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 جملــــــــــة علمية حمكمة نصف سنوية

  تصدر عن كلية اآلداب والعلـــــــــــوم مبسالته

  

  ات األكادیمیة المعنیة بالمشكالتـــر البحوث والدراســتُنش
تى ـــاصــرة في شـــالمع معیـــةــــــا المجتـــــوالقضـــای

  صــات العلمیــةــالتخص
ساھمة فیھا للباحثین من سائر ـــــــامة للمــــوالدعــــــــوة ع

  أنحاء الوطـــــــن
  
  
  

  :عنوان الة

  لیبیا -مسالتھ / كلیة اآلداب والعلوم 
  qlaj.elmergib.edu.lyhttp//: :الرابط االلكتروني للمجلة

  journalalqala@gmail.com: البرید االلكتــــــــــــــروني
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 ـذَاغٌ هالاسِ بواْ لِّلننذَريلو واْ بِهلَمعيلا وأَنَّم وه إِلَـه 

داحو ذَّكَّريللُواْ واب أُواألَلْب     

                                                                      

 إبراهيم، سورة                                                  

  }52{اآلية
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  هيئة التحرير

  سامل مفتاح أبوالقاسم. د

 
ً
  رئيســــــا

  الورفليعادل ضو . د      ناصر مفتاح الزرزاح .د

  
ً
                                      عضـــوا

ً
  عضـــوا

  

  

  

  

  اهليئة االستشارية

                    نصر الدين البشيـــر العربي. د
ً
  رئيسا

          مصطفى عبدالسـالم املبـــرد          . د
ً
  عضوا

  ــود منصور امحيـــد                عضواــــــحمم. د

  عضوا               يــورفيتــعبدالناصر حممد ال. د

  عبدالناصر املبــــــروك سليم                عضوا. د

  يوســــــــف مفتاح طـــــالب                 عضوا. د

  
  
  

    تنفـــيذ

  عبدالقادر التومي منصور. أ
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  قواعد ومعايري النشر بالة 

حرصاً م�ن ھیئ�ة التحری�ر عل�ى اس�تخدام األس�لوب العلم�ي األمث�ل ف�ي كتاب�ة البح�وث 
والدراسات التي تنشرھا، وأخذاً إلى التیسیر على الب�احثین والق�راء نأم�ل م�ن الجمی�ع االلت�زام 

  :بالقواعد والمعاییر التالیة
  .شره أو أرسلھ لجھة أخرى للنشریقر الباحث كتابیاً بأن بحثھ لم یسبق ن) 1
  .أن یكون البحث أو الدراسة في موضوع مما تُعنى بھ المجلة) 2
ینبغى أن یكون البحث مراجعاً مراجعة لغویة سلیمة، وخالی�اً م�ن األخط�اء المطبعی�ة، قب�ل ) 3

  .تقدیمھ للمجلة
االنجلیزی�ة، مرفق�اً بملخ�ص یقدم البحث إلى إدارة المجلة مكتوباً بإحدى اللغتین العربی�ة أو ) 4

ق���ابالً للق���راءة  ) CD(كلم���ة، ونس���خة محفوظ���ة عل���ى ق���رص حاس���وب ) 300(ال یزی���د ع���ن 
  .والكتابة

حســب (یلتــزم الباحــث باألســلوب العلمــي المتبــع فــي كتابــة المصــادر والمراجــع واالقتبــاس  .)5

هــامش كــل جمیــع المراجــع والمصــادر التــي أشــیر إلیهــا فــي ویشــار إلــى ) المــدارس المعروفــة

صـفحة، وبتـرقیم جدیـد لكـل صـفحة،  وفـي قائمـة المراجـع فـي نهایـة البحـث، وترتـب ترتیبـًا 

  .أبجدیًا، وتأتي المراجع العربیة أوًال ثم المراجع األجنبیة بعدها

األشكال البیانیة والخرائط المرفقة بالبحث تكون مرسومة أو مصورة تص�ویراً نقی�اً یس�مح ) 6
الكتابة بالصفحة،أما الصور الفوتوغرافیة فال ینبغى أن یزید عددھا عل�ى بنشرھا على مساحة 

  .عشر، ویراعى فیھا الدقة والوضوح
  .صفحة 25یفضل أال یزید عدد صفحات البحث عن ) 7
بن���وع الخ���ط ) س���م 21×س���م12(ومق���اس ال یزی���د ع���ن A(4(تك���ون الطباع���ة عل���ى ورق ) 8
)Simplified  Arabic ( وبحج�م)للبح�وث الت�ي تكت�ب باللغ�ة العربی�ة،  لل�نص بالنس�بة) 14

بالنس��بة للبح��وث الت��ي تكت��ب باللغ��ة ) 10(وبحج��م ) Times New Roman(ون��وع الخ��ط 
  .اإلنجلیزیة

توض�ع اآلی�ات القرآنی�ة ب�ین قوس�ین زھ�راوین وفق�اً لرس�م المص�حف الحاس�وبي، وتض�بط ) 9
  .األحادیث وأبیات الشعر بالشكل

  .بحث والتوثیقااللتزام بالمنھج العلمي في ال) 10
تعرض البحوث المقدم�ة إل�ى المجل�ة عل�ى مقیم�ین متخصص�ین ف�ي س�ریة تام�ة، وتك�ون ) 11

  .توصیاتھم ملزمة
البح��وث المنش��ورة ف��ي المجل��ة تك��ون ملك��اً لھ��ا بمج��رد تس��لیمھا وال ت��رد أص��ولھا إل��ى ) 12

  .أصحابھا، سواء نشرت أو لم تنشر
بھ، وھو المسؤول عنھ أدبیاً وقانونیاً، وال البحث المنشور في المجلة یعبر عن رأي صاح) 13

  .یمثل بالضرورة رأي المجلة
اللغة العربیة ھي اللغة األساسیة للمجلة، وتقبل البح�وث المكتوب�ة بلغ�ات أجنبی�ة عل�ى أن .)14

  .  تكون مقرونة بملخص باللغة العربیة

  هيئة التحريــــر
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  رســـهـــالف

  الصفحة  الموضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع                                         

  9  ال��نامج�العام�للمؤتمر

  12  أسماء�السادة�أعضاء�ال��نة�التحض��ية�والعلمية

  13  جامعة�املرقب/ �داب�والعلوم�مسالتھ��لية�لمة�رئ�س�املؤتمر�وعميد�

  15  املرقب�جامعة�لمة�رئ�س�

  18  مة�رئ�س�ال��نة�التحض��يةل�

  20  �لمة�رئ�س�ال��نة�العلمية

  21  مسالتھ�وأ�ا�� أعيان�لمة�

  23  افتتاحية�العدد

    :احملور االجتماعي/ أوال

  "عینة من طالب جامعة سرتعلى دراسة  الجامعيالقیم السیاسیة لدى الشباب 
  الفیتوري صالح السطي/ د                                                                                      

25  

  العولمة وانعكاساتھا على بنیة ووظائف األسرة 
  ) بمدینة طبرق  دراسة میدانیة على عینة من أرباب األسر( 

  محمد فرج محمد عبد هللا. د                                                                           
57  

      دور القنوات الفضائیة في تشكیل الوعي لدى األطفال في المجتمع اللیبي     
  "دراسة میدانیة" 

  سالم مفتاح أبو القاسم. د                                                                                      
83  

  "دور شبكات التواصل االجتماعي في ترویج اإلشاعات لدي طالب كلیة التربیة جامعة الزنتان "
  الھام محمد ابوالقاسم الحاج. أ:  إعداد                                                                   

108  

  تأثیر العولَمة على األسرة"                                                
  جمعھ عبد الحمید شنیب/ د: إعداد                                                                              

125  

  العولمة الثقافیةتحصین ھویة الشباب في ظل : الثابت والمتحول                       
  د عزه مختار البنا.أ: إعداد                                                                                      

146  

  "دراسة میدانیة بمدینة الخمس "  بعض تأثیرات استخدام الفیسبوك على العالقات في األسرة اللیبیة
  عائشة فرج العائب. د/    عبد الرزاق موسى . د:   إعداد الباحثان                                    

178  

  تأثیر العولمة على العالقات األسریة في المجتمع اللیبي 
     انبیھ علي الصادق- أ/ فرج نجم الدین الحراري -أ                                                          

208  

  تأثیر العولمة على األسرة                                            
  نجیة علي الھنشیري.د/ فتح هللا العریفي لطفیھ. د                                                          

223  

   العولمة وتأثیرھا االجتماعي والتربوي على األسرة اللیبیة
  عینة من األسر بمدینة سرتدراسة میدانیة على 

  سالمة مسعود موسى. د/   سعاد علي الشتوي . د/  إعداد                                        
247  

    :احملور الرتبوي/ ثانيا

 مستقبل�النظم�ال��بو�ة�العر�ية�����ظل�التحديات�العوملية�الرا�نة                                   

  عبد�القادر�تومي�.أد
264  

  الثقافة التنظیمیة وعالقتھا بإدارة التغیر المدرسي
  عیسى المختار عطیة. د/إعداد

278  

                                                                                                                             مستوى توظیف معلمي مرحلة التعلیم الثانوي للتقویم المستمر في العملیة التدریسیة بمدینة زلیتن 
  رج أبوتبینةمحمد ف.إ/ إعداد                                                                                   

293  
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  الصفحة  الموضوع

  واقع استخدام التقنیات التعلیمیة في التدریس بكلیات اآلداب و العلوم بجامعة المرقب 
  من وجھة نظر أعضاء ھیئةالتدریس

  محي الدین محمد فره. أ    دیاب الھاشمي الرویمي. أ:    عداد إ                                       
310  

  واقع التعلیم الخاص من وجھة نظر المفتشین التربویین بمدینة زلیتن             
  رحومة حسین أبوكرحومة. د: إعداد 

334  

  .دور التعلیم االلكتروني في ترقیة البحث العلمي لدى الطلبة الجامعیین      
  حمدي ریمة. أ

353  

   إرشادیة  خاصة  ببعض وسائل االتصال الحدیثة لتنبیھ المراھقین رموز ورمو
  )األلعاب االلكترونیة  –التلفزیون (    

جمال الوافي عیاد    . أ /المھدي الھادي قداد. أ
367  

 واقـــع استخدام التقنیات التربویة في تدریس اللغة العربیة في المرحلة االبتدائیة
  ص بمدینة طرابلسفي بعض مدارس التعلیم الخا

  تھاني الغناي حسن . أ 
383  

  أسالیب التقویم التربوي وعالقتھا بالتحصیل الدراسي لدى طالب المرحلة الثانویة
                                                                                                                             بسوق الجمعة من وجھة نظر األساتذة

  نجاة محمد میالد المھباط. أ
402  

  معوقات تطبیق نظام الجودة في مؤسسات التعلیم العالي
 بعض رؤساء مكاتب الجودة في بعض الجامعات اللیبیةدراسة میدانیة على 

  لیلى العارف. د 
427  

 المناھج التعلیمیة ودورھا  في تحقیق السلم االجتماعي
  عبدالخالق األسود األصفر/ د                                                                                  

440  

    :الفلسفي/ احملور/ ثالثا

  العالم بین العولمة والصراع واالحتدام والحوار الحضاري
  سعاد على الرفاعي: أ          احمد مریحیل حریبش.د: إعداد                                                

452  

  الوطنیة والمواطنة في الفلسفة السیاسیة
 )أفالطون"عرض وتحلیل لبعض نصوص جمھوریة (

  سـعید إمحمد علي أبواألجراس.د                                                                                
467  

  صموئیل ھنتغتون فلسفةالحضارات في  دام صنظریة 
  مرادمحمد علي فوزیة - د                                                                                     

491  

  أھمیة الوعي بالھویة الوطنیة للفرد والمجتمع
  خمیس أمحمد الجدید/ أ                                                                                      

514  

                                                                                         العولمة الثقافیة وعالقتھا بالثقافة السیاسیة  
  سمیة سالم الشعالي. د

523  

  ل مفاھیم المواطنة والوطنیة في ظلّ العولمةتآك
  )واألبعاد المضموندراسة تحلیلیة فلسفیة ناقدة في (

  یوسف عبدالمجید فرج المغربي.أ: إعداد 
539  

  قیمة أخالقیة وواجب وطني: التسامح
  زریمق أبوطالق :د                                                                                                    

564  

  التنوع الثقافي والحضاري بین الخصوصیة والعالمیة قراءة فلسفیة 
  میالد أبوراوي خلیل. أ

576  

          الھویة الثقافیة في ظل التطورات التكنولوجیة   
 "قراءة فلسفیة" 

  عبد الرحمن على الزرقاني.أ                                                                                     
599  

  والمعاصرةاألصالة  بین العربي الشباب لدى الثقافیة الھویة
                                                                                  

  محمد رھد معذب آدم. د  

617  
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  الصفحة  الموضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

    :احملور النفسي/ رابعا

  " دور المؤسسات التعلیمیة اللیبیة في إدارة األزمات
                                                                                                                             دراسة میدانیة على مدارس التعلیم الثانوي ببلدیتي مسالتھ وقصر األخیار

  ضان سالم عمار الصكاليمر.د
640  

  دارس مرحلة التعلیم األساسيالتحدیات التي تواجھ عمل المرشدین النفسیین بم
   ببلدیة سرت في عصر العولم

  ربیعة مسعود عمر احفاف.سعاد محمد سالم    أ.امحمد عمر امحمد عیسى     أ.د  :إعداد               

661  

  آلیات التعایش النفسي مع اضطرابات ما بعد الحـرب
یاسر محمد عزب          .د

679  

وطرق التعامل معھ من   في تشكیل الوعي بخصائص الطفل التوحدي دور وسائل اإلعالم         
  وجھة نظر أولیاء األمور

  زھرة فرج سعد خرا رزة.أ
711  

  الصعوبات التي تواجھ عمل األخصائي النفسي في مدارس التعلیم األساسي من وجھة نظره
  تجدیده أبوسیف أحمد. د   الدرسي راف هللا بوشعرایھ . د/ إعداد                                         

731  

  دور اإلذاعات المحلیة في مواجھة المشكالت األسریة في منطقة الخمس وقصر األخیار
  "مقترح توعي في مجال اإلرشاد األسري " 

  جبریل نجیة على.  أ                                                                                             
750  

  لعنف االلكتروني الموجھ ضد الطفل وأثاره النفسیة واالجتماعیة على شخصیتھ
  "دراسة وصفیة" 

  م  عائشة یوسف عرعار.م حسین حسین زیدان    . د.م                                                     

771  

  792  رمتتوصيات املؤ/ خامسا

  795  ملحق صور املؤمتر/ سادسا

  
 



  جملة القلعة                                                 

              

  ــالتهاآلداب والعلوم مســـــ

  "العلوم االجتماعية والنفسية وقضايا اتمع يف عصر العوملة

               )شهداء مسالته قاعة 

  صباحا :12

  الزمن

  دقائق5  عبد الرحمن بشیر حرشة
  دقائق5

  دقائق5  نصرالدین البشیر العربي
  دقائق5  شكري عبدالسالم الدبار
  دقائق5  فاضي منصور الشافعي
  دقائق5  سالم مفتاح أبوالقاسم
  دقائق5  ناصر مفتاح الزرزاح
  دقائق 5  عیاد مفتاح شاحوت

  

               )قاعة  شهداء مسالته

  مفتاح حممد سعد .د: 

  الزمن  اجلامعة

  د20 الجزائر 

  د.10  طبرق

 د.10  بني وليد

 د.10 مصر/ جامعة المنوفية

 د.10 األسمرية

 د.10 اجدابیا

  المغرب/ فأس
  د10
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                                                  الربنامج العام جللسات املؤمتر العلمي الثالث                            

                                      
  "نـــــــــامج العـــــــــــــامالرب"

اآلداب والعلوم مســـــ جــــــــــــدول جلــــــــــــسات املـــؤمتر العلمي الثالث لكلية

العلوم االجتماعية والنفسية وقضايا اتمع يف عصر العوملة:" املوسوم بــــ

  م2019/ سبتمرب/ 18-19

قاعة (القاعة                           م18/09/2019

  صباحا 9:00التسجيل يبدأ من الساعة 

00:إىل      10:00من الساعة                             :جلسات االفتتاح

  يلقيها  فقرات االفتتاح

عبد الرحمن بشیر حرشة/ الشیخ  آیات من القرآن الكریم

  النشيـــــــــــــــد الوطــــــــــــــــــــــــــــــني

نصرالدین البشیر العربي. د  كلمة رئیس المؤتمر
شكري عبدالسالم الدبار. د.أ  كلمة رئیس جامعة المرقب

فاضي منصور الشافعي. ا  وزیر الشؤون االجتماعیة
سالم مفتاح أبوالقاسم. د  كلمة رئیس اللجنة التحضیریة

ناصر مفتاح الزرزاح. د  كلمة رئیس اللجنة العلمیة
عیاد مفتاح شاحوت. د.أ  كلمة وكیل الشؤون العلمیة بجامعھ المرقب

  فقـــــــــــــرة التكــــريــــــــــــــــم

  اسرتاحة وافتتاح معرض املقتنيات الشعبية

قاعة  شهداء مسالته(القاعة   م2019/ سبتمرب/ 18األربعاء    /اجللسة العلمية األوىل

  13:30إىل   12:00:    من الساعة 

: مقرر اجللسة                 مفتاح حممد الشكري            

  عنوان الورقة

 مستقبل النظم التربوية العربية في ظل التحديات العولمية الراهنة

  ) ميدانية دراسة(  األسرة وظائف و بنية على انعكاساتها  و العولمة  

  القيم السياسية لدى الشباب الجامعي  

 آليات التعايش النفسي مع اضطرابات ما بعد الحـروب

 واقع التعليم الخاص من وجهة نظر المفتشين التربويين بمدينة زليتن

 تآكل مفاهيم املواطنة و الوطنية يف ظّل العوملة 

الوطنیة والمواطنة في ظل التغیرات الدولیة ودور اإلعالم في 
  لتحدیات العولمة التصدي

 

الربنامج العام جللسات املؤمتر العلمي الثالث                            

  

         

جــــــــــــدول جلــــــــــــسات املـــؤمتر العلمي الثالث لكلية

املوسوم بــــ

18األربعاء   / اليوم األول

جلسات االفتتاح/  أوال    

فقرات االفتتاح  ت

آیات من القرآن الكریم  -1
النشيـــــــــــــــد الوطــــــــــــــــــــــــــــــني  -2

كلمة رئیس المؤتمر  -3
كلمة رئیس جامعة المرقب  -4
وزیر الشؤون االجتماعیة كلمة  -5
كلمة رئیس اللجنة التحضیریة  -6
كلمة رئیس اللجنة العلمیة  -7
كلمة وكیل الشؤون العلمیة بجامعھ المرقب  -8
9-  

10-  

  :اجللسات العلمية/ ثانيا

اجللسة العلمية األوىل -1

مفتاح حممد الشكري            . د:    رئيس اجللسة  

  الباحث  ت

 عبدالقادر تومي. د.أ  -1

  عبداهللامحمد فرج محمد .د  -2

  الفيتوري صالح السطى.د  -3

 ياسر عزب.د  -4

 حسين بوكر رحومة .د  -5

 يوسف عبد المجيد فرج .د  -6

  محمد القاضي. د  -7
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  جملة القلعة                                                                                   الثالث               الربنامج العام جللسات املؤمتر العلمي 

               )01 (القاعة رقم             م2019/ سبتمرب/ 18األربعاء /     اجللسة العلمية األوىل -2

  13:30إلى   12:00:    من الساعة 

  املهدي عمر جماهد. د: مقرر اجللسة                  حممد امحد الدوماني     . د :  رئيس اجللسة     

  الزمن  اجلامعة  عنوان الورقة  الباحث  ت

  المھدي الھادي قداد .د  - 1
 جمال الوافي ابوستة.د

  إرشادیة خاصة ببعض وسائل االتصال الحدیثة لتنبیھ المراھقینرموز 
  )األلعاب االلكترونیة  –التلفزیون (  

 د.10 الجفارة

  امحمد عمر عیسى.د  - 2
  ربیعة مسعود عمر .أ

 سعاد محمد سالم.أ

التحدیات التي تواجھ عمل المرشدین النفسیین بمدارس مرحلة 
 د.10 سرت نظرھمالتعلیم االساسي ببلدیة سرت من وجھة 

  لطفیھ فتح هللا مصباح العریفي . د  - 3
 نجیة علي عمر الھنشیري.د

 تأثیر العولمة على األسرة
  الجبل الغربي

 الزنتان
 د.10

 محمد فرج أبوتبینة.د  - 4
  مستوى توظیف معلمي مرحلة التعلیم الثانوي للتقویم المستمر 

 في العملیة التدریسیة بمدینة زلیتن
 د.10 األسمریة

  سالمة مسعود موسى.د  - 5
 سعاد علي الشتوي.د

  العولمة وتأثیرھا االجتماعي والتربوي على األسرة اللیبیة
 دراسة میدانیة على عینة من األسر بمدینة سرت

 د.10 سرت

  محي الدین محمد فره.أ  - 6
 دیاب االھاشمي الرویمي.أ

 واقع استخدام التقنیات التربویة بكلیات اآلداب والعلوم بجامعة
 المرقب من وجھة نظر أعضاء ھیئة التدریس

 د.10 المرقب

  م3:30إلى الساعة  2:00وجبة الغذاء من الساعة 

               )قاعة  شهداء مسالته(القاعة  م2019/ سبتمرب/ 18األربعاء   /ثانيةاجللسة العلمية ال -3

  5:30إلى   4:00:    الزمن من الساعة  

  عبدالسالم عبداحلميد أبوالقاسم. د: مقرر اجللسة               عبدالقادر تومي       . د:   رئيس اجللسة    

  الزمن  اجلامعة  عنوان الورقة  الباحث  ت

  د10  الزاویة التسامح قیمة أخالقیة وواجب وطني زریمق مولود ابوطالق.د  - 1
 د10 الزنتان التعلیمیة ودورھا في تحقیق السلم االجتماعيالمناھج  عبدالخالق األسود االصفر.د  - 2
  عبدالرزاق موسى.د  - 3

 عائشة العائب. د
 بعض تأثیرات العولمة على العالقات األسریة بمدینة الخمس

 د10 المرقب

 د10 سرت العولمة الثقافیة وعالقتھا بالثقافة السیاسیة سمیة سالم الشعالي.د  - 4
 د10 الزیتونة الثقافة التنظیمیة وعالقتھا بإدارة التغییر المدرسي عیسى المختار عمر.د  - 5
 د10 بني ولید أھمیة الوعي بالھویة الوطنیة للفرد والمجتمع خمیس إمحمد الجدید.د  - 6

  

               )  01(    القاعة رقم                      م2019/ سبتمرب/ 18األربعاء         /اجللسة العلمية الثانية -4

  5:30إلى   4:00:    من الساعة الزمن 

حممد فرج عبداهللا                                                               . د: مقرر اجللسة                                  سامل حممد ميالد . د:  رئيس اجللسة       

  الزمن  اجلامعة  عنوان الورقة  الباحث  ت

  د10 سرت واقع استخدام التقنیات التربویة في تدریس اللغة العربیة تھاني الغناي حسن. د  - 1
 د10 المرقب "ھنتغتون صموئیل"فكر  في حتمیة ظاھرة الحضارات صراع مرادمحمد  فوزیة . د  - 2
 د10 نالوت والمعاصرةاألصالة  بین العربي الشباب لدى الثقافیة الھویة آدم معذب رھد محمد.د  - 3
 د10 المرقب تأثیر العولمة على األسرة جمعة عبدالحمید شنیب. د  - 4
 د10 األسمریة الھویة اإلسالمیة وتحدیات العولمة علي محمد دیھوم.د  - 5
  فرج نجم الدین الحراري.أ  - 6

 الصادق علي انبیھ. أ
 المرقب اللیبي المجتمعفي  األسریة العالقات على العولمة تأثیر

 د10
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  م19/09/2019               :اخلميس/ اليوم الثاني

  صباحا 9:00التسجيل يبدأ الساعة 

              )شهداء مسالته قاعة (القاعة                                         /اجللسة العلمية األوىل -1

  11:30إلى   10:00:    من الساعة 

  عيسى املختار عمر. د: مقرر اجللسةح                              ناصر مفتاح الزرزا. د:     رئيس اجللسة     

  الزمن  اجلامعة  عنوان الورقة  الباحث  ت

 مأبو القاسسالم مفتاح . د  - 1
  اللیبي المجتمع في األطفال لدى الوعي تشكیل في الفضائیة القنوات دور

 )دراسة میدانیة(
  د10 المرقب

 د10 الجزائر/ قالمة الجامعیین الطلبة لدى العلمي البحث ترقیة في اإللكتروني التعلیم دور ریما حمدي.د  - 2

3 -  
  حسین حسین زیدان. د
 عرعاریوسف  عائشة. د

 شخصیتھم على والنفسیة االجتماعیةاألطفال وأثاره  ضد الموجھ االلكتروني العنف
  العراق-دیالى

 األسمریة
 د10

 العارف لیلى. د  - 4
  العالي التعلیم مؤسسات في الجودة نظام تطبیق معوقات

 اللیبیة الجامعات بعض في الجودة مكاتب رؤساء بعض على میدانیة دراسة
الجامعة 
 األسمریة

 د10

 د10 الزنتان الزنتان جامعة طالب لدياإلشاعات  ترویج في االجتماعي التواصل شبكات دور ابوالقاسم محمد إلھام.د  - 5
 د10 لیبیا- الزیتونة الثانویة المرحلة طالب لدى الدراسي بالتحصیل وعالقتھا التربوي التقویم أسالیب المھباط محمد نجاة.د  - 6

               )   01 (  القاعة رقم                                           /العلمية األوىلاجللسة  -2

  11:30إلى   10:00:    من الساعة 

  لطفي أمحد عبدالصمد . د: مقرر اجللسة    ارحومة حسني بوكر                                 . د: رئيس اجللسة      

  الزمن  اجلامعة  الورقةعنوان   الباحث  ت

1 -  
  راف هللا بوشعرایة.د
 تجدبدة أبوسیف أحمد.د

النفسي في مدارس التعلیم األساسي من  األخصائيالصعوبات التي تواجھ عمل 
 وجھة نظره

  األسمریة
 المختار عمر

  د10

 د10 المرقب قراءة فلسفیة/ الھویة الثقافیة في ظل التطورات التكنولوجیھ علي الزرقاني نعبد الرحم.أ  - 2
 د10 المرقب قراءة فلسفیة-التنوع الثقافي والحضاري بین الخصوصیة والعالمیة ابوراوي خلیل میالد.أ  - 3
 د10 المرقب .اللیبي بالمجتمع األسریة العالقات بنیة علي المعلومات ثورة تأثیر حدیدان میالد ابتسام.د  - 4
 د10 المرقب األمور أولیاءدور وسائل اإلعالم في التعریف باضطراب التوحد من وجھة نظر  زھرة محمد خرارزة.د  - 5
 د10 زھراألجامعة  تحصین الشباب في ظل العولمة الثقافیة:الثابت والمتحول  البنا إبراھیمعزة -أ  - 6
  د10  المرقب  العالم بین مفھوم العولمة والحوار واالحتدام والصراع  احمد مریحیل حریبش. د  - 7
  د10  المرقب  مقترح توعوي عن االرشاد األسري ودوره في مواجھة المشكالت األسریة  نجیة علي انبیة. د  - 8
  د10  المرقب  الوطنیة والمواطنة في الفلسفة السیاسیة  سعید امحمد أبواالجراس.د  - 9
  د10  المرقب  دور المؤسسات التعلیمیة اللیبیة في إدارة األزمات  رمضان سالم الصكالي  -10

  ظھرا 12:00ص إلى 11:30استراحة من الساعة 

  
  م3:00ص إلى الساعة  12:00من الساعة   

  الجلســـة الختـــامیة
  التوصــــــــــــیات

  تكریم رؤساء األقسام وعمید الكلیة 
 تكریم المشاركین ولجان المؤتمر

 زیارة لمنارة الدوكالي
 وجبة الغذاء

  جملة القلعة                                                      الربنامج العام جللسات املؤمتر العلمي الثالث                                          
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                                                                   جملة القلعة   اللجنة التحضريية و العلمية للمؤمتر                                                                                           

  

  للمؤمتر العلمي الثالث  اللجنة التحضريية و العلميةأعضاء دة امساء السا

  جامعة املرقب/ لكلية االداب والعلوم مسالته

  :رئاسة املؤمتر/ أوال       

  رئیس المؤتمر  نصرالدین البشیر العربي. د  - 1

  اللجنة التحضريية للمؤمتر/ ثانيا      

  رئیساً   أبوالقاسمسالم مفتاح . د  - 1

  عضوا  سعید امحمد ابواالجراس. د   - 2

  عضوا  فاطمة محمد ابوخشیم. د  - 3

  عضوا  حاـــــــــــمحمد حسن ج. أ  - 4

  عضوا  محي الدین محمد فرة. أ  - 5

  ثالثا اللجنة العلمية للمؤمتر        

  رئیساً  ر مفتاح الزرزاحـــــــــناص .د  -1

  عضواً  الحاجمیالد محمد سالم  .د  -2

 عضواً  دي عمر مجاهدـــــــــالمه .د  -3

 عضواً  الشكري مدـــــــمح مفتاح .د  -4

 عضواً   الدوماني مدــــــأح محمد.د  -5

 عضواً  تاح الرویميـــــــــــقمر مف. د  -6

  عضوا  مد موسىــــــــــموسى أح..أ  -7

  عضوا  قشقش ســــــــــالم زهرة. د  -8
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  جملة القلعة                                       مسالته                / كلمة رئيس املؤمتر وعميد كلية االداب والعلوم

  )12(العدد                                                                              نصرالدين البشري العربي. د                  

اهللا الرحمن الرحیمبسم   

رب العالمین، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین سیدنا وحبیبنا محمد وعلى الحمد هللا 

  .آله وصحبه أجمعین

  .السید رئیس جامعة المرقب

  .السید وكیل الشؤون العلمیة بجامعة المرقب

  .السادة عمداء كلیات جامعة المرقب

  .المرقبالسید الكاتب العام بجامعة 

  .السادة مدراء االدارات بجامعة المرقب

  .السادة الموظفین االعزاء بجامعة المرقب

  .السید مدیر مركز البحوث والدراسات األفریقیة فرع الخمس

  .السید مدیر مكتب الثقافة مسالته

  .السید رئیس فوج الكشافة مسالته

  .السادة ضیوف المؤتمر

  .السادة العلماء واألساتذة الباحثین

  :أیها الحضور الكرام

 ...تحیة طیبة مباركة، ومرحبا بكم في هذا الجمع الكریم             

أصالة عن نفسي، ونیابة عن زمالئي األساتذة وموظفي وطالب كلیة اآلداب والعلوم مسالته، أهني 

الجتماعیة والنفسیة العلوم ا:" أهلي بمدینة مسالته بمناسبة افتتاح المؤتمر العلمي الدولي الثالث الموسوم ب

  ".وقضایا المجتمع في عصر العولمة

وأرجو أن تسمحوا لي أن أقدم عمیق شكري وتقدیري إلدارة المعهد العالي للتقنیات الطبیة مسالته، 

على حسن الضیافة والتعاون وتوفیر الجو المناسب لعقد جلسات المؤتمر، وكل من ساهم من مؤسسات 

وباسمكم أیها الجمع . ا بذلوه من جهد من أجل انجاح فاعلیات هذا المؤتمروجمعیات ومنظمات وأفراد على م

الكریم، أرحب باألخوة األساتذة المشاركین الفضالء في هذا المؤتمر والذین تجشموا مشاق السفر وعناءه 

كما خططت له  أهدافه المنشودةمؤتمرنا هذا  ققیح أن أملین .لیؤكدوا عمق تاریخ وحضارة هذه المدینة 

  .الجهات المشرفة
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إن مهمة اإلعداد للمؤتمر لم تكن سهلة وما كان لهذا اإلنجاز أن یتحقق لوال االهتمام المباشر 

  ، المرقب رئیس جامعة شكري عبدالسالم الدبار. د.أ السید أوالهاوالرعایة المتمیزة التي 

  

من خالل  المرقب محمد القرمادي الكاتب العام لجامعة. والسید أوالسیدة وزیرة الشؤون االجتماعیة، 

 .المتابعة الیومیة والدعم والتشجیع المستمر

نة التحضیریة على مواصلتهم اللیل لجالالتي بذلها أعضاء  والمستمرة بالجهود الكبیرة أود اإلشادةكما 

التنظیم فلهم منا خالص الشكر  بالنهار لتدلیل الصعاب ومتابعة كل جدید، كما أشكر اللجنة العلمیة ولجان

مسالته على جهوده المبذولة إلنجاح المؤتمر،كما  مدیر مكتب الهیئة العامة للثقافةكما أشكر . یروالتقد

على جهودهم الطیبة من أجل توفیر وسائل التقنیة واالتصاالت، كما أشكر جمیع وسائل  L.N.Tأشكر شركة 

االعالم التي واكبت الحدث وكانت في الموعد، كما أشكر مدیریة االمن بمسالته على ما قدموه من جهود 

تح معكم تذكر فتشكر كما أشكر الجمیع على مشاركتهم ومساهمتهم في إنجاح المؤتمر، كما یسعدني أن أفت

مؤتمرنا العلمي االجتماعي النفسي في عصر العولمة من خالل الكتابات العلمیة الرصینة و المتمیزة تحت 

سائلین المولى عز وجل أن یبارك  ".العلوم االجتماعیة والنفسیة وقضایا المجتمع في عصر العولمة:" عنوان 

  .ل أعمالنا بالنجاح إنه سمیع مجیبویكل

  :أیها الحضور الكرام

وفي الختام ال یسعنا إال أن . اسمحوا لي إن أطلت علیكم وأشكركم على حسن اإلصغاء والمتابعة

  .نقول لكم حللتم أهًال ونزلتم سهًال واتمنى لكم إقامة طیبة بمدینة مسالته

  والسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته

 والحمد هللا الذي بفضله ونعمته تتم الصالحات

  

  م18/9/2019مسالته 

  

  

  

  

  

  جملة القلعة                                    مسالته                / كلمة رئيس املؤمتر وعميد كلية االداب والعلوم

  )12(ددالع                                                                             نصرالدين البشري العربي. د                  
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  جملة القلعة                                 رئيس جامعة املرقب                                                      / كلمة السيد    

  )12(العدد                                                                               شكري عبدالسالم الدبار. د.أ       

  بسم اهللا الرحمن الرحیم

 وبعد ،، .الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا 

فروع  من مدینة العلم والعلماء مدینة مسالته ومن رحاب كلیة االداب والعلوم احدى

جامعة المرقب فإنني أرحب بالسادة الضیوف وكل الزمالء في هذا الملتقى والمؤتمر والمجلس 

ناء الهتمامكم بالحضور والمشاركة وخاصة في مثل هذه المؤتمرات العلمي وأقدم الشكر والث

 األحوالیتماشى مع مقتضیات  العلمیة التي تسعى ألن تواكب الحضارة والحداثة وفق ما

نحن الیوم نعیش عصر العولمة بكل معانیها العملیة وفي شتى مجاالت الحیاة  .واألزمان

المختلفة لعل أهمها الجانب االقتصادي للدول ثم الجانب السیاسي وغیر ذلك من الجوانب 

حقیقة امتدت العولمة كثیرا في وقتنا المعاصر حتى حكمت  .االجتماعیة والثقافیة األخرى

الدول الرأسمالیة   قوانین وأزاحة الحواجز بین الدول فیما بینهاوسیطرت وطغت على كثیر من ال

هي التي تحكم العالم الیوم وأصبحت متحكمة في االقتصاد العالمي ونمت نموا كبیرا مما جعلها 

 . تبحث عن مصادر وأسواق جدیدة وامتداد شاسع في حدودها االقتصادیة مع الدول النامیة

لدول المتطورة على جمیع مستوایتها الفكریة والثقافیة والعلمیة الشيء الغیر مرغوب فیه هو أن ا

العولمة  . أنها حافظت على هویتها الثقافیة وهیمنت علیها رغم األخرىدخلت في هویة الدول 

سادة لم تقتصر على البعد المالي واالقتصادي فحسب بل تعدت ذلك إلى بعد حیوي ثقافي  یا

قدات والقیم فالعولمة كما تعلمون ال تعترف بالحدود الجغرافیة متمثل في مجموعة التقالید والمعت

نستطیع أن ننلخص مفهوم العولمة في كل جوانبها  . ألي بلد فقد جعلت من العالم قریة صغیرة

على تحویل ذلك العالم الكبیر إلي قریة عالمیة صغیرة بغیة تقارب  ( وهو عنوان المؤتمر(

العالم وازدیاد سهولة انتقال االفراد والتفاهم المتبادل والصداقة الصالة بین االجزاء المختلفة من 

. نالحظ العالقة بین العولمة والهویة الثقافیة في التصادم والتنافر والصراع  ).بین سكان العالم

فالعولمة تسعى إلى خلق وحدة ومنضومة متكاملة والهویة الثقافیة تدافع على التنوع والتعدد ،كما 

  ولمة تقضي على الحدود أننا نجد الع
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  جملة القلعة                                رئيس جامعة املرقب                                                      / كلمة السيد    

  )12(العدد                                                                               شكري عبدالسالم الدبار. د.أ       

  

من هذا المنطلق . والخصوصیات المختلفة بینما الهویة تسعى إلى االعتراف بعالم االختالفات

غیر ..  نستطیع القول بأننا نرحب بطوفان العولمة في تلك الجوانب الحیاتیه التي ذكرناها سابقا

 . أن ثمة قیم ومثل علیا تتوحد علیها االمم والشعوب ویعتبر إرثا مشتركا بینها ینبغى حمایته

یجب على الشعوب العربیة تتجه نحو خلق تنمیة مستدامة تضمن لجمیع الشعوب حیاة آمنة في 

ها العظیمة التي نص علی والمبادئجو من االخوة واالنسجام محافظة بذلك على القیم المثلى 

العالم العربي . التشریع السماوي واستنباط ماهو مالئم من تلك العولمة لمواكبة الشعوب االخرى

فلیس االنكماش واالنطواء  !!.. واالسالمي ینظر للعولمة على اساس أنها أداة للهیمنة والسیطرة

في  على الذات هو الوقایة من العولمة بل یمكن التعامل مع العولمة على أنها تطور هائل

التقنیات ووسائل المعرفة وأن هذا التطور لیس موجه ضدنا بالضرورة وٕانما هو لصالحنا إن 

إن الموضوعیة تقتضي  -- . نحن استخدمناه استخداما سلیما مع المحافظة على الهویة الثقافیة

ب أن ننظر إلى العولمه بإعتبارها لیست خیر صافیا وال شرا خالصا وٕانما لها آثار سلبیه وجوان

إیجابیه ومن الواجب علینا أن نتعامل معها إیجابیا وسلبیا أخذا وعطاء فنأخذ بما یفیدنا ونتجنب 

العولمة لیست ولیدة الیوم وٕانما ذاع وانتشر مفهوم  -- . ما ال یتفق مع ظروفنا وحضارتنا

ئله العولمة في السنوات األخیرة من القرن العشرین بسبب الثوره العلمیه والتكنولوجیة الها

والتطورات الكبرى التي حدثت في عالم االتصاالت بدءا من شبكات االتصاالت وأجهزة 

الكمبیوتر واألقمار الصناعیة ومحطات البث التلفزیوني ثم شبكة اإلنترنت والتي أسهمت في نقل 

لعل من أهم السلبیات التي حملتها  -- .األفكار والمعلومات واألحداث لكافة أنحاء العالم

 - ه للشعوب العربیة وجود تلك المشكالت في العالم الثالث مثل الصراعات المسلحةلمو الع

  تدني أوضاع التنمیة البشریة  –زیادة الفوارق االجتماعیة  –الحروب الداخلیة 

  في التعلیم والصحة والرعایة االجتماعیة والذي بدوره ساعد في تخلف الكثیر 
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تستفیذ من العولمة بمفهومها االیجابي والتي یعبر عنها بالتكنولوجیا  من الدول العربیة ولم

المتقدمة في ظل العولمة أن تستهل الحیاه في كثیر من المجاالت العلمیة وتساعد في النماء 

  . االقتصادي لتلك البلدان العربیة

  

نستطیع القول بأن العولمة حركة عالمیة ال تخضع  :وأخیرا وحتى النطیل علیكم

ألیدیولوجیة معینة بمعنى أنها لیست محصورة في إیدیولوجیا كالماركسیة مثًال وهذا ما كان 

یحصل للحركات النقابیة العمالیة سابقًا، بل هي حركة تتجاوز القومیات واألقطار وتعمل لصالح 

العمال والفالحین والمضطهدین في شتى أنحاء العالم هذا إن طبقت بمفهومها الصحیح وبتلك 

  .یجابیة التي ذكرناها آنفااال

أحییكم مرة أخرى وأترك المجال لغیرى من الزمالء الیضاح ماهیة العولمة بكل  

ایجابیاتها وسلبیاتها ووضع تلك االلیة الصحیحة للعمل بها منتهجین المسلك الحضاري مواكبین 

  .الحداثة في شتى المجاالت المختلفة

  هللا وسدد خطاكموفقكم ا                              

  والسالم علیكم ورحمة اهللا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  جملة القلعة                        رئيس جامعة املرقب                                                      / كلمة السيد    

  )12(العدد                                                                         شكري عبدالسالم الدبار. د.أ       



 
 

18 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

" ص"محمد  سیدناوالصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمین  رب العالمینالحمد هللا 

  .وعلى اله الطیبین الطاهرین

 :دـــــــــأما بعأیها السادة سالم اهللا علیكم جمیعا وأسعد اهللا صباحكم بكل خیر 

في افتتاح فعالیات المؤتمر  جمیعا أجمل ترحاببكم  أرحب أنیسعدني ویشرفني ف

ــالعلمي الدولي الثالث لكلیة اآلداب والعل ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــوم مسالته الموســـــــ العلوم االجتماعیة : وم بـــــــــــــــ

م للعلوم االجتماعیة مهبیان الدور ال، الذي یهدف إلى والنفسیة وقضایا المجتمع في عصر العولمة

علمیة مبنیة  رؤیةالحاضر واستشراف المستقبل ب ، وذلك من أجل قراءةالنفسیة في دراسة قضایا المجتمعو 

خلق آلیة عملیة إلرساء قواعد أساسیة للتواصل بین األقسام المختصة و  .سلیمة علمیةو منهجیة  على أسس

جل تبادل الخبرات والبحوث وٕاقامة في العلوم االجتماعیة والنفسیة على مستوى الجامعات اللیبیة والعربیة من أ

 .الندوات والمؤتمرات المشتركة

 :األعزاء والضیوفالعلماء سادة األساتذة ال

فضل اهللا إن مهمة اإلعداد للمؤتمر لم تكن سهلة وما كان لهذا اإلنجاز أن یتحقق لوال 

ام المباشر االهتمسبحانه وتعالى، وتكاثف الجهود والمضي قدما النجاز هذا المحفل العلمي، و 

ووزارة ،  شكري عبدالسالم الدبار.د.أالمرقب  رئیس جامعة السید أوالهاي ذوالرعایة المتمیزة ال

من  مسالته كلیة اآلداب والعلومعمید ، والسید بحكومة الوفاق الوطني الشؤون االجتماعیة

 .خالل المتابعة الیومیة والدعم والتشجیع المستمر

من  نة التحضیریةلجالالتي بذلها أعضاء  والمستمرة بالجهود الكبیرة اإلشادة أودكما 

خالل مواصلتهم اللیل بالنهار لتذلیل الصعاب ومتابعة كل جدید، كما أشكر اللجنة العلمیة 

اء المعهد مدیر وأعضإلى والشكر موصوُل . التنظیم فلهم منا خالص الشكر والتقدیر ولجان

ـــعلى حس .مسالته/ ات الطبیةــــــالعالي للتقنی   ن التعاون ـــــــ

  جملة القلعة                                           رئيس اللجنة التحضريية للمؤمتر                          / كلمة السيد

  )12(العدد                                                 سامل مفتاح أبوالقاسم. د                 
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مسالته  مدیر مكتب الهیئة العامة للثقافةواشكر . وتوفیر الجو المناسب لعقد جلسات المؤتمر

  . على ما بذله من جهد ومتابعة إلنجاح المؤتمر

جمیعا أیها لكم  وفي الختام تتوجه اللجنة التحضیریة بجزیل الشكر ووافر التقدیر

 ققیح نأ ملینالحضور والمشاركة، آوحرصكم على  سفرال قاتحملكم مشالحضور الكرام ل

   .أهدافه المنشودة التي نتمنى تحقیَقها والوصول إلیهامؤتمرنا هذا 

 ختاما نسال اهللا التوفيق لنا ولكم مجيعا

  .ورحمة هللا وبركاتھ والسالم علیكم

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  جملة القلعة                                           رئيس اللجنة التحضريية للمؤمتر                          / كلمة السيد

  )12(العدد                                                 سامل مفتاح أبوالقاسم. د                 
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم 

   :وبعد ونصلي ونسلم على سیدنا محمد خاتم األنبیاء وأفضل المرسلین

  .المرقبرئیس جامعة / السید 

  السادة البحاث الكرام

  السادة الحضور

  أسعد اهللا صباحكم بكل خیر

أصالة عن نفسي ونیابة عن زمالئي أعضاء اللجنة العلمیة بالمؤتمر الدولي الثالث للعلوم 

االجتماعیة والنفسیة وقضایا المجتمع في عصرالعولمة  یسرني أن أرحب بالضیوف الكرام المشاركین من 

المحلیة والدولیة وأستأذن األخوة الحضور بإعطائكم نبذة موجزة عن المشاركات والبحوث  مختلف الجامعات

  .التي ستعرض في هذا المؤتمر

كما تعلمون  وكسیاسة كل المؤتمرات بعد تجهیز رؤیا ومحاور المؤتمر واإلعالن  :السادة الحضور

ى إیمیل اللجنة العلمیة مایقرب عن إثنا عنه في موقع الجامعة ووسائل اإلعالم واإلتصال المختلفة ، وصل إل

وتسعون ملخص بحثي تمثل محاور المؤتمر الرئیسیة وهي المحور اإلجتماعي ، والمحور التربوي ، والمحور 

الفلسفي ، والمحور النفسي ،خضعت جمیع هذه المشاركات إلى التدقیق والمراجعة من قبل اللجنة العلمیة 

عدد إثنان وأربعون مشاركة بحثیة كان منهم مشاركات دولیة مثله باحثین وعلى هذا فقد تمت الموافقة على 

حیث وصل بعض الباحثین لتقدیم ورقاتهم ، ) - السودان –الجزائر –العراق –مصر (من الدول التالیة وهي 

  . )skype(ئرة المغلقةأما الباحثین الذین لم یتمكنوا من الحضور الشخصي فستتم مشاركتهم عبرالدا

شاركات المحلیة فقد حضر إلى فعالیات المؤتمر باحثین  من أغلب الجامعات المحلیة مثلوا اما الم

–جامعة سرت –جامعة اجدابیا –جامعة عمر المختار –جامعة طبرق (عدد ثالث عشرة جامعة ، وهي 

جامعة –جامعة الزاویة –جامعة الجفارة –جامعة غریان –جامعة الزنتان –جامعة الزیتونة –جامعة بني ولید 

  )جامعة المرقب –الجامعة األسمریة  –الجبل الغربي 

أكرر شكري وتقدیري إلى أعضاء اللجنة العلمیة والذین وبفضل جهودهم وصلنا إلى  :السادة الكرام

تنظیم هذا المحفل العلمي ، كما أتقدم بجزیل الشكر واإلحترام للسید رئیس المؤتمر والسید رئیس وأعضاء 

ثین اللجنة التحضیریة على جهودهم في نجاح المؤتمر ،كما أتمنى طیب اإلقامة لكافة الضیوف  الباح

  .والتوفیق في عرض ورقاتهم البحثیة

  .والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ

  

  جملة القلعة                                       للمؤمتر                           علميةرئيس اللجنة ال/ كلمة السيد

  )12(العدد                                              الزرزاح مفتاحناصر. د                 
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  بسم هللا الرحمن الرحیم
  .. الحمد هللا رب العالمین والصالة والسالم على أشرف المرسلین سیدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین 

  : أیها السادة األفاضل

  .. تذة أجالء ایشرفني أن أرحب بكم إخوة كراما ، وضیوفا أعزاء أ وأس

، حیث تجشموا مشاقَّ الكرام الذین شرَّفوا هذه البالد؛ من بالٍد عربیة شقیقةوبعد الترحیب بالجمیع أخصُّ األساتذَة      

  : وأقول. خدمة للعلم والمعرفة، حیاهم اهللا السفر 

  أهال بكم حـیَّاُكُم العّالمُ 

  أنتم على صدر الزمان ِوساُم 

  وَحباُكُم اهللا الكریُم بفضلِه 

  بالعلِم فُـْزتُْم أنتُم األعالُم 

  َأدُّوا زكاَة العلِم فهي فریضٌة 

  صرُح التقدُِّم بالعلوِم یُـقامُ 

، وال یجادُل فیها أحٌد ؛ وهي أن ما تبنَّاُه هذا الترحیبیَة حقیقًة المراء فیها وأستأذنكم في أْن ُأضـمَِّن هذه الكلمةَ 

ولإلسالِم فضُل السَّـْبِق، وسأشیر إلى هذه الحقیقة . نـًا وُسـنَّةً العلميُّ من ضمن العلوم التي ُعنَي بها اإلسالُم قرآالمنتدى 

ـماِت التي ال ، وهذا ما الـُمَسـلَّ السبق في كل العلوم بال استثناء اإلسالم له فضل، اإلسالم اصل كل العلوم: فأقول

، وال بشِر كاشٌف فقطارنُة بین علم اهللا تعالى وعلِم البشر ، فِعْلُم اهللا ُمـوِجـٌد ، وِعْلُم ال، وال تجوز المقتحتاُج إلى دلیل

  . لمقارنة بین الـُمـوِجِد والكاشفمجال ل

ففي علم األجنة یجد ما لم یصل إله : القرآن الكریم ، والسنة المطّهرة ؛ یجد الكثیَر من األمثلة  اتوالمتتبُع آلیِ      

األرض ، واألجرام السماویة، وعلوم البحار،  حدیث في أطوار خلق الجنین في ظلمات ثالث ، وفي علومالعلم ال

فة التي تصدرها وزارة الثقا) اقرأ(؛ حتى إن الدكتور أنور عبد العلیم یقول في أحد كتبه في سلسلة واألحیاء البحریة

وفي علوم الوراثة قال اهللا تعالى . بحریة أقلُّ من القلیلالحیاء ال ما نعرفه عن: یقول؛ بمصر لتحقیق اشتراكیة الثقافة

وفي .  28اآلیة / سورة مریم   ﴾ یا ُأخَت هاروَن ما كاَن َأبوِك امَرَأ َسوٍء َوما كاَنت ُأمُِّك َبِغی�ا ﴿: في سورة مریم 

، بالقدر الذي یسمح به المطهرةمن القرآن الكریم والسنة ، وأكتفي بأمثلة محددة العلوم اإلنسانیة َحدِّث وال حرجمجال 

  .. وقُت هذا المنتدى العلمي 

ُكلََّما َدَخَل َعَلْیَها َزَكِریَّا اْلِمْحَراَب َوَجَد ِعنَدَها ِرْزًقا َقاَل َیا َمْرَیُم َأنَّٰى َلِك  ﴿في سورة آل عمران یقول اهللا تعالى      

كفل زكریاء .  37من اآلیة / سورة آل عمران  ﴾ َه َیْرُزُق َمن َیَشاُء ِبَغْیِر ِحَساٍب َهـَٰذا َقاَلْت ُهَو ِمْن ِعنِد اللَّـِه ِإنَّ اللَّـ

، بدلیل قوله وهي تتعبَُّد في محرابها، وهذا الدخوُل متكررٌ ، الم مریَم أمَّ عیسى علیه السالم، وكان یتردد علیهاعلیه الس

، وٕامَّا رزق كثیر والناس ؛ إمَّا فاكهة في غیر موسمهاا التي تفید التكرار ، وفي كل مرة یجد عنها رزق} كلما{تعالى 

  وهذا . هو من عند اهللا ، فتطیب نفسه : فتجیبُ من أین جاءِك هذا الرزق ؟ : في جدب ، وكان یسألها في كل مرة 
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،  السؤال؛ مسؤولیَة أو غیرهم ممن یكفلون من األولیاء، ْن یتَولَّـْوَن رعایَة أبنائهمُیلقي على عاتق اآلباء ، ومَ     

  ، وَمْن والتحقق من مصادر كسب أبنائهم

س ِمَن التعدِّي ، ولیاللمشروعیعولونهم ویتحملوَن مسؤولیة رعایتهم ،حتى یطمئنَّ إلى أنَّ ما لدیهم من الكسب      

رحم  انتشار النار في الهشیم، ولم یسلم منه إال من، والكسب غیر المشروع والذي انتشر بین الناس على أموال الغیر

، ألن لترك المراقبة والتحري والمتابعة، وال یصلح هذا مبررا استقامتهم وُبعُدهم عن الشُبهات ، وال یشفع لألبناءربي

ن ، ولیس هناك ادنى شبهة في أكان یتحرى ما عند مریم من أرزاق، وهي تتعبَُّد في محرابها زكریاء علیه السالم

بحمِل ولیس من الصواب تبریُر إهماِل المراقبة . رزق حرام على، أو تحصل تكسب كسبا محّرما أو غیر مشروع

آلباُء واألولیاُء واجَب وكثیرا ما ُیهمُل ا. وهي في حال العبادة، فهم لیسوا أبعَد عن الشبهِة من مریم األبناِء على الكمال

هناك تربیة أسمى  فهل!! ةغوم، ویمشون في أرٍض ملالرعایة، وأبناؤهم تحیط بهم المزالق، ویعیشون في بیئة موبوءة

  ؟؟ من هذه التربیة، وحرٌص أوفى من هذا الحرص

ُهَناِلَك َدَعا َزَكِریَّا َربَُّه َقاَل َربِّ َهْب  ﴿، وفي مجال علم النفس نستكمل التمعُّـَن في بقیة اآلیة هذا في مجال التربیة  

یًَّة َطیَِّبًة ِإنََّك َسِمیُع الدُّعَ  ) یحیى(، واستجاب اهللا الدعوة فوهب له 38اآلیة / سورة آل عمران  ﴾ اءِ ِلي ِمن لَُّدنَك ُذرِّ

؛ من أصول علوم التربیة وعلم النفسوما یجعل هذه اآلیة أصال . ، ولكن قدرة اهللا ال یعجزها شيءٌ على كثرة الموانع 

إذا كانت محرومة من نعمة ، والمزید منها، وبخاصة الغریزة إلى كل خیر وٕالى كل نعمةأن النفس البشریة تواقة بحكم 

، كما هو الحال عند سیدن زكراء علیه السالم ، وقد بلغ من الكبر ُعـِتـّیا ، فتاقت نفُسُه أْن تكوَن له ذریَّـة صالحٌة ریةالذ

وهكذا تتوق النفس إلى الدعاء بالخیر . كصالح مریَم التي كفلها ، فلجأ إلى اهللا یدعوه ، ألنه یعلم أال معطي إال اهللا 

  . صالح ، ذكرا كان أو انثىعندما یجد هذا الخیر بادیا وظاهرا ظهوره في سلوك مریم ، فیتمنى أن یكون له ولد 

وفي مستهل سورة مریم بفصح زكریاء علیه السالم عن رغبته في الذریة ، ولیس مطلق الذریة ، فكم من ذریة تكون 

َفَأَردنا َأن ُیبِدَلُهما َربُُّهما َخیًرا ِمنُه َزكاًة  ﴿د الصالح وباال على أهلها ، كما جاء في سورة الكهف على لسان العب

، وغنما أراد زكریاء علیه السالم ولیا یرثه ویرث من آل یعقوب الحكمَة  81اآلیة / سورة الكهف ﴾  َوَأقَرَب ُرحًما

إن لم یكن رضیا فال ترزقني إیاه،  ومفهوم قوله } واجعله ربي رضیا { والنبّوة ولیس المال وال الجاه ، ولهذا قال 

  . ولست بحاجة إلى ذریة غیر صالحة

  . ى عدم اإلطالة أكتفي بهذا المثالوفي السنة أمثلة كثیرة أعلم أنكم على علم بها ، وحرصا عل

، وقبل نوفي مجال علم االجتماع یكفي أن نبرهن على سبق المسلمین في هذا المیدان بالعالمة عبد الرحمن بن خلدو 

  . هذا ما جاء في القرآن الكریم من حضارات األمم الغابرة وما حلَّ بها 

ظهور ، و ، أي منذ بدایة نزول القرآنواإلسالم متقدٌم على أساطین هذه العلوم بأربعة عشر قرنا ونصف 

، ولیس من باب ، إیمانا بما قلت ویقینا بهإنما هو بلسانكم وبلسان كل مسلم وما قلتـُهُ . ، فلسنا عالى علیهماإلسالم

ذي هو أصل العاطفة أو التعصب ، فاإلسالم غني عن كل هذا ، وهو الحجة والمهیمن ، ولسنا نفخر إال بهذا الدین ال

  .وبركاته، وأشكركم على حسن استماعكم ، والسالم علیكم ورحمة اهللا أحییكم مرة أخرى ..كل العلوم
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�محمد� �واملرسل�ن،�وخاتم�الن�ي�ن�سيدنا ��ن�ياء �والسالم�ع���أشرف �هللا�الرحمن�الرحيم،�وا��مد���رب�العامل�ن،�والصالة �سم

  علية�افضل�صالة�واز�ى��سليم،�و�عد،

�املؤتمر�د�أود بدایةً       �ورئ�س �ال�لية �عميد �السيد �إ�� �بالشكر�ا��ز�ل ��لما�ي �أس��ل �العر�ي،�.أن نصر�الدين

�د �التحض��ية �ال��نة �رئ�س �وزم. والسيد �العلمية �ال��نة �رئ�س �والسيد �وزمالءه، �بلقاسم ناصر�. الء�دــسالم

�من�ضم���م�
ً
�نا�عا

ً
�صادقا

ً
�حقيقيا

ً
�ما�بذلوه�من�ج�دا لمية�قبل�أي�مقاصد�أو�غايات�ورسال��م�العالزرزاح�ع��

،�والذين�أعدو��س�ر�وليا���طوال�للمؤتمر�العل���الثالث�ل�لية��داب�والعلوم�مسالتھ�بجامعة�املرقب�حول�أخرى 

ال��بية�وعلم�النفس�"قس���: تحت�إشراف�وتنظيم) العلوم��جتماعية�والنفسية�وقضايا�املجتمع����عصر�العوملة(

�الفلس �وقسم ،� �يومي �الف��ة ��� �عقد �،والذي ��جتماع �العل��2019س�تم����19-18فةوعلم �املحفل ��ذا �وجمع ، 

،�وارساء�اليات�جل�تطو�ر�و�شر�املعرفةأف�ار�من�نخبة�مم��ة�من�ا����اء�املتخصص�ن�للتحاور�وتبادل��راء،�و� 

 �� �من �وعدد �العل��، �لي�ياالبحث �جامعات �من �والباحث�ن �ساتذة �ومصر، �زائروا��، �والعراق، ،�واملغرب،

من��،�ووكيل�جامعة�املرقب�،�ومجموعة�من�اساتذة�ال��بية�والتعليم�عميد،�كما�حضر�املحفل�العل���والسودان

  .،�وطلبة�وطالبات�جامعة�املرقبوال��ف،�و�ذاعة،�ومن��عالم،��ليات�جامعة�املرقب�وخارج�ا

�ذا�املؤتمر�العل���قضية�م�مة�من�قضايا�الفكر�والثقافة�خاصة�ونحن��ع�شفي�زمن�كث���التعقيد�كث�����عد      

�والتعارف�العل���التحديات�،�والفرص�،�والبدائل�،�واملعطيات�،�و�عزز�أواصر�التعاون،� وخلق�را�نية�معرفية�،

�للمؤتمر�أل�مية��،�وتم�اختيار�العلوم��جتماعية�،�والنفسية�،�وقضاياحوار�ة�راقية
ً
املجتمع����عصر�العوملة�عنوانا

�إيجابيات� �من �لالستفادة �محاولة ��� ���سانية �املعرفة �فروع �مختلف ��� �بي��ما �العالقة �تطرحھ �الذي �ش�ال

  .العوملة�وتقنيا��ا

املحور�النف����،�املحور�ال��بوي،�: القول�بان�املؤتمر�العل���تمثل�����أر�عة�محاور����دضوء�ما�قدمت�أو �و��     

  .املحور��جتما���،�املحور�الفلسفي

ال��نة�املنظمة�للمؤتمر�سعت�إ���ا��وار�أك���من�حاج��ا�ا���املناظرة�ف�ان�شعار�ا�ا��تام�أود�القول�أن��وفــي�   

�،
ً
،�وا��لم����وجدا��م��ش�ل�واقعا

ً
����قلو��م�ي�بض�عمال

ً
صعاب،���زم�الوالعزم����صدور�م�نجاح��املؤتمر�أمال

�ومؤسسات�
ً
و�ق�ر�التحديات�فالشكر��ل�الشكر�ل�م�ول�ل�من�قدم�يد�العون�واملساعدة�لنجاح��ذا�املؤتمر�أفرادا

�ل��ميع�العامل�ن�ب�لية��داب�والعلوم�مسال��
ً
 إمتمنيا

ً
 دارة

ً
،�وموظف�ن�التوفيق�والسداد�فيما�قادم�من�،�وأساتذة

  .عمال�علميةأ

  والسالم�عليكم
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 القيم السياسية لدى الشباب اجلامعي

  دراسة عينة من طالب جامعة سرت

  ـصالح السطي الفیتوري/ د

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ

  :مقدمة

تمایز، فثقافة كل أمة تسبق شخصیتها، لكي یحدث المجتمعات لزرع القیم االیجابیة ألبنائها،  تسعى      

یزداد اتزانه في مواجهة التیارات وقیم المجتمعات  قیم النبیلةالوتنظم سلوكها، وبمقدار ارتباط المجتمع ب

األخرى، وال یتأتى ذلك إال بسیر تلك المجتمعات على النسق الدیمقراطي والتحلي بها وغرس القیم السامیة في 

مجتمعاتها، والمساهمة في استمرار قیمها الجیدة وعدم تغیرها، والوقوف أمام القیم الدخیلة والوافدة على 

دم قبولها، ألنها نابعة من مجتمعات أخرى تختلف في القیم دینیة واجتماعیة والبعیدة عن موروث المجتمع وع

، خاصة إذا انقسم المجتمع ومر بفراغ سیاسي واجتماعي، كما هو في الحالة اللیبیة، وما 1الحضارة العربیة

اختراق قیم االجتماعیة  آلت الیه الظروف مجتمعة بالمجتمع نحو المجهول، في وجود مجتمعات أخرى تحاول

والسیاسیة للمجتمع اللیبي وٕاخراجه من القومیة العربیة والهویة االسالمیة لمليء الفراغ بقیمها، في ظل تطور 

السریع للعالم بفضل العولمة وتحوله لقریة صغیرة تسهل فیه عملیة تفتیت تلك المجتمعات، ویكون البقاء 

  .  2لألقوى

د أن هناك حاجة ملحة إلى دراسة القیم السیاسیة للشباب، والتي یقع على عند ما سبق ذكره، نج وقوفا

رأسها طالب الجامعات، نظرًا لتمیزها والقادرة على إبداء آرائها، والتعبیر عن وتوجهاتها السیاسیة، وممارسة 

وٕاعداد  ، والتي یقع على عاتقها المساهمة في بناء اإلنسان النموذجي)الجامعات(نشاطاتها مختلفة داخل 

  الشباب للتنمیة، ونظًرا الستمرار عوامل التغییر وعدم ثبات القیم السیاسیة بشكل عام، فإن عملیة التغییر 

  

                                                 
 
  جامعة بن وليد  -والعلوم السياسية عضو هيئة تدريس بكلية االقتصاد.  

 15(،الجمهورية مجلةبعد تداعيات العوملة وتطوُّر وسائل االتصال والتكنولوجيا، - ، العادات والتقاليد وخطر الزوال واالنقراضهناء ذيبان 1

  https://www.yemeress.com/algomhoriah/2180188/  متاح على الرابط ) 2013سبتمرب

مجلة الجيل العلوم االنسانية الشباب اجلامعي اجلزائري منوذجاً،  -وارم العـيد، البعد الثقايف للعوملة وأثره على اهلوية  الثقافية للشباب العريب  2
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وعدم استقرار تلك القیم واندثار الضعیف منه أمر طبیعي ال مفر منة، مع وجود مجموعة من العوامل 

  .  1من وتیرة تغییر السریع في القیم، ودعاء البعض بأنها بالیة یجب التخلص منهاالتي تزید 

الدراسة بمحاولة اكتشاف ومعرفة أثر التغیر السیاسي في لیبیا على واقع القیم السیاسیة للشباب في  وتقوم 

الدراسة  فوتهد، 2حالة عدم استقرار سیاسي، في وجود تصارع قیمي في ظل انقسام سیاسي وانفالت أمني

لمحاولة قیاس ومعرفة طبیعة القیم السیاسیة لدى طالب الجامعات اللیبیة، بدراسة عینة عشوائیة من طالب 

فین لكل منهما أنماط معینة، تلجامعة سرت بمختلف الكلیات، في ظل وجود نقله بین نظامین سیاسیین مخ

تحدید مستوى القیم لدي الطالب بمعرفة  بمعرفة القیم السیاسیة، كونها تساعد على أهمیة الدراسةوتأتي 

نوعیتها ومدي ضعفها من قوتها لإلیجاد الحلول لها ومعالجتها، ألنهم الفئة التي سیؤول الیها أمر في قیادة 

ما طبیعة ومضمون القیم السیاسیة : وتنطلق هذه الدراسة من إشكالیة مفادها، 3المجتمع المستقبالن

لقیاس مجموعة من القیم ، وتم اختیار عینة عشوائیة من مختلف الكلیات، السائدة لدى طالب جامعة سرت؟

قیم قبول اآلخر، قیم الدیمقراطیة المعمول بها في العالم الغربي، وقیم التسامح والعفو، وقیم المساواة، : وهي

 ستمدتوقیم الوالء الوطني والسیاسي، وقیم المشاركة السیاسیة، والثقة في الحكومة ومؤسسات الدولة، و

مفردة من طالب الكلیات "200"تم توزیعها بالطریقة العشوائیة على عینة قوامها استبانهناتها من االدراسة بی

" 10"، وتحوي االستبانة على)الجامعات اللیبیة(كعینة عن المجتمع األكبر ) جامعة سرت(مجتمع الدراسة 

فقره لمعرفة المفحوص من حیث مكان السكن والتخصص والعمر ومستوى دخل األسرة، ومستوى تعلیم 

والتي یعتقد الباحث أنها سؤال لقیاس سبع مؤشرات من القیم السیاسیة، "32"الوالدین، كما تضم االستمارة

الدراسة، ومنهج وتم االستعانة بالمنهج الوصفي لوصف وتفسیر مشكلة تغطي معظم القیم السیاسیة، 

للوصول إلى ) spss(اإلحصائي بتحلیل البیانات اإلحصائیة الستمارة استبانة ببرنامج التحلیل اإلحصائي

   .نتائج البحث، واإلجابة على تساؤالت الدراسة 

  

                                                 
 

      205 - 201ص ص ). 2017خريف (، 135، العدد مجلة الشؤون اجتماعيةالفيتوري صاحل السطي، الثقافة السياسية يف ا�تمع اللييب، الشارقة،   1

، ورقة مت عرضها يف املؤمتر األول )مؤتمر باريس وباليرمو مثاًال ( - التنافس الدولي واثرة على مستقبل ليبياالفيتوري صاحل السطي، حممد هدية درياق،   2

  5ص . ) 2019مارس  13 -12(السياسة اخلارجية الليبية املنعقد يف طرابلسللدراسات االسرتاتيجية احملددات اجليوسياسية يف 
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الدراسة لجزأین أحدهما نظري، ویحوي معالجة أدبیات القیم السیاسیة بتعریفها، وعرض مضمونها قسمت 

وأبعادها، وعوامل التغیر فیها، واآلخر عملي یشمل عرض خطوات التحلیل الریاضي وتفسیر نتائج الدراسة 

أهم نتائج الدراسة واختبار  فیها، ثم خاتمة الدراسة والتي تحتويالمتعلقة بالقیم السیاسیة والعوامل المؤثرة 

  .الفرض والتوصیات

عوامل التي  - مكوناتها –خصائصها  - مصادرها - أهمیتها -تعریفها -السیاسیة القیم/ المحور األول

  تساعد على التغییر فیها

المحددات التي یتشكل السلوك اإلنساني بها، وهي عبارة عن تصورات من شأنها أن تعد القیم من أهم 

وك تفضیلي، حیث إنها تعتبر محدًدا ومرشًدا للسلوك التي توجه اختیارات من بین بدائل تفضي إلى سل

األفعال في المواقف المختلفة وتحدد نوع رد الفعل في موقف ما، ویساهم في تنظیم شبكة العالقات الحیویة 

قع ممارسه ألنشطة والتي تحدد هویة اإلنسان ومعني وجوده، ومن ثم فإن احتضان الفرد لقیم معینة یعني تو 

   .1سلوكیة تتسق مع تلك القیم

تمثل القیم اإلیجابیة قمة الهرم األعلى التي یسعى األفراد والمجتمع إلیها، وهي تلعب دورا كبیرا في إدراك  

، في حین یعتبر علماء النفس القیم من أهم 2األفراد لألمور من حولهم، وكذلك تصورهم للعالم المحیط بهم

الشخصیة، وتوجیه السلوك االنساني، وأنها ضروریة لتفسیر السلوك الشخصي واالجتماعي لألفراد مكونات 

وارتباط القوي بالدوافع التي تحرك اإلنسان، والتي تنظم فیها حاجاته ورغباته، ویرى كذلك أن األعمال التي 

  .  3لتصرفیقوم اإلنسان بها  محصورة بین السلوك والقیمة، فالقیمة هي موجهة للفعل وا

ویرى علماء االجتماع أن القیم تساهم في استمرار المجتمع وتكون قواعد الحاكمة له، والقیمة هي 

  استحسان المجتمع ،فالقیمة التي 

  4تالقي استحسان المجتمع تعتبر قیمة إیجابیة بینما القیمة التي ال تلقى استحسان هي قیمة سالبة للمجتمع

                                                 
 

  21ص ). 2006االنتشارالعريب،مؤسسة : بريوت(، نقد القيم مقاربات تخطيطية لمنهاج علمي جديدعبداهللا الفيفي،  1
  .20 -17ص ص ) . 1981يناير 6العدد :القاهرة (، مجلة النيلفاروق يوسف، القيم اإلجتماعية وإدراك احلقائق السياسية،   2
السودان ،جامعة اجلزيرة، كلية الرتبية، (رسالة ماجستري،  القيم المنظمة في كتب التاريخ بالمرحلة الثانوية في جمهورية اليمن،حيي حممد عبداهللا،   3

  .12ص).2018
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والقیم السیاسیة هي ما یعتقده أو یؤمن به األفراد فیما یتصل بعالقتهم بالنظام السیاسي، وهي اإلطار 

القیم أعم وأشمل من فكري ُیغلف األهداف المباشرة للحركة السیاسیة، وُیضفي علیها سموًا معینًا، و 

االتجاهات، فمجموعة من االتجاهات تتشكل في ما بینها من أجل تكوین قیم معینة، واالتجاهات متغیرة وأقل 

  .1ثباًتا من القیم، ولذلك فإن القیم أكثر أهمیة من االتجاهات في بناء شخصیة الفرد وتكوینه

حیث  الباحث، تتبناه الذي المرجعي لإلطار والقیم السیاسیة لیس لها تعریف واحد محدد، وٕانما تتعدد تبعاً  

بالنشاط والعمل السیاسي وحل مشكالت الجماهیر حول الحكم والسلطة، ویتمیز  األفرادعرفت بأنها اهتمام 

تصفون بقدرتهم على توجیه غیرهم، األشخاص الذین تسود عندهم هذه القیم في نواحي الحیاة المختلفة وی

ویسعون إلى السیطرة والتحكم في المجتمع، والقیمة السیاسیة تعكس اهتمام الفرد ومیله للحصول على القوة 

وتفضیل السلوك القیادي، وتوجیه اآلخرین وممارسة القوة والسیطرة ومعالجة المشكالت العامة والمیل إلى 

هي القیمة التي یحاول النظام السیاسي بثها في مجتمع إلبراز هویته، و ، السلطة الشخصیة والنفوذ والشهرة

وتحقیق االستقرار بین مختلف الفئات مستعیًنا في ذلك بكل المؤسسات لتحقیق هذه األهداف، كما تعتبر 

مجموعة القیم التي تعكس الشعور بالهویة الوطنیة واالنتماء للوطن وتساهم في إعداد الفرد تجاه المشاركة 

  . 2السیاسیة داخل المجتمع

والقیم هي مجموعة من األحكام المعیاریة المتصلة بمضامین واقعیة یتشربها الفرد من خالل انفعاله  

وتفاعله مع المواقف والخبرات السیاسیة المختلفة، ویشترط أن تنال هذه األحكام قبوًال من جماعة، حتى 

 محصلة تفاعل اإلنسان، بإمكانیاته الشخصیة، مع تتجسد في سیاقات الفرد وسلوكه، فالقیم ماهي إال

متغیرات اجتماعیة والسیاسیة وثقافیة معینة، لذلك فإنها محّدد أساسي من المحّددات الثقافیة للمجتمع، وهي 

الحكم الذي یصدره اإلنسان على شيء ما مهتدیًا بمجموعة المبادئ والمعاییر الحاكمة وفق العقائد واألعراف 

   البعض أنها كل ما هو حري باهتمام الفرد والجماعة العتبارات محددة في شقها في حین یرىوالتقالید، 

  

  

  

                                                 
 
  .132ص ).1981مكتبة �ضة الشرق، : القاهرة(، دراسة في التنمية السياسيةالسيد عبد املطلب غامن،  1

يونيو  30يناير و 25السياسية لدى الشباب المصري بعد ثورتىدور وسائل اإلعالم الجديدة في تغيير بعض القيم حممد عبد البديع السيد،  2

  19ص ) . 2014بنها، كلية اآلداب جامعة بنها، (، 2013
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من توجهات الفرد السیاسي، وتكتسب من خالل وسائل متنوعه من وسائل التنشئة السیاسیة، وتحدد 

   .1وسلوكه

تلعب القیم دورًا في تحدید معالم وبناء الشخصیة، كذلك تعطي الفرد إمكانیة أداء ما هو : أهمیة القیم

مطلوب منه اجتماعیًا وسیاسیًا، لذلك تجعله الفرد أكثر تكیًفا وٕالماًما بالجوانب االجتماعیة والسیاسیة، وخلق 

الفرد من تصرفات اتجاه النظام السیاسي، وما تقوم به مؤسسات الدولة وما الرضا عن النفس لما یقوم به 

یصدر عنها من قرارات تساعده على مشاركة داخل المجتمع وتوجه نحو سیاق معین في الحراك السیاسي، 

وتخلق نوع من الوعي السیاسي، أما بالنسبة للمجتمع فإنها تحافظ على تماسك المجتمع، وتساعده على 

   .2التغیرات االجتماعیة والسیاسیة التي تحدثمواجهة 

أنها مكتسبة ولیست مورثة، وبالتالي یمكن قیاسها : للقیم مجموعة من الخصائص، منها: خصائص القیم

  وتقییمها، حیث تكتسب 

ذاتیا من المعتقدات التي یؤمن الفرد أو من خالل ما یتوارثه عن المجتمع ، فهي حصیلة خبرة وتفاعل مع 

، كما إنها ذات صبغة مثالیة أي یستمدها اإلنسان من فلسفة أو عقائد، وهي قطبیة، أي أنها ذات الجماعة

اتجاهین یمكن أن تكون إیجابیة أو سلبیة، وهي تتصف بالذاتیة بمعني إنها ذات طبیعة فردیة تصدر عن 

تضمن الجوانب المعرفیة األفراد وتختلف من فرد آلخر، كما أن القیم متداخلة مترابطة متضامنة، حیث أنها ت

  .3الخ...والوجدانیة والسلوكیة، وهي شاملة أي أنها متعددة منها قیم سیاسیة واجتماعیة 

للقیم العدید من المصادر التي تساعد على ترسیخها، ولكن تختلف درجة تأثیرها حسب : مصادر القیم

هو الجانب الذي یضبط القیم من حیث  )العقائدي(الحالة، والمرحلة العمریة للفرد، ویعتبر الجانب الدیني 

القبول او الرفض، فالقیم األكثر قبوًال وثباتًا هي القیم التي تتفق وتسیر في سیق موازي مع العقائد والعادات 

  ، وتعتبر 4والتقالید، بینما یتم رفض وعدم قبول القیم التي تتعرض مع الجوانب السابقة وخاصة الدینیة منها

                                                 
 

السودان ،جامعة اجلزيرة، كلية الرتبية، (، رسالة ماجستري، القيم المنظمة في مادة االحياء بالمرحلة الثانوية في جمهورية اليمنعبد الرمحن الويل،  1

  .8ص). 1998

  34-32ص ص). 2015السياسية ، للتنمية البحرين البحرين ، معهد(، العربي العالم في السياسّية والتنشئة التعليمرضا حممد هالل،  2

دار وائل، (، 5ـــــــ دراسة السلوك اإلنساين الفردي و اجلماعي يف منظمات األعمال، األردن،ط السلوك التنظيميقاسم القريويت،  حممد  3

  .179ص).2009

  .  75 -74ص ص ) . عمان، دار احلامد، دون سنة(،الصراع بين القيم االجتماعية والقيم التنظيمية في اإلدارة التربويةاخلزاعلة عبد اهللا عقلة جملي،  4
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مؤسسات التنشئة السیاسي واالجتماعي من أهمها، حیث یكتسب األفراد القیم من خالل مؤسسات صنفت 

بمؤسسات رسمیة وغیر رسمیة، وتعتبر األسرة هي أول تلك المؤسسات، والتي تتولد عنها مجموعة من القیم 

واها، غیر أن النظام حسب عادات وتقالید االجتماعیة، ویكون تركیزها على القیم االجتماعیة أكثر من س

السیاسي یقوم بدوره في التركیز على القیم السیاسیة التي یتبناها من خالل مجموعة من المؤسسات الرسمیة 

بغرض غرس القیم تواجهه السیاسیة التي یدعو إلیها من خالل المؤسسات التعلیمیة واإلعالمیة والنوادي 

فراد، حیث تعتبر خبرة الشخص مهمة وتظهر في التوزان إلخ، كما ال یمكن إغفال الخبرات السابقة لأل...

القیم التي یعطیها ألحداث، مثًال یعطي األفراد القیم غیر المتاحة أهمیة أكثر من القیم المتاحة، حیث یعطي 

  .  السجناء قیمة الحریة اعلى من غیرها من القیم السیاسیة األخرى، ألنها مفقودة لدیهم

م من ثالثة جوانب ال یمكن فصل فیما بینهما، ألنها تندمج و تتداخل وصوًال في تتكون القی: مكونات القیم

   :وحدة واحدة، و هذه العناصر هيالفرد كالنهایة لتعبیر عن 

حول موضوع معین،  تكونت لدیة  یقصد به ما لدى الفرد من خبرات ومعلومات/ المكون المعرفي  - 

ف، ویتمثل هذا المكون في معرفة صاحب القیمة للطریقة ویشمل المدركات والمفاهیم والحقائق والمعار 

، ونقل المعارف الصحیحة للسلوك أو التصرف المطلوب ، وكذلك النتائج التي یكافح من أجل الوصول إلیها

  .1لألفراد عن طریق وسائل االتصال والمؤسسات التعلیمیة والخبرات األخرى

االعتزاز بها، والشعور بالسعادة الختیارها، وهو یتضمن وهو مرتبط بتقدیر القیمة و  /المكون الوجداني - 

االنفعال بموضوع القیمة أو المیل إلیها أو النفور منها، وما یصاحب ذلك من حب واستحسان أو كره 

  .واستهجان، وكل ما یثیر المشاعر الوجدانیة و االنفعاالت التي توجد لدى الشخص نحو موضوع القیمة 

ویتضمن الترجمة الفعلیة للقیمة عن طریق ممارسة القیمة، وهو یشیر لألسلوب الذي   /المكون السلوكي - 

یجب أن یسلكه الفرد تجاه موضوع معین، وهو یشیر إلى استعداد الشخص أو میله لالستجابة، و إخراج 

حیث المضامین السلوك للقیمة في التفاعل اتجاه األحداث، ویعمل هذا العنصر بمثابة مرشد وموجه للسلوك 

  إن السلوك أو النشاط الذي یصدر عن الفرد یتحدد في ضوء ما یتبناه من القیم والتي 

  

                                                 
 

1 Alsati, Alfeetouri Salih. The political knowledge of Libyan university students: Sirte and Omar Al-Mukhtar 

universities as two examples. South African Journal of International Affairs, 2017, 24.4: 463-479.  
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10220461.2017.1413417 
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ممارسة القیمة والتمسك بها وترجمتها إلى  وأخیراعن طریقها یتم تحدید البدائل، ثم تقدیر القیمة واالعتزاز بها، 

 .1ممارسة وفق نظام القیمي معین

األفراد لیسوا بمعزل عن المحیط الذي یعیشون فیه، حیث یتأثرون خالل  :التغیر في القیم السیاسیة

تساهم بقدر ما حیاتهم بالعدید من المتغیرات، بالطریقة المباشرة أو غیر المباشرة، وهذه التغیرات تترك أثرًا و 

على عدد من ، وتتمیز القیم السیاسیة بأنها متغیرة، ویتوقف حجم ومدى التغیر في تكوین مالمح شخصیتهم

معدل التغیر في البني االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة للمجتمع، ودرجة اهتمام النخبة : العوامل منها

لدولة إلحداث التي یمر بها المجتمع، وتنقسم لعاملین الحاكمة بالتغیر الثقافي، وحجم االهتمام الذى تولیه ا

  : هما

تتسم بأنها تلقائیة غیر موجهة، وتحدث ببطء وتكون العملیة فیها تراكمیة، وهو : العوامل الطبیعي -أ

تغییر أنماط القیم یصاحبها تغیر في المجتمع وازدیاد التعرف على ثقافات وقیم شعوب أخرى، ویحدث مع 

سیاسي، أو تطور في أدوات اإلنتاج، ویتصف هذا النوع  باالستمراریة، وغالبًا ما یتم هذا تطور النظام ال

  :  2التغییر نتیجة أحد العوامل التالیة

حدوث تغییرات اقتصادیة أو سیاسیة أو اجتماعیة یؤدي إلى تغییر : التحوالت االقتصادیة واالجتماعیة  - 

العالقات الطبقیة في المجتمع یعمل على ظهور أو اختفاء بعض مماثل في القیم عامة بنفس الوتیرة، فتغیر 

المفاهیم التي تعظم دور طبقي بشكل ما، ویبرز عنها ارتضاء بقیم حقوق اإلنسان وااللتزام بها، كذلك تحول 

المجتمع من الزراعي إلى صناعي یترتب علیه تغییر في القیم، فغالبًا الفرد في المجتمع الزراعي محلي یكون 

ر قبوًال بالمفاضلة التحكمیة بین الناس، وأشد خنوًعا للسلطة، وأقل شعورا بالقدرة على التحكم في قوى أكث

 . 3الطبیعة، بینما في المجتمع الصناعي یحدث العكس

التغییر في نظام الحكم یغیر في القیم السیاسیة للمجتمع، فالنظام  الدكتاتوري أو : تغیر النظام السیاسي - 

   في ظهور قیم عدم المشاركة وكراهیة السلطة والخوف منها وتفشي النزعة الفردیة، وتزید من التسلطي یسهم

  

  

                                                 
 

 http://educapsy.com/blog/valeur-419/    ، متاح على الرابطالقيم، مفهومها، نشأتها واكتسابهاعبد الرمحن ملعايطة،  1

كلية االقتصاد والعلوم السياسية، قسم : جامعة القاهرة(، رسالة ماجستري، دور العامل الخارجي في تغيير الثقافة السياسيةداليا أمحد رشدي عرفات،   2

  . 50-47ص ص ). 2007العلوم السياسية، 

  198ص ). 2002القاهرة ، دار النهضة الشروق،(، نظريات النظم السياسيةعلى امحد عبد القادر، كمال املنويف،  3
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اخ الحریة السیاسیة یوجد قیم القیم السلبیة، من ناحیة أخرى تساعد الممارسة الدیمقراطیة بما تفرضه من من

  . 1تدعو للتعددیة السیاسیة وتطور اآلراء واالتجاهات

یمكن حدوث تغییر في القیم السیاسیة نتیجة لتغییر في أنماط ومؤشرات التنشئة : التعبئة االجتماعیة -

 وحدیثة، ومن هذه المؤشرات تحضر وارتقاء بمستوى التعلیم  جدیدةوثقافة المجتمع، مع تعرض األفراد ألنماط 

للمجتمع، أو تعرضه لوسائل األعالم موجهة، تزید من وعي وٕادراك المجتمع بالجوانب السیاسیة،  -

 . 2وتساعد في ظهور قیم جدیدة

اصر وهذا النوع عكس السابق یحدث بتأثیر ووجود عن: العوامل الموجهة للتغیر في القیم السیاسیة -ب

  فاعلة تؤدي لعملیة تغییر، 

  :ویتم ذلك وفق جهود مكثفة ومخططة لتغییر في النسق القیمي، ویحدث ذلك وفق مستویین 

  :ویقصد به مجموعة عوامل خارجیة تكون موجهة تسهم في تغییر القیم، ومنها: العوامل الخارجیة - 

 المجتمع السیاسیة واالقتصادیة وذلك بفرض نظام سیاسي یسعي إلى تغییر بنیة : االحتالل العسكري

تغییر القیم  إحداثمواكبة ذلك بالمساهمة في  ىواالجتماعیة، وبطبیعة الحال یعمل المحتل عل

السیاسیة یخدم توجهاته ویسعي لإلیجاد المبرر لها، ومن األمثلة على ذلك ما حدث أفغانستان والعراق، 

دة األمریكیة، وما فرضته الدول االستعماریة في ومحاولة زرع القیم السیاسیة مساندة للوالیات المتح

الحروب العالمیة على الدول المحتلة من ثقافة أثرت على قیمها السیاسیة، كنظام األحزاب ومؤسسات 

  .3وغیر ذلك...المجتمع المدني وشكل نظام والقوانین

 من الجوانب التي ال تقل أهمیة عن سابقاتها وهو االنفتاح على المعرفة العالمیة، ففي سیاق : العولمة

مع تطورها بشكل كبیر " اإلنترنت"الفضاء المفتوح وتكوین الفضاء االفتراضي من وسائل االتصال 

قتصاد الحر، ثقافة حقوق اإلنسان، والدیمقراطیة، وثقافة اال: ذاعت عدة أنواع من  ثقافات منها

والحكومة الرشیدة، وثقافة التكتالت الكبرى، والتدخل بحجة تمكن المرأة والتعددیة، ناهیك عن اإلعالم 

  ما كان لتكون لوال  2010الخارجي الموجه وما شهدته الدول العربیة من تغیرات واحتجاجات من بعد 

                                                 
 

جامعة (، رسالة دكتوراه، "دراسة على طالب جامعتي سرت وعمر المختار"الثقافة السياسية لطالب الجامعات الليبية الفيتوري صاحل السطي،  1

  50ص ). 2017لوم السياسية قسم علوم سياسية، القاهرة ،كلية االقتصاد والع

2  Samuel Huntington & Jorge, Dominguez , political development , Hand book of political science, California: 
Wesley pub. comp , vol . 3, 1975.p.27. 

