادات تميزوا بها عن أغلب المجتمعات التى اختلطت بهم  ،فقد كان تعدد الزوجات عادة
ليبية قديمة تميزوا بهذه العادات عن المصريين  ،وكذلك عن اإلغريق ربما هذا ماجعل
الكتاب القدماء يقعون في خطأ كبير وهو اإلباحية الجنسية عند الليبيين  ،وكذلك ظلت
عادة الختان من العادات المتأصلة في المجتمع الليبي القديم والكى بالنار والتى أشار
إليها ( هيرودوتس ) في كتابه الرابع عن ليبيا  ،والوشم والذى يبدو أنه كان ألغراض دينية
بالدرجة األولى  ،كما أشارت إلى ذلك النصوص المصرية  ،وأيضا الطقوس الدينية وكيف
قدس الليبيون مظاهر الطبيعة من شمس وقمر ومياه وأشجار وأحجار  ،وأيضا كيف كان
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أفراد قبيلة الناسومونيس يؤدون القسم  ،وما هى عاداتهم وتقاليدهم في األزياء والمالبس ،
وكيف كانت هذه األزياء تختلف من قبيلة إلى أخرى  ،كما أفادتنا بذلك النصوص المصرية
القديمة  ،باإلضافة إلى استخدام الليبيين القدماء لألحذية والقبعات  ،كما تم التطرق في هذا
البحث إلى عادة اهتمام الليبيين القدماء بالشعر وتصفيفه  ،وكما تم التعريج على عاداتهم
بالنسبة لألكل والشرب حيث كانوا يمتنعون عن أكل لحم البقر بسبب تقديس الربة " إيزيس "
المصرية أم حورس لها  ،وأخي ار تم العرض للزينة والحلي وكيف تزين الليبيون بالريش
واألساور والخالخيل والقالئد والعقود  ،ومما سبق نستخلص أن الحضارة الليبية لها
شخصيتها من خالل العادات والتقاليد والتى حافظت على تماسك الليبيون وأثرت على
جيرانها وخاصة المصريين واإلغريق .

شكل )1األزياء الليبية القديمة.https://ar.wikipedia ،
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(شكل  )2تصفيف الشعرhttps://ar.wikipedia. ،

(شكل )3الحلي عند الليبيين القدماءhttps://ar.wikipedia. ،
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 عبد اللطيف محمود البرغوثى  ،التاريخ الليبي القديم من أقدم العصور إلى الفتحاإلسالمى  ،دار صادر  ،بيروت .1971 ،
 عبد العزيز الصويعى  ،تاريخ الحضارة الليبية  ،و ازرة الثقافة والمجتمع المدنى  ،بنغازى.2013 ،
 عبد العزيز صالح  ،حضارة مصر وآثارها  ،مكتبة النهضة  ،القاهرة .1953 ، عبد العزيز طريح شرف  ،جغرافية ليبيا  ،ط ، 3مكتبة مدبولى .1971 ، كونتيو  ،الحضارة الفنيقية  ( ،ت .محمد عبد الهادى شعيرة ) مكتبة األنجلو  ،القاهرة ،.1965
 محمد بيومى مهران  ،المغرب القديم  ،دار المعرفة الجامعية  ،االسكندرية .1995 ، مصطفى كمال عبد العليم  ،تاريخ ليبيا القديم  ،المطبعة األهلية  ،بنغازى .1966 ،ثالثا  :المراجع األجنبية -:
Battiades,