 77 - 76ص ص ). 2014يونيو (السادس،  ، القاهرة، العددأفاق سياسيةصربي سعيد، الثقافة وسيادة القانون،   3
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  دعم اإلعالم الخارجي والتعبئة اإلعالمیة وتهویل األحداث وتكبیرها، ومساهمة قنوات وشركات

 .1إعالمیة دولیة في مساندة ذلك وفق مصالحها وأجندة تخدمها، أثر ذلك في تغییر بعض القیم

 :ویكون ذلك وفق حدوث تغییر  داخلیة، ومنها:   العوامل الداخلیة

  وصول حزب للسلطة یعتمد على أیدیولوجیة معینة یحاول نشرها، مثل األحزاب الملتزمة باألیدیولوجیة

الماركسیة أو اللیبیرالیة، والتي تسعي إلى إحداث تغییر ثقافي موجه، وذلك بغرس قیم ثقافیة جدیدة 

 .طاعة ألوامر السلطة السیاسیة واتباع النهج واألیدیولوجیة التي تسعى لترسیخهاتؤكد على ال

  حدوث تغییر في شكل الحكم یرافقه تغییر في الثقافة السیاسیة یؤثر ذلك بظهور قیم جدیدة أو اندثار

  حمل معه ثقافة التغییر لغرس قیم جدیدة في  1952واستبعاد قیم أخرى، فالنظام الثوري في مصر 

 مجتمع من أجل إرساء قواعد ثوریة جدیدة، وعادة یشهد حملة إعالمیة، وثقافیة شاملة من أجل ال

 .2مواكبة التغییر السیاسي بتغییر في الثقافة السیاسیة

 الثورات والحروب األهلیة عادة ما تسفر عن تغییر في التوجهات والمعتقدات : الثورات والحروب

مثال البوادر التي ظهرت بعد الثورة الفرنسیة ساعدت على غرس والمشاعر لألفراد، منها على سبیل ال

 .    قیم الحریة والمساواة في المجتمع الفرنسي، والثورة المصریة ساهمت في بروز المد القومي 

  سیاسات التحدیث بعد االستقالل، حیث شهدت فترة استقالل معظم الدول العالم الثالث، ظهور بعض

 الشعارات من أجل 

إضافة لذلك یرى البعض من أجل قیام بالتنمیة الشامل التحدیث والتنمیة، صاحبها ظهور قیم جدیدة، 

 للمجتمعات البشریة 

بشكل عام، بإمكانیة سیطرة ثقافة واحدة للعالم تحمل قیم الدول القویة للسیطرة على العالم واختفاء أو 

  ویمكن عرض ، 3الشعوباضمحالل القیم المحلیة األخرى لكي یسهل التعامل بین 

   : 1أهم القیم السیاسیة التي یركز علیها النظام السیاسي

                                                 
 

جامعة اجلزائر، كلية (رسالة ماجستري،   ،نمط الثقافة السياسية لحزب جبهة التحرير الوطني بين األحادية والتعددية الحزبيةإبراهيم،  بوناصر  1

 54ص). 2011العلوم السياسية واألعالم، قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية،

: اإلمساعلية(، رسالة دكتوراه، دراسة حالة لجامعة قناة السويس - الثقافة السياسية لطالب الجامعات المصريةيف امحد عمر، سيد أبو ض  2

 29ص). 1993جامعة قناة السويس، 

دار االبل للنشر : بنغازي(، في ضوء تجارب التحديث والتنمية العربية: ، المجتمع المدني والديمقراطيةعلي عباس مراد وفتحي حممد البعجة  3

  250-240ص ص ).  2005والتوزيع، 
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بكل ما یترتب علیها من تشیر المواطنة إلى االرتباط القوي بالدولة والنظام السیاسي : قیم المواطنة -

، ویعد من المفاهیم المهمة التي تقوم األنظمة السیاسیة بغرس قیمها السیاسیة عبر الوسائل المختلفة، التزامات

، كما تشیر إلى 2وتؤثر على سلوك الفرد بالمطالبة بحقوقه المدنیة واالقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة

  وهو شعور األفراد بالهویة القومیة  ،السیاسي، وتضم االنتماء القومي االرتباط القوى للفرد بالدولة والنظام

لها أهمیتها في بناء متجاوزین في ذلك القیم المحلیة الضیقة التي تدعو للوالءات الطائفیة أو القبیلة، و  -

تلك ، وخلق قیم مواطنة فاعلة لإلنسان وترسخ ممارسة الحقوق اإلنسان واالطمئنان بضمان 3الدولة القومیة

  . 4الحقوق في الدستور

یقصد بها عدم االعتداد بالكفاءة وحدها في التمییز بین األفراد والندیه بین الجمیع إزاء : قیم المساواة -

، لیكون كل المواطنین متساوین بغض السلطة العامة والتنمیة المتوازنة بین مختلف أفراد المجتمع في الدولة

، ومنها قیم المساواة السیاسیة، أي قیم المساواة بین األفراد في الحقوق 5ئفیةالنظر النتماءاتهم السیاسیة والطا

السیاسیة بحسب ما یحدده القانون بحیث یكون لهم الحق في التصویت واالنتخاب بحریة كاملة دون قیود، 

قبول ، وأن تكون لدى األفراد قیم قبول اآلخرین برحابة صدر ب6والحق في الترشح لتولي المناصب العامة

نتائج االنتخابات بنجاح والخسارة، كذلك قیم المساواة القانونیة، بحیث یحمل األفراد قیم قبول المساواة أمام 

  القانون، وتكون المعاملة بنفس 

    .7الطریقة وتسري تطبیق ذلك جمیع أفراد المجتمع

                                                                                                                                                             

جامعة (دراسة ميدانية يف قرية بين عدي مبحافظة أسيوط، رسالة ماجستري، : الثقافة السياسية للمواطنين في مصردعاء عبد اهللا حممد عبد اجلليل،  1

  73 - 70ص ص). 2014كلية االقتصاد والعلوم السياسية، : القاهرة

 

  137ص ). 2011يناير (، 41،القاهرة ،العدد مجلة الديمقراطيةالشيماء عبدالسالم أبراهيم، املواطنة والقيم األساسية اليت ترتبها يف ا�تمع،   2

  59ص) . 1994بريوت، مركز دراسات الوحدة العربية، (،الدولة ضد األمة/ المحنة العربيةبراهان غليون،   3

كلية االقتصاد والعلوم : جامعة القاهرة(، رسالة دكتوراه، دراسة ميدانية في قرية مصرية - السياسية للفالحين المصريينالثقافة كمال املنويف،  5

 .28ص). 1978السياسية، 

  .13ص.  مرجع سابقدراسة حالة لجامعة قناة السويس،  - الثقافة السياسية لطالب الجامعات المصريةسيد أبو ضيف امحد،   6
6  Russel Hanson , political culture, lnrerparty competition and political efficaay in the American states 

,(oxford university ,1980).p .2 

لية ك: جامعة القاهرة(، رسالة ماجستري، "2008- 2003دراسة النظام السياسي المصري: "المواطنة واإلصالح السياسيحنان كمال ابوسكني،  7

 25ص ). 2009االقتصاد والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، 
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وهي تعد تتویجًا لكل ما یمكن للفرد أن یتمتع به من حریات في مجاالت الحیاة كافة، وتعني : قیم الحریة  -

 غیاب القیود والموانع، فضًال 

السیاسي من منظور فرض المطالب أو سحب التأیید، أو  عما تتیحه للمجتمع من حق المبادرة إزاء النظام

   .1وضع السیاسات التي تستجیب إلرادة المجتمع

وهي من أهم الركائز التي تقوم علیها قیم الحریة السیاسیة، وتتوقف على إتاحة : المشاركة السیاسیة -

  الفرصة للمشاركة أمام الجمیع 

 

من رغبة األفراد في االلتزام بالقواعد والضوابط التي تسنها الدولة، دون استثناء، بوجود قنوات للمشاركة تزید 

وأن تكون هناك قیم قبول بنتائج التصویت والمشاركة في االنتخابات، وترشیح األفراد نفسهم والوصول 

  . 2لمنصب سیاسي

الریاضي  تفسیر نتائج التحلیل( -الجانب العملي لقیاس القیم السیاسیة ألفراد العینة/المحور الثاني

  )المتعلقة بالقیم السیاسیة 

  :تحدید مستوى المؤشرات/ أوالً 

) 5ــــــ 3.51(المستوى المرتفعة وتقع عالماته بین: حدده مستوى مؤشرات القیم السیاسیة بثالثة مستویات

من  ، والمستوى الضعیفة والذي تكون عالماته أقل)3.50ــــ 1.51(درجة، والمستوى المتوسط یقع بین درجتین 

سؤاًال لتحدید قیاس المؤشر القیم ) 32(درجة، وكل مؤشر یتكون من مجموعة من األسئلة بلغ عددها) 1.5(

السیاسیة البالغ عددها سبع مؤشرات، وتم تحدد عالمة لكل سؤال تقل في الجانب السلبي للقیم بحیث تكون 

مجموع تلك العالمات یكون مستوى العالمة صفًرا، وتزید في الجانب اإلیجابي حتى تصل لـخمس عالمات، و 

المؤشر، في حین األسئلة التي لم یتم اإلجابة علیها أو إجابتها غیر واضحة تم استبعدها من القیاس، وتم 

لقیاس مدى ثبات االستمارة، وبینت النتائج مستوى " ألفا كرو نباخ" اختبار صدق استبانة باستخدام مقیاس

  .لك أكثر ثباًت، ویتسم باالتساق ، یعتبر ذ)0.645(الصدق القیم تراوح

  :نتائج تحلیل القیم السیاسیة/ ثانًیا

                                                 
 

 147 -141ص ص.، مرجع سابق الثقافة السياسية للمواطنين في مصردعاء عبد اهللا حممد عبد اجلليل،   1

لعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، جامعة القاهرة، كلية االقتصاد وا( ، رسالة دكتوراه، المشاركة السياسية في مصرالسيد عبد املطلب غامن،  2

 176ص ) . 1979
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من  )%80.7(بنسبة مستوى القیم متوسط

  

، وخاصة في المجتمعات غیر )فكری�ا

تبین  حیث، وأظهرت نتائج التحلیل ارتفاع قبول القیم اآلخر، 

  في المستوى المتوسط ویمیل قلیًال لالرتفاع، 

لجمیع العالقات الثنائیة بین مؤشر قیم قبول األخر والمتغیرات 

  ، أن التوزیع النسبي لمؤشر قیم 

  

  
  یوضح توزیع مؤشر قیم قبول االخر

كما أوضحت النتائج ارتفاع قبول القیم لدى الطالبات اإلناث أكثر من الطلبة الذكور، حیث تم قبول 

مع ارتفاع قبول المؤشر في المستوى 

، وبینت النتائج قبول الكلیات %)

 /، متاح على الرابط

https://elaph.com/Web/AsdaElaph/2006/6/158307.htm l                      

1.50ضعیف اقل من 

3.50ــــ1.51

5ــــــ  3.51
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مستوى القیم متوسطبینت نتائج التحلیل للقیم السیاسیة لطالب جامعة سرت بأن 

 :، كما هي بشكل التالي %)13.3(مرتفعة بنسبة 

  یبین مؤشر القیم السیاسیة) 1( شكل رقم 

  : نتائج مؤشرات القیم السیاسیة الفرعیة للعینة

 :  

فكری�ا/ عقائدی�ا/دینی�ا(بقبول الطرف اآلخر أي المخالف والمختلف له 

  

، وأظهرت نتائج التحلیل ارتفاع قبول القیم اآلخر، 1الفرص أمام مختلف التیارات الدینیة األخرى

في المستوى المتوسط ویمیل قلیًال لالرتفاع،  )3.50ـ 1.51(من العینة وقعت بین الدرجتین 

لجمیع العالقات الثنائیة بین مؤشر قیم قبول األخر والمتغیرات ) جاما(وبالمقارنة مستوى المعنویة لمقیاس 

، أن التوزیع النسبي لمؤشر قیم )α ≤0.005(المستقلة األخرى بمستوى المعنویة

  : بول اآلخر ال یـتأثر بأي من المتغیرات المستقلة، كما هي بالشكل التالي

یوضح توزیع مؤشر قیم قبول االخر) 2(شكل رقم 

كما أوضحت النتائج ارتفاع قبول القیم لدى الطالبات اإلناث أكثر من الطلبة الذكور، حیث تم قبول 

مع ارتفاع قبول المؤشر في المستوى %) 24.4(، بینما الطلبة تم تقبلهم للقیمة بنسبة 

%)30.3(لطالبات، یقابله الطلبة الذكور بنسبة %) 

                                         

، متاح على الرابط) 2019يونيو (، 6608ملاذا؟،جريدة إيالف االلكرتوين، العدد .. 

                                                                                     https://elaph.com/Web/AsdaElaph/2006/6/158307.htm l

1

81.4

17.5
قیم قبول األخر

ضعیف اقل من 

1.51متوسط 

3.51جید 
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بینت نتائج التحلیل للقیم السیاسیة لطالب جامعة سرت بأن 

مرتفعة بنسبة العینة، وبدرجة 

نتائج مؤشرات القیم السیاسیة الفرعیة للعینة/  ثالثًا

: قیم قبول اآلخر. 1     

بقبول الطرف اآلخر أي المخالف والمختلف له  وذلك   

  المتجانسة، وٕاتاحة كامل 

الفرص أمام مختلف التیارات الدینیة األخرى

من العینة وقعت بین الدرجتین  )%81.4( أن نسبة

وبالمقارنة مستوى المعنویة لمقیاس 

المستقلة األخرى بمستوى المعنویة

بول اآلخر ال یـتأثر بأي من المتغیرات المستقلة، كما هي بالشكل التاليق

  

كما أوضحت النتائج ارتفاع قبول القیم لدى الطالبات اإلناث أكثر من الطلبة الذكور، حیث تم قبول 

، بینما الطلبة تم تقبلهم للقیمة بنسبة )%75.6(المؤشر بنسبة

%) 69.7(المرتفعة بنسبة

                                                
 

.. حسن امحد عمر، �ميش اآلخر 1
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یات العلوم النظریة ، بینما طلبة الكل

التحلیل اإلحصائي قیم قبول اآلخر حسب أعمار أفراد العینة بشكل متوسط، مع ارتفاع نسب 

والذى من خالله یتبین األعمار األقل سن�ا أكثر 

كز المدن هم أكثر قبوًال للقیم قبوًال لقیم قبل اآلخر، في حین أظهرت النتائج حسب السكن بأن أبناء سكان مرا

  

  .وفقًا للعمر 

، )ل فما فوق.د 601(بینت النتائج التحلیل قیمة قبول اآلخر حسب مستوى الدخل مرتفعة لفئة الدخل 

 600(، واألقل من%)20.10(، بینما انخفض القبول لذوي الدخل غیر المحدود بنسبة 

حیث تبین أن طالب  ، بینما أظهرت النتائج بأن السنوات األحدث أكثر قبوًال للقیم،

، ثم تستمر بالهبوط حتى %)30.11

، وبتحلیل بعض جوانب التي تم عرضها، والتي تشمل قبول قیم الطرف اآلخر، والتي 

  :، وقبول نتائج المنبثقة عنها، وتم تحدیدها بجانبین هما

1.40

الفئات ضعیف

الفئات متوسط

الفئات مرتفع
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، بینما طلبة الكل%)62.3(للمؤشر بارتفاع تقبل الطلبة الكلیات العلوم التطبیقیة بنسبة 

التحلیل اإلحصائي قیم قبول اآلخر حسب أعمار أفراد العینة بشكل متوسط، مع ارتفاع نسب 

والذى من خالله یتبین األعمار األقل سن�ا أكثر ) 3(، كما هو بالرسم رقم )سنة 22+

قبوًال لقیم قبل اآلخر، في حین أظهرت النتائج حسب السكن بأن أبناء سكان مرا

  % ). 1.74(، ویقل لدى سكان القرى 

  

وفقًا للعمر  مؤشر قیم قبول االخر یوضح)  3( شكل رقم 

بینت النتائج التحلیل قیمة قبول اآلخر حسب مستوى الدخل مرتفعة لفئة الدخل 

، بینما انخفض القبول لذوي الدخل غیر المحدود بنسبة 

، بینما أظهرت النتائج بأن السنوات األحدث أكثر قبوًال للقیم،

30.11(، یلیها السنة األولى بنسبة%)40.3(السنة الثانیة أكثر قبوًال بنسبة 

، وبتحلیل بعض جوانب التي تم عرضها، والتي تشمل قبول قیم الطرف اآلخر، والتي 

، وقبول نتائج المنبثقة عنها، وتم تحدیدها بجانبین همااً قبل االطراف السیاسیة للمشاركة مع

                                         

 22+21(سنة أو أقل 20
)  سنة

)23+24 
)  سنة

سنة فما  25
فوق

0%

100%

0%

45.30%

50.70%

2.70%40%
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للمؤشر بارتفاع تقبل الطلبة الكلیات العلوم التطبیقیة بنسبة 

  %).37.7(نسبة

التحلیل اإلحصائي قیم قبول اآلخر حسب أعمار أفراد العینة بشكل متوسط، مع ارتفاع نسب  كشف    

+21(القبول للفئة العمریة 

قبوًال لقیم قبل اآلخر، في حین أظهرت النتائج حسب السكن بأن أبناء سكان مرا

، ویقل لدى سكان القرى %)78.49(بنسبة 

  

  

   

بینت النتائج التحلیل قیمة قبول اآلخر حسب مستوى الدخل مرتفعة لفئة الدخل  

، بینما انخفض القبول لذوي الدخل غیر المحدود بنسبة %38.14(بنسبة 

، بینما أظهرت النتائج بأن السنوات األحدث أكثر قبوًال للقیم،%)11.86(بنسبة ) ل.د

السنة الثانیة أكثر قبوًال بنسبة 

، وبتحلیل بعض جوانب التي تم عرضها، والتي تشمل قبول قیم الطرف اآلخر، والتي %)2.3(یصل لدرجة 

  :تم تحلیلها تبین

قبل االطراف السیاسیة للمشاركة مع. أ
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السماح بالترشح لمختلف التیارات على حد سواء بعدم التفریق بینهما على أساس سیاسي أو جهوي في 

مشاركة كامل التیارات السیاسیة والجهویة والقبلیة، وٕاتاحة الفرصة 

  العینة تدعو لعدم اإلقصاء 

من العینة بمشاركة الجمیع في االنتخابات 

  :على ذلك، كما هي موضحة بالشكل التالي 

  

  یوضح مدي التسامح وتقبل الطرف االخر

لقیاس مدى تقبل أصحاب األفكار المعارضة من عدمه، تم طرح 

، بینت النتائج أن أفراد العینة لدیهم قیم سیاسیة 

للمعارضین لهم فكریًا  هي نسبة تقبلهم

التعامل مع المعارضین لهم سیاسًیا، وهذا من اآلثار الجانبیة 

الترشح لالنتخابات الطالبیة للجمیع 
من مختلف التیارات

حرمان بعض المجموعات من 
المشاركة في االنتخابات الطالبیة

الشعور بالنفور من أصحاب األفكار 
السیاسیة المعارضة الٌ فكارى
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السماح بالترشح لمختلف التیارات على حد سواء بعدم التفریق بینهما على أساس سیاسي أو جهوي في 

مشاركة كامل التیارات السیاسیة والجهویة والقبلیة، وٕاتاحة الفرصة : بطرح سؤال، "مجتمع الدراسة

العینة تدعو لعدم اإلقصاء  ، حیث بینت النتائج أن أغلبیةللمشاركة في االنتخابات الطالبیة بالجامعة

من العینة بمشاركة الجمیع في االنتخابات % 64.15السیاسي ألي من التیارات، حیث أكدت نسبة 

على ذلك، كما هي موضحة بالشكل التالي % 16,98الطالبیة، بینما اعترض نسبة

  

  

  

یوضح مدي التسامح وتقبل الطرف االخر) 4(شكل رقم 

لقیاس مدى تقبل أصحاب األفكار المعارضة من عدمه، تم طرح : تقبل أصحاب األفكار المعارضة

، بینت النتائج أن أفراد العینة لدیهم قیم سیاسیة شعور بالنفور من أصحاب األفكار السیاسیة المعارضة

هي نسبة تقبلهم% 46لقبول أصحاب األفكار المعارضة، حیث أفادت العینة نسبة 

التعامل مع المعارضین لهم سیاسًیا، وهذا من اآلثار الجانبیة %  22في حین رفض نسبة 

  .للحروب وحالة النزوح التي رافقتها 

                                         

ال اوافقمحایداوافق
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21.84
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45.63
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من مختلف التیارات

حرمان بعض المجموعات من  
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السماح بالترشح لمختلف التیارات على حد سواء بعدم التفریق بینهما على أساس سیاسي أو جهوي في  -

مجتمع الدراسة"الجامعة 

للمشاركة في االنتخابات الطالبیة بالجامعة

السیاسي ألي من التیارات، حیث أكدت نسبة  

الطالبیة، بینما اعترض نسبة

 

تقبل أصحاب األفكار المعارضة - 

شعور بالنفور من أصحاب األفكار السیاسیة المعارضة: سؤال

لقبول أصحاب األفكار المعارضة، حیث أفادت العینة نسبة 

في حین رفض نسبة ، وعدم النفور منهم

للحروب وحالة النزوح التي رافقتها 
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القیم الدیمقراطي من نظام لآلخر، حیث یرى البعض عند تطبیق الدیمقراطیة الغربیة في المجتمعات 

العربیة تجاهل االختالفات الدینیة والقیم والعادات، لذلك حاول الباحث معرفة رأي العینة في الدیمقراطیة على 

قبول القیم الدیمقراطیة المعمول بها في 

 :، كما هي موضحة بالشكل التالي

  
  قبول القیم الدیمقراطیة المعمول بها في الغرب

لإلناث، %) 66.2(البیانات ارتفاع قبول المؤشر لدى اإلناث أكثر من الذكور بنسبة 

للذكور، في حین نجد تناغًما بین قبول قیمة الدیمقراطیة الغربیة حسب نوع الكلیة لصالح 

  :الشكل التاليكلیات العلوم التطبیقیة، وحسب السنوات الدراسیة، السنوات األحدث أكثر قبوال، كما هي ب

  
  .یوضح مستوى مؤشر قبول القیم الدیمقراطیة الغربیة حسب السنوات الدراسیة

، في حین في الكلیات العلوم %)64

سابق القیم حسب الفصول  ، في حین سارت نتائج التحلیل على ما هي علیه في

نتائج التحلیل قبل مؤشر حسب أعمار العینة 

، یلیها الفئة األولى %)49(بنسبة 

، وتستمر في االنحدار لقبول القیم للفئة األخرى، كما أظهرت نتائج قبول 

خل المتوسط أكبر قبوًال لقیمة الدیمقراطیة الغربیة من غیرهم، حیث تبین قبول 

السنة الرابعة

ضعیفة
متوسط
مرتفع

الدراسیة رسم یوضح قبول قیم الدیمقراطیة حسب مستوى الفصول
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 قیم الدیمقراطیة المعمول بها في الدول الغربیة 

القیم الدیمقراطي من نظام لآلخر، حیث یرى البعض عند تطبیق الدیمقراطیة الغربیة في المجتمعات 

العربیة تجاهل االختالفات الدینیة والقیم والعادات، لذلك حاول الباحث معرفة رأي العینة في الدیمقراطیة على 

قبول القیم الدیمقراطیة المعمول بها في  الطریقة الغربیة، ومدى مالءمتها للتطبیق في لیبیا، وبینت النتائج

، كما هي موضحة بالشكل التالي)%28.2( تمیل لالرتفاع بنسبة  )%66( الغرب بشكل متوسط بنسبة

قبول القیم الدیمقراطیة المعمول بها في الغرب)  5(شكل رقم 

البیانات ارتفاع قبول المؤشر لدى اإلناث أكثر من الذكور بنسبة 

للذكور، في حین نجد تناغًما بین قبول قیمة الدیمقراطیة الغربیة حسب نوع الكلیة لصالح 

كلیات العلوم التطبیقیة، وحسب السنوات الدراسیة، السنوات األحدث أكثر قبوال، كما هي ب

یوضح مستوى مؤشر قبول القیم الدیمقراطیة الغربیة حسب السنوات الدراسیة) 

64(وأظهرت البیانات قبول القیم في التخصصات العلوم التطبیقیة بنسبة 

، في حین سارت نتائج التحلیل على ما هي علیه في

نتائج التحلیل قبل مؤشر حسب أعمار العینة  الدراسیة، بارتفاع قبول القیم في السنوات األحدث، كما بینت

بنسبة ) سنة 22+21(بشكل متوسط، وقبول للمؤشر بشكل مرتفع للفئة العمریة

، وتستمر في االنحدار لقبول القیم للفئة األخرى، كما أظهرت نتائج قبول %)41(بنسبة

خل المتوسط أكبر قبوًال لقیمة الدیمقراطیة الغربیة من غیرهم، حیث تبین قبول القیمة حسب الدخل بأن ذوي الد
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قیم الدیمقراطیة المعمول بها في الدول الغربیة .2 

     

القیم الدیمقراطي من نظام لآلخر، حیث یرى البعض عند تطبیق الدیمقراطیة الغربیة في المجتمعات  تختلف 

العربیة تجاهل االختالفات الدینیة والقیم والعادات، لذلك حاول الباحث معرفة رأي العینة في الدیمقراطیة على 

الطریقة الغربیة، ومدى مالءمتها للتطبیق في لیبیا، وبینت النتائج

الغرب بشكل متوسط بنسبة

البیانات ارتفاع قبول المؤشر لدى اإلناث أكثر من الذكور بنسبة  أظهرت  

للذكور، في حین نجد تناغًما بین قبول قیمة الدیمقراطیة الغربیة حسب نوع الكلیة لصالح %) 33.8(یقابلها

كلیات العلوم التطبیقیة، وحسب السنوات الدراسیة، السنوات األحدث أكثر قبوال، كما هي ب

)  6(شكل رقم 

وأظهرت البیانات قبول القیم في التخصصات العلوم التطبیقیة بنسبة 

، في حین سارت نتائج التحلیل على ما هي علیه في%)36(النظریة بنسبة 

الدراسیة، بارتفاع قبول القیم في السنوات األحدث، كما بینت

بشكل متوسط، وقبول للمؤشر بشكل مرتفع للفئة العمریة

بنسبة) سنة وأقل 20من (

القیمة حسب الدخل بأن ذوي الد
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، في حین األقل دخًال وفئة الدخل غیر المحدود كانت 

  ؤشر قبول لجمیع العالقات الثنائیة بین م

α≤ 0.005 ( أن التوزیع النسبي

وحول الجوانب التي تم قیاسها لتوضح 

الدیمقراطیة على النهج الغربي في لیبیا بطرح 

وأوضحت النتائج  المعمول بها في العالم الغربي؟،

بأن معظم الطلبة یرون عكس ذلك، أي تطبیق نظام دیمقراطي یكون مخالًفا للنظام الغربي، حیث ترى 

من العینة على % 29بأن الوضع ال یتحسن بتطبیق الدیمقراطیة الغربیة، بینما وافق نسبة 

  :تطبیق الدیمقراطیة، كما هو بالشكل التالي

  

درجة التمسك بالعادات والتقالید من أجل االستقرار أفاده أغلبیة العینة بضرورة التمسك بالعادات 

مسك بالعادات والتقالید، بینما لم توافق نسبة 

، للحالة التي مرت بها من حروب 

رجع یتطلب تقدیم تنازالت من الجمیع، والصفح والعفو عن ما سبق لكي ی

یتحسن نظام السیاسي بتطبیق 
الدیمقراطیة المعمول  بھا في الغربي

ضرورة التمسك بعادات وتقالید لتستقر 
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، في حین األقل دخًال وفئة الدخل غیر المحدود كانت % )62(بنسبة قبول) ل فاعلي

لجمیع العالقات الثنائیة بین م) جاما(، كما بین مقیاس مستوى المعنویة %)

α(قیم الدیمقراطیة الغربي والمتغیرات المستقلة األخرى بمستوى المعنویة

وحول الجوانب التي تم قیاسها لتوضح بالنوع الجنس فقط، لمؤشر قیم قبول دیمقراطیة العالم الغربي یـتأثر 

   :وجهة نظر المفحوصین تبین

 :رأي المفحوص في الدیمقراطیة الغربیة

الدیمقراطیة على النهج الغربي في لیبیا بطرح  تقبل قیم قصد الباحث بذلك معرفة رأي المفحوص حول

المعمول بها في العالم الغربي؟، هل یتحسن نظام السیاسي إذا طبقنا الدیمقراطیة

بأن معظم الطلبة یرون عكس ذلك، أي تطبیق نظام دیمقراطي یكون مخالًفا للنظام الغربي، حیث ترى 

بأن الوضع ال یتحسن بتطبیق الدیمقراطیة الغربیة، بینما وافق نسبة 

تطبیق الدیمقراطیة، كما هو بالشكل التالي السیر على نفس النمط الغربي في

  قیم الدیمقراطیة الغربیة)7(شكل رقم 

  : التمسك بالعادات والتقالید

درجة التمسك بالعادات والتقالید من أجل االستقرار أفاده أغلبیة العینة بضرورة التمسك بالعادات 

مسك بالعادات والتقالید، بینما لم توافق نسبة من العینة بضرورة الت%) 61,9(والتقالید، حیث أفاد نسبة

 

، للحالة التي مرت بها من حروب )اللیبي(التسامح والعفو من القیم المهمة وخاصة بمجتمعنا 

یتطلب تقدیم تنازالت من الجمیع، والصفح والعفو عن ما سبق لكي ی وانقسامات تولد عنها ضغینة وحقد،

                                         

ال اوافق  محاید  اوافق  

29.226

45.7

61.9

22.8
15.3

یتحسن نظام السیاسي بتطبیق 
الدیمقراطیة المعمول  بھا في الغربي

ضرورة التمسك بعادات وتقالید لتستقر 
األمور
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ل فاعلي.د 601(فئة الدخل من 

%)32(نسبة قبول للقیمة 

قیم الدیمقراطیة الغربي والمتغیرات المستقلة األخرى بمستوى المعنویة

لمؤشر قیم قبول دیمقراطیة العالم الغربي یـتأثر 

وجهة نظر المفحوصین تبین

رأي المفحوص في الدیمقراطیة الغربیة  - أ

قصد الباحث بذلك معرفة رأي المفحوص حول   

هل یتحسن نظام السیاسي إذا طبقنا الدیمقراطیة: سؤال

بأن معظم الطلبة یرون عكس ذلك، أي تطبیق نظام دیمقراطي یكون مخالًفا للنظام الغربي، حیث ترى 

بأن الوضع ال یتحسن بتطبیق الدیمقراطیة الغربیة، بینما وافق نسبة %) 46(نسبة

السیر على نفس النمط الغربي في

 

التمسك بالعادات والتقالید -ب

درجة التمسك بالعادات والتقالید من أجل االستقرار أفاده أغلبیة العینة بضرورة التمسك بالعادات   

والتقالید، حیث أفاد نسبة

)15,3.(%  

 :قیم التسامح والعفو - 3

التسامح والعفو من القیم المهمة وخاصة بمجتمعنا  قیم

وانقسامات تولد عنها ضغینة وحقد،

  .المجتمع لتماسكه
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لدیهم قیم  )%53.2( أوضحت النتائج التحلیل بارتفاع قبول المؤشر، حیث بینت النتائج بأن نسبة

لدیهم قیم التسامح بشكل متوسط، كما هو 

  
  یوضح قبول قیم التسامح والعفو لدي العینة

  : ولتوضیح أكثر حول تأثیر المتغیرات الفرعیة على مؤشر التسامح تبین ما یلي

النتائج وجود ارتباط بین قیمة التسامح والعینة حسب النوع، حیث قبل بمستوى مرتفع واإلناث أكثر 

للذكور، كما بینت النتائج بأن قیمة 

، %)59.8(ة، بنسبةالتسامح حسب الكلیات بشكل مرتفع للعلوم التطبیقیة أكبر من العلوم النظری

) سنة 22+21(النتائج قبول قیم التسامح والعفو وفق أعمار بارتفاع، وخاصة الفئة العمریة 

، ثم باقي الفئات العمریة %)44.4

، بینما اختلف قبول القیمة حسب السنوات الدراسیة قلیال، حیث أخذت شكًال 

، ثم %)40.3(، تلیها السنة الثانیة بنسبة

لعفو، بارتفاع السنوات األخرى، كما أفصح التحلیل بوجود عالقة بین مكان السكن، وقبول قیمة التسامح وا

التحلیل اإلحصائي بوجود عالقة بین مستوى الدخل وقبول قیم التسامح والعفو، حیث بینت النتائج 

أكثر من غیرها، مع االستمرار في الهبوط، وفئة األقل 

لمستوى المعنویة لجمیع العالقات الثنائیة بین 

أن التوزیع النسبي لمؤشر ) 0.005

ن خالل األسئلة التي اشتملها المؤشر حول قیمة التسامح 

قیم التسامح والعفو 
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أوضحت النتائج التحلیل بارتفاع قبول المؤشر، حیث بینت النتائج بأن نسبة

لدیهم قیم التسامح بشكل متوسط، كما هو من العینة ) %45.2( التسامح مرتفع جًدا من العینة، بینما نسبة

یوضح قبول قیم التسامح والعفو لدي العینة) 8( شكل رقم 

ولتوضیح أكثر حول تأثیر المتغیرات الفرعیة على مؤشر التسامح تبین ما یلي

النتائج وجود ارتباط بین قیمة التسامح والعینة حسب النوع، حیث قبل بمستوى مرتفع واإلناث أكثر 

للذكور، كما بینت النتائج بأن قیمة %) 30.6(لإلناث، یقابلها %) 69.4(قبوًال للقیمة من الذكور، بنسبة

التسامح حسب الكلیات بشكل مرتفع للعلوم التطبیقیة أكبر من العلوم النظری

 . للكلیات العلوم النظریة

النتائج قبول قیم التسامح والعفو وفق أعمار بارتفاع، وخاصة الفئة العمریة 

44.4(بنسبة) سنة فأقل 20من (، تلتها الفئة األولى 

، بینما اختلف قبول القیمة حسب السنوات الدراسیة قلیال، حیث أخذت شكًال %)1.1

، تلیها السنة الثانیة بنسبة%)53.9(تنازلی�ا، وبینت النتائج أن السنة األولى أكثر قبوًال بنسبة 

السنوات األخرى، كما أفصح التحلیل بوجود عالقة بین مكان السكن، وقبول قیمة التسامح وا

  . %) 75.4(نسب لدى سكان مركز المدن عن غیرهم بنسبة 

التحلیل اإلحصائي بوجود عالقة بین مستوى الدخل وقبول قیم التسامح والعفو، حیث بینت النتائج 

أكثر من غیرها، مع االستمرار في الهبوط، وفئة األقل ) ل.د 900- 601(بارتفاع قبول القیمة لدى فئة الدخل 

لمستوى المعنویة لجمیع العالقات الثنائیة بین ) جاما(دخًال أقل قبوًال للقیمة التسامح والعفو، كما بینت مقیاس 

α≤0.005(مؤشر قیم التسامح والعفو والمتغیرات المستقلة األخرى بمستوى المعنویة

ن خالل األسئلة التي اشتملها المؤشر حول قیمة التسامح قیم التسامح والعفو یـتأثر بنوع الجامعة، كما تبین م

                                         

1.6
45.2

53.2

قیم التسامح والعفو 

ضعیف متوسط جید
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أوضحت النتائج التحلیل بارتفاع قبول المؤشر، حیث بینت النتائج بأن نسبة 

التسامح مرتفع جًدا من العینة، بینما نسبة

  ):8(بالشكل 

ولتوضیح أكثر حول تأثیر المتغیرات الفرعیة على مؤشر التسامح تبین ما یلي    

النتائج وجود ارتباط بین قیمة التسامح والعینة حسب النوع، حیث قبل بمستوى مرتفع واإلناث أكثر  أشارت 

قبوًال للقیمة من الذكور، بنسبة

التسامح حسب الكلیات بشكل مرتفع للعلوم التطبیقیة أكبر من العلوم النظری

للكلیات العلوم النظریة%) 40.2(یقابلها

النتائج قبول قیم التسامح والعفو وفق أعمار بارتفاع، وخاصة الفئة العمریة  أظهرت 

، تلتها الفئة األولى %)51.12(بنسبة

1.1(، و%)1.7(األخرى

تنازلی�ا، وبینت النتائج أن السنة األولى أكثر قبوًال بنسبة 

السنوات األخرى، كما أفصح التحلیل بوجود عالقة بین مكان السكن، وقبول قیمة التسامح وا

نسب لدى سكان مركز المدن عن غیرهم بنسبة 

التحلیل اإلحصائي بوجود عالقة بین مستوى الدخل وقبول قیم التسامح والعفو، حیث بینت النتائج  كشف  

بارتفاع قبول القیمة لدى فئة الدخل 

دخًال أقل قبوًال للقیمة التسامح والعفو، كما بینت مقیاس 

مؤشر قیم التسامح والعفو والمتغیرات المستقلة األخرى بمستوى المعنویة

قیم التسامح والعفو یـتأثر بنوع الجامعة، كما تبین م

  : حول 
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في لیبیا، ) 2011(بعد  تبعات حرب واالنقسام الداخلي للمجتمع بین مؤید ومعارض

  سهم في تهجیر ونزوح كثیرًا من األسر، ظهرت بعض مساٍع من قوى وطنیة ودولیة تحاول لّم شمل وٕاصالح 

أظهرت النتائج ارتفاع قیم  ،؟هل تؤید الحوار الوطني

من متطلبات الحوار الوطني رجوع النازحین بكامل أصنافهم، ومنهم من كانوا مع 

هل تؤید رجوع الذین كانوا مع  :

كما هي ،%)68,1(نسبة بینت النتائج بقبول قیمة الصفح والعفو ب

  

المساواة بین أفراد المجتمع باختالف أجناسهم، وانتماءاتهم ولغاتهم من القیم األساسیة التي تبنى علیها 

وضع مؤشر تبین من المواطنة للمجتمع التي تكون ناجعة، وتشمل المساواة في الحقوق والواجبات، حول ذلك 

،وأظهرت النتائج كما هو مبین %)

  
  .یوضح قبول قیم المساواة 

النوع، حیث أكدت النتائج ارتفاع 

للذكور، ویرجع ذلك لالهتمام %) 

  أن  أكثر لدى الطالبات من الطلبة في تتبع األحداث السیاسیة التي تولد تلك القیم، وحسب التخصص تبین

ھل تؤید الحوار الوطني     

ھل تؤید رجوع الذین كانوا 
مع النظام السابق ولیس 

علیھم جرائم

یوضح مدي قبول بعض جوانب قیم التسامح والعفو

1.5ضعیف أقل من 

3.50ـــــ  1.51متوسط 

5ــــــ  3.51جید 
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تبعات حرب واالنقسام الداخلي للمجتمع بین مؤید ومعارض

سهم في تهجیر ونزوح كثیرًا من األسر، ظهرت بعض مساٍع من قوى وطنیة ودولیة تحاول لّم شمل وٕاصالح 

هل تؤید الحوار الوطني: المجتمع اللیبي، حول ذلك طرح السؤال

  .من العینة %) 53.6(التسامح والعفو، حیث أید الحوار بنسبة 

من متطلبات الحوار الوطني رجوع النازحین بكامل أصنافهم، ومنهم من كانوا مع 

:النظام السابق، ورد المظالم عن طریق القانون، وحول ذلك طرح السؤال

بینت النتائج بقبول قیمة الصفح والعفو ب، ؟النظام السابق ولیس علیهم تحفظات

المساواة بین أفراد المجتمع باختالف أجناسهم، وانتماءاتهم ولغاتهم من القیم األساسیة التي تبنى علیها 

المواطنة للمجتمع التي تكون ناجعة، وتشمل المساواة في الحقوق والواجبات، حول ذلك 

%)79(خالله، أن العینة لدیهم قبول لقیم المساواة بمستوى متوسط بنسبة

یوضح قبول قیم المساواة ) 10(شكل رقم                           

النوع، حیث أكدت النتائج ارتفاع  كما بینت النتائج وجود عالقة بین قبول قیم المساواة لدى العینة حسب

%) 31(لإلناث، یقابلها %) 69(قبول لدى اإلناث أكثر من الذكور، بنسبة 

أكثر لدى الطالبات من الطلبة في تتبع األحداث السیاسیة التي تولد تلك القیم، وحسب التخصص تبین

                                         

ال اوافق  محاید  اوافق  

53.6

14.913.6

68.1

16.819

     

ھل تؤید رجوع الذین كانوا 
مع النظام السابق ولیس 

علیھم جرائم

یوضح مدي قبول بعض جوانب قیم التسامح والعفو) 9(شكل رقم 

16.1

متوسط 
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                                                                     دراسة عینة من طالب جامعة سرت

 

تبعات حرب واالنقسام الداخلي للمجتمع بین مؤید ومعارض: الحوار بین الفرقاء  - أ

سهم في تهجیر ونزوح كثیرًا من األسر، ظهرت بعض مساٍع من قوى وطنیة ودولیة تحاول لّم شمل وٕاصالح 

المجتمع اللیبي، حول ذلك طرح السؤال  - ب

التسامح والعفو، حیث أید الحوار بنسبة 

من متطلبات الحوار الوطني رجوع النازحین بكامل أصنافهم، ومنهم من كانوا مع : الصفح والعفو  -ب 

النظام السابق، ورد المظالم عن طریق القانون، وحول ذلك طرح السؤال

النظام السابق ولیس علیهم تحفظات

  :بالشكل التالي

  

  : قیم المساواة - 4

المساواة بین أفراد المجتمع باختالف أجناسهم، وانتماءاتهم ولغاتهم من القیم األساسیة التي تبنى علیها 

المواطنة للمجتمع التي تكون ناجعة، وتشمل المساواة في الحقوق والواجبات، حول ذلك 

خالله، أن العینة لدیهم قبول لقیم المساواة بمستوى متوسط بنسبة

 : بالشكل التالي

                          

كما بینت النتائج وجود عالقة بین قبول قیم المساواة لدى العینة حسب

قبول لدى اإلناث أكثر من الذكور، بنسبة 

أكثر لدى الطالبات من الطلبة في تتبع األحداث السیاسیة التي تولد تلك القیم، وحسب التخصص تبین
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%) 37(، یقابلها%)63(قبول قیم المساواة حسب الكلیة متوسط، بارتفاع معدل للكلیات العلوم التطبیقیة بنسبة

التحلیل قبول القیمة المساواة حسب العمر بمستوى متوسط، والفئة العمریة األكثر قبوًال هي فئة 

، كما كشفت %)44(، والفئة العمریة األولى تأتي ثانیًا بنسبة 

  ) .11(لشكل رقمنتائج وجود عالقة بین السنوات الدراسیة وقبول قیم المساواة كما هي موضحة با

  
  .یوضح مستوى مؤشر قبول القیم المساواة حسب السنوات الدراسیة

النتائج وجود فروق قبول قیمة المساواة ومكان السكن، حیث ارتفاع لدى أبناء سكان مركز المدن 

لجمیع العالقات ) جاما( نتائج لمقیاس

أن التوزیع النسبي ) α≤0.005(الثنائیة بین مؤشر قیم المساواة والمتغیرات المستقلة األخرى بمستوى المعنویة

لمؤشر قیم المساواة یـتأثر بالنوع والعمر والكلیة، في حین هناك تباین واختالف في قبول قیمة المساواة حسب 

من %) 6(رغم تجانس المجتمع اللیبي إال أن هناك أقلیات بسیطة ال تتعدى

السكان، ورغم ذلك نحن جمیعًا شركاء في الوطن، لنا حقوق وعلینا وجبات، یكون مبدأ الترشیح واالختیار 

ن عمید الكلیة شخًصا هل توافق أن یكو 

، أظهرت النتائج إیجابیة قبول القیمة بشكل مرتفع، حیث اجابت 

، %)27.4(، في حین لم تبد رأیها نسبة 

استغراب ألن یراها من البدیهیات، وخاصة في مجتمع 

1 Alfeetouri S, Alsati & Al-Sayed Ghanem
Study between Jordan and Libya),
Education ; Vol. 13, No. 11-2017.p.p 17
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2

الفئة الضعیفة

الفئة المتوسطة

الفئة المرتفعة
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قبول قیم المساواة حسب الكلیة متوسط، بارتفاع معدل للكلیات العلوم التطبیقیة بنسبة

  %) . 48.5(للكلیات العلوم االجتماعیة، بینما في جانبها المرتفع بنسبة 

التحلیل قبول القیمة المساواة حسب العمر بمستوى متوسط، والفئة العمریة األكثر قبوًال هي فئة 

، والفئة العمریة األولى تأتي ثانیًا بنسبة %)47(بنسبة ) سنة 

نتائج وجود عالقة بین السنوات الدراسیة وقبول قیم المساواة كما هي موضحة با

یوضح مستوى مؤشر قبول القیم المساواة حسب السنوات الدراسیة) 11(جدول رقم 

النتائج وجود فروق قبول قیمة المساواة ومكان السكن، حیث ارتفاع لدى أبناء سكان مركز المدن 

نتائج لمقیاس وكشفت، ، وبانخفاض لدى سكان أبناء باقي المناطق

الثنائیة بین مؤشر قیم المساواة والمتغیرات المستقلة األخرى بمستوى المعنویة

لمؤشر قیم المساواة یـتأثر بالنوع والعمر والكلیة، في حین هناك تباین واختالف في قبول قیمة المساواة حسب 

  :ثالثة جوانب احتواها المؤشر، هما

رغم تجانس المجتمع اللیبي إال أن هناك أقلیات بسیطة ال تتعدى: المساواة حسب العرق

السكان، ورغم ذلك نحن جمیعًا شركاء في الوطن، لنا حقوق وعلینا وجبات، یكون مبدأ الترشیح واالختیار 

هل توافق أن یكو : لشغل المناصب وفق معیار القدرة والكفاءة، حول ذلك طرح سؤال

، أظهرت النتائج إیجابیة قبول القیمة بشكل مرتفع، حیث اجابت التباویة؟/ التارقیة

، في حین لم تبد رأیها نسبة %)21.4(، بینما عارضت نسبة %)51.2

استغراب ألن یراها من البدیهیات، وخاصة في مجتمع وحسب اعتقادي بأن من كان على الحیاد هي عملیة 

  .1متشابك فیه النسیج االجتماعي

                                         

Sayed Ghanem, The Political Knowledge of University Students (A
Study between Jordan and Libya), Asian Social Science, Published by Canadian Center of Science and 
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قبول قیم المساواة حسب الكلیة متوسط، بارتفاع معدل للكلیات العلوم التطبیقیة بنسبة

للكلیات العلوم االجتماعیة، بینما في جانبها المرتفع بنسبة 

التحلیل قبول القیمة المساواة حسب العمر بمستوى متوسط، والفئة العمریة األكثر قبوًال هي فئة  أوضح  

 22+21(المحصورة بین 

نتائج وجود عالقة بین السنوات الدراسیة وقبول قیم المساواة كما هي موضحة با

  

جدول رقم 

النتائج وجود فروق قبول قیمة المساواة ومكان السكن، حیث ارتفاع لدى أبناء سكان مركز المدن  بینت   

، وبانخفاض لدى سكان أبناء باقي المناطق%)74.47(بنسبة

الثنائیة بین مؤشر قیم المساواة والمتغیرات المستقلة األخرى بمستوى المعنویة

لمؤشر قیم المساواة یـتأثر بالنوع والعمر والكلیة، في حین هناك تباین واختالف في قبول قیمة المساواة حسب 

ثالثة جوانب احتواها المؤشر، هما

المساواة حسب العرق  - أ

السكان، ورغم ذلك نحن جمیعًا شركاء في الوطن، لنا حقوق وعلینا وجبات، یكون مبدأ الترشیح واالختیار 

لشغل المناصب وفق معیار القدرة والكفاءة، حول ذلك طرح سؤال

التارقیة/من أصول األمازیغیة 

51.2(العینة بالموافقة بنسبة

وحسب اعتقادي بأن من كان على الحیاد هي عملیة 

متشابك فیه النسیج االجتماعي
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لق التكافؤ یقصد به التعامل مع الجنسین بصورة متساویة، بهدف خ :المساواة بین الجنسین   - ب

  حسب االمكانیات ولیس  الجنسین بین

ال  :وتمتعهم بكافة الحقوق واالمتیازات في جمیع مجاالت الحیاة، حول ذلك طرح السؤال التالي حسب النوع،

بینت النتائج تأیید األغلبیة من العینة مبدأ المساواة بین ب؟، فرق بین المرأة والرجل في تولي المناص

عدم التفرقة بین الجنسین، وللمرأة حق في تولي المناصب، بینما %) 44(الجنسین، حیث أكدت نسبة 

  ) .12(، انظر شكل %)36(عارض نسبة 

لتولي المناصب السیاسیة حسب الكفاءة دون النظر للجهویة أو : المساواة في تولي المناصب والوظائف -ت

هل تشترط في االنتخاب رئیس الدولة یكون من مدن الشمال دون : المناطقیة، طرح الباحث السؤال التالي

، حیث الحظ أن معظم العینة ترى تولي المناصب القیادیة في الدولة یكون وفق الكفاءة واإلمكانیات الجنوب؟

، في حین %)64(والعملیة، واالحتكام في ذلك على صندوق االقتراع، كما أظهرت ذلك نتائج بنسبة  العلمیة

- 2012(على اشتراطات في من یتولى رئاسة الدولة، مع العلم أنه خالل الفترة الماضیة %) 8(أكدت نسبة 

 . ، ظهرت خمس حكومات كان منها حكومتان برئاسة الوزراء من الجنوب )2018

   
  یوضح قبول االخر من العینة) 12(رقم شكل 

 :قیم الوالء الوطني والسیاسي   - 5

تحدید قیم الوالء الوطني والسیاسي للعینة من الجوانب المهمة، وخاصة أن المجتمع اللیبي یتمیز بشدة        

  ، باإلضافة 1االرتباط بالقبیلة

الوالء الوطني السیاسي بشكل إیجابي مرتفع أنه مجتمع محافظ، حیث أوضحت نتائج التحلیل أن قبول القیم 

أوضحت النتائج التحلیل حسب النوع بارتفاع قبول القیمة،  ، كما)13(، كما هي بالشكل %74.4بنسبة

  لدى الذكور، واستمرت االرتفاع في قبول قیم الوالء %) 27.4(، یقابلها%)72.6(وخاصة لدى اإلناث بنسبة 

                                                 
 

 // صالح السنوسي، القبیلة في لیبیا تستبیح الوطن، وجهات نظر، الجزیرة نت متاحة علي الرابط  - 1

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions. 
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للقبیلة

للمنطقة

للكفاءات الشخصیة

ال اھتم

، عن كلیات العلوم النظریة بنسبة 

الفصول األولى بنسبة  ، بینما حسب الفصول الدراسیة للعینة أخذت شكل التنازلي بارتفاع قیم

  .، وتستمر في الهبوط لباقي الفصول 

  

بنسبة ) سنة 22+21(النتائج قبول القیم الوالء للعینة حسب العمر بارتفاع القیم للفئة العمریة الثانیة 

وانخفاض قبول القیم بشكل تنازلي 

لبقیة الفئات العمریة، في حین استمر على نفس الوتیرة قبول القیم حسب نوع اإلقامة بارتفاع نسب قبول 

الوالء وذوي  أظهرت النتائج وجود ارتباط بین قبول قیم

  
 .یوضح قبول قیم الوالء حسب دخل االسرة

لجمیع العالقات الثنائیة بین مؤشر قیم الوالء والمتغیرات المستقلة 

، أن التوزیع النسبي لمؤشر قیم الوالء ال یـتأثر بأیمنهما، كما تبین من 

أهمیة الوالء للقبیلة، یلیها الوالء ) 

1.50ضعیف أقل من 

3.50ـــ  1.51

   5ـــــ  3.51

  مجلة القلعة عي                                                                 

)                 12(العدد                                                                      

 45 

15.9
6

3.7
للمنطقة74.4

للكفاءات الشخصیة

، عن كلیات العلوم النظریة بنسبة %)64(حسب نوع الكلیة بارتفاع القبول بالكلیات العلوم التطبیقیة بنسبة 

، بینما حسب الفصول الدراسیة للعینة أخذت شكل التنازلي بارتفاع قیم

، وتستمر في الهبوط لباقي الفصول %)31.34(، وللفصل الثانیة بنسبة

  .یوضح قبول قیم الوالء ) 13(شكل رقم 

النتائج قبول القیم الوالء للعینة حسب العمر بارتفاع القیم للفئة العمریة الثانیة 

وانخفاض قبول القیم بشكل تنازلي ، %)34.48(بنسبة) سنة أو أقل 20(العمریة األولى

لبقیة الفئات العمریة، في حین استمر على نفس الوتیرة قبول القیم حسب نوع اإلقامة بارتفاع نسب قبول 

أظهرت النتائج وجود ارتباط بین قبول قیم ، كما)%61.87(القیمة عند سكان مراكز المدن بنسبة

  :  الدخل المتوسط، كماهي بالشكل التالي

یوضح قبول قیم الوالء حسب دخل االسرة) 14(شكل رقم 

لجمیع العالقات الثنائیة بین مؤشر قیم الوالء والمتغیرات المستقلة ) جاما(نتائج التحلیل لمقیاس 

)α≤0.005( أن التوزیع النسبي لمؤشر قیم الوالء ال یـتأثر بأیمنهما، كما تبین من ،

) %15,9(شدة االرتباط بالقبیلة، حیث أكد نسبةخالل نتائج تحلیل المؤشر 

                                         

22
3.7

ضعیف أقل من 74.4

1.51متوسط 

3.51جید 
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6.1

حسب نوع الكلیة بارتفاع القبول بالكلیات العلوم التطبیقیة بنسبة 

، بینما حسب الفصول الدراسیة للعینة أخذت شكل التنازلي بارتفاع قیم%)37(

، وللفصل الثانیة بنسبة%)43.32(

النتائج قبول القیم الوالء للعینة حسب العمر بارتفاع القیم للفئة العمریة الثانیة  دلت  

العمریة األولى، یلیها الفئة )41.52%(

لبقیة الفئات العمریة، في حین استمر على نفس الوتیرة قبول القیم حسب نوع اإلقامة بارتفاع نسب قبول 

القیمة عند سكان مراكز المدن بنسبة

الدخل المتوسط، كماهي بالشكل التالي

نتائج التحلیل لمقیاس  بینتكما 

(األخرى بمستوى المعنویة

خالل نتائج تحلیل المؤشر 

  . المناطقي
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  .یوضح توزیع رأي العینة حسب اتجاه الوالء لألفراد العینة  

أن قیم التي تدعو للمشاركة السیاسیة ضعیفة، حیث لم یتعد الجانب اإلیجابي بها 

، ویرجع تدني نسب قبول قیم المشاركة السیاسیة لخیبة األمل التي مني بها األفراد من خالل 

  عملیات االنتخاب السابقة، من لجنة الستین لصیاغة الدستور مجلس النواب وما نتج عنها خیبة 

ل وظهور الفساد وعدم القدرة على تحقیق ما یطمحون إلیه، هذا الضعف أثر أیضا في نتائج المتغیرات 

، عن %)61.1(المستقلة على قیمة المشاركة، حیث تبین حسب النوع بارتفاع معدالت لدى اإلناث بنسبة

  
  .ة السیاسیة

تدني مستوى قبول قیم المشاركة عموما، فإن ارتفاع لدى طلبة الكلیات العلوم التطبیقیة بنسبة 

، كما دلت النتائج قبول قیم المشاركة السیاسیة حسب 

قبول في جانبها المتوسط السنوات الدراسیة، بشكل متدٍن، وخاصة السنوات المتقدمة، فكانت أعلى نسًبا لل

من العینة، كما تبین ارتفاع % 46

، %)9(، بینما تأتى الفئة العمرة األولى ثانیًا بنسبة 

كغیرها من القیم السیاسیة السابقة بارتفاع قبول القیم في جانبها 

، وتدني مستوى الدخل األدنى واألعلى، 

لجمیع العالقات ) جاما(التحلیل  

، أن )α≤0.005(قیم المشاركة السیاسیة والمتغیرات المستقلة األخرى بمستوى المعنویة

التوزیع النسبي لمؤشر قیم المشاركة السیاسیة یـتأثر بالعمر ونوع الكلیة والسنة الدراسیة، ونظرًا لتدني نسبة 
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یوضح توزیع رأي العینة حسب اتجاه الوالء لألفراد العینة  ) 15( شكل

   : قیم المشاركة السیاسیة

أن قیم التي تدعو للمشاركة السیاسیة ضعیفة، حیث لم یتعد الجانب اإلیجابي بها 

، ویرجع تدني نسب قبول قیم المشاركة السیاسیة لخیبة األمل التي مني بها األفراد من خالل 

عملیات االنتخاب السابقة، من لجنة الستین لصیاغة الدستور مجلس النواب وما نتج عنها خیبة 

ل وظهور الفساد وعدم القدرة على تحقیق ما یطمحون إلیه، هذا الضعف أثر أیضا في نتائج المتغیرات 

المستقلة على قیمة المشاركة، حیث تبین حسب النوع بارتفاع معدالت لدى اإلناث بنسبة

 :، كما هي بالشكل التالي

ة السیاسیةیوضح قبول قیم المشارك) 16(شكل رقم  

تدني مستوى قبول قیم المشاركة عموما، فإن ارتفاع لدى طلبة الكلیات العلوم التطبیقیة بنسبة 

، كما دلت النتائج قبول قیم المشاركة السیاسیة حسب %)39.5(عن كلیات العلوم اإلنسانیة بنسبة 

السنوات الدراسیة، بشكل متدٍن، وخاصة السنوات المتقدمة، فكانت أعلى نسًبا لل

46للسنة الثانیة، حیث لم تتعد نسبة من شارك في االنتخابات البلدیة نسبة 

، بینما تأتى الفئة العمرة األولى ثانیًا بنسبة %)19(بنسبة ) سنة22+ 21(القبول لدى الفئة العمریة 

كغیرها من القیم السیاسیة السابقة بارتفاع قبول القیم في جانبها دخل األسرة على القیمة المشاركة 

، وتدني مستوى الدخل األدنى واألعلى، %)39 -%29(المتوسط لدى فئتي الدخل المتوسط وغیر المحدد

 رغم ضعف قبول القیمة بشكل كامل لدى ذوى الدخل المختلف، وأوضح

قیم المشاركة السیاسیة والمتغیرات المستقلة األخرى بمستوى المعنویة

التوزیع النسبي لمؤشر قیم المشاركة السیاسیة یـتأثر بالعمر ونوع الكلیة والسنة الدراسیة، ونظرًا لتدني نسبة 
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شكل

قیم المشاركة السیاسیة - 6

أن قیم التي تدعو للمشاركة السیاسیة ضعیفة، حیث لم یتعد الجانب اإلیجابي بها  نتائج التحلیلبینت    

، ویرجع تدني نسب قبول قیم المشاركة السیاسیة لخیبة األمل التي مني بها األفراد من خالل %29نسبة

عملیات االنتخاب السابقة، من لجنة الستین لصیاغة الدستور مجلس النواب وما نتج عنها خیبة 

ل وظهور الفساد وعدم القدرة على تحقیق ما یطمحون إلیه، هذا الضعف أثر أیضا في نتائج المتغیرات األم

المستقلة على قیمة المشاركة، حیث تبین حسب النوع بارتفاع معدالت لدى اإلناث بنسبة

، كما هي بالشكل التالي%)38.9(الذكور 

تدني مستوى قبول قیم المشاركة عموما، فإن ارتفاع لدى طلبة الكلیات العلوم التطبیقیة بنسبة  رغم        

عن كلیات العلوم اإلنسانیة بنسبة %)60.5(

السنوات الدراسیة، بشكل متدٍن، وخاصة السنوات المتقدمة، فكانت أعلى نسًبا لل

للسنة الثانیة، حیث لم تتعد نسبة من شارك في االنتخابات البلدیة نسبة 

القبول لدى الفئة العمریة 

دخل األسرة على القیمة المشاركة  أثر

المتوسط لدى فئتي الدخل المتوسط وغیر المحدد

رغم ضعف قبول القیمة بشكل كامل لدى ذوى الدخل المختلف، وأوضح

قیم المشاركة السیاسیة والمتغیرات المستقلة األخرى بمستوى المعنویة الثنائیة بین مؤشر

التوزیع النسبي لمؤشر قیم المشاركة السیاسیة یـتأثر بالعمر ونوع الكلیة والسنة الدراسیة، ونظرًا لتدني نسبة 
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حیث  اإلیجابیة في االنتخاباتالمشاركة 

انتخاب المجلس البلدي ومجلس النواب ولجنة 

، ونالحظ أن أفراد العینة لم تكن لهم 

بالمشاركة في االنتخابات المحلیة من 

شاركت في االنتخابات العامة على مستوى الدولة، ویرجع ذلك 

حسب اعتقادي لخیبة األمل التي مني بها الناخب في االنتخابات السابقة، وأن بعض أفراد العینة هم من 

سنة، والتي یسمح بدخول االنتخابات، إضافة لحداثة العملیة االنتخاب في لیبیا، كماهي 

تبین بعد وضع مجموعة من : وحول أسباب التي تجعل المشاركة السیاسیة محدودة بین النتائج

  :الخیارات، وكذلك ترك نوع من الحریة في اختیار بنود إضافیة، وتبین من النتائج

 ، حیث ترى بأن المرشحین یسعون 

 
  .یوضح نسب إجابات افراد العینة حول المشاركة السیاسیة 

لتحقیق مصالحهم فقط، وال ینظرون للتحقیق مصالح المجتمع، ودعم هذا الجانب التقاریر التي صدرت عن 

   .1داري ومالي للحكومات السابقة

 /بوابة افريقيا االلكرتوين، متاح على الرابط 

https://www.afrigatenews.net/a/172877 
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المشاركة المشاركة، تم تحلیل الجوانب التي تم بها تحدید قیمة المشاركة بمدى 

انتخاب المجلس البلدي ومجلس النواب ولجنة  وشملت قیاس مدي المشاركة في: المشاركة في االنتخابات

، ونالحظ أن أفراد العینة لم تكن لهم 2011إعداد الدستور هذه كل العملیات التي تم فیها االنتخاب بعد

بالمشاركة في االنتخابات المحلیة من %) 20(مشاركة فاعلة في تلك العملیات، حیث أفادت نسبة 

شاركت في االنتخابات العامة على مستوى الدولة، ویرجع ذلك %)18.5(نسبة و انتخابات جامعیة وبلدیة، 

حسب اعتقادي لخیبة األمل التي مني بها الناخب في االنتخابات السابقة، وأن بعض أفراد العینة هم من 

سنة، والتي یسمح بدخول االنتخابات، إضافة لحداثة العملیة االنتخاب في لیبیا، كماهي 

وحول أسباب التي تجعل المشاركة السیاسیة محدودة بین النتائج

الخیارات، وكذلك ترك نوع من الحریة في اختیار بنود إضافیة، وتبین من النتائج

، حیث ترى بأن المرشحین یسعون %)26(جاء أوًال خیار المصلحي والمنفعي بنسبة 

یوضح نسب إجابات افراد العینة حول المشاركة السیاسیة ) 17( ل رقم 

لتحقیق مصالحهم فقط، وال ینظرون للتحقیق مصالح المجتمع، ودعم هذا الجانب التقاریر التي صدرت عن 

داري ومالي للحكومات السابقةإاألجهزة الرقابة اإلداریة والمالیة بوجود فساد 

                                         
   

بوابة افريقيا االلكرتوين، متاح على الرابط ، تونس، موقع سبع سنوات من التمدد -

                                                               https://www.afrigatenews.net/a/172877

عي                                                                 القیم السیاسیة لدى الشباب الجام

                                                                     دراسة عینة من طالب جامعة سرت

 

المشاركة، تم تحلیل الجوانب التي تم بها تحدید قیمة المشاركة بمدى 

  :تبین 

المشاركة في االنتخابات

إعداد الدستور هذه كل العملیات التي تم فیها االنتخاب بعد

مشاركة فاعلة في تلك العملیات، حیث أفادت نسبة 

انتخابات جامعیة وبلدیة، 

حسب اعتقادي لخیبة األمل التي مني بها الناخب في االنتخابات السابقة، وأن بعض أفراد العینة هم من 

سنة، والتي یسمح بدخول االنتخابات، إضافة لحداثة العملیة االنتخاب في لیبیا، كماهي ) 18(دون سن 

  ).17(بالشكل 

  

وحول أسباب التي تجعل المشاركة السیاسیة محدودة بین النتائج -ب

الخیارات، وكذلك ترك نوع من الحریة في اختیار بنود إضافیة، وتبین من النتائج

جاء أوًال خیار المصلحي والمنفعي بنسبة : المجموعة األولى  - 

ل رقم شك

لتحقیق مصالحهم فقط، وال ینظرون للتحقیق مصالح المجتمع، ودعم هذا الجانب التقاریر التي صدرت عن 

األجهزة الرقابة اإلداریة والمالیة بوجود فساد 

  

                                                
  

-الفساد في ليبياشريف الزيتوين،  1
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والتي ترى بأن المرشحین ال یعبرون عن أفكار الناخبین، نظرا لحدوث عزوف من : المجموعة الثانیة - 

في " السیاسيقانون العزل " أصحاب المؤهالت وذوي الخبرات، باإلضافة لصدور قانون إقصاء النخبة 

  %.19السنوات السابقة، بنسبة 

 %). 14.9(هي المجموعة ال مبالیة وغیر المهتمة، وبلغت نسبتها  : المجموعة الثالثة - 

 %). 14.6(وهم غیر المهتمین بالعملیة السیاسیة، بنسبة : المجموعة الرابعة - 

بعض الطلبة الذین كانت أعمارهم أقل من السن المسموح لها بخوض االنتخابات : المجموعة الخامسة - 

 % .  8بنسبة 

نظرًا لإلجبار على اختیار مرشحین معین وعدم ترك الباب ، ترى عدم المشاركة :السادسة المجموعة - 

 %).5.1(مفتوح لترشح أمام الجمیع بنسبة  

، وجاءت في الترتیب ما )بسبب االنشغال وراء الرزق(تحجج بالظروف االقتصادیة :  المجموعة السابعة - 

 %.3.8قبل األخیرة بنسبة 

، %)4(بنسبة ، وهي مجموعة غیر مقتنعة بالعملیة السیاسیة برمتها ترى أنها فاشلة: المجموعة الثامنة - 

 .وهم مجموعة لها توجهات سیاسیة أخرى 

 فیها بتصویت لالتحاد الطلبة بالجامعة ؟ كم مرة شاركت: عدد مرات المشاركة في االتحادات الطالبیة -ت

ووضعت ثالثة خیارات، أوضحت النتائج بأن من شارك مرة واحدة في االنتخابات هم األكثر، حیث أفادت 

بالمشاركة لمرتین، %) 14(بالمشاركة لمرة واحدة في االنتخابات الطالبیة، بینما أفادت نسبة%) 77(نسبة 

أكثر أفراد العینة هم من السنوات األولى والثانیة وعملیة االنتخابات  لثالث مرات، یرجع ألن%) 4(ونسبة

 .داخل الجامعة توقفت في مرات سابقة نظرًا للحالة األمنیة غیر المستقرة 

  : قیمة الثقة الطالب في الحكومة ومؤسساتها - 7

االستقرار في المجتمع، الثقة السیاسیة المتبادلة بین الحاكم والمحكوم، من العوامل المهمة التي یتولد عنها    

 والثقة لیست مقتصرة على 

النظام السیاسي فقط، بل الثقة في مؤسسات الدولة، ونظرا لما لها من أهمیة حاولنا قیاس ذلك لدى العینة، 

  :، كما هي بالشكل التالي %65ة السیاسیة لدى الطالب متوسطة بنسبة وأظهرت نتائج التحلیل بأن الثق
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  .یوضح قبول قیم الثقة في الحكومة ومؤسسات الدولة

أن قیم الثقة في الحكومة والنظام السیاسي متوسطة تمیل لالنخفاض، وهذا أثر أیضا في قبول 

لإلناث، كما أظهرت %) 73.1(بانخفاضها عموًما مع ارتفعت نسب قبول لإلناث أكثر من الذكور بنسبة 

، كما تبین من العینة حسب السنوات الدراسیة 

%) 57(قبول القیمة متوسط وتأخذ الشكل التنازلي، فكلما زادت السنة الدراسیة قل قبول المؤشر بنسبة 

رتفاع معدل القبول للفئة العمریة 

    ، مع وجود عالقة عكسیة بین العمر وقبول قیمة الثقة، 

، %)14(أقل ثقة في الحكومة بنسبة 

  :ن من خالل محتویات المؤشر تبین 

معرفة رأي المفحوص حول األكثر حض بوصول للحكم، تم طرح السؤال 

األكثر : "وتم طرح مجموعة من الخیارات

موثوقًا بهم من الجماهیر، األكثر علمًا، ومن یتبعون التیارات 

، فكانت آراء أفراد العینة كما هي بالجدول 

 
  یوضح بیانات  الذین یصلون للسلطة یكونون غالباً 

موثوقاً بھم من 
الجماھیر

من یتبعون 
تیارات الدینیة

11.1
6.5
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یوضح قبول قیم الثقة في الحكومة ومؤسسات الدولة) 19(شكل رقم 

أن قیم الثقة في الحكومة والنظام السیاسي متوسطة تمیل لالنخفاض، وهذا أثر أیضا في قبول 

بانخفاضها عموًما مع ارتفعت نسب قبول لإلناث أكثر من الذكور بنسبة 

، كما تبین من العینة حسب السنوات الدراسیة %)59(بارتفاع قبول القیمة في الكلیات العلوم التطبیقیة بنسبة

قبول القیمة متوسط وتأخذ الشكل التنازلي، فكلما زادت السنة الدراسیة قل قبول المؤشر بنسبة 

رتفاع معدل القبول للفئة العمریة للفصل األول، مع استمرار في االنحدار لباقي السنوات، وحسب العمر ا

، مع وجود عالقة عكسیة بین العمر وقبول قیمة الثقة، %)44(، ثم الفئة العمریة األولى

أقل ثقة في الحكومة بنسبة ) ل.د 600أقل من (نتائج التحلیل بأن الفئة األقل دخًال 

ن من خالل محتویات المؤشر تبین ، في حین تبی%)38(في الحكومة والفئة متوسطة الدخل أعلى ثقة

معرفة رأي المفحوص حول األكثر حض بوصول للحكم، تم طرح السؤال ل: من یصل للسلطة والحكم

وتم طرح مجموعة من الخیارات ،األشخاص الذین یصلون لموقع السلطة یكونون غالبًا ؟

موثوقًا بهم من الجماهیر، األكثر علمًا، ومن یتبعون التیارات ، غًنى، األكثر طاعة للمجموعات المسلحة

، فكانت آراء أفراد العینة كما هي بالجدول "ذا السمعة الحسنة واألخالق الحمیدةواألكثر والًء للقبیلة، و 

یوضح بیانات  الذین یصلون للسلطة یكونون غالباً ) 20(رقم  شكل

                                         

األكثر طاعة األكثر غًنى
للملیشیات

األكثر والء األكثر علماً 
للقبیلة

ذو السمعة 
الحسنة 

واألخالق 
الحمیدة

موثوقاً بھم من 

2624.5

14.613.812.3
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شكل رقم 

أن قیم الثقة في الحكومة والنظام السیاسي متوسطة تمیل لالنخفاض، وهذا أثر أیضا في قبول  نالحظ    

  قیمة الثقة حسب النوع 

بانخفاضها عموًما مع ارتفعت نسب قبول لإلناث أكثر من الذكور بنسبة 

  نتائج حسب التخصص 

بارتفاع قبول القیمة في الكلیات العلوم التطبیقیة بنسبة

قبول القیمة متوسط وتأخذ الشكل التنازلي، فكلما زادت السنة الدراسیة قل قبول المؤشر بنسبة 

للفصل األول، مع استمرار في االنحدار لباقي السنوات، وحسب العمر ا

، ثم الفئة العمریة األولى%)53(الثانیة بنسبة

نتائج التحلیل بأن الفئة األقل دخًال  أظهرت كما

والفئة متوسطة الدخل أعلى ثقة

من یصل للسلطة والحكم  - أ

األشخاص الذین یصلون لموقع السلطة یكونون غالبًا ؟: التالي

غًنى، األكثر طاعة للمجموعات المسلحة

واألكثر والًء للقبیلة، و  الدینیة،

  :التالي  

شكل
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  :من الجدول السابق اتضحت النتائج التالیة 

بأن من یمتلك المال هم من یصلون %) 26.4(جاء أوًال، حیث أفاد نسبة : من یمتلك المال یحكم - 

للحكم، حیث یعتقد أفراد العینة بأن أصحاب األموال یستطیعون بها دعم ترشحهم سواء بشراء األصوات أو 

  .بالدعایة االنتخابیة

بأن األكثر %) 24,5(، حیث أفاد نسبة )اءاالقوی(جاء الخیار الثاني حسب العینة : األقویاء یحكمون - 

طاعة للمجموعات المسلحة أقرب للحكم، وذلك االعتقاد نابع من مالحظة بعض المجموعات المسلحة 

  .بفرض آرائهم بالقوة واتخاذ قرارات ضد الحكومة وبعض المؤسسات

اء الخیار الرابع األكثر ، ثم ج%)14.8(جاء الخیار الثالث األكثر وال للقبیلة بنسبة : الخیار القبلي - 

، كما هي بالشكل رقم %) 12.3(، یلیها ذو السمعة الحسنة واألخالق الحمیدة بنسبة %)14.6(علًما نسبة 

 )20 .(  

الثقة في الدولة ومؤسسات یزید من رصانة وقوة تلك المؤسسات، : الثقة الطالب في مؤسسات الدولة   - أ

، هل أتثق في مؤسسات الدولة فكانت النتیجة؟/ؤال التاليویجعل الفرد یذعن لها، حول ذلك توجهنا بالس

، بینما أفادـت نسبة %)54.5(وبینت النتائج بأن من ال یثقون بالحكومة ومؤسساتها مرتفع حیث وصلت 

   :التالي رسم أنهم لدیهم الثقة في الحكومة ومؤسساتها، كما هي موضحة بال%)17.8(

  

 
 .العینة في الحكومة ومؤسساتها یوضح مدى ثقة افراد ) 21( شكل رقم 

ویرجع وجود الشك وانعدام الثقة في الحكومة ومؤسساتها لتعدد الحكومات، وعدم اإلیفاء بالتزاماتها،     

  .وكذلك الحال األمنیة غیر المستقرة والتي تولد عنها حالة من الفوضى والفساد المالي واإلداري في الدولة 

  الخالصة 

جابة على فرضیات الدراسة، حیث تبین أن قیم المساواة هي األكثر تأثیرًا على في خاتمة نصل لإل    

القیم إجماًال، تلیها قیم المشاركة السیاسیة، وقبول هذه القیمة نظرا لالنفتاح والدعوة للمشاركة، وما قامت به 
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أما قیم التسامح األحزاب السیاسیة ومؤسسات المجتمع المدني وغیرها من المنظمات التي تدعو للمشاركة، 

وما تبعها من  2011والعفو فهي األقل تأثیًرا على القیم إجماًال، وهذا یرجعه الباحث كأحد نتائج عن أحداث 

  : عملیات انتقام وظهور العنف والعنف المضاد، كما أظهرت النتائج مستوى القیم وفق اآلتي

قیمة الوالء والتي تصدرت القیم : في هذا الجانب جاءت قیمتان فقط هما: قیم سیاسیة مرتفعة .1

 . )%53( جاءت ثانیًا بنسبة/ قیمة التسامح والعفو ، یلیها)%74(المرتفعة بنسبة 

، )%81(قیمة قبول اآلخر بنسبة : في هذا المستوى جاءت جل القیم، وهي:  قیم سیاسیة متوسطة.2

، ثم قیمة الثقة )%66( ، یلیها قبول قیم الدیمقراطیة الغربیة بنسبة)%79( وقیمة المساواة جاءت ثانیًا بنسبة

 .)%65( في الحكومة ومؤسساتها بنسبة

، كما تبین )%29(ة السیاسیة بنسبة في هذا المستوى جاءت قیمة المشارك: قیم سیاسیة ضعیفة. 3

 :بوجود مجموعة من العالقات القیمیة منها 

وجود عالقة عكسیة بین كل من العمر والسنوات الدراسیة، ودخل األسرة، وقبول القیم السیاسیة، وهذا  -

 .یرجع لنجاح عملیة تحدیث للخطط التربویة التي اعتمدتها الجامعة في السنوات الحدیثة

طردیة بین مكان السكن وقبول القیم السیاسیة، ویرجع ذلك لتوفر وسائل نقل القیم في المدن وجود عالقة  -

 .بشكل أكبر دون سواها

اإلناث أكثر قبوًال من الذكور للقیم السیاسیة، نظرا للتتبع لوسائل نقل الثقافة بشكل أكبر في البیت،  -

  .والتفرغ لذلك 

مشاركة السیاسیة، نظرًا للفشل الذي وجهه العملیات السیاسیة القیم السیاسیة لألفراد العینة ال تدعو لل -

 .وتأثیراتها على الواقع

 : كما بینت النتائج حسب المتغیرات المستقلة  

تبین من نتائج التحلیل القیم السیاسیة حسب نوع الكلیة، أظهرت بأن الكلیات العلوم التطبیقیة أكثر قبوًال   - أ

، )%56( حیث تم قبول القیم السیاسیة في كلیات العلوم التطبیقیة بنسبة للقیم من كلیات العلوم اإلنسانیة،

 .للكلیات العلوم اإلنسانیة) %43( یقابلها بنسبة

أثر النوع في قبول القیم بارتفاع القیم السیاسیة لدى اإلناث أكثر من الذكور، حیث ارتفعت القیم لدى   - ب

   )%77(اإلناث بنسبة 
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للذكور، ویرجع ذلك لالهتمام السیاسي لإلناث، والمتابعة لقنوات نقل الثقافة، وهنا تظهر  )%23( یقابلها

 .تأثیرات عوامل العولمة لوجود قنوات المختلفة

 الفئة العمریة الثانیة في الدراسة أكثر قبوًال للقیم من غیرها بنسبةالنتائج حسب العمر بأن  بینت  - ت

، وتستمر في الهبوط، ویرجع ذلك لنجاح الخطط )%30( بنسبة) سنة فأقل 20(، یلیها الفئة األولى)53%(

 .الدراسة المتبع حدیثاً 

دنى أكثر مشاركة دلت نتائج التحلیل حسب توزیع العینة بالفصول الدراسیة بأن الفصول الدراسیة األ  - ث

، تلیها السنة الثانیة، وتستمر القیم )%55( وقبوًال للقیم السیاسیة، حیث تبین أن السنة األولى أكثر قبوًال بنسبة

السیاسیة في الهبوط بشكل تنازلي، مع مالحظة وجود عالقة تطابق بین العمر والفصول الدراسیة، ورجع 

 .ي أثبت نجاحها على الطالب الجددالباحث ذلك إلى عملیة تحدیث المناهجـ والت

حین أثر نوع الدخل في قبول القیم السیاسیة، متخًذا شكل هرم تكون قمته عند ذوي الدخل المتوسط،  في  -  ج

 900 - 601(وطرفیه عند الدخل غیر المحدود والمنخفض، حیث أظهرت النتائج بارتفاع قبول القیم لدى فئة

، بینما تقل في الفئة الدخل غیر )%28( بنسبة) ل.د 901(، یلیها فئة األكثر من )%37( بنسبة) ل.د

المنخفض (، و یرجع ذلك لالنشغال الفئتین الدخل )%16,5( ، وفئة األقل دخل بنسبة)%19( المحدود بنسبة

بالعمل، األولى من أجل كسب، ألن معظم أفرادها من ذوي المهن الحرفیة البسیطة، والثانیة ) وغیر المحدود

  األعمال التى تحتاج لإلدارة ومتابعة مستمرة  ألنهم من رجال

من طرفهم هذا یزید انشغالهم، ویؤثر في المتابعة واالهتمام السیاسي، والتركیز على الجوانب االقتصادیة   -  ح

 .  أكثر

النتائج أن نوع السكن یؤثر في قبول القیم، أبناء سكان مركز المدن هم األكثر إلماًما بالقیم  بینت  -  خ

 وأخیًرا أبناء سكان القرى واألریاف بنسبة) %16( ، یلیها أبناء سكان المدن بنسبة)%81( السیاسیة بنسبة

 . ، ویرجع ذلك لتوفر قنوات نقل القیم في مراكز المدن أكثر من غیرها، ویقل في األریاف والقرى)3%(
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 توصیات الدراسة

من خالل ما توصلت له الدراسة من ضعف في قیم المشاركة السیاسیة والتي تعتبر ذات أهمیة كونها  - 

أساس القیم، لذلك توصي الدراسة بإتاحة الفرص امام الطالب للمشاركة في األنشطة السیاسیة المختلفة 

 من خالل التدریب وتكوین مؤتمرات واتحادات داخل الجامعة، واجراء االنتخابات بشكلوتشجیعهم، 

دیمقراطي سلیم داخل الجامعة تحاكي ما یتم في الخارج بصورة تكون أكثر وضوح وشفافیة، من أجل 

ع تعویدهم على كیفیة اتخاذ قرارات، واتباع اسلوب الحوار الهادف للوصول لمشاركة فاعلة دون إقصاء، م

  .التركیز على القیم الدینیة الوسطیة ونبذ قیم التشددّ 

السعي لتعزیز مبدأ الحكم بالقانون من خالل تطبیقه داخل الجامعات لتمرس علیة، ومراجعة مناهج   - 

 .الجامعات وتضمینها عناصر النقص بما یقوي القیم الضعیفة

للوصول ألفضل النتائج، وتدارك  تشجیع للقیام ببحوث اخري لقیاس القیم ألستكمل السلسلة العلمیة - 

 .مواقع الضعف فیها

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ   وما توفیقي إال باهللا العظیم
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  العوملة وانعكاساتها على بنية ووظائف األسرة

)                                                              دراسة میدانیة على عینة من أرباب األسر بمدینة طبرق (  

  )(محمد فرج محمد عبد اهللا. د                                                                           
ـــــ ــــــ ــــــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــ ــــــ ــــــــــ ــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــ ــــــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــ ـــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــ ــــــــــــ ـــــــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــ    ـــــــــ

  مقدمة 

تمثل العولمة سمة أساسیة من سمات العصر الحدیث ، حیث أصبحت واقعًا معاشًا ال یمكن تجاهله 

، فهي محصلة مع الحدیث ، وفي كافة مؤسساتهمجتأو تجاهل تأثیراته الواضحة على كافة المستویات في ال

: للنظام العالمي الذي كان یسود أرجاء األرض بعد الحرب العالمیة الثانیة، حیث انقسم العالم إلى قسمین 

، وبعد انهیار المعسكر رم الملكیة الخاصة اقتصاد والسوقمعسكر شرقي یرفض الملكیة ومعسكر غربي یحت

، ومن أهم مظاهر )1(ات في القرن الماضي آلت السیادة إلى المعسكر الغربياالشتراكي مع بدایة التسعین

التغییر الذي یواجهها العالم الیوم هو تأثیر العولمة على مظاهر الحیاة االجتماعیة سواء على مستوى الفرد 

ناتج من على مستوى المجتمعات بصورة عامة ، حیث یعتبر تأثیرها على حیاة هذه المجتمعات  في األسرة أو

حیث تسعى )2(سطوة وقوة تغلغلها منذ نشأتها في القرن الماضي إلى یومنا هذا في األلفیة المیالدیة الثالثة

، ومن ثم انتشار مؤسسات معولمة قادرة فرض نمط واحد من التفاعل العالميجاهدة عبر آلیات مختلفة إلى 

الم ، بمعنى تعمیم النموذج الثقافي لمجتمع ما على فرض هذا النمط ، وصوًال إلى خلق ثقافة واحدة لهذا الع

على المجتمعات األخرى من خالل ما یملك من القیم الثقافیة واألنماط السلوكیة والمفاهیم الحضاریة مستخدمًا 

والثقافي الذي أحدثته العولمة أدى إلى تعرض الفرد لهزة  األیدیولوجي، وهذا االنقالب )3(كل الوسائل المتاحة

ت بصورة سلبیة على مالمح شخصیته ، قادت إلى تكوین سمات جدیدة تحمل في طیاتها تناقضات عنیفة أثر 

، وباعتبارها ة بوصفها المكون األساسي للمجتمع، واألسر )4(ثقافیة في ظل  متغیرات عصریة مفروضة علیه

لها من دور هام المؤسسة األكثر أهمیة ومسئولیة عن باقي المؤسسات االجتماعیة األخرى في المجتمع لما 

مجتمعه، تأثرت واضحًا بالعولمة ورئیس في تكوین شخصیة الفرد وصقلها كي یقوم بدوره على أكمل وجه في 

لقت بظاللها على بنیتها تجلیاتها وآلیاتهاوما صاحبها من تغیرات مثلت انعكاسات واضحة ومباشرة أو 

  طریقًا سالكًا والمظهر الواضح حول لك هو فقدان نفقًا أكثر مما كان ) العولمة ( ، حیث كان سبیلها ووظائفها

                                                 
)(كلیة اآلداب ،جامعة طبرق.   
 .92، ص 2009طلعت مصطفى السروجي، التنمیة االجتماعیة من الحداثة إلى العولمة ، المكتب الجامعي الحدیث، اإلسكندریة ،  )1

 . 111، ص 1999حیدر إبراهیم وآخرون ، العولمة والتحوالت المجتمعیة في الوطن العربي، مكتبة مدبولي، القاهرة،  2)
 . 408، ص 2008اح ناجي، التنمیة في ظل عالم متغیر، دار السحاب للنشر والتوزیع، القاهرة، محمود محمد محمود، و أحمد عبد الفت )3

  . 169-168، ص ص  2012توزیع ، القاهرة،  –نشر  -انتصار حمد امبیة، اتجاهات الشباب نحو قیم  ثقافة العولمة، دار الحكمة طباعة 4)
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، بما أفرزته العولمة من )1(العولمة األسرة المتزاید لدورها وقدرتها كمرجعیة قیمیة وأخالقیة ألفرادها في عصر

، وما أحدثته الثورة اإلعالمیة من تدفق حر لألخبار والبرامج ت ووسائل تكنولوجیة وتقنیة حدیثةأدوا

، وكذلك الصور والرموز ونقلها لثقافات المجتمعات القدیمة وتعمیمها على والمعلومات وتوكید مفاهیم التحرر

، وذلك بظهور متغیرات جدیدة رة بها ومن بینها األسرة اللیبیةتأثر أفراد األسمجتمعات الدول النامیة، والتي 

، ما یؤدي في النهایة إلى مناخ أسري مضطرب بین أفراده ظائف األسرةتمثل أنماط حدیثة ومعاصرة لبنیة وو 

العولمة على  ، وبناء على ما سبق تأتي هذه الدراسة للكشف والتحلیل عن انعكاسات)2(یفتقد األمن واالستقرار

  .اللیبیة األسرةبنیة ووظائف 

  :مشكلة الدراسة: أوًال 

تعد قضیة العولمة من أهم القضایا التي شغلت بال الكثیر من الباحثین في علم االجتماع في البلدان 

العربیة في الوقت الحالي حیث أجریت العدید من الدراسات حول موضوع العولمة وربطة باألسرة والتي 

، فهي یام بدراسات حول تأثیرات العولمةنتائج مهمة كانت بمثابة مؤشرات وأدلة هامة وبدایات للقخلصت إلى 

، حیث أصبحت واقعًا ال یمكن تجاهله أو تجاهل تأثیراته ة أساسیة من سمات العصر الحدیثتمثل الیوم سم

، تغیر في حیاة المجتمعاتدثته من ، وما أحتمع الحدیث، وعلى كافة مؤسساتهعلى كافة المستویات في المج

، ومن ثم فاعل العالميوذلك لما لها من آلیات ووسائل وأدوات تعمل من خاللها على فرض نمط واحد من الت

، ویتجلى ى خلق ثقافة واحدة في هذا العالمانتشار مؤسسات معولمة قادرة على فرض هذا النمط وصوًال إل

العدید من الدراسات المحلیة والعالمیة التي أجریت حول  ذلك في بعدیها الثقافي واالجتماعي ، حیث تؤكد

لیبیة ، فاألسرة الات المجتمع ، وخاصة مؤسسة األسرةقضیة العولمة على تأثیرها القوي والمباشر على مؤسس

، وعلى مستویات مختلفة أدت أثیر العولمة علیها في عدة مظاهر، حیث یتضح تلیست بمنأى عن هذا التأثیر

، حیث یعد هذا التأثیر نتیجة عن تكوین شخصیة الفرد وضبط سلوكهرها كمؤسسة مسئولة إلى تراجع دو 

، حیث أصبح لدى أفراد اعي الذي طرأ على المجتمع اللیبيالثقافي واالجتم واالنفتاحمباشرة لحالة التغیر 

، واإلقبال اق واسعوالتقنیة الحدیثة وعلى نطاألسرة الرغبة في استخدام وامتالك وسائل وأدوات التكنولوجیا 

والتي تعد من أهم وسائل العولمة كونها تنقل كل ما یدور ) المعولمة ( على امتالك أجهزة البث اإلعالمي 

، كما بهافي المجتمعات الغربیة من ثقافة وقیم ومعارف ومعلومات إلى األسرة وبالتالي تأثر أعضاء األسرة 

، فعلى سبیل المثال تغیر شكلها غیرات تؤثر على بنیة األسرةوث متأن هذه التداعیات غالبًا ما تؤدي إلى حد

  ، وكذلك على المستوى الوظیفي كالوظیفة اإلنجابیة المرأة للعمل وحجمها والتخطیط األسري لها وخروج

                                                 
 .130، ص 2007لمعاصرة، دار الجامعة الجدیدة، اإلسكندریة، حسن محمد حسان وآخرون، التربیة وقضایا المجتمع ا )1

  . 129، ص 2011عبد الخالق محمد عفیفي، بناء األسرة والمشكالت األسریة المعاصرة، المكتب الجامعي الحدیث، اإلسكندریة،  2)
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، األمر الذي یتطلب وضع آلیة مناسبة لمواجهة هذه یة والتنشئة االجتماعیة ألعضائهاواالقتصادیة والتعلیم

  .الدراسة ومن هنا تبلور عنوان هذه، تداعیات للعولمة على حیاة األسرةاالنعكاسات وال

  :الدراسة أهمیة: ثانیاً 

  - :، وهي كالتالي بعضها نظري واألخرى عملي وتطبیقيتستمد هذه الدراسة أهمیتها من عدة اعتبارات 

 -:األهمیة النظریة وتتمثل في  .1

 .لى بنیة األسرة اللیبیة ووظائفهاأنها تكشف عن انعكاسات جانب مهم للعولمة ع  .أ 

من البحث والتحلیل خاصة وأن األسرة اللیبیة تتعرض لمؤثرات حقه أنها تبحث في موضوع لم یأخذ   .ب 

د حلول لحمایتها من هذه خارجیة تستدعي تكثیف الجهود وٕاجراء الدراسات المستفیضة إلیجا

 .المؤثرات

تأتي أهمیة هذه الدراسة من أهمیة الموضوع ذاته وذلك ألهمیة األسرة ودورها المهم في حیاة الفرد   .ج 

 .والمجتمع 

 -:وتتمثل في): یة التطبیق( العملیة  األهمیة .2

 .أن هذه الدراسة تسعى إلى تقدیم صورة واقعیة لتداعیات العولمة على األسرة اللیبیة  .أ 

أن هذه الدراسة تفسح المجال أمام الباحثین إلجراء دراسات مماثلة في مناطق أخرى من خالل   .ب 

 .نتائجها وتوجیهاتها

لمسئولین لمراعاتها عند صیاغة السیاسات والخطط الكفیلة أن نتائج وتوصیات الدراسة ستوضع أمام ا  .ج 

 .بحمایة األسرة اللیبیة من مؤثرات العولمة وانعكاساتها

  - :أهداف الدراسة: ثالثًا 

 .ة األسرة اللیبیة في عصر العولمةالتعرف على التغیرات التي طرأت على بنی .1

 .لعولمة على وظائف األسرة اللیبیةمعرفة تأثیر ا .2

 .اسات العولمة على األسرة اللیبیةمناسبة لمواجهة انعكوضع آلیة  .3

  :تساؤالت الدراسة: رابعًا 

 ؟ة األسرة اللیبیة في عصر العولمةما التغیرات التي طرأت على بنی .1

 ؟لعولمة على وظائف األسرة اللیبیةكیف أثرت ا .2

  ؟اسات العولمة على األسرة اللیبیةما هي اآللیة المناسبة لمواجهة انعك .3
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  : م الدراسةمفاهی: خامسًا 

  Globalization: العولمة -1

، فسرها من زاویته التي ینظر إلیها، فكل یة واختلفت في مضامینها ومحدداتهاالعولمتعددت تعریفات 

  .بناء على خلفیته الثقافیة وتخصصهو 

السلعة أو الموقف وتوسیع  القیمة أو المفهوم أو ي مدلولها اللغوي تعمیم الشيء أووتعني العولمة ف

التي یدین بها الغرب  األیدیولوجیةوالعمل على نشر القیم ، )1(دائرته ودائرة تأثیره لتشمل كل الكرة األرضیة

  .)2(على العالم ككل

جعل نطاق الشيء أو  3الشيء طابع العالمیة خاصة إكسابعلى أنها ) قاموس ویبستر(وتعرف في 

  .)4(تطبیقه عالمیاً 

ة بین  كما تعرف على أنها حالة تنتقل في إطارها األفكار ومنتجات الجهد البشري وعناصر الثقاف

میس على أنها مجموعة من العملیات، ، ویعرفها محمد عبد الرؤوف خ)5(البشر في مختلف بقاع العالم

، والتكنولوجیة التي أصبحت من خاللها الحیاة اإلنسانیة حول واإلجراءات االقتصادیة، والسیاسیة، والثقافیة

  .)6(العالم أكثر تشابكًا وترابطاً 

یقصد بها عملیة أو حالة تتداخل فیها العدید من اإلجراءات االقتصادیة والسیاسیة  :التعریف اإلجرائي للعولمة

، فهي تعمیم للثقافة الغربیة ونقلها إلى العالم بأسره أي ة التي تؤثر في الحیاة اإلنسانیةواالجتماعیة والثقافی

  ).المعولمة(ثة التكنولوجیا الحدی ، وذلك باستخدام وسائلثقافة طابع العالمیةأنها تأخذ هذه ال

  Family: األسرة  -2

والجمع أسرى  )7(األسرة في اللغة مشتقة من أسر ومنها مشتق لفظ األسیر واآلسار والمأسور

  .)9(وعندما تقول هذه لك بأسره أي لك كله أو جمیعه برمته )8(وأساري

                                                 
  .399محمود محمد محمود وأحمد عبد الفتاح ناجي، مرجع سابق، ص  1)
  . 115، ص 2004وسوعة علم العالقات الدولیة مفاهیم مختارة، الدار الجماهیریة للنشر والتوزیع واإلعالن، طرابلس، مصطفى عبد اهللا خشیم، م 2)
  . 44، ص  2007رضا عبد الواجد أمین ، اإلعالم والعولمة ، دار الفجر للنشر والتوزیع ، القاهرة ،  3)
 . 113،  112، ص ص  2013هراء للنشر والتوزیع ، الریاض ، نیللي السید الرفاعي ، في اجتماعیات التربیة ، دار الز  )4
 326، ص  2011أكرام أحمد األهواني ومحمد معوض إبراهیم ، االتصال بین العولمة والمحلیة واعداد الطفل ثقافیًا ، دار الكتاب الحدیث ، القاهرة ،  )5
، 2009بالمتغیرات المحلیة والعالمیة، المكتبة العصریة للنشر والتوزیع، المنصورة، عبیر عبد المنعم فیصل ، علم االجتماع وتنمیة الوعي االجتماعي ) 6

  . 191ص 
  . 29، ص  2012عبد الناصر عوض أحمد، النزاعات األسریة من منظور الخدمة االجتماعیة، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، اإلسكندریة ،  7)
  . 132، ص 2013المعاصر، دار وائل للنشر والتوزیع ، عمان، عصام منصور، ویحیى نبهان، علم االجتماع  8)
 . 469، ص 2006محمد عاطف غیث، قاموس علم االجتماع، دار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة، ) 9
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وكلمة أسرة تشیر إلى الجماعة المكونة من الزوج والزوجة وأوالدهما غیر المتزوجین الذین یقیمون في 

  .)1(مسكن واحد

، والذین یقیمون في بیئة سكنیة كما تعرف بأنها مجموعة من األفراد المتكافلین والمتكاتفین معًا 

  .)2(خاصة بهم وتربطهم معًا عالقات سسیولوجیة ونفسیة وعاطفیة واجتماعیة واقتصادیة وشرعیة وقانونیة

ویشیر ولیم أوجبرن  لألسرة بأنها منظمة دائمة نسبیًا مكونة من زوج وزوجة وأطفال أو بدونهم، ویرى 

األساسي لوجود األسرة وأنها من ممیزات األسرة في كافة  أن العالقات الجنسیة والوالدیة هي المبرر

  .)3(المستویات الثقافیة

، یقیم أفرادها معًا في مسكن مشترك ، ویتعاونون اقتصادیًا ة اجتماعیةویعرفها میردوك بأنها جماع

المناخ ، ومن أهم الوظائف التي تقوم بها هذه الجماعة إشباع الحاجات العاطفیة، وتهیئة )4(ویتناسلون

فقد صاغ تعریفًا " كونت " ، أما عالم  االجتماع )5(االجتماعي الثقافي المالئم لرعایة وتنشئة وتوجیه األبناء

الوسیط الطبیعي  هي الخلیة األولى في جسم المجتمع، هي، طة األولى التي یبدأ منها التطورلألسرة بأنها النق

  .)6(الفرداالجتماعي الذي یتربى وینشط ویكبر ویترعرع فیه 

  التعریف اإلجرائي لألسرة 

هي كل مجموعة مكونة من زوج وزوجة وأوالدهما المقیمین في مسكن واحد ویتعاونون اقتصادیًا، 

حیث تجمع بینهم عالقات اجتماعیة مبنیة على التعاون والتكاتف وعاطفیة وشرعیة یعترف بها المجتمع ولكل 

  .عضو فیها دور متوقع یقوم به تجاه األخر

  : الدراسات السابقة: ادساً س

  .)7()م 2012تأثیر التغیرات االجتماعیة والثقافیة في بنیة األسرة الریفیة ووظائفها (بعنوان : الدراسة األولى

هدفت الدراسة إلى الكشف عن التأثیرات التي أحدثتها التغیرات االجتماعیة والثقافیة على بنیة األسرة 

  في أوضاع األسرة ، والكشف عن مدى تأثیر اإلعالم والتقنیة قریة بئر الحلویبیة ووظائفها في الریفیة الل

                                                 
  . 14، ص 2006حصة بنت صالح المالك وربیع محمود نوفل ، العالقات األسریة، دار الزهراء، الریاض،  1)
  . 15، ص  2012اجتماع العائلة، دار الكتاب الحدیث، القاهرة، رابح درواش، علم 2) 

، 2008دراسة التغیرات في األسرة العربیة، دار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة، : محمد أحمد بیومي، وعفاف عبد المنعم ناصر، علم االجتماع العائلي )3

 . 21ص 
  .16، ص 2012لمعرفة الجامعیة، اإلسكندریة، السید عبد المعطي وآخرون، علم اجتماع األسرة، دار ا 4)
  . 157محمد عاطف غیث، مرجع سابق ، ص 5) 
  .16، ص 2009سعید محمد عثمان ، االستقرار األسري وأثره على الفرد والمجتمع، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندریة،  6)
غیر منشورة " ألسرة الریفیة ووظائفها، دراسة میدانیة في قریة لیبیة، رسالة دكتوراه خیري الصادق عبد اهللا، تأثیر التغیرات االجتماعیة والثقافیة في بنیة ا)7

 . 2012، كلیة اآلداب، جامعة عین شمس، "
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فیة وكذلك الوظائف ضت لها بنیة األسرة الری، والتعرف على أهم التغیرات التي تعر الریفیة اللیبیة

ستمارة ، وتمثلت أداة الدراسة في ااسة على األسلوب الوصفي التحلیلي، حیث اعتمدت الدر التقلیدیة لها

ة، تم مفرد 215، بلغ قوامها نة من أرباب أسر بقریة بئر الحلو، وتكونت العیاستبیان ودلیل دراسة حالة

یة بدًال من ومن أهم نتائج الدراسة انتشار حجم األسرة المتوسطة بین األسر الریف، اختیارها باألسلوب العمدي

، كما أكدت نتائج غر مقتنعین بضرورة تنظیم األسرة ، وأن أكثر من نصف أفراد العینةاألسر الكبیرة الحجم

، وأن متابعتها حرص األسرة الریفیة علىالدراسة على أن القنوات الفضائیة في مقدمة وسائل اإلعالم التي ت

، كما جاء مجال التوجه مج االجتماعیة والبرامج السیاسیةأهم البرامج التي تؤثر في األسرة الریفیة هي البرا

، كما تبین أن الغالبیة تعني بها األسرة الریفیة اللیبیةواإلرشاد في مقدمة مجاالت التنشئة االجتماعیة التي 

في المجاالت التي تصون  یوافقون على عمل وتعلیم الفتاة العظمى من أرباب األسر الریفیة اللیبیة

دة قیمة التحرر بین أفراد ، وأظهرت النتائج تراجع السلطة التقلیدیة في األسرة الریفیة اللیبیة وزیاخصوصیتها

  .األسرة

والوظیفیة لألسرة العالقة بین التحوالت االجتماعیة واالقتصادیة والتغیرات البنائیة ( بعنوان : الدراسة الثانیة

  .)1()م 2004الحضریة 

ل النصف األخیر هدفت الدراسة إلى التعرف على التغیرات التي لحقت ببناء األسرة المصریة خال

، وكلك الكشف عن التغیرات التي لحقت بوظائف األسرة المصریة خالل النصف األخیر من القرن العشرین

، أداة الدراسة في استمارة استبیان، وتمثلت منهج المقارنتمدت الدراسة على ال، حث اعالقرن العشرین من

د على العینة ، باالعتماى جیلین من األسر بمدینة القاهرةمفردة موزعة عل 249وتكونت عینة الدراسة من 

في أسرة مستقلة  ، منها ارتفاع نسبة الذین یقیمونت الدراسة إلى العدید من النتائج، وتوصلالعشوائیة المنتظمة

، كما اتضح أن هناك زیادة نحو تفضیل العیش في أنماط أسریة من األسر غیر النوویة عند الجیل األولعند 

، أما فیما یتعلق بحجم األسرة فقد تبین أن األسرة في الجیل الثاني أكثر الجیل الثاني عنه في الجیل األول

رون أن األسرة تغیرت لألسوأ في ، كما كشفت النتائج عن زیادة نسبة من یعدد األطفالمیًال إلى تحدید 

ب داخل الجیل الثاني أكثر من الجیل األول ، كما أوضحت ارتفاع نسبة الذین یرون تغیر في سلطة األ

، كما لثاني، كما بینت تراجع في نسبة تفضیل الزوج للزوجة العاملة في الجیل ااألسرة عند الجیل الثاني

، كما رأة على األسرة عند الجیل الثانيوجود سلبیات لعمل الماتضح أن هناك ارتفاع في نسبة الذین یرون 

  ، كما سرة على صنع احتیاجاتها بالمنزلأظهرت النتائج عدم وجود فرق واضح بین الجیلین في حرص األ

                                                 
یة ألسر المصر منى على الحدیدي ، العالقة بین التحوالت االجتماعیة واالقتصادیة والتغیرات البنائیة والوظیفیة لألسرة الحضریة، دراسة جیلیة لبعض ا 1)

  . 2004، كلیة اآلداب، جامعة المنصورة، "غیر منشورة " في مدینة القاهرة ـ رسالة دكتوراه 
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، كما أظهرت النتائج یة األبناء عند الجیل الثانيبینت وجود تراجع في نسبة الذین یتبعون طریقة اآلباء في ترب

، كما بینت تربیة األبناء عند الجیل الثاني ارتفاع في نسبة األزواج الذین تحدث بینهم خالفات بسبب طریقة

 .لجیل الثاني مقارنة بالجیل األولالنتائج وجود مساحة أوسع للزوج في االهتمام بتربیة األبناء عند ا

  :ج الدراسةمنه: سابعًا 

یعد االختیار المناسب للمنهج الذي یتم استخدامه للبحث في مشكلة الدراسة وتساؤالتها من أهم 

لتي تمكن الباحث من الوصول إلى تحقیق أهداف الدراسة ، فهو وسیلة لحل مشكلة البحث بطریقة الخطوات ا

، حیث استخدمت الدراسة الراهنة منهج المسح االجتماعي عن طریق العینة ، باعتباره أحد )1(علمیة منظمة

فة للظاهرة موضوع المناهج الرئیسیة في الدراسات الوصفیة الذي یهدف إلى الوقوف على الجوانب المختل

، فهو من أنسب المناهج التي تنصب على )2(، والعمل على النهوض بهالدراسة للكشف عن األوضاع القائمةا

م ، وتنظالحصائیة، حیث تجمیع المعلومات والبیانات، ومن ثم تصنفالبیانات المراد إخضاعها للمعالجات ا

سب لطبیعة ، وبذلك یعتبر هو المنهج األنیعتمد على االستبیان والمقابالت ، كماویتم التعبیر عنها كمًا وكیفاً 

  .موضوع الدراسة الراهنة

  :أدوات الدراسة: ثامناً 

لدراسة لجمع البیانات لما كان طبیعة موضوع الدراسة هو من یفرض على الباحث اختیار أدوات ا

یسیة في جمع البیانات ، كأداة رئستبیان بالمقابلةة على استمارة ا، فقد تم االعتماد في هذه الدراسوالمعلومات

، وأیضًا توفر الوقت والجهد تعامل معها من قبل مجتمع الدراسة، وكذلك لسهولة استعمالها والوالمعلومات

ث النظري ، حیث تم تصمیمها بعد االطالع الواسع على التراأنها تعطي نتائج أقرب إلى الدقة ، كماةوالتكلف

  :النهائیة على أربع محاور كاآلتي ، لتحوي في صورتهاالدراسةالمرتبط بموضوع 

  . 7- 1تمثل في البیانات األولیة لعینة الدراسة ، والتي مثلتها الفقرات من : المحور األول

ة األسرة اللیبیة في احتوى على مجموعة أسئلة للكشف عن التغیرات التي طرأت على بنی: المحور الثاني

  . 17-8هذا المحور في األسئلة من  ، حیث تمثلعصر العولمة

  . 33- 18، مثلته الفقرات من لعولمة على وظائف األسرة اللیبیةخصص لمعرفة تأثیر ا: المحور الثالث

احتوى على مجموعة أسئلة لوضع آلیة مناسبة لمواجهة انعكاسات العولمة على األسرة اللیبیة : المحور الرابع

  .36- 34تمثلت في الفقرات من 

  

                                                 
  . 28، ص 2018مقدمة لطرائق البحث وكیفیة اعداد البحوث، منتدى المعارف، بیروت، : فرج محمد صوان، طرائق البحث1) 
  . 134، ص 2012االجتماعیة، دار الفجر للنشر والتوزیع، القاهرة، بالقاسم سالطنیة وحسان الجیالني، المناهج األساسیة في البحوث  2)
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  :مجتمع وعینة الدراسة: تاسعاً 

تعتبر مرحلة اختیار مجتمع الدراسة مرحلة مهمة وجوهریة في البناء األساسي لبحوث المسوح 

ممثًال تمثیًال ، كي یكون المجتمع للدراسة، فهي تتطلب الدقة والحرصالوصفیة لتحقیق األهداف المنشودة 

، )الحدائق(مة بحي مقیفي األسر ال) وحدة التحلیل ( ، حیث تمثل مجتمع الدراسة الراهنة متجانسًا ودقیقاً 

، كما تم اختیار عینة الدراسة من مجتمع الدراسة األصلي وذلك إلمكانیة تطبیق الدراسة بمدینة طبرق

، حیث تم تحدید وحصر وحدة اسة من ورائها إلى تحقیق النتائجوالحصول على المعلومات التي تسعى الدر 

د الباحث ، ونظرًا لعدم وجود قوائم متاحة فقد عم، ذكور وٕاناث ة في أرباب األسر من كال الجنسینالمعاین

  .مفردة )100( ، حیث تم الحصول على عینة قوامها مباشرة إلى أرباب األسر

  :مجاالت الدراسة: عاشراً 

  .بمدینة طبرق) الحدائق(الذي أجریت فیه الدراسة وهو حي یقصد به المكان : المجال المكاني

  .بمدینة طبرق ) الحدائق ( المقیمین بحي  تمثل في أرباب األسر: المجال البشري

 - 7- 11م إلى 2019- 6- 11حیث طبقت الدراسة میدانیًا على عینة الدراسة في الفترة من : المجال الزمني

  .م2019

  البیانات ومعالجتها احصائیًا  تحلیل: الحادي عشر

حصائي بالتكرارات والنسب ، ومن ثم استخدم التحلیل اإلفقد تم جدولة البیانات وتصنیفها وللقیام بذلك

، كما خال البیانات بدقة متناهیة، من خالل الحاسب لضمان إدات اإلحصائیة لمعالجتها وتفریغهاالمئویة للبیان

تم االعتماد على التحلیل الكمي ومن ثم الكیفي في التعلیق على البیانات الواردة في الجداول المتحصل علیها 

  .إلحصائیة للدراسةمن خالل نتائج تحلیل البیانات ا

  نتائج تحلیل البیانات اإلحصائیة للدراسة وتفسیرها

  وصف خصائص مجتمع الدراسة : أوًال 

  التركیب الجنسي للمبحوثین) :  1( جدول رقم 

  %  ك  الجنس

  56  56  ذكر

  44  44  أنثى

  100  100  المجموع

لدراسة من الذكور بنسبة بلغت مجتمع ایتضح من خالل البیانات الواردة في الجدول السابق أن غالبیة أفراد 

  .اإلناث من% 44یقابلها ما نسبته ، 56%
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  العمر للمبحوثین) :  2( جدول رقم 

  %  ك  العمر

  32  32  سنة  30أقل من  20

  28  28  سنة 40أقل من  30

  29  29  سنة 50أقل  من  40

  11  11  سنة فأكثر 50من 

  100  100  المجموع

) سنة 30أقل من  20من (توضح بیانات الجدول السابق أن أعلى نسبة كانت لمن تراوح أعمارهم 

  .عینة الدراسةمن إجمالي أفراد % 32من أرباب األسر ، حیث بلغت ما نسبته 

  الحالة االجتماعیة للمبحوثین) :  3( جدول رقم 

  %  ك  الحالة االجتماعیة 

  95  95  متزوج أو متزوجة 

  3  3  مطلق أو مطلقة 

  2  2  أرمل أو أرملة

  100  100  المجموع

من إجمالي عینة % 95حیث بلغت ) متزوج أو متزوجة(یتضح مما سبق أن أعلى نسبة كانت لفئة 

  .الدراسة

  الحالة التعلیمیة للمبحوثین: ) 4( جدول رقم 

  %  ك  الحالة التعلیمیة

  0  0  أمي

  2  2  یقرأ ویكتب 

  3  3  ابتدائي 

  12  12  اعدادي

  19  19  ثانوي

  60  60  جامعي 

  4  4  ما فوق الجامعي

  100  100  المجموع
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األسر هي لحملة المؤهل أن أكثر فئة تعلیمیة نسبة من أرباب ) 4(یتبین من بیانات الجدول رقم 

  .%60، حیث بلغت )الجامعي(

  یبین نوع السكن ألسر المبحوثین: ) 5( جدول رقم 

  %  ك  األسرةعدد أفراد 

  62  62  منزل ملك

  13  13  منزل إیجار

  16  16  شقة ملك

  9  9  شقة إیجار

  100  100  المجموع

، )زل ملكمن(تشیر البیانات الواردة في الجدول السابق إلى أن أعلى نسبة كانت لألسر التي تقیم في 

المتعلقة بتوفیر السكن الخاص ، وهذه النتیجة تدل على تنفیذ الدولة للسیاسات %62حیث بلغت ما نسبته 

، ومن ثم منح السكنیة وتوزیعها على المواطنین لألسر اللیبیة من خالل اعتماد المخططات لألراضي

  .القروض السكنیة إلقامة المساكن علیها

  امتالك أسر المبحوثین ألجهزة التكنولوجیا الحدیثة) :  6( جدول رقم 

  المهنة

  معلم

  المجموع  ال  نعم

  %  ك  %  ك  %  ك

  100  100  0  0  100  100  شاشة فضائیة

  100  100  12  12  88  88  هاتف محمول

  100  100  51  51  49  49  جهاز حاسوب

  100  100  26  26  74  74  شبكة أنترنت

  

ى امتالك أسرهم الشاشات من استجابات المبحوثین تؤكد عل% 100یتضح مما سبق أن ما نسبته 

اشتراك أكدوا على % 74، وما نسبته )للهاتف المحمول(امتالك أسرهم ى منهم أكدوا عل% 88، وأن الفضائیة

، حیث توضح هذه )لجهاز الحاسوب(منهم أكدوا على امتالك أسرهم % 49، و)االنترنت(أسرهم في شبكة 

النسب مدى رغبة األسر في امتالك هذه األجهزة ألهمیتها في حیاتها وبالتالي تأثرها بها بما تقدمه من  

  .أفكار و ثقافات مختلفةمعلومات و 
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  الدخل الشهري للمبحوثین: ) 7( جدول رقم 

  %  ك  الدخل الشهري  لألسرة

  11  11  لسد الحاجات ویزید یكفي

  28  28  یكفي لسد الحاجات

  24  24  یكفي إلى حد ما لسد الحاجات 

  37  37  ال یكفي لسد الحاجات

  100  100  المجموع

یتضح من البیانات الواردة في الجدول السابق أن أعلى نسبة كانت لعدم كفایة الدخل الشهري لسد 

احتیاجات األسرة ازدادت وذلك كإنعكاس مباشر وأثر سلبي للعولمة حاجات األسرة لتشیر هذه النتیجة إلى أن 

على األسرة وذلك ألن العولمة فرضت على األسرة امتالك واستخدام أدوات ووسائل تتناسب مع العصر 

  ).6(الحدیث لم تكن مألوفة لدى األسرة في السابق وهذا ما تؤكده نتائج الجدول رقم 

  التي طرأت على بنیة األسر اللیبیة في عصر العولمة بیانات حول التغیرات : ثانیًا 

  یبین كیفیة اختیار شریك الحیاة : ) 8( جدول رقم 

  %  ك  كیفیة اختیار شریك الحیاة

  32  32  عن طریق الوالدین

  2  2  األقارب

  5  5  األصدقاء

  61  61  بنفسك 

  100  100  المجموع

وهم الذین اختاروا شركاء % 61للمبحوثین كانت یتضح من الجدول السابق أن أعلى نسبة استجابة 

حیاتهم بأنفسهم وهذا یشیر إلى االستقاللیة في اتخاذ القرار حول اختیار شریك الحیاة ، وهذا األمر یختلف 

المبني على اختیار ) المرتب(عما كان علیه في السابق حیث كان السائد فیما مضى هو ما یعرف بالزواج 

  لزوجة أو الزوج للشخص دون تدخله في ذلكالوالدین أو األقارب ل
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  یوضح عدد األبناء):  9( جدول رقم 

  %  ك  عدد األبناء 

1 – 3   18  18  

4 – 6   48  48  

7 – 9   29  29  

  5  5  فأكثر -  10

  100  100  المجموع

من % 48، حیث بلغت ما نسبته ) 6-4(یتبین من الجدول السابق أن أعلى نسبة كانت للفئة من 

، وهذا یدل على محاولة األسر المحافظة على عدد أقل ألعضائها وهذا یمثل إجمالي استجابات المبحوثین

، وكذلك ئل تنظیم األسرة والتخطیط األسريلألسرة في ظل خروج المرأة للعمل واستخدام وساالشكل المعاصر 

  .درتها االقتصادیة في اإلیفاء بهاما تعانیه األسر من التزامات تتعدى ق

  یبین مدى اعتقاد بأن صغر حجم األسر یساعد على تربیة األبناء وتعلیمهم) :  10( جدول رقم 

  %  ك  مدى االعتقاد 

  62  62  أوافق 

  20  20  لحد ما 

  18  18  ال أوافق 

  100  100  المجموع

لمن یعتقدون بأن صغر حجم األسر یساعد على تربیة % 62یتضح مما سبق أن أعلى نسبة كانت 

، ى المبحوثین لتكوین األسر النواة، وهذه النتیجة توضح االتجاه الواضح لداألبناء وتعلیمهم من أرباب األسر

  ).9(على ذلك ما جاء في بیانات الجدول رقم وما یؤكد 

  .یوضح ما إذا كان نموذج األسرة المكونة من الزوجین واألبناء هي األفضل للعیش): 11(جدول رقم 

  %  ك  نموذج األسر المكونة من الزوجین واألبناء وأفضلیتها للعیش

  58  58  أوافق 

  29  29  لحد ما 

  13  13  ال أوافق

  100  100  المجموع

من إجمالي أفراد مجتمع الدراسة % 58تشیر البیانات الواردة في الجدول السابق أن أعلى نسبة 

  حیث یرون بأن نموذج األسرة المكونة من الزوجین هي األفضل للعیش ویمكن تفسیر ذلك من خالل ما 
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، كما أن هذه النتیجة تختلف مع ما جاء في دراسة )9(، والجدول رقم )10(صت إلیه نتائج الجدولین رقم خل

  .منى على الحدیدي

  ن األقاربیبین أفضلیة أن یكون لألسرة بیت مستقل ع: ) 12( جدول رقم 

  %  ك  أفضلیة سكن األسرة في بیت مستقل عن األقارب

  87  87  أوافق 

  10  10  لحد ما 

  3  3  ال أوافق 

  100  100  المجموع

یتبین من الجدول السابق أن أعلى نسبة كانت لمن یوافقون على االستقالل في السكن عن األقارب 

، وقد یرجع ذلك إلى القناعة بأن السكن على المیل والرغبة في االستقالل ، وهذا یدل%87بنسبة بلغت 

المستقل هو األفضل لالبتعاد عن المشاكل التي قد تحدث وكذلك لتربیة األبناء بالطریقة التي توافق علیها 

 ،-خاصة عندما تكون صغیرة الحجم - األسرة ، كما أن ذلك مظهر هام من مظاهر حیاة األسرة المعاصرة

  كما دلت بیانات الجدول رقم 

الذي بینت نتائجه أهمیة أن یكون لألسرة سكن ) 5(، وما یؤكد على هذه النتیجة ما ورد في الجدول رقم )9(

  مستقل 

  یوضح أفضلیة سكن أحد األبناء في حالة زواجه: )13(رقم  جدول

  %  ك  أفضلیة سكن أحد األبناء عند الزواج

  10  10  یقیم معكم في نفس السكن

  90  90  یقیم في سكن مستقل 

  100  80  المجموع

تؤكد لنا نتائج تحلیل البیانات اإلحصائیة لعینة الدراسة موافقة أرباب األسر على أال یقیم األبناء 

منهم ، حیث أن وجود أكثر من جیل في نفس األسرة % 90معهم في حال زواجهم، حیث أكد ذلك ما نسبته 

في ظل ما طرأ على األسرة من تغیر واضح في عصر العولمة مثل ما  لم یعد مشجعًا على العیش خاصة

  .أكدت علیه النتائج السابقة في هذه الدراسة

  

  

  

  

  مجلة القلعة                                                                                         العولمة وانعكاساتها على بنیة ووظائف األسرة     

)                 12(العدد                                                                        )دراسة میدانیة على عینة من أرباب األسر بمدینة طبرق ( 



 
 

70 

  ن تأخر سن الزواج للشباب وتقلید ومحاكاة الشباب األوروبي  یبی): 14(جدول رقم 

  %  ك  تأخر سن الزواج وتقلید ومحاكاة الشباب األوروبي

  43  43  أوافق 

  12  12  لحد ما 

  45  45  ال أوافق 

  100  100  المجموع

 یتضح مما سبق أن أعلى نسبة كانت لمن ال یرون بأن تأخر سن الزواج لدى الشباب راجع إلى

، وهي نسبة متقاربة مع من یوافقون على %45عامل التقلید والمحاكاة للشباب األوروبي حیث بلغت نسبتهم 

وهذا مؤشر مقلق یدل على حدوث تأثر بالثقافة الغربیة لدى الشباب في عصر % 43ذلك والتي بلغت 

  . استجابات المبحوثین العولمة ، وذلك حسب

  . ألن یقوم الزوج بمساعدة زوجته في األعمال المنزلیةیوضح مدى الضرورة ) : 15(جدول رقم 

  %  ك  مدى الضرورة

  41  41  أوافق 

  9  9  لحد ما 

  50  50  ال أوافق

  100  100  المجموع

تشیر بیانات الجدول السابق أن أعلى نسبة كانت لصالح من ال یرون بأن من الضروري أن یقوم 

، وهذه النتیجة قد تدل على انشغال % 50بلغت نسبتهم الزوج بمساعدة زوجته في األعمال المنزلیة حیث 

  .الزوج بأعمال أخرى ولفترات طویلة لتوفیر احتیاجات األسرة ووجوده في البیت یكون لوقت قصیر  فقط

یبین مدى اعتقاد تغیر نظرة المجتمع للعمل بعد أن كان خاصًا بالرجل في السابق  لیصبح : )16(جدول رقم 

  .قت الحاليمهمًا للمرأة في الو 

  %  ك  مدى االعتقاد

  62  62  أوافق 

  14  14  لحد ما 

  24  24  ال أوافق

  100  100  المجموع
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صبح مهمًا في الوقت الحالي، وعلى عكس مما كان علیه في تبین مما سبق أن عمل المرأة قد أ

، وهي النسبة األعلى الستجابات المبحوثین، وهذا %62وافقون على ذلك الماضي، حیث بلغت نسبة من ی

  .یدل على التغیر الواضح في بنیة األسرة في عصر العولمة حیث كان العمل في السابق مرتبط بالرجل فقط

  ح وجوب مشاركة الزوجة  في اتخاذ القرارات التي تخص األسرةیوض: ) 17( جدول رقم 

  %  ك  وجوب مشاركة الزوجة في اتخاذ القرارات األسریة

  42  42  أوافق 

  38  38  لحد ما 

  20  20  ال أوافق 

  100  100  المجموع

یتضح من بیانات الجدول السابق أن أعلى نسبة كانت لمن یوافقون على وجوب مشاركة الزوجة في 

، وأهمیة ذا یشیر إلى ارتفاع مكانة المرأة، وه%42تخص األسرة حیث بلغت نسبتهم  اتخاذ القرارات التي

دورها في اتخاذ القرارات األسریة، وعلى عكس ما كان علیه في السابق حیث كانت سلطة القرار غالبًا عند 

  .الرجل

  معرفة تأثیر العولمة على وظائف األسرة اللیبیة : ثالثاً 

  یبین أهمیة استخدام برامج التخطیط األسري لتقلیص حجم األسرة : )18(رقم جدول 

  %  ك  أهمیة استخدام برامج التخطیط األسري لتقلیص حجم األسرة

  51  51  أوافق 

  27  27  لحد ما 

  22   22  ال أوافق 

  100  100  المجموع

للذین یوافقون على أهمیة % 51تشیر البیانات الواردة في الجدول السابق أن أعلى نسبة كانت 

، ویمكن تفسیر هذه النتیجة بأن لدى سراستخدام برامج التخطیط األسري لتقلیص حجم األسرة من أرباب األ

األسري خاصة في ظل عمل الوالدین، وارتفاع  أرباب األسر شعور أرباب األسر بأهمیة برامج التخطیط

، وتتفق هذه النتیجة مع ما تحمل المسئولیة تجاه األبناءمل و ، وكي یوفق الوالدین ما بین العتكالیف الحیاة

  .جاء في دراسة منى على الحدیدي
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   للعمل وزیادة تنظیم الوظیفة اإلنجابیةیبین خروج المرأة : ) 19( جدول رقم 

  %  ك  خروج المرأة للعمل وزیادة تنظیم الوظیفة اإلنجابیة

  67  67  أوافق

  18  18  لحد ما 

  15  15  ال أوافق

  100  100  المجموع

یتضح من الجدول السابق أن أعلى نسبة كانت لمن یوافقون على أن خروج المرأة للعمل یستوجب 

، وهذا یساعد من إجمالي أفراد عینة الدراسة% 67، حیث بلغت نسبتهم بیةالوظیفة اإلنجامنها زیادة تنظیم 

ما جاء في  بیانات ، وهذه النتیجة ترتبط با ودورها كزوجة وأم في نفس الوقتالمرأة على التوفیق ما بین عمله

  .الجدول السابق

االجتماعیة لتربیة األبناء أم أن الدور الرئیس یوضح مدى كفایة الدور الحدیث للمؤسسات : )20(جدول رقم 

  في ذلك لألسرة

  %  ك  كفایة دور المؤسسات االجتماعیة في تربیة األبناء أم أن دور األسرة هو الرئیس

  7  7  أوافق 

  37  37  لحد ما 

  56  56  ال أوافق 

  100  100  المجموع

جتماعیة غیر كاف الحدیث للمؤسسات االیتبین من البیانات الواردة في الجدول السابق أن الدور 

من إجمالي أفراد % 56، وأن الدور الرئیس في ذلك لألسرة حیث  بلغت نسبة من یرون ذلك لتربیة األبناء

، فعلى الرغم من انتشار مؤسسات التربیة كدور الحضانة وریاض األطفال والمدارس  وغیرها عینة الدراسة

المؤسسات  زال دور األسرة هو األساس في تربیة أبنائها وأن دور تلكمن المؤسسات االجتماعیة إال أن ما 

  .بالتالي على تربیة األبناء یؤثر ، وأن تأثر األسرة بأي ظرفهو امتداد لدور األسرة

  یبین المسئول عن تربیة األبناء: )21(جدول رقم 

  %  ك  المسئول عن تربیة األبناء

  8  8  الزوج 

  21  21  الزوجة 

  71  71  والزوجة معاً الزوج 

  100  100  المجموع

  مجلة القلعة                                                                                         العولمة وانعكاساتها على بنیة ووظائف األسرة     

)                 12(العدد                                                                        )عینة من أرباب األسر بمدینة طبرق دراسة میدانیة على ( 



 
 

73 

بناء تقع على ة األتشیر بیانات الجدول السابق أن أعلى نسبة كانت لمن یرون بأن مسئولیة تربی

، وهذا یشیر إلى تغیر وظائف من إجمالي مجتمع الدراسة% 71تهم ، حیث بلغت نسبالزوج والزوجة معاً 

األسرة عما كانت علیه في السابق، حیث یتضح من خالل هذه النتیجة توافق أرباب األسر حول تشاركهما 

  .جدول السابقبما جاء في بیانات الفي تربیة األبناء وهذه النتیجة ترتبط 

  یوضح وجوب تربیة وتوجیه األبناء باستمرار أم أن ذلك یضیق على حریتهم: ) 22( جدول رقم 

  %  التكرار  تربیة وتوجیه األبناء ومدى التضییق على حریتهم

  30  30  أوافق

  17  17  لحد ما 

  53  53  ال أوافق

  100  100  المجموع

حیث كانت لصالح من ال یوافقون على أهمیة ، % 53یبین الجدول السابق أن أعلى نسبة كانت 

وجوب تربیة األبناء باستمرار ، أم أنه یضیق على حریتهم ، حیث یعتقد من خالل هذه اإلجابة رؤیة أرباب 

األسر بأن التوجیه المستمر ال یكون في مصلحة األبناء وأن ترك مساحة من الحریة یساعدهم على تكوین 

  .شخصیات مستقلة ومسئولة

  یبین أثر عمل المرأة على دورها في تنشئة أبنائها) :  23( رقم جدول 

  %  ك  أثر عمل المرأة على دورها في تنشئة أبنائها

  46  46  أوافق 

  41  41  لحد ما

  13  13  ال أوافق

  100  100  المجموع

یؤثر على لصالح من یرون بأن عمل المرأة % 46یوضح الجدول السابق أن أعلى نسبة كانت 

، وهذا یشیر إلى أنه ما جاء في دراسة منى على الحدیدي، وهذه النتیجة تتفق مع تنشئة أبنائهادورها في 

مهما تواجدت مؤسسات تربیة األبناء إال أن دورها محدود مقارنة بالدور التربوي لألسرة وخاصة دور األم 

به األم من عطف وحنان  حیث أن هذه المؤسسات قد توفر لألبناء المأكل والنظافة بینما ال توفر ما تقوم

، وهذا ما یتفق مع ما ورد في الجدول رقم القیم اإلیجابیة في نفوس األبناءوحرص على اكتساب وغرس 

)20 .(  
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  یبین ما إذا كان االختالف في تربیة األبناء یؤدي إلى حدوث خالفات بین الزوجین : ) 24( جدول رقم 

  %  ك  االختالف في تربیة األبناء وحدوث خالفات بین الزوجین

  60  60  أوافق 

  25  25  لحد ما 

  15  15  ال أوافق

  100  100  المجموع

یوضح الجدول السابق أن أعلى نسبة كانت لمن یرون بأن االختالف في تربیة األبناء یؤدي إلى 

، وهذه النتیجة من أفراد عینة الدراسة% 60نسبته حدوث خالفات بین الزوجین ، حیث عبر عن ذلك ما 

ویمكن تفسیر ذلك باختالف الخلفیة الثقافیة لكال الزوجین ، ، ما جاء في دراسة منى على الحدیديتتفق مع 

كذلك ما تطرحه العولمة من أسالیب للتربیة یتأثر بها الوالدین فتتعارض مع مضامین تنشئة األبناء لدى 

  .األسرة ما یحدث خالف حول ذلك بین الزوجین 

وأفكار عبر وسائل اإلعالم یوضح ما إذا كان ما تنقله العولمة من ثقافات : ) 25( جدول رقم 

  والتكنولوجیا الحدیثة أثر على دور األسرة في تنشئة أبنائها

  %  ك  العولمة وأثرها على دور األسرة في تنشئة أبنائها

  42  42  أوافق 

  33  33  لحد ما 

  25  25  ال أوافق 

  100  100  المجموع

من إجمالي % 42نسبته یتضح من الجدول السابق أن أعلى إجابة كانت أوافق حیث بلغت ما 

، وهذا یدل على عظم أثر العولمة على تنشئة األبناء وذلك الستخدامها آلیات ووسائل استجابات المبحوثین

  .وأسالیب فكریة وثقافیة ذات تأثیر قوي وبالتالي فإن خضوع الفرد لهذه األسالیب واألفكار هو نتیجة حتمیة

تربیة األبناء المبنیة على التحرر الفكري والمساواة بین الجنسین یبین أهمیة اتباع أسالیب ) : 26( جدول رقم 

  وحق إبداء الرأي واستقالل الشخصیة

  %  ك  مدى األهمیة

  21  21  أوافق 

  48  48  لحد ما 

  31  31  ال أوافق 

  100  100  المجموع
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من إجمالي استجابات % 48حیث بلغت ما نسبته ) لحد ما(یتضح مما سبق أن أعلى نسبة كانت 

كد على أثر ، وهذه النتیجة تدل على أن إتباع هذه األسالیب قد أصبح قویًا عن ذي قبل ، وهذا یؤ المبحوثین

  .ألسالیب المهمة في تربیة األبناءهذه ا

يوضح ما إذا كانت العوملة قد أحدثت تغرياً يف الوظيفة التعليمية لألسرة مبا يواكب التغريات يف الوظائف األخرى : ) 27( جدول رقم 

  لألسرة املعاصرة

  %  ك  العولمة وتغیر الوظیفة التعلیمیة لألسرة المعاصرة 

  40  40  أوافق 

  36  36  لحد ما 

  24  24  ال أوافق

  100  100  المجموع

من إجمالي أفراد عینة الدراسة ، وهذه النتیجة تشیر إلى % 40یتبین مما سبق أن أعلى نسبة كانت 

أن انتشار المؤسسات التعلیمیة بكافة مراحلها ومحتویاتها واستخدام األسالیب العلمیة الحدیثة في المؤسسات 

األسرة على تعلیم أبنائها كي یكونوا قادرین على مواجهة ما یتعرضون له من مشاكل إضافة التعلیمیة وحرص 

إلى ضمان مستقبلهم في أن یتحصلوا على وظائف تتناسب ومستواهم العلمي ، كل ذلك كان بفعل ما طرأ 

ر العولمة على المجتمع من تحول  واضح تثمل في أهمیة وارتفاع قیمة العلم والتعلیم لدى األسرة في عص

  . )4(وهذه النتیجة تتفق مع ما جاء في  جدول رقم 

  يبني ما إذا كان مستوى التعليم اجليد يساعد اختيار أفضل لشريك احلياة دون الرجوع إىل األسرة ) :  28( جدول رقم 

  %  ك  مستوى التعلیم الجید واختیار شریك الحیاة دون الرجوع إلى األسرة

  70  70  أوافق 

  18  18  لحد ما 

  12  12  ال أوافق

  100  100  المجموع

، حیث یمثل هذا االتجاه ما ) أوافق(یتضح مما سبق أن غالبیة أفراد عینة الدراسة كانت إجاباتهم بـ 

، وهذه النتیجة تشیر إلى أهمیة التعلیم ودوره في إكساب الشخص مستوى عالي من الثقافة % 70نسبته 

وله واتجاهاته وتقییماته بنفسه دون والوعي واإلدراك ، فالمتعلم غالبًا ما یختار شریك الحیاة الذي یتالءم مع می

  تدخل أحد في ذلك 
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  مساعدة اآلخرينيوضح سد احتياجات األسرة دون الرجوع إىل تعاون أو ) :  29( جدول رقم 

  %  ك  سد االحتیاجات دون الحاجة إلى تعاون أو مساعدة اآلخرین

  19  19  أوافق 

  36  36  لحد ما 

  45  45  ال أوافق 

  100  100  المجموع

لمن ال یوافقون على % 45تؤكد لنا نتائج التحلیل الكمي لعینة مجتمع الدراسة أن أعلى نسبة كانت 

تعاون أو مساعدة اآلخرین ، وهذا یدل على أن رب األسرة اصبح في حاجة سد احتیاجاتهم دون الرجوع إلى 

ماسة لمساعدة اآلخرین لمواجهة النفقات الیومیة لألسرة والتي تطورت مع االنفتاح الثقافي لألسرة إلى أن 

) 7(أصبحت ضروریات البد من الحصول علیها ، كما أن هذه النتیجة تتفق مع ما جاء في الجدول رقم 

  .تبط بعدم كفایة الدخل الشهري لسد احتیاجات األسرةالمر 

یبین مدى إقبال أفراد األسرة على تناول األطعمة المجمدة السابقة التحضیر التي ) :  30( جدول رقم 

  تعرضها وسائل اإلعالم عن طریق اإلعالنات

  %  ك  مدى اإلقبال 

  61  61  أوافق

  12  12  لحد ما 

  27  27  ال أوافق

  100  100  المجموع

لمن یوافقون وهذه النتیجة تدل على األثر الكبیر لوسائل % 61یتضح مما سبق أن أعلى نسبة كانت 

باستخدامها لإلعالنات وبشكل مكثف وفي أوقات اجتماع أفراد األسرة مع بعض لعرض ) المعولمة( اإلعالم 

  . الوقت والجهد في إعدادهاالمأكوالت السابقة التحضیر، كما أن إقبال األسرة على هذه األطعمة یوفر 

  يوضح مدى املوافقة على مشاركة األبناء يف ميزانية األسرة) :  31( جدول رقم 

  %  ك  الموافقة على مشاركة األبناء في میزانیة األسرة

  72  72  أوافق

  22  22  لحد ما 

  6  6  ال أوافق

  100  100  المجموع
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شاركة األبناء في میزانیة لمن یوافقون على م% 72یتبین من الجدول السابق أن أعلى نسبة كانت 

، كما أن هذه  ، وهذه النتیجة تشیر إلى مدى عجز رب األسرة في مواجهة االحتیاجات المتجددة لألسرةاألسرة

  ).29(النتیجة تتفق مع ما تم التوصل إلیه في الجدول رقم 

یبین مدى االعتقاد بأن تغیر األدوار االقتصادیة تؤدي إلى إضعاف سلطة األب في اتخاذ القرار داخل ) :  32( جدول رقم 

  األسرة

  %  ك  تغر األدوار االقتصادیة وٕاضعاف سلطة األب في اتخاذ القرار داخل األسرة

  24  24  أوافق

  39  39  لحد ما 

  37  37  ال أوافق

  100  100  المجموع

لحد (تشیر نتائج التحلیل الكمي للبیانات أن هناك تقارب في النسب حیث بلغت من كانت إجاباتهم 

من إجمالي عینة الدراسة ، وهذا یدل على قوة العالقات % 37) ال أوافق(، بینما بلغت نسبة من % 39) ما

بین أفراد األسرة ومدى التعاون والتضامن األسري في مواجهة احتیاجات األسرة ، وهذه النتیجة  االقتصادیة

  .تختلف مع ما جاء في دراسة خیري الصادق عبد اهللا ودراسة منى على الحدیدي 

  يوضح مدى االعتقاد بأن العوملة أوجدت وسائل ومؤسسات للرتفيه لسد أوقات الفراغ لدى أفراد األسرة ) :  33( جدول رقم 

  %  ك  مدى االعتقاد

  48  48  أوافق

  30  30  لحد ما

  22  22  ال أوافق

  100  100  المجموع

العولمة أوجدت وسائل لمن یوافقون على أن % 48تبین نتائج الجدول السابق أن أعلى نسبة كانت 

ومؤسسات لسد أوقات الفراغ لدى أفراد األسرة ، وهذه النتیجة تدل على االنفتاح والتغیر الثقافي الواسع الذي 

حدث للمجتمع حیث استخدام وسائل التكنولوجیا وانتشار مقاهي االنترنت التي یرتادها أفراد األسرة ، وكذلك 

  .التي تقوم بها النوادي على مختلف الخدمات واألنشطة 

  وضع آلية مناسبة لمواجهة انعكاسات العولمة على األسرة الليبية: رابعاً 
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  یبین كیفیة أن یكون مفهوم العولمة أكثر وضوحًا ورسوخًا لدى أفراد األسرة ):  34( جدول رقم 
  المجموع  ال  نعم  برأيك كي يكون مفهوم العولمة أكثر وضوحًا ورسوخًا لدى أفراد األسرة البد من 

  %  ك  %  ك  %  ك

  100  100  67  67  33  33  التعريف بالعولمة 

  100  100  32  32  68  68  لتفسير تداعيات العولمة على األسرةعرض اآلراء والتحليالت 

  100  100  24  24  76  76  نشر المعلومات التي تمثل الحقائق المرتبطة بتأثير العولمة على بنية ووظائف األسرة الليبية

عرض نتائج الدراسات واألبحاث المتعلقة بسلبيات العولمة على األسر لخلق وعي 
  تجاههالدى أفراد المجتمع 

81  81  19  19  100  100  

یتضح من الجدول السابق أن أعلى نسبة موافقة كانت لمن یرون بضرورة عرض نتائج الدراسات 

واألبحاث المتعلقة بسلبیات العولمة على األسرة لخلق وعي لدى أفراد المجتمع تجاهها وهذا نتیجة تدل على 

ولمة على األسرة وبالتالي البحث في كیفیة مواجهة رغبة أرباب األسر في التعرف أكثر على انعكاسات الع

هذه التحدیات ، وهنا یتضح الدور المهم للمختصین في المجال األسري لتسلیط الضوء على هذه االنعكاسات 

  .وتحلیلها بهدف توعیة أفراد األسرة بتداعیاتها وكیفیة مواجهتها

  لمقاومة تأثیرات العولمة علیهایوضح كیف تقوم األسرة بدورها الصحیح : ) 35( جدول رقم 

  المجموع  ال  نعم  برأیك كي تقوم األسرة بدورها الصحیح لمقاومة تأثیرات العولمة البد من  

  %  ك  %  ك  %  ك

  100  100  15  15  85  85  زیادة وعي األسرة باستخدام وسائل التكنولوجیا الحدیثة بشكل صحیح

  100  100  13  13  87  87  اإلسالمي الحنیفتمسكها بأسالیب التربیة المستمدة من الدین 

أن یكون هناك نوع من التكامل بین المؤسسات االجتماعیة إزاء مضامین 

  التنشئة االجتماعیة

79  79  21  21  100  100  

أن تكون العملیة التربویة مرنة ومتكیفة مع المعطیات والظروف التي یمر 

  بها المجتمع

83  83  17  17  100  100  

السابق أن غالبیة االستجابات كانت مقاربة مع بعضها ، وهذا یدل على ارتفاع  یتبین من الجدول

  .مستوى الوعي واإلدراك لدى أرباب االسر  لمقاومة تأثیرات العولمة 

  یبین أهمیة خلق منظومة إعالمیة وتربویة وتعلیمیة هادفة متعددة األبعاد لتقوم بعدة مهام: ) 36( جدول رقم 
  المجموع  ال  نعم  المية تقوم بعدة مهام أهمها أهمية خلق منظومة إع

  %  ك  %  ك  %  ك

  100  100  29  29  71  71  عقد حلقات النقاش وورش العمل وإقامة المؤتمرات العلمية والتربوية
  100  100  15  15  85  85  التركيز على البرامج الدينية التي تبرز التعاليم الدينية للنشء

  100  100  17  17  83  83  التجارية وبأساليبها المضللةتوعية األسرة بمضار اإلعالنات 

  100  100  19  19  81  81  توعية األسرة بحسن استغالل مواردها المتاحة
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، وهذه للمبحوثین كانت مرتفعة ومتقاربة یتضح ممن بیانات الجدول السابق أن غالبیة االستجابات

وثقة أرباب األسر النتائج تشیر إلى أهمیة وسائل اإلعالم وقدرتها على اإلقناع والتأثیر ، وكذلك تطلعات 

  .نحو الدور المهم لها لرفع مستوى وعي األسرة نحو كل ما یحیط بها من ظروف وتغیرات في المجتمع

  :أهم نتائج الدراسة 

 .أن غالبیة أفراد عینة الدراسة من الذكور .1

 .سنة  50إلى  40أن غالبیة أفراد مجتمع الدراسة تتراوح أعمارهم ما بین  .2

 .ملة المؤهل الجامعي أن أغلب المبحوثین من ح .3

 .وأن غالبیتهم یقیمون في منازل ملك  .4

 .كما تبین أن الدخل الشهري ال یكفي لسد الحاجات  .5

 .كما اتضح أن غالبیتهم هم من اختاروا شركاء  حیاتهم  .6

 .أعضاء  6 – 4بینت النتائج أن غالبیة أسر المبحوثین تتكون من  .7

 .صغر حجم األسرة یساعد على تربیة األبناء وتعلیمهم كما أوضحت النتائج موافقة المبحوثین على أن  .8

 .وأن نموذج األسرة المكونة من الزوجین واألبناء هي األفضل للعیش .9

 .كما أكدت النتائج على أن سكن األسرة في بیت مستقل عن األقارب أفضل لها .10

 .مستقل كما كشفت النتائج على أنه في حالة زواج أحد األبناء من األفضل أن یقیم في مسكن .11

 .كما تبین أن تأخر سن الزواج لیس سببه تقلید ومحاكاة الشباب األوروبي  .12

 .وتبین أیضًا عدم موافقة المبحوثین على أن یقوم الزوج بمساعدة الزوجة في األعمال المنزلیة .13

 .كما أوضحت النتائج عن موافقة المبحوثین على عمل المرأة  .14

 .اتخاذ القرارات التي تخص األسرة كما بینت النتائج وجوب مشاركة الزوجة في .15

 .كما وضحت أهمیة استخدام برامج التخطیط األسري لتقلیص حجم األسرة .16

 .وبینت وجوب تنظیم الوظیفة اإلنجابیة للمرأة العاملة  .17

 .كما أوضحت عدم كفایة دور المؤسسات االجتماعیة في تربیة األبناء وأن الدور الرئیس في ذلك لألسرة .18

 .اء هي مسئولیة الزوج والزوجة معاً وأن تربیة األبن .19

 .وأن استمرار تربیة وتوجیه األبناء ال یضیق على حریتهم .20

 .كما تبین أن عمل المرأة یؤثر على تنشئتها ألبنائها .21

 .وأوضحت النتائج أن االختالف في تربیة األبناء یؤدي إلى حدوث خالفات بین الزوجین .22
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ما تنقله العولمة من ثقافات وأفكار عبر وسائل اإلعالم والتكنولوجیا الحدیثة أثر على دور األسرة في  .23

 .تنشئة أبنائها 

التحرر الفكري والمساواة بین الجنسین وحق إبداء كما بینت أن إتباع أسالیب تربیة األبناء المبنیة على  .24

 .الرأي واستقالل الشخصیة مهمة لحد ما 

 .كما كشفت النتائج عن أن العولمة أحدثت تغیرًا في الوظیفة التعلیمیة لألسرة  .25

 .وأن مستوى التعلیم الجید یساعد على اختیار أفضل لشریك الحیاة  .26

 .لسد احتیاجات األسرة كما تبین الموافقة على مساعدة اآلخرین  .27

وكشفت النتائج على إقبال أفراد األسرة على تناول األطعمة المجمدة السابقة التحضیر التي تعرضها  .28

 .وسائل اإلعالم عن طریق اإلعالنات 

 .وبینت النتائج كذلك موافقة أرباب األسر على مشاركة األبناء في میزانیة األسرة  .29

لألسرة یؤدي لحد ما إلضعاف سلطة األب في اتخاذ القرار داخل  وأن التغیر في األدوار االقتصادیة .30

 .األسرة

 .وتبین أن العولمة أوجدت وسائل ومؤسسات للترفیه لسد أوقات الفراغ لدى أفراد األسرة .31

وأنه كي یكون مفهوم العولمة أكثر وضوحًا ورسوخًا لدى أفرد األسرة البد من نشر المعلومات التي تمثل  .32

 .ة بتأثیر العولمة على بنیة ووظائف األسرة الحقائق المرتبط

وكي تقوم األسرة بدورها الصحیح لمقاومة تأثیرات العولمة البد من تمسكها بأسالیب التربیة المستمدة من  .33

 .الدین اإلسالمي الحنیف

 كما تبین أهمیة خلق منظومة إعالمیة وتربویة وتعلیمیة تقوم بعدة مهام من أهمها التركیز على البرامج .34

 .التي تبرز التعالیم الدینیة للنشء

  توصیات الدراسة 

 .إنشاء هیئات مستقلة ُتعنى بشؤون األسرة وتعید تنظیمها .1

 .وضع السیاسات والبرامج الكفیلة بمواجهة تبعات العولمة على األسرة .2

 .تقدیم خطط لدعم عملیة التنشئة االجتماعیة  .3

 .الطفولة صیاغة سیاسات تربویة وتعلیمیة تراعي خصائص مرحلة .4
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   :المراجع

العولمة والمحلیة واعداد الطفل ثقافیًا ، دار أكرام أحمد األهواني ومحمد معوض إبراهیم ، االتصال بین  .1

 . 2011الكتاب الحدیث ، القاهرة ، 

 .2012السید عبد المعطي وآخرون ، علم اجتماع األسرة ، دار المعرفة الجامعیة ، اإلسكندریة ،  .2

توزیع ،  –نشر  - انتصار حمد امبیة ، اتجاهات الشباب نحو قیم  ثقافة العولمة ، دار الحكمة طباعة .3

 .2012القاهرة ، 

بالقاسم سالطنیة وحسان الجیالني ، المناهج األساسیة في البحوث االجتماعیة ، دار الفجر للنشر  .4

 . 2012والتوزیع ، القاهرة ، 

حسن محمد حسان وآخرون ، التربیة وقضایا المجتمع المعاصرة ، دار الجامعة الجدیدة ، اإلسكندریة ،  .5

2007 . 

  . 2006، ع محمود نوفل، العالقات األسریة، دار الزهراء، الریاضنت صالح المالك وربیحصة ب .6

 .1999حوالت المجتمعیة في الوطن العربي، مكتبة مدبولي، القاهرة، ، العولمة والتحیدر إبراهیم وآخرون .7

في بنیة األسرة الریفیة ووظائفها، دراسة ، تأثیر التغیرات االجتماعیة والثقافیة خیري الصادق عبد اهللا .8

 . 2012، ، كلیة اآلداب، جامعة عین شمس"غیر منشورة " ، رسالة دكتوراه نیة في قریة لیبیةمیدا

  . 2012، دار الكتاب الحدیث ، القاهرة ، رابح درواش، علم اجتماع العائلة .9

 . 2007، دار الفجر للنشر والتوزیع ، القاهرة ، رضا عبد الواجد أمین، اإلعالم والعولمة .10

األسري وأثره على الفرد والمجتمع، مؤسسة شباب الجامعة، االستقرار  سعید محمد عثمان، .11

  . 2009، اإلسكندریة

جتماعیة من الحداثة إلى العولمة، المكتب الجامعي الحدیث، ، التنمیة االطلعت مصطفى السروجي .12

 . 2009، اإلسكندریة

، الجامعي الحدیث سرة والمشكالت األسریة المعاصرة، المكتب، بناء األعبد الخالق محمد عفیفي .13

 . 2011اإلسكندریة ، 

دار الوفاء لدنیا ، سریة من منظور الخدمة االجتماعیة، النزاعات األعبد الناصر عوض أحمد .14

  . 2012، الطباعة والنشر، اإلسكندریة

، عي بالمتغیرات المحلیة والعالمیة، علم االجتماع وتنمیة الوعي االجتماعبیر عبد المنعم فیصل .15

 . 2009یة للنشر والتوزیع ، المنصورة ، المكتبة العصر 
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یع ، عمان ، ئل للنشر والتوز عصام منصور ویحیى نبهان ، علم االجتماع المعاصر ، دار وا .16

2013. 

كیفیة اعداد البحوث، منتدى المعارف، مقدمة لطرائق البحث و : فرج محمد صوان، طرائق البحث .17

  . 2018، بیروت

دراسة التغیرات في األسرة : محمد أحمد بیومي وعفاف عبد المنعم ناصر ، علم االجتماع العائلي  .18

 . 2008العربیة ، دار المعرفة الجامعیة ، اإلسكندریة ، 

 . 2006، اإلسكندریة ، االجتماع، دار المعرفة الجامعیة، قاموس علم محمد عاطف غیث .19

للنشر  ، دار السحابمد محمود و أحمد عبد الفتاح ناجي، التنمیة في ظل عالم متغیرمحمود مح .20

 .2008والتوزیع ، القاهرة، 

ماهیریة للنشر الج ، الدارالعالقات الدولیة مفاهیم مختارة ، موسوعة علممصطفى عبد اهللا خشیم .21

 . 2004، طرابلس ، والتوزیع واإلعالن

بنائیة والوظیفیة لألسرة ، العالقة بین التحوالت االجتماعیة واالقتصادیة والتغیرات النى على الحدیديم .22

، كلیة "غیر منشورة "ـ رسالة دكتوراه  ، دراسة جیلیة لبعض األسر المصریة في مدینة القاهرةالحضریة

  . 2004ة المنصورة ، اآلداب ، جامع

 . 2013نیللي السید الرفاعي ، في اجتماعیات التربیة ، دار الزهراء للنشر والتوزیع ، الریاض ،  .23
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  دور القنوات الفضائية يف تشكيل الوعي لدى األطفال يف اتمع الليبي

  "دراسة میدانیة"

  .(*)سالم مفتاح أبو القاسم. د

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :مقدمة

یعتبر التطور الهائل في الثورة التكنولوجیة خاصة في وسائل االتصال واإلعالم التي نعیشها حالیا 

الذي شهده ویشهده عالمنا المعاصر، وتستند هذه الثورة إلى إنتاج  طورالمصادر الرئیسیة للتغیر والت من

  . العقل البشري من خالل الكم الهائل من التدفق  المعلوماتي والمعرفي

حیث أصبحت وسائل االتصال واإلعالم في العصر الحالي ذات أهمیة كبیرة في كثیر من 

ل الوعي االجتماعي لدى كافة شرائح المجتمع المجتمعات حیث یعتمد علیها في تكوین الرأي العام وتشكی

خاصة األطفال، وفي ظل هذا التطور التقني والتكنولوجي حظیت وسائل اإلعالم بتطور ملحوظ، و أدركت 

الكثیر من الدول أهمیة وسائل اإلعالم و تأثیرها على المجتمع بعامة واألطفال  بخاصة، و بدأت تنشئ 

تقوم علیه من سیاسة ورؤیة، وتتولى أیضًا مهمة الدفاع عن توجهاتها القنوات الفضائیة التي تتبنى ما 

وسیاستها، و تتعدد وسائل اإلعالم ما بین اإلذاعة المرئیة سواء المحلیة او الفضائیة  والمسموعة والمجالت 

  .وشبكة المعلومات الدولیة والصحف والمجالت وغیره

تصال واإلعالم خاصة في انتاج نماذج من األقمار لقد أحدث التقدم التكنولوجي الهائل في وسائل اال

حیث أصبح بإمكان الطفل استقبال ) الفضائي(الصناعیة إلى تطورا هائال في عملیات االستقبال التلفزیوني 

البرامج الفضائیة في بیته دون وساطة المحطات األرضیة المحلیة، وهذا یعني أن العالقة بین المرسل 

بدون رقابة الدول والسلطة المحلیة، وهو یعتبر أخطر ما یمكن أن یؤثر على عقول والمستقبل ستكون مباشرة 

األطفال في تكوین الوعي االجتماعي ووحدة وتماسك المجتمعات واآلثار الضارة علیها التي أصبحت هدفا 

  .سهال للبث الفضائي الوافد عبر الحدود

والعربي بعامة من أكثر الفئات تأثرا  البد من االعتراف بان األطفال في المجتمع اللیبي بخاصة

بالفضائیات نتیجة االنفجار المعرفي، وتطور وسائل االتصال واإلعالم، وبالذات الفضائیات التي توصف 

  وسائل اإلعالم بوصفها الراهن، إذا أصبحت القنوات الفضائیة متغیرا اجتماعیا وثقافیا مهما في حیاة 

  

                                                 
  .مسالته/ ب، كلیة اآلداب والعلومجامعة المرق/ مساعد ورئیس قسم الفلسفة وعلم االجتماععلم االجتماع الأستاذ (*)

  مجلة القلعة                     القنوات الفضائیة في تشكیل الوعي لدى االطفال في المجتمع اللیبي                                             دور 
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األطفال، فهي أحد المصادر الرئیسة للمعلومات والتعلم وبذلك تعتبر أحد مصادر عملیات تشكیل الوعي 

  :على النحو التالي أطر الدراسةول الباحث وفیما یلي سوف یتنا. )1(االجتماعي في عصر العولمة اإلعالمیة

  .دراسةلل عاماإلطار ال/أوال

  :دراسةمشكلة ال .1

االتصال واإلعالم وتعددت في السنوات األخیرة نتیجة تطور وتقدم هائل في الوسائل  تطورت وسائل

التكنولوجیة التي شهدها القرن العشرون، حیث یشهد العالم تحوالت عمیقة تشكل في حد ذاتها ثورة إعالمیة 

عیة أو ثقافیة وثقافیة، من شأنها إحداث تغیرات مهمة في مجاالت الحیاة المختلفة سواء سیاسیة أو اجتما

مصدرا  ،وغیرها، حیث أصبحت وسائل اإلعالم وخاصة الفضائیات التي اجتاحت الحدود والعقول والمكان

رئیسیا في مخاطبة القسم األعظم من التكوین المجتمعي على جمیع المستویات وخاصة األطفال، وتمتلك 

لدى  الوعي أو غیر مباشرة في تشكیل القدرة واإلمكانیات النمطیة وغیر النمطیة الذي تأخذ صورا مباشرة

  .األطفال

وسلوكهم االجتماعي،  لقد تحولت القنوات الفضائیة إلى أداة للتأثیر على األطفال ُمشِكلة لشخصیاتهم 

الصعید اإلعالمي فحسب، وٕانما على جمیع  لیس على   فقد أصبحت القنوات الفضائیة ذو أهمیه بالغة األثر

  .واألمنیة، وتستهدف جمیع شرائح المجتمع وأطیافه دون استثناء تصادیة والسیاسیة األنساق االجتماعیة واالق

وباإلضافة إلى ذلك فإن انتشار الفضائیات مع ما یصاحبها من كلفة باهظة أصبح مسیطر علیها 

لمن یقدر على امتالكها ویستطیع تحمل نفقاتها من ذوي النفوذ المالي، سواء األشخاص أو الدول أو 

ات، مما یؤدي إلى السیطرة على عقول وأفكار األطفال حسب توجه هذه الفضائیات وما ترسمه المنظم

وتخطط له، وقد یؤدي ذلك إلى تداخل في تشكیل الوعي االجتماعي لذا الطفل، بسبب قصور في اإلمكانیات 

لدراسة في التساؤل وبالتالي تتحدد مشكلة ا. المادیة والفنیة لدى بعض الدول والمؤسسات اإلعالمیة المحلیة

  : الرئیس التالي

  ؟ل في المجتمع اللیبيفي تشكیل الوعي لدى األطفا القنوات الفضائیةما دور 

  :دراسةأهمیة ال  .2

تنبع أهمیته البحث في فهم وتحلیل الواقع اإلعالمي للقنوات الفضائیة ووسائلها في ضوء التغیرات التي 

یشهدها المجتمع اللیبي ومدى تأثیرها على األطفال، ورصد الدور الذي تلعبه القنوات الفضائیة في تشكیل 

  .للیبيفي المجتمع ا لدى األطفالوالوعي االجتماعي بشكل خاص  بشكل عامالوعي 

                                                 
  .177: ، ص2003فلسطین،األسرة والمجتمع، سلسلة دراسات المجتمع الفلسطیني، غزة، : موسى حلس، ناصر المهدي)1(

  الوعي لدى االطفال في المجتمع اللیبي                                                                  مجلة القلعةالقنوات الفضائیة في تشكیل دور 
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  :دراسةأهداف ال .3

  .التعرف على دور القنوات الفضائیة في بلورة وتشكیل الوعي  لدى األطفال  .أ 

الكشف عن الدور التي تلعبه القنوات الفضائیة في تشكیل الوعي االجتماعي والقیم واالتجاهات   .ب 

 .لدى األطفال

 .الفضائیة شیوعا لدى األطفال في المجتمع اللیبي التعرف على أكثر القنوات  .ج 

  .التعرف على أكثر البرامج تأثیرا على األطفال  .د 

 :دراسةتساؤالت ال .4

 .ما دور القنوات الفضائیة في بلورة وتشكیل الوعي  لدى األطفال؟  .أ 

ما الدور التي تلعبه القنوات الفضائیة في تشكیل الوعي االجتماعي والقیم واالتجاهات لدى   .ب 

 .األطفال؟

 ما أكثر القنوات الفضائیة شیوعا لدى األطفال في المجتمع اللیبي؟  .ج 

  .ما أكثر البرامج تأثیرا على األطفال  .د 

  :مصطلحات الدراسة .5

  :مفهوم الفضائیات  .أ 

وتعتبر من اآللیات المعلوماتیة " هي فن علوم االتصال واإلعالم وقنوات التلفزیون الدولیة للبث    

المختلفة وتقنیات االتصال المتسارعة في التطور، وفي الوقت التي أصبحت تختصر المسافات وتقربها، فإنها 

السلوك والتوقعات ) بتنمیط(وم تساهم في انفتاح الحیاة الخاصة وتكسر خصوصیة األفراد والمجتمعات، وتق

  .)1(واالهتمامات، وتعمل على تركیبة إنسانیة منجذبة لكل المواد التي تبثها من خالل هذه اآللیات

بأنها محطات تلفزیونیة تبث إرسالها عبر األقمار الصناعیة لكي یتجاوز : وتعرف الفضائیات أیضا

، حیث یمكن استقباله في مناطق أخرى عبر أجهزة هذا اإلرسال نطاق الحدود الجغرافیة لمنطقة اإلرسال

خاصة باستقبال والتقاط اإلشارة الوافدة من القمر الصناعي، وهذه األجهزة تقوم بمعالجة تلك البیانات 

  .)2(وعرضها على شاشة التلفزیون

  

  

                                                 
تأثیر القنوات الفضائیة على القیم العربیة واإلسالمیة لدى الشباب واألطفال، مجلة جامعة القرآن والعلوم اإلسالمیة،  :علي عبداهللا أبوسنینة(1) 

  .287: ، ص2007، السودان، )15(العدد

  .24:، ص2005 الفضائیات وقادة الرأي، العربي للنشر والتوزیع، مصر،: هناء السید(2)
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 :مفهوم الوعي  .ب 

یمكن الفرد من إدراك نفسه والبیئة المحیطة به بدرجات متفاوتة من بأنه اتجاه عقلي : یعرف الوعي

  .)1(الوضوح والتعقید

مجموعة من المفاهیم والتصورات واآلراء والمعتقدات الشائعة : أیضا بأنه كما یعرف الوعي االجتماعي

نهم ثم یتبناها لدى األفراد في بیئة اجتماعیة معینة، والتي تظهر في البدایة بصورة واضحة لدى مجموعة م

  .)2(اآلخرون، إلقناعهم بأنها تعبر عن موقفهم

 :مفهوم الطفولة  .ج 

بأنها الفترة المبكرة من الحیاة اإلنسانیة التي یعتمد فیها : تعرف الطفولة من وجهة نظر علماء االجتماع  

الفرد على والدیه حتى النضج الفسیولوجي والعقلي والنفسي واالجتماعي والخلقي والروحي، والتي تشكل 

  . )3(خاللها حیاة اإلنسان ككائن اجتماعي

  .الطفل الذي یتراوح عمره من السن الثالثة حتى السن الثانیة عشرهو : ویمكن تعریف الطفولة

  :الدراسات السابقة .6

یستعرض الباحث الدراسات السابقة التي تناولت موضوع البحث بشـكل مباشـر أو غیـر مباشـر، التـي 

رأي أنهـــا تـــدعم اإلطـــار النظـــري لهـــذه البحـــث بغـــرض االســـتفادة مـــن هـــذه الدراســـات فـــي دراســـة دور القنـــوات 

الفضائیة في تشكیل الوعي االجتمـاعي لـدى األطفـال، ویهـدف الباحـث مـن عـرض الدراسـات السـابقة التعـرف 

على األسالیب المنهجیة واألدوات البحثیة المستخدمة فیها، وما األطر النظریة التي تم االستعانة بها في هـذه 

باحـث أن یسـیر فـي االتجـاه الصـحیح الدراسات ؟ وما النتائج التـي توصـلت إلیهـا؟ لعـل هـذا العـرض یسـاعد ال

ویبــدأ مــن حیــث انتهــي اآلخــرون، انطالقــا مــن مبــدأ تراكمیــة العلــم، ممــا یــوفر الوقــت والجهــد للباحــث، ویمكــن 

  :عرض هذه الدراسات وفق األتي

  .)4()1985:(دراسة عاطف عدلي العبد  .أ 

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على واقع برامج األطفال التلفزیونیة في عینة من األقطار العربیة، وقد    

  دول ) 6(تكونت عینة الدراسة من مجموعة من العاملین في برامج األطفال التلفزیونیة القناة األولى لعدد 

                                                 
  .644: ، ص1985معجم العلوم االجتماعیة، القاهرة، الهیئة المصریة للكتاب،  :إبراهیم مذكور وآخرون(1) 

  .87: ، ص2002الوعي االجتماعي العربي، تحلیل سوسیولوجي، مكتبة دار المنارة، غزة،  :شكري صابر، موسى حلس)2(

  . 141:، ص1998تها التطبیقیة، مصر المكتب الجامعي الحدیث، الخدمة االجتماعیة ومجاال :حافظ بدوي وآخرون)3(

   .78:، ص1985دار الفكر العربي، دراسة میدانیة تحلیلیة،  -اإلعالم المرئي الموجه للطفل العربي :عاطف العبد)4(
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، وقد استخدم الباحث استمارة االستبیان )األردن -سوریا -الكویت - السعودیة - تونس -الجزائر:( وهي

  :لغرض جمع بیاناته، واعتمد الباحث على المنهج المسحي، وقد توصل إلى عدد من النتائج أهمها

 .توجیه األطفال إلى األنماط السلوكیة المقبولة اجتماعیا -1

 .م، وتنمیة معلوماتهمتنمیة ملكات الطفل العقلیة، وتنشیط مداركه -2

االهتمام بما یقدم للطفل من برامج تلفزیونیة عن طریق مختلف وسائل اإلعالم، وزیادة التنویه  -3

  . علیها ضمن البرامج التي تزید من اإلقبال على مشاهدتها من ناحیة وضمن برامج المرأة واألسرة

  .)1()1998(دراسة فاطمة القلیبي  .ب 

تهدف الدراسة إلى تحدید اآلثار السلبیة لإلعالنات التجاریة على قیم واتجاهات وسلوكیات الطفل 

المصري، واختارت الباحثة عینة عشوائیة من إعالنات التلفزیون المصري القناة األولى والثانیة عن طریق 

م حصر جمیع اإلعالنات یوما، وت) 30(تسجیل اإلعالنات على خرائط فیدیو كاسیت في فترة زمنیة مدتها 

واستخدمت الباحثة تحلیل المضمون حیث تم تحلیل . إعالن كل یختلف عن اآلخر) 150(ومن ثم اختیر 

  : الفكرة، الموضوع الجاذبیات واالحتماالت، ومن أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة ما یلي

ظل غیاب معرفة شبه كاملة  أن أغلب القائمین على إعداد اإلعالنات التلفزیونیة یعملون في .1

 .لخصائص جمهور األطفال الذین یخاطبون وسماته، واحتیاجاته، ومتطلباته

هناك غیاب لحد كبیر لرؤیة ثقافیة تربویة واضحة تتسم مع أصول الثقافة العربیة واإلسالمیة  .2

 .وتتفق مع معطیات العصر

 .یركزون في المقام األول على كیفیة ترویج السلع  .3

إلى أن وسائل اإلعالم بعامة والتلفزیون بخاصة في المجتمع المعاصر یقوم بدور  كما توصلت  .4

  .مؤثر في عملیة التنشئة وهو یشارك المؤسسات التربویة األخرى

 .)2( )2007(دراسة علي عبد اهللا أبوسنیة  .ج 

اإلسالمیة یهدف البحث إلى الكشف عما إذا كانت هنالك تأثیرات للقنوات الفضائیة على القیم العربیة و   

لدى الشباب واألطفال، كما یهدف كیفیة مواجهة سلبیات البث الفضائي من خالل تأثیراته على القیم العربیة 

واعتمد البحث على المنهج الوصفي، كما اعتمد على أداة االستبیان . واإلسالمیة لدى الشباب واألطفال

  مربع كاي "النزعة المركزیة، واستخدم اختبار وكانت المعالجة اإلحصائیة عن طریق الوسیط وهو أحد مقاییس 

                                                 
  .1998دور وسائل اإلعالم في تدعیم القیم لدى الطفل المصري، دار المعرفة، القاهرة،  :فاطمة القلیبي(1) 

  .علي عبداهللا أبوسنینة، مرجع سابق 2)(
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الختبار داللة الفروق اإلحصائیة بین اتجاهات أفراد العینة، وقد تم تنفیذ المعالجات اإلحصائیة بالحزمة "

  :أهمها ما یلي وتوصل إلى عدة نتائج). (SPSSاإلحصائیة للعلوم االجتماعیة

 .إن غالبیة األطفال وافقوا على وجود سلبیات في البث الفضائي ویجب مواجهتها  .أ 

  .إن غالبیة األطفال یشاهدون البرامج الترفیهیة  .ب 

  :اإلطار النظري/ ثانيا

  .تأثیر الفضائیات على األطفال .1

أهمیة كبرى في حیاتنا الیومیة تتمثل في التنمیة والتعلیم  اإن قنوات البث الفضائي أصبحت له

والتسلیة وتعبئة أوقات الفراغ للطفل، كما أنها تمتاز بسرعة إیصال المعلومة إلى المناطق النائیة والمعزولة، 

التي تجاوزت الحدود ودخلت إلى جمیع المنازل بشكل . عن طریق التلقي المباشر من األقمار الصناعیة

  .أصبحت سمة من سمات التحضر والرقي لدى بعض الناسمكثف و 

فالقنوات الفضائیة تحمل في طیاتها العدید من المواد اإلعالمیة الهادفة ذات الفائدة الكبیرة للمشاهد، 

منها القنوات التعلیمیة والدینیة والثقافیة والصحیة وغیره، ویرى بعض خبراء االتصال أن التأثیر التلفزیون على 

قد تجاوز في فاعلیته كل ما عرفته الحضارة لمساهمته الفاعلة في نشر الثقافة وتعمیم المعرفة وتبادل الحیاة 

  .)1(المعلومات والخبرات بین شتى البیئات كوسیط سمعي وبصري تجاوز حدود الزمان والمكان

من طفالنا سلبیات هذه القنوات على أإن الكالم على ایجابیات القنوات الفضائیة یقودنا إلى عرض  

اإلسالمي وثقافتنا وعاداتنا، مما سبب العدید  الید جدیدة لیس لها عالقة بدینناصقلهم بقیم وعادات وتقخالل 

من المخاطر والتهدیدات على األسرة والمجتمع ومؤسسات البناء االجتماعي في المجتمع العربي بعامة 

  :واللیبي بخاصة، وللفضائیات عدة جوانب سلبیة منها

 .شائعات وتعمیم نموذج ثقافي معین وٕاثارة الرأي العامنشر ال  .أ 

عرض األفالم الكرتونیة والمسلسالت التي ال تلیق بعادتنا وقیمنا الدینیة وذلك الحتوائها على العدید   .ب 

 .من المشاهد الخارجة

 .عیشهنالتحرر والتمرد على الواقع الذي دعوة مجموعة من القنوات إلى االنفتاح و   .ج 

باإلعالم المؤدلج أو الموجه لخدمة فئة ما أو طبقة معینة وال تخدم أهداف ظهور ما یسمى   .د 

 .المجتمع

  .نشر ثقافة االستهالك والعنف واألفالم الخیالیة والتصورات غیر الواقعیة  .ه 

                                                 
  .26:، ص2004األردن،  -عولمة التلفزیون، دار جریر للنشر والتوزیع، عمان :عبد الرزاق محمد الدلیمي(1)
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بأیدیولوجیة تسعى إلى إسقاط االرتباطات التي تعد الفضائیات أحد أدرعها " العولمة"لقد جاءت شعارات 

العائلیة والوطنیة والدینیة والثقافیة لإلنسان، من أجل ربطه بالتكنولوجیا والحیاة الجدیدة، التي تصنعها األجیال 

دام اللون في التلفزیون یزید من قدرته كما أكدت بعض الدراسات أن استخ .)1(المتعاقبة من تطوراتها المختلفة

كما تزداد فعالیته في التأثیر على المشاهدین والسیما األطفال واألقل تعلما واألكثر فقرا بسبب  ،ناعاإلقعلى 

جاذبیة الصورة، إذا التلفزیون سوف یؤدي عدد من الوظائف الرئیسیة كاإلعالم والتثقیف والتعلیم والترفیه 

  .)2()سأو العك( والتسوق عن طریق اإلعالن ودعم القیم السائدة في المجتمع 

فالبث الفضائي هو أحد األسالیب التي یراد بها تشكیل سلوك األفراد في المجتمعات البشریة بغض 

یطرح من خالله نموذج الحیاة الغربیة بوصفه النموذج البدیل، وهو ال  إذالنظر على كونها لمن تنتمي، 

إلغاء الهویة الثقافیة وٕاعادة  یهدف إلى تحقیق االتصال السریع ونقل حضارة العالم المتقدم بل یهدف إلى

تشكیل وعي األطفال االجتماعي بما یخدم أهدافهم، والسیطرة على عقولهم من خالل تمریر نماذج من حیاة 

وذلك من أجل إحالل عالم الموضوعات محل العالم اإلنساني، . )3(الرقي والترف عبر برامج البث الفضائي

  . )4(ال القیمة اإلنسانیة إلى قیمة سلعیةمحل الذوات واألشیاء محل األفراد، باختز 

لقد أثبت الدراسات الحدیثة أن األطفال یمكثون أمام شاشات التلفزیون والبث الفضائي لمدة تصل 

) 33(عشرات الساعات، وتبین أن األطفال في العالم العربي یمكثون أمام شاشات التلفزیون ما یزید عن 

في فصل الشتاء، وذلك بطبیعة الحال له آثاره  أسبوعیاعة سا) 24(ساعة أسبوعیا في فصل الصیف، و

  .)5(النفسیة واالجتماعیة السلبیة علیهم

سوف ترغم األطفال على الجلوس  ،متنوعة األهداف والغایات ،كثرة البرامج الوافدة من الفضاء نإ

لساعات طویلة أمام التلفزیون لمشاهدة هذه البرامج، مما یؤدي إلى تقلیل التفاعل بین الطفل وأسرته، وبالتالي 

فان عملیة االتصال والتواصل األسري اللفظیة وغیر اللفظیة ستقل بشكل كبیر، وبذلك سوف تساهم 

ما تبثه من برامج وأفالم كرتونیة وبالتالي تساهم في تشكل الفضائیات في صقل شخصیة الطفل من خالل 

  .لما تهدف إلیه هذه الفضائیات هوعي الطفل االجتماعي وتوجیه

  

                                                 
  .288:مرجع سابق، ص: علي عبداهللا أبوسنینة (1)
  .34:مرجع سابق، ص: عبدالرزاق الدلیمي) (2

  .64:المرجع السابق، ص (3)
  .66:، ص2002العولمة اإلعالمیة، األهلیة للنشر والتوزیع، عمان، األردن،  :مؤید عبدالجبار الحدیثي) (4

  .289:مرجع سابق، ص: علي عبداهللا أبوسنیة (5)
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  :األسرة والتنشئة االجتماعیة  .2

ینشأ الفرد من خاللها، فتعمل تعتبر األسرة هي الخلیة األساسیة أو اللبنة األولى في المجتمع، والتي 

على إشباع حاجاته، ورغباته، وقیمه، ووعیه بالحاضر وما یتطلبه المستقبل، والحفاظ على هویته الثقافیة التي 

تنتقل له عبر األجیال الكبیرة، وتنمیة وعي األفراد بالحاضر والمستقبل، مما یتطلب االرتقاء بثقافتهم 

  .)1(ى المجتمعات إلى تحقیقها من خالل عملیة التنشئة االجتماعیةاالجتماعیة، وهي الغایة التي تسع

إذا األسرة هي مؤسسة اجتماعیة في غایة األهمیة بل تعتبر أهم المؤسسات االجتماعیة جمیعا، لما لها 

من أثر في حیاة األطفال وتقویم سلوكهم، فاألسرة هي المحور التي تدور حوله عناصر تكوین الشخصیة، 

ئة تضم الطفل وهي المسؤولة على رعایته، وحمایته، وتكوین خبرته في الحیاة، كما أنها الجماعة فهي أول بی

األولیة التي تشكل الولید البشري والتي من خاللها یكتسب القیم والعادات والتقالید والمعاییر االجتماعیة 

وتقوم األسرة من خالل . اعیةوتكوین شخصیته االجتماعیة ویتخذ له مكانا معینا في نظام األدوار االجتم

عملیة التنشئة االجتماعیة بإكساب أطفالها القیم والمعاییر والمعارف والمهارات المختلفة والصفات الشخصیة 

التي تساعدهم في التعامل مع األسرة واآلخرین مما یحیطون بهم في المجتمع، فالتنشئة االجتماعیة تتضمن 

  . )2(اعي، والتثقیف والتوافق االجتماعي، االنتقال الثقافيعملیات متعددة أهمها التعلم االجتم

وتقوم وسائل اإلعالم بشكل عام والفضائیات بشكل خاص في المجتمع الحدیث بدور بارز في عملیة 

التنشئة االجتماعیة، وهذا الدور یزداد أهمیة وتأثیر بانتشار هذه الفضائیات، وتطورها التقني، وسیطرة الصورة 

وقد أدت . طفال، واختراق لنواحي الحیاة المختلفة، وقبولها الفاعل من قبل األطفال والمراهقینعلى ذهن األ

التغیرات والتحوالت المتسارعة بسبب التقدم العلمي والتكنولوجي وغیرها من العوامل إلى تغییر أدوار األسرة 

  .وتقلص حجمها ووظائفها

یر الفضائیات، حیث أصبحت الفضائیات تؤدي في إن بناء األسرة ووظائفها معرضة للتغیر بفعل تأث

التنشئة االجتماعیة لألطفال والتعلم و الترفیه والتسلیة، األمر الذي یدفع إلى تغییر : بعض األدوار منها

وظائف األسرة من أسرة مترابطة إلى أسرة مغتربة مع أطفالها، وتختلف الفضائیات في بث برامجها حسب 

األطفال طبقا لقدراتهم واهتماماتهم، وبالتالي سوف تحقق لهم نوع من السعادة  أهدافها، وباختالف وتنوع

  .والرضا لما یشاهدونه من برامج وأفالم ومسلسالت وغیره حسب ما یمیلون إلیه

                                                 
، مجلة جامعة )2(، العدد )12(یل الوعي االجتماعي لدى الشباب الفلسطیني، المجلد دور وسائل اإلعالم في تشك: موسى حلس، ناصر المهدي)1(

  .148: ، ص2010األزهر، غزة، 

: ، ص2001، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، )267(فضائیات الثقافة الوافدة وسلطة الصورة، مجلة المستقبل العربي، ع :باسل البیاتي )2(

113.  
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كما تتزاید أهمیة األسرة في حیاة أطفالها من حیث تأثیرها الكبیر على اتجاهات وسلوكیات أطفالها فإنها 

إن قامت على تربیة الطفل وتوجیهه منذ الصغر إلى ما تبثه الفضائیات من برامج وأفالم هادفة، تهدف إلى 

قدراته العقلیة واإلبتكاریة، وبالتالي ال یمكن  ترسیخ القیم الدینیة لمجتمعاتنا ومعاییره األخالقیة وتنمیة وتطویر

  .)1(للفضائیات أن تؤثر على األطفال  إلى األسوأ 

  .القنوات الفضائیة وتشكیل الوعي - 3

تعتبر القنوات الفضائیة أحد وسائل االتصال واإلعالم السمعیة والبصریة التي تعتمد على تأثیر 

طفال لتغیرها المستمر، وتتمیز بقدرة عالیة وخارقة على اإلقناع الصورة، والتي تمتلك تأثیرًا كبیرًا على األ

والتأثیر والسیطرة، حیث أصبحت في الوقت الحالي رمز السلطة وعصر االتصال، فأصبحت السیطرة على 

الشعوب والدول عن طریق الفضائیات ووسائل اإلعالم األخرى، ألنها تستطیع هیكلة خیال الطفل والجماعة 

كما یشیر البعض إلى أن العملیة اإلعالمیة من خالل وسائل اإلعالم، والثقافة . )2(لرأي العاموالتحكم في ا

تتحرك من خالل أیدیولوجیة المجتمع، فأیدیولوجیة المجتمع مفهوم متغیر، بمعنى أنه یتحدد وفقا للتیارات 

لذي یأخذ منه وتعد الفضائیات من المصادر المهمة ا. الفكریة والثقافیة، واالتجاهات السیاسیة في المجتمع

األطفال معارفهم ومعلوماتهم عن العالم المحیط بهم، فهي تلعب إذًا الدور المؤثر في تشكیل الوعي 

االجتماعي لدیهم، حیث تؤثر الفضائیات في الطریقة التي یدرك بها األطفال أمور حیاتهم، كما ترسم الصورة 

  .)3( الذهنیة لدى األفراد عن واقعهم ودولهم والعالم المحیط به

وهذا یقودنا إلى دور العولمة في انفتاح أسواقها وتفاعل الثقافات وكثافة التواصل، والتأثر والتأثیر على 

المستوى الكوني، فلقد جعلت هذه القنوات العالم كله حاضرًا لإلنسان المشاهد في كل وقت، مما یشاهد 

والمسجل، وبهذا المعنى فان هذا القنوات األطفال ما یحدث في أرجاء الكون من خالل البث المباشر والحي 

أسهمت ومازالت في كسر الحجر على األذهان، وتوسیع دائرة االطالع لألطفال، مما یؤدي إلى تنوع 

المرجعیات والثقافات التي تساهم في تشكیل الوعي االجتماعي لدى األطفال، وبالتالي تجاوز تحكم 

  .)4(ئیات في تنمیة وعي األطفال وزیادة معلوماتهم وتطلعاتهم ات المحلیة، نظرًا لتزاید دور الفضایالمرجع

  

                                                 
، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، )267(اإلعالم وقضایا الوعي االجتماعي في الوطن العربي، مجلة المستقبل العربي، العدد :أبوجاللعبداهللا  (1)

  .57-41:، ص ص2001

  . 151 -148: ، ص ص2003االتصال مفاهیمه ونظریاته ووسائله، دار الفجر للنشر والتوزیع، القاهرة،  :فضیل دلیو) (2

  .25-24: ،ص ص1989، 2دراسة في المدخل االجتماعي، ط -نظریة اإلعالم المرئي السمعي :ة أحمد البطریقنسم) (3

 .230:، ص2005دراسة تحلیلیة نفسیة اجتماعیة، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب،   - اإلنسان المقهور :مصطفى حجازي) (4
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أثبت الدراسات الحدیثة خطورة القنوات الفضائیة بما تبثه من أفالم ومسلسالت إباحیة فاضحة على كما 

  .)1(الحیاة االقتصادیةالنظام التربوي والحیاة الثقافیة والعالقات االجتماعیة ونمط 

وتساعد القنوات الفضائیة في تشكیل الوعي لدى األطفال لكونها النافدة التي تطل من خاللها األطفال 

قدرتها على تضخیم الصورة وطبعها  ندولیة، ناهیك ع على األحداث والبرامج واألفالم سواء كانت محلیة أو

ات والمعارف الجدیدة وتؤثر في صناعة وعي وسلوك األطفال بقوة في األذهان، كما أنها تقوم بتبسیط المعلوم

من خالل تقدیمها أفكار للطفل عن بیئته ومنظوره لنفسه، وقد أنشئت في العصر الحدیث مؤسسات إعالمیة 

كما أن هناك العدید من . )2(من أجل تكوین االتجاهات وتشكیل وعي الشباب واألطفال وصناعة الرأي العام

في تشكیل الوعي االجتماعي وبلورته، والتي تساعد في تفسیر الواقع وٕادراكه، حیث هناك  العوامل المؤثرة

عوامل لها تأثیر مباشر في تشكیل الوعي االجتماعي وذلك حسب طبیعة المجتمع المعني، وقد ذهب كثیر 

الضبط  من العلماء إلى أن تحدید تلك العوامل عملیة صعبة نتیجة تعددها، وقد أشار أحد رواد دراسة

االجتماعي أن من العوامل المساهمة في تشكیل الوعي االجتماعي هو الرأي العام والدین والتنشئة االجتماعیة 

  :وسوف نستعرض أشكال الوعي على النحو التالي. )3(والقیم والعادات والتقالید ووسائل اإلعالم والتعلیم وغیره

 :الوعي االجتماعي - 1

بجمیع ما یتعلق بالقضایا االجتماعیة والسیاسیة واالقتصادیة واألخالقیة ویعني إحاطة أفراد المجتمع 

والوعي االجتماعي اتجاه عقلي یعین اإلنسان سواء كان رجال أو طفال على أن . )4(والصحیة وغیرها

  :یكون واعیا بنفسه وبیئته بدرجات متفاوته من الوضوح والتعقید ویتضمن هذا االتجاه

 .لجسمیة والعقلیةوعي اإلنسان بوظائفه ا  .أ 

 .وعي اإلنسان بأهداف العالم المحیط به  .ب 

 .إدراك اإلنسان لنفسه كإنسان في المجتمع الذي یعیش فیه  .ج 

إدراك اإلنسان للعالقات التي تربط الظواهر االجتماعیة والمواقف التي تمر بها، والقیم   .د 

 .)1(والمعاییر التي تحدد استجابته المختلفة في هذه المواقف

                                                 
، مؤسسة كنوز الحكمة )19(في المغرب العربي المعاصر، مجلة الحكمة للدراسات التربویة والنفسیة، العددالتربیة وتحدیات العولمة  :بریمة علي) (1

  .155: ، ص2013للنشر والتوزیع، الجزائر، 

 - شهید حمه لخضردور إذاعة الوادي في تنمیة الوعي الدیني للمرأة الماكثة بالبیت، رسالة ماجستیر، قسم العلوم اإلنسانیة، جامعة ال :ملیكة زید) (2

 . 73: ، ص2015الوادي،  الجزائر، 
  .80: مرجع سابق، صال) (3
ت، .العالقة بین الوعي االجتماعي والحد من انتشار العقاقیر المخدرة، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم األمنیة، الریاض، د: محمد بن سعود العریفي) (4

 .26:ص
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  :الوعي الدیني - 2

یمثل الدین جزءا ال یتجزأ من السلوك االجتماعي وینظر إلیه باعتباره مجموعة من المعتقدات اإللهیة 

  .والشعائر، والثواب والعقاب التي تؤثر في أشكال ودرجات ومستویات الوعي الفردي والجماعي

:                                                                                                                            الوعي الثقافي - 3

هي ذلك الكل المركب الذي یشمل المعرفة والتعلیم والعادات والتقالید والفنون وكل ما یتعلق بالحیاة 

  .)2(الیومیة

 :الوعي االقتصادي .4

یعبر الوعي االقتصادي على آلیة إدارة وسائل اإلنتاج وفاعلیة األفراد وروابطهم في عملیة اإلنتاج  

  .)3(والتوزیع والتبادل واالستهالك

ویتضح من سبق أن وسائل اإلعالم بشكل عام والقنوات الفضائیة بشكل خاص، قد حدثت تحوالت 

قع األطفال، من أبرز هذه التحوالت خروج األطفال خصوصا والناس مستجدة وهامة أخذت تعید تشكیل وا

عموما من األطر والمرجعیات المجتمعیة التقلیدیة، وأصبحت عیون األطفال منفتحة عن العالم الداخلي 

والخارجي بكل سلبیاته وایجابیاته، نتیجة االنفجار المعلوماتي واإلعالمي واالنفتاح عن العالم، وما تنقله 

ات الفضائیة بكثافة وتركیز وتكرار یتغلغل في نفوس أطفالنا، فیما یتجاوز وعیهم وحسهم النقدي االنتقائي القنو 

أحیانا، مما یساهم في إغراء األطفال بحیاة المتعة والتسلیة واالستهالك واآلنیة واإلثارة، وبالتالي سیطرة 

  .سعي للبناء ورسم المستقبلشهوات االستهالك واإلحباط وتتراجع صورة الجهد والمثابرة وال

 .املنهجي للدراسة امليدانية طاراإل: ثالثا

  :منهج الدراسة: أوال

تم االعتماد على منهج المسح االجتماعي بالعینة، وغالبًا ما یستخدم منهج المسح لتحقیق أغراض 

العام أو ظاهرة دراسة آراء الناس، واتجاهاتهم، ودوافعهم، وسلوكهم في حالة دراسة الرأي : متعددة منها

معینة
)4( .  