des

monarchie,

Sousla,

Cynehe-

Chamoux.F,

-

panis,1953.
-Rowe . A. history of Ancient , cgrenaica, the uniuersity of man
chester , 1952.
- Oric Bates , The Eastern Libyans marlin, London, 1970.
رابعا  :المجالت العلمية -:
 رجب عبد الحميد األثرم  ،العالقات الليبية المصرية حتى تأسيس األسرة الثانيةوالعشرين الليبية  ،مجلة البحوث التاريخية  ،السنة السادسة  ،العدد األول  ،منشورات
مركز جهاد الليبيين  ،طرابلس .1984 ،
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 عبد السالم محمد شلوف  ،باتوس األول  ،مجلة البحوث التاريخية  ،السنة العاشرة ،العدد الثانى  ،منشورات مركز جهاد الليبيين  ،طرابلس 1987 ،
 فؤاد سالم بو النجا  ( ،هل هناك استيطان إغريقى في قورينائية قبل نزوح الثيرانييناليها 631ق.م )  ،مجلة البحوث التاريخية  ،السنة الثالثة عشر  ،العدد الثانى ،
.1991
خامساً :شبكة المعلومات الدولية-:
https://ar.wikipedia
الهوامش
 - 1عبد اللطيف محمود البرغوثى  ،التاريخ الليبى القديم  ،من أقدم العصور إلى الفتح
اإلسالمى  ،بيروت  ،1971 ،ص . 147
 -2هى قبيلة ليبية سكنت برقة الحالية  ،ويصل امتدادها إلى الشرق حتى الواحات وخاصة
واحة سيوة  ،وقد ظهر اسم الليبو ألول مرة في عهد الملك رمسيس الثانى ( -1290
 1223ق.م ) من األسرة التاسعة عشر (  1205 -1350ق.م )  ،فقد تم العثور على
لوحة برج العرب في منطقة العلمين حيث تدل هذه اللوحة على أن اقليمهم أخضع من قبل
ذلك الملك  ،وكذلك ورد ذكرهم زمن الملك مرنتباح (  1211 -1223ق.م ) حيث صد هذا
الملك هجوما شنوه على مصر في العام الرابع من حكمه .
 - 3كانت أكبر القبائل الليبية القديمة وأخطرها على مصر وقد اشتهرت بقدراتها القتالية
العالية  ،وقد ورد ذكرها أول مرة في عهد الفرعون امنحتب الثالث من األسرة الثالثة عشر (
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 1350 -1580ق.م )  ،وقد تميزت هذه القبيلة باستخدامها السيوف الطويلة المصنوعة
من البرونز  ،للمزيد عن هاتين القبيلتين ينظر  ،رشيد الناظورى  ،المغرب الكبير  ،ج،1
دار المعرفة الجامعية  ،االسكندرية .1966 ،
- 4رجب عبد الحميد األثرم  ،محاضرات في تاريخ ليبيا القديم  ،منشورات جامعة قاريونس
 ،بنغازى  ،2003 ،ص.72
- 5ظهر اسم هذه القبيلة منذ طالئع عهد األسرات  ،فعلى اسطوانة من العاج عثر عليها
في " هير الكيو توبوليس " في الكوم األحمر شمال ادفوا بصعيد مصر – نقش اسم الملك
نعرمر أول ملوك األسرة األولى (  3200 -3400ق.م ) وهو يضرب في تعبير رمزى
جماعة من األسرى سمو باسم تحنو ،هذا وقد أمدتنا األسرة الخامسة ( 2625 -2750ق.م
) بمستندات أثرية وفية عن التحنو .
 - 6ورد ذكرهم أول مرة في نقوش األسرة السادسة (  2456 -2625ق.م ) وفى عهد
الفرعون بيبى األول ( 2241-2281ق.م ) ذكروا على لسان قائده ( أونى ) حيث ذكر بأنه
عندما ذهب لمقاتل ة قبائل آسيا كان من بين رجاله فرقه من التمحو  ، .ينظر  ،محمد بيومى
مهران  ،المغرب القديم  ،دار المعرفة الجامعية  ،االسكندرية .1990 ،
 - 7مصطفى كمال عبد العليم ،تاريخ ليبيا القديم  ،المطبعة األهلية  ،بنغازى ،1966 ،
ص .40
 - 8عبد اللطيف البرغوثى  ،المرجع السابق  ،ص .178
 - 9هيرودوتس  ،الكتاب الرابع

السكيتى والليبي  ( ،ت .محمد المبروك الذويب )

منشورات جامعة قار يونس  ،بنغازى  ،2003 ،ص .127
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 - 10أحمد محمد انديشه  ،الحياة االجتماعية في المرافىء الليبية وظهيرها في ظل السيطرة
الرومانية  ،منشورات جامعة التحدى  ،سرت  ، 2008 ،ص . 150
 - 11برزت كمعبودة شعبية في القرن الخامس قبل الميالد  ،وقد اختلف المؤرخون حول
أصل هذه المعبودة  ،غير أن عدم اإلشارة إليها في نصوص رأس شمراء وصور  ،يؤكد أنها
غير فنيقية باإلضافة إلى عبادة البربر لها يدل على أنها بربرية األصل  ،وعلى أية حال
فهى ربة الخصوبة واإلنتاج  ،ينظر  ،كونتينو  ،الحضارة الفنيقية  ( ،ت .محمد عب الهادى
شعيرة )  ،مكتبة األنجلو  ،القاهرة . 1965 ،
 - 12رجب عبد الحميد األثرم  ،محاضرات في تايخ ليبيا  ،ص .75
- 13