  

                                                                                                                                                             
  .75: مرجع سابق، ص: ملیكة زید (1)

  .222:، ص1980الشباب والمجتمع، الهیئة المصریة العامة للكتاب، اإلسكندریة،  :محمد علي محمد  (2)

  .147:ص: مرجع سابق: موسى حلس، ناصر المهدي) (3

  . 102م، ص1995دراسات في اإلعالم الفضائي، دار الفكر العربي، القاهرة، : عاطف العبد و فوزیة العلي) 1(
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 .دراسةال اةأد: ثانیا

أما األداة فهي الوسیلة التي یعتمد علیها الباحث فـي جمـع البیانـات والمعلومـات التـي یتطلبهـا البحـث 

  .أهدافهق یتحقفي اإلجابة على تساؤالته و  هوتساعد

، دراسـةلجمـع المعلومـات مـن مجتمـع السؤاال ) 22(المكونه من  وقد لجأ الباحث إلى استمارة االستبیان

  :الباحث عند تصمیم وبناء استمارة االستبیان على الخطوات التالیة وهي اعتمدو 

  .لتأثیر القنوات الفضائیة على األطفالاالطالع على التراث العلمي  .1

 .التي یرغب الحصول علیهاتحدید نوع البیانات  .2

  .تحدید شكل األسئلة وصیاغتها وتسلسلها  .3

  :صدق وثبات االستمارة/ ثالثا

مــن م عرضــها علــى مجموعــة ثــرة وٕاعــدادها فــي صــورتها النهائیــة تــم تنســیق االســتما :الصــدق الظــاهري - 

افات من ذوي االختصاص، فقاموا بتعـدیل بعـض الفقـرات فضـًال عـن بعـض اإلضـ (*)الخبراء والمحكمین

التي زادت البحث رصانة وقوة علمیة وقد أخذ بها الباحث ألهمیتها في إكمال الصیغة النهائیة، وتهـدف 

هــذه الخطــوة إلــى التأكــد مــن صــالحیة اســتمارة االســتبیان ومــدى مالئمتهــا ألهــداف البحــث، وتــم تعــدیل 

والقصور مـن حیـث االستمارة في ضوء توجیهات المحكمین، وذلك قبل التطبیق بهدف معالجة الضعف 

شكل االستمارة ومنطقیتها وتسلسلها، ولقد استفاد الباحث مـن جمیـع المالحظـات التـي أبـداها المحكمـون 

  .وقام بإعادة صیاغة األداة بناء على مالحظتهم واقتراحاتهم

بار الختبار االستمارة، ومن خالل إعادة اخت بالمدرستین) الطلبة والطالبات(تم اختیار عینة من  :الثبات - 

 %).85(بلغت درجة ثبات االستمارة 

بنـــات ) 120(طالـــب وطالبـــه، مـــنهم ) 261(بلـــغ مجتمـــع األصـــلي للدراســـة .عینـــةمجتمـــع الدراســـة وال: ثالثـــا

طالب وطالبة مـن مجمـوع طلبـة فصـول الصـف السـابع، وقـد ) 110(وبلغ حجم عینة البحث ذكور، ) 141(و

   .مع اآلخذ في االعتبار سحب العینة من جمیع الفصول - منتظمسحبت العینة بشكل عشوائي 

                                                 
 ).المحكمین(أسماء السادة الخبراء(*) 

ــــــــــة اآلداب الخمس، جــــــــامعــــــــــة المرقب: محمـــــــــــــــــــــــــــد أحمد الدومــــــــــــــــــــــــاني. د.أ    .أستـــــــــــــاذ علم االجتمـــــــــــــاع، كلیــــــ

ــــــالم محمد الحــــــــــــاج. د    .مســــــالته، جامعة المرقب/ سم علم االجتماع، كلیة اآلداب والعلومأستاذ مساعد، ق: سـ

  .مسالته، جامعة المرقب/ أستاذ مساعد، قسم التربیة وعلم النفس، كلیة اآلداب والعلوم: ناصر مفتاح الزرزاح. د 

 .جامعة المرقبمسالته، / أستاذ مساعد، قسم علم االجتماع، كلیة اآلداب والعلوم: بالل مسعود التویمي. د
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  :دراسةمجاالت ال: رابعا

تتضــمن مجــاالت الدراســة ثــالث مجــاالت تتمثــل فــي؛ المجــال البشــري، والمجــال المكــاني،  والمجــال 

  :ویمكن عرضها فیما یلي. الزمني

  .وطالبات الصف السابع بمرحلة التعلیم األساسيطلبة  :المجال البشري

  .مدینة تاجوراء) بنات(والقلعة للتعلیم األساسي ) أوالد(للتعلیم األساسي  معبد الكری: مدرستي :المجال المكاني

ویتمثل في الفترة الزمنیـة التـي اسـتغرقها الباحـث فـي عملیـة إجـراء الدراسـة المیدانیـة بـدءا مـن  :المجال الزمني

حیــث امتــدت المــدة  .اإلطــار المنهجــي وجمــع البیانــات وتحلیلهــا حتــى التوصــل إلــى النتــائج والتوصــیات إعــداد

 .م18/07/2019م إلى 01/07/2019الزمنیة للبحث من 

  .التحلیل اإلحصائي للدراسة المیدانیة:خامسا

  :استخدم الباحث النسب المئویة كوسیلة إحصائیة للبحث وذلك على النحو التالي

  جنسيوضح توزيع أفراد العينة حسب ال) 1(جدول رقم 

  %النسبة   التكرار  الجنس

  %51  56  ذكور
  %49  54  إناث

  %100  110  المجموع

 )ناثاإل(، أما %)51( )ذكورال(توزیع أفراد العینة حسب الجنس حیث كانت نسبة ) 2(یبین الجدول رقم 

 ). %49(فكانت نسبتهم

  العینة حسب العمر یوضح توزیع أفراد) 2(جدول رقم 

  %النسبة  التكرار      العمر

  %2  02  سنة 11
  %87  96  سنة 12
  %6  07  سنة 13
  %5  05  سنة 14

  100  110  المجموع

) 12(توزیع أفراد العینة حسب العمر حیث نالحظ أن هناك أعمار متفاوته وكان عمر) 3(یبین الجدول رقم

، وهذا العمر الطبیعي لهذه السنة الدراسیة یعني مسیرتهم التعلیمیة منتظمة، وجاءت %)87(سنة نسبتهم 

  . درسة أو نتیجة الرسوبالنسب متقاربة بین باقي األعمار مما یعني تأخر أو تبكیر بعضهم لدخول الم
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  متابعتھا للقنوات الفضائیةیوضح توزیع أفراد العینة حسب ) 4(جدول رقم 

  %النسبة   التكرار  متابعة القنوات الفضائیة

  %65  72  نعم
  %30  33  أحیانا
  %5  5  نادرا

  %100  110  المجموع

ــــــــــــــنة حســــــــــــب متابعتها للقنوات الفضائیة فكانت ) 4(یبین الجدول رقم %) 65(ونسبتها) نعم(توزیع أفراد العیـ

مما یعني  %) 30(فكانت نسبتها) أحیانا(مما یعنى أن عینة الدراسة تتابع في القنوات الفضائیة بانتظام، أما 

مما یعني یقضون %) 5(فكانت نسبتها ) نادرا(روفهم الدراسیة، أما أن متابعة القنوات حسب ما تسمح لهم ظ

  . في أوقات فراغهم في برامج تسلیة وترفیه أخرى خاصة في ظل انتشار التقنیة التكنولوجیة

  األیام التي یشاھد فیھا القنوات الفضائیةیوضح توزیع أفراد العینة حسب ) 5(جدول رقم 

  %النسبة   التكرار  الفضائیةاألیام التي یشاهد فیها القنوات 

  %81  89  كل یوم
  %5  6  بدایة األسبوع
  %14  15  نهایة األسبوع

  %100  110  المجموع

كل (حیث كانت نسبة  األیام التي یشاهد فیها القنوات الفضائیةتوزیع أفراد العینة حسب ) 5(یبین الجدول رقم

للقنوات الفضائیة بشكل مستمر یومیا مما یدل تعرضا أكثر  األطفال وهي األكثر مما یعني أن%) 81()یوم

مما  %)14()نهایة األسبوع(وكانت نسبة  ،على أن القنوات الفضائیة تساهم في تشكیل الوعي لدى األطفال

یعني أن یتابعون الفضائیات خالل عطلة نهایة األسبوع مما یتعرضون لساعات أطول لمشاهدة القنوات 

مما یعني أن األطفال مشغولین في الدراسة او %) 5(فكانت نسبتها) سبوعبدایة األ(الفضائیة أحیانا، أما 

  . لدیهم وسائل ترفیه أخرى

   شاهد فیها القنوات الفضائیةالفترة التي ی یوضح توزیع أفراد العینة حسب) 6(جدول رقم 

  %النسبة   التكرار  الفترة التي یشاهد فیها القنوات الفضائیة

  %0  0  صباحا
  %19  21  منصف النهار

  %22  24  مساء
  %59  65  لیال

  %100  110  المجموع

فكانت نسبة المشاهدة   توزیع أفراد العینة حسب الفترة التي یشاهد فیها القنوات الفضائیة) 6(یبین الجدول رقم

  مما یعنى أن هذه الفترة یكون فیها الطفل في المنزل ویمنعهم اآلباء من الخروج لیال، ثم %) 59) (لیال(
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وهذا یعني أن األطفال یفضلون مشاهدة برامجهم المفضلة بعد عودتهم من %) 22(فكانت نسبتها ) مساء( 

) منتصف النهار(أما . المدرسة مما یؤثر سلبا على متابعة دروسهم وواجباتهم وبالتالي على تحصیلهم العلمي

نسبة قلیلة لكنها تؤثر على الطفل خاصة في أوقات الدراسة مما تؤثر على فهي %) 19(فكانت نسبتها 

وهو ما یعنى أن األطفال في الفترة %) 0(فكانت نسبتها ) الصباحیة(أما الفترة. تفكیره وذهنه وفترة راحته

  .ن اللیلالصباحیة إما في المدرسة او لم یستیقظ مبكرا نتیجة السهر ومتابعة الفضائیات إلى فترات متأخرة م

  عدد الشاشات او التلفزيون الموجودة في البيتيوضح توزيع أفراد العينة حسب ) 7(جدول رقم 

عدد الشاشات او التلفزيون الموجودة 
  في البيت

  %النسبة  التكرار

  %20  22  واحد
  %30  33  اثنان

  %50  55  ثالثة فما فوق
  %100  110  المجموع

ثالثة (العینة حسب عدد الشاشات او التلفزیون الموجودة في البیت فكانت توزیع أفراد ) 7(یبین الجدول رقم

مما یعنى أن األطفال متاح لهم مشاهدة القنوات الفضائیة بشكل یسیر وفي جمیع %) 50(ونسبتها ) فما فوق

ة األوقات ویرجع لكثرة عدد الشاشات نتیجة عادات وتقالید المجتمع وفصل الذكور على اإلناث وعدم إمكانی

مشاهدته الذكور واإلناث مع بعض بسبب ما تبثه بعض الفضائیات من برامج ال ترتبط بثقافتنا وعاداتنا، أما 

وهذا یعني أن معظم أفراد العینة متاح لهم مشاهدة القنوات الفضائیة ، %) 30(فكانت نسبتها ) اثنان(

یهم أطفال كبار وبنات ولهذا یكتفون وهذا یعني أن أسرهم صغیرة ولیس لد%) 20(ونسبته ) تلفزیون واحد(أما

  .بجهاز تلفزیون واحد فقط لمشاهدة القنوات الفضائیة

  للطفل وجود غرفھ خاصة وبھا تلفزیون أو شاشةیوضح توزیع أفراد العینة حسب ) 8(جدول رقم 

  %النسبة  التكرار  وجود غرفة خاصة للطفل

  %28  31  نعم
  %72  79  ال

  %100  110  المجموع

) ال(أفراد العینة حسب وجود غرفه خاصة وبها تلفزیون او شاشة للطفل فكانت ) 8(یبین الجدول رقم

هذا ما یعني أن األسر عدد أفرادها كبیر ویقطنون شقق صغیرة وٕامكانیاتها المادیة ال تسمح %) 72(نسبتها

  لحریة التامة في مشاهدة مما یعني أن األطفال لهم ا%) 28(فكانت نسبتها) نعم(أما .  بتوفیر غرف خاصة
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ما یفضلونه من برامج وهذا له تأثیر سلبي من نوعیة المعلومات والصور التي یتلقونها دون متابعه من 

  .األسرة

   ھل لدیھ قناة فضائیة ممیزةیوضح توزیع أفراد العینة حسب ) 9(جدول رقم 

  %النسبة   التكرار  الممیزة القنوات الفضائیة 

  %60  66  نعم
  %40  44  ال

  %100  110  المجموع

هذا یعني أن أفراد %) 60) (نعم(أفراد العینة حسب لدیه قناة ممیزة وجاءت نسبة ) 9(یبین الجدول رقم

الوعي الدراسة یتابعون قنوات فضائیة ولدیهم ارتباط بها مما یكتسبون منها بعض المفاهیم والقیم التي تشكل 

مما یعني أنهم یتابعون جمیع القنوات ویركزون على أنواع البرامج أینما %) 40(فكانت) ال(أما نسبة . لدیهم

  .وجدت لملء أوقات فراغهم

  استفادة الطفل من القنوات الفضائیة یوضح توزیع أفراد العینة حسب ) 10(جدول رقم 

  استفادة الطفل من القنوات الفضائیة
  %النسبة  التكرار

  %20  22  زیادة وعیھ
  %19  21  تغییر برنامجھ الیومي

  %10  11  فھم دروسھ
  %12  13  تعلیم مھارات جدیدة

  %39  43  جمیع ماسبق

  %100  110  المجموع

جمیع ما (أفراد العینة حسب استفادة الطفل من القنوات الفضائیة وكانت أعلى نسبة ) 10(یبین الجدول رقم

الطفل استفاد من القنوات الفضائیة في عدة جوانب كما ذكر مما تساهم وهذا یعني أن %) 39(بنسبة) سبق

القنوات الفضائیة في تشكیل وعیه وتوجیهه، ثم جاءت باقي المحاور بنسب متقاربة مما یؤكد تأثیر القنوات 

الفضائیة على األطفال في وعیهم وتغییر برامجهم الیومیة وتعلیم مهارات جدیدة مما ینعكس على وعیهم 

  .لوكیاتهموس

  حفظ مواعید البرامج والمسلسالت واألفالم التي یتابعھایوضح توزیع أفراد العینة حسب ) 11(جدول رقم 

  %النسبة  التكرار  حفظ مواعید البرامج والمسلسالت واالفالم التي یتابعها

  %87  96  نعم
  %13  14  ال

  %100  110  المجموع
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توزیع أفراد العینة حسب حفظ مواعید البرامج والمسلسالت واألفالم التي یتابعها ) 11(یبین الجدول رقم 

مما یعني أن األطفال یحرصون على مشاهدة بعض البرامج من خالل حفظ %) 87(أعلى نسبة ) نعم(فكانت

مما %) 13(كانت نسبتها ) ال(كمـــــا أن مواعید بثها مما یدل على تأثرهم بهذه القنوات وما تبثه من برامج، 

یعني أن بعض األطفال یفضلون اللعب بعیدا على شاشات التلفزیون وأحیانا متأثرین بالبرامج االلكترونیة 

  .والتقنیة األخرى في ظل تطور تقنیة االتصاالت والمعلومات

  أفالم العنف والحروب ه منشاھدا یمیوضح توزیع أفراد العینة حسب ) 12(جدول رقم 

  %النسبة  التكرار  واحلروب أفالم العنف يشاهد

  %30  33  نعم
  %50  55  ال

  %20  22  أحیانا
  %100  110  المجموع

بنسبة ) ال(توزیع أفراد العینة حسب مایشاهده من أفالم العنف والحروب فكانت ) 12(یبین الجدول رقم

یتابعون المسلسالت الدرامیة وقنوات األطفال والرسوم وهذا یعني أن األطفال وخاصة اإلناث %) 50(

فكانت ) نعم(المتحركة نتیجة تكوینهم البیولوجي وال یمیلون إلى العنف والحروب مثل األوالد ، أما 

وهذا یعني أن األوالد هم أكثر فئة یشاهدون أفالم الحروب والعنف نتیجة تأثرهم بالواقع %) 30(نسبتها

وهذا یعني %) 20(فكانت نسبتها ) أحیانا(أما . یوم مما یؤثر على سلوكیاتهم ووعیهم والحروب التي تدار كل

نتیجة مشاهدتهم لبرامج األطفال وما یبثونه من رسوم متحركة على هیئة حیوانات ووحوش تحارب بعضها 

  .ببعض

  ھمالبرامج المفضلة لدییوضح توزیع أفراد العینة حسب  )13(جدول رقم 

  %النسبة  التكرار  ؟ لديكالربامج املفضلة 

  %15  16  الرسوم المتحركة
 %30  33  المسلسالت

  %9  10  االفالم
  %11  12 البرامج التعلیمیة

  %35  39  جمیع ماسبق
  %100  110  المجموع

بنسبه ) جمیع ما سبق(توزیع أفراد العینة حسب البرامج المفضلة لدیهم فجاءت ) 13(یبین الجدول رقم 

وهذا یعني أن االطفال یتعرضون لمعظم البرامج مما یكون فیه تنوع واختالف في مضمون البرامج %) 35(

  شكل وعیهم وثقافتهم، الذي یتابعونها، وهذا یؤكد إلى تعرضهم إلى مجموعه من القیم المختلفة التي ت
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وهذا یدل على أن األطفال یتعرضون للمسلسالت التي تبث قیما %) 30(بنسبة ) المسلسالت(وجاءت

 - األفالم - الرسوم المتحركة( ومشاهد تكون أحیانا أكبر من أعمارهم وتساهم في تشكیل وعیهم، وجاءت

متقاربه في بنسبها وهذا یعني أن األطفال یتعرضون لعدد كبیر من البرامج مختلفة األهداف ) البرامج التعلیمیة

والرؤى مما تؤثر سلبا على وعیهم وتفكیرهم خاصة في ظل سیطرة الصورة واإلعالم المؤدلج على المتلقي وما 

  .بطة بالواقع المعیشي أحیاناتحمیله من أشیاء خیالیة وغیر مرت

  معینة نصح زمالئھ  ورفاقھ لمشاھدة قنوات یوضح توزیع أفراد العینة حسب) 14(جدول رقم 

  %النسبة  التكرار  نصح زمالئك  ورفاقك ملشاهدة قنواة معينة

  %62  68  نعم
  %38  42  ال

  %100  110  المجموع

) نعم(زمالئه ورفاقه لمشاهدة قنوات معینة وكانت توزیع أفراد العینة حسب نصح ) 14(یبین الجدول رقم 

مما یعني أن تأثیر الفضائیات ینتقل بین األطفال ویشجع على متابعته ومشاهدته مما یكون %) 68(بنسبة 

مما %) 38(نسبتها) ال(له انتشار أكثر وأوسع بین األطفال نتیجة حث زمیله لمشاهدة بعض القنوات، وكانت 

ثیر الفضائیات ألصدقائهم وزمالئهم وٕانما یكون مقتصر علیهم، لكن له سلبیاته نتیجة یعني انه ال ینتقل تأ

تصرفاتهم وسلوكیاتهم أمام زمالئهم وأصدقائهم نتیجة اكتسابهم بعض الثقافات األخرى من خالل القنوات 

  .الفضائیة

  البرامج الفضائیةقضیھ في مشاھدة الوقت الذي ییوضح توزیع أفراد العینة حسب ) 15(جدول رقم 

  %النسبة  التكرار  الوقت الذي تقضيه يف مشاهدة الربامج الفضائية

  %9  10  اقل من ساعة
  %54  59  من ساعة إلى ثالث ساعات

  %37  41  أكثر من ثالث ساعات
  %100  110  المجموع

من (فكانت نسبة  الفضائیةقضیھ في مشاھدة البرامج الوقت الذي ی توزیع أفراد العینة حسب) 15(جدول رقم یبین ال

وهي نسبة مرتفعة مما یعني أن الطفل یقضي وقتا طویال لمشاهدة البرامج %) 54) (إلى ثالث ساعاتساعة 

فكانت ) أكثر من ثالث ساعات(التلفزیونیة مما یؤخر نشاطاته األخرى كالنوم والراحة وغیره، أما 

عة دروسه وواجباته، وكما تسهم أیضا الفضائیات في وهذا مما یؤثر سلبا على فترة لعبه ومتاب%) 37(نسبتها

  ویعتبر هذا شيء %) 9(فكانت نسبتها ) أقل من ساعة(تشكیل وعیه نتیجة تعرضه لفترات طویله، أما 
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ومتكرر مما یقل التأثیر ایجابي لكنها نسبة قلیلة مقارنة باآلخرین، وعدم تعرضهم للفضائیات بشكل كبیر 

  .السلبي للفضائیات على صحتهم ومتابعة دروسهم وراحتهم ووعیهم

  .فترة اللعبأثناء شاھده على الواقع ما یقوم بتقلید ما یحسب یوضح توزیع أفراد العینة ) 16(جدول رقم 

  %النسبة  التكرار  تقوم بتقليد ما تشاهده على الواقع فرتة اللعب

  %33  36  نعم
  %29  32  ال

  %38  42  أحیانا
  %100  110  المجموع

ما یقوم بتقلید ما یشاهده على الواقع أثناء فترة اللعب فكانت  یوضح توزیع أفراد العینة حسب) 16(جدول رقم 

وهذا ما یعني أن األطفال یتأثرون بما یشاهدون ویشكل وعیهم ویقلدونه في %) 38(ونسبــــــــــتها ) أحیانا(

) عمن(الواقع وهذا یشكل خطرا علیهم وعلى اآلخرین لما یشاهدونه من افالم عنف وحروب واقعیة وخیالیة، أما 

وهو ما یعني أن األطفال یقلدون كل ما یشاهدونه من برامج والعاب ضارة مما تسیطر %) 33(فكانت نسبتها

مما یعني أن هؤالء األطفال ال یتعرضون للفضائیات بشكل %) 29(فنسبتها ) ال( على تفكیرهم ووعیهم، أما 

  .كبیر نتیجة انشغالهم بالدراسة واللعب ومراقبة أولیاء أمورهم لهم

  من مشاھدة بعض البرامجمنع والدیھ یوضح توزیع أفراد العینة حسب ) 17(جدول رقم 

  %النسبة  التكرار  ما تشاهده في حیاتك الیومیةمن تستفید 

  %25  27  نعم
  %14  15  ال

  %56  68  احیانا
  %100  110  المجموع

أعلى ) أحیانا(منع والدیه من مشاهدة بعض البرامج فكانت  یوضح توزیع أفراد العینة حسب) 17(جدول رقم 

وهذا یعني أن نتیجة خوف بعض أولیاء األمور على أبنائهم لمتابعة ومشاهدة بعض البرامج %) 56(نسبة 

فكانت ) نعم(، أما   غیر المفیدة والضارة مما ینعكس على أفعالهم وسلوكیاتهم ومستواهم الدراسي

أن أولیاء أمور األطفال یدركون الخطر الحقیقي للفضائیات في تشكیل وعي وهذا یعني %) 25(نسبتها

فهذا یعني انشغال %) 14(فكانت نسبتها) ال(وٕادراك أطفالهم مما یمنعونهم عن متابعة بعض البرامج، أما

یات أولیاء األمور عن متابعة أبنائهم أو تدنى مستواهم التعلیمي وعدم معرفتهم بأخطار ما تبثه بعض الفضائ

  .على أطفالهم
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  ما یحدده  لھ والدیھ من ُمشاھدة برامج معینة یوضح توزیع أفراد العینة حسب) 18(جدول رقم 

  %النسبة  التكرار  یحدد  لك والدیك ُمشاھدة برامج معینة

  %46  51  نعم
  %54  59  ال

  %100  110  المجموع

ما یحدده  له والدیه من ُمشاهدة برامج معینة حیث كانت  یوضح توزیع أفراد العینة حسب) 18(جدول رقم 

وهذا ما یعني أن األطفال یتعرضون لمشاهدة الفضائیات دون رقابة أولیاء أمورهم %) 54(أعلى نسبة ) ال(

نتیجة انشغال أولیاء أمورهم وتوفر أكثر من جهاز تلفزیون في المنزل مما یصعب السیطرة والمتابعة 

وهذا یعني أن بعض األسر لدیهم تلفزیون واحد مما یشاهدونه %) 46(فكانت نسبتها ) منع(لألطفال،  أما 

  .جمیعا ومن ثم تكون الرقابة أكثر على األطفال

  أفضل القنوات الفضائیة یوضح توزیع أفراد العینة حسب) 19(جدول رقم 

  %النسبة  التكرار  أفضل القنوات الفضائیة

  %14  15  المحلیة
  %65  72  العربیة
  %21  23  األجنبیة
  %100  110  المجموع

بنسبة ) القنوات العربیة(حسب أفضل القنوات الفضائیة فكانتیوضح توزیع أفراد العینة ) 19(جدول رقم 

وهذا یعني أن هذه القنوات ناطقة بالعربیة مما یسهل على الطفل متابعتها مع وجود قنوات %) 65(

فكانت نسبتهما متقاربة هذا یعني أن األطفال یتابعون ) والمحلیةاألجنبیة (أما . مخصصة لبرامج لألطفال

  .قنوات مختلفة مما یؤكد تعرضهم إلى كم هائل من المعلومات والثقافات وبالتالي یسهم في تشكیل وعیهم

  الذي یتابعھا األفالم یوضح توزیع أفراد العینة حسب) 20(جدول رقم 

  %النسبة  التكرار  االفالم الذي یتابعها 

  %35  38  الخیالیة
  %65  72  الواقعیة
  %100  110  المجموع

وهذا %) 65) (الواقعیة(األفالم الذي یتابعها فكانت نسبة  یوضح توزیع أفراد العینة حسب) 20(جدول رقم 

ما یعني أن األطفال سوف یقلدون ما یتعرضون له ألنه مرتبط بالواقع سواء كانت درامیة أو عنف أو غیره، 

  مما یعني أن األطفال سوف یتأثرون بسلوكیات تشكل وعیهم من صنع %) 35(فكانت نسبتها) الخیالیة(أما 
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الخیال وال یمكن تحقیقها أحیانا على الواقع مما تؤثر في طریقة تفكیرهم وتخطیطهم لمستقبلهم وصعوبة 

  . تحقیقه على الواقع

  شاھد برامج التلفزیون مع من ی یوضح توزیع أفراد العینة حسب) 21(جدول رقم 

  %النسبة  التكرار  مع شاھد برامج التلفزیونی 

  %14  15  األب
  %48  53  األم

  %24  26  اإلخوة
  %14  16  لوحده

  %100  110  المجموع

بنسبة ) األم(یوضح توزیع أفراد العینة حسب مع من یشاهد برامج التلفزیون فجاءت ) 20(جدول رقم 

معهم في مشاهدة وهذا ما یعني أن األم أكثر تواجدا في المنزل واألقرب إلى األبناء وأحیانا تعاطفها %) 48(

نتیجة تقاربهم في العمر والتفكیر والشعور بالمتعة واالنسجام %) 24(بنسبة ) اإلخوة(ما یرغبون فیه، وجاءت 

فكانت متساویة  مما یعني أن توفر أكثر من تلفزیون في المنزل یؤدي إلى عدم ) مع األب - لوحده(، أما 

مشاهدة مع األب نتیجة عدم تواجد األب في المنزل طیلة القدرة على متابعة األطفال وما یشاهدونه، وعدم ال

فترة النهار نتیجة انشغاله بأمور الحیاة الیومیة مما یؤثر علیهم من الناحیة المعرفیة ألنهم سوف یتعرضون 

لعدد كبیر من الفضائیات التي تبث قیم وأفكار ومضامین خاطئة تسهم في تشكیل وعي األطفال وترسیخ 

من خالل مشاهدته لها دون متابعة األسرة فیعتقد أنها سلیمة وحسنة مما یقلدها وبالتالي تؤثر ثقافات غربیة، ف

  .علیه وعلى سلوكیاته االجتماعیة داخل األسرة والمجتمع

یوضح توزیع أفراد العینة حسب القنوات الفضائیة التي یتابعها ویحرص على مشاهدتها، مع ) 22(جدول رقم 

  ترتیبها حسب األولویة 
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  %النسبة  التكرار

MBC1 16  15%  
MBC2 16  15%  
MBC3 27  24%  
  %13  14  سبیستون

MBC  15  17  دراما%  
  %18  20 ماجد

  %100  110  المجموع
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حسب القنوات الفضائیة التي یتابعها ویحرص على مشاهدتها یوضح توزیع أفراد العینة ) 20(جدول رقم 

یفضلون القنوات التي یغلب علیها برامج األطفال  األطفالوهذا ما یعني أن %) MBC3) (24(فكانت نسبة 

، هذا ما یعني أن األطفال متقاربة افكانت نسبته) باقي القنوات(، أما غیرها أووالمسلسالت سواء الكرتونیة 

م هائل من  المعلومات بشكل عام مما یدل على أن القنوات الفضائیة تساهم بشكل كبیر في یتعرضون لك

  . تشكیل الوعي لدى األطفال خاصة في هذه الفترة العمریة

  :النتائج والتوصیات/ سابعا

  :النتائج/ أوال

المنزل أكثر یعتبر األطفال من أكثر الشرائح عرضة لما تبثه القنوات الفضائیة نتیجة تواجدهم في  .1

 .األوقات خاصة في فصل الصیف

تلعب القنوات دورا هامًا في نشر الوعي بعامة والوعي االجتماعي بخاصة من خالل تقدیم موضوعات  .2

بأقل تكلفة وأكثر جاذبیة وتنوعا إلى األطفال، وتحمل في طیاتها معظم أنواع التأثیر التي تحرك عواطفهم 

 .ومیولهم

في بناء المفاهیم وٕارساء القیم من خالل التكرار وطریقة عرضها للبرامج تساهم القنوات الفضائیة  .3

 .ومضامینها

إن ما تبثه القنوات الفضائیة تحمل في طیاتها عدة مظاهر مما ینعكس على سلوكهم منها العنف في  .4

ال شكله اللفظي والجسدي، والسلبیة، واألنانیة، وحب الذات، وحب التملك، ونشر ثقافات مجتمعات أخرى 

ومما یؤثر أیضا على تحصیلهم . تلیق بعاداتنا وتقالیدنا وتتنافى أحیانا مع دیننا اإلسالمي الحنیف

 .الدراسي

یقلل من   نتیجة الكم الهائل من الفضائیات التي تبث طوال الیوم باختالف برامجها ورسومها وأفالمها، .5

دون أن یكون له أي دور إیجابي أو  اإلبداع والتفكیر بشكل مستقل حیث أن الطفل یتلقى المعلومة من

 .تغذیة راجعة

هم كثیرا من األطفال نتیجة صغر سنهم یستمدون خبراتهم عن الحیاة من برامج التلفزیون وان خبرت إن .6

 .تقبل ما یعرضه التلفزیون دون مناقشة أو تفكیر ناقد الواقعیة الواعیة تدفعهم إلى
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شخصیات األفالم الكرتونیة دون التفكیر في مضمونها أو آثارها كثیرا من األطفال یتقمصون بعض  .7

 . السلبیة

وأكثر البرامج تفضیال وتأثیرا برامج األطفال " القنوات العربیة"أكثر القنوات الفضائیة شیوعا لدى األطفال  .8

 .والمسلسالت والرسوم المتحركة

  :التوصیات/ثانیا

ء األمور تقلیل ساعات المشاهدة للبرامج التلفزیونیة مع تشجیع أطفالهم على متابعة قنوات على أولیا .1

 .معینة تعمل على تثقیف األطفال دینیا وعلمیا وثقافیا واجتماعیا

 .تعوید الطفل على التفرقة بین الواقع والخیال، وعدم تقلید كل ما یشاهده .2

أماكن ترفیهیة ومنتدیات ومكتبات خاصة في فصل االهتمام بتعبئة وقت الفراغ لألطفال بتخصیص  .3

 .الصیف لقضاء وقت الفراغ

إجراء بحوث ودراسات حول القنوات الفضائیة الختیار األصلح منها لمتابعتها وتعمیمها على األطفال  .4

 .عبر القنوات المحلیة، او إعداد برامج في القنوات المحلیة تغطي العجز القائم في الوقت الحالي

االهتمام بالوعي االجتماعي لألطفال، فكلما ارتفع وعیهم كانت تعامالتهم وفقا لتصورات ضرورة  .5

  .المجتمع

للحد من اآلثار السلبیة للقنوات الفضائیة على األطفال، هناك الكثیر یمكن عمله عن طریق األسرة  .6

ت الفضائیة وكیفیة والمدرسة والمسجد والمنتدیات االجتماعیة والثقافیة في نشر الوعي حول دور القنوا

 .االستفادة منها والتقلیل من آثارها السلبیة
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  دور شبكات التواصل االجتماعي في ترویج اإلشاعات"
  "لدي طالب كلیة التربیة جامعة الزنتان 

  (*)الھام محمد ابوالقاسم الحاج. أ:  إعداد
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  المقدمة

تعد التطورات التقنیة التي یشهدها العالم نقلة نوعیة في عالم االتصاالت، وأصبحت شبكات التواصل 

الفیسبوك ـ االنستقرام ـ : (التواصل السریع بین األفراد والجماعات، مثل االجتماعي وسیلة فعالة لتحقیق

التي غیرت إلي حد ما مضمون وشكل اإلعالم الحدیث، وخلقت نوعًا من ) الواتساب ـ الفایبر السنا بشات 

  .التواصل لم یكن مألوفًا في العقود السابقة 

لشبكات االجتماعیة من مختلف الفئات العمریة وقد ازداد إقبال أفراد المجتمع على التعامل مع هذه ا

وعلى الرغم من  .والتسلیة ،األخبار، للمعلومات ومصدر، توفیر المعرفة:إیجابیة منها   ؛ لما لها من جوانب

حیت أن ) موضوع البحث(منها نشر اإلشاعات  ،ا بعض السلبیات علي واقع الفرد والمجتمعذلك فإن له

التواصل االجتماعي خاصة كونها تستند علي معلومات مجهولة عات أصبحت تجد طریقها عبر شبكات الشائ

  . أفراد المجتمع المصدر ویحیطها الغموض مما تثیر اهتمام

لإلعالم عامًال هامًا ومؤثرًا في نشر المعلومة، من خالل ما یقدمه من معلومات قد تكون  حیت أن

أي بیئة اجتماعیة ولكن یكثر ظهورها وقت  مكن أن تظهر في أي موقف أوحقیقیة أو كاذبة أو مشوهة، وی

كالكوارث الطبیعیة والنزاعات والحروب، وقد تظهر أحیانا عقب االغتیاالت  األزمات والضغوط االجتماعیة،

  .)1(واإلعدامات، أو تأتي متزامنة مع بعض اإلجراءات التي تتخذها الحكومات تجاه معارضیها

االجتماعي والسیاسي، فتكاد  لظواهر االجتماعیة وأشدها فتكًا بالواقعالشائعات من أخطر اوتعتبر 

تكون الشائعة وراء تنامي المظاهر السلبیة ومظاهر العنف نتیجة لنقص المعلومات  ذلك أن األفراد في غمرة 

ق ویتعاملوا معها حقائ نقص المعلومة أن یتخذوا من الشائعة ىحاولون معرفة الحقائق، ویترتب علاألحداث ی

، ومن هذا المنطق فإن الشائعات التي تغیر الحقائق تؤدي إلي نتائج سلبیة ال تقتصر على علي هذا األساس

  . )2(نشاط  محدد من مجاالت وأنشطة المجتمع المختلفة مجال معین أو

االجتماعي  سبق ذكره جاءت هذه الدراسة لرصد الدور الذي تؤدیه شبكات التواصل  وبناء على ما

  في ترویج  اإلشاعة  لدي طالب جامعة الزنتان  

  

  

                                                 
  .جامعة الزنتان، كلیة التربیة: متعاونة(*)

  .201 :ص ،امة للنشرسدار ا ،الدعایة واالعالم عمان، )2010( ،فیصل أبو عیشة(1) 

  .189 :ص ،للنشر والتوزیع دار الفجر الحرب النفسیة قدیمًا وحدیثًا،القاهرة ،) 2005(محمد منیر حجاب  (2)
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  :مشكلة الدراسة/ أوال

في  االجتماعیةو  حداث  وظهور العدید من األزمات  السیاسیة واالقتصادیة واألمنیةإن تطور األ    

  .شبكات التواصل االجتماعي ىوتشكیل اإلشاعات وانتشارها علاآلونة األخیرة مما ساهم في تسارع 

ومن خالل مالحظة الباحثة لكثرة الشائعات والترویج لها عبر مواقع التواصل االجتماعي تتبلور 

  :التالي في التساؤل الرئیس دراسةمشكلة ال

  ؟اإلشاعة لدي طالب جامعة الزنتان في ترویج دور شبكات التواصل االجتماعي ما

  :تفرع منه األسئلة اآلتیةنه توم

  ؟لزنتان لشبكات التواصل االجتماعيدرجة استخدام كلیة التربیة بجامعة ا ـ  ما1

الب كلیة التربیة بجامعة شبكات التواصل االجتماعي من وجهة نظر ط ىـ ما أبرز مواضیع الشائعات عل2

  ؟الزنتان

طالب كلیة التربیة جامعة من وجهة نظر  االجتماعيأسباب ترویج الشائعات علي شبكات التواصل  ـ ما3

  ؟الزنتان

وما الشبكة األكثر نشرًا للشائعات من وجهة  درجة نشر الشائعات علي شبكات التواصل االجتماعي ـ ما4

  ؟الب كلیة التربیة بجامعة الزنتاننظر ط

  :أهداف البحث/ ثانیا

  .نتان لشبكات التواصل االجتماعيلز ـ تحدید درجة استخدام طالب كلیة التربیة بجامعة ا1

شبكات التواصل االجتماعي من وجهة نظر طالب كلیة التربیة  ىأبرز المواضیع الشائعة عل ىـ التعرف عل2

  .جامعة الزنتان 

شبكات التواصل االجتماعي من وجهة نظر طالب كلیة التربیة  ىـ توضیح أسباب انتشار الشائعات عل3

  .جامعة الزنتان

شبكات التواصل االجتماعي، وتحدید الشبكة األكثر نشرًا للشائعات من وجهة  ىالشائعات عل ـ بیان نشر4

  .لیة التربیة جامعة الجبل الزنتاننظر طالب ك

  :أهمیة الدراسة/ثالثا

  :تكمن أهمیة الدراسة في النقاط اآلتیة

األفراد  ىالمجتمع وما یمكن أن تؤدیه من خطورة عل ىـ أهمیة دراسة الشائعات نظرًا لتأثیرها الكبیر عل1

  .والمجتمع

  .االجتماعيالمجتمع وذلك من خالل شبكات التواصل  ىخطورة الشائعات عل ىـ التأكید عل2
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واالجتماعیة واالقتصادیة ،والثقافیة ـ تدخل اإلشاعة في كافة المعلومات المرتبطة بالجوانب السیاسیة، 3

  .العالمي  ىالمحلي والمستو  ى،والعسكریة على المستو 

طرق الممكنة ـ یمكن أن تساعد هذه الدراسة في فهم طبیعة الشائعات وأسبابها والكشف عن أفضل ال4

  .لمواجهة هذه الدراسة

   :دراسةمصطلحات ال/ رابعا

في البناء االجتماعي أو الوظیفي  أو القواعد التي تحكم وصفًا معیناً یشیر إلي معاییر السلوك  هو ما:" الدور

  .)1("عالم بالنسبة للجمهور في مجاالت مختلفة و األداء الذي یقوم به اإلأ

هي مواقع تكون مجتمعات إلكترونیة كبیرة وتقدم مجموعة من الخدمات التي : "شبكات التواصل االجتماعي

والتفاعل بین مستخدمي الشبكة االجتماعیة من خالل الخدمات والوسائل المقدمة من شأنها تقویة التواصل 

مثل الصداقة والتعارف والمراسلة والمحادثة الفوریة وتكوین مجموعات ذات اهتمام مشترك وصفحات لألفراد 

  .)2(" الفیدیوهات وغیرها  كالصور أو والمؤسسات للمشاركة في األحداث ومشاركة اآلخرین

والواتساب والیوتیوب وبقیة الشبكات االجتماعیة التي  واالنستقرام هي شبكات الفیسبوك :اإلجرائي  التعریف

  .ي قد تكون مصدرا في نشر الشائعاتسیتم استخدامها والت

موضوع معین مطروح كي یؤمن به من سمعه وهي تنتقل عادة من  رأي  ىهو اصطالح عل":الشائعات 

  .)3("لشفهیة دون أن یتطلب ذلك مستوى من البرهان أو الدلیل آخر عن طریق الكلمة ا ىشخص إل

  .یتم تداوله عن طریق شبكات التواصل دون معرفة مصدرها ما وه:التعریف اإلجرائي 

  :اإلطار النظري/خامسا

   :الشائعات

شاع بالشيء أذاعه  :ینتر غیر شاع الشيء شیوعاً وشیعانًا ظهر وانتشر ویقال:"التعریف اللغوي للشائعات

  ".الخبر الشائعة  :والشاعة ،والشاع الشائع والجمع شوائع، ،الخبر غیر مثبت منه واإلشاعة؛

تداولها الناس دون التحقق من یواألخبار التي هي األحادیث والروایات  ":التعریف االصطالحي للشائعة

دون أن یحاولوا التحقق من صحته،  یسمعون تصدیق ما ىویعمد الكثیر إل صحتها، ودون التأكد من صدقها،

یصبحون أكثر تحمسًا لما  قد غیرهم، ویمكن أن یضیفوا إلیه بعض التفاصیل الجدیدة، ىثم یرونه بدورهم إل

  .)4("یقولون یتركون فیه السامع یتشكك في صدق ما یرونه ویدافعون عنه بشكل ال

                                                 
  .8:ص ،للطباعة والتشر والتوزیع اإلشعاعمكتبة  ،القاهرة البحث العلمي، مناهج) 1994(شلبي كرم ) (1
 .77 :ص ،والتوزیع للنشر،عمان ،دار امجد الجدید في القنوات التلفزیونیة ماإلعال) 2017(علي عبد الهادي )(2
  92 :ص ،للنشر قافیةالثالدار  ،الحرب النفسیة ،القاهرة)2005(سم حمیدة سی) (3
  2.ط ،جدة دار البیان العربي ،علم النفس االجتماعي أسس)1982( ةمختار حمز ) (4
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، ویتم هذا عادة بواسطة الكلمة من بها الناس، تنتقل من شخص آلخرفكرة خاصة یؤ "أیضا بأنها وتعرف 

  .)1("شاهد  دلیل أو ىالتي یتفوه بها اإلنسان دون أن تستند إل

موضوعیة مقدمة  عبارة  نوعیة أو بأنها هي كل قضیة أو) 11:1999(وقد عرفها ألبورت وستمانذ    

  "آلخر وذلك من دون أي معاییر أكیدة للصدق للتصدیق تتناقل عادة من شخص

یتناقلها  لیل علي صدقها وأقوال مجهولة المصدر غیر مصحوبة بد :وتعرف الباحثة الشائعة بأنها    

االلكترونیة  وتهدف وتتصف بالغموض وذلك إلثارة الجمهور ولها العدید من الوسائل التقلیدیة و  ؛األفراد

  .لغایات معینة

  

  :ائعة وبعض المصطلحات األخرىالش العالقة بین

  قد یختلط مصطلح الشائعة مع غیره من المصطلحات كالدعایة والرأي العام والحرب النفسیة        

تشترك اإلشاعة والدعایة بكونهما أسلوبان من أسالیب الحرب النفسیة الموجهة  :ــ عالقة اإلشاعة بالدعایة

اإلشاعة هي أخبار وأقاویل ال تمتلك معاییر الدقة والمصداقیة، أما إال أن هنالك فروقًا بین المفهومین إذ أن 

  .البناء والتوجیه الدعایة تختلف من حیت طریقة

تلعب اإلشاعة دورًا بارزًا في تكوین ونشأة الرأي العام والصائب دورًا هامًا في  :ــ عالقة اإلشاعة بالرأي العام 

أي أن كال األمرین یلعب دورًا هامًا مع األمر األخر وهذا نشر الشائعة وأسبابها وجذورها،  ىالقضاء عل

  .)2(الرأي العام ىتأثیر اإلشاعة وخطورتها عل ىمد ىیتوقف عل

لك العالقة هي عالقة یوجد عالقة وطیدة بین الشائعة والحرب النفسیة وت :ــ عالقة اإلشاعة بالحرب النفسیة

، ولقد اتفق علماء النفس وكذلك النفسیة تعد بمثابة الكل فالشائعة تعد بمثابة الجزء والحرب: الجزء بالكل

االجتماع والمختصون في هذه المجاالت علي أن اإلشاعة تعد احد أسالیب الحرب النفسیة فقد ورد في  علماء

  .)3(وسائلها ىقو أأو هي وسیلة من  أسلوب من أسالیبها جمیع مراحل الحرب النفسیة بأن اإلشاعة

  :مراحل تكوین اإلشاعة

أي مرحلة انتقاء الخبر من قبل مجموعه من الناس یحملون : مرحلة اإلدراك االنتقائي /المرحلة األولى - 

خصائص مشتركة فیما بینهم مثل عدم الشعور بالثقة والشعور بالتهمیش أو ضعف االنتماء فهم یدركون 

  .الموضوع بشكل انتقائي والذي سوف یكون المادة الرئیسیة لإلشاعة

  

                                                 
  149:،ص4ط ،دارالنهضة العربیة افة ،القاهرة،الرأي العام والدعایة وخریة الصح) 1980(حسین عبدالقادر ) (1
  60:،ص4ط ،والتوزیعالعلمیة للنشر  ،عمان دار الیازوري ات االنترنیت،والمعلوم اإلعالم)1980(محمد سعید القحطاني ) (2

  113:.ص ،للنشر الثقافیةالحرب النفسیة ،القاهرة الدار )2005(حمیدة سیسم  (3)
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بعد إدراك الموضوع تبدأ مرحل التنقیح أي اإلضافة أو الحذف وكذلك  :مرحلة التنقیح/ المرحلة الثانیة -

من الناس  كي تكون مفهومة ومقبولة لدى عدد أكبرتضاف إلیها بعض العبارات المتداولة في ذلك الوسط ل

  .الذین یعیشون في ذلك الوسط

بعد إدراك الموضوع والقیام بتنقیحه یتم إطالق اإلشاعة بعد إن تكون  :مرحلة االنطالق/ المرحلة الثالثة -

  .)1(جاهزة وسهلة االستیعاب ویتم أطالقها في الوقت المناسب لكي تؤدي أغراضها

  

  :الشائعةخصائص 

  :یلي حدد العدید من علماء النفس واالجتماع والدارسین لظاهرة الشائعات خصائص عدیدة أهمها ما

  .تتسم الشائعة بطابع الغموض واألهمیة، كما تستمد مضمونها من واقع المجتمع الذي تبث فیه  -

ة نشرها یعد النشر من أهم خصائص الشائعة وبخاصة أذا ارتبطت بموضوعات  مهمة وجاءت عملی -

    .في ظروف یصعب التیقن من صحتها

سهولة انطالق الشائعة في المجتمع، وفي نفس الوقت صعوبة توقعها، فالشائعة تسیر بسرعة  النار  -

قد تتضمن بعض الشائعات نوعًا من الصدق و . ب إیقافها والحد من آثارهاعفي الهشیم ولكن من الص

المستهدف بالشائعة ومدى تقبله أو رفضه والكذب في نفس الوقت وذلك لجس نبض الجمهور 

  .)2(للمعلومات أو األشخاص أو األفكار المراد إیصالها إلیه

صعوبة معرفة مصدر الشائعات أثناء انتشارها فمن الصعوبة معرفة الشخص أو جهة مصدر  -

تتزین و  .الشائعة ومحاسبة مطلقیها ىالشائعة بالرغم من ضرورة معرفته وذلك من أجل الرد عل

  )3(.الشائعة بضمان معنوي أو رسمي مصدر مسئول غیر محدد

  :)4(أهداف الشائعات

  .وأیضًا اإلخالل بدرجة التماسك والترابط المجتمعي بین أفراد المجتمع تحطیم الروح المعنویة للخصم، -1 

بث الخصومة والبغضاء تمهیداً لتدمیر استقراره  ىتهدف الشائعة من خالل نشرها بین أفراد المجتمع عل -2

  .النفسي والتعایش السلمي بحیث یصبح المجتمع ممزقًا وتضعف معنویاته

  

  

                                                 
 ،منها ومن وجهة نظر طلبة الجامعة المتحققة واإلشاعاتإستخدامات الوظیفة االعالمیة لمواقع التویتر  )2016(، محمد سلطان عبدالرزاق الدلیمي) (1

  183:.ص)19(عدد ع ،موالمجت اإلنسانمجلة العلوم 

 .267 :ص ،وتأثیرها في المجتمع دراسة میدانیة اإلشاعة)2011(ایمان حمادي رجب ) (2

  .90 :ص ،،عمان دار أسامة للنشر والتوزیع في المعلومات اإلعالمالشائعات ودور وسائل )2013(عباس بن رجاء حریبي (3)

  98: .ص ،للنشر الثقافیةالدار  ،القاهرة ،الحرب النفسیة)2005(حمیدة سیسم ) (4
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تحقیق األهداف السیاسیة المرسومة لها، وذلك من الموضوعات التي تتناولها عن قادة  ىتعمل الشائعة عل-3

إلى التشكیك في المبادئ التي یرسمها النظام   ىظام السیاسي والشخصیات البارزة في المجتمع فهي تسعالن

  .السیاسي في البلد

فعله، ومواقفه واتجاهاته تجاه قضیة ما، ومن خالل التأثیر الذي  ومعرفة ردة جس نبض الرأي العام-4 

  عسكریة ماعیة أو اقتصادیة أواجت تخلفه الشائعة في اتخاذ أو تمریر قرارات سیاسیة أو

  :تصنیف الشائعات

  تصنف  الشائعات بحسب دوافعها وتوقیتها وموضوعاتها 

  :الشائعات بحسب الدوافع النفسیة - 1

هي الشائعات التي تتكون من خوف اإلنسان وقلقه كالخوف من األعداء أو  :ـ إشاعات الیأس والخوف 

ظهور الشائعات  ىانتشار مرض أو وباء أو من حوادث إرهاب غامضة المصدر، وكما یساعد الخوف عل

  .فإنه یضاعف من تضخیمها وسرعة انتشارها

أو التفاؤلیة والتمني في بعض وهذه تسمي أیضًا الرغبة أو شائعة األمل :  واألحالم إشاعات األماني ـ

وهي تعبر عن األماني واألحالم عن طریق نقل الشائعة تطمئن  األوقات وهي تقابل شائعة الیائس والخوف،

  .تصدقیها ىسامعها وناقلها فیعمد إل

ویعد هذا النوع من أخطر أنواع الشائعات التي تستهدف التعایش السلمي والتفرقة  :هیةـ إشاعات الحقد والكرا

النزاعات من أجل  وٕاثارة .أفراد الشعب  ىبین الشعوب وخلق عداوة عن طریق تجسید فردي وتعمیمه عل

بترویج هذه  تحطیم الروح المعنویة للشعب ویقوم العدو والجواسیس ىضرب النسیج الوطني للبلد وصوًال إل

  .)1(النوعیة من الشائعات

  :االنتشارب التوقیت الزمني وسرعة تصنیف الشائعات بحس

مرحلة بحیث یعرفها  ىتصل في النهایة إل تىوهي الشائعات التي تنمو وتنتشر ببطء ح :الشائعات الزاحفة

تتناول هذه الشائعات مواضیع ضد مسئولي الحكومة والغرض منها سمعتهم والنیل منهم،  الناس وغالبًا ما

  .)2(دوكذلك تستهدف عرقلة التطور والنمو االجتماعي واالقتصادي للبل

وهي الشائعات التي تنتشر بسرعة مذهلة حتى تغطي المجتمع المستهدف  :الشائعات االندفاعیة أو السریعة

أو الفئة المطلوبة من وراء الترویج تلك الشائعة في وقت قیاسي ویعتمد هذا النوع من الشائعة على أهمیة 

  وغموض الموضوع الذي تتناوله

                                                 
  .47:ص یق للنشر والتوزیع،ر اإلشاعة وأثرها علي أمن المجتمع ،الریاض، دار ط)1997(محمد بن سعید القحطاني ) (1

  .92 :ص ،للنشر الثقافیة اردال القاهرة ، الحرب النفسیة،) 2005(حمیدة سیسم  (2)
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، ذم خالل فترة معینة وفي ظروف معینة ویظهر هذا النوع من الشائعات :الشائعات الغاطسة أو الغائصة

أظهرتها أول مرة كالشائعات التي انتشرت  في حال عودة الظروف التي ىیختفي لیعاود الظهور مرة أخر 

  .)1(خالل الحرب العالمیة األولى ثم عادت لتظهر مرة ثانیة في الحرب العالمیة الثانیة لتشابه الظروف

  :تصنیف الشائعات بحسب موضوعاتها

والمقصود منها الشائعات المتعلقة بالجانب السیاسي وهي أخطر أنواع الشائعات  :الشائعات السیاسیة

، حیت الفرد والمجتمع ىعلوتلعب هذه الشائعة دورًا كبیرًا من خالل تأثیرها . المنتشرة وفي وقتنا الحالي

تخدم في  تستخدم أشكاًال كثیرة لنشرها مثل النكتة المفبركة وقصص الفضائح وتكون لصالح أهداف سیاسیة

  .)2(تفكیر الناس وتغییر مواقفهم واتجاهاتهم تجاه قضایا معینة ىالنهایة مصالح معینة للتأثیر عل

یهم المجتمع ویؤثر  والمقصود بها التي تركز علي األمور والمسائل االجتماعیة وما :الشائعات االجتماعیة

تخوفًا متحفزًا لقبول أي شائعة وتصدیقها وهذا فیه ویوهن من عزیمته وثبط قدراته ویشل إرادته ویجعله قلقاً  م

  .لكره والبغضاء بین أفراد المجتمعالنوع من الشائعات خطیر ألنه یورث األحقاد االجتماعیة وا

یسعي  إذوهي الشائعات التي تهاجم مجاًال معینًا من االقتصاد أو جمیع مجاالته،  :الشائعات االقتصادیة

االقتصاد وٕاصابته عن طریقها مثل الشائعات التي تستهدف أسواق  مروجوها إلي تحقیق غرض معین من

المال وأسعار العمالت وأسعار األسهم والمتعاملین بها كما یمكن أن تصیب االقتصاد برمته فیكون تأثیرها 

  في البلد واسع النطاق كالتي تصیب الفائدة والعملة المحلیة 

التي تستخدم المجاالت العسكریة أو األمنیة أو إرهابیة مثل وهي الشائعات  :الشائعات العسكریة أو األمنیة

تحطیم معنویات القوات  المسلحة العسكریة ویقلل عزائمهم وٕایمانهم في الدفاع عن أرض الوطن، والقضایا 

الوطنیة، والتقلیل من أهمیتها وقدرتها في القیام بواجباتها، كما ینبغي وصوًال لتعمیق الفرقة بین أفرادها من 

  .)3(وباتجاهات ومحاور متعددة هة وبین الحكومة من جهة أخرىج

افیة وهي الشائعات المرتبطة باالكتشافات واالبتكارات العلمیة المختلفة، واألمور الثق :الشائعات العلمیة

  .المتنوعة

  :أسباب انتشار الشائعات

  : یلي یوجد العدید من األسباب النتشارها  وأهمها ما

  

                                                 
رسالة ( األردنین اإلخباریة األردنیة وتأثیرها في نشر األخبار من وجهة نظر الصحفینالشائعات في المواقع )2015(رضا عبد حمودة اكحیل  (1)

  35:األردن ص ،عمان جامعة الشرق األوسط ، ، )جستیرما

  71:ص العراق، ،الرافدین ،عوتأثیرها في المجتم اإلشاعة)2011(ایمان حمادي رجب ) (2

جامعة محمد خیضر ، بسكرة  ،)رسالة ماجستیر(تویتر-الفیسبوك (شبكات التواصل االجتماعي  استخداماتجاهات الطلبة نحو )2005(لیلي حسین (3) 

 2086،الجزائر ،
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المجتمعات وتوسیع دائرة اإلرهاب وكثرة اإلحداث األمنیة، وعدم  ىلفاتها السلبیة علخالحروب وم -

  .نشر الشائعات ىاستقرار األوضاع یساعد عل

عدم استقرار األوضاع وأجواء الترقب والتوقع ویمكن أن تهیئ بیئة مالئمة النتشار الشائعة في   -

  .المجتمع

غیاب الصراحة والشفافیة والحوار بین الحكام والمحكمین ومن هذه المجتمعات لخوف الناس    -

  .نعدام الرابطة بینهم وبین الحكاموجهلهم وا

یقال وعدم التثبیت والتأكد من  انعدام األخبار والمعلومات  وكون الناس غالبًا یمیلون إلي تصدیق كل ما

حال أنه ال ان عندما تثور موجة شائعة، فالعبارة التي یرددونها في الصحة المعلومات، بل في كثیر من األحی

  .)1(یوجد نار من دون دخان

  :شبكات التواصل االجتماعي

 ىاألخیرة شبكات التواصل االجتماعي عل انتشرت في اآلونة: مفهوم شبكات التواصل االجتماعي    

العالم ، حتى أنها بدأت تطغي على مكان یعرف في علم  ىشبكة االنترنت وامتازت بانتشار واسع على مستو 

أي المكان الذي یلجأ الفرد إلیه بعد المكان األول وهو البیت والمكان الثاني هو ) المكان الثالث(االجتماع بـ 

  .)2(العمل أو المدرسة أو الجامعة ولقد أصبح واضحًا أن  المكان الثالث أصبح مكانًا إلكترونیاً 

حداثة هذه الشبكات وأن العلماء  ىعریفات شبكات التواصل االجتماعي ویعود إلولقد تعددت ت

  .والدارسین یحاولون تعریفها كل حسب وجهة نظره

بأنها عبارة عن مصطلحات تشیر إلى استخدام تكنولوجیات شبكة االنترنت عبر : )3(یعرفها القندلجي    

االت من خالل مجموعة من التطبیقات المرتبطة الحاسب اآللي والهاتف المحمول لتشغیل واستثمار االتص

أسس فكریة وتكنولوجیة تسمح بإنشاء وتبادل المحتوي الذي ینتجه  بشبكة الویب واالنترنت والتي تستند إلى

  .المستخدم

بأنها خدمات الكترونیة تمكن  ODLISوجاء تعریف شبكات التواصل االجتماعي في قاموس     

  )4(.المستخدمین من إنشاء ملفات شخصیة لهم تمكنهم من خاللها التواصل مع اآلخرین

شبكة االنترنت  ىوتعرف الباحثة شبكات التواصل االجتماعي بأنها عبارة عن مواقع إلكترونیة عل    

  هات المرئیة  ویتم فیها تبادل توفر لمستخدمیها فرصة التواصل الكتابي والصوتي أو عن طریق الفیدیو 

                                                 
  81االشاعة وتأثیرها في المجتمع ،الرافدین ،العراق،ص)2011(یمان حمادي رجب ا) (1

  289دور مواقع التوصل اإلجتماعي في التدعیم والمشاركة السیاسیة،ص)2011(محمد حسین علول ) (2

 337االعالم والمعلومات واالنترنیت ،عمان ،دار الباروني ،العلمیة للتشر والتوزیع ص) 2013(عامر ابراهیم القندلجي )(3

  136القرصنة االكترونیة أسلحة الحرب الخدیثة،عمان ،دار أسانة للنشر والتوزیع ،ص) 2014(بشري حسین الحمداني )(4
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اهتمامات مشتركة بین  ىالمعلومات واآلراء واألفكار كما أنها تتیح تكوین مجموعات وصدقات مبنیة عل

  .أعضائها

  :ممیزات شبكات التواصل االجتماعي

الحدود  حیت ألغت الشبكات االجتماعیة الحواجز المكانیة والجغرافیة وتحطمت من خالل :العالمیة  -

 .الدولیة حیت یستطیع الفرد في الشرق التواصل مع الفرد في الغرب ببساطة وسهولة

إیجاد  ىفالمستخدم یكون فیها متلقي وقارئ فهو یرسل ویكتب ویشارك أي ساعدت عل :التفاعلیة -

  .توجد في اإلعالم التقلیديالتفاعلیة التي ال 

حیت دخلت هذه الشبكات االجتماعیة في كل مجاالت الحیاة  :التنوع وتعدد االستعماالت  -

  واستخدمت  في التعلیم والسیاسة واإلعالم واالقتصاد

صور والتي فالشبكات االجتماعیة وهي تستخدم الحروف باإلضافة للرموز وال :سهولة االستخدام  -

 .فاعلتسهل للمستخدم الت

الشبكات االجتماعیة توفر الوقت والمال كون التسجیل واالشتراك فیها  :التوفیر واالقتصادیة -

  .)1(بالمجان

  :أنواع شبكات التواصل االجتماعي

  :أنواع رئیسیة ثالث ىتنقسم شبكات التواصل االجتماعي حسب االهتمام واالستخدام إل

خاللها یتم وهي عبارة عن شبكات ألشخاص محددین وأفراد ومجموعات یتمكنون من  :ــ شبكات شخصیة1

  .التعارف وتكوین صدقات

وهي شبكات متخصصة بفن معین وتجمع المهتمین بموضوع أو علم أو اختصاص  :ــ شبكات ثقافیة 2

  .مشترك

ریبیة وتعلیمیة فعالة فیما تدوتقوم كذلك بخلق بیئة مع اإلفراد المتشابهون في المهن تج :ــ شبكات مهنیة3

  .بینهم

  :الدراسات السابقة

استخدام تكنولوجیا االتصال في انتشار الشائعات دراسة علي مستخدمي " :)2007(دراسة مصطفي / أوال

  ."االنترنیت والهاتف طلبة جامعة السودان

نشر الشائعات من خالل التعرف إلى  ىدراسة تكنولوجیا االتصال وتأثیرها عل ىهدفت هذه الدراسة إل

،  واستخدام االستبانة في واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي اهتمامات مستخدمي االنترنت  والهاتف النقال

  .مبحوث 100عینة عددها  ىجمع المعلومات عل

                                                 
  136:ص :المرجع نفسه)1(
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یحصلون على أخبار بعضها كاذبة، وتوصلت الدراسة من المبحوثین %) 75(وأظهرت النتائج أن 

أن التطور التكنولوجي أدى إلى انتشار اإلشاعات وقد وجدت الدراسة أن التنویر بالحقائق هو أمثل   ىإل

الطرق للحد من اإلشاعات وكشفت الدراسة أن اإلشاعة واسعة االنتشار في المجتمع السوداني واكتر 

  . االجتماعیةاإلشاعات رواجًا هي اإلشاعة 

دراسة اجتماعیة لمضمون اإلشاعات المنتشرة "طلبة الجامعة  ىاإلشاعة لد: )2008(دراسة احمد /ثانیا

  .طلبة جامعة دمشق ىلد

معرفة عوامل ظهور الشائعات وانتشارها في قطاع التعلیم والموضوعات التي  ىهدفت هذه الدراسة إل

 ،واستخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي ،ركزت حولها اإلشاعات وما الدوافع التي وقفت خلفها

ة لتجریبیة وطریقالطریقة شبه ا :حیث وصفت الظاهرة وتم اختبار فرضیات الدراسة باستخدام ثالث طرق وهي

وثم تحلیلها وفق  ،، وطریقة تحلیل مضمون اإلشاعات وفق الموضوعات التي تناولتهاالمسح االجتماعي

عینات وفق كل طریقة  واختیرت العینة األولي  ثتال ىتم التوجه إل ،الدوافع الكامنة خلفها وفق هذه المنهجیة

اإلشاعة عند انتقالها من شخص  طالبا وطالبة بهدف إجراء تجربة حول تغییر بنیان)  135(وبلغ عددها 

طالب وطالبة، ) 500(آخر ودراسة حركتها وسرعة سریانها في حین اختیرت العینة الثانیة وعددها ى إل

كما أظهرت  ،وأظهرت نتائج الدراسة العامة سرعة انتشار اإلشاعات في األوساط المتجانسة كالوسط الطالبي

بب اإلضافات التي طرأت علیها فزادت معناها أو غیرته كلیا بنیة اإلشاعة عند انتقالها من شخص آلخر بس

  .في بعض األحیان

دراسة تحلیلیة لنشرات "توظیف اإلشاعات في نشرات األخبار التلفزیونیة "): 2016(دراسة رحیم / ثالثا

  "أخبار قناتي التغیر والغربیة

تلفزیونیة لقناة  والتقصي عم هدف هذه الدراسة هو التأكد من توظیف اإلشاعات في نشرات اإلخبار ال

، واستخدمت الدراسة ب التي یتم ترویج اإلشاعات عبرهاالكیفیة التي توظف فیها واإلسناد الخبري لها واألسالی

وقد توصلت  ،مع الدراسة في النشرات اإلخباریةوتمثل مجت ،المنهج الوصفي باستخدام أداة تحلیل المضمون

حیت غالبیتها تتعلق بالموضوعات األمنیة  في النشرات اإلخباریةوجود توظیف لإلشاعات  ىالدراسة إل

غامضة ولم یتم  توضیحها أو  اإلشاعات الموظفة یتم إسناد معلوماتها بمصادر مجهولة وان غالبیةریة والعسك

  إن اغلب اإلشاعات الموظفة في اإلخبار یتم استخدام مادة مرئیة متحركة  ومن نتائج الدراسة أیضا

شرطة  ىدراسة میدانیة عل" صدي للشائعات األمني في الت دور اإلعالم): 2016(دراسة  السبیعي / رابعا

  "الریاض

في التصدي إلشاعات والتعرف علي األسالیب  األمني معرفة دور اإلعالم ىهدفت الدراسة إل

   عالمدور اإلالمعوقات التي تحد من  ىإلالمناسبة لإلعالم األمني في التصدي لخطر اإلشاعات والتعرف 
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، وتكون ة المنهج الوصفي وأداة االستبانةاألمني في الوقایة من خطر اإلشاعات، واستخدمت الدراس

ومن نتائج الدراسة أن أفراد مجتمع الدراسة موافقون بشدة  ،مجتمع الدراسة من األفراد العاملین بشرطة الریاض

األسالیب المناسبة التي یستخدمها اإلعالم لتصدي اإلشاعات وتبین من النتائج أن ابرز هذه األسالیب  ىعل

المتطرف علیها وأوضحت النتائج أن المعوقات التي  ة االنترنیت العتماد أصحاب الفكرشبك ىالرقابة عل

جود حساب األمني في التصدي للشائعات هي انخفاض الوعي بین أفراد المجتمع وفدم و  متواجه اإلعال

اإلخبار المتعلقة باإلشاعات بكل  ىعي للتحذیر من اإلشاعات والرد علشبكات التواصل االجتما ىتفاعلي عل

  .شفافیة لتجنب تداولها

  :اإلجراءات المنهجیة/ سادسا

  .المنهج المستخدم /أوالً 

نظرًا لمالئمته  لطبیعة الدراسة، والذي  االعتماد في إجراءات هده الدراسة علي المنهج الوصفي،تم 

یقوم علي رصد ومتابعة الظاهرة بطریقة كمیة من أجل دراسة األوضاع الراهنة، ومن خالله أیضًا یمكننا 

قة حیت عرف بأنه المنهج ، ومعرفة اتجاه وقوة تلك العالهناك عالقة بین متغیرین أو أكثر معرفة إذا كانت

  .الذي یدرس ظاهرة قصد وصفها وتحلیلها وتفسیرها

بأنه أحد أشكال  التحلیل والتفسیر العلمي المنظم لوصف ظاهرة أو مشكلة محددة "ویعرف المنهج الوصفي 

ن وتصویرها كمیا عن طریق جمع البیانات ومعلومات مقننة من الظاهرة أو المشكلة محددة وتصویرها كمیا ع

طریق جمع بیانات ومعلومات مقننة من الظاهرة أو مشكلة ، وتصنیفها وتحلیلها وٕاخضاعها للدراسة 

  . )1(الدقیقة

  :دراسةحدود ال/ ثانیا

 2019- 2018فصل الخریف : الحد الزمني . 

  أجریت هذه الدراسة بمنطقة الزنتان الواقعة بالجبل الغربي جنوب غرب العاصمة : الحد المكاني

 .كم  160وتبعد عنها بمسافة طرابلس 

 دور شبكات التواصل االجتماعي في ترویج اإلشاعات لدى طالب لدى التربیة : الحد الموضوعي

  .جامعة الزنتان 

                                                 
  352مناهج البحث في التربیة وعلم التفس ،دار المسیرة ،عمان ،ص)2002(وملحم سامي محمد 1
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  :مجتمع الدراسة/ اً لثثا

للعام الدراسي ) 890(ویتكون مجتمع البحث من طالب كلیة التربیة في مدینة الزنتان البالغ عددهم 

2018 /2019.  

  :دراسةعینة ال/رابعا

مفردة تم توزیعهم ) 352( ىلبسیطة وقد بلغت عینة الدراسة علالعینة العشوائیة ا ىاعتمدت الباحثة عل     

كانت إجاباتها  استبانهال )48(علي مجتمع البحث وبعد جمع االستبیانات ثم استبعاد  استبانه) 400( ىعل

) 352(الجتها إحصائیا هي غیر صالحة ومنها أعیدت فارغة فكانت خالصة االستبیانات التي ثم مع

  . استبانه

تهم العینة المبحوثة في ویوضح أدناه جدول بالخصائص الدیموغرافیة لطالب كلیة التربیة جامعة الزنتان بصف

  .هذا البحث

  
  توزیع أفراد عین البحت حسب الخصائص الدیموغرافیة  )1(الجدول رقم 

  النسبة المئویة   التكرار   المتغیر 
  38.4  135  ذكر 
  61.6  217  أنثي 

  100.0  352  المجموع 
  

  :أداة الدراسة /خامسا
  ــ االستبانة 

البیانات المتعلقة بموضوع البحث المحدد عن طریق استمارة تمت اعتمدت الباحثة على أداة جمع        

  :تعبئتها من قبل المستجیب ثم تقسیم استبیان الدراسة الى قسمین

  . المعلومات الدیموغرافیة، المتكونة من الجنس، العمر، التخصص :القسم األول

الذي یقیس أسئلة البحث المتعلقة بشبكات التواصل االجتماعي، ودور شبكات التواصل  :القسم الثاني

  :االجتماعي في ترویج اإلشاعة والتي تتمثل في المحاور اآلتیة

  .درجة االستخدام: المحور األول -

  .ابرز مواضیع اإلشاعات علي شبكات التواصل الجتماعي: المحاور الثاني -

  .ر اإلشاعات علي شبكات التواصل االجتماعياسباب انتشا: المحور الثالث -

 .درجة نشر اإلشاعات علي شبكات التواصل االجتماعي والشبكة األكثر استخداماً : المحور الرابع -

  .الحلول والمعالجات التي تحد من ظاهرة انتشار اإلشاعات:المحور الخامس  -
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  : صدق األداة/ سادسا
تم اختبار صدق أداة الدراسة عن طریق عرضھا على أھل الخبرة واالختصاص من أساتذة الجامعات وبعد 

  .تلقي بعض المالحظات ثم تعدیل األداة
  :ثبات األداة/ سابعا

لحساب ثبات أداة البحث، قامت الباحثة باستخدام طریقة معادلة االتساق الداخلي باستخدام إخبار كرونباخ 

  :والجدول اآلتي یوضح ذلك%) 70(الفا حیت كانت قیم كرونباخ 

  قیم معامالت االتساق الداخلي باستخدام اختبار كرونباخ الفا )2(الجدول رقم            
  قیمة معامل الثبات   الفقرات   مجال الدراسة 

  0.73  )1ـ5(  درجة االستخدام 
  0.67  )6ـ10(  ابرز المواضیع اإلشاعات علي شبكات التواصل االجتماعي 
  0.68  )21ـ11(  أسباب انتشار اإلشاعات علي شبكات التواصل االجتماعي 

  0.70  )32ـ33(  درجة نشر اإلشاعات علي شبكات التواصل االجتماعي والشبكة األكثرنشرا لإلشاعات 
  )0.72  )45ـ 33(  نتشار اإلشاعات الحلول والمعالجات التي تحد من ظاھرة ا

  0.70  )45ـ1(  المعدل 

  
  :المعالجة اإلحصائیة / ثامنا

وقد ثم ) SPSS(لإلجابة عن أسئلة البحث تم استخدام أسالیب اإلحصاء الوصفي التحلیلي وذلك باستخدام 

الفا للتأكد من ثبات أداة استخدام المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة وكذلك استخدام اختبار كرونباخ 

  :الدراسة وتمت اإلجابة االستبانة كالنحو اآلتي
  الأوفق بشدة   الأوفق   محاید  أوفق  أوفق بشدة 

5  4  3  2  1  

5  4  3  2  1  

  
  :نتائج الدراسة/ تاسعا

تم استخراج المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة للتعرف علي استجابات أفراد البحث وفیما یلي 

  .اإلجابة عن تساؤالت البحث

  ؟لزنتان لشبكات التواصل االجتماعيما درجة استخدام طالب كلیة التربیة جامعة ا: السؤال األول

درجة استخدام طالب كلیة "المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الستجابة أفراد البحث عن محور 

  :مرتبة ترتیب تنازلیاً التربیة جامعة الزنتان لشبكات التواصل االجتماعي 
االنحراف   المتوسط الحسابي  الفقرة  الرقم

  المعیاري
  التقدیر  الترتیب

  مرتفع  1  0.94  4.39  شبكة الفیسبوك  1

  مرتفع  2  0.86  4.12  شبكة الیوتیوب  2

  متوسط  3  1.25  3.12  شبكة جوجل  3

  متوسط  4  1.131  3.09  شبكة االنستقرام  4

  منخفض  5  1.38  11.2  شبكات اخري  2

  متوسط    0.62  3.37  المجموع الكلي  
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من خالل الجدول السابق یتضح أن الفیسبوك أكثر شبكات التواصل االجتماعي، استخدامًا من قبل طالب 

شبكة الیوتیوب وجوجل ثم االنستقرام ویلیهما بعض  كلیة التربیة جامعة الزنتان، وتلیها في المرتبة الثانیة

  . الشبكات األخرى

ما أبرز مواضیع اإلشاعات علي شبكات التواصل االجتماعي من وجهة نظر طال كلیة : السؤال الثاني

  ؟التربیة جامعة الزنتان

ز مواضع أبر (المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الستجابات أفراد البحث عن فقرات محور 

اإلشاعات علي شبكات التواصل االجتماعي من وجهة نظر طالب كلیة التربیة جامعة الزنتان  مرتبة ترتیبا 

  .تنازلیاً 
  التقدیر   الترتیب   االنحراف المعیاري   المتوسط الحسابي   الفقرة   الرقم 

  مرتفع  1  0.76  4.42  السیاسیة  6

  مرتفع  2  1.02  4.16  االجتماعیة  7

  متوسط  3  1.02  4.16  االقتصادیة  8

  متوسط  4  1.45  3.03  العسكریة واألمنیة  9

  منخفض  5  1.49  2.27  العلمیة  10

  متوسط  متوسط  0.72  3.44  المجموع الكلي  

شبكات التواصل من  ىز مواضیع الشائعات علار بیتضح من الجدول السابق أن متوسطات الحسابیة ال       

حیت حاز المحور على ) 2.27و4.42(وجهة نظر طالب كلیة التربیة جامعة الزنتان  تراوحت مابین 

على أعلي متوسط )6(وتحصلت  الفقرة رقم  . وهو من المستوي المتوسط) 3.44(متوسط حسابي إجمالي 

ي تتضمنها منشورات شبكات هي أبرز المواضیع الت) 0.76(وبانحراف معیاري ) 4.42(حسابي حیت بلغ 

وبانحراف معیاري )2.27(بمتوسط حسابي بلغ ) 7(التواصل االجتماعي، وفي المرتبة األخیرة جاءت الفقرة 

هي المواضیع األقل تناوًال في منشورات شبكات التواصل االجتماعي قیاسًا لمواضیع اإلشاعات ) 1.49(

  .األخرى

طالب كلیة شبكات التواصل االجتماعي من وجهة نظر  ىت علما أسباب انتشار الشائعا: السؤال الثالث

  ؟التربیة جامعة الزنتان

أسباب انتشار ( المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الستجابات أفراد البحث على فقرات محور

ترتیبًا ، مرتبة )اإلشاعات على شبكات الواصل االجتماعي من وجهة نظر طالب كلیة التربیة جامعة الزنتان

  .تنازلیاً 
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الر
  قم

  الفقرة
المتوسط 
  الحسابي

  االنحراف
  المعیاري

  التقدیر  الترتیب

  . سھولة إنتاج المعلومات ونشرھا زاد من سرعة انتشار اإلشاعات  17
  مرتفع  1  0.81  4.27

صعوبة التحري عن مروجي اإلشاعات عبر شبكات التواصل   12
  االجتماعي 

  مرتفع    0.792  4.19

  مرتفع  3  0.88  4.14  محتویات شبكات التواصل االجتماعي غیر خاضعة للرقابة األمنیة  19

  مرتفع  4  1.13  4.08  إنشاء مواقع مزورة بأسماء جھات رسمیة وغیر رسمیة  20

سھولة تأثر بعض مستخدمي الشبكات بما ینشر من إشاعات فیعید   11
  نشرھا 

  متوسط  5  1.40  3.61

  متوسط  6  1.51  3.51  غیاب الوعي بخطورة اإلشاعات   14

  متوسط  7  1.45  3.44  أخري أسباب  21

  متوسط  8  1.34  3.39  غیاب الشفافیة وتأخر التصریحات الرسمیة   15

  متوسط  9  1.15  3.31  انعدام المعلومات وندرة اإلخبار حول حدث ما   16

  متوسط  10  1.58  3.19  عدم وجود قوانین ملزمة تردع مروجي اإلشاعات  13

الحصول علي الخبر الصحفي من قبل المواقع اإلخباریة عبر شبكات   18
  التواصل االجتماعي 

  متوسط  11  1.60  2.67

  متوسط    0.48  3.62  المجموع الكلي   

أسباب انتشار اإلشاعات عبر شبكات التواصل ( ویتضح من الجدول السابق أن المتوسطات الحسابیة لــ 
حیت ) 2.67و 4.27الفقرة (تراوحت مابین  ) .االجتماعي من وجھة نظر طالب كلیة التربیة جامعة الزنتان

قد حازت الفقرة رقم المتوسط، و من المستوى ھو)3.62(حاز المحور على متوسط حسابي إجمالي 
وھو من المتوسط المرتفع وقد ) 0.81(وبانحراف معیاري )4.27(أعلى متوسط حسابي حیث بلغ  على)17(

على شبكات  نصت الفقرة علي أن سھولة إنتاج المعلومات ونشرھا زاد من سرعة انتشار اإلشاعات
شاعات و أنھا متاحة وسھلة علي أسھمت في انتشار اإل التي فھو من أكثر األسباب)التواصل االجتماعي 

مستخدمي شبكات التواصل االجتماعي من وجھة نظر طالب كلیة التربیة جامعة الزنتان، وقد نصت الفقرة 
عدم وجود قوانین ملزمة تردع (علي من أسباب انتشار اإلشاعات عبر مواقع التواصل االجتماعي ھو

جتماعي بدون الشعور بالمسؤولیة من وجھة نظر لذا یتم استغالل شبكات التواصل اال)مروجي اإلشاعات
  .طالب كلیة التربیة جامعة الزنتان

شبكات التواصل االجتماعي؟وما الشبكة األكثر نشرا لإلشاعات  ما درجة نشر اإلشاعة على :السؤال الرابع
  من وجھة نظر طالب كلیة التربیة جامعة الزنتان؟

درجة نشر (قرات محور الستخدامات أفراد عینة الدراسة عن فالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة 
  :مرتبة ترتیباً تنازلیاً )شبكات التواصل االجتماعي والشبكة األكثر نشرا اإلشاعات على

  التقدیر  الترتیب   االنحراف لمعیاري   المتوسط الحسابي   الفقرة  الرقم 
  مرتفع  1  0.67  4.51  الفیسبوك  22

  مرتفع   2  0.84  3.96  االنستقرام  23

  مرتفع  3  0.85  3.92  الفایبر  24

  متوسط  4  0.96  3.60  الواتساب  25

  متوسط  5  0.93  3.38  الیوتیوب   26

  متوسط  6  0.91  3.32  قوقل  27

  متوسط  7  0.86  332  سنا بشات   32

ما الحلول والمعالجات  التي تحد من ظاھرة نشر اإلشاعات من وجھة نظر طالب كلیة  :السؤال الخامس
  ؟التربیة جامعة الزنتان

الحلول والمعالجات التي من (المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الستجابات إفراد عینة البحث 
  ).ظاھرة نشر اإلشاعات من وجھة نظر طالب كلیة التربیة جامعة الزنتان 
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  المتوسط   الفقرة  الرقم

  الحسابي 
االنحراف 
  المعیاري 

  التقدیر  الترتیب

  مرتفع  1  0.49  4.77  تشریع القوانین التي تحكم وتضبط شبكات التواصل االجتماعي  35

توعیة المستخدمین باآلثار السلبیة الناشئة عن سوء استخدام شبكات   43
  التواصل االجتماعي 

  مرتفع  2  0.69  4.50

  مرتفع   3  0.74  4.38  التحري عن مصادر اإلشاعة   44

  مرتفع  4  0.68  4.36  عدم نشر الموضوعات التي تغدي اإلشاعات  41

  مرتفع   5  0.69  4.33  التعامل بحرص مع األخبار المتعلقة  بالمواضیع الدینیة   39

  مرتفع   6  0.75  4.32  حلول ومعالجات أخري  45

  مرتفع    7  1.37  3.84  حجب شبكات التواصل التي تسھم في سرعة انتشار اإلشاعات   36

  مرتفع  8  1.14  3.82  إھمال اإلشاعات وعدم نشرھا    40

تفعیل دور المؤسسات التعلیمیة ومنظمات المجتمع المدني في مواجھة    38
  اإلشاعات والتوعیة بشان مخاطرھا

  مرتفع   9  1.15  3.74

  متوسط  19  1.30  3.60  توعیة مستخدمي الشبكات بخطورة اإلشاعات بصورة عامة   34

توضیح الحقائق للرأي العام حول قضایا المجتمع والتحدیات التي   37
  تواجھھ

  متوسط  11  1.32  3.43

  متوسط   12  1.49  2.48  النفي السریع لإلشاعة من قبل جھات التعاون مع األجھزة األمنیة   42

  متوسط   13  1.49   2.48  مستخدمي الشبكات االجتماعیة علي التعاون مع األجھزة األمنیةتشجیع   33

    مرتفع  0.42  3.90  المجموع الكلي   

ویشیر ھذا المحور إلي أھمیة أغلب الحلول والمعالجات التي طرحتھا ھذا البحث بحسب وجھة نظر طالب 
  .بالمجمل ضمن المستوي المرتفعكلیة التربیة جامعة الزنتان؛ حیت أن جاء المحور 

  :االستنتاجات
أوضحت نتائج الدراسة إلى أن درجة استخدام طالب كلیة التربیة في جامعة الزنتان لشبكات   -

المرتبة األولى وتلیھا شبكة )الفیسبوك (التواصل االجتماعي جاءت بنسبة متوسطة، واحتلت شبكة 

  .بالمرتبة الثانیة)الیوتیوب (

ومن ثم  شبكات التواصل االجتماعي ھي اإلشاعة السیاسیة أن أبرز مواضیع اإلشاعات على  -

  .اإلشاعة االجتماعیة

سھولة شبكات التواصل االجتماعي ھي  حث أن أھم أسباب نشر اإلشاعات علىمن خالل نتائج الب  -

   .ك الشبكات من وجھة نظر عینة الدراسةتل إنتاج المعلومات ونشرھا على

أن درجة نشر األعلى شبكات التواصل االجتماعي جاءت بنسبة متوسطة  نتائج الدراسة أظھرت  -

  .وأن الشبكة األكثر نشرا لإلشاعات ھي شبكة الفیسبوك وتلیھا شبك االنستقرام

شبكات التواصل االجتماعي وھو  اإلشاعات علىلحلول والمعالجات لظاھرة انتشار أن من أھم ا -

  .وتضبط استخدام شبكات التواصل االجتماعي تشریع القوانین التي تحكم 

  التوصیات
  .ضرورة االھتمام بموضوع اإلشاعات التي تنتشر عبر شبكات التواصل االجتماعي  -

ضرورة االھتمام بموضوع مكافحة الجریمة االلكترونیة واإلسراع بإصدار قوانین تعمل علي الحد   -

ینشر  باألخص شبكات التواصل االجتماعي ومامن اآلثار السلبیة الستخدام الوسائل االلكترونیة و

  .بھا وخصوصا موضوع اإلشاعات لما لھا تأثیر بالغ   علي المجتمع

ینشر في شبكة االنترنت بصفة عامة وشبكات التواصل  یجب إیجاد وسائل رقابیة لمراقبة ما  -

 .االجتماعي بصفة خاصة
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نشر الوعي بالخطر الذي یمكن أن تشكلھ اإلشاعات التي تنشر في شبكة االنترنت  وذلك من خالل  -

دور األفراد في  والتركیز على إقامة الندوات والحمالت الدعائیة التي تھدف بخطورة ھذه الظاھرة ؛

ار والترویج لألخب محاربة وتقلیل انتشار اإلشاعات المجتمع، وذلك من خالل عدم التصدیق

  .شبكات التواصل االجتماعي خصوصا تلك التي لم تصدر عن جھة رسمیة والمنشورات على

  :المراجع 

  عمان ؛ دار الرایة للنشر والتوزیع.سیكولوجیة الرأي العام ).2010(ــ ابو سمرة خالد 

  .،دمشق، دار القلم 4المفردات في غریب القران ط)2009(ــ  االصفهاني الراغب

الشائعات في المواقع اإلخباریة األردنیة وتأثیرها في نشر اإلخبار من وجهة نظر ) 2015(حمودة  ــ اكحیل رضا عید

  .جامعة الشرق األوسط عمان ) رسالة ماجستیر (الصحفیین األردنیین 

  دار المعارف المصریة)ترجمة صالح مخمیر وعبدة محائیل (سیكولوجیة اإلشاعة ) 1964(ــ البورت جوردن 

  الشائعات ودور وسائل  اإلعالم في عصر المعلومات ، عمان ، دار اسام للنشر والتوزیع)2013(ــ حربي هباش

رسالة (توتیر .الفیسبوك ( اتجاهات الطلبة نحو استخدامات شبكات التواصل االجتماعي ). 2015(ــ حسن لیلي 

  .جامعة ومحمد خضر ،بسكرة،الجزائر) ماجستیر 

  .، عمان ،دار اسامة للنشر والتوزیع االلكترونیة أسلحة الحرب الحدیثةلقرصنة ا) 2014(ــ  الحمداني بشري حسین 

  .اإلشاعة وأثرها علي أمن المجتمع ، الریاض، دار طویق للنشر والتوزیع) 1997(ــ القحطاني محمد بم دغش 

، القاهرة ، دار  مداخالت في اإلعالم البدیل والنشر االلیكتروني علي االنترنیت) 2011(ــ اللبان شریف درویش 

  .العالم العربي للنشر والتوزیع 

  الحرب النفسیة حرب الكلمة والفكر ، القاهرة ،عالم الكتب ـ) 2015(ــ الكلباني علي بن عبداهللا 

  .الدعایة والشائعات والرأي العام رؤیة معاصرة ، عمان ،دار الیازوري لنشر والتوزیع )2015(ــ الدلیمي  عبد الرزاق

  .2أسس علم النفس االجتماعي ،جدة ،دار البیان العربي ،ط) 1983(تار ــ حمزة مخ

مجلة آداب الرافدین "دراسة میدانیة فیس مدینة الموصل "اإلشاعة وتأثیرها في المجتمع )2011(ــ رجب ایمان حمادي 

)60(  

  الحرب النفسیة ، القاهرة ، الدار الثقافیة للنشر ) 2005(ــ سمیسم حمیدة 

  4الرأي العام والدعایة وحریة الصحافة ، القاهرة دار النهضة العربیة ط) 1982(حسنین ـ عبد القادر

  اإلعالم والمعلومات واالنترنیت ، عمان ،دار الیاوري العلمیة للنشر والتوزیع ـ) 2013(ــ القندلحي عامر ابراهیم 
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  القلعةة مجل                                                   ى االسرة                                                                         تأثیر العولَمة عل

                                                                                                       )12(العدد

مة على األسرة"
َ
  تأثري العول

  )(جمعه عبد الحمید شنیب/ د: إعداد                                                                        

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :لمقدمةا

ووسائله وعناصره وٕامكانیاته من تكنولوجیا  وأسالیبهالیوم، نجد العولمة نظاما عالمیا یؤثر بأدواته 

المعلومات واالتصاالت، وأجهزة الكمبیوتر، واإلنترنت، والقنوات الفضائیة، ووسائل االتصال الحدیثة، والعلوم 

وبعضهم یوقفهم ویهاجمهم بوسائل وأسالیب مختلفة، . المادیة والبیئیة والطبیعیة واالجتماعیة والثقافیة والتقنیة

ء الذي یجب مراعاته هو أن العولمة لیست سیئة على اإلطالق ولیست جیدة على اإلطالق، ولكن لكن الشي

هناك إیجابیات وسلبیات ألي نظریة أو مفهوم إنساني، ومن ثم یمكن أخذ ما یفید من العولمة إلى جانب 

ل مباشر وغیر مباشر كما تؤثر العولمة بشك. المعلومات والتكنولوجیا واالتصاالت واالبتعاد عن تلك الضارة

على الحیاة األسریة من خالل االستراتیجیات والبرامج التي أنشأتها السیاسات االقتصادیة واالجتماعیة؛ من 

أجل تعزیز القدرات الوطنیة التي تعطي األولویة لُألسر وتعززها، فمن الضروري فهم العالقة المعقدة بین 

، واالستبعاد االجتماعي لمجموعات معینة من المجتمعات العولمة وقضایا العمل واألسرة، وفقر األسرة

إضافًة إلى ضعف نظام التكامل االجتماعي في األسرة، وتراجعت مكانة كبار السن فیها، وبدأ . الرئیسیة

التحول من عائلة ممتدة إلى ُأَسر نواِتیَّة تنقسم وتستقل وتتمحور اهتماماتها حول أوضاعها الذاتیة الخاصة 

  .والفردیة

الحواجز حتى أصبح العالم مسطحًا  وٕاسقاطالحدود بین الشعوب واألمم،  إلغاءكما استطاعت العولمة 

سلطة الدولة  وٕالغاءسهل العبور بین أجزائه، وهدفت العولمة الى محاولة ربط اإلنسان بالعالم ال بالدولة 

یش الحضارات التي تحمل قیمًا تصدرها جهة واحدة، وتهم إعالمیةوالمشاعر الوطنیة، ودمج العالم في كتلة 

مضادة لقیم الحضارة الغربیة، ولیس هذا فحسب بل تغلغلت الى العولمة الى مهام الوالدین بشكل كبیر 

وٕاننا بصدد تجدید . وجعلت القیام بها مسألة تحتاج إلى درجات عالیة من الجدارة والتبصر والتدبر. وخطر

من خیار آخر ممكن سوى قبول التحدي، واإلسراع إلى النهوض ولیس . فعلي لبنیة األسرة وكیانها ومهامها

  . بأعبائه

  

  

                                                 
) (الخمس محاضر ، جامعة المرقب، كلیة التربیة.   
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  المبحث األول

 :مشكلة الدراسة وتساؤالتها: أوًال 

ق البشري، یفتح عینیه على النور الموجود فیها، إنها الحاویة األسرة هي أول مؤسسة تعلیمیة للمخلو      

التي ُتشكَّل فیها شخصیة الطفل بشكل فردي واجتماعي، وهي المكان األنسب لتطبیق أفكار اآلباء من قبل 

  .الشباب في الحیاة المستقبلیة

أدواته ووسائله وعناصره وٕامكانیاته، حین ننتقل إلى موضوع العولمة الیوم، نجده نظاًما عالمی�ا جدیًدا به      

تكنولوچیا المعلومات واالتصاالت، وأجهزة الكمبیوتر، : فقد توغل في العالم من خالل وسائل مختلفة؛ مثل

واإلنترنت، والقنوات الفضائیة، ووسائل االتصال الحدیثة المادیة، والعلوم البیئیة، والطبیعیة، والثقافیة، والتقنیة، 

أیدیهم، والبعض منهم یتوقف ضدهم ویهاجمهم بوسائل وأسالیب مختلفة، لكن الشيء الذي أغلب الناس في 

یجب أخذه في االعتبار، أن العولمة لیست سیئة بإطالق، ولیست جیدة بإطالق، ولكن هناك إیجابیات 

ت وسلبیات، كأي نظریة أو مفهوم إنساني، ومن َثمَّ یمكن االستفادة من العولمة إلى جانب المعلوما

ارة   .والتكنولوچیا واالتصاالت، بعیًدا عن تلك الوسائل الضَّ

كان هناك اهتمام متزاید بظاهرة العولمة، وتم إصدار العدید من الدراسات والبحوث، بعضها یدافع       

ًرا إیجابی�ا؛ ألنها تركز على تحریر القوى التنافسیة التي تساعد على توجیه اإلنسان ، عنها، ویرون فیها تطوُّ

  .وتوفیر الموارد المادیة إلى المواقع األكثر إنتاجیة، مما فیه وعود مشرقة للجمیع

أحد أهداف العولمة هو محاولة ربط الناس بالعالم، ولیس بالدولة؛ للقضاء على سلطة الدولة والمشاعر      

ستیعاب الحضارات الوطنیة، ودمج العالم في وحدة معلومات واحدة تستند إلى نهج إعالمي واحد، وثقافة ا

التي تحمل قیًما مقابل ِقیم الحضارة الغربیة، والسیطرة على االقتصاد العالمي، والهیمنة السیاسیة على دول 

  .العالم الثالث، وأمام كل هذه األهداف مطلوب من األسرة أن تأخذ دورها في كیفیة التعامل معها

وأكثر خطورة وأكثر صعوبة، وجعلتها قضیة تتطلب درجة لقد أدَّت العولمة إلى جعل مهام اآلباء أكبر        

عالیة من الجدارة والبصیرة والتفكیر، نحن في الحقیقة نجدد بنیة األسرة وهیكلها ووظائفها، ال یوجد خیار آخر 

  .سوى قبول التحدي وتسریع أدائه

ح العالم سهل االلتقاء، تمكنت العولمة من كسر الحدود بین الشعوب واألمم، وٕازالة الحواجز حتى یصب     

هذه األشیاء تحكم مجموعة من االتجاهات العالمیة التي ال یمكن ألحد أن یقاومها أو یلجأ إلیها، وكل ما 

  .علیه هو التنافس معه، ضمن هذه االتجاهات لضمان العیش والبقاء
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اعی�ا له دور نِشط وأهمیة األسرة العربیة في تنشئة أطفالها في تیارات العولمة، وكونها عنصًرا مؤسسی�ا اجتم

في المجتمع، واستمراریة للتفاعل الثقافي واالجتماعي والثقافي بین األعضاء وغیرهم، لذلك من الضروري 

  تحدید دور األسرة في تحصین أفرادها من مجيء العولمة وعیوبها، اقتصادی�ا واجتماعی�ا وثقافی�ا، ومعرفة آلیة 

هل : ا یبرز مشكلة البحث الحالي في اإلجابة على السؤال التاليالتعامل معهم في الحیاة المعاصرة، وهذ

  هناك تأثیر للعولمة على األسرة ؟

  :ویتفرَّع منه عدة تساؤالت كاآلتي

 هل للعولمة تأثیر اجتماعي على وظائف األسرة؟ -

  هل للعولمة تأثیر اقتصادي على وظائف األسرة؟ -

  هل للعولمة تأثیر ثقافي على وظائف األسرة؟ -

  للعولمة تأثیر إعالمي على وظائف األسرة؟هل  -

  :أهداف الدراسة: ثانًیا

 .تعرُّف تأثیرات العولمة بكل ما صاحبها من تغیرات في بنیة األسرة ووظائفها -

  .النظریات المرتبطة بتأثیر العولمة على األسرة تعرُّف -

 .بیان واقع البیئة االجتماعیة لألسرة في ظل العولمة -

  .وأثرها على األسرةبیان تحدیات العولمة  -

  :أهمیة الدراسة: ثالثًا

تنبع أهمیة البحث من أهمیة بنیة األسرة في النظام االجتماعي، وخاصًة بعد أن برزت أهمیة األسرة      

كوحدة بنائیة للدراسة في المجتمعات المتقدمة؛ وألنها توفر للمجتمع إمكاناته البشریة، وألن التغییر االجتماعي 

نعكاساته األولى على األسرة، باعتبارها أكثر األنماط االجتماعیة حساسیة للتغیرات یترك بصمته وا

  .االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة والثقافیة التي تشهدها المجتمعات المختلفة

 : حدود الدراسة: رابًعا

  .تتمثل في مناقشة أثر العولمة على األسرة: الحدود الموضوعیة

  .في مدینة الخمس تتمثل: الحدود المكانیة

  :النظریات المرتبطة بتأثیر العولمة على األسرة: خامًسا

من الضروري تقدیم بعض األسالیب النظریة التي شكََّلت بشكٍل عام األبحاث حول العولمة، في محاولة       

  .الستخدامها في صیاغة رؤیة فكریة ونهج نظري مناسب لطبیعة موضوع الدراسة

 نظریة النسق العالمي :World System Theory 
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خاللها النظام أن العولمة هي العملیة التي انتشر من : تنطلق هذه النظریة من مقولة أساسیة مؤداها 

الرأسمالي على المستوى العالمي، وأنه نظًرا ألن النظام العالمي احتفظ ببعض خصائصه في العدید من 

 Ideological البلدان؛ فإن ظاهرة العولمة لیست ظاهرة جدیدة، ووفًقا لهذه النظریة، فإن التمجید األیدیولوچي

Celebration  في حقیقة األمر سوى أغنیة جدیدة للحٍن قدیم، وكذا ؛ ما هو "العولمة"لما یطلق علیه اآلن

  .)1("الدول المركزیة والدول المحیطیة"في تحلیله للعولمة الذي یعتمد على مفهوم "  1998والرشتاین"قال 

االقتصاد العالمي، والسوق العالمي، والعولمة، : كما تؤكد هذه النظریة أیًضا على أن مصطلحات؛ مثل

وواضحة على المستوى السیاسي واإلعالمي، غیر أن القلیل فقط هو الذي یعرف أصبحت اآلن مألوفة 

مصدر هذه الشعارات، التي شكَّلت موضوًعا ألعمال العدید من السوسیولوچیین منذ بدایة سبعینیات القرن 

یرات العشرین، ومن منطلق هذه الرؤیة، فإن العولمة تمثل اتجاًها تصاعدی�ا على المدى البعید یعكس التغ

االقتصادیة والسیاسیة التي تؤثر من خالل عملیات دائریة، وأن معظم التغیرات التكنولوچیة الحدیثة 

والتوسعات في مجال التجارة الدولیة وعملیات الحصار المختلفة؛ ُتعد جزًءا من تلك التغیرات بعیدة المدى، 

كیف تكون معظم اتجاهات التغیر : اوأن ثمَّة بعض التساؤالت المهمة یمكن طرحها في هذا المجال؛ منه

الحدیثة متشابهة على المدى البعید؟، وما هي أهمیة االختالفات والفروق النوعیة المصاحبة لتلك 

  .)2(التغیرات؟

 نظریة الثقافة العالمیة:Global Cultural Theory 

أهمیة للثقافة أكثر تركز هذه النظریة على مدى تناغم وسائل اإلعالم عبر العالم، ویعطي هذا االتجاه 

من أهمیة كلٍّ من االقتصاد والسیاسة، كما یعطي اهتماًما أساسی�ا لكیفیة مواجهة األفراد واألمم الثقافیة 

العالمیة البازغة، ویعتمد هذا النموذج على مفهوم أن الثقافة العالمیة موجودة بالفعل، ویرجع هذا إلى التطور 

 "Global Village""ماكلوهان"ل العقود األخیرة، وبزوغ ما أطلق علیه السریع لوسائل اإلعالم واالتصال خال
)3(  

  

                                                 
(1) Leslie Sklair, “Globalization”, in: sociology Issues and Debates (ed) Macmillan, press LTD. 1999. PP. 328-
330. And Kimon Valaskakis, “Globalization as theatre”, International social science Journal, 160, Unesco, June, 
1999, p. 154. 
(2) Robertson, Roland, “globalization: time-space and homogeneity- heterogeneity ” pp. 25-44. And M. 
Featherstone, S. Lash, and R. Robertson (eds), Global Modernities, London: sage, 1995. P. 40. 

، "ماعیة مقارنة للبناء األسري في الریف والحضر الیمنياالقتصادیة والبناء األسري، مع دراسة اجت -التحوالت االجتماعیة"نوریة أحمد الحوري،  (3)

  .234 – 212، ص 1985عین شمس، رسالة دكتوراه غیر منشورة، كلیة اآلداب، جامعة
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  المبحث الثاني

  :واقع البیئة االجتماعیة لألسرة في ظل العولمة: أوًال 

كبیًرا خاصًة في القرن الحادي والعشرین، والتطورات التي تسبِّبها تكنولوچیا  تواجه األسرة تحدًیا

المعلومات والتقنیات، واألجهزة الحدیثة التي غزت األسواق العالمیة؛ جعلت اآلباء یواجهون اختباًرا كبیًرا 

ي یتم تقدیمها وصعًبا في كیفیة رفع مستوى تعلیم أطفالهم الذي یمنعهم من االنزالق إلى اإلغراءات الت

وسماعها من خالل التعزیز، ومن المعروف أن المجتمع العربي، وخاصًة المجتمع اإلسالمي، هو نموذج 

لبقیة األدیان، حیث إنه خاتم األدیان السماویة، وقد وصل العالم اإلسالمي إلى القمم، إنه دین لم یدُع إلى 

على العكس دعا إلى العلم والمعرفة واالختراع،  التخلي عن الدین، وال عن التطور في مجاالت الحیاة، بل

ومن خالل ما یمتلك من طاقات بشریة، حقَّق الكثیر من اإلنجازات التي حققتها الحضارة اإلسالمیة في 

  .تاریخها العریق من قمة إلى أعلى القمم

ومساحته وأالَّ یتقوقع ثم دعا إلى أن یكون المجتمع ضمن قاعدة عریضة من السعة، وأن یتجاوز بیئته      

: بزوایا محصورة من العالم الرَّحب الذي خلقه اهللا لعباده، والخروج من عالم العزلة واالنفرادیة بقــوله تعالى

  .)1(]13آیة: الحجرات" [َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد اللَِّه َأْتَقاُكمْ "

دة من أهم الوظائف التي تؤدیها األسرة بالنسبة للمجتمع؛ هي وظیفة التكوین الذي یؤدي إلى واح       

تزوید المجتمع بأفراد على درایة بفضائله، واإلیمان بمبادئه وقیمه وأهدافه، والتحدُّث بُلغته واعتماد دینه 

دئه الدینیة واألیدیولوچیة، وهي تذكر وأیدیولوچیاته، إن األسرة هي التي علَّمت الجیل الجدید لغة المجتمع ومبا

  .)2(دائًما تاریخها ومجدها المجید وتتدفق في عروقها على كل الخصائص االجتماعیة واألخالقیة للمجتمع

وتجدر اإلشارة إلى أن أحد األهداف األولى للعولمة؛ هو كیفیة تدمیر وتفكیك نسیج المجتمع، وخاصة       

ذلك المجتمع اإلسالمي، وتحدیًدا من خالل تقویض األسس الدینیة التي تشكِّل المجتمعات العربیة، بما في 

ركائز مهمة لحیاة وتماسك أعضاء المجتمع، من الرؤیة الغربیة عن طریق فرض أیدیولوچیة جدیدة تنتشر 

ن عن طریق تحقیق تكنولوچیا المعلومات والتقنیات الحدیثة، والتي كان لها تأثیر واضح في قلوب أفراد م

  .نفس العائلة

  

  

                                                 
، دراسات إسالمیة معاصرة، مجلة فصلیة تصدر عن "العولمة وعالقتها بالحركة االقتصادیة العالمیة ومعالجة اإلسالم إلشكاالتها"صالح القریشي، (1) 

  .104، ص2011العلوم اإلسالمیة، جامعة كربالء، السنة الثانیة، العدد الثالث، 

(2) DAVIS , K Human Society , New York , The Macmillan Press , 1967 , p.599. 
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 العالقات األسریة االجتماعیة :  

العالقات األسریة هي تلك العالقات بین أدوار الزوج والزوجة واألطفال؛ وتعني أیًضا طبیعة       

االتصاالت التي تقع بین أفراد األسرة الذین یقیمون في منزل واحد، وتلك العالقة بین الزوج والزوجة واألطفال 

  . أنفسهم

، خاصًة في المناطق الحضریة العربیة، لقد وتجدر اإلشارة إلى أن هناك تغییرات كبیرة في بنیة األسرة     

أصبحت هذه العائالت ممتدة وذات نفوذ أبوي للعائالت النوویة، من خالل تعریف االقتصاد، الحریة، 

االستقالل، التحضر، التكنولوچیا، التقدُّم، والخضوع للعالم الغربي ومفهوم العولمة المؤثر في العائالت، من 

المتعددة، فقد كانت العالقة االجتماعیة اجتماعیة، حیث كانت العالقات  خالل العالقات االجتماعیة

االجتماعیة متعددة، خاصًة بین األزواج، بعد العالقة بین الزوج والزوجة بشكل حصري، أي أن العالقة التي 

اهللا، حددها اهللا في القرآن، جاءت العولمة بمفاهیم هددت هویتنا، وما یسمى بالشذوذ الجنسي الذي ینكره 

ظهر العدید من المنظمات التي تطالب باالعتراف بحق الشذوذ الجنسي، وكذلك الزواج دون عقد، ستأخذ 

هذه العالقات بدورها، مما یدل على أهمیة كلٍّ من هذه األسماء وتأثیرها على بنیة األسرة، من حیث 

  . األخالقیات وتدمیر وهدم العالقات االجتماعیة بین الزوج والزوجة

في الماضي، كان األب هو قائد األسرة، أصدر قرارات المنزل وعمل بجد لتوفیر االحتیاجات األساسیة       

للحیاة األسریة، وعالقة الزوجة بزوجها عالقة الطاعة والخضوع، ویشتمل عمل المرأة على تربیة األطفال، 

ر، وٕاظها   :ر مدى هذا التغییر من حیثوالعنایة بالتطور الذي حدث، والذي توقف بسبب التصنیع والتحضُّ

 . مساعدة الزوج لزوجته في األعمال المنزلیة -

 .تحمل المرأة المسؤولیة في حال غیاب الزوج عن المنزل -

  .)1(الخالف بین الزوج والزوجة -

المرأة هي األم واألخت والزوجة، حیث ال یمكننا إنكار حیاتها اإلیجابیة والضروریة والمشرقة، إذا        

المرأة مهمة جًدا، فلماذا یضعها الرجل دائًما في وضٍع أدَنى من دون حق أو عدالة في محاولة لجعلها كانت 

سلعة لصالح نزواته وغروره في مجتمع عالمي، ال یزال الذكور فیه یحكمون علیهن بحكم العمل، باعتبارهم 

  .أكثر قوة من النساء، فال بد من تغییر طبیعة النظرة إلى النساء

        

  

                                                 
  .437، ص 1992، دار المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة،"قاموس علم االجتماع"محمد عاطف غیث،  (1)
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 BBCأظهرت نتائج دراسة بریطانیة حدیثة أجرتها لجنة معاییر البث ولجنة التلفزیون المستقلة، ومحطة  

، كان لمشاهد العري 1999، منذ عام  14إلى  6اإلعالمیة أن معدل مشاهد الجنس زاد بنسبة أكبر من

  .سرةوالجنس تأثیر سلبي على انتشار الفساد، لیس داخل المجتمع بل بین جدران منزل األ

ملیون امرأة یتعرضن لإلیذاء الجسدي والجنسي والنفسي من ِقبل أزواجهن   1.5في فرنسا، یوجد اآلن      

  )1(.ملیون رجل 1.5أو شركائهن، وهذا یعني أن وراء هذا العنف

من خالل مفهوم العولمة، تمیزت األسرة بأنماط المجتمع السائدة في األسر الغربیة، مما أدَّى إلى تدمیر 

  .األسرة والقضاء علیها

 العالقة بین األبناء واآلباء: 

من المعروف أن العالقة بین اآلباء واألمهات واألطفال هي عالقة أبدیة، وأن عمر العالم یتأثر بالبیئة      

التي ینشأ فیها األفراد، والقیم السائدة والسلوكیات الفردیة والجماعیة تتغیر في هذه العالقة المشؤومة، ومع 

  .لك، فإنه في غیر المجتمع األخالقي الخاص بك، یتم تهمیشها ألنها فترة أخرى غیر وقتكذ

یعتمد الوالدان على تنشئة األطفال أیدیولوجی�ا وبصورة أخالقیة ومعنویة على الوسائل واألسالیب المنبثقة       

حد األسالیب األكثر تأثیًرا في عن الثقافة اإلسالمیة، والتي تعمل على تجسیدهم في واقع األسرة، كما أن أ

تكوین شخصیة األطفال هو أسلوب المثال، والذي یعد من أكثر الطرق نجاًحا واألكثر تأثیًرا في عملیة إعداد 

الطفل عقلی�ا ونفسی�ا واجتماعی�ا ألن المعلم، سواء كان ممثًال من ِقبل الوالدین أو غیرهم، هو المثالي في وجهة 

  .)2(فل یمیل غریزًة إلى المحاكاة والتقلیدنظر الطفل؛ ألن الط

من المهم أن یفهم الوالدان واألطفال عالقتهم مع بعضهم البعض، وأن یتذكروا رابط الدم والنسب،      

وضرورة الوعي بالحقوق والواجبات، والعمل بأخالق عالیة وٕاحساس إنساني عاٍل للحفاظ على هذه العالقة، 

غي أن تكون العالقة بین الوالدین واألطفال حقیقة، فإننا نشعر باالنزعاج الیومي وتشجیعها وتطویرها، كما ینب

من أخبار العصیان من جانب األطفال، وتلقي األخبار عن إساءة معاملة بعض اآلباء واألمهات في تربیة 

  .أطفالهم

من المالحظ أن هناك تطورات واضحة في العالقة بین األطفال واآلباء، بسبب التغییر الجذري الذي       

  حدث في مجتمعنا العربي، وأهمها اكتشاف النفط، مما أدَّى إلى تغییرات اقتصادیة واجتماعیة تنعكس على 

  

  

                                                 
  .1038،2004، الحوار المتمدن، العدد"حقوق المرأة ومساواتها الكاملة في كافة المجاالت"ساسي سفیان، (1) 

  .59ص، 2005سریة، دراسة میدانیة بمدینة بسكرة، رسالة ماجستیر، جامعة محمد خضیر بسكرة،رقیة خیاري، الثقافة اإلسالمیة والتنشئة األ (2)
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الحیاة االجتماعیة، بما في ذلك الظروف األسریة، كما أدت إلى ظهور العدید من المشاكل التي تزعج األسرة 

  .وتؤثر على أطفالها

في العصر الحدیث، تغیرت وظائف التعلیم؛ ألن العالم یشهد زیادة في المعرفة، وصراع المعرفة،       

وتغییر القیم وأنماط الحیاة، وهذا یعقد مسؤولیة التعلیم الحدیث حتى یصبح التعلیم وانفتاح المجتمعات البشریة 

ثقیًال وصعًبا، من حیث نقل التراث من جیل إلى جیل عبر الوسائط التعلیمیة، باإلضافة إلى دوره في تنشئة 

مع الثقافات المجتمعیة األفراد وٕاعدادهم للحیاة والعمل في سیاق االتجاه نحو العولمة، وااللتحام واالحتكاك 

المختلفة، األمر الذي ال یتطلب الركود بل یحتاج إلى المرونة واإلبداع واالبتكار، حیث یكون لدى األطفال 

والشباب االحتكاك الثقافي والتنقل االجتماعي للممارسات الخاطئة، كما أن بعض األسر عند توجیه أطفالهم 

یاة الجدیدة، ویعتقدون أن هذه األسالیب ستساعد في نمو وتعلیمهم، تقوم بفرض ضریبة على حلول الح

  :أطفالهم جسدی�ا ونفسی�ا وعاطفی�ا في ضوء المجتمع الحدیث

یبهر كل ما هو جدید  -ترف األطفال ورفاهیتهم - اإلهمال وعدم اإلشراف والمتابعة - التدلیل والحمایة الزائدة(

القسوة  - التمییز في المعاملة - غیاب الخیر مثال - رسميالمنافسة الجسدیة والمظهر ال - في الساحة العامة

  ).وغیاب األمن واألمان

وكذلك إحجام الشباب عن الزواج بسبب اإلباحیة الجنسیة، وبسبب قوانین الزواج والطالق، مما یجعل       

ظاهر المادیة الزواج فخ للشباب، كل ذلك یمثل تحدًیا للثقافة والهویة العربیة، من خالل نشر العدید من الم

  .)1(والمعنویة التي ال ترتبط بالثقافة العربیة والهویة الثقافیة بین العدید من الشعوب العربیة

  .تحدیات العولمة وأثرها على األسرة: ثانًیا

لیس هناك شك في أن الهیمنة الغربیة على نتائج وعملیات الثقافة، سوف تؤثر سلًبا أو إیجاًبا على       

وسیوسع نطاق التعلیم والوعي واحترام حقوق اإلنسان في نشر المعلومات واألخبار والحصول نظام األسرة، 

علیها، ومع ذلك، فإن في غیاب الضوابط وعدم االمتثال للمواثیق الدولیة، التي تنص على ضرورة احترام 

ن االختراق الثقافي الطابع الممیز للثقافات؛ كان لهذا آثاًرا سلبیة على األسرة العربیة ونظام األسرة، أل

المعاصر یهدف إلى السیطرة على التصور من خالل الصورة السمعیة البصریة، من أجل التأثیر على الفكر 

والضمیر والسلوك من خالل توحید الذوق وقبول السلوك، من خالل توفیر أنماط المعلومات، والمواد الثقافیة، 

  .)2(م وأخالقیات المجتمعات العربیةوهذه المواد ال تأخذ بالضرورة في االعتبار، قی

                                                 
العلوم  –، مجلة جامعة بابل 2013 - 2012دراسة میدانیة: منى عبد الستار محمد حسن، البعد االجتماعي للعولمة وتأثیراتها على األسرة العراقیة(1) 

  .495، ص2، العدد22اإلنسانیة، جامعة بابل، المجلد

  .24ص، 1997، 88، مجلة الدراسات اإلعالمیة، العدد"اإلعالم العربي بین غیاب الدیمقراطیة واالختراق الثقافي"عبد الرحمن عواطف، (2) 
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للقیم في عملیة یعد التعلُّم عن طریق المالحظة أو التقلید، أحد الوسائل المسؤولة عن اكتساب األطفال   

التنشئة االجتماعیة، كما كان لآلباء، وكما هو متوقع، تأثیر قوي على ظهور السلوك االجتماعي، عندما یقدم 

اآلباء مثاًال أو نموذًجا للطفل، یمكن لآلباء تقدیم مثال جید أو قدوة ألبنائهم، وبالتالي یمكن للوالدین التأثیر 

غرس القیم الجیدة، بما في ذلك االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة  إیجابی�ا على سلوك أطفالهم عن طریق

وغیرها، وال یمكن لآلباء القیام بهذا الدور؛ إال إذا كانت لدیهم خبرة ومعرفة حقیقیة في التعامل مع أطفالهم، 

  .)1(العولمةمما یجعلهم مدركین بعقالنیة لما یریدون القیام به، سیكونون عاجزین مع آثار السلبیات وتحدیات 

على هذا األساس، یمكن لآلباء الدخول في قلوب أطفالهم واستخدام استجاباتهم اإلیجابیة لمخاطر        

العولمة، من خالل تزوید األطفال بطرق لزیادة ثرواتهم الثقافیة واالقتصادیة واالجتماعیة، وعدم اإلضرار بقیم 

إلخ، ألن النَّمذجة هي ... سلوكیاتهم المعرفیة والعاطفیةومواقف مجتمعاتهم، وجْعِلهم نماذج جیدة في جمیع 

: واحدة من مصادر التعلم التي یجب مراعاتها في التعلیم، باإلضافة إلى العدید من سلوك األطفال؛ مثل

  .)2(العادات والتقالید، والقواعد األخالقیة التي تم الحصول علیها من خالل النمذجة

التعلیمیة، بما في ذلك األسرة، واحدة من أهم المناطق المتأثرة بالعولمة، مما لدیهم أصبحت المؤسسات      

من تأثیر على وظائفهم، وقد جاءت عملیة التأثیر هذه من حقیقة أن العولمة أصبحت سمة شاملة وموسعة 

  .)3(لجمیع مجاالت الحیاة

د من انتشارها وزیادة تأثیرها عن طریق یتعین على هذه المؤسسات، بما في ذلك اُألسر، االعتناء بها والح

استیعاب وسائل االستجابة لها من خالل وعیها وخبرتها، إن وجدت، أو عن طریق طلب المساعدة من 

  .المتخصصین والمؤسسات ذوي الخبرة في هذا الحقل

مراقبة ومقاومة إن غرس احترام الذات اإلیجابي واستخدام التفكیر العقلي المنظم في األطفال یمكِّنهم من     

تحدي العولمة، وتحقیًقا لهذه الغایة، یجب أن یكون اآلباء على علم بذلك، ویمكن مساعدتهم من خالل إعداد 

وتنفیذ برامج األبوة اإلیجابیة والفعالة للعائلة، مع مراعاة التقدم العلمي والمعرفي والسعي لحمایة أولیاء األمور 

ئج هذه البرامج سوف تنعكس بشكل إیجابي على األطفال بطریقة ال من مخاطر العولمة، وبالتالي فإن نتا

  . )4(یمكن الشك فیها

                                                 
كلیة العلوم  -، في بحوث المؤتمر العلمي الرابع"دور التربیة األسریة في تشكیل القیم االجتماعیة لألبناء"علي عبد الحسن بریسم البو محمد،  (1)

  .258، ص2011جامعة جرش، األردن،  - التربویة

  .37، ص  2009، الطبعة األولى، دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان، األردن،"علم النفس التربوي"أحمد فالح العلوان، (2) 

، في بحوث المؤتمر العلمي الرابع، كلیة "اضیةتجربة الجامعة السوریة االفتر  –أثر العولمة في مؤسسات التعلیم الجامعي"میساء محمد األصیل، (3) 

  .52، ص2011جامعة جرش، األردن،  -العلوم التربویة

  .5، ص2009، الجامعة األردنیة، عمان، "الدورة التدریبیة في التربیة األسریة والوالدیة"رمزي فتحي هارون، (4) 
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إن االستفادة من هذه المزایا من قبل اآلباء والتعامل معهم سیساعدهم على معرفة ما یفعلونه ألنفسهم أوًال،  

وألطفالهم ثانًیا، وفي هذه الحالة والجمیع على استعداد لمقاومة أي تحدٍّ مهما كان شكله ولونه، یمكن تلخیص 

  : بعض التحدیات التي تواجه األسرة كاآلتي

 :على األبناء سیطرة المادیة -

ال تنتهي مطالبهم المالیة، وال یجد األبناء نفس حالة الرضا التي كان یشعر بها اآلباء حینما كانوا في       

نفس عمر أطفالهم، فالمتطلبات المادیة مع كثرتها في أیدیهم؛ نجد أنها ال تسعدهم، بل عیونهم على ما لیس 

فال یمكن إنكار أن هذه الظاهرة هي ِسمة من سمات هذه الحقبة،  لدیهم، فإذا أدركوه تطلعوا إلى غیره وهكذا،

فالتقدم المادي یتم إطالقه بسرعة هائلة وال یرافقه التزام بالقیم اإلنسانیة، ونحن ال ننكر أهمیة المواد في حیاة 

نیة واألخالقیة، اإلنسان، ولكن الجوانب المتوازنة، یجب أن یكون المقال معیاًرا نقیس به قیمنا والمبادئ اإلنسا

ویعلمنا دیننا أن آیات القرآن قد ربطت بین الجانبین رابطة متجانسة، على عكس ما علیه الحال، وقد درَّس 

عالم النفس إدوارد لیتن هذه الظاهرة لآلباء واألمهات في أمریكا، وقرر أن نعیش في عصر یحكمه األطفال، 

م الذین یوجهون سلوك آبائهم، هم الذین یختارون المنزل، بدًال من توجیه اآلباء ألبنائهم، فإن األطفال ه

ویشیرون إلى أین یقضون اإلجازة، وٕاذا دخلوا المتجر، ذهب كلُّ طفٍل إلى ما یحبه، ویجب على األب فقط 

  .)1(فتح محفظته ودفع الثمن

وتنشط األم سبب هذه المشكلة هو ما یشعر به األهل من قصور تجاه أطفالهم؛ األب مشغول بوقته،     

بشكٍل خاص إذا كانت تعمل، وبالتالي فإن سلوك الوالدین هو محاولة إرضاء األطفال كنوٍع من التعویض 

عن التقصیر معهم، فمن الصواب لهم أن یجد آباءهم وأمهاتهم وقتًا كافًیا یجلسون معهم فیه، خاصًة في 

أنهم یریدون القفز بهم إلى الرشد قبل أن مرحلة الطفولة، وحقهم في عیش طفولتهم، فال یتعجلهم اآلباء وك

یصلوا إلیه حقیقة، فمن الخطأ الجسیم أن ننظر إلى الطفل على أنه رجل مصغر، وٕاذا أعطیناهم ما لهم من 

  .حقوق ففي هذه الحالة ال تكون هناك حاجة للتعویض عن التقصیر معهم

منع األطفال من التعرض لریاح المواد وهنا یقع على عاتق الوالدین غرس القیم األخالقیة التي ت      

المادیة، كما یجب علیهم أن یظهروا لهم فناء العالم وغروره، وأنه ال یساوي عند اهللا شیًئا، كما قال صلى اهللا 

، فالعالم في أدنى "إذا كانت الدنیا تساوي عند اهللا جناح بعوضة، ما سقى الكافر منها شربة ماء: "علیه وسلم

األدنى، وعلینا أن نظهر لهم حال الرسول صلى اهللا علیه وسلم وهو أكرم خلق اهللا، كیف  مرتبة، في مكاِنه

  كان یأكل ویشرب وأین ینام وكیف كان عیشه، وأن اآلخرة هي الحیاة األبدیة التي یوجد فیها ما ال عین رأت 

  

                                                 
  .70، ص 1984، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة، بیروت،"من أجل أطفالنا"عدنان السبیعي،  )1(
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مصدر وال أذن سمعت وال خطر على قلب إنسان، كما یجب أن یكون هناك التواضع والرضا، وأن یكون 

  .إلهام لآلخرة

 :ضعف المستوى التعلیمي -

من : لعل من أهم التحدیات التي تواجه اآلباء الیوم هو تدني المستوى العلمي، وذلك من وجهین؛ األول     

جهة المعلمین، فضعف الوازع الدیني وعدم اإلخالص في العمل والتوجه نحو الدروس الخصوصیة، ِلما ُتدرُّه 

ال إضافیة على حساب عملهم الوظیفي؛ أدَّى في النهایة إلى التقصیر في واجباتهم من أموال، أو إلى أعم

  .وعدم أدائها بالمستوى المطلوب

من جهة األبناء، حیث قضاء األوقات الطویلة أمام شاشات التلفاز واإلنترنت، وما تبثه من سموم، : الثاني

  .ر على تدني المستوى العلمي لألبناءباإلضافة إلى أصدقاء السوء، كل هذا وغیره أثَّر بشكل كبی

 :التفاوت العمري بین اآلباء واألبناء -

ویقصد به اتساع الفجوة بین تفكیر األطفال وتفكیر الوالدین، وٕاحجام األطفال عن االستفادة في كثیٍر من      

  .ذي نعیش فیهاألحیان من تجارب الجیل األكبر سن�ا، حیث إن تجاربهم لم تعد ذات قیمة في هذا العصر ال

 :الغزو الثقافي والفكري -

ربما یكون أحد أخطر التحدیات التي تواجه األمة الیوم، وخاصًة شبابها، هو الغزو الثقافي والفكري       

الذي یستهدف دینه وفكره وثقافته وقَیمه، غزو الیوم هو واحد متعدد األوجه الذي یدخل المنازل عن طریق ما 

یفكر فیما یراه األطفال ویستمعون إلیه من خالل وسائل اإلعالم المختلفة، واألفكار  نعرفه وما ال نعرفه، إنه

والقیم التي قد ال تكون غالًبا وفًقا لقیم مجتمعاتنا، تجد أن هذا الغزو متعدد المخاطر، وربما األبرز هو انتشار 

  .العنف في وسائل اإلعالم

جد أطفالها متأثرین بما یقرؤونه أو یشاهدونه أو تواجه العدید من األسر بعض التحدیات، حیث ت     

یسمعونه عبر وسائل اإلعالم المختلفة، ویمثلونها في بعض القیم التي قد ال ترضي األسرة في كثیٍر من 

  .)1(الحاالت، وتكون النتیجة أنَّ ما تغرسه األسرة هو قیم أخالقیة تنتزعها وسائط أخرى في الواقع االفتراضي

  

  

  

  

                                                 
، 2012 ، األردن،14، جریس للبحوث والدراسات، جامعة جرش، المجلد"األسرة بین متطلبات العصر وتحدیات العولمة"طه فریح صالح القیسي، (1) 
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 : تـأثر األطفال بالتقنیات الحدیثة -

ولعل واحدة من أكثر األسلحة الفتاكة والممیتة في العملیة التعلیمیة؛ هي االنفتاح الذي حدث في العالم      

وتأثیر سموم هذه األجهزة على الكثیرین، وهو في طریقه للتأثیر والتطور الكبیر في أجهزة االتصال الحدیثة، 

  .على الجزء اآلخر الذي ما زال صامًتا أمام هذه الحملة

الحرب التي تواجه األمة الیوم هي حرب أخالقیة، وال نبالغ إذا قلنا أنها حرب إبادة جماعیة لألخالق      

لصوتي المرئي من أهم وسائل االتصال الحدیثة التي تتحكم والقیم والمبادئ، وتعد وسائل اإلعالم والتواصل ا

في األفراد والمجموعات والبلدان في معظم أنحاء العالم في عصرنا هذا، ویحتوي على میزات غیر متوفرة في 

وسائط أخرى، خاصًة في ضوء التطور السریع لتقنیات المعلومات واالتصاالت الحدیثة، ویعتبر التلفزیون من 

االتصال وأكثرها نفوًذا على السلوكیات، مما لدیه من تنوع عناصر التجسید الفني للمادة وبساطة  أهم وسائل

تركیبتها ومحتواها وشكلها، وقدرتها على إغواء وجذب االنتباه، وخلق الشعور بالمشاركة، وقد أشارت العدید 

كما أصبح التلفزیون صدیًقا حمیًما، من الدراسات إلى امتیازها الموفق بین وسائل االتصال بالنسبة لألطفال، 

ودلیًال یومی�ا اختاروه ألنفسهم، وأصبح زمیًال لألطفال أیًضا، حیث إنه یساعدهم وینصحهم، وفي الوقت نفسه، 

ال یكون ممال� على اإلطالق بالنسبة لألحداث، فهو مستشار ومصدر للمعرفة ودلیل في كل مجاالت الحیاة 

ي الواقع، إن التلفزیون سالح ذو حدین، حیث إنه یشجع ویقوي رغبة األطفال في التي لم ُتعرف بعد، ولكن ف

النشاط اإلبداعي الفردي والجماعي، كما أنه بمثابة دلیل أخالقي وأیدیولوچي إذا كانت تدار من ِقبل 

خذ مجموعات مؤمنة باإلصالح، ومع ذلك فإن هناك العدید من الجوانب السلبیة للتلفزیون، فكثیًرا ما یت

  . الصحفیون واألطباء والمدرسون وعلماء االجتماع ویجسدهم في رؤیة سلبیة

  ) 1(:ویمكن التغلب على هذه التحدیات من خالل بعض الطرق وهي

  :التحدیات االقتصادیة؛ وتتمثل في: أوًال 

المجتمع، توفیر الظروف المالئمة لالستثمار، والذي بدوره یساعد على تشغیل فئات مختلفة من شرائح  -

  .وبالتالي تضعف األعباء الملقاة على أرباب األسر

 .إعادة هیكلة االقتصاد؛ لمواكبة متطلبات السوق الدولیة -

 .ترشید استغالل الموارد الطبیعیة، والمحافظة على التوازن البیئي في إطار التنمیة المستدامة -

 .زیادة المنتجات المحلیة -

 .الحالالعمل على زیادة الدخل لألسر مستورة  -

                                                 
التحدیات التي تواجه األسرة الفلسطینیة في تربیة الناشئة في عصر العولمة وسبل التغلب "فایز قدیح، سلیمان & نظمي عودة موسى أبو مصطفى (1) 

  .54، ص 2012، األردن،14، جریش للبحوث والدراسات، جامعة جریش، المجلد"علیها
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الدعم محاربة الكساد االقتصادي عن طریق تحفیز النشاط االقتصادي، وزیادة اإلنتاج من خالل برامج  -

 .للمنتجات، وتسویقها

 .التقلیل من النفقات، والمتطلبات األسریة غیر الضروریة -

توجیه الشباب لعدم االنصیاع وراء أفراد اُألسر الثریة، وتقلیدهم في شراء األشیاء غیر الالزمة للحیاة  -

 .الیومیة

 .العمل على تثبیت نمط أدوار األسرة االقتصادیة -

  .والتنافس االقتصادي بینهم في النفقات االقتصادیةتوجیه الشباب لعدم الصراع،  -

  :وتتمثل في: التحدیات االجتماعیة: ثانًیا

العمل على تعزیز القیم االجتماعیة السائدة لدى الشباب، والمستمدة من القرآن الكریم، والسنة النبویة  -

 .المطهرة

 .االجتماعیة البنَّاءةتشجیع حیاة الناشئة نحو رفاقهم، وتوجیههم إلى االتجاهات  -

 .العمل علي زیادة التفاعل االجتماعي بین أفراد األسر -

 .العمل علي تقارب وجهات النظر االجتماعیة بین األجیال -

  .العمل على تقویة الضوابط االجتماعیة في المجتمع -

  :وتمثل في: التحدیات اإلعالمیة: ثالثًا

 .اإلعالمیةإیجاد آلیة علمیة النتقاء التكنولوچیا  -

 .تعزیز االنتقاء اإلیجابي من خالل الرقابة؛ من أجل الحفاظ على الهویة للشباب بخصوصیته الثقافیة -

إنشاء مادة إعالمیة یكون من ضمن أهدافها عملیة توضیح الدور اإلعالمي للعولمة في تدمیر الُبَنى  -

 .الِقَیمیَّة

  .راء الفكري، والثقافيتوجیه الناشئة أن یستخدموا وسائل اإلعالم بهدف اإلث -

  :وتتمثل في: التحدیات الثقافیة: رابًعا

 .تكوین معرفة ثقافیة علمیة لدى الناشئة -

 .العمل على التوفیق بین منظومة القیم الثقافیة لدى الناشئة -

 .اتساع اآلفاق الثقافیة العلمیة لدى الناشئة -

 .ربیةتمكین الناشئة من حمایة النفس والمجتمع من مخاطر الثقافة الغ -

  .توعیة الناشئة بخطورة الثقافیة الغربیة وأثرها على الثقافة -

  المبحث الثالث
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  تهااالدراسة المیدانیة وجراء

  :منهجیة الدراسة: أوًال 

 تأثیر اجتماعي على وظائف األسرة؟هل للعولمة  - : تساؤالت الدراسة

  هل للعولمة تأثیر اقتصادي على وظائف األسرة؟ -

  هل للعولمة تأثیر ثقافي على وظائف األسرة؟ -

  هل للعولمة تأثیر إعالمي على وظائف األسرة؟ -

  :فرضیات الدراسة

  .هناك أثر سلبي للعولمة على دور األسرة: الفرضیة الرئیسیة

 .للعولمة على دور األسرةهناك أثر اجتماعي سلبي  -

 .هناك أثر اقتصادي سلبي للعولمة على دور األسرة -

 .هناك أثر ثقافي سلبي للعولمة على دور األسرة -

  .هناك أثر إعالمي سلبي للعولمة على دور األسرة -

  :أسلوب ومنهج الدراسة

تتخذ الدراسة األسلوب االستقرائي واالستنباطي في البحث، حیث یتم االعتماد بشكل أساسي على  :أوًال  -

 .معلومات مستقاة مباشرة من الدراسات واألبحاث، والمصادر األولیة والثانویة المتعلقة بهذا الموضوع

تتبع الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي الذي یعتمد على رصد عناصر الموضوع وتحلیلها وٕابرازها،  :ثانًیا -

  .األسرة على العوَلمة وذلك في محاولة لبیان تأثیر

  :مجتمع وعینة الدراسة

أسرة بمدینة  150یتمثل مجتمع الدراسة بمدینة الخمس، ومن َثمَّ اقتصرت عینة الدراسة على 

  .من صعوبة إجراء مسح شامل لمجتمع الدراسة الخمس، لما كان

  :وتم اختیار العینة من ثالث فئات مختلفة كاآلتي

 .فئة شعبیة وفقیرة -

 .فئة من الطبقة المتوسطة -

  .فئة من الطبقة الراقیة -

  .أسرة 100وتم توزیع االستمارة بشكل عشوائي على جمیع الفئات، وكان حجم العینة المتحصل علیة 

  :خصائص العینة
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  یبین خصائص عینة الدراسة): 1(جدول 

  

  النسبة  التكرار الفئات وجه المقارنة

 الجنس
 %52 52 ذكر

 %48 48 أنثى

  السن

 %24 24 سنة 30أقل من

39 – 30 31 31% 

59 – 40 28 28%  

 %17 17 50أكبر من

  الحالة االجتماعیة

  %89  89  متزوج

  %6  6  مطلق

  %5  5  أرمل

  األقدمیة في الزواج

  %24  24 سنوات 5أقل من

  %24  24  سنوات 5 - 10من

  %10  10  سنة10 – 15من 

  %42  42 سنة 15أكثر من 

  

  عدد أفراد األسرة

4 – 2  37  37%  

6 – 5  34  34%  

8 – 7  34  34%  

  %9  9  فاكثر9

  مستوى دخل األسرة

  

  %10  10  ضعیف

  %41  41  متوسط

  %30  30  جید

  %19  19  جید جدا

  المستوى التعلیمي

  األزواج

  %9  9  غیر متعلم

  %13  13  ابتدائي

  %17  17  متوسط

  %33  33  ثانوي

  %28  28  جامعي

  الزوجات

  %13  13  غیر متعلم

  %15  15  ابتدائي

  %16  16  متوسط

  %26  26  ثانوي

  %30  30  جامعي
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 أدوات الدراسة:  

ویقصد بها تلك األداة التي تتضمن مجموعة من األسئلة أو الجمل الجدیة، والتي تتطلب : نةاالستبااستمارة 

  .ألغراض البحثمن المبحوث اإلجابة عنها بموجب طریقة یتم تحدیدها من قبل الباحث تبًعا 

  :سؤًال موزع على خمس محاور كاآلتي 46وتضمنت االستمارة على

  .سؤاًال  7البیانات الشخصیة وتضمن: المحور األول

  .سؤاًال  15یتضمن التأثیر االجتماعي للعولمة على وظائف األسر: المحور الثاني

  .سؤاًال  9یتضمن التأثیر االقتصادي للعولمة على وظائف األسر: المحور الثالث

  .سؤاًال  12یتضمن التأثیر الثقافي للعولمة على وظائف األسر : المحور الرابع

  .سؤاًال  3إلعالمي للعولمة على وظائف األسر یتضمن التأثیر ا: المحور الخامس

  :عرض وتحلیل البیانات: ثانًیا

  . یوضح التأثیرات المختلفة للعولمة على دور األسرة): 2(الجدول رقم 

X الفقرات 

 معارض محايد موافق

بي
سا

ح
 ال

ط
وس

مت
ال

 

ري
عيا

لم
ف ا

حرا
الن

ا
 

ال
ج

لم
ا

  

رار
تك

ال
  

بة
س

الن
 

رار
تك

ال
 

بة
س

الن
  

رار
تك

ال
  

 النسبة

 اجتماعي 1.399 1.86 %32.5  36 %16.5 16 %51 51  انهيار الضوابط االجتماعية واألخالقية التقليدية  1

 اجتماعي 1.494 2.21 %25.9 47  %26.8 27  %47.3   26  عدم االلتزام بالعادات والتقاليد المتعارف عليها  2

 اجتماعي 1.248 1.76 %30.1 30 %15.8 16 %54.1  54  انتشار األسر النواة بدًال من األسرة الممتدة 3

 اجتماعي 1.324 1.93 %39.1 39 %15 15 %45.9 46  نقص التواصل بين األسر الجديدة والتقليدية  4

 اجتماعي  1.217 2.09 % 35.3 44  %21.1 21 %43.6 35 زيادة ِنسب الطالق والهجرة 5

 اجتماعي  1.184 1.92 %45.9 38 %16.5 16  %37.6 46  زيادة ِنسب الزواج المبكر 6

 اجتماعي 1.379 1.61 %19.5 20 %21.1 21 %59.4 59 اهتزاز العالقة بين اآلباء واألبناء 7

 اقتصادي 1.366 1.93 %38.3 38 %17.3 17 %44.5 45  انتشار الجريمة واالنحراف السلوكي 8

9 
التأثير المتزايد لوسائل االتصال على كلٍّ من النزاعات 

 العدوانية، والجنسية
 اقتصادي 1.253 1.92 35.3% 35 21.8% 22  42.9% 43

10 
بالدة اإلحساس لدى الطفل بسبب اندماجه مع وسائل 

 االتصال وإبعاده عن تكوين عالقات اجتماعية
 اقتصادي 1.161  1.72 30.8% 31 10.5% 10 58.6% 59

11 
تساعد وسائل التواصل على تشويه صورة اإلسالم لدى 

 الطفل
 إعالمي  1.474 1.83  37% 37 9%  9 54% 54

 اعالمي 1.342 1.84 %33.1 33 %18  18 %48.9 49 تأثير اإلعالنات الغربي على فكر الطفل 12

 ثقافي 1.263 2.16 %52.6 53 %10.5 10 %36.8 37 زيادة وعي األفراد وثقافتهم بانتشار هذه الوسائل 13

 اعالمي 1.346 1.84 %36.1 36 %12 12 %51.9 52 االستعانة بوسائل االتصال الحديثة في تربية األبناء  14

 ثقافي 1.203 1.56 %21.1 21 %14.3 14 %64.7 65 التقليد األعمى لعادات وتقاليد الغرب 15

 ثقافي 1.399 1.76 %26.3 26 %24.1 24  %49.6 50 ضعف درجة االنتماء والوالء للوطن 17
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 ثقافة 1.052 1.7 %29.3 29 %12 12 %58.6 59  تنافس اللغة األجنبية اللغة العربية في التربية 18

 ثقافة 1.221 1.78 %31.4 31 %15.8 16 %52.6 53 سيطرة الثقافة الغربية على تفكير األطفال 19

 ثقافة 1.28 1.76 %34.6 35  %6.2  6 %58.6 59 تأثر فكر األطفال بالثقافات الغربية 20

 ثقافة 1.384 1.82 %33.8 34 %13.5 14 %51.9 52 اعتبار الثقافة الغربية نموذًجا للتطور 21

 ثقافة 1.289 2.19  %5.3 57 %57.1 5  %37.6 38 زيادة ثقافة األفراد من خالل االطالع على ثقافة اآلخرين 22

 ثقافة 1.331 1.83 %36.8 37 %9 9  %54.1 54 تحول الثقافة الوطنية إلى ثقافة العولمة 23

 ثقافة 1.052 1.81 %36.1 36 %9 9 %54.9 55 يساعد التنوع الثقافي على التنشئة االجتماعية 24

 ثقافة 0.671 2.04 %48.1 48 %8.3  8 %43.6 44  ظهور قيم جديدة من تأثير العولمة كاألنانية والالمباالة 25

 اجتماعي  0.787 1.96  %38 38 %20 20 %42 42  االجتماعيوجود تناقض بين قيم األسرة والواقع  26

 ثقافة 0.881 1.72 %31.2 31 %10.1 10 %58.7 59  تأثير العولمة على مصادر غرس الِقيم لدى األطفال 27

 اقتصادي 0.835 1.73 %20.1 20 %32.5  33 %47 47  سيطرة القيم المالية على القيم المعنوية   28

 اقتصادي 1.273 1.57 %10.5 10 %36.8 37  %52.6 53  ارتفاع األسعار واضطراب في وفرة المواد االستهالكية 29

 اقتصادي 1.466 1.83 %15.8 16 %51.1 51 %33.1 33  االستغناء عن الِحَرف التقليدية التي ال تجني المال  30

 اقتصادي 0.739 1.73 %15.3 15 %42.9 43  %41.8 42  ظهور أساليب تشجع الربح السريع منذ الصغر 31

 اجتماعي 0.789 1.79 %23.1 23 %35.3 33 %43.6  44  تأثر حجم األسرة نتيجة خروج المرأة للعمل 32

33  
شعور األطفال بعدم األمان واالغتراب داخل وخارج 

  األسرة
 اجتماعي 0.803 2.09 29.3%  29 50.6% 51 20.1% 20

 اجتماعي 1.13 1.47 %12.3 12 %22.7 23 %65 65  حسن تنشئة أفراد األسرة نتيجة صغر عدد أفرادها  34

 اجتماعي 1.212 1.71 %24.5 24 %22.7 23 %52.8 53  المساواة بين األبناء دون التمييز في الجنس 35

 اجتماعي 1.3 1.22 %8.2 57 %35.1 8  %56.7 35  األسرةثرة االتجاهات الفردية بين أفرادغياب لغة الحوار وك 36

 اجتماعي 1.322 1.45 %10 10 %25 25 %65 65  اتساع الفجوة بين األجيال  37

 اجتماعي 0.78 1.5 %7.8 8 %34.4 34 %58.3 58  أخذ األنثى حقوقها الخاصة كحق الميراث 38

 اقتصادي 1.045 1.85  %18 18 %48.9 49 %33.1 33  تغير األدوار االقتصادية داخل األسرة  39

40  
رغبة أفراد األسرة في مستوى معيشي أحسن مع 

  اإلمكانيات المحدودة
  اقتصادي 0.671 1.46  20.5%  21  4.4% 4 74.6% 75

  

  عبارة تضمنتها استبانة درجة ) 40(، أنه من أصل )2(یوضح الجدول رقم  

أجابت العینة المبحوثة، على ) %100(، وبنسبة  التأثیرات المختلفة للعولمة على دور األسرةتحقق 

في المرتبة األولى ) %56.7(وبنسبة ) 36(، حیث جاءت العبارة رقم )أوافق(عبارات االستبانة بـ  أغلب

، وفي المرتبة الثانیة جاءت العبارة رقم "غیاب لغة الحوار وكثرة االتجاهات الفردیة بین أفراد األسرة: "بأنه

، فیما اإلمكانیات المحدودةرغبة أفراد األسرة في مستوى معیشي أفضل مع ، ب%)74.6(، وبنسبة )40(

حسن تنشئة أفراد األسرة نتیجة : "على التوالي، بأن) 37(، )34(جاءت في المرتبة الثالثة، العبارات رقم، 

وجاءت أقل العبارات في نسبة ، %)65(بنسبة " اتساع الفجوة بین األجیال"، وأن "صغر عدد أفرادها

عدم شعور األطفال بعدم األمان واالغتراب داخل "بأن  ،%)20(، ونسبة )33(الموافقة، في العبارة رقم 

 ".وخارج األسرة
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موافقة أغلب المبحوثین على مختلف العبارات، وكانت درجة الموافقة متفاوتة ) 2(كما بیَّن الجدول رقم 

من عبارة إلى أخرى، وتأتي العبارات األخرى بدرجات متفاوتة بین الموافقة والمعارضة، فیأتي التأكید على 

م تراجع ، ث%43.6، وعبارة زیادة حاالت الطالق والهجرة بنسبة %44.5انتشار االنحراف والجریمة بنسبة 

، بینما ارتفعت نسبة المعرض عن الموافقة في عبارة انتشار الزواج %59.4العالقة بین اآلباء واألبناء بنسبة 

الت في المجتمع قد تكون اعتیادیة أو أن العبارة لم تكن ا، ویرجع ذلك إلى أن هذه الح%45.9المبكر بنسبة 

على خفایا المجتمع، وكان المتوسط للعبارة رقم واضحة بشكل كاٍف حتى یتم استیعابها أو عدم االطالع 

زیادة ثقافة "ثم یلیه ، %)52.1(بهذا السبب بلغت ) معارض(وأن نسبة القیام ) 2.21(، فقد بلغ متوسُطه )3(

، )2.19(، نحو )22(، حیث بلغ متوسط االستجابة للعبارة "األفراد من خالل االطالع على ثقافة اآلخرین

  %).57.1(بهذا السبب بلغت ) محاید(وأن نسبة القیام 

  :النتائج

یتضح مما سبق موافقة المعظم على أن للعولمة آثار اجتماعیة واقتصادیة وثقافیة وٕاعالمیة تؤثر سلًبا       

، وتتوافق هذه النتیجة مع نتائج الدراسات على وظائف األسرة، وقد تحققت فرضیات الدراسة بشكل واضح

  :النتائج التي توصلت إلیها الدراسة الحالیة أهمالسابقة، وفیما یلي 

قد تغیرت، وذلك لما  ةاألسر وظائف  أن، نجد األسرةفیما یتعلق باألثر االجتماعي للعولمة على دور  -

ضها وتغیر القیم على بع اإلنسانیةیشهده العالم من تزاید معلوماتي وتصادم معرفي وانفتاح المجتمعات 

للحیاة والعمل في ظل االتجاه  وٕاعدادهم األبناءاالجتماعیة تنشئة  سرةاألالمعیشة، فمن وظائف  وأسالیب

تعقد مسؤولیة التربیة  إلىذلك كله  أدى، ك بالثقافات المجتمعیة المتباینةنحو العالمیة وااللتحام واالحتكا

ئط التربویة حدیثا حتى باتت ثقیلة وصعبة من حیث نقل التراث من جیل الى جیل من خالل الوسا

، حیث تطلب البیئة االجتماعیة المتغیره بفعل العولمة عدم الجمود والمرونة والخلق لمختلفة في المجتمعا

ضحایا لالحتكاك الثقافي والحراك االجتماعي عند  وأسرهم األبناءوقد یقع .  األبناءواالبتكار في تربیة 

الترف  –وغیاب الرقابة والمتابعة  همالاإل –الحمایة الزائدة  التدلیل او بأسالیبوتربیتهم  األبناءتوجیه 

التنافس المادي  –االنبهار بكل ما هو جدید على الساحة العامة  – األبناءوالرفاهیة المغدقه على 

و الطمأنینة ،  األمانالقسوة وغیاب  –التفرقة في المعاملة  –غیاب القدوة الحسنة  –والشكلي بالمظهر 

الطالق وحاالت العنف اُألسري وغیرها من المشاكل التي أفقدت مما ترتب علیه كثرة حاالت الهجرة و 

  . األسرة كثیًرا من دعائم المحتوى النفسي واالجتماعي

ینشأ من تعدد القنوات الفضائیة وانتشار االنترنت، حیث ان تعدد القنوات  ةللعولم اإلعالمي األثر -

  تطورا الستمالة الطفل والسیطرة على  وأكثرجدیدة  أسالیب تئیة وظهور شبكة االنترنت، قد حملالفضا
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، والتي غالبا شركات غریبة ، نشاطها الوتركز الشركات المنتجة في هذا المج. اإلدمان إلىعقله ودفعه  -

تدعو إلى  األساسالتسلیة واللعب و الترفیه ، والتي هي في  لنشر ثقافة الغرب والمفاهیم الغربیة لمعاني

الربح والكسب دون االهتمام بالقیم مما یخلق حالة التشوه النفسي والقیمي  إلىالعلمانیة الغربیة ، وتهدف 

التقویم من قبل االسرة صعب التحقق مع التقدم في السن وانغراس تلك  أمرو یصبح معها  األبناءلدى 

التربوي، نجد  األسرةللعولمة على دور  اإلعالمیة اآلثاركذلك من . في منطقة الالوعي  ألنماطواالنماذج 

  .الجنسیة اإلباحیةهناك عزوف الشباب عن الزواج بسبب  أن

والدخول مما یؤثر سلبا على االقتصاد القومي،  د، استنزاف الموار األسرةاالقتصادي للعولمة على  األثر -

ما كان الجهاز في خاصیة االنترنیت او دخول  إذا إباحیةكرسوم لدخول خدمة مصورة لغرض صور 

التلفزیون المحمول للخدمة ، ناهیك عن الكامیرا المصورة باهظة الثمن التي باتت تخترق جدار 

وحب التملك والمحاكاة  اإلعالن آلیةفة االستهالك، عبر انتشار ثقا.  اإلثارة أفالمالخصوصیة او عرض 

العربیة  األسرتتجسد في الواقع العربي فیما یخلق ضغوطا اقتصادیة وثقافیة على معظم  اآلخرینوتقلید 

سلع  أبنائنابالتحدید حیث یالحظ بشكل كبیر اقتناء  األسرةوهذا ما یحدث داخل . حتى المیسورة منها

تكون غیر ضروریة ولكن من خالل آلیة االعالن وتفشي قیم االستهالك والرغبة  استهالكیة مصنعة قد

  .في شرائها مما یرهق كاهل اآلباء مادیًا ومعنویا اآلباءعلى  األبناءیضغط  اآلخرینفي تقلید 

تمثل العولمة تحدیا للثقافة والهویة الثقافیة العربیة عن طریق انتشار كثیر من المظاهر المادیة والمعنویة  -

حیث یكمن التأثیر . الشعب العربي أبناءالتي ال ترتبط بالثقافة والهویة الثقافیة العربیة لدى كثیر من 

ن آلیَّات، خاصًة الثقافیة منها ، هي في ، في أن العولمة وما تبثُّه ماألسرةالثقافي للعولمة على دور 

 أديقیم غربیة تسعى جاهدًة إلى التأثیر على القیم والعادات والتقالید المورثة عن األجداد، مما  األصل

، وظهرت قیم األنانیة األبناءاهتزاز منظومة القیم القائمة على الحب والتضحیة والتعاون المتبادل بین  إلى

فضال . ، بل وبین أفراد األسرة الواحدة األبناءنف واالنحراف وتفكك العالقات بین والنزاعات وحاالت الع

عن ان االنترنت فان من یدمن علیه یؤثر على حالته النفسیة واالجتماعیة بشكل عام كما انه یمنعه من 

ه القدرة على كثیرة في العملیة التعلیمیة الدراســیة ، ویجعله متباعد اجتماعیا وال یصبح لدی أمورتأدیة 

  .األمورالتفكیر في 

  :التوصیات

 . تنظیم برامج توعیة باستخدام وسائل اإلعالم المختلفة للتوعیة بآثار العولمة على األسرة والمجتمع مًعا -

مشاركة أفراد األسرة وخاصة اآلباء في برامج التوعیة التي تعتني بمشاكل األسرة ومساعدتها في حل  -

  االجتماعیة، : (مشاكلها بالنقاشات واالقتراحات في كل البرامج والمواضیع في جمیع المجاالت
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، واالستفادة من الخبرات والتجارب السابقة والوصول إلى ُأسر متفاعلة )واالقتصادیة، والثقافیة، وغیرها -
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2013.  
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  حتصني هوية الشباب يف ظل العوملة الثقافية: الثابت واملتحول

  )(د عزه خمتار البنا.أ: إعداد

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :مقدمة عامة حول مشكلة البحث

إن هاجس الخصوصیة الثقافیة هو نفسه هاجس األصالة والمعاصرة معا، ومحاولة تنمیط سلوكیات 

بشر وثقافتهم في المجتمعات كافة وٕاخضاعها لقیم وأنماط سلوك سائدة في ثقافات معولمة، األمر الذي ال

یحمل إمكانیة تفجیر أزمة الهویة التي أصبحت من المسائل الرئیسیة التي تواجه المجتمعات اإلنسانیة على 

ت واألقلیات القبلیة والطائفیة المستوى العالمي، هذه األزمة والتي من خاللها تنفي الرغبة لدى العصبیا

  .والقومیة في البحث عن الجذور وحمایة الخصوصیة المجتمعیة

إننا الیوم وفي القرن الواحد والعشرین، الوقت الذي تلح فیه الضرورة على أجندة قضایا مجتمعاتنا 

لذي یعیشه العربیة أولویة اإلصرار على تعزیز أسباب وسبل حضور مجتمعاتنا على المعترك الحیاتي ا

العالم، معترك الصراع الذي یتحول على المستوى العالمي باطراد إلى جبهة الصراع بین الثقافات، فوجودنا 

كمجتمعات عربیة في التاریخ والجغرافیا مرهون بالمقام األول بوجودنا الثقافي، في الوقت الذي أصبحت 

یة المتناقضة مع ثقافاتنا المحلیة والتي باتت تهدد المجتمعات الغربیة تروج لثقافاتها وقیمها وأنماطها السلوك

الخصوصیات الثقافیة والحضاریة لبلداننا وأوطاننا التي أصبحت تعیش حالة تبعیة ثقافیة من خالل ما أفرزته 

العولمة، والتكنولوجیا، فالعالم العربي واجه تحدیات كبیرة تتطلب منه اتخاذ التدابیر واإلجراءات الصارمة 

لمواجهة هذه الوضعیة التي اخترقت المجال الثقافي لها والتي تهدد خصوصیتها الثقافیة وكسر  والفعالة

  .انتماءاتها والتي أدت إلى مشكلة الوعي المستند إلى الهویة وكیف یمكن الحفاظ علیها وتأكیدها

فالثقافة الوطنیة أصبحت محل تهدید في ظل العولمة وسیادة النمط الغربي بسبب الغزو الثقافي 

الناتج عن انتشار النموذج الغربي بكل ما یحمله من سلبیات وٕایجابیات، هذه التناقضات هي التي جعلت 

مساسًا بخصوصیة الهویة  تقع في حرج من االندماج التام في إطارها باعتبارها واإلسالمیةالمجتمعات العربیة 

ال  الذيالذاتیة لطبیعة تلك المجتمعات التي تتكون من سیاقات مختلفة في جوهرها عن السیاق الغربي 

یعترف بتمیز مقومات اآلخر، وهو ما نتج عنه شبه أزمة قیمیة في تلك المجتمعات نتیجة الصدمة الثقافیة 

  .لم یعد في منأى عن االغتراب الثقافي يالذالحداثیة المعاصرة خاصة بالنسبة لفئة الشباب 

إن الحدیث على وجودنا التاریخي والجغرافي وٕاقرانه بالوجود الثقافي إنما هو في الحقیقة الوجود الذي 

  یحدد خصوصیتنا الثقافیة ویشكل هویتنا وانتماءنا أمام اآلخر في ظل ما یسمى بالثقافات المعمولة التي 

                                                 
)(  القاهرة-فرع البنات ،كلیة الدراسات اإلنسانیة، جامعة األزهر، أستاذ علم االجتماع.  
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روجتها وسائل اإلعالم المختلفة ووسائل التكنولوجیا وغیرها التي غدت العقول خاصة هذا النشء الصاعد من 

الشباب ثروة مجتمعاتنا والذي أصبح یرى في ثقافة مجتمعة ثقافة مختلفة تمكنه عن إثبات نفسه أمام األخر، 

استهالكیة فإن شباب مجتمعاتنا أصبح یتلقاها ویعمل على تجسید مقوماتها دون وبما أن ثقافة اآلخر ثقافة 

أن یكترث بحقیقة ما یجب أن یتحول وما یجب أن یبقى ثابت حتى یتمكن من تأكید هویته إذن فهناك العدید 

 .حولالعربیة للمحافظة على هویتنا الثقافیة وأین یقف فیها الثابت عن المت من تحدیات أمام مجتمعاتنا

  :یتناول البحث المحاور اآلتیةو 

  .أزمة الهویة الثقافیة ونمو ظاهرة االغتراب لدى الشباب العربي :المحور األول

  .ثقافة المیدیا الجدیدة وتهدید الخصوصیة المجتمعیة :المحور الثاني

  .)االعتزاز بالهویة واالغتراب الثقافي(الشباب العربي بین مفترق الطرق  :المحور الثالث

  .الحفاظ على الهویة الثقافیة بین الثابت والمتحول ومسایرة ثقافة اآلخر إستراتیجیة :المحور الرابع
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  الشباب العربي لدى االغتراب ظاهرة ونمو الثقافیة الهویة أزمة: األول المحور

مسألة الهوّیة الیوم، هي مسألة مهّمة جّدا ومعّقدة، تلمُس جوانب عدیدة في حیاتنا إن 

فالمسألة . كانت، بیولوجّیة، نفسانّیة، عالئقّیة، دینّیة، ثقافّیة، اجتماعّیة، سیاسّیة، واقتصادّیة

مل علیها لیست ترًفا فكری�ا فقط، علینا تحدید الهوّیة كما نفعل في الصورة في الكومبیوتر، نع

تحدیدات معینة من الیمین والیسار، ومن أعلى وأسفل لكي تكون واضحة، أي نُقّص الزائد لكي 

 األساسیة؟ ألن هذه الصورة، قد تتشّوه وتضیع مالمحها ...نكّون علیها شیئا متكامال؛ لماذا

 الزائد باللوحة أوكذلك التصاقنا . ، فالهوّیة لها تحدیدات مهّمة جّدا وضرورّیةواألصیلةالبارزة 

علینا االبتعاد قلیال لمسافة معینة عن . بالصورة، ال یرینا عظمة الفّن، والرسم، وتناسق األلوان

اللوحة، كي نرى بوضوح أكثر، وتتكامل األبعاد عندنا؛ فنستطیع القول، من خالل هذا المثل، أّن 

الخروج (نحتاج تعلم . الحقیقّیة لهویتناالتصاقنا الزائد بذاتنا، وانكماشنا على أنانیتا، یحجب الرؤیة 

إنه . ، والقفز إلى المجهول، وهذا بالنسبة للشباّب لیس باألمر السهل طبًعا)الترك –من الذات 

  .تدرُّب

  :الهویة الثقافیة

إن الهویة الثقافیة هي تعبیر عن الحاجة إلى االعتراف والقبول والتقدیر لإلنسان ففي 

یة الذات واآلخر وتعید كل جماعة بشریة تأویل ثقافتها من خالل الهویة الثقافیة تشتغل جدل

اتصاالتها الثقافیة، وكل كائن جماعي حي یتحول ویتغیر من الداخل على ضوء تغییر المصادر 

القیمیة والسلوكیات، ومن الخارج بفعل أشكال التأثیر الناتج عن عالقة الفرد بالمحیط كما أنها 

ى جاهز ونهائي وهي تتطور إما في اتجاه االنكماش وٕاما في كیان یسیر ویتطور ولیس معط

اتجاه االنتشار، وهي تغني بتجارب أهلها وانتصاراتهم وتطلعاتهم وأیضا باحتكاكها سلًبا وٕایجاًبا 

التي تمیز حضارة أمة عن غیرها من الحضارات والتي تجعل  .مع الهویات الثقافیة األخرى

  .1ا تتمیز به عن الشخصیات الوطنیة القومیة األخرىالشخصیة الوطنیة أو القومیة طابعً 

  :العولمة الثقافیة

إن العولمة تطُلع وتوجه اقتصادي سیاسي تكنولوجي حضاري ثقافي تربوي، تذوب فیه 

  الحدود بین الدول وبین الشمال والجنوب والحضارات بعضها بعض فهي حركة معقدة ذات أبعاد 

                                                 
 .2، صـwww.//Alarbio.comالھویة الثقافیة الصحراویة، : إبراھیم الحسن1
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اقتصادیة وسیاسیة واجتماعیة وحضاریة وثقافیة وتكنولوجیة أنتجتها ظروف العالم 

  .1المعاصر وتؤثر على حیاة األفراد والمجتمعات

الثقافیة تعني إشاعة ومبادئ ومعاییر الثقافة الغربیة وفي مقدمتها النموذج وعلیه فالعولمة 

األمریكي الغربي وجعله نموذًجا كونًیا یجب تبنیه وتقلیده، فقد استفادت هذه الثقافات من التطور 

الهائل السریع الحاصل في وسائل وأجهزة اإلعالم والتقنیات العلمیة والمعرفیة في نقل وتقدیم هذا 

  .موذج إلى المجتمعات والثقافات األخرىالن

  :وظائف الهویة

  تتمثل أهم الوظائف للهویة في المجتمعات فیما یلي

 .ضمان االستمراریة التاریخیة لألمة إذ ال یمكن التشكیك في انتماءاتها  - أ

 .الواحد تحقیق درجة عالیة من التجانس واالنسجام بین السكان في مختلف جهات الوطن  - ب

الجنسیة والشخصیة الوطنیة التي تحافظ على صورة األمة أمام األمم تمثل الهویة   - ت

  .2األخرى، وذلك من خالل الحفاظ على الكیان الممیز لتلك األمة

  :اختراق العولمة للثقافة العربیة ونمو ظاهرة االغتراب لدى الشباب

 أهم النظریات المفسرة لالغتراب الثقافي

 ماركس أول من بادر إلى نقد المفاهیم  كان كارل إذ االغتراب في الماركسیة الثقافیة؛

واإلنتاج، التي اعتبرها الموقع  المثالیة حول االغتراب وتجلي الظاهرة في ظروف العمل

في اإلنسان ذاته فلم یجد  الطبیعي والمركزي لالغتراب في حین رأى هیجل أن االغتراب

هیجل  أسالفه كما رآهماركس جذور االغتراب ال في العقل البشري وال في الدین، 

السیطرة  وفویرباخ بل عثر علیها في العالم المادي أي أن االغتراب لدیه كان یعني فقدان

أما االغتراب بین األفراد اآلخرین في . عمله وعلى التحكم بعملیة اإلنتاج وظروفها على

ي مساهمة أنه نتیجة التناقضات التي تفرزها البنیة الطبقیة للمجتمع تلك ه فرأى المجتمع

  تطویر مفاهیم االغتراب، والتي فتحت الباب على مصراعیه أمام  األساسیة في الماركسیة

                                                 
  .216، صـ2005، 1قضایا معاصرة، دار وائل للنشر والتوزیع، ط: عدنان المجالي1
  .مارس 27جیجل الجزائر، أرنتروبوس،  تحدیات الھویة الثقافیة العربیة في ظل العولمة، جامعة: مبروك بوطوقة، حكیمة بولعشب2
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وبالرغم من أن ماركس وانجلز لم یعالجا هذه . الفكریة االجتهادات والمدارس العدید من

) الثقافة واألیدولوجیة(العالقة بین أدركا بوضوح  الظواهر فیعصرهما بالتفصیل إال أنهما

البنیة التحتیة للمجتمع،واعتقادا أن كال من األیدولوجیة والثقافة ) والقاعدة(البنیة الفوقیة 

وكانت ثانیة . الحاكمة صیاغتها في خدمة وضمانة وهیمنة الطبقة تتشكل وتكتمل

  المساهمات

ماركس وانجلز أن األشكال فمن وجهة نظر . في مسألة االغتراب للماركسیة الثقافیة

المصالح  تظهر في ظروف تاریخیة محددة ونوعیة لتخدم والتعبیرات الثقافیة المختلفة

االجتماعیة االقتصادیة للطبقة الحاكمة، ولتؤدي وظائف اجتماعیة هامة تهدف إلى طرح 

  )هیمنة الطبقة الحاكمة(األیدیولوجیات الالزمة لتبریر وشرعنة الهیمنة الطبقیة 

للمكونات  فقد أولوا اهتماما كبیرا الماركسیین الكالسیكیین ا الجیل الثاني منأم

 نظریة وعقیدة الطبقة االقتصادیة والثقافیة والسیاسیة للماركسیة، حتى أصبحت هذه

  .1العاملة في أوروبا

ینظر إلى االغتراب من خالل مفاهیم الثقافة، وهو یدرك  }كینسون{االغتراب الثقافي عند 

اصطالح االغتراب یمكن أن یستخدم فیما یتعلق بظواهر أخرى، ولكنه قصر  أن

االغتراب على الرفض الصریح والحر، الذي یختاره الفرد لما ینظر إلیه على  اصطالح

  .2السائدة في المجتمع األعراف أنه القیم أو

 االغتراب بطریقة} میرتونوبارسونز{یفسر كل من  }میرتونوبارسونز{االغتراب عند 

 االغتراب عن) الهیكل االجتماعي وفقدان االتجاه(فى دراسته }میرتون{ویتحدث .مماثلة

 وأولئك الذین ال یشاركون في اإلطار المشترك لقیم. عن األهداف والمعاییر السائدة

وفي مفهوم علم االجتماع فإنهم . في المجتمع ولكنهم لیسوا منه"فیهم  المجتمع یقال

حین } میرتون{یین،واالغتراب بالمقولة الجوهریة في مناقشة المغتربین الحقیق یشكلون

  .3بانفصال عن القیم األساسیة للمجتمع یقوم بذلك، فیما یتعلق یتحدث عنه فإنه

تحمل معنى واسعا عنده، لیشمل كل } هیجل{الثقافة عند  }هیجل{االغتراب الثقافي عند 

في ذلك السیاسة والدین والفلسفة  ابتداء من التقنیة حتى الشعور، بما اإلنسان ما ینتجه

 الذي یمارسه الفرد أثناء محاولته التسامي بذاته إلى  مجموعة النشاط والفن أي تشمل

  

                                                 
  .3، صـ2006االغتراب الثقافي للذات العربیة، القاھرة، دار العالم الثالث، : حازم خیري1
  .293، صـ1980ج، . ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، القاھرة، د1االغتراب، ط : ریتشارد شاخت2
  .241نفس المرجع، صـ 3
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 .عنها بغیة تحقیق أو اكتساب الوجود الحقیقي سلب ذاته واالغتراب المستوى الكلي عن طریق

في ظاهرة للثقافة العربیة وكیف أنها ساهمت  وٕاذا ما استطردنا كیفیة اختراق العولمة

 اغتراب الشباب نقول من المعروف أن الثقافة في الفترات القریبة مرت بالعدید من المتغیرات

المتسارعة التي تحمل في طیاتها إیدیولوجیة التنمیط واالختراق الثقافي، وهي تتجلى في 

صیاغة ثقافیة عالمیة مندمجة لها قیم ومعاییر وسلوك وعادات، وسیطرة غربیة على سائر 

للعلوم والتقدم التكنولوجي في مجال ثورة االتصاالت  ثقافات بواسطة استثمار المكتسباتال

وثورة المعلومات والتتویج التاریخي لتجربة مدیدة السیطرة بدأت منذ انطالق عملیة الغزو، 

األمر الذي یؤدي إلى نشوء قیم لیس لها مرجعیة في الثقافة العربیة مما أدى إلى حدوث 

ة الثقافیة وفقدان التوازن، ونظًرا لكون بعض الثقافات مدعمة بوسائل تشویش للهوی

وتكنولوجیة یقابلها في الجهة األخرى ثقافات مجردة من تلك الوسائل مما یؤدي بالتكافؤ في 

 .1عملیة تبادل العناصر الثقافیة ویبقى مجرد نقل ثقافي بین الشعوب والثقافات

شعوب واألمم والجماعات البشریة وما إذا كانت ستبقى إن الخصوصیة الثقافیة التي ترافق ال

هذه الخصوصیة في عالم وزمن العولمة الزاحفة یجب أن تنشر إلى أن الخصوصیة أفضل من 

االستقاللیة، فاالستقالل في المیدان الثقافي نسبي ومتغیر تبًعا لعوامل التفاعل الحضري، وٕاذا 

التبعیة الثقافیة والتي تعني في جوهرها استالب األمة  كانت االستقاللیة نسبیة ومتغیرة فكذلك نجد

أو الدولة من خصوصیتها الثقافیة وهذا ما نراه من تأثیرات العولمة ومحاولة الغرب التأثیر على 

  .ثقافات اآلخرین خاًصة وهي أمام مجتمعات تستهلك في المجال الثقافي أكثر مما تنتج

ر الحدیث ووسائل االتصال ضرورة ملحة وال بد إن االعتراف بتطور التكنولوجیا في العص

منها ولكن یجب أیضا أال نهمل الماضي فهو الدلیل الذي یمكن من خالله االهتداء به لصیاغة 

  .2المستقبل والحاضر

في ظل هذه الظروف المجحفة لطبیعة هذه المجتمعات العربیة ظهرت أزمة للهویة الثقافیة 

ساهمت في بروز ظاهرة االغتراب الثقافي لدى الشباب العربي ولهذا تعددت األسباب نحو هذه 

  : الظاهرة وسنكتفي بذكر أهم هذه العوامل

                                                 
التطور والمستقبل، مركز .ة واستراتیجیات التعامل معھا في ظل العولمة، من كتاب الثقافة العربیة، أسئلةعولمة الثقاف: جیھان سلیم1

  .233، ص  2003دراسات الوحدة العربیة، بیروت، 
طور العربیة، أسئلة الت.دراسة في االستراتیجیات والسیاسات، كتاب الثقافة: متطلبات األمن الثقافي العربي”: عدنان السید حسین2

  .299، ص  2003والمستقبل، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، 
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  .لغةالعربیة خاصة بالنسبة ل وتأثیره على معالم الهویة مخلفات االستعمار -1

بالقابلیة لالستعمار }مالك بن نبي{واالقتصادیة للخارج وهي ما عبر عنه  السیاسیة التبعیة -2

مازالت بلدان العالم الثالث تعاني منها في ظل غیاب الحصانة الفكریة لهذه  التي

 .المجتمعات

األمر  تجاذب تیارات األصالة والمعاصرة للشباب العربي خاصة في مرحلة المراهقة وهو -3

 المعتدلین من قبل جعله ال یفهم واقع مجتمعه في ظل غیاب اإلرشاد والتوجیه الذي

 .االجتماعیة التنشئة وسائل اإلعالم ومؤسسات

االجتماعیة في التنشئة ونشر الوعي الثقافي  تخلي المؤسسات الثقافیة عن مسؤولیتها -4

فاءة علمیة فهي والجامعیة؛حیث لم تعد ذات ك حقیقیة المخرجات التربویة إلى بالنظر

وطنیة مثقفة بعیًدا عن جعل الثقافة في خدمة السلطة  شخصیات إنتاج غیر قادرة على

 .السیاسیة

العقیمة التي تحیط بالجو الفكري الثقافي  واإلیدیولوجیة سلسلة التجاذبات الفكریة -5

 معینة، الوسطیة واالعتدال في تبني اتجاهات فكریة غیاب نتیجة للمجتمعات العربیة

اإلسالمیة أو  العربیة الشدید والتعصب لمقومات الهویة تیار االلتزام ث انقسمت مابینحی

 .1سبب التخلف أصیل واعتباره التطرف ونكران كلما هو تاریخي

  :آثار العولمة في الهویة الثقافیة فیمكن تلخیصها فیما یليأما عن و 

االستهالك، التي استخدمت كأداة شیوع الثقافة االستهالكیة؛ ألن العولمة تمجد ثقافة  •

إطالق شهوات االستهالك إلى أقصى عنان ومن ثم تشویه التقالید  فاعلة في قویة

  .واألعراف السائدة

تغریب اإلنسان وعزلته عن قضایاه وهمومه، وٕادخال الضعف لدیه، والتشكیك في  •

 .الدینیة، وهویته الثقافیة قناعاته جمیع

قافة العنف التي من شأنها تنشئة أجیال كاملة تؤمن إشاعة ما یسمى بأدب الجنس وث •

كأسلوب للحیاة وكظاهرة عادیة وطبیعیة، وما یترتب على ذلك من انتشار  بالعنف

والعنف في المجتمعات، وقتل أوقات الشباب بتضییعها، بما یعود  الرذیلة والجریمة

 .وأخالقه وسلوكه وحركته في الحیاة علیه بالضرر البالغ في دینه

  

                                                 
  .2016، دیسمبر 6الھویة في ظل غزو العولمة، مجلة العلوم اإلنسانیة، عدد  رھانات تحصین: لمینھماش قریوة، زینب1
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أذواق  على نوعیة ممیزة من الثقافة المادیة والمعنویة األمریكیة الشعبیةانتشار  •

 فأصبحت موسیقى وغناء مایكل جاكسون وتلفزیون رامبو، وسینما داالسهي. البشر

اآللیات والنماذج السائدة في مختلف أنحاء العالم، وأصبحت اللغة اإلنجلیزیة ذات 

  .هي اللغة السائدة األمریكیة اللكنة

لهویة الثقافیة للعدید من المجتمعات من خالل انتشار األزیاء والمنتجات طمس ا •

  .األمریكیة

 االجتماعیة وفى ضوء ما تم طرحه یمكن القول أن االغتراب قد یكون نتیجة انحالل القیم

یفشل في إیجاد النظام، وكذا في وضع خطط  أنه یحاول الفرد البحث عن نظام لحیاته إال حیث

 فی إلیه یرفضه والعالم المثالي الذي یسعى الواقعي الذي یخلق فسحة تفصل العالمالمستقبل مما 

 االجتماعي إلى األفضل وهذه حالة قدرته على التغییر الفرد إما باالنسحاب في حالة عدم قوم

أو ) من المشهد الثقافي األدمغة واالنسحاب الفكري للمثقفین هجرة(المثقفون و االختصاصیون 

كما (االجتماعیة السائدة  القیم الرضوخ لألمر الواقع ومسایرة باألحداث االجتماعیة أوالالمباالة 

التغییر  إلحداث أو التمرد واللجوء إلى أسالیب) تابًعا للسلطة یصبح المثقف هو الحال حینما

  .1تكوین جماعات وحركات وأحزاب متطرفة االجتماعي؛ كاستخدام العنف أو

 د ولدت ظاهرة االغتراب الثقافي في المجتمع العربي ووضعتهوعلیه، فإن هذه األسباب ق

 إستراتیجیة فیها عن وضع في دائرة مغلقة یبحث ثقافیة، جعلت الشاب العربي هویة أمام أزمة

  .العصر الجدیدة التي تفرزها تطورات القیم علیها هویته بأصالتها ویضفي للمحافظة على

  .المجتمعیة الخصوصیة وتهدید المیدیاالجدیدة ثقافة :ينالثا المحور

تعتبر فئة الشباب هي عماد أي مجتمع وقوامه، فهي التي تحقق نمو المجتمعات 

والعملیة، وإلدراك المجتمعات المتطورة أهمیة  في مختلف المجاالت العلمیة هرقی وتحقق وازدهارها

 التي تواجه هذهمن الدراسات والندوات البحثیة بقصد دراسة المشكالت  الفئة نظمت جملة هذه

 الجدیدة وصناعتها، بقاع العالم یعتبرون من مبتكري التكنولوجیا كان الشباب في وٕاذا الشریحة،

 النعدام فرص اختبار مهاراتهم وقدراتهم ،لها وحسب مستهلكین یبقون فإن الشباب العربي

  تبقى  للشباب لمحلیةاإلعالم ا الرمزیة التي تقدمها وسائل اإلبداعیة، ومن هذا المنظور فإن البیئة

                                                 
، 2006الوحدة العربیة، بیروت،  االغتراب في الثقافة العربیة، متاھات اإلنسان بین الحلم والواقع، مركز دراسات: حلیم بركات1

  .58صـ
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نوًعا ما لهذا  اإلعالمیة ورواجها أصبحت تغطي منقوصة، ونظًرا النتشار الوسائط

أحدث تحوالت  الغزو اإلعالمي الذي لیس بمعزل عن هذا النقص، حیث أن الشباب العربي

الحاصلة في  التشوهات جلًیا في مختلف الشباب العربي، وهو ما یظهر لهذه الفئة من عمیقة

 العدید من المجتمعات، إذ أن المضمون الذي یتلقاه الشاب یؤثر حتما في معتقداته وتوجهاته

" هنتغتون صمویل"وقد أشار الكاتب األمریكي . الفكریة هذا ناهیك عن التغییر الجذري في سلوكه

نحو حرب  یتوجهإلى أن العالم ) صراع الحضارات(األمریكیة في كتابه  والمنظر للعولمة

من ینتمي إلى  بین الحضارات، وكل الرمزیة هي الحدود الثقافیة الثقافیة القیم فیها ونكحضاریة ت

الهویة قد أصبح  والتاریخ والتراث الثقافي، فالنقاش حول واللغة هذه الهویة المكونة من الدین

  .أو المتقدمة القویة أو سواء في الدول الضعیفة سائًدا في ساحات النقاش الفكري في العالم

إن أكثر ما یلفت االنتباه في ظواهر العولمة في المجال الثقافي هو المدى الذي بلغته 

األمریكیة من االنتشار والسیطرة على أذواق الناس في العالم، فقد أصبحت  الشعبیة الثقافة

منتشرة في أرجاء العالم،  األمریكیة والمسلسالت، واألفالم السینمائیة والبرامج التلفزیونیة الموسیقى

 وغیرها من السلوكیات السریعة والمشروبات واألطعمة أن النمط األمریكي في اللباس كما

 أنها تعتمد في نشر نمطها الثقافي على تفوقه االستهالكیة انتشرت على نطاق واسع، ویبدو

  .والسیاسیة االقتصادیة االتقني وهیمنتها

 الحدیثة ساحة الثقافة حتى جاز للبعض أن یطلق رونیةلقد ساد اإلعالم ووسائله اإللكت

المعلم (أرسطو بـ  فكما لقب المیدیا وثقافة التكنولوجیا وثقافة الوسائط المتعددة ثقافة علیها

تصنیًعا ال  بعد أن باتت الثقافة إعالمها وترفیهها) المعلم األعظم(حاز والت دیزنیعلى لقب)األول

  .1تنظیًرا

العام كأسلوب للحیاة إلى سلعة قابلة  الثقافة وتم اختزالها في معناهومن ثم تحولت 

وتهمش القیم االجتماعیة وتقضي على  والتسوق، ووسیلة إعالنیة فعالة تخترق العقول للتداول

أصبحت ثقافة السلعة ورموزها المعلن عنها  والخصوصیة التاریخیة لشعوب العالم، كما الهویة

من العقالنیة والرشد إلى سلوكیات تمیل  ا، وتحولت سلوكیات البشرجودة السلعة ذاته من أهم

 نحو الرغبة في االمتالك) المستهلك(المتلقي  الوجدانیة والعاطفة غیر المدروسة، حیث ینزع نحو

  واالرتباط العاطفي بالسلعة دون وعي أو إدراك،وهو في الحقیقة قد ال یحتاج إلى هذه 

                                                 
  .350، صـ2001، )د ط(، 265الثقافة العربیة وعصر المعلومات، الكویت، عالم المعرفة، العدد : نبیل علي1
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السلعة،وبذلك تحولت قیم اإلنتاج إلى قیم استهالكیة،وأصبح امتالك السلعة یعني 

واالستهالك إلى هدف  متمیزة بین أعضاء جماعته، ومن ثم تحول التسوق الحصول على مكانة

  .1في ذاته

حت المصالح هي التي تحدد األفراد، فأصب ومن هنا تغلبت القیم المادیة على عالقات

 السریع هي اإلطار الحاكم في المجتمع، وأدى لعالقات اإلنسانیة، وأضحت قیمة الكسب شكال

 انهیار(والالمباالة واالستهتار حتى في أرواح الناس  إلى االستخفاف بأهمیة تجوید العمل ذلك

على األسرة أن توارت قیم ، وكان من نتاج ذلك )المجاالت العمارات، سلوكیات الحرفیین في كافة

وتحول كل عضو داخل األسرة  واإلخالص والمودة والتعاون بین أفراد األسرة األصالة والمحبة

في سلوكیاته ورد فعله في  إلى شيء مادي،حیث اختفت لدیه المشاعر الوجدانیة، وأثر ذلك

تعاون بین األفراد، یتضح ذلك مثًال في اختیار شریك الحیاة،وغیاب ال(مواقف الحیاة المختلفة 

  .2)إلخ...الفردیة  واالهتمام بالمصالح

 منتجات ثقافیة تحول العالم إلى عالم رقمي ما یطرح من وفضًال عن ذلك، وفي ضوء

فضاء  مستخدمو اإلنترنت ببرامجهم المتنوعة في یخلقها یحتوي على ثقافة رقمیة وبیئة حركیة

 ثقافة جدیدة هي الثقافة االفتراضي، ویحدث معه تشكلالسایبري  اإلنترنت، حیث یحدث التفاعل

 ذاًتا خیالیة مجتمعه اآللي اإللكتروني، اإلنسان الرقمي في بهذا یتجسد لنا السایبریة اآللیة،

افتراضیة في عالم  جدید یتحول فیه اإلنسان إلى مجرد ذات حقیقیة، ومن ثم یتولد لنا مجتمع

  .3فضائي واسع ومفتوح

 صناعة الثقافة للكثیر من الرموز والمعاني ما سبق من صور اختزالوباإلضافة إلى 

 الذي طرأ على قیمة وأهمیة لغتنا العربیة األصیلة في مجتمعاتنا، نجد أیًضا التغیر الثقافیة

 الثقافیة وتراثنا الثقافي، حیث إن تقبل الشعوب التي تعتبر من أهم مقومات هویتنا األصیلة،

ومحتویاتها،  مفردات لغویة جدیدة للتعبیر عن أدواتها الجدیدة یجلب معهواالختراعات  لإلبداعات

   اللهجة الدارجة لغویة أجنبیة مقبولة اجتماعًیا، وتستخدم في استخدامها كما هي، كمفردات یتم

                                                 
المجتمع االستھالكي : ثقافة االستھالك والتنمیة االجتماعیة، أعمال الندوة السنویة الثامنة لقسم االجتماع: أحمد مجدي حجازي1

ل التنمیة في مصر، تحریر أحمد مجدي حجازي، مطبوعات مركز البحوث والدراسات االجتماعیة، كلیة اآلداب، جامعة ومستقب
  .115، صـ2001القاھرة، 

  115، صـ2009ن، .اإلشكاالت والتحدیات، د: أحمد مجدي حجازي، الخطاب الثقافي للعولمة2
، سلسلة عالم المعرفة، العدد "الجتماع العربي واالتصال عبر الحاسوبمقاربة في علم ا"علم االجتماع اآللي : علي محمد رحومة3

  .131- 129، ص ص 2008، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكویت، 347
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المتأمرك،  أو) الغربي(المتغورب  یستخدمها األفراد للتعبیر عن سلوكهم ولیست الفصحى، حیث

  .1)دراسًة أو تأثًرا(الثقافة الغربیة  وأنه یمتلك

أصیل  للقضاء على الثقافة واللغة القومیة كرمز سعت العولمة بآلیاتها المختلفة... وهكذا 

أسالیب هذا الهجوم  أولو لهجوم شامل ومن اتجاهات عدیدة،  حیث تتعرض اللغة اآلن للثقافة،

واإلعالم والمعلومات، فاللغة  اإلنجلیزیة هي لغة تكنولوجیا االتصال أن اللغة یتمثل في

ضعف االرتباط باللغة العربیة،  وهذا من شأنه أني اإلنترنت هي اللغة اإلنجلیزیة المستخدمة في

 والقیم المرتبطة بها، وبذلك یتأسس فراغ إلى هجر الثقافة الطبیعي أن یؤدي هجر اللغة ومن

نتیجة لضمور  علیه أفول الثقافة العربیة والهویة الثقافیة یمكن أن نطلق ، وهو ما2لغوي وثقافي

  .أهم ركائزها أال وهي اللغة

 لها یحیا فیه األفراد، ظهرت ثقافة جدیدة كانت وفي إطار العالم اإللكتروني الفسیح الذي

 مجتمًعا ثقافة الصورة، حیث أصبح المجتمع اإلنساني الصدارة والتقدم المستمر والسریع، وهي

 محل ثقافة الكلمة ، بحیث حلت ثقافة الصورة3وتهیمن علیه تتخلله الصور بشكل خاطف وسریع

  .4بشكل كبیر

 السحري للنظام الثقافي الجدید، فقد أصبحت ومن ثم تصبح ثقافة الصورة هي المفتاح

مستقبله، وهي  یمتلك سائر مقدمات التأثیر الفعال في بحد ذاتها خطاًبا ناجًزا مكتمًال  الصورة

اللغوي لكي تصل إلى أي  باتت الصورة قادرة على تحطیم الحاجز الكلمة، حیث بذلك عكس

 المظهر والشكل واإلبهار واللمعان ، ونتیجة لذلك فقد طغت ثقافة5داره إنسان في عقر

هیمنت ثقافة  الجوهر والمضمون والقیمة والعمق، كما على حساب ثقافة واالستعراض والمهرجان

  .6خاللها تحویل البشر إلى سلع من عة النجوم التي یتمصنا

االنتماء "خلقت شكًال جدیًدا لالنتماء یسمى بـ لقد خلقت صناعة الثقافة ضمن ما

تشكل تجاوًزا للحدود القومیة، فإنها في الوقت نفسه تشكل  ،حیث إنه إذا كانت العولمة"الرمزي

  بحیث  -كما سبق اإلشارة  -ال والمعلومات التي توحدها وسائل االتص للقریة الكونیة مقدمة

                                                 
  .272، ص 2004التغیر االجتماعي، دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان، : معن خلیل العمر1
دراسات مصریة في علماالجتماع، مركز البحوث والدراسات : ونشأة الثقافات الفرعیة في مظاھر االنھیار"ثقافة الشباب : علي لیلة2

  .298، ص 2002االجتماعیة، كلیة اآلداب، جامعة القاھرة، 
المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، 311، سلسلة عالم المعرفة، العدد "السلبیات واإلیجابیات"عصر الصورة : شاكر عبد الحمید3

  .11، ص 2005ویت، الك
  .321نفس المرجع، ص 4
  311علي لیلة، مرجع سابق، ص 5
  .430 –429شاكر عبد الحمید، مرجع سابق، ص ص 6
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عصر جدید،  مفرداتها إلى إنسان جدید یأخذ مالمحه من یتحول اإلنسان الذي یستوعب

ألمته أو قومتیه،  انتماؤه للقریة الكونیة أقوى من االنتماء یغدو ولغته من لغة المسیطر، وبالتالي

یستوعبون هذه القیم، إلى  شریحة الشباب الذینالمجتمع، وال سیما  أفراد واستناًدا إلى ذلك یتحول

  .1والثقافیة والدینیة وحتى الجغرافیة االنتماءات اللغویة والقومیة متحررین من یین أناس عالم

وفي إطار الكوننة المسیطرة على العالم أجمع،غدت الشركات المتنافسة اآلن على 

لمتعد المنافسة قائمة على أساس نوعیة تبیع المنتجات بل تبیع وتروج الرموز، بحیث  السوق ال

فیما یتعلق بالحرب التجاریة على  ومتانتها وجمالها وجدتها، بل أصبحت المسألة البضاعة

وال سیما الشباب  - األرضیة مرتبطة بالصورة واالنتماء الرمزي،فقد أصبح األفراد  مستوى الكرة

مطاعم ماكدونالد بغض النظر عن  یقتنون األحذیة األمریكیة ویرتادون - الثالث  في العالم

لسلع معینة عن  یمنحهم هذا شعوًرا باالنتماء إلى الغرب،وهكذا یعبر اقتناء األفراد حیث السعر،

على  المبالغ الخیالیة تتفوق على القیمة بحد ذاتها، وهو ما یفسر رمزیة إنفاق بلهویات موه انتماء

 التالعب بالرموز وق، بل أیًضا إلىفقط إلى التنافس على الس اإلعالن الذي یهدف لیس

  .2الصورة والواقع واإلغراء باالستهالك بما یمحو التمییز بین وتوظیف األوهام والخیال

 اآلن أصبح إلى تلك الحقیقة مؤكًدا على أن االستهالك في هذا الصدد} جان بودریارد{وقد أشار 

 إلى دالالت رمزیة دالالتها المادیةیتمركز حول صناعة الرموز،حیث تنتج سلًعا تتحول من 

دالالت رمزیة یرتبط  في المعاني القدیمة، فتتولد معان جدیدة ذات معنویة، مما یؤدي إلى تغییر

  .3بها المستهلكون

" حدود اً "والقومیة تطرح إیدیولوجیا العولمة  والوطنیة وهكذا فبدال من الحدود الثقافیة

لمیة قصد الهیمنة على االقتصاد واألذواق والفكر ترسمها الشبكات العا مرئیة غیر أخرى

  .والسلوك

 الثقافیة مقدمة لمخاطر أعظم على الدولة الوطنیة واالستقالل وتعد مخاطر العولمة على الهویة

  .المركز تعنى مزیًدا من تبعیة األطراف لقوى الوطني واإلرادة الوطنیة والثقافة الوطنیة فالعولمة

                                                 
  .299علي لیلة، مرجع سابق، ص 1
 عبد الغني عماد، الثقافة والعولمة والتقانة، متاح على الموقع اإللكتروني اآلتي2

: www.tourathtripoli.com/.../dirasset_fi.../al3awlama%20w%20alssakafa.pdf  
المجتمع االستھالكي ومستقبل الثقافة في مصر، أعمال الندوة : ، في"األشكال واآللیات"العولمة والثقافة االستھالكیة : آمال عبد الحمید3

، 2001البحوث والدراسات االجتماعیة، كلیة اآلداب، جامعة القاھرة، السنویة الثامنة لقسم االجتماع بكلیة اآلداب، مطبوعات مركز 
  .113صـ
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یتركز على احتالل العقل واإلرادة وجعلهما  ال تخلو العولمة من توجه استعماري جدید

قوة الدولة أو إنهاكها  وفق أهداف المستعمر وفي إطار خططه ومصالحه مع تحیید یعمالن

نوع من اإلدراك الواقعي مع االجتماعیین وفرض  مقومات حضورها وتأثیرها وانتزاع واستالبها

  .1واإلرادة والقوة وطاقات الروح وباإلیمان وقدراته الخالقة عند المؤمنین شلل بالوعي المنقذ إلحاق

 إن الغرب یرمي إلى تحقیق أهدافه بكل الوسائل الممكنة، ویضعها على رأس مشاریعه

آلخرین  قیما تخریبو  ومنها فرض التبعیة من خالل االختراق والغزو الثقافیین وسیاسته

والتركیز على ما هو في سطح  میولها الصاعدة بدغدغة غرائزها وتوجیه واستقطاب األجیال

مستفیًدا  لحصرها في حیز السطح من االهتمامات والمهام والتطلعات لدیها البشریة االهتمامات

إلى زعزعة الثقة ثم والثروة التي لدیه في هذا المجال للوصول  التفوق والقوة والسیطرة من فاعلیة

الثقافیة ألمة من األمم؛  نعرف أن أهم مقومات الشخصیة الشخصیة ومقومات اآلخر ونحن محو

  .2واألعراف ومكونات الذاكرة التاریخیة لألمة والسمات والعادات والتقالید والدین اللغة

بعاد والجغرافیة إلى األ قد تجاوز مخطط التفتیت للمجتمع العربي األبعاد السیاسیةو 

والروحیة وتأتي العولمة لتحقیق هذه األهداف، لذا فإن العولمة  والفكریة والثقافیة االجتماعیة

طیاتها نوًعا آخر من الغزو الثقافي أي قهر الثقافة األخرى لثقافة أضعف  في أصبحت تحمل

 مجرد صراع الحضارات أو ترابط الثقافات بل أنها توصي أیضا تعني منها ألن العولمة ال

والشبابیة، وبهذا تختلف العولمة عن العالمیة والتي تعني إغناء  االستهالكیة باحتمال نشر الثقافة

یعني إلغاء الحوار والتبادل  العولمي فاالختراق العولمة تعني اختراقها، بینما الثقافیة الهویة

 خاللهما یتماللتین من  األداتین هما ویستهدف العقل والنفس والذین الحضاري والحلول محله

یتناسب مع خصائصنا  وقبول ما هو مفید ومحاربة ومواجهة ما ال والتسریع والتأویل التفسیر

 السمعیة إلى السیطرة عن طریق الصورة ااالیدولوجی طریق بحیث انتقل من السیطرة عن

  .والبصریة التي تسعى إلى تسطیح الوعي

  

  

                                                 
  .264، صـ2003ن، .، د16الصھیونیة والعولمة، الفكر السیاسي، العدد : سعید یعقوب1
، 1985ط، .الشباب العربي ومشكالتھ، موسوعة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكویت، د: عزت حجازي2
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  )واالغتراب الثقافي بالهویة الطرق االعتزاز مفترق بین العربي الشباب :الثالث المحور