Chamoux,f, Cyneney,Sousla, Monarchie,des Battiades,Paris,

1953,p46 .
 - 14جيهان ديزانج  ،البربر األصليون  ،تاريخ افريقيا  ،تورينو  ، 1985 ،ص .446
 - 15هيرودوتس  ،المصدر السابق  ،ص .127
 - 16عبد السالم محمد شلوف  ،باتوس األول  ،مجلة البحوث التاريخية  ،السنة العاشرة ،
العدد الثانى  ، 1987 ،ص .94
 - 17أحمد فخرى  ،مصر الفرعونية  ،ط ، 3مكتبة الهضة  ،القاهرة  ، 1971 ،ص . 85
. Chamoux, op , Cit,p 47 - 18
 - 19سليم حسن  ,مصر القديمة  ،ج ، 3مكتبة النهضة  ،القاهرة  ، 1950 ،ص .44
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Rowe.A. , historg of Ancient , Cgrenaica , the uniuer siti , of - 20
Manchester , 1952. P6
 - 21هيرودوتس  ،المصر السابق . 128 ،
 - 22عبد العزيز الصويعى  ،تاريخ الحضارة الليبية  ،و ازرة الثقافة  ،والمجتمع المدنى ،
بنغازى  ، 2013 ،ص . 309
 - 23مصطفى كمال عبد العليم  ،المرجع السابق  ،ص .41
 - 24رجب عبد الحميد األثرم  ،المرجع السابق  ،ص . 86
 - 25عبد العزيز صالح  ،حضارة مصر وآثارها  ،مكتة النهضة  ،القاهرة  ، 1953 ،ص
. 187
 - 26سليم حسن  ،المرجع السابق  ،ص . 24
. Chamoux , op. Cit , p 45 - 27
 - 28هيرودوتس  ،المصدر السابق  ،ص .126
 - 29نفسه  ،ص.127
 - 30عبد السالم محمد شلوف  ،المرجع السابق  ،ص .94
 31رجب عبد الحميد األثرم  ،تاريخ برقة السياسى واالقتصادى  ،منشورات جامعة قاريونس
 ،بنغازى  ،1975 ،ص .78
 - 32هير ودوتس  ،المصدر السابق  ،ص .121
Oric bates , The Eastern Libyans. St . marlin London, 1970. - 33
P116
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 - 34مصطفى كمال عبد العليم  ،المرجع السابق  ،ص .82
 - 35تضم منطقة البطنان  ،والدفنة  ،وعرفت بهذا االسم نسبة إلى قبيلة المارماريدى "
التى كانت تقيم في تلك النواحى  ،وتمتد هذه الهضبة من وادى درنة غربا حتى الحدود
المصرية شرقا  ،ويبلغ ارتفاعها نحو 200م فوق مستوى سطح البحر  ،وتنحدر انحدا ار
تدريجيا نحو الصحراء  ،ويقل ارتفاعها من الغرب إلى الشرق  ،كما أنها قليلة األمطار
لوقوعها في منطقة ظل المطر  ،ومناخها شبه صحراوى  ،وتربتها مكونة من رواسب
حصوية  ،تنمو فيها الحشائش مما يجعلها أفضل مناطق الرعى  ،ينظر  :عبد العزيز
طريح شرف  ،جغرافية ليبيا  ،ط ، 3مكتبة مدبولى  ،القاهرة .1971 ،
 - 36عبد اللطيف محمود البرغوثى  ،المرجع السابق  ،ص .200
 - 37هيرودتس  ،المصر السابق  ،ص .119
Oric Bates , op, cit, p 217 - 38
 - 39استرابون  ،الكتاب السابع عشر من جغرافية سرابون ( وصف ليبيا قارة افريقيا ومصر
)  ( ،ت .محمد المبروك الذويب ) منشورات جامعة قايونس  ،بنغازى  ،2004 ،ص .99
 - 40احمد محمد انديشه  ،المرجع السابق  ،ص .173
 - 41رجب عبد الحميد األثرم  ،العالقات الليبية المصرية حتى تأسيس األسرة الثانية
والعشرين الليبية  ،مجلة البحوث التاريخية  ،السنة السادسة  ،العدد األول  ،منشورات مركز
جهاد الليبيين  ،طرابلس  ،1984 ،ص . 173
 - 42هيرودوتس  ،المصدر السابق  ،ص .131
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 - 43خالد محمد الهدار ،دراسة القبور الفردية وأثاثها الجنائزى في تاوخي ار  ،المجلد األول ،
منشورات جامعة قار يونس  ،بنغازى  2006 ،ـ ص .500
 - 44رجب عبد الحميد األثرم  ،محاضرات في تاريخ ليبيا القديم  ،ص . 81 ،
 - 45هيرودوتس  ،المصدر السابق  ،ص .116
 - 46هو لباس مكون من قطعتين تلبس على الجلد مباشرة ويغطى األول منطقة الصدر
والظهر له مشبك أعلى الكتفين ويربط بحزام في الوسط تعطى حرية حركة للذراعين .
 - 47وهو رداء خارجى فضفاض مشبوك فوق الكتفين  ،ينظر  ،حسين الشيخ  ،دراسات
في تاريخ الحضارة القديمة  ،اليونان  ،دار المعرفة الجامعية  ،االسكندرية .1992 ،
 - 48فؤاد سالم بو النجا ( هل هناك استيطان إغريقى في قورينائية قبل نزوح الثيرانين إليها
عام  631ق.م  ،مجلة البحوث التاريخية  ،السنة الثالثة عشر ،

العدد  ، 1991 ، 2ص 137

.
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