استحوذ البعد الثقافي لظاهرة العولمة على جانب كبیر من اهتمام الدراسات التي عنیت 

االقتصادي منها، ویمكن تبریر ذلك بتحلیل الظاهرة بكیفیة ال نجدها في األبعاد األخرى، حتى 

ستكون واحدة من أبرز اآللیات الفاعلة في  1}السید یاسین{بالنظر إلى الثقافة كما أوضحها 

المجتمع الكوني، فالثقافة ستصبح من أهم مصادر القوة في عصر المعلومات، حیث إن الثقافة 

أصبحت سلعة ینطبق  - ود بفضل التطور الرأسمالي القائم على التطور المستمر خارج الحد

    علیها من األحكام واإلجراءات ما ینطبق على سواها من السلع المادیة

وتهدف العولمة في بعدها الثقافي إلى االختراق الثقافي، حیث السیطرة على اإلدراك 

أن التمدد والتداخل الثقافي العالمي } مایك فذرستون{وسلب الوعي والهیمنة الثقافیة، وهنا یؤكد 

فهو عملیة تقوم " نطاق من التفاعل والتبادل الثقافي،"ؤدي إلى نشأة كیان عالمي یعرف بأنه ی

فیها سلسلة من التدفقات الثقافیة إلفراز تجانس ثقافي وفوضى ثقافیة في آن واحد، حیث ردود 

غرب التغییر لتدعیم النظام القائم، تبحث في الهویة والتراث، وتتغافل الحاضر، تنقل عن ال أفعال

  .2وتتحدث عن الموروث

ونتیجة لذلك یصبح اإلنسان العربي المعاصر منفصًما عن ذاته، مغترًبا في ثقافته، ال یعرف 

كیف یواجه تجلیات العولمة وٕاشكالیة الخصوصیة، فیعیش عالًما من الوهم ونسًقا من الخیال 

خرًجا إال أن ینكص إلى یصنعه لنفسه، إما هرًبا من واقعه أو عجًزا عن الفكاك منه، فال یجد م

ماضیه یتباكى علیه، ومع ذلك قد یسعى للعصرنة والمظهریة المصطنعة، فیصبح ممسوخ 

الشخصیة، فاقد الهویة، غیر قادر على التكیف مع الواقع، أو التصالح مع األنا، أو التعایش 

  .الحر مع اآلخر من أجل إعادة إنتاج الذات

الثقافة العربیة بمختلف مستویاتها المادیة والروحیة، ثنائیة ومن ثم فإن تلك الثنائیة التي تطبع 

التقلیدي والعصري، تعمل على تكریس االزدواجیة واالنشطار داخل الهویة الثقافیة العربیة 

، وهو ما یعد نتیجة مباشرة لعملیات االختراق ) الفردي والجمعي والوطني(بمستویاتها الثالثة 

  لتطور الهائل الذي عرفته وسائل االتصال السمعیة والبصریة التي الثقافي الذي یقف وراءه ذلك ا

                                                 
، ینایر 1صناعة الثقافة في عصر العولمة وأثرھا في تغییر مالمح الھویة الثقافیة، ھرمس، المجلد الثاني، العدد : شریف محمد عوض1

  .105، صـ2013
  .107نفس المرجع، صـ2
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أصبحت اآلن تغطي العالم كله بواسطة البث عبر األقمار الصناعیة التي تخترق جمیع البیوت، 

   . وتمارس الهیمنة الثقافیة على بلدان العالم الثالث وبلدان أوربا أیًضا

ویعبر الصدام ما بین الثقافات الناجم عن عملیات االختراق الثقافي عن أزمة حقیقیة تلم      

بالهویة الثقافیة لبعض البلدان، وانعدام في التوازن بین األخذ والعطاء والتأثیر والتأثر، إذ تجد 

یث إنها تحتكر فیها أمم نفسها متخلفة ومستغلة من أمم قد سبقتها في میادین العلم والتقنیة، ح

  .لنفسها ما تظن أنه سبب تفوقها وتقدمها، وتمنعه عن غیرها إلطالة أمد هیمنتها وسیطرتها

في نظریته التي تتلخص في فكرة أن الصراعات } صمویل هانتنجتون{وُیصدق على تلك الحقیقة 

ما یظهر  المقبلة بین الكیانات الدولیة المختلفة، سوف تكون صراعات ثقافیة قبل كل شيء، وهو

إنه في العالم الجدید لن تكون الصراعات المهمة والملحة والخطیرة بین الطبقات : في قوله

الصراعات  االجتماعیة، أو بین الغني والفقیر، أو بین جماعات أخرى محددة اقتصادًیا، وٕانما

  .ستكون بین شعوب تنتمي إلى كیانات ثقافیة مختلفة

لغربیة تروج لثقافاتها وقیمها وأنماطها السلوكیة المتناقضة ففي الوقت الذي أصبحت المجتمعات ا

والحضاریة لبلداننا التي أصبحت  الثقافیة مع ثقافاتنا المحلیة، والتي باتت تهدد الخصوصیات

ثقافیة من خالل ما أفرزته العولمة والتكنولوجیا، وبما أن ثقافة اآلخر ثقافة  تعیش حالة تبعیة

 أین وتحدید الثقافیة مجتمعاتنا یقف أمام تحدیات المحافظة على هویتنااستهالكیة فإن شباب 

ففي عصر العولمة وانتشار ما یسمى بالثقافة اإللكترونیة أصبح  فیها الثابت عن المتحول، یتمیز

السیاسة واالقتصاد أصبحت اللغة من أشد األسلحة  فعلى صعید. أمام تحد خطیر العربيالشاب 

وذلك بعد أن فرضت القوى السیاسیة وقوى المال والتجارة سیطرتها على األیدیولوجیة ضراوة 

یفعل ما كانت تفعله في الماضي  أجهزة اإلعالم الجماهیري التي أصبح وابل رسائلها وهوائیاتها

منصات الصواریخ الموجهة وال یناظر ضراوة اللغة إال صمودها فهي القلعة الحصینة للذود عن 

، وذلك تحت شعار الموضة والتفتح على اآلخر ومواكبة تطورات العصر 1ةالهویة والوحدة القومی

الشرعیة داخل  وما نشاهده الیوم في واقعنا من اختالط وانحالل لألخالق وانتشار للعالقات غیر

وأیضا انتشار للجریمة واختطاف األطفال والعنف واالغتصاب والغش والرشوة  مؤسساتنا التعلیمیة

لصور اإلباحیةبین الشباب خیردلیل على مخاطر وسلبیات القنوات الفضائیة والمخدرات وتبادل ا

  الحدیثة ومن المنطقي أن  وشبكة االنترنت والهواتف المحمولة وغیرها من الوسائط اإلعالمیة

                                                 
  .233الثقافة العربیة وعصر المعلومات، مرجع سابق، ص : نبیل علي1
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یكون لهذا الصراع ذي الطابع التربوي صیغته الخاصة في عصر المعلومات والمعرفة، حیث 

ى جاهدة إلى عودة التربیة هي األخرى تحت شعار حمایة حقوق نجد الوالیات المتحدة تسع

 یمكن التربیة اإلنسان ناظرة إلى هذه العودة كشرط أساسي لنجاح عودتها االقتصادیة، فعن طریق

  .1تنمیة النزعات االستهالكیة لدى الصغار الذین هم زبائن المستقبل

جهزة ومؤسسات اإلعالم وفي هذا المجال یجب تأكید ما یمكن أن یمارس من خالل أ

الفضائي والعالقات العامة التابعة للمؤسسات والشركات الكبرى متعددة الجنسیات واإلشارة إلیه، 

والتي یمكنها التأثیر على شعوب البلدان األخرى وتوجیهها بطریقة تخدم السیاسات العامة 

 ة عابرة القارات والمجتمعاتوالخاصة للدول الكبرى مالكة هذه اآللیات اإلعالمیة والفكریة الجبار 

، ذلك في الوقت الذي تقع فیه الشعوب األقل تقدًما في العلوم والتكنولوجیا والصناعة والقومیات

واإلنتاج الغزیر في مجال المعرفة واالتصال والمعلومات تحت تأثیر ووطأة هذه اآللة الضخمة 

لصناعة المعرفة التي تسعى إلى لإلنتاج اإلعالمي والثقافي الغربي، وتحت السیطرة الكاملة 

ز مصالحها وأهدافها صیاغة المفاهیم والتاریخ والقیم وصناعة الرأي العام في تلك الدول التي یعز 

صناعة "، ومن ثم ظهرت بذلك صناعة عالمیة جدیدة غیر مرئیة تعرف باسم االستراتیجیة

ة وتغییر العقول وخلق هندسة الثقاف: "}سكینر{، أو كما یقول "صناعة الوعي"أو " العقول

فقد أضحت صناعة الوعي أو تصنیع العقل وصیاغة ثقافات الشعوب فًنا دولًیا أو ". االعتقادات

تقنیة تملك زمامها الدول الغربیة الرأسمالیة بصفة عامة، والوالیات المتحدة األمریكیة بصفة 

یكیة نفسها كنموذج وحید خاصة متمثلة في الشركات متعددة القومیات ، حیث تطرح الثقافة األمر 

یجب أن تخضع له جمیع الثقافات، بل علیها أن تتمثله وتعید صیاغة مفاهیمها باالستناد إلیه، 

وتتصور كل ثقافة ال تخضع لمنظومتها األخالقیة ونهجها االستهالكي ومعاییرها القیمیة عدوًا 

ننا أن نلمس هذا یجب مواجهته وقمعه حتى یعلن طاعته ویكف عن التحدي والتمیز، ویمك

حول } صمویل هانتنجتون{، وفي نظریة "نهایة التاریخ" حول } فوكویاما{بوضوح في نظریة 

  .2"صدام الحضارات"

في حدیثه عن أحد } فولكنر{وتجدر اإلشارة هنا إلى ما نبه إلیه وزیر الخارجیة الكندي 

أنه إذا كان االحتكار أمًرا سیًئا : "أبعاد الهیمنة المتفردة للوالیات المتحدة على العالم، حیث قال

  في صناعة استهالكیة، فإنه أسوأ إلى أقصى درجة في صناعة الثقافة، حیث ال یقتصر األمر 

                                                 
  .229نفس المرجع، ص 1
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، حیث یقوم الفكر األمریكي الذي یقود "على تثبیت األسعار، وٕانما تثبیت األفكار أیًضا

صراع الحضارات أم حوار : وفًقا لما جاء في البیان الختامي لندوة القاهرة حول - الحضارة الیوم 

لوقت الذي یحاول فیه الغرب إرساء نفسه بتفریغ اإلنسان من الشعور، ذلك في ا - الثقافات؟ 

بصفته الحضارة الوحیدة، حیث یختزل التنوع الثقافي  وینظر ) السیما الوالیات المتحدة األمریكیة(

  . إلى تجاربه باعتبارها تجارب كونیة

 في عالم تحكمه أیدیولوجیات العولمة- وهكذا فقد أضحت ثقافة القوى العالمیة المسیطرة 

ق الدفاعات الثقافیة للمجتمعات النامیة، ونتیجة لذلك تفرض ثقافة الغالب وطرائقه مناسبة الخترا

بأن المغلوب : }ابن خلدون{في العیش عبر آلیة التقلید والمحاكاة في البدایة على ما یذهب إلیه 

عابها مولع أبًدا بثقافة الغالب في زیه وشعائره وسائر عوائده، وهي الثقافة التي یتم في النهایة استی

وهنا أصبح من . لتصبح عناصر في منظومة القیم القومیة التي تنظم التفاعل االجتماعي

الصعب الحفاظ على الهویة الثقافیة في مواجهة ثورة االتصاالت والضخ اإلعالمي المتواصل، 

وهو األمر الذي جعل القیم الغربیة حاضرة في ثقافتنا وتؤدي دورها في توجیه سلوكیات البشر 

  .صة شریحة الشبابوبخا

في هذا الصدد إلى أن عولمة الثقافة إنما هي ناتجة عن تغییر } إبراهیم بدران{ویشیر 

ومن هنا فإن العولمة . أدوات صنع الثقافة التقلیدیة، ونشوء أدوات ووسائل أخرى لصنع الثقافة

یع جذب تتیح الفرصة للمجتمعات القادرة على اإلبداع واالبتكار والمنافسة، والتي تستط

اآلخر،استناًدا إلى خلفیة قویة لكي ترسل مفرداتها الثقافیة أو تعولم هذه المفردات، وبالتالي فال 

یتوقع أن تكون الدول األضعف هي التي تسیطر على الفضاء العولمي بما لدیها من منتجات 

األمریكیة  متواضعة ال ترقى إلى مستوى التنافس مع الدول الصناعیة الكبرى كالوالیات المتحدة

وبهذا تصبح الثقافة أداة غیر شریفة في ید بعض الدول، تستغلها . إلخ...أو الیابان أو فرنسا

من  - بلغة الیوم  - لخدمة مصالحها والترویج لسیاساتها وأیدیولوجیاتها، بل إنها أصبحت سالًحا 

  .1أسلحة التدمیر الشامل التي یجب أن یحذر استعمالها

 سریعة كونیة قریة أن العالم قد أصبح الیوم -ا سبق اإلشارة كم-وال نستطیع أن ننكر

التغیر والتأُثر ببعضها البعض فالوقوف على طبیعة التحدیات التي تواجه جیل الشباب تمنحُنا 

  معطیات  معرفة كافیة عن واقعنا الحالي وكیف نتجه نحو المستقبل وما الذي تفرضه علینا

                                                 
  .115 – 113المرجع، ص ص  نفس1
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م حصون أمتنا المنیعة إذا استطعنا أن العولمة من ضرورة احتواء الشباب الذین ه

نسلحهم بالوعي والمعرفة والثقافة الكافیة لمواجهة هذه التحدیات، وقد عبر أحد الباحثین عن ذلك 

یمكن أن نقول إن جیل الشباب هو أمضى أسلحة العالم العربي في صراعه المصیري من : "بقوله

جع معظم الكتابات واألبحاث العدید وتر ". أجل خروجه من كهوف الظالم وصنع مستقبل أفضل

لدیه، هذا الصراع یؤدي  من المشكالت التي یعاني منها شباب الیوم إلى اضطراب النسق القیمي

مما یؤثر على " وجدانًیا"ویصبح مضطرًبا ویفقده اإلحساس بالهویة بالشباب إلى اضطراب هویته

التحدیث الفكري الذي یطال ب طریقة سلوكه وأفكاره فقبل كل تحدیث مادي وجب االنطالق

والتعلیمیة ثم المجال السیاسي واالقتصادي واالجتماعي، وال مجال لالختالف  المجاالت الفكریة

في هذا المستوى عند القول بأهمیة الفكر في جعل التحدیث مساًرا وطنیا جامًعا یتفق بعد تشكل 

  .1وعیهم المدني وتحررهم من الخرافة والقیود والجهل

 للعیان أنها الیوم مهددة"ا اضحً الخوف من عواقب ثورة المعلومات واالتصال الحدیثة و  أصبح    

 والمعلوماتیة التي تلح علینا باالنفتاح بالمعرفة والصورة والصوت، تحت وطأة قوى التكنولوجیا

بیوتنا حیث أنموجة الوسائط المتعددة الوافدة إلینا عبر األقمار الصناعیة المختلفة والتي تلج إلى 

منا سلبت قیم أطفالنا وشبابنا ونحن نتفرج علیها دون أن نحرك ساكًنا،بدواعي  دون طلب اإلذن

 وشبابنا فیما وٕارشاد أطفالنا اآلخرین، ومن دون أن نقوم بتوجیه ثقافات التحضر واالنفتاح على

كأولیاء أمور  مهتمین فیها، كما أننا أصبحنا غیر یعیشون وأیًضا مراعاة البیئة التي یختارونه

العربیة، والتي  أصبحت تشكل هاجًسا داخل األسرة بالحوار مع أبنائنا في العدید من القضایا التي

الجنسیة والزواج،والصداقة والتعارف  لعالقات فیها مع األبناء من الممنوعات مثال أصبح الحدیث

لمعرفة هذه  - نموهم  خالل مراحل یدفع باألطفال والشباب والحب وتبادل المعلومات، وهذا ما

إشباع رغباتهم  إلى اللجوء لوسائط االتصال واإلعالم المختلفة، وذلك من أجل -المسائل 

 سنن سنة من وحاجاتهم، وهذا اإلقبال من طرف الشباب على مستحدثات اإلعالم الجدید هو

  .الحیاة فهم یتطلعون أكثر من غیرهم إلى كل ما هو جدید

 تكریس الذي تمارسه العولمة ال یقف عند حدود تراق الثقافيوجدیر بالذكر أن ذلك االخ

  الثنائیة واالنشطار في فحسب، بل إنه یسعى أیًضا إلى تكریس االستتباع الحضاري بوجه عام

 الصاعدة والقادمة أیًضا ، ومن ثم على تفتیتها وطمسها على مدى األجیال الهویة الثقافیة والعمل

  الكثیر من الدول مأزًقا ال تحسد علیه،وخصوًصا في سیادتها الفعلیة على أراضیها،والسیما  تواجه

                                                 
  .12، صـ2015، 1.انھیار مشروع الحداثة العربي، مؤسسة مؤمنون بال حدود للدراسات واألبحاث، المغرب، ط: عبد المنعم شیحة  1
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 الدول وقوانینها والنظام الدولي الجدید أطواق سیادات تلك بعد أن حطمت العولمة الكونیة

للحدود  ثقافة عولمیة مخترقة لیس ادة وانتشاروجهازها اإلعالمي، من أجل سی وحدودها وأسواقها

اإلحساس  بل للقارات، وعلیه فسوف یتالشى للفضاءات، وشركات عابرة لیس للمجاالت بل

  . بالهویة والخصوصیة الثقافیة

في  العلمي والتكنولوجي من تطورات واسعة فقد كان لما خلفته العولمة في بعدها

العربي  على مستوى العالم، وعلى المستوى اإلقلیمي واالتصالتكنولوجیا المعلومات  استخدام

القرن العشرین آثاًرا  واخر الثمانینیات وأوائل التسعینیات منآ یقفز بمعدالت كبیرة من الذي أخذ

العلم لالختراق الثقافي والهیمنة  الثقافي في تلك البلدان، حیث تم توظیف على النسق عظیمة

وٕان تعددت آلیات هذه الهیمنة كًما  هدف طمس هویة الشعوب، وهذاالتقلیدیة ب الثقافات على

  .ثقافة قومیة وأخرى وكیًفا بین

 إلى الدور الجدید للثقافة في ظل الثورة} فتحي عبدالفتاح{وقد أشار في هذا الصدد 

، وهل )الصناعیة، الكمبیوتر، الفیدیو كاسیت،اإلنترنت الدش، األقمار(والتكنولوجیة  المعلوماتیة

أن تجرى تغییرات  على نشر الثقافة واإلنتاج الثقافي، أم أنها یمكن آلیات جدیدة تساعد هي مجرد

العولمة التي حولت  بمفهومها القومي والعالمي، وال سیما في عصر في مفهوم الثقافة جوهریة

الثقافیة  وأدت إلى تراجع بعض المنطلقات - اإلشارةكما سبقت - الكونیة ما یشبه القریة العالم إلى

السائد عالمًیا، الذي  واالستقاللیة الفكریة لصالح المنتج الثقافي التقلیدیة مثل الهویة الثقافیة

  .1العلمیة والتكنولوجیة تملكه وسیطرته على أدوات الثورة خالل استطاع أن یغزو العالم من

 ة، فأشاعتالتي ضخت قیًما متناقضة ومنحرف وُیعد اإلعالم في هذا السیاق من المتغیرات

 أحیان كثیرة مضامین إعالمیة تتناقض مع الفوضى في ثقافة المجتمع، حیث إنه یبث في

 المختلفة على نقل تیارات وأفكار وصور لنماذج احتیاجات الواقع، فقد یعمل اإلعالم بوسائله

 یتخلق تناقض أو عدم تكامل في بنیة هذه تتالءم ونظائرها في الثقافة القومیة، ومن ثمال

التي تبثها اإلذاعات المختلفة حتى العربیة منها،حیث  ثقافة،وهو ما یظهر بوضوح في البرامجال

 ذات الصلة وتغلغل قیم الرأسمالیة في المؤسسات الوطنیة إظهار تفوق الحضارة الغربیة یالحظ

  األخرى، تفوق الغرب على ما عداه من الجنسیات ترسیخ بالثقافة، وكلها تصب في إطار

   تدفق هذه الرسائل الكثیر من الباحثین في العالم الثالث، حیث إن المشكلة التي یثیرهاهي  وهذه

                                                 
  .34، صـ 2001المصریة العامةللكتاب، القاھرة، صناعة الغد بین العلم والخرافة، سلسلة األعمال الخاصة، الھیئة : فتحي عبد الفتاح1
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التكنولوجیة،  وقدراتها المراكز الرأسمالیة بكل قوتها ونفوذها وعنفوانها اإلعالمیة والثقافیة یأتي من

مستقبلة لهذه  تصبح في الواقع مجرد األطراف كمجتمعات العالم الثالث، التي ویصب في دول

جمیع الحاالت  وأحیاًنا مدمرة، وهي في اإلعالمیة والثقافیة بكل ما فیها من قیم سلبیة ئلالرسا

  . الثقافیة لهذه المجتمعات أخطار الغزو الثقافي مما یهدد الخصوصیات تحمل

ومسایرة ثقافة  إستراتیجیة الحفاظ على الهویة الثقافیة بین الثابت والمتحول: المحور الرابع

  اآلخر

یمتلك تراثًا ثقافیًا ثریًا وعمیقًا، بنى من تنوع عناصره البشریة، ومن تعدد  العربيالوطن 

  .ومن تنوع الحضارات المؤثرة فیه الدیانات به

المالمح اإلیجابیة ألى ثقافة، وٕاذا كنا  تختفيمجتمع تبرز أو  ألي الحضاريووفق المد أو الجذر 

یة لثقافتنا العربیة یحجبها بعض الحجب، مما ، فإن المالمح اإلیجابحضاريمرحلة جذر  فياآلن 

  .یسهل األمر كثیرًا على ثقافة المرحلة الراهنة وهى العولمة

فى كل مكان لرسائل إعالمیة  تلك المرحلة التى تتبلور مالمحها بحكم تعرض اإلنسان

تهدد الخصوصیات الثقافیة ألبناء المجتمعات  خطارأوثقافیة متشابهة، معنى ذلك أننا أمام 

  .العربیة

مجتمعاتنا  تجد أرضًا خصبة في" معولمة"تبثه من مواد إعالمیة  فالقنوات الفضائیة وما

المستقبل لها، ویمكن ) الشاب(من قوة بناء المورد البشرى  انطالقاالعربیة تتفاوت خصوبتها 

  :1التكنولوجیة" المعولمة"تقسیم الشباب إلى ثالثة فئات رئیسیة تبعًا لتأثرهم بأدوات العولمة 

  :الفئة األولى

شباب حصل على فرص تعلیم جید وأمتلك مهارات متعددة یتقن أكثر من لغة، هذه الفئة 

إلى األثریاء القادرین على شراء خدمات تعلیمیة أرقى من المتاح، وفرص  اقتصادًیا تنتميبالطبع 

فإن أسواق العمل أمامهم متاحة وواسعة، تلك الفئة تجید استخدام  وبالتاليأفضل ـ  تطویر معرفى

  .تكنولوجیا االتصال بمهارة وتستفید منها فى إنجاز أعمالها

                                                 
  2013فبرایر، 13الشباب العربي والعولمة، موقع آفاق عربیة وتربویة، : أمجد قاسم1
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وال تصطدم تلك الفئة كثیرًا بالقیم المنبثقة عبر القنوات الفضائیة وٕان كانت تنعكس على 

مظهرهم وسلوكهم وموسیقاهم وسیاراتهم وطبیعة عالقاتهم بالجنس اآلخر وحتى بمجموعاتهم 

ارنة بنظرائهم ـ تحكمهم عالقات أسریة فهم شباب تمتع بقدر كبیر من حریة االختیار ـ مق. وأسرهم

  .أكثر مرونة وأقل عبئاً 

بصورة عامة ال ینشغل شباب تلك الفئة بالقضایا السیاسیة المحلیة وال بتبعات السیاسات 

المتبعة طالما لم تمسه، إال أن األحداث اإلقلیمیة قد كشفت عن حس عروبي لم یكن متوقًعامن 

ات المظاهرات في كافة الدول العربیة من الجامعات هذه الفئة حیث شاركوا وقادوا عشر 

تمتلك هذه . احتجاًجاعلى الممارسات األمریكیة في العراق، وعلى العدوان المستمر في فلسطین

الفئة قدرات واسعة على التشبیك على مستوى دولي، فنجد بعض منهم أعضاء في شبكات دولیة 

  .غیر حكومیة

فاهیة جدیدة وٕامكانات أعلى للمعرفة والمتعة وفرص أمدت العولمة تلك الفئة بأدوات ر 

أعمق  اتصالیةأمد هذه الفئة بعالقات  الذيوخبرات أوسع وقدرات اتصالیة هائلة، األمر  تعلم

حیث لم تعد هناك فاعلیات  ،"إزدواج الجنسیة"بالعالم، فى حین ضعفت الصلة بعالقته بوطنه 

ك األحداث الوافدة عبر التكنولوجیا، وهى الحالة التي محلیة قادرة على جذبه وانتزاع  اهتمامه كتل

  .یمكن أن نطلق علیها العزل االختیاري

  :الفئة الثانیة

هم هؤالء الشباب الذین یتعاطون اإلمكانیات الوطنیة المتاحة التي غالبًا ما تكون محددة 

والتي تتیح له الحصول على شهادات دراسیة متنوعة، إال أنها ال -العطاء ـباستثناء دول الخلیج

من طالبي العمل % 53تمدهم بالمهارات والمعارف التي تفتح لهم سوق العمل وهو ما یفسر أن 

  . سنة 25ـ  15الوطن العربي شباب تتراوح أعمارهم ما بین في 

والذین یدركون من ) القادر على تعلیم أبنائهم(تضم تلك الفئة شباب الحضر والریف 

تكنولوجیا العولمة القنوات الفضائیة أكثر من االنترنت لسهولة الوصول لألولى، في حین یكون 

على المحظورات أكثر من كونه وسیلة كسب معرفیة  الثاني غالبًا أداة للمتعة واللعب والتمرد

تتلقى هذه الفئة قیم العولمة عبر القنوات الفضائیة وعبر تقلید الفئة األولى  .متاحة واتصالیة

  سلوكیًا، وساهم ذلك في تغییر ثقافة هذه الفئة التي استطاعت تخطى المحظورات الدینیة عبر 
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الزواج العرفي، وعبر دعم األصدقاء، كما ازداد إدراك تلك الفئة لمشكالت سوق العمل، 

فلم تعد ترى غضاضة في العمل إلى جانب الدراسة أو في اإلجازات، خاصة الدول العربیة ذات 

 االستهالكیةالكثافة السكانیة، وتعاظم طموح هؤالء الشباب بالثراء والرغبة في التمتع بالسلع 

  .رةالمنتش

وبقى هذا الشباب على خط وسطي في عالقته باألسرة یظهر وجهًا أقل تمرًدا من 

زمالئهم في المجموعة األولى ویبدى بعض الوالء األسرى،ولیس بمستغرب أن هذه الفئة ینتشر 

یغطى الشعر أو جزء منه مع احتفاظ الفتیات بالخطوط الحدیثة  الذيالحجاب الحدیث  ارتداءبها 

ملفته، فهم في سعى دائم للوصول إلى حالة توازن بین الثقافة القادمة والثقافة  بصورة الضیقة

  .المحلیة التي تغلفها بعض القیود

برغم ذلك، فهؤالء الشباب هم األكثر التصاقًا بهموم الوطن، وهم العمود الفقري 

صر كما حدث في م(لمظاهرات الجامعات الوطنیة المعبرة عن رفض بعض السیاسات الوطنیة 

  .فضًال عن نشاطهم الفاعل في القضایا العربیة المطروحة) ولبنان واألردن

هذه الفئة هي األكبر حجمًا في الوطن العربي، وهي القوة الشرائیة لمنتجات العولمة وهى التي 

  .تغذى الطموحات االستهالكیة

الداخلي لدى هذه وٕاذا كان هناك ثمة صراع ثقافي داخلي یتشكل داخل الفئة األولى، فإن الصراع 

  .الفئة أعلى صوتًا، خاصة صراع البحث عن الهویة

. شباب هذه الفئة هم أبناء الطبقة الوسطى بكل سماتها الحافظة للثقافة المحلیة والناقلة لها

إنها فئة اجتماعیة ملتبسة تقوم بدور وسطى بین القمة : "تلك الفئة قائال} فرجانى نادر{ ویصف 

 الذياالجتماعي وتعانى من الضمور النسبي نتیجة اإلفقار  سكنها التوتروبین القاعد ة، فئة ی

العربیة، ویضیف بأن الفئة الوسطى تمیل للعمل في قضایا النهضة في  تاالقتصادیاصاحب 

الغالب القوة الشبابیة الفاعلة في منظمات  مراحل المد القومي، هذه الفئة من الشباب هم في

  ".الجمعیات ومنظمات حقوق اإلنسان المجتمع المدني العربي خاصة

  :الفئة الثالثة

وهم الشباب الذین لم یتعلموا أو لم یتخرجوا أولئك الحاصلین على مؤهالت متوسطة 

  والخارجین من عمق الفقر واإلهمال ـ خاصة القادمین من القرى الفقیرة والمناطق الحضریة الفقیرة 
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، هؤالء إما محرومین حرمانًا تامًا من تكنولوجیا العولمة أو - ومناطق العشوائیات

مستهلكین للمواد اإلعالمیة المنبثة عبر اإلعالم المرئي والمسموع ـ وهم فئة واسعة یختلف حجمها 

من بلد آلخر، إال أن أخطر مشكالتها هو هذا التعرض الكثیف لقیم جدیدة  تقدم بواسطة أنداد 

یدفع شباب تلك الفئة إلى التقلید بدون االستناد إلى بناء فكرى  الذين شرائح أخرى، األمر لهم م

یقلص من التقلید ، فتكنولوجیا العولمة تكرس الشعور بالدونیة والحرمان لدى تلك الفئة من  نقدي

وللمخدرات  للجریمة القوة األساسیة الشباب، وتدفع بهم إلى الیأس أو العنف؛ هذه الفئة تشكل

  . وللعنف المنظم في كل أشكاله

تلك الفئة من الشباب التي تختنق بین تطلعات مستحیلة، وقدرات عاجزة، تدفع ضریبة 

الفرصة "التداعیات االقتصادیة للعولمة، فال تتعاطى مع تداعیات العولمة الثقافیة إال بمنطق 

تقلید األجوف، وهم غالًبا أبطال حوادث ، وهم أكثر العناصر تداوًال لألفالم المخلة وال"المسروقة

  .االغتصاب بكافة أنواعه

  

 یعزز الذيإن الشباب في العولمة ال یتم بصورة واحدة لدى الفئات المختلفة للشباب األمر 

  :االزدواجیةنوعین من ویعمق 

  :تفسرها مشاهد متعددة مثل: داخل المجتمعات العربیة ذاتها ازدواجیة -1

  الشرفالقتل تحت مسمى جرائم  

 زواج المطالبة اإلعالمیة والقانونیة باالعتراف بأبوة طفل بدون  

  الحكومي واإلرهابالتسلط  

 المطالبة باالعتراف بشرعیة الحكومات  

 الفساد اإلداري  

 الدعوة لالنتماء للوطن  

 سحق كرامة المواطنین  

 المطالبة بدعم الحكومات  

 

  :تعكسها مظاهر منها :داخل الشباب ذاته ازدواجیة -2

 في عالقات خارج الزواج االندفاع 
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  للفتیات خارج الزواج واإلذاللالتندید  

 التدین  

 السرقة المقنعة  

 الفساد  

 الفقر  

 المغاالة في المظهر  

. یتقدم ویتراجع بناًءا على قوة الكیان المجتمعي أو قوة كیان الفرد االزدواجیةكال النوعین من 

في عملیة االتصال الثقافي یحتم توفر النضج النفسي واالجتماعي  الوعيوبصفة عامة، فإن 

والمعرفي واالطالع بما یحدث في العالم، وهو األمر الذى یتطلب بحثًا لآللیات التي تحقق هذا 

  .الوعي

هي التي  االنخراطفي العولمة، لكن مشكلة  االنخراطإن الشاب العربي الیوم مضطر إلى 

أوجه النشاط داخل الوسط االجتماعي  تحدد لنتائج ومدى القدرة على التكیف والمشاركة في

  :إن الشاب العربي اآلن تحكمه حالتان .المحلي

التفاعل مع التكنولوجیا القادمة والتدفق اإلعالمي والمعلوماتي القادم إلیه عبر االنترنت  :األولى

  . ضائیة واألدوات التكنولوجیة الیومیةالصناعیة والقنوات الف واألقمار

 .ةة للشاب العربي بخصوصیته الثقافیعن التكولوجیا والحفاظ على الهویة العربی االنعزال :الثانیة

من أن هذا الشاب مجموع متنوع،  انطالقاوالحقیقة أن الشباب العربي یعیش كال الحالتین،   

  :شباب العربي ینتميولیس كیان كتلى یسهل توصیفه، ورسم مالمحه، فال

اقتصادًیا وهم القلة القلیلة، وفئة متوسطة تتقلص إلى الثلث والقطاع  إلى فئة قادرة اقتصادیا

  .األكبر وهم الفقراء

 الذيمن سكان الوطن العربي، والحضر العربي % 45.4یمثل الذيوسكانیا إلى الریف 

  .لكل منهم بتنوع إمكانات كل منهما واختالف القیم المؤسسة% 56.6یشكل 

یرى العدید من الباحثین أن التغییر الحقیقي في الوطن العربي سوف یأتي من تضامن 

  ففي كل شریحة اجتماعیة هناك جزء . وتحالف العناصر النشطة لكل الفئات والشرائح االجتماعیة
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ما تحالفت العناصر النشطة من كل شریحة اجتماعیة أمكن  وٕاذاقابلیة للحركة،  اكثر

  .تحقیق تحالف رأسي

الثقافیة یتطلب إجراء نقاش معرفي بین ثوابت  إن فهم إستراتیجیة الحفاظ على الهویة

التي أصبح یشهدها الشباب في ظل سلسلة من التغیرات المتناقضة المؤثرة على  ومتغیراتها القیم

الثقافیة للفئات الشابة في المجتمع، والسؤال  والهویة عیة والمنظومة القیمیةاالجتما العالقات بناء

یتطلب الحفاظ على الثوابت القیمیة أم أنها  ثقافیة هل بناء هویة: هو یمكن طرحه هنا الذي

  العالمیة والحصول على المواطنة العالمیة؟ فكرة مسایرة الحضارة تستلزم

  :ثالث اتجاهات وهيهذا السؤال یمكن معالجته من خالل 

  ):التیار العلماني(جدیدة  ثقافیة بناء هویة: االتجاه األول  - أ

تقوم على مبادئ الحداثة ومسایرة اآلخر واالنفتاح  جدیدة یدعو هذا االتجاه لبناء هویة   

فاعل، ذلك ألن فعله  االنغالق موقف سلبي غیر أن یرى هذا األخیر حیث وتقبل ثقافات جدیدة،

االختراق وال یمسه، بل فعله موجه كله إلى  نال منیختراق الثقافي أي محاربته الالموجه ضد اال

یكون المتحاربان على نسبة معقولة من  عندما مفیًدا والتحصین إنما یكون الذات قصد تحصینها،

النخب "مواجهة خطاب  أن تمر عبر تكافؤ القوى والقدرات، ومواجهة الظاهرة نفسها یجب

یستحیل العمل خارجها  واحدة ألطروحة وجود حضارة عالمیة واحدة وثقافة عالمیةالمتبنیة "التابعة

 :بغیر منطقها، ویرجع ذلك لعدة اعتبارات منها أو التفكیر

أن األقطاب االقتصادیة الكبرى ال تمیز في ظل العولمة والشمولیة وثورة تكنولوجیا 

ألسواق، بین حضارة وأخرى أو واالتصال، أثناء تكییفها للعقول تمهیًدا لغزو ا اإلعالم

توسیع الفضاء االستهالكي العالمي كشرط مسبق لرفع  هو وأخرى، فما یهمها بین ثقافة

  ).الرأسمالیة الدورة(وتیرة وتسریع والربحیة مستوى اإلنتاجیة

  الولوج في عالم االتصاالت والموضة العالمیة التي جسدتها العولمة وتأثیراتها على

} عبد الرحمن بن خلدون{أصبحوا تابعین للغرب بحكم مقولة  الذین الشباب عقول

  ).الغالب المغلوب مولع بتقلید(

 وزیادة في األطراف، وانتشار ظاهرة االغتراب) الدول الغربیة(قیم المركز  وبالتالي فإن ذیوع

   التحیز نحو الثقافات والمجتمعات في األطراف إلى الغرب والمیل نحو اإلعجاب به وتقلیده
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موذًجا للثقافة العالمیة ونمًطا للحداثة، جعل األمر في مجمله یسهم في خلق أعباء ن واعتباره

مستقبلیة أمام مؤسسات الثقافة الوطنیة،ویمكن أن یقود إلى رد فعل على  معضالت وربما إضافیة

                                                                                             –نسبة إلى األسالف واألوائل  –تتجسد بعض صوره في النزاعات السلفیة  وحداثته قد الغرب

  .1وحداثته

  :المحافظة على الهویةیستلزم المحافظة على المعالم األصلیة: االتجاه الثاني  - ب

نتیجة التأثر بالثقافات األخرى أو بسبب التالؤم مع مظاهر  یحدث الحالیة القیم إن تغیر

االجتماعیة  الثقافي ووجود تناقض بین األهداف والقدرات البنائیة البناء المادي، فانهیارالتغیر 

وعجز الشباب عن تحقیق تلك األهداف التي تقرها الثقافة  معها ألفراد الجماعة التي تتالئم

 األصیلة في المجتمع، فالتركیز والمعاییر القیم احتقار على السائدة بالوسائل المشروعة، شجعهم

الذات فیثوب ثقافي تشكله خصوصیات الجماعة  والحرص على التمیز، وضرورة صیاغة

برسم المعالم الثقافیة العامة  الوطن كفیل والوطنیة بشكل خاص على اعتبار أن االجتماعیة

اعتبارها مصدر غني  والتي یمكن للجماعات التي تعیش داخله، رغم بعض الفروقات التي تمیزها

بشكل أعم هیالتي تبني سیادة  الوطنیة فهویة الجماعة أو الهویة ثقافیةوطنیة، یةللثقافة لتأسس هو 

 الذات المجتمعات من خالل التمیز الذي یناقض الرضوخ والخضوع ثقافًیا أو منخالل ترقیة

  . الثقافیة للمجتمع الخصوصیات بتثمین

االحتواء الثقافي التي تنتهجها ومحاولة " الالهویة"تتموقع في موضع یقابل  فطالما أن الهویة

المتقدمة مع ممانعة ثقافیة على مستوى المجتمعات المحلیة، كون أن سیرورة المجتمعات  البلدان

 تمیزها أي باالعتماد على خصوصیاتها األمم تتم باالعتماد أوًال على تعمیق أمة من وسیادة

األقرب من وجدان األفراد وأذهانهم  سلیًما، ألن هذه الخصوصیات هي توظیًفا وتوظیفها الثقافیة

وتهیئتها، كما أنها تقدم نفسها لهؤالء األفراد مادة  شخصیاتهم على تكییف وهي التي تعمل دوًما

وبهذا حتى یتم المحافظة على الهویة البد أن یبقى .والحضاري خاًما وقاعدة للبناء االجتماعي

بتغیر الزمان والظروف، وذلك  ثابتة ال تتغیر تكون المحلیة والتي بقیمهم أفراد المجتمع متمسكین

  .وتبعیته له عوض تقلیده والتعریف بها لآلخر بغیة الحفاظ على الذات

  

                                                 
  .19صـ، 1سلطة اإلعالم وقیم التحول في التنمیة السیاسیة، مجلة دفاتر الفانون، عدد : بوحنة قوي1
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  :أصیلة بثقافة معاصرة هویة: االتجاه الثالث - ج

 لمة وفي ظل تداعیاتأوجها في عصر العو  أصبحت مسألة القیم في اآلونة األخیرة تأخذ

ملحة لضمان  إستراتیجیة ضرورة) العربي(،ویمثل األمن الثقافي )الهویة(تحقیق األمن الثقافي 

العربي اآلن من أزمة أمن ثقافي،  مستقلة قویة، وما یعاني منه الوطن)العربیة األمة(بقاء األمم 

إلى عزله عن ثقافته متنوعة تهدف  له من تهدیدات عدیدة من قوى ما یتعرضدفإنه ناتج عن

 تنتزعه من جذوره وتلقیبه على مفترق الطرق، إضافة إلى ذلك فإن وبث ثقافة مضادة األصلیة

 مجاالته، األمر الذي یحیلنا إلى أخطر أنواع الضعف والقصور في كل البناء الثقافي یعاني

وسائله  جلده ویطوراالستعمار الثقافي الذي یغیر  الثقافیة الناجمة عن التبعیة وهي التبعیة

بأصوله التي كان  ونتیجة لذلك فقد اإلنسان العربي االرتباط وفتًكا، لتصبح أكثر مكًرا وقوةً 

وبین أهله، مفتقًدا  یسبح في فراغ حتى أحس بالغربة في وطنه مشدوًدا إلیها دوًما، وصار

  .1إلیها من تراث عربي عریق لمبرراته التي كان یستند

 األمن جوانب األمن القومي الذي یشمل أیًضا من الثقافي یعد أحدوعلى الرغم من أن األ

 أهم جوانب األمن واالقتصادي، إال أنه األمن الثقافي یمثل االجتماعي والعسكري والسیاسي

 محاوالت االحتواء والهیمنة على الحفاظ على الذاتیة الهویة في مواجهة القومي؛ ألنه یمثل

  .یكون قبل الدفاع عن الحدود لدفاع عن الوجودالقومیة، وال شك أن ا الشخصیة

مسایرة  وٕاما الداخلیة خیارین، إما المحافظة على القیم أمام نفسه یوجد المجتمع وال یزال

 األول فإنه یكون قد اختزل ظاهرة عالمیة تدخل جمیع الخیار ثقافة الغرب، حیث أنه إذا ما سلك

، وٕاستراتیجیة والحاجة،ویفرضها أصحابها بتخطیطالبیوت وتفعل فعلها باإلغراء والعدوى 

بطوالت مدهشة ولكن صاحبه محكوم  تتخلله واالنغالق في هذه الحالة ینقلب إلى موت بطيء قد

 واالجتماعیة واالقتصادیة الحضاریة بأطره الثقافي علیه باإلخفاق، لهذا نجد أنفسنا بحاجة للتبادل

المتوقع أن یزداد االغتراب  من: "}بدر المنعم محمد عبد{بین المجتمعات، وفي هذا الصدد یقول

نظرنا ال یزال في  من وجهة عند الفرد في مرحلة االنتقال من عصر ما قبل العولمة والذي هو

 حال طویًال إلى وتقالیدها التي عاشتها إرهاصات البدایة، فالمجتمعات اآلن تنتقل من تقلیدها

   وتشعر باالغتراب الثقافي حیث تخشى الغزو الثقافي علیها، لذلك فهي تستشعر ما یسمي جدیدٍ 

                                                 
العلوم اإلنسانیة، مجلة بسكرة،  العولمة على المنظومة الجامعیة التعلیمیة، مجلةتأثیرات : عبد الباسط ھویدي، عبد اللطیف قنوعة1

  .2013مایو،  30/31الجزائر، ع
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بالضیاع وقد تجد المجتمعات نفسها إما في حالة االغتراب أو أنها تنبهر بوسائل  أحیاًنا

یعیش  تتقبله، فإذا تمثل مجتمع وبالتالي أفراده ثقافة اآلخر فهوفتمثله ومن ثم  الثقافي الغزو

،وٕاذا اتبع الخیار الثاني "ورفضه فهو یعیش مشكالت الصراع الثقافي التمثل،وٕاذا قاومه اغتراب

 ذلك فقدان المجتمع عن عن أصول والثوابت مما ینتج یقع في أزمة االغتراب واالنسالخ فإنه

  .1لهویته

ات لزاًما على المجتمع أن یعمل على إحداث توازن بین األصالة والمعاصرة تأسیًسا لهذا ب

 لینتجهویةأصیلةبمعاییرعصریة، وذلك بوضع نسق أو نظام للمعاییروالقیمیستطیع من خالله الفرد

یصبح اإلنسان  األشخاص والمواقف واألشیاء،حیث أنه إن غابت أو تضاربت القیم التعامل مع

مجتمعه، وبالتالي یدخل المجتمع في صراع قیمي الذي یؤدي بالنظام  ذاته وعن مغترًبا عن

والتالشي والضعف وهذا ما نشهده في  العدید من المجتمعات  واالنهیار االجتماعي إلى التفكك

مما جعل التغییر االجتماعي مبتور  المحلیة القیم الدخیلة على القیم العربیة التي تغولت فیها

  .وغیر نافع

 تسایر الثابت والمتحول تستلزم إحداث توازن بینقیم ثابتة وهي ثقافیة هویة ن تحقیقوبالتالي فإ

 بینها على أساس وبین طموح االندماج العالمي،وبین فئات محلیة منقسمة فیما اإلسالمیة، القیم

 الدینیة سلیمة تقوم على نشر الثقافة السیاسیة وطنیة والتقالید، إذ أن بناء هویة العادات

أوساط الشباب من غیر غلو وال تعصب بعقالنیة، واالنفتاح على  الصحیحة في میةواإلسال

أهمیة بناء مجتمع وثقافة الوحدة في  ألنه آخر، وتنمیة كراهیة لآلخر الثقافات واألدیان من غیر

  ...2ظل التنوع السیاسي والثقافي، الحزبي،الفكري،اللغوي، الحضاري

ى اغتراب إذا انقسمت الذات على نفسها وتتحول یمكنها أن تتحول إل حیث أن الهویة

الداخلیة إلى ضرورة الخضوع  الحریة یكون إلى ما هو كائن، ومن إمكانیة أن ینبغيمما 

یصاب اإلنسان باإلحباط، فیسیطر االغتراب على موضوع الهویة، هنا  بعد أن للظروف الخارجیة

  .3واالغتراب حالة واقعیة مثالیة تصبح الهویة حالة

  

                                                 
  .95 – 93رھانات تحصیل الھویة في ظل غزو العولمة، مرجع سابق، ص ص : زینب قریوة، لمین ھماش1
ت، .، د2النفراج، مجلة الباحث، عدد ا ألزمة ومستلزماتالتنشئة السیاسیة في الجزائر في ظل العولمة بعض أعراض ا: قاسم حجاج2

  .90، ص  2003
  .24، ص  2012ط، .الھویة، المجلس األعلى للثقافة، القاھرة، د: حسن حنفي3
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  :البحثخاتمة 

إّن العولمة بتغلیبها الجانب الدنیوي أّدت إلى االستالب واالغتراب كما أصبح الترف مقبوًال في 

أكثر المجتمعات، حیث تحّولت هذه المجتمعات إلى عبادة المظاهر واألشیاء الماّدیة، ومن الغریب أّن 

  نفسه تحاول تفتیت المجتمعات العولمة وهي تدعو إلى توّحد العالم تحت سیاق معّین، ولكّنها في الوقت

إّن هذه العولمة تعّزز الهوّیة عند الشعوب التي تتسلح وتعتّز بدینها وثقافتها، ألّنها : قد یقال

فإّن ثورة االتصاالت وسهولتها مما : ترى أّنها مستهدفة فترجع إلى تراثها لتصمد أمام هذه الموجة، وأیًضا

هذا صحیح، ولكّن . لدین الواحد، رغم بعد المسافات فیما بینهمقّرب بین أبناء البلد الواحد، وأبناء ا

المشكلة والتخّوف أن تكون رّدة الفعل تجاه العولمة متشّنجة وال تستطیع أن تتعامل مع الواقع بطریقة 

صحیحة، وال تمتلك مبادرة للبدیل المناسب، والمفروض أن یكون البدیل جاهًزا، فاإلسالم بطبیعته عاَلمي 

فالثقافات تتعّدد، ) الطبیعي(خیر للبشریة ویستفید من العلم النافع، وهناك فرٌق بین الثقافة والعلم یقدم ال

  .والعلم ُمشاع بین البشر، والمسلم ال یقف حائًرا أمام أّي جدید، ولكّنه یختار ما فیه نفع

كما یقول " ات اإللحادلن یتأثر المسلمون بغرب یرونه مبّشًرا بقیم استهالكیة وفضائل ال أخالقیة وبرك"

آالن (، وعقالء الغرب یدركون هذه الحقیقة، یقول )برجینسكي(مستشار األمن القومي األمریكي سابقًا 

لیس موقًفا دیمقراطًیا أن : "عن الذین یطلبون من المغتربین االندماج والذوبان في المجتمع الغربي) تورین

اة إلى عالم جدید، إّنها صفاقة واحتقار للثقافات والخبرات یقال للمغتربین تجّردوا من ثقافتكم وادخلوا عر 

  "المغایرة لخبراتنا

لقد فشلت كل المشاریع التغریبیة خالل القرن الماضي ولم تحّقق أّي إنجاز ُیذكر، والدول 

العربیة مثاٌل صارٌخ على ذلك، ما زال الجدل قائًما حول الهوّیة، بل تجّذرت الخصوصیات الوطنیة، 

حت معتقًدا لإلنسان العادي فضًال عن المثّقفین، وُبوِلَغ في العادات والخصائص المحّلیة حتى حتى أصب

أصبحت كل قریة لها عاداتها، وتغّذي هذا المفهوم الضیق السیاساُت التعلیمیُة واإلعالمیُة، وهذا نكوٌص 

ّطم بناء األّمة، وهذا الذي أّدى وتراجٌع للوراء، وحتى تحّقق الدولة نموذجها الوطني اللیبرالي ال بّد أن تح

  .وسوف یؤّدي إلى الفشل والتراجع

لم تنجح العولمة بل قّسمت العالم إلى فقراء فاقدین لألمل، وأغنیاء صم اآلذان، وجعلت األجیال 

القادمة ترث أرًضا قاحلة، وبعض الدول الرأسمالیة عندما وجدت آثار العولمة راحت تسّن القوانین التي 

  .صلحتهاتصّب في م
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إّن التغییر یكون بالتجدید من الداخل ولیس بالتنازل عن الهویة، وهذه الهویة ال یمكن العدول 

ُهَو َسمَّاُكُم اْلُمْسِلِمیَن ِمن {عنها وال عن جزء منها، ألّنها اإلسالم، القرآن هو الذي أعطانا الهویة 

عن اإلسالم نرفض التفریط والتبسیط تحت شعارات تطالب بالتنازل ، ونحن حین نتحّدث }َقْبلُ 

عن األصول والتخّلي عن المعقول في سبیل إرضاء أطراف تجّس نبض المسلمین، وألّن فصل 

  .المسلمین عن دینهم هو مناصرة للعدو األجنبي

راع قیمي وٕاذا كانت هناك  عالقة بین االغتراب ومرحلة الشباب قد تدخل المجتمع في ص      

قیم الشباب  هویته، ومادام االغتراب الثقافي یؤثر على تغییر ویشوه ثقافي یعیقه عن التقدم

األصالة في امتزاجها مع المعاصرة من خالل  المحافظة على قیم العربي فالبد من إیجاد

 یكونوٕاتاحة الفرصة لهم للتغییر، وذلك ال  دوًرا أكبر في المجتمع استنهاض همم الشباب ومنحهم

الحوار الهادف والبّناء في حل مشكالت األمة، والتمرن على قبول الرأي  نشر ثقافة إال من خالل

وتعظیم نقاط االتفاق، وتضییق  بین مختلف االتجاهات الفكریة التقریب والرأي اآلخر من أجل

بصوت واحد،  درجة ممكنة لننطلق بعدها إلى محاورة قوى العولمة الخالف إلى أقصى

 عبر الداخل، وباختصار إن الحل األمثل في مواجهة خطر العولمة الثقافیة هو التحصین من

وتبصیرهم بالقیم اإلسالمیة والمحافظة علیها وتطبیقها  الوطنیة والثقافة العربیة بالقیم شبابنا تسلیح

  .واقعًیا

من (المي فالعولمة إذا تُركت فإّنها سوف تؤّثر على كل الخصوصیات، كتلة العالم اإلس

كما یعّبر المفّكر الجزائري مالك بن نبي، التناول من خالل تنمیة النظام ) طنجة إلى جاكرتا

التعلیمي لتكون قادرة على االستجابة للمتغّیرات السیاسیة واالقتصادیة والثقافیة، من خالل نظام 

ل عولمة اإلنكلیزیة، معرفي أكادیمي مشترك، ولعّل إشاعة اللغة العربیة یكون شیًئا مهم�ا لتقاب

وفي تركیا بدایة طیبة لتعلیم اللغة العثمانیة وهي باألحرف العربیة، لتتمّكن األجیال الجدیدة من 

  .قراءة تاریخها، فاستعادُة تاریخنا الحضاري خاّصة مما یعطي الشباَب الثقَة واالنتماء

هي التي تخّطط لصیانة الكتلة الكبرى هي التي تستطیع البحث عن األحالف الممكنة، و       

الهویة دون انغالق یؤدي إلى مزید من التدهور، وهي التي تملك القدرة على االستقالل 

  .االقتصادي وهو شيء مهّم لصیانة الهویة

اإلسالم هو المستعد للمنازلة ثقافًیا وحضاری�ا، ألّنه الوحید الذي یملك رؤیة واضحة لدور اإلنسان 

  .ظرته للعلم ووسائل العلمونظرته للكون والحیاة، ون
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  مقدمة 

تعد ظاهرة العولمة من أهم الظواهر التي ظهرت في هذا العصر نتیجة للتقدم في 

مختلف المجاالت، وخاصة في مجال االتصاالت و المواصالت، وانعكست على كل مجریات 

تلك المؤسسة االجتماعیة " رة األس" الحیاة االجتماعیة، ومن أول المؤسسات التي تأثرت بالعولمة 

الرائدة في مجال التنشئة االجتماعیة ، مما انعكس على المجتمع ككل، وهذه الدراسة ركزت على 

 اإلحصائیاتالفیس بوك األكثر استعماًال في العالم والمجتمع اللیبي بوجه خاص، حیث تشیر 

من أفراده یستخدمون الفیس بوك، و بالرغم من ایجابیات الفیس بوك إال % 60إلي أن أكثر من 

أن له سلبیات عدیدة انعكست على األسرة بل اهتزت القیم االجتماعیة و ثقافة المجتمع بوجه 

المبحث األول تناول : عام، وللوصول لهذه الغایات فقد تم تقسیم هذه الدراسة إلي أربعة مباحث

مشكلة الدراسة و أهمیتها، وأما المبحث الثاني فتناول االطار النظري، وأما المبحث الثالث فتناول 

  .  األسرة والفیس بوك، والمبحث الرابع تناول الدراسة المیدانیة و أهم النتائج و التوصیات

  : مشكلة الدراسة/ أوًال 

لثة طاهرة جدیدة وهي العولمة لقد شهد العالم ومع بدایة العقد الثاني من األلفیة الثا  

المتمثلة في وسائل االتصال، التي جاءت نتیجة للتقدم العلمي الذي شهده العالم في مختلف 

العلوم، فمن خالل هذه الظاهرة أصبح الیوم العالم قریة صغیرة، انعكست على الحیاة االجتماعیة 

التعامل معها واالستفادة من  و سلبًا، فال یمكن مقاومتها بل یجب أن نفكر في كیفیة إیجابا

  . ایجابیاتها و التقلیل من سلبیاتها

، تلك المؤسسة الفریدة من نوعها و الرائدة في "األسرة " وأول مؤسسة تأثرت من العولمة   

مجال التنشئة االجتماعیة، والتي تعتمد علیها جّل المجتمعات في تزویدها باألفراد القادرین على 

  .، والمساهمة في بناء المجتمع نتاجاإلو  اإلبداعالخلق و 

والمجتمع اللیبي محور هذه الدراسة تأثرت األسرة فیه بهذه الظاهرة خاصة وسائل   

الذي بات استخدامه متاحًا لكل  )الفیس بوك(االتصال المتمثلة في مواقع التواصل االجتماعي 

  یوم على األسرة اللیبیة ضعف أفراد المجتمع بمختلف فئاته االجتماعیة، ومما الحظه الباحثان ال

                                                 
)( استاذ علم االجتماع، جامعة المرقب ــ كلیة اآلداب ) الخمس (  
)( المحاضر بعلم االجتماع ، جامعة المرقب ــ كلیة اآلداب ) الخمس(  
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عف العالقات القرابیة العالقات وقلة الحوار بین األب واألم وبین الوالدین واألبناء فیما بینهم، وض

، كل هذا اإلسالميوالتي ُتعـــــد مواصلتها من صمیم دیننا  األرحامالجیرة بل ضعف صلة و 

ـــــــــزى إلى استخدام  ، األبویةكما بدأت تظهر بوادر مثل عدم االنصیاع للسلطة ) الفیسبوك ( یعــــــ

عن الدراسة، وتفشي االنحراف  األبناءوعزوف  ، والتفكك األسري،األجیالوالصراع بین 

  .إلي طرق جدیدة لتأسیس األسرة، وأنواع جدیدة من الزواج  إضافةوالجریمة، 

ومن خالل هذه الدراسة سنحاول إبراز بعض تأثیرات استخدام الفیس بوك على العالقات    

األسریة في المجتمع اللیبي وتحدیدا بمدینة الخمس سواء بین األب و األم، أو بین اآلباء 

، وانطالقا من هذا تحددت مشكلة هذه الدراسة في واألبناء، أو بین األبناء مع بعضهم البعض

  : عن التساؤل الرئیسي التالي اإلجابة

  ما هي تأثیرات استخدام الفیس بوك على العالقات في األسرة اللیبیة الیوم ؟  

  ) النظریة والتطبیقیة(أهمیة الدراسة / ثانیاً 

الزوجین مع بعضهما  إثراء النظریات االجتماعیة المفسرة للعالقات األسریة أي عالقة .1

  .وعالقتهما باألبناء وعالقة األبناء فیما بینهم

على وسائل التواصل االجتماعي، لما لها من أثار على الحیاة  األضواءتسلیط  .2

 .االجتماعیة ككل وبالتالي توجیه األنظار للباحثین والمهتمین لدراستها

التالي مراقبة ما یشاهدونه قد تفید أولیاء األمور في التعرف على مخاطر الفیس بوك وب .3

االجتماعیون خاصة المتخصصون  األخصائیونوتوجیههم نحو المواقع المفیدة، وأیضًا 

 .في شؤون األسرة بالتعرف على أسباب مشاكلهم و بالتالي وضع حلول لهذه المشاكل 

یمكن أن یستفید منها المربون ومخططو التعلیم في وضع مناهج توجه التالمیذ واألبناء  .4

 .الستفادة من هذه التقنیة في تنمیة أنفسهم و مجتمعاتهم ل

ربما یستفید منها القائمون على مؤسسات شغل وقت الفراغ وذلك بوضع برامج جذابة  .5

 .وشیقة

  : أهداف الدراسة/ ثالثًا 

  . الكشف عن ایجابیات و سلبیات الفیس بوك.1

 .وجینالتعرف على أثار استخدام الفیس بوك على العالقة بین الز .2

 . واألبناءالكشف عن أثار استخدام الفیس بوك على العالقة بین الزوجین .3

 .الكشف عن أثار استخدام الفیس بوك على العالقة بین األبناء فیما بینهم.4

 : تساؤالت الدراسة/ رابعًا 

  ما ایجابیات وسلبیات الفیس بوك ؟ .1

  ما تأثیر الفیس بوك على العالقة بین الزوجین ؟ . 2
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 ما تأثیر الفیس بوك على العالقة بین الزوجین و األبناء ؟ .3

 ما تأثیر الفیس بوك على العالقة بین األبناء فیما بینهم ؟  .4

  : مفاهیم الدراسة / خامسًا 

  :التأثیر): 1(

من تغییرات على األفراد، كما یستعمل لوصف  اإلعالماألثر هو ما تحدثه وسائل  :اصطالحاً  -

أحدثته  ، ومن جهة أخرى األثر هو مااإلعالماتجاه سائد في الدراسات المتعلقة بوسائل 

سواء كان تأثیر سلبي أو ایجابي ،والتأثیر هو إحداث تغییرات في السلوك اإلعالمیة التكنولوجیا 

  1.یاسه و التفكیر ، وهناك بحوث خاصة بالتأثیر لق

وهو التغییر الذي یحدثه الفیس بوك على األسرة على مستوى التفكیر و السلوك، نتیجة : ــ إجرائیاً 

  . تعرضه المعتدل أو المفرط

  :األسرة ): 2(

األسرة جماعة اجتماعیة أساسیة و دائمة و نظام اجتماعي رئیسي، ولیست األسرة : ــ اصطالحاً  

الذي  واإلطارأساس المجتمع فحسب، بل هي مصدر األخالق والدعامة األولى لضبط السلوك 

  2.أول دروس الحیاة االجتماعیة  اإلنسانیتلقى فیه 

ون من األب واألم واألبناء هي مجموعة من األفراد یعیشون في منزل واحد، تتك: ــ إجرائیا

  .  تجمعهم عالقات أسریة، و یستخدمون الفیس بوك في عالقاتهم مع األخرین

ومالوني كریشمار "  Priceبریس ـ " ُیعرف  : مفهوم مواقع التواصل االجتماعي): 3(

)Maloney Kirkham    ،2005 ( مواقع التواصل االجتماعي على أنها مكان یلتقي فیه الناس

ألهداف محددة وهي موجهة من طرف سیاسات تتضمن عدد من القواعد والمعاییر التي یقترحها 

البرنامج، و ُتعرف على أنها مواقع  االنترنیت التي یمكن للمستخدمین المشاركة والمساهمة في 

  3." بسهولة إنشاء أو اضافة صفحاتها و 

هو موقع إلكتروني للتواصل االجتماعي، أي أنه یتیح خبرة ):  Facebook(الفیسبوك ): 4( 

   أن یبرز نفسه و أن یعّزز مكانته عبر أدوات) كالشركات( لألشخاص العـــــادیین و االعتبــــاریین 

  

  

  

                                                 
 .264م ، ص  2006محمد جمال العار ، المعجم االعالمي ، دار أسامة للنشر و التوزیع ، عمان ، :  1

  .  37م ، ص  2003سناء الخولي ، األسرة والحیاة العائلیة ، دار النهضة العربیة للنشر و التوزیع ، بیروت ،  2 :
آثارها االخالقیة و القیمیة ، رسالة ماجستیر ، قسم الدعوة و الثقافة  علي محمد بن فتح محمد ، مواقع التواصل االجتماعي و: 3

  . 189ت ، ص . االسالمیة ، جامعة أم القرى ، السعودیة ، د
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وقع للتواصل مع أشخاص أخرین ضمن نطاق ذلك الموقع أو عبر التواصل مع مواقع تواصل الم

  1. أخرى، وٕانشاء روابط تواصل مع اآلخرین 

  :العولمة ): 5(

العملیة التي یتم بمقتضاها إلغاء الحواجز بین الدول و الشعوب، و التي تنتقل  هي :ــ اصطالحا

التجزئة إلي حالة االقتراب و التوحد، ومن حالة الصراع إلي فیها المجتمعات من حالة الفرقة و 

والتماثل، وهنا یتشكل وعي عالمي  حالة التوافق، ومن حالة التباین و التمایز إلي حالة التجانس

  2".وقیم موحدة تقوم على مواثیق إنسانیة عامة

الفاتحة على المعلومات وهي نظام عالمي جدید یقوم على العقل االلكتروني والثورة المعلوماتیة " 

التقني غیر المحدود، دون اعتبار لألنظمة و الحضارات والثقافات والقیم، والحدود  واإلبداع

  3." الجغرافیة والسیاسیة القائمة في العالم 

هي العملیة التي یتم بمقتضاها استخدام الفیسبوك في األسرة ، بحیث تلغي الحدود بین : إجرائیاـ 

ت و األفراد ، حیث یقیمون عالقات افتراضیة مع آخرین قد تنعكس سلبًا على الدول و المجتمعا

  .األسرة

على أنها مفهوم للتربیة األسریة وتمثل الجهد " محمد یسري " یعرفها  :العالقات األسریة): 6(

التربوي عن طریق األسرة بقصد تغییر و تنمیة اتجاهات و قیم الفرد و هي طبیعة الحیاة داخل 

  4.األسرة 

كما ُعرفت بأنها الروابط التي تنشأ بین أفراد األسرة الواحدة و بین بقیة األقارب التي تجمع بینهم 

  5.رابطة الدم 

تختلف العالقات األسریة من مجتمع آلخر، وفي ذات المجتمع، وتختلف من بیئة اجتماعیة و     

واألساس االقتصادي  إلي أخرى ، ومن جماعة ألخرى وفقا لحجم هذه الجماعة ودرجة تحضرها

  6.الذي یحكمها 

  

                                                 
صورة المثقف و مسیرته العصریة ، وجوه المثقف على الفیسبوك هل تعید إنتاج صورته أم تصنع أفقا " الفیسبوك " مهاب نصر ، : 1

 .  10، ص  2010نوفمبر  3،  13446یس الكویتیة الیومیة ، العدد مغایرا ، جریدة الف
/  12،  02محمد صالي عبد الحي بن ثایة ، آفة العولمة و تأثیرها على تماسك األسرة المسلمة ، جامعة ورقلة ــ جامعة الجزائر : 2

 .  18م ، ص  2019فبرایر ، 
 .  19، ص محمد صالي عبد الحي بن ثایة ، نفس المرجع السابق : 3
دراسة مطبقة على مركز سوزان مبارك الستكشاف العلوم ، كلیة الخدمة : موسى نجیب ، أسالیب المعاملة الوالدیة ألطفال موهوبین :4

 .12م  ، ص 2003االجتماعیة ، جامعة حلون ، مصر ، 
  .  14م ، ص  1996ة ، سمیحة كرم توفیق ، مدخل إلي العالقات األسریة ، القاهرة ، مكتبة االنجلو المصری:  5
  .  71م ، ص  1998أحمد الخشاب ، علم االجتماع األسري ، دار المعرفة للنشر و التوزیع ، االسكندریة ، : 6
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كما تعرف العالقات األسریة بأنها العالقات الوثیقة التي تنشأ بین األفراد الذین یعیشون معًا لمدة 

  1. و الواجبات ما یؤدي إلي الشعور بالتماسك و الصالبة طویلة، وتقوم على االلتزام بالحقوق 

ستنا هذه تحدیدًا العالقات األسریة الداخلیة التي تنشأ انقصد بالعالقات األسریة  في در  :ــإجرائیا

بین األبوین، وبینهما وبین األبناء وبین األبناء مع بعضهم البعض، وعالقة األسرة بالمحیط 

  . الخارجي

   .النظري اإلطار: المبحث الثاني

  : النظریات االجتماعیة المفسرة للعالقات األسریة: المحور األول

  : مفهوم نظریة االستخدامات و اإلشباعات/ 1

هي نظریة تهتم بدراسة االتصال الجماهیري دراسة وظیفیة منظمة، فخالل عقد   

فردیة، والتباین االجتماعي على إدراك من القرن العشرین أدى إدراك عواقب الفروق ال األربعینات

، اإلعالمإلي بدایة منظور جدید للعالقة بین الجماهیر ووسائل  اإلعالمالسلوك المرتبط بوسائل 

وكان ذلك توًال من رؤیة الجماهیر على أنها عنصر سلبي غیر فعال إلي أنها فعالة في انتقاء 

  2.  اإلعالمأفرادها لرسائل و مضمون مفضل من وسائل 

  : فروض النظریة/ 2

   :یلخص كارتز وزمالءه افتراضات هذه النظریة في النقاط التالیة

إن أعضاء الجمهور مشاركون فعالون في عملیة االتصال الجماهیري و یستخدمون  - 

وسائل االتصال لتحقیق أهداف مقصودة تلبي توقعاتهم  وتشبع حاجاتهم، ویتحكم في 

ذلك عوامل الفروق الفردیة وعوامل التفاعل االجتماعي، وتنوع الحاجات باختالف 

 . الجمهور

، سائل و المضمون الذي یشبع حاجاتهالذي یختار الر التأكید على أن الجمهور هو  - 

االتصال هي التي تستخدم  ، ولیست وسائلوسائل االتصال فاألفراد هم الذین یستخدمون

 .األفراد

ي یختارون التي تشبع تلك دوافعهم و بالتالالجمهور دائمًا تحدید حاجاتهم و  یستطیع أفراد - 

 .الحاجات

  

  

                                                 
إلهام بنت فریج بن سعید العویضي  ، أثر استخدام االنترنیت على العالقات األسریة بین أفراد األسرة السعودیة في محافظة جدة ، :  1

 .  48م ، ص  2004رسالة ماجستیر في االقتصاد ، كلیة التربیة و االقتصاد المنزلي ، 
ت ، ص .، الدار المصریة اللبنانیة ، القاهرة ، د 5. المعاصرة ، ط  حسن عماد مكاوي ، لیلى حسین السید ، االتصال و نظریاته: 2

239  .  
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یمكن االستدالل على المعاییر الثقافیة السائدة من خالل استخدامات الجمهور لوسائل  - 

. الوسائل فقط  االتصال و لیس من خالل محتوى
1

    

  : عالقة النظریة بالدراسة/ 3

  : ذكرها فیما یليهناك عدة أسباب تربط بین العالقات األسریة و طرق استخدامات االنترنیت ن   

تُولد العالقات األسریة توترًا وصراعات قد تؤدي إلي دفع األفراد إلي استخدام االنترنیت ) أ(

  . لتخفیف الضغوط النفسیة على الفرد

من الممكن أن ُتولد الظروف األسریة وعیًا بمشكالت تتطلب االهتمام والمعالجة، ومن  )ب(

للحصول على المعلومات الخاصة بتلك المشكالت التي تعمل  لالنترنتالممكن أن یلجأ الشخص 

  . على تنشیط الحوار و التواصل داخل األسرة

تنمي العالقات األسریة بعض القیم االجتماعیة، وفي هذه الحالة یمكن استخدام االنترنیت  )ج(

  . لتأكیدها ودعمها

قوم بدور المكمل لت لإلنترنیتهناك ظروف اجتماعیة معینة تجعل األفراد یتوجهون 

والمحقق لخدمات بدیلة، فكبار السن، وربات البیوت، وذوي العالقات االجتماعیة سوف تكون 

  . لدیهم الحاجة للمرافق البدیلة أكثر من غیرهم والتي قد یشبعونها باستخدام االنترنیت

  : اإلنسانیةنظریة األبعاد واآلثار االیجابیة للعالقات / ثانیًا 

ستخدام شبكات التواصل االجتماعي، وهذا لتعدد میزاتها، فعلى صعید تنوعت میادین ا

المیدان االجتماعي تتیح لمستخدمیها االتصال بأصدقائهم وزمالئهم في العمل والدراسة، كما 

تسهل التواصل مع من یعیشون حولهم، وهذا من خالل االنضمام إلي مجموعات العمل والدراسة، 

  2. افة معارفهم السابقین، فیتم انعاش العالقات االجتماعیة الواقعیةوالحیاة العامة، ومن خالل إض

  : اإلنسانیةواآلثار السلبیة للعالقات  األبعادــ مضمون نظریة 

ثوسبسون، ودیماجیو، وكروات، وزالوف : ذهب العدید من المتخصصین في علم االجتماع أمثال

ت االجتماعیة بین األفراد، وحولت ما تغیرات عملت على تفتیت العالقا" وستول، إلي أن هناك 

كانت تتمتع به من دفء وحمیمیة إلي برود وفتور، وغیرت أنماط  تفاعلهم االجتماعي، وفتحت 

أمامهم مسارب سلوكیة أضرت بقیمهم و أخالقهم ، فضال عما أوجدته بینهم من مشكالت جدیدة 

ي، وعزلتهم االجتماعیة، وانتشار غیر مألوفة من قبل كتلبد حسهم االجتماعي ، واغترابهم النفس

  التي ) virtual Realities (قیم االستهالك بینهم، فضال عن العوالم االفتراضیة المتخیلة 

                                                 
بوزیان عبد الغني ، استخدامات الشباب الجزائري للبرامج الثقافیة التلفزیونیة للقناة األرضیة و اإلشباعات المحققة منها ، قسم علوم : 1

  .   41ص م  ،  2010االعالم و االتصال ، جامعة باجي مختار ، عنابة ، 
اآلثار االجتماعیة والثقافیة لشبكات التواصل االجتماعي على االطفال في سن / محمد سلیم الزبون و ضیف اهللا عودة أبو صعلیك : 2

 .  226م ، ص  2014،  2، العدد " 7" المراهقة في األردن ، المجلة األردنیة للعلوم االجتماعیة ، المجلد 
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مساهمتها في انتشار نوع أوجدتها لهم لیعیشوا فیها كعوالم بدیلة عن عوالمهم الحقیقیة عالوة على 

الخصائص والصفات لدى  جدید من اإلدمان بین مستخدمي هذه الوسائط االتصالیة، غیرمألوف

ــــــــــــــــــان االنترنیت : "المتمین بالمشكالت االجتماعیة أطلقوا علیه  Internet Addiction"( إدمـــــــــــ

(1 .  

أن نرصد أهم تأثیرات استخدام الفیس بوك سنحاول في ضوء هذه المقاربات النظریة   

  .األسریة  اللیبیة من خالل عینة الدراسة العالقات كوسیلة للتواصل االجتماعي على

  : الدراسات السابقة/ المحور الثاني 

نظرًا التساع مجال الدراسات التي تناولت شبكات التواصل االجتماعي وتأثیرها على    

من زوایا )  األسريوعالقات تربطهم بینهم داخل هذا الكیان  أزواج وأبناء( الكیان األسري 

متنوعة وأجریت في مجتمعات مختلفة، ومن خالل تتبع الباحثان لما تیسر من هذه الدراسات، فقد 

تم استعراض دراسة محلیة تتعلق بالمجتمع اللیبي وعدد من الدراسات العربیة  التي یمكن 

الفیس بوك والعالقات (:اًال مباشرًا بمتغیري الدراسةاعتبارها كمقاربات بحثیة متصلة اتص

  :مرتبة بحسب تسلسلها الزمني من األقدم إلي األحدث على النحو التالي )األسریة

  2.  2004دراسة العویضي ، ): 1( 

هدفت هذه الدراسة للتعرف على طبیعة استخدام أفراد األسرة السعودیة لشبكة االنترنت    

االستخدام على العالقات األسریة، وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي وما مدى تأثیر هذا 

التحلیلي وصممت استمارات استبیان وجهت لكل من الزوج و الزوجة و األبناء و طبقت على 

أسرة منسوبة إلي جامعة الملك عبد العزیز و كلیة التربیة في ) 200(عینة قصدیة بلغ حجمها 

یعد تأثیر استخدام االنترنیت : اسة عن مجموعة من النتائج منهامدینة جدة ، وقد أسفرت الدر 

على العالقات األسریة تأثیر محدود و بسیط ، كما أن نصف المبحوثین ینظمون استخدامهم 

لإلنترنیت بمستوى متوسط ، ویخضعون لرقابة متوسطة ، باإلضافة الرتفاع نسبة  أفراد العینة 

و كما . أخالقیار سلبي على المجتمع السعودي دینیًا و الذین یرون أن االنترنیت ذات تأثی

أوضحت أنه توجد فروق ذات داللة معنویة بین مدة استخدام الزوج لإلنترنیت وبین تأثیر ذلك 

االستخدام على العالقة بین الوالدین واألبناء من وجهة نظر الوالدین، وأوضحت أیضًا وجود 

بناء لإلنترنیت وبین تأثیر ذلك على العالقة بین عالقة طردیة معنویة بین مدة استخدام األ

  .الوالدین و األبناء

  

                                                 
  .  13ـ  12م ، ص  2012الم المعاصر ، عمان ، دار الیازوري ، تحوالت االع: یامین بودهان : 1
أثر استخدام  االنترنیت على العالقات األسریة بین أفراد األسرة السعودیة في محافظة جدة " إلهام بنت فریج بن سعید العویضي ، :  2

 .  18م ، ص  2004و االقتصاد المنزلي ،  تخصص سكن و إدارة منازل ، كلیة التربیة: ، رسالة ماجستیر في االقتصاد المنزلي 
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  1.  2004دراسة بركات وحسن  ، ): 2(

هده الدراسة بهدف تحدید بعض مظاهر التأثیر السلبي لإلعالم المعاصر وشبكات  أجریت

االنترنیت على األسرة و الشباب في المجتمع العربي، بجانب التعرف على مدى وعي الشباب 

بجوانب التأثیر السلبي لإلعالم على قضایا األسرة و الشباب في المجتمع العربي ، واستخدمت 

مفردة من طلبة كلیة اآلداب ) 120(االجتماعي و طبقت على عینة قوامها  الدراسة منهج المسح

جامعة البحرین تم اختیارهم بطریقة العینة العشوائیة البسیطة ، وتوصلت الدراسة إلي أن مشاهدة 

من دنیا  اإلنسانالتلفزیون و التعامل مع شبكات االنترنیت لساعات طویلة یؤدي إلي انسحاب 

المعاصر بكل صوره و أشكاله  اإلعالمدنیا الالعمل والالتفكیر، وقد ساهم  ىلالعمل و التفكیر إ

في جعل الناس أكثر تعودًا على العنف عن طریق نقله ألشكال العنف إلیهم بصورة حیه مما 

جعله أمرًا معتادًا للمواطنین، بجانب تأصیله لمفهوم البلطجة، وجعل لدى مفردات العینة شعورًا 

  .نف وسیلة ضروریة لحل المشكالت الیومیةبأن القوة و الع

  2.  2011دراسة جرار ، ): 3(

ركزت الدراسة إلي معرفة المشاركة بموقع الفیس بوك وعالقته باتجاهات الشباب نحو 

العالقات األسریة على اعتبار أن عالقة الشاب بأسرته من أهم المؤشرات على طبیعة تفاعله مع 

أحد أهم الركائز األساسیة لتوارث الذات الثقافیة للشعوب مجتمعه الحقیقي، ولكون األسرة 

واستمرارها، واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي بجانب االستبانة لجمع البیانات وتكون مجتمع 

سنة في األردن، وتوصلت )  24ـ  15( الدراسة من جمیع الشباب الذین تتراوح أعمارهم ما بین 

من %) 74. 4( ني الذي لدیه اشتراك في الفیس بوك تبلغ أن نسبة الشباب األرد ىالدراسة إل

ـــــوقع بلغـــــــــت  ـــــر من %)56(مجمل الشباب األردني، وأن نسبة الذكور المشتركین في المـ وهي أكب

ــت  ـــاث التي بلغــــ من المشتركین أن اشتراكهم %)  45. 6( ، ورأي %)44( نسبة مشـــــــــاركة اإلنـ

%)  14. 2( أثر على حیاتهم الشخصیة واألسریة باإلیجاب، في حین أن ما نسبته  في الموقع

  . لم یستطیعوا أن یحددوا فیما إذا كان اشتراكهم في الموقع أثر على حیاتهم أم ال

  

  

  

                                                 
استراتیجیة عربیة لمواجهة تأثیر االعالم المعاصر على األسرة ، ورقة عمل مقدمة " وجدي محمد بركات ، ومحمد منصور حسن ، : 1

  م  2004/  12/  4إلي  2لندوة المجتمع و األمن المنعقدة بكلیة الملك فهد األمنیة بالریاض ، من 
مد جرار ، المشاركة بموقع الفیس بوك و عالقته باتجاهات طلبة الجامعات األردنیة نحو العالقات األسریة ، رسالة ماجستیر لیلى أح: 2

 . م  2011، كلیة االعالم ، جامعة الشرق األوسط ، عمان ، األردن ، 
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  1)م2014(دراسة حسین ): 4(

ة إلي إبراز دور استخدام التكنولوجیا الحدیثة على العالقات هدفت هذه الدراس

االجتماعیة، كما هدفت إلي الكشف عن أبرز الخصائص العامة لسلوك مستخدمي هذه 

التكنولوجیا وتأثیرها على عالقاتهم االجتماعیة، وقد اعتمدت الدراسة على المهج الوصفي 

بانة، وقد تم اختیار عینة من الطالب بجامعة التحلیلي، وأما وسیلة جمع البیانات فكانت االست

مفردة الذین یستخدمون االنترنیت، وقد تم اختیار العینة وفق السنوات ) 687( طرابلس قوامها

من الشباب % 68أن : الدراسیة بنسب متفاوتة، وقد توصلت الدراسة إلي جملة من النتائج منها

أثیر سلبي على بقائهم مع أسرهم وعلى عالقاتهم أكدوا أن استخدامهم المفرط لشبكة االنترنت له ت

االجتماعیة بغیرهم، حیث ساعدت على تقلیل الوقت المخصص للوالدین و باقي أفراد األسرة، 

وعلى نشأة الخالفات بینهم وبین أفراد أسرهم، وأخیرًا على عالقاتهم االجتماعیة بأقاربهم، وزیادة 

المذاكرة والواجبات  إهمالوالدین من جهة بسبب حدة  الخالفات االجتماعیة بینهم وبین ال

  .المدرسیة وبینهم وبین باقي أفراد األسرة وخاصة األخوة من جهة أخرى

  2.  2016دراسة بوهالل ، ): 5(

هدفت الدراسة لمعرفة أهمیة استخدام األسرة التبسیه الجزائریة لشبكة االنترنیت ومدى   

األسریة فیها سواء بین الزوجین أو بین اآلباء و األبناء، وقد تأثیر هذا االستخدام على العالقات 

األبناء  ىاستخدمت الباحثة النهج الوصفي، وصممت استمارتین استبیان أحدهما موجهة إل

واألخرى موجهة إلي الزوجین، هذا باإلضافة الستخدامها وسیلة المالحظة المیدانیة، وقد طبقت 

ن األسر التبسیه الجزائریة التي تمتلك لشبكة االنترنیت ، الدراسة على عینة قصدیة لمجموعة م

وقد خلصت الدراسة لمجموعة من النتائج منها أن األسرة التبسیه تمیزت باستخدامها لإلنترنیت 

كأكثر وسیلة تكنولوجیة و تفضیلها على باقي الوسائل األخرى وخاصة في أوقات فراغها، حیث 

اقع التواصل االجتماعي عامة والفیس بوك خاصة على حساب استخدام مو  ىیمیل أفراد األسرة إل

أشیاء أخرى كتصفح الجرائد وزیارة األقارب، كما أوضحت الدراسة أن من أهم آثار استخدام 

في حدوث خالفات بینهما بسبب استخدامهم المفرط : االنترنیت على  العالقة بین الزوجین تمثلت

لخیانة الزوجیة و اتساع الفجوة بینهما و تفكك األسرة ، لشبكة  االنترنیت و تخوفهما من حدوث ا

حیث أصبح كل واحد منهما یلجأ الستخدام االنترنیت إلشباع میوله ورغباته، كما أوضحت نتائج 

  الدراسة أن َجل أفراد األسرة التبسیه الجزائریة یستخدمون االنترنیت بصفة مكثفة مما أثر على 

                                                 
، جامعة  8مجلة العلوم االنسانیة ، العدد ( ،  ونیس محمد حسین ، تأثیر االنترنیت على العالقات االجتماعیة عند الشباب اللیبي :  1

  .م  2014المرقب ، مارس ، 
دراسة میدانیة لعینة من األسر بمدینة تبسه ، : أحالم بوهالل ، تأثیر استخدام شبكة االنترنیت على العالقات األسریة الجزائریة : 2

 .م  2016نیة و االجتماعیة ، قسم العلوم االجتماعیة ، رسالة ماجستیر ، جامعة العربي التبسي ـ تبسه ، كلیة العلوم االنسا
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ولكنها مع ذلك ال تزال تتمسك وتحافظ على  بنیتها وفي عالقتها الداخلیة وفي قیمها االجتماعیة،

، األقاربائلي الحمیمي، و تبادل الزیارات مع بعض عاداتها و تقالیدها مثل االجتماع الع

  . والتواصل  بین األهل واألحباب واألصدقاء

  1.  2016دراسة شكیرب ، ): 6(

هذه الدراسة للتعرف على درجة تأثیر مواقع التواصل االجتماعي على أنماط  أجریت  

العالقات األسریة المعاصرة من خالل البحث عن وسائل وآلیات الحفاظ على مكانة ولحمة 

العالقات األسریة أمام تحدیات العولمة، وكذلك محاولة الوصول إلي الطرق التربویة التي یجب 

للحفاظ على استمرار ولحمة العالقات األسریة، وكذلك التعرف على على الوالدین انتهاجها 

أسباب التفكك األسري التي واكبت استخدام مواقع التواصل االجتماعي، وقد استخدمت الباحثة 

في دراستها منهج المسح الوصفي من خالل تصمیم استمارة استبیان وزعت على عینة عشوائیة 

مختلف فئات المجتمع الجزائري إناثًا و ذكورًا، ومتزوجین مفردة من ) 132(بسیطة بلغ حجمها 

أن هناك أثر بدرجات متفاوتة على : وعزابًا، وقد خلصت الدراسة لمجموعة من النتائج أهمها

الحوار داخل األسرة سواء بین الزوجین أو بین الوالدین و األبناء، فقد أصبحت مواقع التواصل 

زواج الثقافیة أكثر من حوارهم مع شریك الحیاة، حیث االجتماعي تستجیب لمیوالت بعض األ

أصبحت مواضیع الحوار األسري تتجه نحو المواضیع العامة وتبتعد عن المواضیع الخاصة، 

فالوالدان یسعیان أكثر للحوار حول المشاكل الخاصة، بینما یمیل األبناء للحوار حول المواضیع 

االجتماعي لها تأثیر سلبي على أداء األدوار في العامة، وأثبتت الدراسة أن مواقع التواصل 

على األبناء وضعف تحصیلهم  األبویةالوسط العائلي كضعف الدور التربوي لآلباء وقلة الرقابة 

الدراسي بسبب استغراقهم في استخدام هذه المواقع لساعات طویلة مع قلة الرقابة األبویة، وكذلك 

  .ن األسریة، وعدم مساعدة األخوة لبعضهم البعضعدم مساعدة األبناء لوالدیهم في الشؤو 

  2.  2016دراسة رمضان، دراسة بعنوان، ): 7(

حاولت هذه الدراسة الكشف عن انعكاسات شبكات التواصل االجتماعي على وظائف   

الضبط األسري كما یرها طلبة الجامعات السعودیة، واستخدمت الدراسة لتحقیق أهدافها المنهج 

على عینة تم اختیارها بطریقة طبقیة عشوائیة بلغ  استبانهن خالل تطبیق الوصفي المسحي م

طالبًا، حیث أوضحت نتائج الدراسة أن أكثر وظائف الضبط األسري التي ) 1325(قوامها 

  أداء : تأثرت بدرجة كبیرة نتیجة انعكاسات شبكات التواصل االجتماعي علیها جاءت كما یلي

                                                 
، مؤتمر ضوابط " دراسة استقرائیة میدانیة " آسیا شكیرب ، أثر شبكات التواصل االجتماعي في تغییر أنماط العالقات األسریة : 1

 .م  2016/  11/  23ـ  22، ) ول القسم األ( استخدام شبكات التواصل االجتماعي في االسالم ، المجلد الرابع ، المحور الثالث 
عصام جابر رمضان ، انعكاسات شبكات التواصل االجتماعي على وظائف الضبط األسري كما یرها طلبة الجامعات السعودیة ، : 2

  .م  2016جامعة االمام محمد بن سعود االسالمیة ، المملكة العربیة السعودیة ، 
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األدوار االجتماعیة المطلوبة، وتحقیق تنشئة اجتماعیة سلیمة للفرد والمحافظة على توازن 

  .  واستقرار المجتمع ، وتحقیق التوافق مع المجتمع

  :   ـــــ تعقیب على الدراسات السابقة

أن بعضها یحمل تقریبا نفس العنوان، : ــــ أوجه التشابه بین هذه الدراسات و دراستنا الحالیة

  . وكذلك لها نفس األهداف

فیكمن في أن معظمها تهدف لمعرفة تأثیر استخدام شبكات : ــــ أما أوجه االختالف بینها

سواء على " الفیس بوك وتوتیر ویوتیوب " االنترنیت ومواقع التواصل االجتماعي بصفة عامة 

ولوجیا العولمة االلكترونیة  العالقات األسریة بین الزوجین أو بین اآلباء واألبناء، أي تأثیرات  تكن

على العالقات األسریة والضبط األسري، وفي مجتمعات عربیة مختلفة كالمجتمع الجزائري و 

  . السعودي واألردني، وعلى فئات مختلفة كالزوجین واألبناء و طلبة الجامعات

فهي تهدف لمعرفة بعض تأثیرات استخدام موقع الفیس بوك تحدیدًا على  :ــــ أما دراستنا الحالیة

له طبیعته وثقافته " اللیبي" العالقات األسریة في المجتمع اللیبي بمدینة الخمس، هذا المجتمع 

وعاداته وتقالیده أي له خصوصیته الثقافیة المختلفة تماما عن غیره من المجتمعات العربیة 

عودیة واألردن، وكما أن هذه التأثیرات تشمل ثالثة أنماط من العالقات األخرى كالجزائر والس

تأثیر استخدام الفیس بوك في العالقة بین الزوجین، و تأثیر استخدامه في العالقة بین : األسریة

  . اآلباء و األبناء، وأخیرًا تأثیر استخدامه في العالقة بین األبناء فیما بینهم 

  : من هذه الدراسات تتمثل فیما یلي  ــــ أما أوجه االستفادة

النظري بالنتائج التي توصلت لها الدراسات  اإلطارتدعیم نتائج الدراسة الحالیة وتدعیم  -

  .السابقة

االستفادة من بعض المعلومات النظریة فیما یخص األسرة ومواقع التواصل االجتماعي بصفة  -

 ."لنظري لهذه الدراسة عم االطار اد "وموقع الفیس بوك بصفة خاصة أي عامة 

  "المنهجي للدراسة  اإلطاردعم " المنهجیة للدراسة أي  إلجراءاتااالستفادة أیضًا من  -

  : الفیس بوك وتأثیره على العالقات األسریة اللیبیة: المحور الثالث

الفیس بوك، مفهومه، نشأته وتطوره، ممیزاته، التأثیرات االیجابیة والسلبیة : المبحث األول

  .  لمواقع التواصل االجتماعي

هو موقع إلكتروني للتواصل االجتماعي، أي أنه ):  Facebook(مفهوم الفیس بوك / أوال ً 

ــــاریین    یبرز نفسه وأن یعزز مكانته عبر  أن) كالشركات( یتیح خبرة لألشخاص العـــــادیین واالعتب
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ضمن نطاق ذلك الموقع أو عبر التواصل مع مواقع  أحرینأدوات الموقع للتواصل مع أشخاص 

  1. تواصل أخرى، وٕانشاء روابط تواصل مع اآلخرین

، وهو أحد طلبة جامعة 2004عام  " مارك زاكربیرج " أسس هذا الموقع : النشأة والتطور: ثانیًا 

هارفارد ـ الذي أصبح فیما بعد أصغر ملیاردیر في العالم ـ وذلك بغرض التواصل بین الطلبة في 

وكندا، هذه الجامعة، ومن ثم انتشر استخدامه بین طلبة الجامعات األخرى في أمریكا و بریطانیا 

موقع  ىولیتطور الموقع وخصائصه من مجرد موقع إلبراز الذات والصور الشخصیة إل

نتیجة  2007متخصص بالتواصل ترعاه شركة فیس بوك  التي أصبحت تقدر بالملیارات عام 

ملیون مشترك في هذا الموقع ذلك العام، لیتحدى أي مواقع الكترونیة للتواصل ) 21(الستدراك 

ملیون  800ـ  2011ح األول على صعید العالم ، وبلغ عددهم حسب إحصائیا االجتماعي ویصب

  .مشترك

وقد تحول الموقع من مجرد مكان لعرض الَصور الشخصیة والتواصل مع األصدقاء        

قناة تواصل بین المجتمعات اإللكترونیة ومنبر لعرض األفكار السیاسیة و تكوین  ىوالعائلة إل

نیة عجزت عنها أقوى األحزاب الفعلیة على األرض، وكذلك لتصبح قناة تجمعات سیاسیة إلكترو 

تواصل تسویقیة أساسیة تعتمدها اآلالف من الشركات الكبیرة و الصغیرة للتواصل مع جمهورها، 

وكذلك الصحف التي اعتمدت على المجتمعات اإللكترونیة لنقل أخبارها والترویج ِلُكتابها وغیرها 

موقع تواصل متعدد  ىیتعدى موقع الفیس بوك وظیفته االجتماعیة إلمن وسائل اإلعالم، ل

إلي قرابة نصف ملیار مشترك،   2030، ویتوقع أن یصل عدد مشتركیه في عام 2األغراض 

  3. ولیصبح مستقبًال أكبر تجمع إلكتروني بشري على وجه األرض 

  : عي التأثیرات االیجابیة و السلبیة لمواقع التواصل االجتما: ثالثًا 

مما ال شك فیه أن عولمة شبكات التواصل االجتماعي ، ومواقع : التأثیرات االیجابیة ): 1(

التواصل أضفت بعدًا ایجابیًا جدیدًا على الحیاة العصریة لمالیین من البشر من إحداثها لتغیرات 

یرات ثقافیة واجتماعیة وسیاسیة واقتصادیة في حیاة مجتمعات بأكملها، ومن أهم هذه التأث

  : االیجابیة ما یلي

  

                                                 
سیرته العصریة ، وجوه المثقف على الفیسبوك هل تعید إنتاج صورته أم تصنع أفقا  صورة المثقف و" الفیسبوك " مهاب نصر ، : 1

 .  10م ، ص  2010نوفمبر  3،  13446مغایرا ؟ جریدة الفیس الكویتیة الیومیة ، العدد 
أم تصنع أفقًا صورة المثقف وسیرته العصریة ، وجوه المثقف على الفیسبوك هل تعید انتاج صورته " الفیسبوك " مهاب نصر ، : 2

 . 08مغایرًا ؟،  مرجع سابق ذكره ، ص 
صورة المثقف وسیرته العصریة ، وجوه المثقف على الفیسبوك هل تعید انتاج صورته أم تصنع أفقًا " الفیسبوك " مهاب نصر ، : 3

 . 08مغایرًا ؟،  مرجع سبق ذكره ، ص 
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حیث وجد المالیین من أبناء الشعوب األجنبیة و العربیة بشكل : ــ  نافدة مطلة على العالم

  . الع على أفكار و ثقافات العالم بأسره خاص في الشبكات االجتماعیة نافدة حرة لهم لالط

فمن ال یملك فرصة لخلق كیان مستقل في المجتمع یعبر عن ذاته، فإنه : ــ فرصة لتعزیز الذات

عند التسجیل بمواقع التواصل االجتماعي وتعبئة البیانات الشخصیة، یصبح لك كیان مستقل 

  . وعلى الصعید العالمي 

إن التواصل مع الغیر سواء أكان ذلك الغیر مختلف عنك في الدین  :ـــ أكثر انفتاحًا على األخر

والعقیدة و الثقافة والعادات والتقالید واللون والمظهر والمیول، فإنك قد اكتسبت صدیقًا ذا هویة 

  . مختلفة عنك، وقد یكون بالغرفة التي بجانبك أو على بعد آالف األمیال في قارة أخرى 

إن من أهم خصائص مواقع التواصل االجتماعي سهولة التعدیل : األخرـــ منبر للرأي و الرأي 

على صفحاتها، وكذلك حریة إضافة المحتوى الذي یعبر عن فكرك ومعتقداتك،  التي قد 

تتعارض مع الغیر، فالمجال مفتوح أمام حریة التعبیر مما جعل مواقع التواصل االجتماعي أداة 

  1. و التوجهات الشخصیة تجاه قضایا األمة المصیریة  قویة للتعبیر عن المیول واالتجاهات

فقد تعزز مواقع التواصل االجتماعي من ظاهرة العولمة الثقافیة، : ـــ التقلیل من صراع الحضارات

ولكنها في اآلن ذاته تعمل على جیر الهوة الثقافیة و الحضاریة، وذلك من خالل ثقافة التواصل 

المشتركة بین مستعملي تلك المواقع و كذلك تبیان و توضیح الهموم العربیة للغرب بدون زیف 

  . ونفاق السیاسة اإلعالم

فالیوم ومع تطور تكنولوجیا التواصل فإنه أصبح أیسر وأسهل : ـــ تزید من تقارب العائلة الواحدةـ

على العائالت متابعة أخبار بعضهم البعض عبر مواقع التواصل االجتماعي، خاصة وأنها 

  . أرخص من نظیراتها األخرى من وسائل االتصال المختلفة 

حیث بإمكانك من خالل هذه المواقع أن : داقة القدیمةــ تقدم فرصة رائعة إلعادة روابط الص

تبحث عن أصدقاء الدراسة أو العمل فمن اختفت أخبارهم بسبب تباعد المسافات أو مشاغل 

الحیاة، وقد ساعدت هذه المواقع في بعض الحاالت عائالت فقدت أبناءها إما بسبب التبني أو 

  2. ألبناء االختطاف أو الهجرة السریة، فیتم العثور على ا

مثلما یوجد تأثیرات إیجابیة لمواقع التواصل االجتماعي فإنه لها تأثیرات : التأثیرات السلبیة): 2(

  : سلبیة أیضًا فهي سالح ذو حذین، ومن تلك التأثیرات السلبیة ما یلي

  

                                                 
ي في صَقل سلوكیات و ممارسات األفراد في المجتمع ، ملتقى دولي جمال معتوق و شریهان كریم ، دور شبكات التواصل االجتماع: 1

 . 38م ، ص  2012/ دیسمبر /  9حول شبكات التواصل االجتماعي و التغیر االجتماعي بسكرة  ، 
، 1. ، ط موسى جواد الموسوي و آخرون ، االعالم الجدید تطور األداء و الوسیلة و الوظیفة  ، مكتبة االعالم و المجتمع ،بغداد: 2

  .  47م ،  ص  2011
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ر هذه المواقع فإن ذلك سیقلل فمع سهولة التوصل عب: لشخصيــــ یقلل من مهارات التفاعل ا

زمن التفاعل على الصعید الشخصي لألفراد والجماعات المستخدمة لهذه المواقع، وكما من 

ومعروف فإن مهارات التواصل الشخصي تختلف عن مهارات التواصل اإللكتروني، ففي الحیاة 

  1.تلغیه من دائرة تواصلك بكبسة زر ورًا و أنالطبیعیة ال تستطیع أن تخلق محادثة شخص ما ف

حیث أنها مع خدماتها الترفیهیة التي توفرها للمشتركین قد تكون جذابة جذًا : ــــ إضاعة الوقت

  . لدرجة تنسى معها الوقت ویَمر في ما ال یَعني بدون فائدة وال جدوى 

إن استخدامها خاصة من قبل ربات البیوت : ـــ اإلدمان على مواقع التواصل االجتماعي

والمتقاعدین یجعله بسبب الفراغ أحد النشاطات الرئیسیة في حیاة الفرد الیومیة ، وهو ما یجعل 

أنها تعد مثالیة من ناحیة الترفیه لملء و ترك هذا النشاط أو استبداله أمرًا صعبًا للغایة خاصة 

  . وقت الفراغ الطویل

ضیاع : ع التواصل االجتماعي لغیر الترفیه من قبل مجتمعاتنا العربیةــــ قلة استخدام مواق

الهویة الثقافیة العربیة واستبدالها بالهویة العالمیة لمواقع التواصل، حیث أن العولمة الثقافیة هي 

  . من اآلثار السلبیة لمواقع التواصل االجتماعي بنظر الكثیرین

اقع االجتماعیة مشكلة انعدام الخصوصیة مما تسبب تواجه أغلبیة المو : ـــ انعدام الخصوصیة

بالكثیر من األضرار المعنویة والنفسیة على الشباب وقد تصل في بعض األحیان ألضرار مادیة، 

ما یبثه من  ىفملف المستخدم على هذه الشبكة یحتوى على جمیع معلوماته الشخصیة إضافة إل

  . یستغلونها بغرض اإلساءة و التشهیرید أشخاص قد  ىهموم، ومشاكل قد تصل بسهولة إل

فجمیع األشخاص الذین نعرفهم : ـ الصداقات قد تكون مبالغًا فیها أو طاغیة في بعض األحیان

عبر مواقع التواصل االجتماعي نضیفهم كأصدقاء وهو لقب غیر دقیق، ألن الصداقة تتشكل مع 

  . الزمن و لیس فورًا، ففیه نوع من النفاق

تبقى مجهولة المصدر الحقیقي خلف مستخدمي شبكات التواصل : ـــ انتحال الشخصیات

مستخدمیها في االبتزاز وانتحال الشخصیة ونشر المعلومات المضللة  ىاالجتماعي دافعًا أحیانًا إل

  2. وتشویه السمعة، أو في الجریمة كالدعارة أو السرقة أو االختطاف 

أضحى استخدام مزیج من : یة الفصحى لصالح اللهجة العامیةــ تراجع استخدام اللغة العرب

  الحروف واألرقام الالتینیة بدل الحروف العربیة الفصحى خاصة على شبكات التعارف 

                                                 
  . 20م  ، ص 2011،  1.وائل امبارك خضر فضل اهللا ، أثر الفیس بوك على المجتمع ، المكتبة الوطنیة للنشر ، الخرطوم ، ط: 1
الشرق  محمد عجم ، االنترنیت و التكنولوجیا الحدیثة تكشفان انعزال الشباب ـ عالم افتراضي یتصل بالواقع و ینفصل عنه ، جریدة:  2

  .  12م ، ص  2010/ دیسمبر/  10،  11704األوسط ، العدد 
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، وهذا ما )3(، والعین )7(رموز وأرقام باتت الحاء  ىوالمحادثة، فتحولت حروف اللغة العربیة إل

  1". ثقافة الشباب العربي " أكدته دراسة علي صالح محمود بعنوان 

  : األسرة في المجتمع اللیبي والتحدیات التي تواجهها : المبحث الثاني

  : األسرة في المجتمع اللیبي / أوًال 

لقد مرت األسرة اللیبیة بتغیرات أترث في تركیبها ووظیفتها، في هذا المبحث ستعرض   

  . الدراسة أهم تلك األحداث والتي انعكست علیها

  : ياألسرة اللیبیة أثناء االحتالل االیطال): 1(

م، حیث 1911لم تعرف األسرة االستقرار أثناء االحتالل االیطالي لألراضي اللیبیة   

االقتصادیة في ظل اقتصاد متدهور، حیث  األحوالحرب الهجرة و النزوح و سوء كلفت تلك ال

عانت جَل األسر اللیبیة من الفقر والعوز والجهل، وكان النوع السائد هو األسرة الممتدة، وعرفت 

  . بقوة الضبط االجتماعي ، وكانت متمسكة بالقیم االجتماعیة 

كثیرًا عن سابقه، بل عرفت نوع من م فلم یختلف 1951أما في عهد الملكي عام   

م والتي بدأت عائداته 1959إلي اكتشاف النفط  إضافةاالستقرار بسبب استقرار النظام السیاسي، 

بنغازي اللتان نزحا و تنعكس على البالد، حیث انتعشت الحالة االقتصادیة خاصة مدینتي طرابلس 

ت جَل األسر من سوء األحوال االقتصادیة اآلالف من األسر اللیبیة بحثًا عن العمل، وعان إلیهما

  . ونقص الخدمات خاصة في القرى واالریاف

م فقد ساد نوع من 2011إلي  1969من ) النظام الجماهیري ( أما في العهد السابق   

من المساكن والمنشآت العامة،   اآلالفاالستقرار وأصبحت عائدات النفط في ازدیاد فقد تم تشیید 

من  اآلالفل أمام المواطنین وانتعشت الحیاة االقتصادیة، حیث عاد وفتحت أبواب العم

  .المهاجرین خاصة من دول الجوار إلي موطنهم األصلي

وفي هذه الفترة حدثت بعض التغیرات حلت محل األسرة الممتدة األسرة النوویة، ولم یكن   

دت الضبط الرسمي هناك دور قوي للسلطة األبویة، وأیضًا وسائل الضبط االجتماعي التي سا

المتمثل في القوانین أما غیر الرسمي فكان في بعض القرى واألریاف، أیضًا انفتح المجتمع 

اللیبي أكثر على العالم بفضل التقدم في مجال االتصاالت والمواصالت خاصة القنوات الفضائیة 

جدریة في سیاسیة  تغیرات إحداثوشبكة المعلومات الدولیة ، تلك الشبكة التي ساهمت في 

  .المجتمع اللیبي

  

                                                 
دراسة میدانیة لعینة من " فؤاد نعوم ، ابن علي حنان ، تأثیر شبكات التواصل االجتماعي على منظومة القیم الثقافیة للمجتمع :  1

،  02جامعة زیان عاشور ـ الجلفة ، الجزائر  ، مجلة سوسیولوجیا للدراسات و البحوث االجتماعیة  ،" الطلبة بجامعة زیان عاشور 

 .  30م ، ص  2017، أفریل ،  01العدد 
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  : م  2019ــــ  2011ـــ األسرة اللیبیة من 

" حتى تفجرت في أرجاء الوطن العربي ثورات أطلقت علیها م 2010 ما أن حَل عام  

 17في تونس ومصر و سوریا و الیمن ، أما في لیبیا فقد تفجرت فیها الثورة في "  الربیع العربي

ثورة مسلحة تدخل المجتمع الدولي فیها  ىم، ووجهت بالسالح ، حیث تحولت إل2011من فبرایر 

بالنظام السیاسي، ونظرًا لهشاشة المؤسسات األمنیة والعسكریة،  اإلطاحةلحمایة المدنیین وتم 

لمدنیة األخرى فقد اختل األمن ارتفعت الجریمة و االنحراف مع استمرار الحروب والمؤسسات ا

والمنازعات، والنزوح والهجرة، كل هذا انعكس على األسرة التي باتت تعاني من التشرد والنزوح 

والهجرة وأحیانا فقدان األب أو أحد األبناء نتیجة الصراعات السیاسیة، وما عانته من أزمات 

  .نقص في الخدمات خاصة الطبیة و األمنیةاقتصادیة و 

من خالل ما سبق یمكن القول أن األسرة في المجتمع اللیبي عانت و الزالت تعاني من   

المشاكل خاصة الهجرة والنزوح وسوء األحوال االقتصادیة واألمنیة وبدایة ظهور بوادر االنحالل 

یار السلطة األبویة وغیاب الضبط االخالقي والتفكك العائلي، وضعف القیم االجتماعیة وانه

تفشي المخدرات والجریمة والطالق والتشرد والفقر  ىإل إضافة، األجیالالرسمي والصراع بین 

  . والمرض والجهل

  كل هذا جعل األسرة اللیبیة تواجه تحدیات جدیدة، فما هي تلك التحدیات؟ 

  .ة واالنحراف االجتماعيتفشي ظاهرة تعاطي المخدرات بكل أنواعها و أشكالها والجریم.1

تنامي ظاهرة البطالة بین الشباب خاصة الخریجین مما سبب في الجریمة واالنحراف، والهجرة .2

خارج البلد وتأخر سن الزواج، وزواج الشباب اللیبیین من غیر اللیبیات، وزواج اللیبیات من  ىإل

  . غیر اللیبیین 

جتماعي فنتیجة لألحوال السیاسیة و الصراعات تفكك العالقات االجتماعیة وتصدع النسیج اال.3

واختالف التوجهات السیاسیة، حیث هناك من یؤید بقاء النظام السیاسي السابق وهناك من یؤید 

االنقسام السیاسي  أیضاحیث انعكس هذا على األسرة والعالقات االجتماعیة، ) الثورة( التغیر

لشرقیة اختیرت عن طریق البرلمان ، وحكومة حیث توجد في لیبیا حكومتان حكومة في المنطقة ا

أفرزها االتفاق السیاسي عن طریق األمم المتحدة بطرابلس مما سبب في حروب خاصة الزالت 

 . مستمرة 

سوء االحوال االقتصادیة نتیجة للصراعات السیاسیة ومنع تصدیر النفط قرابة الثالث سنوات، .4

الصحیة وأیضًا ارتفاع أسعار األدویة والمواد مما انعكس على األسرة وقلت الخدمات خاصة 

  . الغذائیة ، و تنامي األعمال الهامشیة و التسول
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ة، وعدم تفعیل األجهزة األمنیة انتشار السالح، والملیشیات المسلحة وغیاب سلطة الدول.5

 . االبتزازقتل والجرائم والسرقة باإلكراه والخطف و حاالت الالقضائیة، مما زاد من و 

، حیث نتیجة لألوضاع االقتصادیة الهشة قد تنامت هذه واإلرهابتنامي ظاهرة التطرف .6

مزایا مقابل االنضمام اطل عن العمل بعرض مبالغ مالیة و الظاهرة وذلك باستغالل الشباب الع

ي لها آثار كثیرة على التو تنامي ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة  ، أیضاً إرهابیةإلیها والقیام بعملیات 

 .  المجتمع اللیبي بوجه عاماالقتصاد و 

على نطاق واسع حیث عمت المدن والقرى  تنامي انتشار وسائل االتصال االجتماعي.7

وبات الشباب اللیبي ذكور وٕاناث مدمن على هذه الوسائل، مما سبب في العدید من  ،واألریاف

المشكالت من تفكك العالقات االجتماعیة بل وتصدع األسرة أحیانًا، وضعف العالقة بین أفراد 

 .حتى األسرة الواحدة ناهیك عن األهل و الجیران في الدراسة المیدانیة سنكشف هذه اآلثار  

 : ءات المنهجیة للدراسةـــــ االجرا

  .اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي عن طریق المسح االجتماعي: منهج الدراسة): 1( 

مفردة من سكان مدینة ) 180( قوامها " قصدیة " تم اختیار عینة عمدیة : عینة الدراسة): 2(

  .الخمس

  : مجاالت الدراسة): 3(

الزوجة على أن ة من األسر بمدینة الخمس الزوج و یتم اختیار عینة عمد: المجال البشري): أ(

  . مفردة) 180(، وبلغ قوام العینة األبناءترنیت و یستخدمون الفیس بوك هم و یكون لدى األسرة ان

 األبیضالدراسة بمدینة الخمس تلك المدینة الواقعة على البحر  أجریت: المجال المكاني): ب(

حیث توجد  ، وأهم ما تشتهر به اآلثار)كم120( شرقاالمتوسط و التي تبعد عن مدینة طرابلس 

  . بها مدینة لبدة الكبرى

، وأما الجانب أي الجوانب النظریة/ 2019/ 4شهر تم اجراء الدراسة : المجال الزماني): ج(

  .  2019/  6/  30إلي  2019/ 6/  15في الفترة من  إجراءهالمیداني فقد تم 

خمس، والتي الدراسة من األسر المقیمة داخل مدینة التكون مجتمع : مجتمع الدراسة): 4(

، حیث أجریت الدراسة على الزوج أسرة  90، وبلغ عدد األسر األبناءو تستخدم الفیس بوك هي 

  .الزوجةو 

تقرر اختیار عینة الدراسة بطریقة عمدیة، أي تمثل األسر التي : وحدة اهتمام العینة): 5(

  . تستخدم الفیس بوك 
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ولتطبیق هذا األسلوب فقد حرص الباحثان على أن تكون العینة ممثلة لكل : سحب العینة):6(

األسر تستخدم الفیس بوك ولدیها أبناء  األسر التي تستخدم الفیس بوك، حیث اشترط أن تكون

  . أیضًا یستخدمون الفیس بوك 

نظرًا ألن هذه الدراسة تحاول التعرف على تأثیر استخدام الفیس بوك : األسالیب االحصائیة): 7(

  . على العالقات األسریة فقد تم استخدام التكرارات و النسب المئویة لإلجابة على تساؤالت الدراسة

استهدفت الدراسة الحالیة معرفة تأثیر الفیس بوك : و تطویر وسیلة جمع البیاناتاعداد ): 8(

على العالقات األسریة، حیث تم استخدام االستبیان المغلق كوسیلة لجمع البیانات على اعتبار 

أن هذه الوسیلة مختصرة للجهد والوقت، كما یمكن من خاللها الحصول على معلومات كثیرة 

ریعة، وقد تم استخدام مقیاس لیكرت وتكونت ساللم كل مقیاس رتب من وبطریقة سهلة و س

خیارین أوافق و ال أوافق، وقد مَر االستبیان النهائي لهذه الدراسة وهي مراجعة الدراسات السابقة 

  : اآلتیةذات العالقة، وتم صیاغة عبارات تغطي هذه الدراسة، وتكون االستبیان من المجاالت 

واشتمل على تغطیة المعلومات المتعلقة بالخلفیة الشخصیة واالجتماعیة : المجال األول

  .للمبحوثین

اشتمل على عشر عبارات تقیس تأثیر استخدام الفیس بوك في العالقة بین : المجال الثاني

  . الزوجین

اشتمل على ثماني عبارات تقیس تأثیر الفیس بوك في العالقة بین الوالدین : المجال الثالث

  . ءواألبنا

اشتمل على تسع عبارات تقیس تأثیر الفیس بوك في العالقة بین األبناء مع : المجال الرابع

   .بعضهم البعض

اشتمل على ثالثة عشر عبارة تقیس اآلثار االجتماعیة الستخدام الفیس بوك : المجال الخامس

  . على األسرة اللیبیة

االقتصادیة الستخدام الفیس بوك على اشتمل على تسع عبارات تقیس اآلثار : المجال السادس

  .األسرة اللیبیة

اشتمل على ثالثة عشر عبارة تقیس اآلثار الثقافیة والسیاسیة الستخدام الفیس : المجال السابع

   .بوك على األسرة اللیبیة

اشتمل على اثنا عشر عبارة تقیس اآلثار النفسیة والصحیة الستخدام الفیس بوك : المجال الثامن

  . سرة اللیبیةعلى األ

  :الدراسة المیدانیة: المبحث الرابع

    :عرض خصائص عینة الدراسة وتفسیرها/أوًال 

  القلعةة مجل                                                           تأثیرات استخدام الفیس بوك على العالقات في األسرة اللیبیةبعض 
)                                                                           12(العدد                                                                           "دراسة میدانیة بمدینة الخمس "                       



 
 

196 

  الجنس لدى أفراد العینة حیوض) 1(جدول رقم 

 %النسبة  التكرار  النوع/ المتغیر  م . ر 

 %50 90 ذكور  1

 %50 90 إناث 2

 %100 180 المجموع 3

من خالل الجدول السابق یتضح أن عدد الذكور مساوي لإلناث حیث أن العینة كانت قصدیة 

  . أسرة وكل أسرة بها األب واألم لذلك كانت العینة متساویة  90وتم اختیار 

  یوضخ متغیر العمر لدى أفراد العینة)  2(جدول رقم 

 %النسبة  التكرار  العمر / المتغیر  م . ر 

 %2 03  25أقل من  1

 %10 20  30ـ  26من  2

 %26 50  40ـــ  31من  3

 %62 117 41أكثر من  4

 %100 190 المجموع 5

سنة یشكلون نسبة ضئیلة جدًا  25خالل الجدول السابق یتضح أن من هم أعمارهم أقل من  من

 وهذا یرجع إلي كون غالبیة اللیبیین یتأخرون في الزواج ، حیث نجد نسبة من %02حوالي 

وهذا یشیر إلي كون هذه السَن هي سن االستقرار وعادًة % 62 سنة بلغت 41أكثر من  أعمارهم

  . ما تكون األسرة بها عدد من األبناء قد یتجاوز السبعة أبناء

  المستوى التعلیمي لدى أفراد العینة حیوض) 3(جدول رقم 

 %النسبة  التكرار  المستوى التعلیمي / المتغیر  م . ر 

 %4 07 تعلیم أساسي  1

 %14 25 تعلیم متوسط  2

 %74 133 تعلیم جامعي  3

 %8 15 تعلیم أخر  4

 %100 180 المجموع 5

وهذا % 74 الجدول السابق یتضح أن نسبة الجامعیین حازت على أعلى النسب ىبالنظر إل

یرجع إلي كون التعلیم الجامعي أصبح منتشر في كل القرى والمدن اللیبیة، حیث أصبحت األسرة 

اللیبیة تدفع أبنائها من الذكور واإلناث لمواصلة الجامعة وذلك للحصول على وظیفة حكومیة 

  . مناسبة
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  یوضح عدد أفراد األسرة لدى أفراد العینة ) 4(جدول رقم 

 %النسبة  التكرار المتغیر م. ر 

 %30 54 5أقل من  1

 %49 88 8ــــــ  5من  2

 %21 38 8أكثر من  3

 %100 180 المجموع 4

أفراد حیث بلغت  8إلي  5الجدول السابق یتضح أن متوسط أفراد األسرة اللیبیة من  ىبالنظر إل

وهي نسبة ضئیلة وهذا  %21أفراد قد بلغت نسبتهم  8وبینما أكثر من  ،%49النسبة حوالي 

  . كون األسرة اللیبیة  بدأت تنظم النسل نتیجة للظروف االقتصادیة وظروف عمل المرأة ىیرجع إل

  یوضح الوظیفة لدى أفراد العینة) 5(جدول رقم 

 %النسبة  التكرار  المتغیر م . ر 

 %61 110 موظف 1

 %17 30 أعمال حرة  2

 %8  15 عسكري  3

 %14 25 أعمال أخرى  4

 %100 180 المجموع 5

الجدول السابق یتضح أن من یشغل موظف بلغت أعلى نسبة، حیث یقصد  ىبالنظر إل  

به كل شخص مدني یتقاضى مقابل عمل من الدولة ، حیث یشمل موظفي اإلدارات بالمؤسسات 

بینما فئة ، %61 الحكومیة المختلفة وأیضًا المعلمین و أعضاء هیئة التدریس حیث بلغت النسبة

  .  و هي تشكل نسبة قلیلة% 8 ةبلغت النسب العسكري قد

  یوضح مستوى الدخل لدى أفراد العینة ) 6(جدول رقم 

 %النسبة  التكرار المتغیر  م .ر 

 %3 05 ل . د  500أقل من  1

 %33 60 ل.د1000ــــ  500من  2

 %64 115 ل.د1000أكثر من  3

 %100 180 المجموع 4

دینار لیبي 1000الجدول السابق یتضح أن من یتقاضون رواتب أكثر من ىبالنظر إل  

  وهي نسبة عالیة، وهذا یرجع إلي كون الوظائف العامة في الدولة تحسنت % 64 بلغت نسبتهم
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دینار لیبي فهي نسبة ضئیلة  500أقل من خاصة التعلیم والصحة واألعمال الحرة، وأما  مرتباتهم

  . ربما  تكون من المتقاعدین الالتي الزالت رواتبهم ضعیفة % 3بلغت  جدًا حیث

  یوضح بدایة استخدام االنترنیت لدى أفراد العینة ) 7(رقم جدول 

 %النسبة التكرار المتغیر م .ر 

 %8.3 15 سنوات 5أقل من  1

 %58.4 105 سنوات  8ــــ  5من  2

 %33.3 60 سنوات 8أكثر من  3

 %100 180 المجموع 4

 8سنوات إلي  5نت من نتر بالنظر إلي الجدول السابق یتضح أن بدایة استخدام اال  

وهي نسبة عالیة جدًا وهذا یرجع إلي كون البلد انفتحت أكثر  %58.4سنوات حیث بلغت النسبة 

  . خالل هذه السنوات وتطورت وسائل االتصاالت و شبكات التواصل االجتماعي 

  

  یوضح عدد الساعات التي یقضیها الشخص على االنترنیت لدى أفراد العینة) 8(جدول رقم 

 %النسبة  التكرار  المتغیر م . ر 

 %12.2 22 أقل من ساعتین  1

 %43.3 78 ساعات  4ـــ  2من  2

 %44.5 80 ساعات  5أكثر من  3

 %100 180 المجموع 4

بالنظر إلي الجدول السابق یتضح أن المدة التي تُقضى یومیًا على االنترنیت أكثر من   

من یتابع األحداث أول  ساعات،  وهي ساعات طویلة ربما یصل إلي أكثر من ذلك خاصة 5

  % . 44.5 بالعالم من صراعات سیاسیة ، حیث بلغت النسبة حوالي یجري بأول، وما

  یوضح عدد الساعات التي یقضیها األبناء في استخدام االنترنیت) 9(جدول رقم 

 %النسبة التكرار المتغیر م. ر 

 %3 05 أقل من ساعتین 1

 %33 60 ساعات 4ـــ 2من  2

 %64 115 ساعات 5أكثر من  3

 %100 180 المجموع 4
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ساعات أمام شاشات التواصل  5بالنظر إلي الجدول السابق یتضح أن األبناء یقضون أكثر من 

أو أكثر خاصة الشباب المراهقین من ساعة  15االجتماعي وهذه المدة تصل أحیانًا إلي 

  %.64 الجنسین حیث تصل النسبة إلي حوالي

  : بعض تأثیرات استخدام الفیس بوك على العالقات داخل األسرة اللیبیة / ثانیًا 

سنحاول من خالل الدراسة المیدانیة التعرف على بعض تأثیرات استخدام الفیس بوك   

اء بین الزوجین وبین الوالدین واألبناء وبین األبناء مع على العالقات داخل األسرة اللیبیة سو 

  :بعضهم البعض من خالل الجداول التالیة

  یوضح تأثیر استخدام الفیس بوك في العالقة بین الزوجین لدى أفراد العینة) 10(جدول رقم 

 العبـــــــــــــــــــــــــــــارة م.ر 
 ال أوافق موافق

 %النسبة  التكرار %النسبة التكرار

1 
يقضي الزوجان وقت في الحديث مع األصدقاء عبر الفيس وك أكثر 

 من الوقت الذي يقضيانه مع بعضهما
165 91.6% 15 8.3% 

 %39 70 %61 110 يشكو الزوجة أو الزوجة كثرت استخدام االنترنيت 2

 %26 47 %74 133 يشعر الزوجان أن تفاعلهما مع بعض أصبح يقلَ  3

 %76 137 %24 43 يفكر الزوج في الزواج أثر العالقة التي كونها عبر الفيس بوكقد  4

 %69 124 %31 56 فتور العالقة بين الزوجين بسبب قلة التواصل بينهما 5

 %45.5 82 %35 98 قلة الحديث و المناقشة و الحوار بين الزوجين في قضايا األسرة 6

 %82 147 %18 33 نتيجة للعالقات االفتراضية) الزوجين ( فقدان الثقة في بعضهما  7

 %88 158 %12 22 عادة ما يقل اهتمام الزوجين ببعضهما نتيجة انشغالهما بالفيس بوك 8

 %90.5 163 %9.4 17 فتور في العالقة الحميمية بين الزوجين 9

 %86 155 %14 25 دخول غرف الدردشة نتيجة الفراغ العاطفي 10

 %66.6 120 %33.3 60 الثقة في بعضهما بسبب الفيس بوكفقدان الزوجين  11

الجدول السابق یتضح أن العبارة التي تحصلت على المرتبة األولى في تأثیر  ىبالنظر إل

یقضي الزوجان وقت في الحدیث مع ( استخدام الفیس بوك في العالقة بین الزوجین هي 

أذ تحصلت على نسبة ) االصدقاء عبر  الفیس بوك أكثر من الوقت الذي یقضیانه مع بعضهما 

أن غالبیة األزواج یقضوا ساعات طوال أكثر من ثمان  ، إذوهي نسبة عالیة جداً  91.6%

م، وشكیرب،  2016تیجة تتفق مع نتیجة دراسة بوهالل، ساعات عل الفیس بوك ، وهذه الن

 %8.3في حین من ال یوافقوا على هذا نسبتهم ضعیفة جدًا وهم قلة إذ تصل إلي . م 2016

یت في وقت معین وقد یستعمل لغرض وهذا یرجع إلي كونهم ینظموا في وقت استخدام  االنترن

فتور في العالقة الحمیمیة بین ( أما أخر عبارة فهي . البحث عن األخبار و التصفح السریع 

  وهي نسبة ضعیفة حیث أن في غالب األسر یعتمون على هذه  %9.4الزوجین إذ بلغت النسبة 
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ال یفصحون عن الحیاة الخاصة نتیجة للحیاء في حین نجد أن أمام المحاكم تسجل حتى العالقة و 

  .  حاالت طالق و في تعدد الزوجات

  یوضح تأثیر الفیس بوك في العالقة بین الوالدین و األبناء لدى أفراد العینة) 11(جدول رقم 

ر 

 م.

 ال أوافق موافق العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة

 %النسبة  التكرار %النسبة التكرار

 %26 47 %74 133 قلة احلوار بني الوالدين بني األبناء   1

 %44 79 %56 101 يصعب أن يفهم الوالدين مشاكل األبناء  2

 %60 110 %39 70 يفضل األبناء االفصاح عن مشاكلهم ألصدقائهم 3

 %56 100 %44 80 ضعف السلطة األبوية على األبناء  4

 %78 140 %22 40 عادًة ما يتناول أفراد األسرة الوجبات الغذائية منفردين  5

 %81 145 %19 35 االجتماعية من قبل الوالدين قلَ غرس القيم  6

 %83 150 %17 30 ال يعرف الوالدين عن أبنائهم إال القليل 7

 %51 92 %49 88 قد مير األبناء مبشاكل وال يفصحون عنها لآلباء  8

ــــــبارة التي تحصلت على المرتبة األولى في  ــــ بالنظر إلي الجدول السابق یتضح أن العــــ

، حیث یالحظ %74إذ تحصلت على نسبة ) قلة الحوار بین الوالدین و األبناء(هذا المحور هي 

أن الحوار مع األبناء في األسرة اللیبیة قَل، حیث أن نسبة كبیرة من أولیاء األمور ال یفتحون 

حوار صریح مع أبنائهم سواء ذكور أو إناث خاصة في مشاكلهم االجتماعیة والعلمیة والجنسیة 

م، 2004عویضي وأمراضهم وغیرها من القضایا، وهذه النتیجة تتفق مع ما توصلت إلیه دراسة ال

  . م 2006ودراسة شكیرب 

وهذا ربما یرجع إلي كون بعض  % 26أما من ال یوافقوا على هذه العبارة فبلغت نسبتهم     

. األسر ُتجري في حوارات مع األبناء مع ضبط مدة استخدام االنترنیت خاصة أثناء تناول الطعام

ال یعرف الوالدین (جدًا وهي عبارة  وهي نسبة ضئیلة %17وأما العبارة التي تحصلت على نسبة 

، حیث أن الوالدین یعتقدون أنهم یعرفوا عن أبنائهم الكثیر، حیث أن لألبناء )عن أبنائهم إال القلیل

ثقافة خاصة بهم ُتعرف بثقافة الشباب، وغالبًا اآلباء ال یعرفون حتى عن الحیاة الخاصة البنهم 

األمور الذین یراقبون أبنائهم ویتحدثون معهم في كل وأصدقائه وهوایاته إال القلیل من أولیاء 

  . القضایا التي تخصهم بشكل شخصي و تخص حیاتهم 
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  یوضح تأثیر الفیس بوك في العالقة بین األبناء مع بعضهم البعض لدى أفراد العینة) 12(جدول رقم 

ر 

 م.
 بـــــــــــــــــــــــــــــارةالع

 ال أوافق موافق

 %النسبة  التكرار %النسبة التكرار

 %42 75 %58 105 ضعف العالقة األخوية بني األبناء  1

 %51 92 %49 88 قلة احرتام الصغري للكبري  2

 %58 104 %42 76 عدم عطف الكبري على الصغري  3

 %45 81 %55 99 ) الذكور و االناث ( فتور العالقة بني األبناء  4

 %57 103 %43 77 ال يعرف األخوة قدرات بعضهم  5

 %69 124 %31 56 قد ال يعرف األخوة حىت نوع دراستهم وهوايا�م  6

 %62 112 %38 68 قلة اللعب و األنشطة و احلكايات بني األبناء  7

 %62 112 %38 68 ال يعرف األخوة مشاكل بعضهم وال يتناقشون يف حلها  8

 %76 136 %24 44 ال يساعد األبناء بعضهم يف حل املسائل الدراسية اليت قد تصعب عليهم  9

ضعف ( من خالل الجدول السابق یتضح أن العبارة التي تحصلت على نسبة عالیة هي       

حیث أن العالقة بین األخوة ضعفت  % 58إذ تحصلت على نسبة ) العالقة األخویة بین األبناء

بسبب قلة اللقاءات و الحوارات األخویة واألسرة وحدیة األخوة مع بعضهم حیث یفضلون الحدیث 

وهي نسبة  %42اء االفتراضیین على الفیس بوك، وأما من ال یوافقون فبلغت نسبتهم مع األصدق

متوسطة إذ أن بعض األسر تحث في األبناء في الحدیث  والحوار مع بعضهم، وتوثیق رأي 

ال یساعد ( أما العبارة  التي تحصلت على نسبة أقل فهي . األخوة خاصة بین األخوة و األخوات

 %24إذ تحصلت على نسبة ) حل المسائل الدراسیة التي قد تصعب علیهم األبناء بعضهم في 

وهي نسبة ضئیلة جدًا حیث أن قلة من األسر التي ال یساعدون بعضهم خاصة في حل المسائل 

العلمیة خاصة من هم في الجامعة أو الثانویة نجدهم ال یساعدون من هم أقل منهم في المراحل 

ى ضرورة مساعدة االبن الذي یحتاج إلي مساعدة علمیة من قبل التعلیمیة، وهناك أسر تحث عل

  . أخوته األكبر سنًا 

  یوضح اآلثار االجتماعیة الستخدام الفیس بوك على األسرة لدى أفراد العینة) 13(جدول رقم  

ر 

 م.

 ال أوافق موافق العبـــــــــــــــــــــــارة

 %النسبة  التكرار %النسبة التكرار

 %56 100 %44  80 تفكك و تصدع األسرة  1

 %47 85 %53 95 الطالق وخاصة الطالق الصامت  2

 %57 103 %43 77 االنحراف و التفكك االجتماعي  3

 %87 157 %13 23 تكوین عالقات غیر شرعیة  4

 %86 155 %14 25 تعلم طرق جدیدة للتعرف و الخطبة و الزواج  5

 %82 147 %18 33 زواج األبناء من ثقافات أخرى مما یسبب المشاكل  6
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 %45 81 %55 99 ضعف العالقة االجتماعیة بین األهل و األقارب  7

 %48 87 %52 93 ضعف العالقة االجتماعیة بین الجیران  8

 %51 92 %49 88 عدم درایة األبناء بالعالقات القرابیة للعائلة  9

 %53 95 %47 85 ضعف الضوابط االجتماعیة  10

ضعف السلطة األبویة وعدم االنصیاع و االمتثال  11

 ألوامر  اآلباء 

77 43% 103 57% 

 %64 115 %36 65 تصدع في منظومة القیم و األخالق  12

االدمان على الفیس بوك وعدم القدرة على  13

 االستغناء عنه 

86 48% 94 52% 

ــــبارة التي تحصلت على نسبة عــــــــــــالیة حوالي  ـــــ   %55من خالل الجدول السابق یتضح أن العـ

حیث أن العالقة بین األهل ضعفت بسبب ) ضعف العالقة االجتماعیة بین األهل و األقارب(

م، أما من ال  2014االنترنیت الذي استحوذ على الوقت، وهذه النتیجة تتفق مع نتیجة حسین 

وهذا ربما یرجع إلي كون بعض األسر الزالت لها  %45یوافقون فهي نسبة متوسطة بلغت 

 .سنة 40ع األهل واألقارب خاصة من هم كبار في السن أعمارهم من تجاوزت عالقات وثیقة م

وهي  %13أما أقل العبارات التي تحصلت على نسبة ضئیلة  جدّا  أي  یوافقون بلغت نسبتهم 

حیث أن األسرة اللیبیة الزالت تحافظ على القیم االجتماعیة وال ) تكوین عالقات غیر شرعیة(

  .وهي نسبة عالیة جدًا  %87القات، إذ بلغت من ال یوافقون مثل هذه الع ىیلجؤون إل

  یوضح اآلثار االقتصادیة الستخدام الفیس بوك على األسرة  لدى أفراد العینة) 14(جدول رقم 

 ال أوافق موافق العبــــــــــــــــــــارة م.ر 

 %النسبة  التكرار %النسبة التكرار

 %53 95 %47 85 تفشي الغش و الخداع و التضلیل و السرقة  1

 %52 93 %48 87 تفشي األعمال الهامشیة بین الشباب  2

 %63 114 %37 66 ضعف قیم المشاركة و العمل  3

 %58 105 %42 75 انتشار البطالة بین الشباب  4

 %57 102 %43 78 ضعف االنتاج وزیادة االستهالك  5

 %51 92 %49 88 تنامي ظاهرة الهجرة بین الشباب  6

أصبحت األجهزة الذكیة ضرورة حتمیة مما یؤثر على  7

 كاهل األسرة 

111 62% 69 38% 

 %51 91 %49 89 ضیاع وقت الفراغ في أعمال بال جدوى  8

امتالك أكثر من هاتف نقال كنوع من المباهاة بالحالة  9

 المادیة 

99 55% 81% 45% 
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بالنظر إلي الجدول السابق یتضح أن العبارة التي تحصلت على المركز األول هي 

إذ بلغت نسبة من یوافقون ) أصبحت األجهزة الذكیة ضرورة حتمیة مما یؤثر على كاهل األسرة(

حیث یرجع هذا إلي كون الهواتف وأجهزة الحواسیب وغیرها أصبحت ثقافة عامة % 62علیها 

الي تكاد تمتلكها حتى األسر الفقیرة، فقد یستغني الفرد عن بعض في كل المجتمعات وبالت

األشیاء وُیفضل أن یشتري جهاز ذكي مما یؤثر على كاهل األسرة، خاصة وأن غالبیة الشباب ال 

و األسرة غالبًا ما تتكون من سبعة أفراد، وأما من ال ) بطالة ( یمتلكون وظیفة و ال یشتغلون 

، أي أن بعض األسر قادرة على تزوید كل فرد بجهاز %38یث بلغت یوافقون فنسبتهم ضئیلة ح

ضعف قیم ( أما من یوافقون على العبارة األخیرة وهي .حدیث خاصة من لدیهم دخل عاِل 

، أي أن الفیس بوك ال ُیضعف قیم المشاركة  %37قد بلغت نسبتهم  ) المشاركة والعمل 

  .  الصغار والعمل، هذا قد یختلف من جیل الكبار إلي جیل

یوضح اآلثار الثقافیة و السیاسیة الستخدام الفیس بوك على األسرة  اللیبیة ) 15(جدول رقم 

  لدى أفراد العینة

 ال أوافق موافق العبــــــــــــــــــــــــــــــارة م.ر 

 %النسبة  التكرار %النسبة التكرار

 %46 82 %54 98 ضعف الوازع الدیني  1

 %"52 93 %48 87 تفشي أفكار دینیة و سیاسیة متطرفة  2

تفشي األفكار واالیدولوجیات التي تدعو لالنحالل  3

  اإلرهابوالعنصریة و العلمانیة و 

88 49% 92 51% 

 %57 102 %43 78 " مسخ ثقافي " تنتشر سلوكیات ال تمت لثقافتنا بصلة  4

 %63 114 %37 66 بین الشباب  اإلباحیةتنتشر  5

 %57 103 %43 77 البعد عن المحافظة على الصالة وخاصة في المساجد  6

 %58 104 %42 76 قلة الحوار في القضایا المصیریة للوطن  7

 %56 101 %84 79 البعد عن مشكالت الوطن وما یعانیه  8

 %52 93 %48 87 تنتشر أفكار سیاسیة ال تمت لثقافتنا  9

 %51 92 %49 88 القطیعة مع المكتبات و الكتب و التراث  10

 %51 92 %49 88 ترك القراءة و االطالع على تاریخنا  11

 %63 114 %37 66 البعد عن تطبیق أحكام الدین و تعالیمه  12

 %44 79 %56 101 تفشي الفتن مما یسبب الفرقة بین أبناء الوطن الواحد  13

یتضح أن العبارة التي تحصلت على المركز األول هي ) 15(بالنظر إلي الجدول رقم       

وهي  %56حیث بلغت نسبة من یوافقون ) تفشي الفتن مما یسبب الفرقة بین أبناء الوطن الواحد(

  نسبة متوسطة، حیث أن بعض األحزاب و الطوائف وغیرهم عادًة ما یتم استغاللهم للفیس بوك 
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في الترویج لإلشاعات و في نشر الفتن و الفوضى بین الناس و بین القبائل و المناطق ،أما من 

وهم عادًة ما یكونون من كبار السن ومن عقالء المجتمع حیث  %44ال یوافقون فبلغت نسبتهم 

في حین العبارة التي تحصلت على نسبة . اإلعالميوغیرها من التضلیل  اإلشاعاتال تؤثر فیهم 

، حیث بلغت نسبة من وافقوا )البعد عن تطبیق أحكم الدین و تعالیمه ( ضئیلة في الموافقة هي 

إذ یرون أن الفیس بوك ال عالقة له بتطبیق أحكام  %63، ومن ال یوافقوا بلغت نسبتهم  37%

  .الشریعة أو البعد عن تعالیم الدین االسالمي 

یوضح اآلثار الصحیة و النفسیة الستخدام الفیس بوك على األسرة اللیبیة ) 16(جدول رقم 

  لدى أفراد العینة

 ال أوافق موافق العبــــــــــــــــــــــــارة م.ر 

 %النسبة  التكرار %النسبة التكرار

طول فترة استخدام الهواتف و الحواسیب یؤثر على  1

 النظر 

155 86% 25 14% 

 %11 20 %89 160 السهر و قلة النوم  2

 %28 50 %82 130 عدم الحركة وقلة ممارسة الریاضة  3

وضعیة جلوس الشباب على تصفح الفیس بوك غیر  4

 صحیة مما یسبب في مشاكل للعمود الفقري 

90 50% 90 50% 

 %51 92 %49 88 قد تؤثر السماعات على األذن  5

عادًة ما یتناول الشباب المشروبات الغازیة أثناء  6

 تصفحهم للفیس بوك مما یسبب لهم مشاكل صحیة 

87 48% 93 52% 

 %52 93 %48 87 عادًة ما یتناول الشباب أغدیة خفیفة وهي غیر صحیة  7

 %50 90 %50 90 قلة الحدیث مع اآلخرین مباشرة  8

االصابة بأمراض نفسیة كاالنطواء أو الدخول في حالة  9

 اكتئاب 

76 42% 104 58% 

 %57 103 %43 77 الشعور بالعزلة حتى مع المحیط األسري  10

الشعور باالنفعال و التوتر الزائد مما یسبب في االصابة  11

 بحالة عصبیة 

55 31% 125 69% 

السهر (من خالل الجدول السابق یتضح أن العبارة التي حازت على الترتیب األول هي      

وهي نسبة عالیة إذ أن الغالبیة و   %89حیث بلغت نسبة من یوافقون علیها ) وقلة النوم 

خاصة الشباب عادًة ما یستخدمون الفیس بوك في آلخر اللیل نظرًا  لعدة أمور منها جودة 

وهي  %11بعد عن مراقبة األسرة، في حین أن من ال یوافقون قد بلغت نسبتهم االتصال وثانیًا ال

  نسبة ضئیلة جدًا، حیث أن كبار السن أو من هم في وظائف صباحیة ال یسهرون، أما العبارة 
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الشعور باالنفعال و التوتر الزائد مما یسبب في ( التي حصلت على نسبة ضئیلة في الموفقة هي 

وهي نسبة ضئیلة جدًا، في حین من ال یوافق  %31إذ بلغت النسبة ) بحالة عصبیة  اإلصابة

  . أي أن الفیس بوك ال یسبب لهم توتر أو تعصب بل ارتیاح% 69بلغت 

  ـــ نتائج الدراسة وتوصیاتها

  : خلصت الدراسة المیدانیة لجملة من النتائج أهمها: نتائج الدراسة : أوًال 

یقضي الزوجان وقت ( أن الفیس بوك له تأثیر في العالقة بین الزوجین حیث تحصلت العبارة .1

 إذ) عبر الفیس بوك أكثر من الوقت الذي یقضیانه مع بعضهما األصدقاءفي الحدیث مع 

  . %91.6تحصلت على نسبة 

ولإلجابة عن التساؤل الثاني تأثیر الفیس بوك في العالقة بین الوالدین واألبناء حیث تحصلت .2

 % . 73على نسبة ) قلة الحوار بین الوالدین و األبناء( العبارة 

ـــبارة  .3 ـــــ ـــــ ــــ أن الفیس بوك له تأثیر في العالقة بین األبناء مع بعضهم البعض، إذ تحصلت العــ

  %.58على نسبة ) لعالقة األخویة بین األبناءضعف ا(

أما إجابة السؤال الرابع وهو اآلثار االجتماعیة الستخدام الفیس بوك على األسرة اللیبیة ، فقد .4

  %.45على نسبة )  ضعف العالقة االجتماعیة بین األهل و األقارب( تحصلت العبارة 

دام الفیس بوك على األسرة اللیبیة ، إذ أما السؤال الخامس وهو اآلثار االقتصادیة الستخ.5

على ) أصبحت األجهزة الذكیة ضرورة حتمیة مما یؤثر على كاهل األسرة ( تحصلت العبارة 

 %. 67 نسبة

( إن اآلثار الثقافیة والسیاسیة الستخدام الفیس بوك على األسرة اللیبیة فقد تحصلت العبارة . 6

الوطن الواحد، إذ بلغت نسبة الموافقة على هذه العبارة تفشي الفتن مما یسبب الفرقة بین أبناء 

66%  . 

أهم اآلثار الصحیة و النفسیة الستخدام الفیس بوك على األسرة اللیبیة تمثلت في السهر وقلة .7

 % .89النوم إذ تحصلت على نسبة  

 :توصیات الدراسة / ثانیاً 

ثاره على الفرد واألسرة و آالفیس بوك و توصي الدراسة بإجراء مزید من الدراسات حول استخدام .1 

  . المجتمع

   .ضرورة استغالل أوقات فراغ الشباب االستغالل األمثل بما یعود علیهم وعلى ذویهم بالفائدة والمنفعة.2

 . مراقبة الشباب وتعریفهم بمخاطر االنترنیت وسلبیاته على حیاتهم ومستقبلهم.3

لجامعات وغیرها بالتحدیات التي تواجهها األسرة اللیبیة نتیجة والمدارس و ا اإلعالمالتوعیة من قبل .4

  .استخدام أفرادها للفیس بوك كوسیلة للتواصل االجتماعي 
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قائم

  :ة المراجع

  .م1998والتوزیع، االسكندریة، أحمد الخشاب، علم االجتماع األسري، دار المعرفة للنشر  .1

دراسة میدانیة " أحالم بوهالل، تأثیر استخدام شبكة االنترنیت على العالقات األسریة الجزائریة  .2

، رسالة ماجستیر، جامعة العربي التبسي ـــ تبسه ــ كلیة العلوم "لعینة من األسر بمدینة تبسه 

 . م  2016، قسم العلوم االجتماعیة، واإلنسانیةاالجتماعیة 

على العالقات األسریة بین أفراد األسرة  اإلنترنتإلهام بنت فریج بن سعید العویضي، أثر استخدام  .3

السعودیة في محافظة جدة، رسالة ماجستیر في االقتصاد ـ تخصص سكن وٕادارة منزل، كلیة 

 .م  2004التربیة واالقتصاد المنزلي، 

شبكات التواصل االجتماعي، مؤتمر ضبط استخدام شبكات التواصل  آسیا شكیرب، أثر .4

 .م2016/  11/  23ـ  22لقسم األول، االجتماعي في االسالم، المجلد الرابع، المحور الثالث، ا

بوزیان عبد الغني، استخدامات الشباب الجزائري للبرامج الثقافیة التلیفزیونیة للقناة األرضیة  .5

 م 2010، قسم علوم االعالم واالتصال، جامعة باجي مختار، عنابة، واإلشباعات المحققة لها

جمال معتوق و شریهان كریم، دور شبكات التواصل االجتماعي في صقل سلوكیات وممارسات  .6

 9األفراد في المجتمع، ملتقى دولي حول شبكات التواصل االجتماعي والتغیر االجتماعي بسكرة، 

 . م  2012دیسمبر 

، الدار المصریة  5.، لیلى حسین السید، االتصال ونظریاته المعاصرة، طحسن عماد مكاوي .7

 . ت . اللبنانیة، القاهرة، د

 .م1996العالقات األسریة، القاهرة، مكتبة األنجلو المصریة،  ىسمیحة كرم توفیق، مدخل إل .8

ــ .9 ـــربیة للنشر والتـ  م 2003ـوزیع، بیروت، سناء الخولي، األسرة والحیاة العائلیة، دار النهضة العــــــ

عصام جابر رمضان، انعكاسات شبكات التواصل االجتماعي على وظائف الضبط األسري كما  .10

یراها طلبة الجامعات السعودیة، جامعة االمام محمد بن سعود االسالمیة ، المملكة العربیة 

 . م  2016السعودیة ، 

علي محمد بن فتح محمد ، مواقع التواصل االجتماعي و آفاتها االخالقیة و القیمیة، رسالة   .11

 . ت .ماجستیر، قسم الدعوة والثقافة االسالمیة، جامعة أم القرى، السعودیة، د

" فؤاد نعوم، ابن علي حنان، تأثیر شبكات التواصل االجتماعي على منظومة القیم الثقافیة للمجتمع  .12

ة میدانیة لعینة من الطلبة بجامعة زیان بن عاشور، مجلة سوسیولوجیا للدراسات والبحوث دراس

  . م 2017، أفریل  01، العدد  02االجتماعیة، جامعة زیان بن عاشور ـ الجلفة ـ الجزائر 

لیلى أحمد جرار، المشاركة بموقع الفیس بوك وعالقته باتجاهات طلبة الجامعات األردنیة نحو  .13

  .م  2011قات األسریة، رسالة ماجستیر، كلیة االعالم، جامعة الشرق األوسط، عمان، األردن، العال
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)                                                                           12(العدد                                                                           "دراسة میدانیة بمدینة الخمس "                       



 
 

207 

  

  . م 2006محمد جمال العار، المعجم العربي، دار أسامة للنشر والتوزیع، عمان،  .14

محمد سلیم الزبون، ضیف اهللا عودة أبو صعلیك، اآلثار االجتماعیة والثقافیة لشبكات التواصل  .15

، 7االجتماعي على األطفال في سن المراهقة في األردن، المجلة األردنیة للعلوم االجتماعیة، المجلد 

  . م  2014، 20العدد 

ى تماسك األسرة المسلمة، جامعة ورقلة ــ محمد صالي عبد الحي بن ثایه، آفة العولمة و تأثیرها عل .16

  .م  2019فبرایر  12،  02جامعة الجزائر 

محمد عجم ، االنترنیت و التكنولوجیا الحدیثة تكشفان انعزال الشباب ، عالم افتراضي یتصل بالواقع  .17

  .م 2010دیسمبر  10،  11704أو ینفصل عنه ، جریدة الشرق األوسط، العدد 

مهاب نَصر، الفیسبوك ــ صورة المثقف ومسیرته العصریة، وجوه المثقف على الفیسبوك هل تعید  .18

  . م 2010نوفمبر  3، 13446دة، العدانتاج صورته أم تصنع أفقًا مغایرًا، جریدة الفیس الكویتیة الیومی

 اإلعالم، مكتبة الجدید تطور األداء و الوسیلة والوظیفة اإلعالمموسى جواد الموسوي وآخرون،  .19

  .م 2011،  1.والمجتمع، بغداد ، ط

موسى نجیب، أسالیب المعاملة الوالدیة ألطفال موهوبین، دراسة مطبقة على مركز سوزان مبارك  .20

  . م  2003الستكشاف العلوم ، كلیة الخدمة االجتماعیة ، جامعة حلوان ، مصر ، 

، المكتبة الوطنیة للنشر، الخرطوم، عى المجتموائل امبارك خضر فضل اهللا، أثر الفیس بوك عل .21

  . م  2011،  1.ط

وجدي محمد بركات، محمد منصور حسن، استراتیجیة عربیة لمواجهة تأثیر االعالم المعاصر على  . 22

 4ـ ـــــ 2األسرة، ورقة عمل مقدمة لندوة المجتمع واألمن المنعقد بكلیة الملك فهد األمنیة بالریاض، من 

  . م 2004/  12/

ونیس محمد حسن، تأثیر االنترنیت على العالقات االجتماعیة عند الشباب اللیبي، مجلة العلوم  .23

  . م  2014، جامعة المرقب ، مارس ، 8، العدد اإلنسانیة

  . م  2016المعاصر، عمان ، دار الیازوري ،  اإلعالمیامین بودهان، تحوالت  .24
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  تأثري العوملة على العالقات األسرية يف اتمع الليبي

  )(فرج جنم الدين احلراري-أ

  )(انبيه علي الصادق-أ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :المقدمة 

ــــرك كــــل المجــــاالت، العولمــــة كظــــاهرة مــــا ز  ــــت فــــي طــــور التكــــوین، إال إن مصــــطلح العولمــــة ت ل

وتناولــــــه الجمیــــــع بمختلــــــف اهتمامــــــاتهم فتصــــــدي للحــــــدیث عنــــــه المثقفــــــون والسیاســــــیون واالجتمــــــاعیون 

واالقتصــــادیون فــــي نفــــس الوقــــت فــــإن الكتابــــات والبحــــوث المتعمقــــة فــــي هــــذا الموضــــوع مــــا زالــــت قلیلــــة، 

حثون علـــــى جانـــــب معـــــین، ســـــرعان مـــــا تتجـــــاوزهم ســـــرعة تحـــــول حیـــــث نالحـــــظ بأنـــــه عنـــــدما یركـــــز البـــــا

هــــــذه الظــــــاهرة ، فیظــــــل بـــــــذلك مصــــــطلح العولمــــــة مــــــن أكثـــــــر المصــــــطلحات المتداولــــــة جاذبیــــــة وٕاثـــــــارة 

  .للجدل عند الخاص والعام

ــــا لتنــــاول هــــذا الموضــــوعو  ــــى حقیقــــة مــــا هــــذا مــــا دعان ، محــــاولین قــــدر اإلمكــــان وضــــع أیــــدینا عل

، خاصــــة فــــي اللیبــــي الــــذي مــــازال فــــي طــــور النمــــو أیــــن ســــیقودنا تیــــار العولمــــة بــــالمجتمع ىجــــري، وٕالــــی

ـــــــف الســـــــجالت االقتصـــــــادیة  ـــــــي شـــــــملت مختل ظـــــــل توجهـــــــات وتحـــــــوالت ظـــــــاهرة العولمـــــــة بتأثیراتهـــــــا الت

واالجتماعیــــــة والثقافیــــــة المختلفــــــة فالعولمــــــة باعتبارهــــــا ظــــــاهرة إنســــــانیة تحمــــــل العدیــــــد مــــــن االیجابیــــــات 

ــــي ــــود والحــــدود التــــي  والســــلبیات فف ــــة القی ــــي جعــــل العــــالم قریــــة واحــــدة ، وٕازال ــــه إل ــــذي تــــدعو فی ــــت ال الوق

تعتمـــــد علـــــى  ىوالخـــــدمات مـــــن مكـــــان ألخـــــر، نجـــــدها مـــــن ناحیـــــة أخـــــر  –والســـــلع  تفـــــوق انتقـــــال األفـــــراد

إذا فــــــإن العولمــــــة لــــــم تقتصــــــر علــــــى الجانــــــب _ أســــــالیب الحیــــــاة الغربیــــــة علــــــى ثقافــــــات ذلــــــك الــــــدول 

شـــــعوب وقیمتهـــــا وعاداتهـــــا ، بـــــل تتعـــــدى ذلـــــك إلــــي ثقافـــــات الإلـــــي اقتصـــــاد عــــالمي قتصــــادي وتحویلـــــهاال

  .وتقالیدها

وتعتمــــــد العولمــــــة الثقافیــــــة علــــــى مخاطبــــــة عقــــــول الشــــــباب بطــــــرق ووســــــائل شــــــتى فــــــي محاولــــــة 

الثقافیـــــة الغربیـــــة مـــــن  منهـــــا إلقنـــــاعهم بمختلـــــف ثقـــــافتهم وقـــــیمهم مـــــن ناحیـــــة ، والســـــعي إلـــــي بنـــــي القـــــیم

اإلعــــــالم الحدیثــــــة ووســــــائل لهــــــم آلیاتهــــــا فــــــي تحقیــــــق ذلــــــك مــــــن ناحیــــــة وســــــائل  ؛ وتمثــــــلناحیــــــة أخــــــري

  .، وما یبث فیها من برامج ومواد إعالمیة لمبادئها وأفكارها االتصال، وشبكة االنترنت

  :مشكلة البحث -:أوًال 

ـــــــتشـــــــی ـــــــي المجـــــــال مـــــــن ا اإلنســـــــانانتقـــــــال تركیـــــــز  ىر العولمـــــــة الثقافیـــــــة إل ـــــــي إل لمجـــــــال المحل

  ، حیث یزداد الوعي بفاعلیة العالم ،محیط الداخلي إلي المحیط الخارجيال، ومن العالمي

                                                 
) (محاضر مساعد، جامعة المرقب، كلیة اآلداب والعلوم مسالته، قسم الفلسفة وعلم االجتماع.  

)(قسم علم االجتماع ،محاضر مساعد، جامعة المرقب، كلیة اآلداب والعلوم قصر األخیار.  
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ـــــراز الهویـــــة  ـــــب النشـــــاط اإلنســـــاني وٕاب ـــــة شـــــاملة تغطـــــي معظـــــم جوان ـــــي صـــــیاغة ثقاف والســـــعي إل

ـــــة العالمیـــــة التـــــي ربمـــــا ســـــتحل تـــــ ـــــوالمواطن د محـــــل الـــــوالء أو االنتمـــــاء دریجیًا وربمـــــا علـــــى المـــــدى البعی

  .، وذلك من خالل العمل على توحید المفاهیم الحضاریة والقیم الثقافیة لكل المجتمعات الوطني

معلومــــــات وأصــــــبح ع للیإذا أنــــــه بفعــــــل العولمــــــة الثقافیــــــة بــــــدأت زیــــــادة معــــــدالت االنتقــــــال الســــــر 

باتــــــــت تســــــــیطر علــــــــى القــــــــیم " العولمــــــــة " قافــــــــات ثقافــــــــة ، ومــــــــن خــــــــالل هــــــــذه الثالعــــــــالم قریــــــــة واحــــــــدة

ـــــد مـــــن ـــــة فـــــي العدی ـــــك انطالقـــــًا مـــــن أن القـــــیم أحـــــد المجتمعـــــات ومنهـــــا المجتمـــــع اللیبـــــي االجتماعی ، وذل

أســــــالیب ومظــــــاهر  ، كمــــــا أنهــــــا تتــــــأثر بالعدیــــــد مــــــن العوامــــــل ومــــــن بینهــــــااإلنســــــانيمحــــــددات الســــــلوك 

 ىنفســــها بینمـــــا تـــــدفع الــــبعض األخـــــر إلـــــ ىاألخـــــر إلـــــن تـــــدفع الــــبعض ، والتــــي یمكـــــن أالعولمــــة الثقافیـــــة

وهـــــذا مـــــا یســـــعي ...... رفضـــــها مـــــن منطلـــــق أنهـــــا یمكـــــن أن تفصـــــلهم عـــــن قـــــیمهم وأعـــــرافهم وتقالیـــــدهم 

البحــــث إلــــي اختیــــاره نظریــــًا ومیــــدانیًا فــــي المجتمــــع اللیبــــي وبنــــاًء علــــى ذلــــك تشــــمل مشــــكلة البحــــث فــــي 

القــــیم " الشــــباب اللیبــــي وتتمثــــل فــــي  دىاالجتماعیــــة لــــ علــــى بعــــض القــــیمتحلیــــل تــــأثیر العولمــــة الثقافیــــة 

  " .األسریة والعالقات االجتماعیة 

  :أهداف البحث -:ثانیًا 

ـــــأثیر العولمـــــة الثقا. 1 ـــــددراســـــة ت ـــــة ل ـــــیم االجتماعی ـــــى بعـــــض الق ـــــة عل ـــــي  ىفی ـــــة ف ـــــي الممثل الشـــــباب اللیب

  .القیم األسریة 

الشــــــباب اللیبــــــي الممثلــــــة فــــــي العالقــــــات  دىلــــــالقــــــیم الفردیــــــة  ىدراســــــة تــــــأثیر العولمــــــة الثقافیــــــة علــــــ. 2

  .االجتماعیة 

  .دراسة تأثیر العولمة إعالمیًا على الشباب اللیبي. 3

  :تساؤالت البحث: ثالثًا 

  : اآلتیةیسعي البحث إلي اإلجابة عن التساؤالت 

  األسریة ؟ى الشاب اللیبي في القیم دافیة على بعض القیم االجتماعیة لما تأثیر العولمة الثق. 1

ـــــــي العالقـــــــات . 2 ـــــــي ف ـــــــة لـــــــذي الشـــــــباب اللیب ـــــــیم الفردی ـــــــة علـــــــى بعـــــــض الق ـــــــأثیر العولمـــــــة الثقافی مـــــــا ت

  االجتماعیة ؟

  .ما تأثیر العولمة إعالمیًا على الشباب اللیبي.  3

  :أهمیة البحث /رابعاً 

  -:یستمد البحث  أهمیته في ما یلي 

  

  .للواقع  المعیشي للشباب اللیبي قلة التحلیالت االجتماعیة والثقافیة المیدانیة . 1
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2 .

  .غیاب وعي  وانحراف الشباب بمخاطر العولمة الثقافیة وأثارها السلبیة على القیم االجتماعیة 

  :مستخدمة للبحثالمفاهیم ال /خامساً 

هـــــــي تكتیـــــــف العالقــــــات االجتماعیـــــــة الممتـــــــدة علــــــى نطـــــــاق العـــــــام أجمــــــع والتـــــــي تـــــــربط  :العولمــــــة . 1

محلیــــات متباعــــدة بحیــــث أن األحــــداث  المحلیــــة تكیفهــــا أحــــداث تصــــدر عــــن بعــــد أمیــــال عدیــــدة وكــــذلك 

  . )1( العكس

هـــــي محاولـــــة مجتمـــــع تعمـــــیم  نموذجـــــه الثقـــــافي علـــــى المجتمعـــــات األخـــــرى مـــــن  :العولمـــــة الثقافیـــــة . 2

خـــــالل التـــــأثیر علـــــى المفـــــاهیم الحضـــــاریة والقـــــیم الثقافیـــــة  واألنمـــــاط الســـــلوكیة ألفـــــراد هـــــذه المجتمعـــــات 

  . )2( بوسائل سیاسیة واقتصادیة وثقافیة وتقنیة متعددة

ـــــیم . 3 ـــــارة عـــــن نمـــــوذج مـــــنظم ومتكامـــــل مـــــن التصـــــ :نســـــق الق ـــــة الصـــــریحة عب ورات والمفـــــاهیم الدینامی

، ویـــــؤثر فـــــي اختیـــــار الطـــــرق واألســـــالیب والوســـــائل ، یحـــــدد مـــــا هـــــو مرغـــــوب فیـــــه اجتماعیـــــاوالضـــــمنیة 

واألهـــــداف الخاصـــــة بالفعـــــل فـــــي مجتمـــــع أو جماعـــــة مـــــا ، وتتجســـــد مظـــــاهره فـــــي  اتجاهـــــات األفـــــراد  و 

فـــــي كافـــــة ، حیـــــث یتـــــداخل جتماعیـــــةومعتقـــــداتهم ومعـــــاییرهم االالجماعـــــات وأنمـــــاطهم الســـــلوكیة ومـــــثلهم 

  ). 3(، تؤثر فیها ویتأثر بها مكونات البناء االجتماعي

 –عـــــادة  -ســـــنة أي الـــــذین أكملـــــوا  30 – 18أنهـــــم األفـــــراد الـــــذین یتـــــراوح أعمـــــارهم بـــــین / الشـــــباب . 4

طـــــي الرجولـــــة أو األمومـــــة ، ویتخ ىحلـــــة بأنهـــــا المرحلـــــة االنتقالیـــــة إلـــــالدراســـــة العامـــــة ویتمیـــــز هـــــذه المر 

  . )4(مرحلة التوجیه والرعایة ، ویكونون أكثر تحررًا  األفرادفیها 

ظــــاهرة اجتماعیــــة لهــــا أثــــار ســــلبیة مــــا " للعولمــــة الثقافیــــة باعتبارهــــا  إجرائیــــاویتبنــــي الباحثــــان تعریفــــًا . 5

ــــة  ــــى _ "  لهــــا مــــن أثــــار إیجابی ــــدول المتقدمــــة عل ــــاعإنهــــا محاولــــة ســــیطرة ال ــــة الیومیــــة  إتب أشــــكال الثقاف

ـــــیم الثقافـــــة واألنمـــــاط الســـــلوكیة إلفـــــراد  ـــــاهیم االجتماعیـــــة والحضـــــاریة والق ـــــأثیر علـــــى المف مـــــن خـــــالل الت

عــــــددة فــــــي حــــــین تظــــــل المجتمعــــــات هــــــذه المجتمعــــــات بوســــــائل سیاســــــیة واقتصــــــادیة وثقافیــــــة وتقنیــــــة مت

ى أهــــم مظاهرهـــــا فــــي انتشـــــار تتجلــــ وخاصــــة النامیـــــة منهــــا مســــتهلكًا وســـــوقًا لهــــذه المنتجـــــات – األخــــرى

ضـــــائیات واســـــتخدام االنترنـــــت وتـــــؤثر علـــــى قـــــیم الشـــــباب ســـــلبًا فـــــي حـــــدوث تغیـــــرات  للقـــــیم األســـــریة فال

  .والعالقات االجتماعیة الخاصة في المجتمع 

  

  

                                                 
 . 21 – 20، ص  1999عبد اهللا عثمان ، عبد الرؤوف أدم ،  دراسة تحلیلیة تغذیة ، دار الوراق لندن  1
  . 44، ص  2002حراس عود ، التكنولوجیا العولمة الثقافیة ، بیروت ، دار الفكر المعاصر ، 2
  . 16 – 15، ص ص  1993في ، القاهرة ، دار المعارف ، دراسة في علم االجتماع الری: كمال التابعي ، القیم االجتماعیة والتنمیة الریفیة 3
  . 47، ص  1989محمد نجیب توفیق حسن ، الخدمة االجتماعیة في مجال رعایة الشباب ، مكتبة القاهرة ، 4
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  :الدراسات السابقة /سادساً 

  :دراسات تناولت تأثیر العولمة أوالً 

  )1() 2004(دراسة محمود السید عرابي ، مصر ، . 1

، واســــــتهدف التعــــــرف علــــــى أثــــــر العولمــــــة علــــــى ثقافــــــة الشــــــباب المصــــــريحاولــــــت كشــــــف أثــــــر 

العولمــــة علــــى الثقافــــة االجتماعیــــة واالقتصــــادیة والسیاســــیة للشــــباب المصــــري، أجریــــت علــــى عینــــة مــــن 

مــــــــن مســــــــتویات اجتماعیــــــــة  یــــــــارهممفــــــــردة ، ثــــــــم اخت) 400(بلغــــــــت عــــــــددها  35 – 15الشــــــــباب مــــــــن 

  .عامل مع آلیات العولمة الثقافیة، یفترض اختالفها في درجة التمعینة

ـــــ ـــــى القـــــی ىتوصـــــلت الدراســـــة إل ـــــد أتـــــرث عل ـــــأثیرًا ســـــلبیاً أن العولمـــــة ق ـــــة للشـــــباب ت ، كمـــــا م البیئی

ــــــالعالقــــــات االجتماعیــــــة بــــــین الشــــــباب أن العولمــــــة أثــــــرت علــــــى خفــــــض ىتوصــــــلت الدراســــــة إلــــــ  ى، وٕال

افقــــة الشــــباب علــــى بعــــض مظــــاهر الثقافــــة الغربیــــة مثــــل الصــــداقة مــــع الفضــــائیات واالنترنــــت ارتفــــاع مو 

.  

  )2() 2002(دراسة عبد الحمید الطاهر الزوى لیبیا . 2

، ات الشـــــــباب فـــــــي المجتمـــــــع اللیبـــــــيتناولـــــــت الهوائیـــــــات الفضـــــــائیة وأثرهـــــــا فـــــــي تشـــــــكیل اتجاهـــــــ

) 80(مفــــــردة منهـــــــا ) 170(ا بلغــــــت عــــــدده)  30 – 18(أجــــــرت علــــــى عینــــــة مــــــن الشــــــباب مــــــا بــــــین 

  .طلب في جامعة قاریونس والمعاهد العلیا بمدینة بنغازي ) 90(طلبًا 

امج القنـــــــوات الفضـــــــائیة توصـــــــلت الدراســـــــة أن االســـــــر اللیبیـــــــة تـــــــأثرت مـــــــن خـــــــالل متابعـــــــة بـــــــر 

تغیـــــرات فـــــي ، حیـــــث اكتشـــــفت معلومـــــات جدیـــــدة فـــــي زیـــــادة الـــــوعي ، فضـــــًال عـــــن حـــــدوث لطبقـــــة عامـــــة

  .، والعالقات االجتماعیة باإلضافة إلي تغیرات أخرى تتعلق بالسلوكیات تماعیةنمط الحیاة االج

  :دراسات تناولت القیم االجتماعیة تأثیرًا بالعولمة الثقافیة /ثانیاً 

  )3() 1988(، وبهجت الفرزي ، سلطنة عمان دراسة أحمد الرفاعي. 1

، وقیمــــــة اإلســــــالمیةلفزیــــــون فـــــي ترســــــیخ القـــــیم حاولـــــت الدراســــــة التعـــــرف علــــــى دور البـــــرامج الت

) 45(بلــــــغ عــــــددها )  35 – 18(العینــــــة علــــــى فئــــــة مــــــن الشــــــباب تتــــــراوح أعمــــــارهم  أجریــــــت، األســــــرة

، وتوصـــــلت الدراســـــة أن غالبیـــــة أفـــــراد العینـــــة أن بـــــرامج اختیـــــارهم مـــــن الفئتـــــین ذكـــــور وٕانـــــاث مفـــــردة تـــــم

، كمــــــا توصــــــلت الدراســــــة أن مــــــن حــــــق اإلســــــالمیةالتلفزیــــــون تســــــهم فــــــي زیــــــادة معرفــــــة الشــــــباب بــــــالقیم 

  .اقتصادیة تمكنها من أداء رسالتهااألسرة أن توفر ظروف اجتماعیة و 

  )4() 1999(، دراسة زكریا عبد العزیز محمد. 2

                                                 
  . 156، ص  2005محمود السید عرابي ، تأثیر العولمة على ثقافة الشباب ، الدار الثقافیة للنشر ، القاهرة ، 1
  . 228، ص  2008الحمید طاهر الزوي ، الهوائیات الفضائیة وأثرها في تشكیل اتجاهات الشباب في المجتمع اللیبي ، مجلة الثقافة سرت ، عبد 2
 . 102، ص  1988بهجت الفرزي ، دور البرامج التلفزیونیة في ترسیخ القیم االسالمیة ، دار عمان للنشر ،  –أحمد الرفاعي 3
 . 199، ط الثانیة، ص  2002محمد ، التلفزیون والقیم االجتماعیة للشباب المراهقین ، مركز االسكندریة للكتاب االسكندریة ، زكریاء عبد العزیز 4
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، وحاولـــــــت التعـــــــرف علـــــــى للشـــــــباب والمـــــــراهقین یم االجتماعیـــــــةجـــــــاءت بعنـــــــوان التلفزیـــــــون والقـــــــ

أثــــر مشــــاهدة بعــــض البــــرامج التلفزیونیــــة علــــى القــــیم االجتماعیــــة لــــدي طلبــــة وطالبــــات المرحلــــة الثانویــــة 

ــــــ وجــــــود عالقــــــة ارتباطیــــــة  ى، توصــــــلت الدراســــــة إلــــــطالــــــب وطالبــــــة) 1200(غ حجــــــم العینــــــة العامــــــة بل

  . باتالطلبة والطال دىمعنویة یبین القیم االجتماعیة ل

  -:تعقیب علي الدراسات السابقة *

ســـــبق  یســـــتخلص الباحثـــــان أن الدراســـــات الســـــابقة التـــــي تناولـــــت تـــــأثیر العولمـــــة الثقافیـــــة  ممـــــا

علــــى الشــــباب قــــد اســــتهدفت معرفــــة اآلثــــار االجتماعیــــة والثقافیــــة للعولمــــة   بینمــــا اســــتهدفت الدراســـــات 

 ة علـــــى القـــــیم االجتماعیـــــة معرفـــــة  أثـــــر  أحـــــدى آلیـــــات العولمـــــةالتـــــي  تناولـــــت تـــــأثیرا  العولمـــــة الثقافیـــــ

ـــر النســـق القیمـــي ـــي تغی ـــة عل ـــة علـــي الثقافی ـــي فهـــم وتفســـیر العولمـــة الثقافی ، بینمـــا یســـعي  هـــذا البحـــث إل

، رغـــــم اشـــــتراكه مـــــع الدراســـــات الســـــابقة فـــــي بعـــــض القیمـــــي لألســـــرة فـــــي المجتمـــــع اللیبـــــيبعـــــض النســـــق 

نـــــه أختلـــــف عـــــن الدراســـــات الســـــابقة فـــــي اخـــــتالف الواقـــــع االجتمـــــاعي األهـــــداف والمنـــــاهج البحثیـــــة إال إ

ـــــــيوال ـــــــافي واالقتصـــــــادي للمجتمـــــــع اللیب ـــــــي بالعولمـــــــة ثق ـــــــأثیر الشـــــــباب اللیب ، وكـــــــذلك اخـــــــتالف درجـــــــة ت

ـــــة فـــــي المجتمـــــع  ـــــة والعولمـــــة الثقافی ـــــات الثقافـــــة التقلیدی ـــــین مكون ـــــة التعامـــــل ب ـــــة وآلیاتهـــــا مـــــن ناحی الثقافی

  . اللیبي 

  :ات المنهجیة للبحثاإلجراء /ثالثا

شـــــمل اعتمـــــد الباحثـــــان فـــــي هـــــذا البحـــــث علـــــى المـــــنهج الوصـــــفي التحلیلـــــي بمـــــا ی:  مـــــنهج الدراســـــة. 1

ـــــاج ، فهـــــذا المـــــنهج یصـــــف طبیعـــــة الدراســـــة المطروحـــــة اعلیـــــة مـــــن خطـــــوات علمیـــــة ومنهجیـــــة لتـــــي تحت

حصــــــائیة ، یــــــتم وفقـــــًا لهــــــا تحدیـــــد التســــــاؤالت وعلـــــى أســــــاس االختبـــــارات اإلإلـــــي تطبیـــــق خطــــــة میدانیـــــة

  . القادرة على الفصل بین مختلف الجوانب اإلشكالیة 

الكشــــــف عــــــن الحقــــــائق والظــــــواهر محاولــــــة تفســــــیرها  ىفــــــالمنهج الوصــــــفي التحلیلــــــي یهــــــدف إلــــــ

وهــــــذا المــــــنهج بمــــــا یشــــــمل عملیــــــة مــــــن  )1(وتحلیلهــــــا وتوضــــــیح العالقــــــات واالرتباطــــــات القائمــــــة بینهمــــــا 

ــــ تطبیــــق خطــــة میدانیــــة یــــتم وفقــــًا لهــــا  ىخطــــوات علمیــــة ومنهجیــــة فإنــــه لطبیعــــة البحــــث التــــي تحتــــاج إل

  ). 2(اإلجابة على التساؤالت المطروحة 

ـــــات. 2 الوســـــیلة التـــــي یعتمـــــد علیهـــــا الباحـــــث فـــــي جمـــــع  ىیشـــــیر مفهـــــوم األداة إلـــــ :أدوات جمـــــع البیان

ــــــات والمعلومــــــات ــــــي یحتاجهــــــا  البیان ــــــي صــــــیاغة أســــــئلة هــــــذه االســــــتمارة محاولــــــة  ) 3(الت ــــــد روعــــــي ف وق

  والتي نتجت  الكشف عن مالمح التغیر أو الثبات في بعض القیم االجتماعیة للمجتمع اللیبي

                                                 
 . 18، ص1986،بیروت ، دار النشر الطلیعة لإلعالم  2إحسان محمد إحسان ،األسس العلمیة لمناهج البحث االجتماعي ، ط  -1
  .89، ص 1985، لیبیا ، دار الجماهیریة لإلعالم ، مصراته ،   2سس البحث االجتماعي  ،طمصطفي عمر التیر ، مقدمة في أ2
  . 268، ص1985، مكتبة وهبة للنشر، القاهرة،  1محمد حسن، أصول البحث االجتماعي، طعبد الباسط 3
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لجمـــــع یان كـــــأداة ، وفـــــي ضـــــوء األهـــــداف العلمیـــــة فقـــــد ثـــــم تحدیـــــد اســـــتمارة االســـــتبعـــــن العولمـــــة الثقافیـــــة

، ثـــــم عرضـــــها علـــــى مجموعــــــة المحكمـــــین فـــــي تخصـــــص علـــــم االجتمـــــاع واإلحصــــــاء البیانـــــات األولیـــــة

  .شمول أسئلة االستمارة لإلجابة على تساؤالت البحث  ىوكان ذلك بهدف تحدید مد

استخدم الباحثان االستبیان لغرض تحقیق أهداف الدراسة فقاما بتصمیم استمارة استبیان واشتملت و 

یث أستخدم الجزء األول في جمع البیانات الشخصیة عن المبحوثین وهي الجنس، السن، على جزأین، ح

 األسر، نوعیة السكن، عدد أبناءهاالحالة االجتماعیة، االقدمیة في الزواج، عدد افراد االسرة، وعدد 

محاور ) 3( المقیمة في المنزل، والمستوى المعیشي لألسرة، أما الجزء الثاني من االستمارة فهو عبارة عن

  - :تأثیر العولمة الثقافیة وتغییر نسق القیم االجتماعیة على المجتمع اللیبي، وهيرئیسیة، للتعرف على

  .فقرات) 7(، وتكون المحور من اآلثار االجتماعیة للعولمة: األولالمحور 

  .فقرات) 4(، وتكون المحور من اآلثار الثقافیة للعولمة: المحور الثاني

  .فقرات) 4(، وتكون المحور من اآلثار اإلعالمیة للعولمة: المحور الثالث

  .فقرة، ما عدا البیانات الشخصیة) 15(وتكون إجمالي االستبیان من 

  -:التحلیل اإلحصائي ومعالجة البیانات 

بعد ترمیز البیانات تم إدخالها إلى الحاسب اآللي إلجراء العملیات اإلحصائیة الالزمة لتحلیل البیانات 

 Statistical Package for Social(الحزم اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة ، م البرنامج اإلحصائيباستخدا

Sciences ( ومختصرهSPSS  النسخة الثانیة والعشرون، وتم استخدام مقیاس لیكرت الثالثي في أسئلة

لإلجابات المتعلقة وقد استخدم الباحثان الترمیز الرقمي في ترمیز إجابات أفراد المجتمع االستبیان ،

) أوافق إلى حد ما(ودرجتان لإلجابة ) ال أوافق(حیث تم إعطاء درجة واحدة لإلجابة الثالثي، بالمقیاس

، 2، 1(وهو متوسط القیم ) 2(متوسط القیاس مساویا إلى وقد تم استخدام، )أوافق(وثالث درجات لإلجابة 

  .لي كل محور من محاور الدراسةكنقطة مقارنة لتحدید مستوى إجمالإلجابات الثالث، ) 3

  -:أسالیب التحلیل اإلحصائي للبیانات

نحتاج في بعض األحیان إلى حساب بعض المؤشرات التي یمكن االعتماد علیها في وصف الظاهرة   

  من حیث القیمة التي تتوسط القیم أو تنزع إلیها القیم، ومن حیث التعرف على مدى تجانس القیم التي 

واالعتماد على العرض البیاني وحدة ال یكفى، . ، وأیضا ما إذا كان هناك قیم شاذة أم الیأخذها المتغیر

لذا فإننا بحاجة لعرض بعض المقاییس اإلحصائیة التي یمكن من خاللها التعرف على خصائص الظاهرة 

لمركزیة محل البحث، وكذلك إمكانیة مقارنة ظاهرتین أو أكثر، ومن أهم هذه المقاییس مقاییس النزعة ا

  :والتشتت، وقد تم استخدام األتي
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 لتحدید عدد التكرارات، والنسبة المئویة للتكرار التي تتحصل علیه كل إجابة،  :التوزیعات التكراریة

منسوبا إلى إجمالي التكرارات، وذلك لتحدید األهمیة النسبیة لكل إجابة ویعطي صورة أولیة عن إجابة 

  .أفراد مجتمع الدراسة على العبارات المختلفة

 ت المبحوثین عن كل محور ، حول درجات یستعمل لتحدید درجة تمركز إجابا: المتوسط الحسابي

  .المقیاس، وذلك لمعرفة مدى توفر متغیرات كل محور من محاور الدراسة

  المتوسط الحسابي المرجح، لتحدید اتجاه اإلجابة لكل فقرة من فقرات المقیاس وفق مقیاس التدرج

  .الثالثي

 بات ومدى انحرافها عن متوسطها یستخدم االنحراف المعیاري لقیاس تشتت اإلجا: االنحراف المعیاري

  .الحسابي

  اختبار تي(One Sample T – test ) : لتحدید جوهریة الفروق بین متوسط استجابة أفراد العینة

 .في المقیاس الثالثي) 2(ومتوسط القیاس 

  لتحدید العالقة بین كل محور من محاور االستبیان وٕاجمالي االستبیان: معامل االرتباط. 

  وتم ذلك من خالل: صدق فقرات االستبیان 

  صدق المحكمین. 1

یدل الصدق على مدى قیاس الفقرات للظاهرة المراد قیاسها وهو من الشروط الضروریة والالزمة لبناء      

االختبارات والمقاییس والصدق، وان أفضل طریقة لقیاس الصدق هو الصدق الظاهري والذي هو عرض 

اس ظاهریًا من وقد تحقق صدق المقی. فقرات المقیاس على مجموعة من الخبراء للحكم على صالحیتها

خالل عرض الفقرات على مجموعة من المتخصصین، وقد تم األخذ في نظر االعتبار جمیع المالحظات 

  .التي قدمت من قبل المحكمین

  صدق االتساق البنائي لمحاور الدراسة. 2

أن معامالت االرتباط بین كل محور من محاور الدراسة وٕاجمالي ) 1(بینت النتائج في الجدول      

حیث كانت قیم الداللة اإلحصائیة جمیعها أقل من  0.05االستبیان دالة إحصائیًا عند مستوى المعنویة 

  .، وبذلك تعتبر المحاور صادقة لما وضعت 0.05

  ت الدراسة و إجمالي االستبیانمعامل االرتباط بین مجاال)1(جدول 

 المجاالت ت
عدد 

 الفقرات
 معامل االرتباط

قیمة الداللة 

 اإلحصائیة

 **0.000 0.862 7 اآلثار االجتماعیة للعولمة 1

 **0.000 0.861 4 اآلثار الثقافیة للعولمة 2

 **0.000 0.549 4 اآلثار اإلعالمیة للعولمة 3
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  0.01القیم ذات داللة إحصائیة عند مستوى المعنویة ** 

  : الثبات

وهو االتساق في نتائج المقیاس إذ یعطي النتائج نفسها بعد تطبیقه مرتین في زمنین مختلفین على اإلفـراد 

  :نفسهم، وتم حساب الثبات بطریقة معامل ألفا كرونباخ

  :لالتساق الداخلي) ألفا(معامل 

ا یزودنا بتقدیر جید في أغلب المواقف وتعتمد هذه الطریقة على اتساق أداء الفرد من إن معامل ألف       

) 140(فقرة إلى أخرى والستخراج الثبات وفق هذه الطریقة تم استخدام استمارات البحث البالغ عددها 

" لعولمةاآلثار االجتماعیة ل"وقد كانت قیمة معامل ثبات لمحور ) ألفا(استمارة، ثم استخدمت معادلة 

، )0.608" (للعولمة اآلثار اإلعالمیة"، ولمحور )0.890" (اآلثار الثقافیة للعولمة"ولمحور ) 0.709(

، وبالتالي یمكن القول أنها معامالت ذات )0.837(وبلغ معامل الثبات إلجمالي االستبیان بهذه الطریقة 

  .جداللة جیدة ألغراض البحث ویمكن االعتماد علیها في تعمیم النتائ

  یوضح معامل ثبات محاور االستبیان) 2(جدول 

 معامل ألفا عدد الفقرات المحور ت

 0.709 7 اآلثار االجتماعیة للعولمة 1

 0.890 4 اآلثار الثقافیة للعولمة 2

 0.608 4 اآلثار اإلعالمیة للعولمة 3

 0.837 15 إجمالي االستبیان

 مجتمع البحث والعینة المختارة: 

الدراسة من الطلبة الدارسین بالمعهد العالي للمهن الشاملة بمدینة مسالتة والبالغ یتكون مجتمع 

من مجتمع الدراسة، فقاما %) 20(مفردة، وقد استخدم الباحثان عینة عشوائیة قوامها ) 745(عددهم 

  %).71.43(استمارة صالحة للتحلیل وبنسبة بلغت ) 140(استمارة، أسترد منها ) 150(بتوزیع 

  االستمارات الموزعة على مجتمع البحث) 3(جدول 

االستمارات 

 الموزعة

االستمارات 

 المفقودة

نسبة االستمارات 

 المفقودة

االستمارات المستردة 

 الصالحة 

نسبة االستمارات 

 الصالحة للتحليل

150 10 6.67% 140 93.33% 
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  :المتعلقة بمتغیرات الدراسةعرض وتحلیل البیانات 

  الوصف اإلحصائي لعینة الدراسة وفق الخصائص والسمات الشخصیة

  توزیع أفراد العینة حسب بیاناتهم الشخصیة) 4(جدول                      

 الجنس

 المجموع إناث ذكور 

 140 77 63 العدد

 %100 %55 %45 %النسبة

 السن

 المجموع سنة 39سنة إلى   30 سنة 30أقل من  

 140 30 110 العدد

 %100 %21.4 %78.6 %النسبة

الحالة 

 االجتماعية

 المجموع أرمل مطلق متزوج أعزب 

 140 2 5 38 95 العدد

 %100 %1.4 %3.6 %27.1 %67.9 %النسبة

األقدمية في 

الزواج 

 )المتزوجون(

 المجموع سنة 15 – 10من  سنوات 9 – 5من  سنوات 5أقل من  

 45 7 15 23 العدد

 %100 %15.6 %33.3 %51.1 %النسبة

عدد أفراد 

 األسرة

 المجموع أشخاص 10أكثر من  أشخاص 10 – 5 أشخاص 5أقل من  

 140 9 85 46 العدد

 %100 %6.4 %60.7 %32.9 %النسبة

عدد الذكور 

 في االسرة

 المجموع اشخاص 10 – 5 اشخاص 5أقل من  ال يوجد 

 140 12 103 25 العدد

 %100 %8.5 %73.6 %17.9 %النسبة

عدد اإلناث 

 في األسرة

 المجموع اشخاص 10 – 5 اشخاص 5أقل من  ال يوجد 

 140 25 94 21 العدد

 %100 %17.9 %67.1 %15 %النسبة

نوعية 

 السكن

 المجموع غير مبين شقة في عمارة تقليدي 

 140 10 17 113 العدد

 100 %7.1 %12.1 %80.8 %النسبة

المستوى 

المعيشي 

 لألسرة

 المجموع ممتاز جيد جداً  جيد متوسط ضيعف 

 140 2 33 55 48 2 العدد

 %100 %1.4 %23.6 %39.3 %34.3 %1.4 %النسبة

) 63(كانوا من اإلناث و%) 55(مبحوثًا وما نسبته ) 77(أن ) 4(بینت النتائج في الجدول رقم      

  .كانوا من الذكور%) 45(مبحوثًا وما نسبته 
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 30كانت أعمارهم أقل من%) 78.6(مبحوثًا وما نسبته ) 110(أما بخصوص السن فقد تبین أن       

  .سنة 39سنة إلى  30تراوحت أعمارهم من%) 21.4(نسبته مبحوثًا وما ) 30(سنة و

من غیر %) 67.9(مبحوثًا وما نسبته ) 95(وفیما یخص الحالة االجتماعیة فقد ظهر أن        

من %) 3.6(مبحوثین وما نسبته ) 5(من المتزوجین و%) 27.1(مبحوثًا وما نسبته ) 38(المتزوجین و

   .من األرامل%) 1.4(المطلقین ومبحوثین اثنین وما نسبته 

كانوا متزوجین منذ %) 51.1(مبحوثًا وما نسبته ) 23(وبالنسبة لألقدمیة في الزواج للمتزوجین فإن       

سنوات،  9 إلىسنوات  5تزوجوا ضمن الفترة%) 33.3(مبحوثًا وما نسبته ) 15(سنوات و 5أقل من 

  .سنة 15الى  10تزوجوا منذ %) 15.6(مبحوثین وما نسبته ) 7(و

مكونة  كانت أسرهم%) 32.9(مبحوثًا وما نسبته ) 46(وفیما یتعلق بعدد أفراد األسرة فقد تبین أن       

مبحوثین ) 9(أفراد و 10أفراد إلى  5مكونة من %) 60.7(مبحوثًا وما نسبته ) 85(أفراد فأقل و 5من 

  .أفراد فأكثر 10ینتمون ألسر مكونة من %)6.4(ا نسبته وم

بینوا أن ال وجود %) 17.9(مبحوثًا وما نسبته ) 25(إن ) 4(في الجدول رقم وبینت النتائج        

بینوا أن أسرهم تتضمن عدد أقل %) 73.6(مبحوثًا وما نسبته ) 103(للذكور من ضمن أفراد أسرهم و

 10إلى  5كانت أسرهم تتضمن ذكورًا ما بین %) 8.5(وما نسبته  مبحوثاً ) 12(من الذكور و 5من 

  .أفراد

بینوا ان ال وجود %) 15(مبحوثًا وما نسبته ) 21(وفیما یتعلق بعدد اإلناث في األسرة فقد ظهر إن      

بینوا أن أسرهم تتضمن عدد أقل من %) 67.1(مبحوثًا وما نسبته ) 94(لإلناث من ضمن أفراد أسرهم و

  .إناث 10إلى  5كانت أسرهم تتضمن إناثًا ما بین %) 17.9(مبحوثًا وما نسبته ) 25(اإلناث و من 5

یسكنون في مساكن %) 80.8(مبحوثًا وما نسبته ) 113(أما بخصوص نوعیة السكن فقد تبین أن      

وما  مبحوثین) 10(یسكنون في شقق في عمارات سكنیة و%) 12.1(مبحوثًا وما نسبته ) 17(تقلیدیة و

  .لم یبینوا نوع سكنهم%) 7.1(نسبته 

      

كان المستوى %) 1.4(وبالنسبة للمستوى المعیشي لألسر فقد ظهر أن مبحوثین اثنین وما نسبته 

مبحوثًا ) 55(كان مستواهم المعیشي متوسطًا و%) 34.3(مبحوثًا وما نسبته ) 48(المعیشي لهم ضعیفًا و

كان جیدا جدا  ومبحوثین اثنین %) 23.6(مبحوثًا وما نسبته ) 33(كان جیدًا و%) 39.3(وما نسبته 

  .كان ممتازاً %) 1.4(وما نسبته 

  الدراسة المیدانیة وتوصیاتها استنتاجات

  : الوصف اإلحصائي إلجابات  أفراد عینة البحث حسب محاور البحث
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كل فقرة من فقرات محاور الدراسة ومستوى كل محور من محاورها،تم لتحدید درجة االتفاق على 

وقیمة متوسط ) 0.05(، فإذا كانت قیمة الداللة اإلحصائیة أقل من )T-Test(استخدام االختبار 

فیكون المستوى مرتفع، و إذا كانت قیمة ) 2(االستجابة إلجمالي المحور أكبر من قیمة متوسط القیاس 

وقیمة متوسط االستجابة إلجمالي المحور أقل من قیمة ) 0.05(لالختبار أقل من الداللة اإلحصائیة 

فإن  0.05فإن المستوى یكون منخفض، وٕاذا كانت قیمة الداللة اإلحصائیة أكبر من ) 2(متوسط القیاس

  .المستوى متوسطًا بغض النظر عن قیمة متوسط االستجابة

  األثار االجتماعیة للعولمة: أوالً 

  محور األثار االجتماعیة للعولمةلفقرات ونتائج التحلیل الوصفی لتوزیعات التكراریةا) 5(جدول 

 الفقـــــــرة ت
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 حرية اختيار شريك الحياة 1
 106 31 3 ك

 مرتفعة 0.000 0.489 2.74
% 2.1 22.1 75.7 

 زيادة الخالفات األسرية 2
 26 56 58 ك

 منخفضة 0.000 0.743 1.77
% 41.4 40.0 18.6 

 ارتفاع معدالت الطالق 3
 29 25 86 ك

 منخفضة 0.000 0.813 1.59
% 61.4 17.9 20.7 

 زيادة تكاليف األعراس 4
 81 12 47 ك

 مرتفعة 0.002 0.928 2.24
% 33.6 8.6 57.9 

 العالقة األسرية 5
 79 53 8 ك

 مرتفعة 0.000 0.606 2.51
% 5.7 37.9 56.4 

6 

رغبة أفراد األسرة للعيش في 

أحسن مستوى رغم اإلمكانيات 

 المحدودة

 106 28 6 ك

 مرتفعة 0.000 0.540 2.71
% 4.3 20.0 75.7 

7 
تلبية عدم قدرة اآلباء على 

 متطلبات أفراد األسرة

 100 22 18 ك
 مرتفعة 0.000 0.710 2.59

% 12.9 15.7 71.4 

 مرتفعة 0.000 0.432 2.32 إجمالي األثار االجتماعية للعولمة

) 2.74(و ) 1.59(أن قیم متوسطات االستجابة تراوحت ما بین ) 5(بینت النتائج في الجدول رقم 

  فقرات ومنخفضة في فقرة واحدة، وكانت ) 6(وتشیر الى ان درجة الموافقة كانت مرتفعة على 
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) 2(وهي أكبر من قیمة متوسط القیاس ) 2.32(قیمة متوسط االستجابة اإلجمالي المحور تساوي 

ولتحدید معنویة هذه الفروق فإن النتائج في الجدول بینت أن قیمة الداللة ) 0.32(وكانت الفروق 

وى أن مستوتشیر إلى معنویة الفروق، أي ) 0.05(اإلحصائیة لالختبار تساوي صفرًا وهي أقل من 

  .االجتماعیة للعولمة على فئة الشباب كان مرتفعاً  اآلثار

  الثقافیة للعولمة اآلثار: ثانیاً 

  التوزیعات التكراریة ونتائج التحلیل الوصفي لفقرات محور األثار الثقافیة للعولمة) 6(جدول 

 الفقـــــــرة ت

سبة
والن

ر 
كرا

الت
 

فق
أوا

ال 
ما 
د 

 ح
ىل

ق إ
واف

أ
 

فق
أوا

 

ط
وس

املت
 

جح
ملر

ا
ري 

عيا
 امل

ف
حنرا

اال
ئية 

صا
إلح

ة ا
الل

لد
ة ا

يم
ق

 

جة
در

ال
 

1 
نظرة أفراد األسرة إىل الثقافة الغربية 

 بأ�ا منوذج التطور

 79 39 22 ك
 مرتفعة 0.000 0.748 2.41

% 15.7 27.9 56.4 

2 
التقليد األعمى لعادات وثقافات 

 الغرب

 73 31 36 ك
 مرتفعة 0.000 0.845 2.26

% 25.7 22.1 52.1 

3 
ضعف درجة االنتماء والوالء إىل 

 الوطن

 94 17 29 ك
 مرتفعة 0.000 0.817 2.46

% 20.7 12.1 67.1 

4 
خروج املرأة للعمل أثر على العالقات 

 األسرية

 102 22 16 ك
 مرتفعة 0.000 0.685 2.61

% 11.4 15.7 72.9 

 مرتفعة 0.000 0.673 2.44 إجمالي األثار الثقافية للعولمة

) 2.61(و ) 2.26(أن قیم متوسطات االستجابة تراوحت ما بین ) 6(بینت النتائج في الجدول رقم 

 إلجماليدرجة الموافقة كانت مرتفعة على جمیع الفقرات، وكانت قیمة متوسط االستجابة  أن إلىوتشیر 

ولتحدید معنویة ) 0.44(وكانت الفروق ) 2(وهي أكبر من قیمة متوسط القیاس ) 2.44(المحور تساوي 

هذه الفروق فإن النتائج في الجدول بینت أن قیمة الداللة اإلحصائیة لالختبار تساوي صفرًا وهي أقل من 

ى فئة الشباب كان الثقافیة للعولمة عل اآلثارأن مستوى وتشیر إلى معنویة الفروق، أي ) 0.05(

  .مرتفعاً 
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  اإلعالمیة للعولمة اآلثار: ثالثاً 

  اإلعالمیة للعولمة اآلثارمحور لفقرات ونتائج التحلیل الوصفي  التوزیعات التكراریة) 7(جدول 

 الفقـــــــرة ت

سبة
والن

ر 
كرا

الت
 

فق
أوا

ال 
ما 
د 

 ح
ىل

ق إ
واف

أ
 

فق
أوا

 

ط
وس

املت
 

جح
ملر

ا
ري 

عيا
 امل

ف
حنرا

اال
ئية 

صا
إلح

ة ا
الل

لد
ة ا

يم
ق

 

جة
در

ال
 

1 

تطور وسائل االتصال ساهم يف 

انتقال األفكار واملنتجات الثقافية 

 املختلفة

 117 21 2 ك
 مرتفعة 0.000 0.420 2.82

% 1.4 15.0 83.6 

2 
أثرت وسائل االتصال على العالقات 

 األسرية

 127 13 0 ك
 مرتفعة 0.000 0.291 2.91

% 0 9.3 90.7 

3 
أثرت وسائل االتصال على 

 أخالقيات األسرة

 127 11 2 ك
 مرتفعة 0.000 0.354 2.89

% 1.4 7.9 90.7 

4 
أثر اإلعالنات الغربية على ثقافة 

 األسرة

 131 7 2 ك
 مرتفعة 0.000 0.319 2.92

% 1.4 5.0 93.6 

 مرتفعة 0.000 0.237 2.89 إجمالي األثار اإلعالمية للعولمة

) 2.82(و) 2.92(الستجابة تراوحت ما بین أن قیم متوسطات ا) 7(بینت النتائج في الجدول رقم 

 إلجماليدرجة الموافقة كانت مرتفعة على جمیع الفقرات، وكانت قیمة متوسط االستجابة  أن إلىوتشیر 

ولتحدید معنویة ) 0.89(وكانت الفروق ) 2(وهي أكبر من قیمة متوسط القیاس ) 2.89(المحور تساوي 

ي أقل من هذه الفروق فإن النتائج في الجدول بینت أن قیمة الداللة اإلحصائیة لالختبار تساوي صفرًا وه

اإلعالمیة للعولمة على فئة الشباب كان  اآلثارأن مستوى وتشیر إلى معنویة الفروق، أي ) 0.05(

  مرتفعاً 

  - :االستنتاجات 

  :توصل  إلى االستنتاجات اآلتیة انحثابعد تحلیل البیانات التي تم جمعها، فإن الب

االجتماعیة للعولمة على فئة الشباب، حیث بلغت قیمة متوسط  اآلثارأظهرت الدراسة ارتفاع مستوى  -1

وفق مقیاس التدرج الثالثي، ویرى الباحثان ارتفاع المستوى عائد إلى ظهور بعض ) 2.32(االستجابة 

التغیرات االجتماعیة، فازدادت تكالیف األعراس عن سابق عهدها وأصبح أولیاء األمور غیر قادرین على 

اد اسرهم، وتأثرت أیضًا العالقات األسریة بفعل العولمة، وبعض التغیرات كانت إیجابیة تلبیة متطلبات أفر 

  الحیاة عن ما كان علیه في فأصبح الشباب أكثر حریة في اختیار شریك 

  



 
 

221 

  مجلة القلعة                                                                             تأثیر العولمة على العالقات األسریة في المجتمع اللیبي
  )12(العدد                                                                                                                                             

رغبة الشباب في العیش في مستوى أحسن من السابق على الرغم من اإلمكانیات  وازدادت، السابق

  .المحدودة

بینت الدراسة ارتفاع مستوى اآلثار الثقافیة للعولمة على فئة الشباب، فقد بلغت قیمة متوسط  -2

الغربیة وفق مقیاس التدرج الثالثي، ویعزى ذلك إلى نظرة الشباب إلى الثقافة ) 2.44(االستجابة 

على إنها نموذج للتطور ووصلوا إلى مرحلة التقلید األعمى لعادات وثقافات الغرب عند غالبیة 

الشباب، كما ظهر التأثیر الثقافي للعولمة من خالل ضعف درجة االنتماء والوالء للوطن وأیضًا تأثر 

 .العالقات األسریة الناجم عن خروج المرأة للعمل

مستوى الىثار اإلعالمیة للعولمة، حیث بلغت قیمة متوسط االستجابة  أوضحت الدراسة ارتفاع3-  

، وفق مقیاس التدرج الثالثي، ویرى الباحثان أسباب هذا االرتفاع تعود إلى تطور وسائل )2.89(

االتصال الذي ساهم في انتقال األفكار والمنتجات الثقافیة المختلفة وتأثیر هذه الوسائل على 

 .ذلك تأثیرها على أخالقیات األسر وعلى ثقافتهاالعالقات األسریة وك

  - :التوصیات

، والقـــــیم والتفســـــیر فـــــي المجتمـــــع وعلـــــى الثقافـــــة العربیـــــةالمحافظـــــة علـــــى العـــــادات والتقالیـــــد الســـــائدة . 1

  .اللغوي المستخدم من القرآن الكریم 

المجتمـــــع اللیبـــــي القیـــــام بدراســـــات عاملـــــة لهـــــذا البحـــــث علـــــى آلیـــــات العولمـــــة الثقافیـــــة الـــــذي یشـــــهده . 2

  .واتجاهاته المستقبلیة 

وضـــــع اســـــتراتیجیات خاصـــــة بالمؤسســــــات التربویـــــة وتعزیـــــز دورهـــــا فــــــي توعیـــــة الطالبـــــة والطالبــــــات . 3

  . العولمة الثقافیة وخاصة في مجال المعلومات آللیاتومنهم االستخدام األمثل 

واجتماعیــــــة ل أدوات ثقافیــــــة فــــــتح مراكــــــز علمیــــــة بحثیــــــة لتتبــــــع مســــــیرة العولمــــــة الثقافیــــــة التــــــي تشــــــم. 4

، وعلمــــاء الـــــنفس والتربیــــة ، التـــــي یتماشـــــي األحیـــــاءالــــدیني وعلمـــــاء  واألدب، یشــــارك فیهـــــا رجــــال الفكـــــر

مــــــن خاللهــــــا بیئــــــة القــــــیم االجتماعیــــــة لــــــدى الشــــــباب ، وبعــــــدهم عــــــن الســــــلبیات ، وتــــــدفعهم لإلیجابیــــــات 

  .التي تقدم لهم فكرًا وعلمًا وثقافة وسلوكًا 

تطـــــــویر وتفضـــــــیل المســـــــتوى العلمـــــــي والتربـــــــوي الـــــــذي تقدمـــــــه مؤسســـــــات التعلیمیـــــــة العمـــــــل علـــــــى . 5

فتهم وتبعـــــدهم عـــــن الثقافـــــات واالرتقـــــاء بقـــــدرة علـــــى غـــــرس وتكـــــریس القـــــیم االجتماعیـــــة التـــــي تنمـــــي ثقـــــا

  .ىخر األ

  

  

  



 
 

222 

  
  مجلة القلعة                                                                        تأثیر العولمة على العالقات األسریة في المجتمع اللیبي

  )12(العدد                                                                                                                                       

  المصادر والمراجع

، دار النشر الطلیعة بیروت ،2العلمیة لمناهج البحث االجتماعي، ط  األسس ،إحسان محمد إحسان .1

 .1986لإلعالم 

، دار عمان للنشر ، اإلسالمیة، دور البرامج التلفزیونیة في ترسیخ القیم بهجت الفرزيو أحمد الرفاعي  .2

1988 . 

  . 2002، ولوجیا العولمة الثقافیة، بیروت، دار الفكر المعاصر، التكنحراس عود .3

مركز االسكندریة  ،2زكریاء عبد العزیز محمد ، التلفزیون والقیم االجتماعیة للشباب المراهقین ، ط  .4

 .2002للكتاب االسكندریة ، 

بة وهبة للنشر ، القاهرة ،  ، مكت  1عبد الباسط محمد حسن ، أصول البحث االجتماعي ، ط .5

1985.  

، تجاهات الشباب في المجتمع اللیبيي تشكیل ا، الهوائیات الفضائیة وأثرها فعبد الحمید طاهر الزوي .6

  . 2008مجلة الثقافة سرت ، 

  . 1999،  دراسة تحلیلیة تغذیة ، دار الوراق لندن دمآعبد اهللا عثمان، عبد الرؤوف  .7

الریفي، القاهرة، دار  دراسة في علم االجتماع: قیم االجتماعیة والتنمیة الریفیة، الكمال التابعي .8

   .1993، المعارف

  .1989، ال رعایة الشباب ، مكتبة القاهرةمد نجیب توفیق حسن ، الخدمة االجتماعیة في مجمح .9

  .2005، تأثیر العولمة على ثقافة الشباب، الدار الثقافیة للنشر، القاهرة ،محمود السید عرابي .10

، لیبیا، دار الجماهیریة لإلعالم،  2مصطفي عمر التیر، مقدمة في أسس البحث االجتماعي ،ط .11

 . 1985، اتهمصر 

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

223 

  
  مجلة القلعة                                                                                                           تأثیر العولمة على األسرة

  )12(العدد                                                                                                                                        

 تأثري العوملة على األسرة

         )(فتح اهللا العریفي لطفیه. د                                                                       
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   : المقدمــة  

یتمیز مفهوم العولمة بالغموض والتعقید، حیث أنطوى هذا المفهوم على عناصر الجذب  والتنافر 

والشد والتدافع، مما أدى إلى االعتقاد أن العولمة تتعلق بتطور المجتمع البشري، والتغیرات العالمیة التي 

اسب والموحد الذي أصابت كل جوانب ومناحي الحیاة األمر الذي یجعل من الصعب تحدید الرأي المن

  .   یمكن األخذ به لإلحاطة بالظاهرة موضوع الدراسة 

وتمثل العولمة اتجاها حدیثا لتشكیل نظام عالمي جدید برزت أهم مالمحه في إعادة تشكیل 

النظام االقتصادي لكل الدول بهدف اندماجها جمیعا في إطار السوق العالمي ، باإلضافة إلى األبعاد 

المجتمع  من خالل تبني الحكومات لبرامج  أفرادة والثقافیة والسیاسیة التي تنعكس على األخرى االجتماعی

  .العولمة ، وتحویلها إلى سیاسات عامة یؤثر تطبیقها على حیاة المواطنین إیجابا وسلبا

ما بعد (إن العولمة بكل المقاییس حالة حضاریة جدیدة تمثل ما تعارف علیه المفكرون بعالم 

والعولمة أیضا اتجاه نحو . ن خالل تهاوي حدود الزمان والمكان، وٕالغاء كل الحواجز والعقبات م) الحداثة

المستقبل وتحول من االهتمام  بالماضي إلى صناعة المكانة في المستقبل من خالل تقنیات المعلومات 

لالمادي لجمیع واالتصال واإلعالم الفضائي بهدف تغییر األنماط والسمات الثقافیة بشقیها المادي وا

  ).1(المجتمعات

المنافسة بین القوى : ویرى بعض الباحثین أن العولمة نتاج أربع عملیات أساسیة تتمثل في 

  )..2(العظمى  واالبتكار التكنولوجي، وانتشار عولمة اإلنتاج والتبادل، والتحدیث 

  : مشكلة الدراسة

الحیاة، ولم تقتصر هذه التغیرات على التقدم یمر العالم الیوم  بتغیرات  هائلة شملت كل مجاالت 

حیث أصبحت العولمة . التكنولوجي والمعلوماتي فقط، بل امتدت تأثیراته إلى الحیاة االجتماعیة برمتها

  تكنولوجیة، وتقدم وسائل االتصال الیوم واقعا فعلیا تعیشه كل المجتمعات نتیجة التطورات ال

                                                 
)( جامعة الجبل الغربي       \عضو هیئة التدریس  

)( جامعة الزنتان \عضو هیئة التدریس 

 132-131،ص ص  2001شركة المطبوعات للنشر ، : رؤى مستقبلیة في التربیة والتنمیة ، بیروت . حجازي ، مصطفى ، علم النفس والعولمة 1
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  . 12،ص  1999الهیئة العامة للكتاب ، : بهاء الدین ، حسین كامل ، التعلیم والمستقبل ، القاهرة 2
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سرعتها الفائقة في نقل األحداث مما مكن األفراد من تلقي عدد غیر محدود من المعارف والمعلومات و 

  .التي أصبحت عابرة للقارات وغیر خاضعة ألي سلطات محلیة

 - واألقل حظا من التطور - وتسعى العولمة إلعادة تشكیل المفاهیم األساسیة للمجتمعات العربیة 

  .یعمل الغرب على نشرها لیكون الهدف النهائي  هو السیطرة على الكون بأكمله  واستبدالها بالمفاهیم التي

وتعتبر العولمة من القضایا التي شغلت الباحثین في التخصصات المختلفة ، وخاصة العولمة 

كافة بأنماط اجتماعیة  صصین عملیة تهدف إلى تنمیط العالاالجتماعیة التي یراها الكثیر من المتخ

عالم الغربي بهدف تدمیر األسرة والقضاء علیها، وهو موضوع یلقي بظالله الثقیلة على سائدة في ال

  .المجتمع العربي بصفة عامة ، والمجتمع اللیبي بصفة خاصة 

وتعد األسرة من أهم المؤسسات االجتماعیة في المجتمع اللیبي، والتي یحصل فیها الفرد على 

كما أن  ،المقابل یعمل أفرادها على حمایة وحدتها وتماسكهاالحب والمساندة طیلة سنوات حیاته، وفي 

االهتمام باألسرة  عملیة مستمرة ودائمة نظرا لعدم وجود مؤسسات بدیلة قادرة على ممارسة وظائف األسرة 

 .  

لقد أثرت العولمة بشكل كبیر ومباشر على األسرة اللیبیة، وأسهمت في نشر قیم وأفكار جدیدة 

وتشیر النظریات . وتماسكها، وتنذر بمشكالت اجتماعیة خطیرة في المستقبل القریب تهدد وحدة األسرة 

واآلراء  التي تضمنتها مؤتمرات العولمة، ومنها مؤتمر بكین وما بعده  الذي أعتبر أن األسرة نظام لیس 

بارها له عالقة بالطبیعة البشریة أو أصال من أصول األسرة ، بل إنها دعت إلى تفكیك األسرة  باعت

واعتبرت أن قیم العفة . مؤسسة مصطنعة ولیست طبیعیة، وانتقدت حصر المرأة في األمومة واإلنجاب 

واألمومة وضعت لتزییف وعي المرأة  لتقنع بالمجال المحدد لها سلفا في ثقافة المجتمع، وأن على المرأة 

  ).1(وج واألسرةاالعتماد على نفسها اقتصادیا ألن ذلك سوف یعطیها االستقاللیة عن الز 

إن أهم ما یمكن اإلشارة إلیه في هذا السیاق أن للعولمة آثارها اإلیجابیة والتي ال یمكننا تجاهلها،        

حیث  سهلت على األفراد  التواصل عبر الوسائل التكنولوجیة الحدیثة، باإلضافة إلى االنفتاح على 

دراتهم المختلفة، كما أنها مجریات وأحداث العالم، وتشجیع األفراد على تطویر ذواتهم وتنمیة مواهبهم وق

عملت على إیجاد أسواق للعمل عبر اإلنترنت، وال ننسى الدور اإلیجابي للتكنولوجیا أیضا في مجال 

تسهیل كافة الخدمات داخل المنزل وخارجه، واختصار الوقت والجهد والمال لألفراد في العدید من 

لبیة للعولمة في طمس الهویة الثقافیة لألفراد، وتتمثل أهم اآلثار الس. االحتیاجات الضروریة والكمالیة

والقضاء على الثقافات المحلیة للشعوب والتعدي على قیمها ومعتقداتها، وظهور حالة من االغتراب بین 

  افراد هذه المجتمعات، وبین مورثاتهم  الحضاریة المختلفة ومصالحهم االقتصادیة 
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كما تمارس العولمة دورا خطیرا من خالل . وخاصة عندما تتعارض مع مصالح العولمة  الوطنیة، 

. استحواذها على وسائل اإلعالم المختلفة، ونشر الرذائل والمفاسد الدخیلة على ثقافات هذه الشعوب

ألسرة ما تأثیر العولمة على ا: واستنادا على ما سبق فقد تبلورت مشكلة الدراسة في السؤال الرئیس وهو

  اللیبیة ؟

  :            أهمیة الدراسة 

یمكن توضیح أهمیة الدراسة في وضع تصور واقعي عن مفهوم العولمة عند األسرة اللیبیة ،        

وتحدید حجم التأثیرات اإلیجابیة والسلبیة التي تتعرض لها بغیة تبني بعض السیاسات االجتماعیة من قبل 

بي بهدف الجهات ذات االختصاص لوضع معاییر اجتماعیة إسالمیة تتوافق مع خصوصیة المجتمع اللی

التصدي آلثار العولمة على تنشئة األجیال الجدیدة، باإلضافة إلى وضع بعض الحلول والتوصیات 

  .ي بها عن كل ما یعكر صفو أفرادهاالمناسبة للمحافظة على تماسك األسرة وحمایتها، والنأ

  :أهداف الدراسة 

  .التعرف على مفهوم العولمة عند األسرة اللیبیة -1

  .دى تأثیر العولمة على تماسك األسرة في المجتمع اللیبيالتعرف على م -2

  .الكشف عن  التأثیرات اإلیجابیة والسلبیة للعولمة على األسرة اللیبیة -3

  :تساؤالت الدراسة

  ما مفهوم العولمة عند األسرة اللیبیة؟ -1

  ما مدى تأثیر العولمة على تماسك األسرة في المجتمع اللیبي؟ -2

  اإلیجابیة والسلبیة للعولمة على األسرة اللیبیة؟ما التأثیرات  -3

  : اإلطار النظري للدراسة 

عرض الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة، :المتمثلة في ونستعرض فیه أدبیات البحث

ى مفهوم العولمة، والتماسك األسري، واآلثار اإلیجابیة والسلبیة للعولمة عل: وتحدید مفاهیم الدراسة، وأهمها

  .األسرة 

  :الدراسات السابقة   

، بعنوان العولمة وأثرها على التنشئة االجتماعیة ) 2018نجالء عبد الرحمن وآخرون، (دراسة  -1

وهدفت الدراسة إلى التعرف على اآلثار اإلیجابیة والسلبیة للعولمة على التنشئة االجتماعیة ، وأتبع 

  .لمنهج الوصفي ، والمنهج التاریخيالباحث ا

یعرض على القنوات الفضائیة یمثل ذوبانا لكل الثقافات، وخاصة  وتوصلت الدراسة إلى أن ما

  العربیة واإلسالمیة  لتكون محورا لثقافة علمانیة موحدة، وعدم وجود برامج توعویة لألسرة تنذرهم 
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بمخاطر العولمة، واالتجاه إلعادة النظر في قوانین األسرة في العالم اإلسالمي، وخاصة تلك التي 

  .)1(تتعلق بحریة المرأة كما حصل في بعض الدول العربیة 

مفهومها وبعض تضمیناتها التربویة في الفكر : بعنوان العولمة )  2013، هالة سعید (دراسة  -2

على مفهوم العولمة ، والكشف عن مضامین العولمة التربویة الثقافیة منها  وهدفت إلى التعرفالمعاصر  ،

وتوصلت  الدراسة إلى أن . واالقتصادیة في الفكر التربوي المعاصر ، وتم استخدام المنهج الوصفي 

مفهوم العولمة من المفاهیم المعاصرة التي استطاعت فرض نفسها بقوة على المستوى الدولي سیاسیا 

ا وثقافیا واجتماعیا ، كما أثرت العولمة الثقافیة على األسالیب التربویة التي تتبعها األسرة العربیة واقتصادی

  .)2(المسلمة في تربیة أبنائها  حیث عملت على تشكیلها بطریقة تبتعد بها عن النهج اإلسالمي

وتأثیراتها على بعنوان البعد االجتماعي للعولمة ) 2014، حسن ، منى عبد الستار محمد(دراسة -3

وهدفت الدراسة إلى التعرف على البعد االجتماعي للعولمة وتأثیراتها على األسرة العراقیة   األسرة العراقیة ،

وقد اعتمدت الباحثة أسلوب منهج المسح االجتماعي بطریقة العینة  ، وتم سحب عینة عشوائیة من  

وعدد من األسر بشارع ) هیئة التعلیم التقني(، و )ميالتعلیم العالي والبحث العل(العاملین بمركز الوزارة 

وتوصلت الدراسة إلى  أن مایعرض في وسائل اإلعالم واالتصال المختلفة هو محاولة الختزال . فلسطین 

  . ) 3(الثقافات العربیة واإلسالمیة ، وٕاذابتها في الثقافة العلمانیة الغربیة 

استخدام شبكة اإلنترنت بالعزلة االجتماعیة  عالقة عنوانب)  2001(والقشعان ،  ي،الكندر (دراسة  - 4

هدفت إلى التعرف على اآلثار االجتماعیة المترتبة على استخدام شباب  لدي طالب جامعة الكویت

في المجتمع الكویتي لإلنترنت، وعالقتها بالعزلة االجتماعیة التي تعتبر بعدا من ) ذكورا، إناثا(الجامعة 

طالب وطالبة تراوحت أعمارهم مابین ) 975(جتماعي، وتم سحب عینة بلغ قوامها أبعاد االغتراب اال

و أسفرت نتائج الدراسة عن وجود عالقة ایجابیة بین العزلة االجتماعیة والتباعد في ) .  25 - 18(

  .    ) 4(العالقات األسریة ، ومتوسط عدد الساعات التي یقضونها في استخدام اإلنترنت

، وهدفت إلى التعرف )   kraut Ro ber teal،   1998وآخرون   ، رت كروات روب(دراسة   -  5

على استخدام األسرة لإلنترنت وأثرها على العزلة االجتماعیة وتفكیك الروابط األسریة والصحة النفسیة 

  أسرة بمدینة بیتسبرج  األمریكیة في ) 73(فردا من أصل ) 169(لألبناء على عینة قوامها 

                                                 
-كلیة الدراسات التنمویة : بالص ، نجالء عبد الرحمن وقیع اهللا ، العولمة وأثرها على التنشئة االجتماعیة ، بحث منشور على اإلنترنت، السودان 1

   2018جامعة الجزیرة ، 
مها وبعض تضمیناتها في الفكر المعاصر ، بحث منشور ، العدد الثالث ، المجلد السادس ، مفهو : مصطفى ، هالة سعید  علي ، العولمة 2

 2013مجلة كلیة التربیة ، : السویس 
: ، بابل  22حسن ، منى عبد الستار محمد ، البعد االجتماعي للعولمة ، و تأثیراتها على األسرة العراقیة ، بحث منشور ، العدد الثاني ، المجلد 3

  . 2014امعة  بابل للعلوم اإلنسانیة ، مجلة ج
) 17(الكندري ، یعقوب یوسف ، القشعان ، عالقة استخدام شبكة اإلنترنت بالعزلة االجتماعیة لدى طالب جامعة الكویت ، العدد األول ، المجلد 4

  . 2001مجلة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة  ، : ،  بحث منشور ،  جامعة  اإلمارات المتحدة 
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المتزاید لإلنترنت أدى  االستخدامتوصلت الدراسة إلى أن و . انیة من استخدامهم لإلنترنتالسنة األولى والث

إلى انخفاض االتصال بالمشاركة مع أفراد األسرة داخل المنزل، كما أسهم في التقلیل من حجم الدائرة 

  .       ) 1(ى ذلك إلى العزلة واالكتئاب االجتماعیة التي ینتمون إلیها، كما أد

  مفهوم العولمة: أوال 

زال ظاهرة خالفیة، حیث یتصاعد الجدل ی یتمیز مفهوم العولمة بالغموض والتداخل باعتبارها ما

األمر الذي یجعل من الصعب تحدید الرأي المناسب والموحد . والصراع  حولها بین مؤیدیها و معارضیها

  .به لإلحاطة بالظاهرة موضوع الدراسة الذي یمكن األخذ 

لقد صاحب انتشار مفهوم العولمة، بروز مغالطات كثیرة أهمها المبالغة في معالجته سواء ایجابیا 

أو سلبیا  فهناك من یعتقد أنها ستقدم الحلول المناسبة لكل المشاكل المطروحة ، أما البعض األخر فیرى 

من تطلع الشعوب ، في إقامة نظامها االقتصادي واالجتماعي  أنها مغالطة ووهم وفخ أقیم بغرض الحد

والسیاسي الخاص بها، كما تضر بقیم الدیمقراطیة، وهي مجرد شعار سیاسي وموجة فكریة سرعان ما 

  . ) 2(تزول ، إال أن العولمة تحمل من هذا االتجاه وذاك

عادلة، ألن ذلك لیس حتما فهي ال تسعى بالضرورة إلى إقامة عالقات اقتصادیة عالمیة منصفة و 

  .ه للمحافظة على القیم والمعتقداتمن اختصاصها، كما ال یمكن اعتبارها طوفانا فتاكا وجب تجنب

وفي هذا السیاق نستعرض أهم التعریفات التي تناولت العولمة من زوایا مختلفة، وتعددت فیها 

رض بعضها ألن المجال ال یتسع لكل من هنا یتعین علینا أن نستعو . اآلراء  من قبل عدد من المختصین

  :التعریفات ومنها

إن كلمة العولمة لها داللتها على المستوى الفردي واالجتماعي والفكري والسیاسي ، وعلى المستوى _ 

كما أن لها مفهومها على المستوى األعلى فهي ال تعني مجرد التحرر من قید ما، وٕانما یمكن أن . العام

  .ون بمنزلة برنامج عمل وهدف مصیرين أن تكتتحول إلى شعار ، ویمك

فالخطاب العام الذي تنشأ من اجله أو توضع فیه مثل هذه الكلمات هو الذي یكسبها داللتها الحقیقیة لذلك 

یتطلب األمر عدم االكتفاء بالتوقف عن المعلن أو الشائع من معانیها ، وٕانما ینبغي أن یكون البحث عن 

  ). 3(اء تلك الكلمات ، وكذلك عن خلفیتها األصلیةالمعاني واألحداث التي ور 

فتعریف العولمة في اللغة آتیة أو مشتقة من العالم وهو الخلق كله ، أما اصطالحا ال نجد تعریفا 

  محددا ودقیقا لهذا المصطلح ، إال أننا سنجمع ما اتفق علیه بعض العلماء وندع ما اختلفوا فیه، 

                                                 
مكتبة خوارزم العلمیة ، : نظریات و دراسات أسریة في المجتمع السعودي ، جدة :القرشي ، فتحیة حسین ، وآخرون ، علم االجتماع األسري 1

 . 153، ص  2015
  . 244، ص  2001منشورات جامعة المنوفیة ، : الشرقاوي ،  أحمد عبد العزیز ، قضایا اقتصادیة ،  المنوفیة 2
العولمة صیاغة جدیدة للعالم ولألسرة وخطرها على تمكین األسرة و زعزعة ثباتها  ، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادیة العمر ، تیسیر ، 3

  230 - 228، ص ص   2009،   25والقانونیة  العدد األول ، المجلد 
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هي صیاغة العالم اقتصادیا وسیاسیا واجتماعیا بتأثیر من القوة المحركة في العالم وفق النظم فالعولمة 

  .والرؤى التي تتبناها تلك الدول انطالقا من مفهومها عن الكون واإلنسان والطبیعة والحیاة

التحول من القیم التقلیدیة المتوازنة ومن ثم تعني . ویرى الكثیر أن العولمة تأكید وترسیخ للعلمانیة 

والمقدسة إلى القیم الدنیویة ، وال نقصد بالقیم المقدسة القیم الروحیة والتي تدعو إلیها األدیان السماویة، بل 

تلك القیم واألفكار التي ترتبط بالعادات والتقالید القدیمة التي تعوق تغییر وتجدید النظم االجتماعیة ، 

أما القیم فتعني تلك التي تقبل التجدید والتحدیث والتجریب وال تقبل إال . تطور االجتماعيوترفض مسایرة ال

ما یخضع للقیاس، وتتقبل التغییر مهما كانت حدته بروح راضیة، وتؤكد هذه القیم على اإلیمان بالعلم 

  .)1(والحریة واالعتقاد والتنافس، وحریة اإلبداع والتعبیر

هي  العالم ، فیقول أن نظام العولمة المعاصر یحاول أن یؤثر على  ویرى فریدمان أن العولمة

تشكیل العالم في وقتنا الحاضر وفق النمط األمریكي، وهذا النظام لیس نظاما جامدا ولیس اتجاها عابرا 

وتحقق العولمة المعاصرة التكامل بین رأس المال والتكنولوجیا والمعلومات،  .بل عملیة دینامیكیة لن تنتهي

بل تحاول أن تسحق كل النظم . وتخطي الحدود بین بلدان العالم، وال تعترف بالجغرافیا والتفافة والمجتمع 

فالعولمة الجدیدة نظریة حیاة شاملة ال تعترف بالمكان والزمان ، وتحاول ان تسحق النظم  .) 2( التقلیدیة

لقدیم والجدید ، بل ال تعترف بالتعددیة التقلیدیة بوحشیة ، وال تسعى إلى تحقیق التوازن والتعایش بین ا

وهذا التدمیر الخالق یحدث إلحالل ). 3(الثقافیة ، وتحاول تدمیر هذه النظم وفقا لمبدأ التدمیر الخالق

الجدید في النظم االجتماعیة بما تحویه من أفعال وسلوكیات، بل وتسعى لتدمیر األخالق والنسیج 

  .)4(االجتماعي ، وتحطیم القیم األسریة

فالعولمة تمثل تحدیا حقیقیا للهویة العربیة عن طریق انتشار الكثیر من المظاهر المادیة والمعنویة 

التي ال ترتبط بالمجتمعات العربیة ، باإلضافة إلى إن العولمة حولت المجتمعات العربیة إلى مجتمعات 

سریع والتسلیة الوقتیة، وٕادخال استهالكیة وحولت ثقافاتها إلى ثقافة مضمونها تفضیل الكسب واإلیقاع ال

السرور على النفس وملذات الحس وٕاثارة الغرائز، مما أدى إلى تراجع دور األسرة، وتفكك بنیانها، وفقدان 

وأترث العولمة اجتماعیا من خالل اختفاء . األسرة لقدرتها على االستمرار كمرجعیة قیمیة وأخالقیة للناشئة

فالتواصل وصلة الرحم وزیارات األقارب تبدلت وأصبحت في حدود ضیقة العدید من العادات  والتقالید، 

  )5(بفعل االنشغال المادي 

                                                 
  .247،ص 1998لمجلس األعلى للثقافة ، ا: محمود ، أحمد ، القاهرة : باریر ، بنجامین ، المواجهة بین التأقلم والعولمة ، ترجمة 1
 .13، ص  2000أعمال الندوة السنویة التاسعة لقسم علم االجتماع ، : حجازي ، أحمد مجدي ، األسرة المصریة وتحدیات العولمة ، القاهرة 2
المجلس األعلى للثقافة ، : وآخرون ، القاهرة النظریة االجتماعیة والثقافیة الكونیة ، ترجمة ، محمود ، أحمد ، : روبرتسون ، برونالدو ، العولمة 3

 .   165، ص   1998
 . 248باریر ، بنجامین ، مرجع سبق ذكره ، ص 4
.  2015من موقع مقاالت و أبحاث اجتماعیة ، .  الجامعة األردنیة : الزیود ، محمد صایل ، تأثیر العولمة على الثقافة العربیة ،  عمان 5
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  :وأخیرا یمكن القول في هذا السیاق وتلخیص لما سبق 

عات دون رضاها أو استئذانها فهي أن العولمة هي الشيء الوحید الذي یمكن أن یقتحم المجتم        

وثیقة الصلة بتكنولوجیا االتصال والثورة المعلوماتیة التي اجتاحت المجتمعات والبیوت ، كما تفتقر إلى 

فالعولمة تعني القضاء على ، وجود نظام عالمي  موحد یحكم اتجاهاتها ،أو یتحكم في توجهاتها 

القتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، أو تحویرها وجعل الخصوصیة في جمیع المجاالت سواء السیاسیة وا

المجتمعات وحدة واحدة مفتوحة على النموذج الغربي الذي تنادي به العولمة  بما یحویه من أفكار تحرریة 

  .وسلوكیات  مستحدثة

  -:تأثیر العولمة على تماسك األسرة

تعد األسرة الوحدة األساسیة في بناء المجتمع و تتأثر بالتغیرات التي تصیب المجتمع، وتحاول      

جاهدة أن تالؤم نفسها مع تلك التغیرات فهي تطرح أسالیب وطرق جدیدة للتعامل مع األبناء بما یتناسب 

لة و مساواتها مع الرجل فخروج المرأة للعمل واستقاللیتها ومطالبتها بحقوقها الكام. مع ظروف ذلك التغیر

وسحب المجتمع للوظائف األساسیة من الحیاة الصعبة التي تزداد تعقیدا، في الحقوق والواجبات، وظروف 

كالعالقات  األسرة أثر على واقع األسرة بل أن ذلك التأثیر قد امتد لیشمل العالقات إلى ابعد حدودها

عالقات ضعیفة إلى حد ما بسبب انشغال األسرة و تلبیة القرابیة وعالقات السكن والجیرة إذ أصبحت هذه ال

  .متطلبات األبناء،  ومواكبة ما یجري في العالم من أحداث

وسائل االتصال الحدیثة بأنواعها یعد احد التغیرات زاتها كاإلنترنت والبث الفضائي و ٕافرافالعولمة و        

مع بعضهم البعض من جهة،  امل أفرادهاالصعبة التي أصابت األسرة، والتي أضافت بعدا جدیدا لتع

  .)1(واآلخرین في المجتمع من جهة أخرى

، حیث ساعدت تلك القیمیة الحدیثة على مجتمعاتنا وقیمنا األصیلةوانتقال النماذج الثقافیة و 

صورة، وتعرض جمیع الفئات لمضمونها اإلعالمي دون على انتشار هذه الثقافات صوتا و  الوسائل

واالستعمال الواسع  فضال عن تصارع عملیات نقل المعلومات. من األطفال والشباباستثناء، وخاصة 

لشبكة اإلنترنت، وغیر ذلك من المتغیرات العالمیة التي أصبح تأثیرها واضحا على األسرة و تماسكها 

  .باعتبارها النواة األساسیة للمجتمع

                                                 
 2018جامعة القادسیة ،  -مجلة كلیة اآلداب : یدر محمد ، وآخرون ، التغیرات االجتماعیة وانعكاسها على واقع األسرة العراقیة ، بغداد مسلم ، ح1

  . 2،ص 
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ن حسیب أو رقیب من الدولة ات دو فالتواصل المستمر وغیر المناسب في استخدام هذه التقنی

  القیم االجتماعیة والتربویة، فهي یر في تهدید العادات والتقالید و المجتمع بمؤسساته المختلفة له أثر كبو 

اآلخرین، ناهیك  تدفع الفرد إلى العزلة والوحدة لساعات طویلة دون التحدث مع أفراد أسرته وكذلك

كما أن ضعف الوازع الدیني الذي دفع بجماعات ترفع شعارات یتم مشاهدته وعرضه والتأثر به،  ماعن 

التحرر إلى المطالبة علنا بنهایة عصر األسرة ،وبتشریع الشذوذ الجنسي، مما یعني أن عصر األسرة 

 1(صر العولمةالتقلیدیة قد ینتهي،  أو قد تظهر أشكاال جدیدة  من األسر التي ستصبح سمة من سمات ع

(.  

في هذا السیاق نرى أن األسرة تقف أمام تحدي كبیر في ظل التطورات و التغیرات السریعة و      

والمتجددة بسبب التكنولوجیا المعلوماتیة الرهیبة، واألجهزة المتطورة في بث المعارف والعلوم و الثقافات 

كیفیة تربیة أبناءهم التربیة التي تحصنهم من المختلفة التي جعلت اآلباء أمام امتحان كبیر و صعب في 

االنزالق في مغریات ما یسمع و یعرض و ذلك من خالل تقویة الوازع الدیني،  وتعریفهم بالجید و كیفیة 

  .استخدامه فیما ینفعهم وترك السیئ

 و أهدافهفاألسرة هي التي تعمل على تعلیم أبنائها لغة المجتمع وتطبیعهم بدینه وثقافته ومبادئه     

  .)2(وایدولوجیته، وتصب في عروقهم كل ما یحمله المجتمع من صفات اجتماعیة و أخالقیة

واستهدفت العولمة األسرة و ركزت علیها باعتبارها مرآة التغییر في المجتمع ،  و دعت إلى مجموعة      

ا أن تجعل النظام من التغیرات في النظام األسري ، بل إنها طالبت بفرض أنظمة و قوانین من شأنه

  .)3( األسري االجتماعي واحدا في كل المجتمعات

ولهذا نجد أن حالة األسرة إزاء التعامل مع العولمة كظاهرة تصبح بالغة األهمیة تستدعي البحث 

و الدراسة بتعمق لمدى تأثر األسرة في مجتمعنا بالعولمة ، فهذه التغیرات أفرزت أنماطا جدیدة من السلوك 

العادات غیر المألوفة لألسرة ، مما أدى إلى تعرضها إلى مجموعة من المشكالت المختلفة،  و القیم و

                                                 
 . 37 - 30، ص ص 2012 -یونیو  4العبار ، فوزیة ،  األسرة في زمن العولمة ، مقالة منشورة في اإلنترنت ، 1
مجلة الدراسات : دراسات إسالمیة ، بغداد . العولمة وعالقتها بالحركة االقتصادیة العالمیة ومعالجة اإلسالم إلشكاالتها القریشي ، صالح ،  -2

  . 104 - 100، ص ص  2011، السنة الثانیة ،  3اإلسالمیة المعاصرة ، العدد 
  . 5، ص 2006نصیف ، فاطمة عمر ،مرجع سبق ذكره ، 3
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والتي ظهرت بوادرها في ضعف العالقات األسریة الداخلیة، والعالقات القرابیة نتیجة التحوالت التي سببتها 

  .العولمة في أسلوب الحیاة بشكل عام والحیاة االجتماعیة بشكل خاص

كما أن لهذه الظاهرة انعكاسات كبیرة داخل األسرة و خاصة على العالقة بین األزواج حیث تأثرت        

ج عنها من ثقافة الزوجین بالمفاهیم و األفكار الدخیلة التي انتقلت عبر وسائل اإلعالم المختلفة،  وما ینت

  نتائج تؤثر على العالقات الزوجیة سواء من الجانب المادي أو المعنوي حیث ازداد السلوك 

االستهالكي، واقتناء السلع الكمالیة باعتبارها أشیاء هامة ، كما أنها أشاعت القیم الفردیة دون النظر إلى 

الم واإلنترنت  تصور المرأة مقهورة و قیم الترابط األسري و المنافع المترتبة علیه، والزالت وسائل اإلع

مظلومة ، و تطالبها بأخذ حقوقها وهذا یؤدي إلى التنازع على القوامة في األسرة و بالتالي تفككها و تشرد 

األبناء، كما أن االتجاه العالمي یمیل إلى إلغاء كلمة زوج وٕاحالل لفظ شریك حیاة بدیال عنه، و شریك 

ن بینك وبینه عقد حیث نجد ما یسمى بسیاحة المتعة ، األمر الذي یعمل الحیاة لیس بالضرورة أن یكو 

على نشر األفكار التي تتعارض مع القیم األخالقیة للمجتمعات، مما یؤدي إلى ظهور الكثیر من 

المشكالت كزیادة حاالت الطالق وٕاهمال تنشئة األطفال وغیرها وجعل األسرة غیر قادرة على التنشئة 

مما یدفع بالتحوالت على  .سریع والتداوالت الكبرى في التقنیات، وأنماط الحیاة  والعمل بفعل التطور ال

صعید عالقات الوالدین باألبناء ومن أهمها تمكین الشباب من ناحیة و تغییر المرجعیة من ناحیة أخرى، 

م وتجاوز، بمعنى أن الجیل الجدید یبدأ كیانا من حیث انتهى جیل اآلباء، بما یتضمنه ذلك من تقد

فالعولمة قائمة على الشباب و الذي یلغي دور الكبار كمرجعیة من حیث خبرتهم في الحیاة  وتمكنهم من 

التعاطي مع األمور الحیاتیة التي تستوجب التوجیه واإلرشاد لما بعدهم وتعلیمهم وغرس القیم االجتماعیة 

ن العالقات المباشرة ، وعمقت الفجوة في والدینیة والثقافیة، وبذلك أضعفت من الكیان األسري وقللت م

  ). 1(العالقات االجتماعیة بین أعضاء األسرة واألقرباء 

حیث تحولت المرجعیة إلى تنافس الجیل الناشئ مع الكبار، بعد أن كان نموذجا في العمل و 

أي فیما فاألبناء هم من یحددون كیفیة قضاء األسرة إلجازاتها، و أصبح لهم ر . السلوك و التوجهات 

تشتریه األسرة و تقتنیه، وأصبح الوالدین یجارون أبنائهم في المظهر والملبس واألذواق، ووصل األمر 

حتى مع من یتزاورون و یتواصلون حیث أصبحت العالقة متبادلة في االتجاهین و بشكل أفقي، فبعد أن 

ة الجدیدة، مما یؤدي إلى تحول كانت الرعایة من أعلى إلى أسفل رسمت لنا العولمة حالة من الدیمقراطی

  . اجتماعي عمیق یجري بصمت و لكن بشكل مؤكد في عالقات الوالدین باألبناء خصوصا

                                                 
  . 36، ص  2001ذكره، حجازي ، مصطفى ،مرجع سبق 1

  مجلة القلعة                                                                                                           العولمة على األسرةتأثیر 
  )12(العدد                                                                                                                                        



 
 

232 

  :اآلثار اإلیجابیة والسلبیة للعولمة على األسرة 

للعولمة خیر ونتائج إیجابیة تباینت أراء واجتهادات المثقفین تجاه العولمة، فهناك من یرى أن 

یخدم الفرد والمجتمع، بالحفاظ على خصوصیته االجتماعیة والثقافیة  تخدم جمیع الناس بالحصول على ما

والدینیة مع كونه عالمیا وٕانسانیا في إطار االنفتاح العالمي علیه، وهناك من یراها ویالت كبیرة وال یمكن 

هناك من یصبغ على ثقافته السلوكیة والعملیة صفات ومظاهر االنخراط فیها وبذلك وجوب محاربتها، و 

  .العولمة، وبالتالي فهو یمارسها سلوكا وفعال، ویحاربها فكرا ولسانا ال واقعا وعمال

فالبعض یرى العولمة تهدیدا للمجتمع  وینبغي رفضها جملة وتفصیال، فیما یرى فریق آخر أن       

  ا تقدمه للمجتمعات من تقدم ورخاء وحضریة ومواكبة لعصر الخیر كل الخیر في هذه العولمة، وم

أصبح فیه العالم قریة أو عائلة واحدة، وفیها أحدث ما وصل إلیه العلم من وسائل اإلتصال والتقنیات 

القصوى   الحدیثة التي قربت البعید، وینبغي أن نستفید ونغتنم هذه الفرصة  ونواكب التطورات لالستفادة

وال تفتح ، ما یرى فریق ثالث أن تمسك العصا من الوسط ، فال توصد األبواب كافة أمامهامن ثمراتها، فی

بل نأخذ ما یناسب دون المساس بدیننا و أخالقنا، أو التخلي عن ، لها هذه األبواب على مصراعیها

  .) 1(یمكن أن یؤثر سلبا على الفرد والمجتمع عاداتنا وتقالیدنا وهویتنا، ونترك ما

في هذه الدراسة یجب أن نعرج على اآلثار اإلیجابیة للعولمة فهي لیست شرا كله ولیست خیرا كله،  إال أننا

فالعولمة تعمل على وضع األسس القویة إلقامة مجتمع عالمي إنساني رحب خالٍ  من العنصریة، وحافل 

اء دائما لألصلح، ویرى آخرون أن العولمة تدعو إلى التكیف مع البیئة، وتكشف عن أن البق. بالمساواة

وهي بالتالي تشحذ طموح األفراد والجماعات وتدفعهم إلى التمیز واإلتقان ، والتعامل مع الواقع وعدم 

  .) 2(االستسالم للغیبیات

إن العولمة في جانبها االجتماعي تدفع إلى االلتقاء والتقارب بین المجتمعات، وزیادة التفاعل بین 

نها وثقافاتها في سبیل إحداث تطورات وتحوالت تقود العالم إلى كونیة الشعوب بمختلف اتجاهاتها وأدیا

جدیدة ، كما أن العولمة بآلیاتها ووسائلها الحدیثة، وما أنتجته من تقنیات ومعارف وعلوم لجمیع جوانب 

الحیاة المختلفة سهلت الكثیر من األمور الحیاتیة ، وجعلت الحیاة أكثر سهولة في الحصول على 

بأنواعها المختلفة  االتصالالمختلفة، ووفرت الكثیر من الجهد والوقت، كما ساهمت شبكات المعارف 

واإلنترنت اإلطالع على ما موجود خلف حدود المجتمع ، كما أن التقدم المتزاید في مجال اإلعالم أدى 

هذه رفض المجتمعات غیر الغربیة ل إلى نشر أنماط سلوكیة جدیدة، بصرف النظر عن مدى قبول أو

                                                 
التنوع : أعمال المؤتمر الدولي الثامن : طرابلس . نسیمة ، أمال صیفري ، العولمة الثقافیة و أثرها على هویة الشعوب العربیة ، بحث منشور 1

 . 2015الثقافي ، مایو 
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األنماط ،و مطالبتها باألخذ بطابع عالمي یتجاوز حدود الجغرافیا مما یؤثر في وحدة هذه المجتمعات 

  . ) 1(وتماسكها 

ومن المالحظ أن من أهداف العولمة األولى هي كیفیة تفكیك نسیج المجتمع ، وخاصة         

المجتمعات العربیة ومنها المجتمع اإلسالمي بالتحدید من خالل تقویض األسس الدینیة التي تشكل ركائز 

وذلك من خالل ما طرحته من قواعد جدیدة في محاولة منها . المجتمع وتماسكه  أفرادمهمة لحیاة 

للتالعب بمقدرات الشعوب العربیة تحت مسمیات و أفكار مستلهمة من الرؤیة الغربیة ، وذلك بفرض 

جدیدة لها انتشارها بفعل ما تحققه تكنولوجیا المعلومات والتقنیات الحدیثة التي كان تأثیرها  أیدلوجیة

  . واضحا في نفوس أبناء األسرة الواحدة 

نواة المجتمع األولى ومرآة التغیر فیها، ودعت إلى   باعتبارهاعلیها  وقد استهدفت العولمة األسرة، وركزت

بل إنها طالبت بفرض أنظمة وقوانین من شأنها أن تجعل . مجموعة من التغیرات في النظام األسري

النظام األسري واالجتماعي واحدا في كل المجتمعات بصرف النظر عن الخصوصیة الثقافیة لهذه 

زت  هذه التغیرات أنماطا جدیدة من السلوك والقیم والعادات غیر المألوفة لألسرة و أفر . )2(المجتمعات

كظهور ضعف العالقات األسریة الداخلیة، والعالقات القرابیة نتیجة للتحوالت التي سببتها العولمة في 

ء أسلوب الحیاة بشكل عام والحیاة االجتماعیة بشكل خاص ، حیث أثرت أیضا في العالقة بین اآلبا

واألبناء حیث أصبح األبن تابعا دون قید أو شرط لعالم آخر هو عالم اإلنترنت یقضي وقته الطویل بعیدا 

عن أسرته ، بل قد یلجأ إلى بناء عالقات وروابط اجتماعیة مع اآلخر بدخوله في مجموعات لها أیدلوجیة 

لك البنت قد أصبح لها عالمها وثقافة مختلفة بدون أن یشعر بحجم المسؤولیة الملقاة على عاتقه ، وكذ

الخاص الذي تفكر فیه ، وتعتقد بأنه وجب علیها بناء شخصیتها و ذاتیتها تحت شعار الخصوصیة 

  .) 3( والحریة التي أصبحت منطق العصر الحدیث

  :         اإلجراءات المنهجیة 

عي بطریقة العینة  الذي لقد أعتمد هذا البحث على منهج المسح االجتما: اإلطار المنهجي للبحث:أوال 

غالبا ما یكتفي بدراسة عدد محدد من الحاالت أو المفردات في حدود الوقت والجهد واإلمكانیات المتوفرة 

  )  4(لدى الباحث

  : وفقا للخطوات اآلتیة إتباعهوأن منهج المسح االجتماعي قد تم 

  .أثیر العولمة على األسرة اللیبیة وقد تم تحدید مشكلة البحث المتمثلة في ت :تحدید مشكلة الدراسة -

                                                 
مركز دراسات الوحدة : ، بیروت )   267(الثقافة الوافدة و سلطة الصورة ، مجلة المستقبل العربي ، العدد : البیاتي ، الیاس خضیر ، الفضائیات 1

 . 50، ص  2001العربیة ، 
 . 5، ص  2006نصیف ، فاطمة عمر ،مرجع سبق ذكره ، 2
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تم تحدید اإلطار العام للدراسة انطالقا من األهداف العامة، حیث أشتمل على األسر  :مجتمع الدراسة -

وهي من أكبر بلدیات مدینة طرابلس، وتقع في الجنوب الغربي منها، ) حي األندلس (المقیمة ببلدیة 

وبلغ عدد ) قرقارش، غوط الشعال، قرجي، الحي الصناعي : (وتضم ضمن حدودها اإلداریة كل من

أما أجمالي عدد األفراد فقد ، أسرة )  38.592(حوالي )  2006( بالبلدیة بالتعداد العام للسكان  األسر

  )   1(ألف نسمة ) 228.664(وصل إلى 

إن العینة ما هي إال جزء محدد كما ونوعا  یمثل عددا من األفراد تفترض فیهم  :حجم العینة ونوعها -

أسرة تم اختیارها ) 30(، فكانت العینة اإلحصائیة تتكون من الصفات نفسها الموجودة في مجتمع الدراسة

  ). حي األندلس (من مدینة طرابلس ببلدیة 

ویستند منهج المسح االجتماعي على إعداد استمارة استبیان تتضمن محاور البحث، فقد قسمت 

  الثاني تمثل البیانات األولیة واألساسیة للمبحوثین، والمحور : االستمارة إلى محاور رئیسیة، وهي

في اإلجابة عن مدى معرفة المبحوث بمفهوم العولمة ، والمحور الثالث عن تأثیر العولمة على تماسك 

وتنوعت األسئلة . األسرة، أما الرابع فقد تناول اآلثار اإلیجابیة والسلبیة للعولمة على األسرة اللیبیة 

  .  إلى إجابات حقیقیة وذات مصداقیة للوصول

   - :االجتماعیة لعینة البحثلخصائص ا

تحاول الدراسة أن تصف عینة البحث حسب النوع، والعمر، والمستوى التعلیمي، والدخل، حجم 

ویمكن من خالل هذه الخصائص الوصول إلى استنتاجات مهمة في وصف عینة البحث . األسرة، المهنة

   .تفید بمدى تأثیر العولمة على األسرة اللیبیة

بة لرب األسرة ، أو ربة األسرة حول موضوع تأثیر العولمة على األسرة إذ یمثل ویؤثر النوع بالنس

  . التعرف على توزیع العینة  أهمیة تعكس اآلراء المختلفة بالنسبة لموضوع البحث 

  یوضح توزیع افراد العینة حسب النوع) 1(جدول رقم 

 %النسبة  العدد النوع

 %33 10 ذكور

 %67 20 إناث

 %100 30 المجموع

من إجمالي أفراد %) 67(أن أغلب افراد العینة من اإلناث ، وتمثل نسبتهن ) 1(یتضح من الجدول رقم 

وهذا یعكس تجاوب اإلناث أو ربات األسر مع %) 33(العینة  بینما كانت نسبة الذكور من أرباب األسر 

  .الباحثات 
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هاما من العوامل التي لها عالقة وثیقة بموضوع البحث ، حیث یعكس عمق الخبرات  ویعتبر العمر عامال 

  .المرتبطة بثقافة ومعرفة أكثر من األعمار الصغیرة 

  یوضح توزیع افراد العینة حسب العمر) 2(جدول رقم 

  

  

حیث وصلت ) 49 -  40(إلى أن أغلب افراد  العینة تركزوا في الفئة من ) 2(یشیر الجدول رقم   

  % 7، في حین كانت نسبة %30فبلغت النسبة ) 59 - 50(ة من ، وتلیها الفئة العمری% 40نسبتهم 

، وهذا یعطي واقعیة في ت الشابةجتمع اللیبي من المجتمعاحیث یعتبر الم. )فأكثر 60(للفئة العمریة من 

  . ثرا بالعولمةالتعامل مع موضوع البحث ألن الفئات الشابة هم أكثر تأ

، حیث أن الفئات المتعلمة یكونون أكثر معرفة مهما في توسیع مدارك الفرد ووعیهیمثل التعلیم  دورا 

  .ٕادراكا وتقبال للتغیرات من غیرهمو 

  العینة وفقا للمستوى التعلیميیوضح توزیع افراد ) 3(جدول رقم 

 النسبة العدد المستوى التعلیمي

  - تعلیم أساسي 

 %30 9 ثانوي 

 %64 19 جامعي

 %3 1 ماجستیر 

 %3 1 دكتوراه

 %100 30 المجموع

حیث بلغت . أن أكثر من نصف افراد العینة من ذوي المؤهل العلمي الجامعي ) 3(یتبین من الجدول رقم 

من ذوي المؤهل الثانوي، وهذا یدل على زیادة الملتحقین بالدراسة % 30نسبته  وتلیها ما%  64نسبتهم 

بشكل عام ومنحهم فرص أكبر في الحصول على وظیفة ذات دخل جید إلى حد ما، فالتعلیم یؤثر في 
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مستوى الحیاة االجتماعیة  والمعیشیة، ویضمن لهم مركز اجتماعي واقتصادي جید ، ویحظى التعلیم 

  . بول اجتماعي واسع من قبل المجتمع اللیبيبق

یؤثر الدخل الشهري لألسرة عى القدرة الشرائیة واالستهالكیة ، ویوضح أیضا الحالة االقتصادیة 

  . ستوى الذي تعیشه األسرةوالمادیة لألفراد والم

  یوضح توزیع افراد العینة وفقا للدخل الشهري) 4(جدول رقم 

    

  

  

  

  

  

العینة تركزوا في فئة الدخل المتوسط حیث سجلت النسبة  أفرادأن أغلب ) 4(یبین الجدول رقم 

تمثلت في فئة الدخل المنخفض ، ویتضح من هذه النسب % 33بینما كانت النسبة التي تلیها % . 67

أن المستوى المعیشي لألسرة یتمثل بالمستوى المتوسط حیث یرتبط الدخل بالمستوى التعلیمي الذي یحدد 

  .فة التي یشغلها األفراد قیمة الدخل من خالل الوظی

حجم األسرة بالمستوى االجتماعي واالقتصادي ، وكذلك باهتمام  األسرة بأبنائها ورعایتهم  یتأثر

وتقدیم لهم ما یحتاجونه ، فمعرفة حجم األسرة یعطي مؤشرا على تطور األسرة من حیث العدد ، أو 

  .سرة تقلیص عددها في ظل هذه التغیرات والتطورات التي أصابت األ

  یوضح توزیع افراد العینة حسب حجم األسرة) 5(جدول رقم 

  

  

  

  

  

  

  

% 60أن أغلب افراد العینة ، والتي سجلت نسبتهم )  5(تشیر البیانات المیدانیة في الجدول رقم 

عدد أفراد أسرهم % 37أفراد، في حین سجلت ما نسبته ) 7 -  5(قد بلغ عدد أفراد أسرهم في الفئة من 

اعتماد الزوجین  وهذا یوضح أن األسرة اللیبیة أخذت تمیل إلى تقلیص عددها ، و)  4- 2(في الفئة من 
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 النسبة العدد الدخل الشهري

 %67 20 1000أقل من  -  450

 %33 10 6000أقل من  - 1000

 - - فأكثر - 6000

 %100 30 المجموع

عدد افراد األسرة بما 

 فیهم األب واألم

 النسبة العدد

)2  - 4 ( 11 37% 

)5  - 7 ( 18 60% 

)8  - 10( 1 3% 

 %100 30 المجموع
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وأن تقدیم الرعایة لعدد أقل من . على نفسیهما كذلك أدى خروج المرأة للعمل إلى التقلیل من عدد األبناء 

إال أن األسرة اللیبیة ، األبناء یكون یكون أفضل ، فكلما كان عدد األبناء قلیل زاد اإلهتمام والرعایة بهم 

ت في محیط األسرة كاألعمام واألخوال ، كما أن الظروف الزالت لها خصوصیة من حیث ارتباطها بعالقا

التي یمر بها البیت اآلن وخاصة األسرة من حروب متتالیة أدى إلى نزوح عدد من العائالت إلى مدینة 

  .طرابلس ضمن حدود المنطقة التي أجري فیه البحث 

الفرد واألسرة ومتغیر مهم في معرفة ما تحمله من التفاعالت تمثل الوظیفة أهمیة كبیرة في حیاة 

  .والعالقات االجتماعیة من تأثیر و تأثر على األفراد ، وٕاكسابهم معارف وثقافة تنعكس على سلوكیاتهم 

  یوضح توزیع افراد العینة وفقا للوظیفة) 6(جدول رقم 

 النسبة العدد الوظيفة الحالية

 %10 3 وظائف إدارية

 %63 19 مهنية وظائف

 %7 2 أستاذ جامعي

 %7 2 متقاعد

 %3 1 عمل حر

 %10 3 ربة بيت

 %100 30 المجموع

  

، لعینة تركزوا في الوظائف المهنیةأن أغلب افراد ا) 6(تشیر البیانات المیدانیة في الجدول رقم 

حیث بلغت . )االجتماعیینعالمیین واألخصائیین المعلمین واألطباء والمهندسین واإل(وشملت هذه الفئة 

، والذي یوفر نوعا من االستقرار الوظیفي ن القطاع الحكوميفأغلب أفراد العینة هم م% 63نسبتهم 

  .وتتناسب مع طبیعة العیش في المدن، نوع من المهن یتطلب شهادة جامعیةوالمادي ، وهذا ال

  :مفهوم العولمة عند األسرة اللیبیة: المحور الثاني 

، وألنها اكتسحت جمیع جوانب الحیاة العولمة تعریفات كثیرة ومتباینة انتشار مفهوم مفهوملقد صاحب 

، إال أنها طرتها على تشكیل معالم المجتمعات، فبسطت سیالقتصادیة واالجتماعیة والثقافیةالسیاسیة وا

الخالف بتحدید  ، و یرتبطا أن هناك العدید من الرؤى حولها، كملت ظاهرة خالفیة بین مؤید ومعارضمازا

  .مفهوم العولمة ماهیة الظاهرة لمعرفة ما ینطوي علیه

  یوضح آراء افراد العینة حول  مفهوم العولمة) 7(جدول رقم 

 النسبة العدد تعریف العولمة

 %77 23 حضریة

 %3 1 تخلف
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 %13 4 تقلید

 %7 2 تبعیة

 - - أخرى تذكر

 %100 30 المجموع

أن أغلب افراد العینة أجابوا على أن تعریف العولمة بأنها ظاهرة حضاریة ) 7(یوضح الجدول رقم       

  % .77، حیث بلغت النسبة 

بینما من أجاب بأنها تخلف . من جملة أفراد العینة % 13في حین كانت النسبة التي تلیها قد بلغت 

المكونة من أرباب األسر یعتبرون العولمة ظاهرة حضاریة ، وهذا یدل على أن معظم افراد العینة 3%

  . ولیدة العالم المتطور

  یوضح آراء افراد العینة حول مفهوم العولمة) 8(جدول رقم  

 المجموع غير مبين ال نعم الفقرات

 % العدد % العدد % العدد % العدد

هل تعني لك العولمة 

اإلنفتاح العالمي عن 

 المجتمعات األخري

  

27  

 

  

90 % 

  

2  

 

  

7%  

 

  

1 

  

3% 

  

30 

  

100%  

 

لعولمة هو كل هل ا

  ماينشر

و يفعل في المجتمعات 

الغربية و يجب ان يطبق 

 في مجتمعنا

  

  

5 

  

  

16% 

  

  

25  

 

  

  

84% 

  

  

\ 

  

  

\ 

  

  

30 

  

  

100% 

لعولمة تعني أخذ كل هل ا

ماهو جيد من 

المجتمعات الغربية و 

ترك ماهو سئ و مسئ 

 لديننا و عاداتنا وتقالدينا

  

  

22 

  

  

73 % 

  

  

8 

  

  

27% 

  

  

\ 

  

  

  

\ 

  

  

30 

  

  

100% 

االنفتاح  أن أغلب افراد العینة تعني لهم العولمة) 8(البیانات المیدانیة في الجدول رقم  تبین

نسبته  ما) 9(في حین سجلت الفقرة %  . 90نسبته  العالمي عن المجتمعات األخرى ، حیث سجلت ما

نما بی. هو جید من المجتمعات الغربیة وترك ما هو سيء  ، ممن تعني لهم العولمة أخذ كل ما% 73

وتعني عند أفراد العینة هو اخذ كل ما ینشر ویفعل في المجتمعات % 16أقل نسبة ) 8(سجلت الفقرة 

الغربیة ویجب أن یطبق في مجتمعنا ، فتعتبر العولمة رفض كل ماهو مسيء وسيء ، وخاصة أن 

رغم أن . عربیةالمجتمعات العربیة لها خصوصیتها وحفاظها على العادات والتقالید والقیم اإلسالمیة وال

  .العولمة عند أفراد العینة ظاهرة حضاریة إال أنها تحمل الجید والسيء

  تأثیر العولمة على تماسك األسرة : المحور الثالث 
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  یوضح آراء  افراد العینة حول تأثیر العولمة على تماسك األسرة) 9(جدول رقم 

 الفقرات
 المجموع مبینغیر  ال نعم

 % ك % ك % ك % ك

11

- 

هل توافق على أن أساس التواصل العاطفي  -

 بین الزوج و زوجته هو مفتاح السعادة لألسرة
18 60% 12 40% / / 30 100% 

12

- 

هل توافق على أنت العالقة یسودها الكالم  -

الطیب و االحترام بین الزوجین و تزیین المرأة 

لیس خارجه یزید من لزوجها داخل المنزل و 

 تماسك األسرة

22 73% 8 27% / / 30 100% 

13

- 

هل تشعر أن احد المشاكل التي تعاني منها  -

في عالقتك الزوجیة هو من خالل ما یعرض 

 من مسلسالت في القنوات الفضائیة المتنوعة

8 27% 21 70% 1 3% 30 100% 

14

- 

هل توافق على أن ما یعرض من  -

تعمل على نشر ثقافة  مسلسالت غیر عربیة

 مجتمعاتها في المجتمع اللیبي

23 77% 7 23% / / / / 

15

- 

هل توافق على أن ما یعرض في القنوات  -

الفضائیة األجنبیة عن برامج البد أن یتم 

 تقلیدها في مجتمعاتنا العربیة

2 7% 27 90% 1 3%   

16

- 

هل توافق أن ما یعرض من برامج و  -

القنوات مفسدة لألخالق مسلسالت في بعض 

 العربیة و اإلسالمیة

24 80% 6 20% / / / / 

17

- 

هل توافق بمبدأ المساواة بین الرجل و  -

 المرأة في كل الحقوق و الواجبات
12 40% 18 60% / / / / 

18

- 

من واجبكم كوالدین حمایة أبنائكم من أي  -

 ثقافة خارجیة
29 97% 1 3% / / / / 

19

- 

من خالل التوجیه و اإلرشاد و إن متابعتكم  -

 لعالقاتهم خارج المنزل شيء أساسي
30 / / / / / / / 

20

- 

تعمالن على تلبیة الحاجات التثقیفیة و  -

الخدمیة لألبناء المراهقین و توجیههم و 

إرشادهم لیتمكنوا من معرفة الجوانب الجنسیة 

في حیاتهم و حمایتهم من المشاكل التي قد 

 یقعوا فیها

30 
%

100 
/ / / / 30 %100 

21

- 

عندما تقع مشكلة من األبناء هل تعمالن  -

 على حلها بالحوار و التفاهم
28 93% 2 7% / / 30 100% 
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22

- 

هل تصل معاملتك ألبنائك إلى حدة اإلساءة  -

 الجسدیة بالضرب و اإلهانة
16 53% 14 47% / / 30 100% 

23

- 

البیت هل انشغال أحدكما عن األبناء خارج  -

هو أحد أسباب معاناة األوالد من الناحیة 

 التعلیمیة و عالقاتهم  مع أصدقائهم

10 33% 20 67% / / 30 100% 

24

- 

هل تعمالن على تربیة أبنائكم على صلة  -

 األرحام و التواصل و التزاور مع الجیران
28 93% 2 7% / / / 100% 

25

- 

هل تشجعان الزواج المبكر ألوالدكم و  -

 بناتكم
9 30% 21 70% / / 30 100% 

26

- 
 %100 30 / / %40 12 %60 18 هل تفضالن زواج أبنائكم بعد سن العشرین -

27

- 

هل تفضالن زواج بناتكم قبل استكمال  -

 سنوات الدراسة و الحصول على وظیفة
7 23% 23 77% / / 30 100% 

  

أن اغلب أفراد العینة أجابوا على كل من الفقرة ) 9(توضح البیانات المیدانیة في الجدول رقم 

بمتابعة األبناء لعالقاتهم خارج ) 19(فتتعلق الفقرة %) 30(حیث تحصلتا على نفس النسبة ) 20 - 19(

وكذلك ما  المنزل كشيء ضروري وأساسي، حیث یتوجب على الوالدین حمایة أبنائهم من رفاق السوء،

كما یتوجب علیهم أیضا النصیحة و اإلرشاد . یحمله هؤالء الرفاق من قیم و سلوكیات غیر مرغوب فیها

وهو الدور المنوط بالوالدین من خالل التوجیه والمتابعة، وأن یكونوا حریصین كل الحرص على معرفة مع 

  على من یتعامل و یختلط مع أبنائهم و قد تتطور هذه المعرفة حتى تبقى 

مساعدة أبنائهم في اختیار لدین أن هذه المتابعة مع النصح واإلرشاد و ویرى كل من الوا. مستوى األسرة

من یرضونهم كأصدقاء لهم هو لحمایتهم من أي ثقافة همجیة ال تتماشى مع الواقع االجتماعي اللیبي، 

والتي سجلت نفس ) 20(ة بینما كانت الفقر . وكذلك طوق نجاة من أي شيء دخیل عن قیمنا وعاداتنا 

تتعلق بتلبیة األسرة للحاجات التثقیفیة والخدمیة لألبناء المراهقین و توجیههم وٕارشادهم % 30النسبة 

بخصوص الجوانب الجنسیة و حمایتهم من أي مشاكل قد یقعون فیها، حیث نالحظ أن األسرة اللیبیة 

أن المجتمع تربیتهم تربیة سلیمة خاصة، و على تولي اهتماما كبیرا ألبنائها، وذلك من خالل حرصها 

حیث یعمل األبوین كل ما في . اللیبي مجتمع له عاداته وتقالیده وقیمه المستمدة من الشریعة اإلسالمیة

ذلك بتوعیة أبنائها خالل فترة ي مثل هذه األمور الحساسة جدا، و وسعهما وخاصة األم ألنها أكثر قربا ف

توصیل المعلومة یتعلق بالتغیرات الفسیولوجیة، وخاصة البنات و  نموهم وتوضیح بعض األمور فیما

خاصة في ظل االنتشار ، رضن لمشاكل قد یواجهنها  مستقبالالصحیحة لمثل هذه األمور حتى ال یتع

الواسع الستخدام اإلنترنت وما یتیحه من معلومات ومشاهدات لمقاطع إباحیة وغیرها قد تؤدي إلى عواقب 
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خاصة في هذه الظروف الحرجة و التي تمر . ء، والتي لها آثار سلبیة على سلوكیاتهوخیمة على األبنا

بها األسرة اللیبیة من نزوح من مناطق االشتباكات، والتجمع في مراكز إیواء تضم العدید من األسر من 

  .جنسیات وثقافات مختلفة قد تؤثر على قیم وسلوك األبناء فیما بعد

سجلت هذه الفقرة ما نسبته  حیث) 20 -  19(تأتي بعد الفقرتین ) 18(في حین كانت الفقرة 

حمایتهم من أي ثقافة دخیلة في ظل هذه یبیة تولي اهتماما خاصا بأبنائها، و ذلك ألن األسرة اللو % 97

االجتماعي والبث الفضائي موسع لشبكات التواصل الظروف التي تمر بها لیبیا و في ظل االستخدام ال

االبتعاد بهم أبنائهما من االنزالق لما یسمع ویعرض و ، مما یجعل الوالدین یعمالن على حمایة دون رقیب

  .عن كل ما یسيء للقیم

التي تتضمن أن ما یعرض في و ) 15(و المتمثلة في الفقرة %) 2(في حین سجلت اقل نسبة 

یة الزالت ، حیث أن األسر اللیبن یتم تقلیدها في مجتمعنا اللیبيد أالقنوات الفضائیة األجنبیة من برامج الب

ٕان أصبحت مقتصرة على الزوج و الزوجة واألبناء غیر المتزوجین إال أن تحتفظ بخصوصیتها حتى و 

فقد تستضیف األسرة إلى . الروابط االجتماعیة الزالت تمثل قیمة اجتماعیة عالیة عند األسرة اللیبیة 

كذلك االبن الزوج بالسكن أو اإلقامة عندها و أو الجدة التابعین للزوج، وكذلك أخ أو أخت  أفرادها الجد

المتزوج أو االبنة المتزوجة، حیث تجتمع األسرة معا لقضاء وقت أثناء الغذاء أو العشاء ،أو أیام 

نها تحتوي على العطالت األسبوعیة على التلفاز وقد تكون هذه البرامج غیر مؤهلة أن یشاهدها الجمیع أل

أشیاء غیر سویة أحیانا، وال تلیق بالفئات العمریة المتواجدة والمختلطة من كبار سن و شباب و أطفال 

  .بنات و أوالد

  :اآلثار اإلیجابیة والسلبیة للعولمة : المحور الرابع 

  یوضح اآلثار االیجابیة و السلبیة للعولمة على األسرة اللیبیة) 10( جدول رقم 

 الفقرات
 ال نعم

غیر 

 مبین
 المجموع

 % ك % ك % ك % ك

28

- 

هل تعتقد أن التقنیة و امتالك الوسائل  -

التكنولوجیة الحدیثة سهلت علیك الكثیر من 

 األمور الحیاتیة سواء خارج البیت أو داخله

28 93% 2 7% / / 30 100% 

29

- 

هل لوسائل االتصال بأنواعها جعلتك تكون  -

 عالقات جدیدة و ثابتة
17 57% 13 43% / / 30 100% 

30

- 

هل االنفتاح العالمي جعلك أكثر معرفة و  -

 ثقافة
23 77% 7 23% / / 30 100% 

31

- 

من خالل مشاهدتك للعدید من البرامج  -

الثقافیة و السیاسیة و العلمیة زادت من 
25 84% 5 16% / / 30 100% 
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حصیلتك العلمیة و المعرفیة و الثقافیة في 

 جوانب الحیاة المختلفة

32

- 

هل ساهمت التكنولوجیا و التقنیة  -

المستخدمة في االهتمام بأبنائكم و تربیتهم 

على القیم الدینیة و الثقافیة المتبعة في 

 المجتمع اللیبي

14 47% 16 53% / / 30 100% 

33

- 

هل زادت العولمة من االتصال باألقارب و  -

 التزاور مع األصدقاء
7 23% 23 77% / / 30 100% 

34

- 

هل الحیاة الزوجیة أصبح فیها تفاهم اكبر  -

 و حب متبادل و احترام من ذي قبل
15 50% 15 50% / / 30 100% 

35

- 

هل سهلت الحیاة العصریة التماسك باألسرة  -

 و تلبیة حاجات أفرادها المادیة و المعنویة 
8 27% 21 70% 1 

3

% 
30 100% 

36

- 

االتصال و االنترنت و هل الستخدام وسائل  -

 غیرها یمنع األبناء من حضور المناسبات
24 80% 6 20% / / 30 100% 

37

- 

هل االستخدام المفرط لوسائل االتصال  -

 بأنواعه ادى الى افتقار األلفة العائلیة
29 97% 1 3% / / 30 100% 

38

-  

هل االستخدام المفرط لوسائل االتصال  -

المشكالت االسریة بما بأنواعه زاد من حدة 

 فیها الطالق

26 87% 4 13% / / 30 100% 

االستخدام (التي تتضمن و ) 37(أن الفقرة )  10(جدول رقم توضح البیانات المیدانیة في  ال

حیث سجلت هذه الفقرة ما نسبته ) . اعه أدى إلى افتقار األلفة العائلیةالمفرط لوسائل االتصال بأنو 

بالبیئة االجتماعیة المحیطة،  األبناء عالقة أزلیة تتأثررف علیه أن العالقة بین اآلباء و فمن المتعا%) 97(

قیم وأخالقیات اجتماعیا بالدین في تنشئة أبنائهما دینیا وأخالقیا و حیث یعتمد الو . التي ینشأ فیها األفرادو 

اد سلوكیات یجسدها األفر ا تعارف علیه المجتمع من ثقافة و ممن تعالیم الشریعة اإلسالمیة، و مستمدة 

للتطورات كنتیجة هم في تكوین شخصیاتهم المستقبلیة، و من ثم تساو . داخل اإلطار أو المحیط األسري

خاصة في النظام األسري جتمعات و ظمة المأنالتي أصابت المجتمعات والتغیرات التي حصلت في أبنیة و 

التي دخلت المنازل بدون بفعل هذه التطورات التكنولوجیة ووسائل االتصال واإلعالم المختلفة، و الذي تغیر 

بت هذه العالقة بنوع من من هنا أصیو . جناء لهذه الوسائل المختلفة  استئذان وجعلت من أفراد األسرة س

األمهات عن عالقتهما ببعضهما، وضرورة ومما یجب ان یدركه اآلباء و  .فة العائلیةفقدان لأللالفتور و 

اظ على هذه العالقة حس إنساني رفیع للحفو المتبادلة  والعمل بأخالق عالیة الوعي بالحقوق والواجبات 

  .السمو بهاوتزكیتها  و 
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حیث احتوت هذه الفقرة %) 93(ا نسبته م) 10(من الجدول رقم ) 28(في حین سجلت الفقرة 

التقنیة وامتالك الوسائل التكنولوجیة الحدیثة سهلت علیك الكثیر من األمور الحیاتیة سواء خارج (على أن 

وهذه الفقرة تعتبر من ایجابیات العولمة بما حملته منأدوات حدیثة في التقنیات التي ). البیت أو داخله

ولما توفره من وقت وجهد لألبوین والمتمثلة في األجهزة الكهربائیة و  نستخدمها في حیاتنا الیومیة،

وأوجدت أوقات فراغ لألبوین إما  اإللكترونیة أو أجهزة االتصال الحدیثة فسهلت هذه التقنیة أدق األمور،

د من بتكملة دراسة أحداهما، أو دخول األبناء في نوادي ترفیهیة وثقافیة مما سهل على أفراد األسرة العدی

  .األمور

زیادة العولمة من االتصال باألقارب (، والتي تمثلت قي %)23(ما نسبته ) 33(بینما سجلت الفقرة       

فتعتبر العولمة وما أحدثته لألسرة و المجتمع من تغیرات أثر على واقع األسرة و ). والتزاور مع األصدقاء

حیث أصبحت ضعیفة إلى حد ما بسبب انشغال . القرابیةأفرادها حیث امتد هذا التأثیر لیشمل العالقات 

إال أن التواصل مازال موجودا  بین األسر في األعیاد .والوقوف علیها  األسرة  بتلبیة متطلبات األبناء

  .الدینیة و المناسبات االجتماعیة كاألفراح و المآتم و غیرها

  :النتائج الخاصة بالخصائص االجتماعیة للعینة 

النوع اتضح أن أفراد العینة اإلناث كانوا أكثر عددا من الذكور حیث بلغت نسبتهن  فمن حیث -1

  %) .33(بینما بلغت نسبة الذكور %) 67(

و أن . عاما ) 49 -  40(یقعون ضمن الفئة العمریة %) 40(وعن أعمار أفراد العینة تبین أن  -2

اد عاما كان توزیع أفر ) فأكثر 60(مریة بینما الفئة الع) . 59 -  50(منهم تتراوح أعمارهم من %) 30(

  .%)7(العینة ضمن نطاقها بنسبة 

من ذوي المستوى من أفراد العینة هم %) 64(وفیما یخص المستوى التعلیمي فقد أتضح أن نسبة  -3

%) 3(في حین سجلت نسبة . منهم من ذوي المستوى التعلیمي المتوسط %) 30(أما . التعلیمي الجامعي

  ) .الدكتوراه - الماجستیر (یین لكل من المستو 

وفیما یتعلق بالدخل الشهري  فقد أظهرت البیانات المیدانیة أن أغلب أفراد العینة تركزوا في فئة  -4

  %) .67(بنسبة )  1000أقل من - 450(الدخل المتوسط 

، تلیها ) 7 -  5(یبلغ أفراد أسرهم %) 60(وعن توزیع أفراد العینة طبقا لعدد أفراد أسرهم تبین أن  -5

في حین أن أصحاب األسر التي . فردا ) 4 -  2(من أفراد العینة البالغ عدد أفراد أسرهم %) 37(نسبة 

  .وهي النسبة األدنى من أفراد العینة %) 3(فردا كانت نسبتهم )  10 -  8(یبلغ عدد أفرادها من 

النسبة  األكبر من إجمالي  من أفراد العینة  ، وهي%) 63(أما فیما یتعلق بالوظیفة  فتبین أن  - 6

من أصحاب %) 3(العینة األعلى یمارسون وظائف مهنیة ،  وتمثلت النسبة األدنى في توزیع العینة 

  .األعمال الحرة 
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  :النتائج الخاصة بمحاور الدراسة 

من أرباب األسر یشیر إلى أنها ظاهرة تظهر النتائج أن مفهوم العولمة لدى أغلبیة أفراد العینة  - 1

  %)   .77(حضاریة  و بنسبة  بلغت 

بینت نتائج الدراسة أن النسبة األدنى من أفراد العینة یؤكدون أن العولمة تعني التخلف وبنسبة  -  2

  %) .3(ضئیلة بلغت 

المي على أسفرت النتائج عن أن العولمة تعني لدى الغالبیة من أرباب األسر االنفتاح  الع - 3

  .  المجتمعات األخرى  مع رفض كل ما هو مسيء لدیننا وعاداتنا وتقالیدنا 

و أظهرت النتائج أن أرباب األسر في المجتمع اللیبي یعمالن على تلبیة  الحاجات التثقیفیة   - 4

تهم ، و والخدمیة  لألبناء المراهقین و توجیههم و أرشادهم لیتمكنوا من معرفة الجوانب الجنسیة في حیا

  .حمایتهم من المشاكل التي قد یقعون فیها 

كشفت نتائج الدراسة أن  من واجبات الوالدین  حمایة أبنائهما من أي ثقافة خارجیة ، و أنهما  -  5

یعمالن على حل مشاكل أبنائهما بالحوار والتفاهم ، و أن صلة األرحام والتواصل مع الجیران من القیم 

  التي یعمالن على غرسها في نفوس األبناء 

رض من برامج ومسلسالت في بعض القنوات مفسدة لألخالق كما كشفت الدراسة عن أن ما یع -  6

  .العربیة واإلسالمیة 

تبین النتائج أن امتالك أفراد األسرة للوسائل التقنیة والتكنولوجیة الحدیثة سهلت الكثیر من األمور  -  7

ائلیة، لفة العالحیاتیة ، إال أن االستخدام المفرط  لوسائل االتصال بأنواعها المختلفة أدى إلى افتقار األ

  .وزاد من حدة المشكالت األسریة

  

  :التوصیات

یجب أن تكون هناك برامج توعیة موجهة تبث في وسائل اإلعالم المختلفة بهدف توضیح مخاطر  -  1

  .العولمة لجمیع شرائح المجتمع 

  حمایة الموروث الثقافي للمجتمع من خالل برامج إرشادیة وتثقیفیة  للحفاظ  على خصوصیة - 2

  .المجتمع اللیبي و إبراز الهویة الثقافیة ألفراده 

إحیاء دور المؤسسات الدینیة واإلعالء من شأنها لما لها من تأثیر في تقویة الوازع الدیني لدى أفراد  -  3

  .المجتمع بما تدعو له من تعالیم سمحة مستمدة من دیننا اإلسالمي الحنیف 

  .األبناء مثل حب  الوطن والشعور باالنتماء   غرس القیم النبیلة والعلیا في نفوس - 4

توفیر المنتدیات الریاضیة والثقافیة المختلفة للشباب من قبل الجهات المسئولة  لتصریف طاقاتهم  -  5

  . علیها المجتمع في  نهضته وتقدمه بطریقة إیجابیة وبناءة باعتبارهم السواعد الشابة التي یعول

 قائمة المراجع
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  :المقدمة

خطیرة  تزال تشغل الباحثین،لما لها من انعكاسات تعتبر العولمة من الموضوعات التي شغلت وال     

الصعید االجتماعي للعولمة  تأثیرها على كافة األصعدة، السیاسیة، واالقتصادیة، واالجتماعیة،فعلى  ىعل

العولمة على حیاتنا  هاألسرة  نواة المجتمع األولى، والبنیة األساسیة في بناء مجتمعاتنا،فبقدر ما أضافت

لها أثارها على األسرة  تمن تطور وازدهار في مجاالت الحیاة كافة ،إال أنها تركت بالمقابل سلبیات كان

  .والمجتمع

جاءت أهمیة هذا الموضوع، ألهمیة األسرة والعالقات األسریة بالنسبة للفرد والمجتمع، ومن هنا      

والتغیرات التي تعرضت لها األسرة اللیبیة في القیم، وسلوكیات أفرادها، واألسالیب التربویة التي یتبعها 

عولمة على كافة الوالدین في التنشئة،ودور األسرة في الضبط االجتماعي في الوقت التي تسیطر فیه ال

  .مجاالت الحیاة 

  :تحدید مشكلة الدراسة

التكنولوجیا وتوفیر وسائل االتصال الحدیثة، أحدثت تغیرات واسعة وعمیقة في مختلف  إن انتشار      

  .خاص في البناء االجتماعي لألسرة مجاالت الحیاة السیاسیة واالقتصادیة والثقافیة، وبشكل

جمیع المستویات الفردیة  ى، ودورها هام ومؤثر علولىاأل المجتمع وخلیتهفاألسرة هي نواة      

غیر  ول الذي یخرج منه الفرد النافع للمجتمع ولنفسه ولوطنه،نها المختص التربوي األأوالمجتمعیة،حیت 

 عكسینو  ،واالرتباككثر المؤسسات االجتماعیة عرضة للتخلخل أصبح في ظل مظاهر العولمة تنها أ

  .وبالتالي فقدانها لخصوصیتها تدریجیاً  ركانها،أذابة كیانها وهدم إسرة في األ ىالسلبي عل تأثیرال

 ،سرة اللیبیة اجتماعیاً األ ىثار التي تركتها العولمة علاآل ىا في هذه الدراسة سنحاول التعرف علنوه    

 وأ إیجاباسرة التربویة،سواء كان التأثیر متمثلة في سلوكیات أفراد األال وتربویاً ة، جتماعیاالالقیم  ركتغی

  :من سؤال رئیسي هووبالتالي تنطلق الدراسة  .سلباً 

  سرة اللیبیة؟األ ىلتأثیر االجتماعي والتربوي للعولمة علاما 

                                                 
)(جامعة سرت/ كلیة اآلداب/ االجتماع محاضر بقسم علم  

) ( جامعة سرت/ كلیة اآلداب/ أستاذ مساعد بقسم علم االجتماع  
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  :أهمیة الدراسة

  :تستمد الدراسة أهمیتها العلمیة من خالل

رت ثسالم،وكیف أسرة اللیبیة وخصوصیتها الثقافیة وتمسكها بالقیم وبأخالقیات اإلأهمیة موضوع األ  -1

اللیبیة سرة شكالها  على األأالحدیثة بمختلف  االعولمة المتمثلة في اتساع نطاق استخدام التكنولوجی

 .خرالعالم اآل ىوانفتاحها عل

 .سرة أثر العولمة االجتماعي والتربوي على األ ف عنلكشا أهمیة -2

 :كما للدراسة أهمیة تطبیقیة متمثلة في

  .ر األسرة اللیبیة نتیجة للعولمةالبحوث العلمیة بنتائج حدیثة عن تغی إثراء -1

 .سرة اللیبیةاأل ىأو اإلیجابیة علثار االجتماعیة والتربویة سواء كانت السلبیة معرفة اآل -2

  :أهداف الدراسة

  - :تحقیق األهداف التالیة  الحالیة نسعى من خالل الدراسة

 .ار االجتماعیة  للعولمة على األسرة في مدینة سرتثالتعرف على اآل -1

 .ثار التربویة للعولمة على األسرة في مدینة سرت التعرف على اآل -2

 .االستفادة  منها في مجال األسرة الخروج بنتائج وتوصیات یمكن  -3

  :تساؤالت الدراسة

  ماهي اآلثار االجتماعیة للعولمة على االسرة اللیبیة في مدینة سرت؟ -1

  ماهي اآلثار التربویة للعولمة على األسرة اللیبیة في مدینة سرت؟ -2

  :أسباب اختیار موضوع الدراسة

  :منهاعتنا للقیام بهذه الدراسة هناك مجموعة أسباب دف

 .ضمن محاور المؤتمر، ویقع أنها تقع ضمن مجال تخصص الباحثین -1

 .ا النواة األولى لتكوین المجتمعبقضایا األسرة،باعتباره الباحثتاناهتمام  -2

 .ن االستفادة منها في مجال األسرةنتائج یمك ىنتوقع الحصول عل -3

  .مراجع كافیة للقیام بهذه الدراسةالحصول على  -4

  :الدراسةمفاهیم 

یعد تحدید المفاهیم والمصطلحات العلمیة للدراسة أحد الطرق المنهجیة العامة في تصمیم البحوث،        

ثم نجد أن المفهوم  فالدقة والموضوعیة من خصائص العلم التي تمیزه عن غیره من ضروب المعرفة، ومن

  . واألیدیولوجیات التي تحكم تفاعلهیتغیر بتغیر الواقع ووفقًا للسیاق العام للمجتمع 

والتي یستعین بها الباحث للتعبیر عن معنى أو  ،فالمفهوم یمثل مختصر لحقائق متغیرة ومتنوعة     

  :عدة مفاهیم وهي كالتاليفي الدراسة  وقد تناولنا . معان أو أفكار معینة
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  :العولمة  - 1

وهو متصل بمعنى الفعل )فوعل(وزن  ىوعولم عل ،وهو الخلق كله)العالم(من مأخوذة العولمة في اللغة   

وهي تعني صیاغة ، ) Globalization(وهو في اللغة االنجلیزیة  ،وجود فاعل یفعل ىالذي یدل عل

  .)1(جدیدالعالم من 

ما تراه للهذا المصطلح ،ألنه تكیفه الجهة التي تتعامل معه وفق  محدداً  ال یوجد تعریفاً ف اصطالحاً أما   

  :ویمكن سرد بعض التعریفات للعولمة منها ،طلقاتها النظریة السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیةنلم مناسباً 

عابرة القارات وأجهزة  واآللیاتفي ذلك األدوات  ووسائلها ،سائر األمم ىفرض ثقافة أمة عل" هي      

بالكلمة المقروءة والمسموعة، والمرئیة بالصوت والصورة وشبكة المعلومات العالمیة  والتأثرعالم، اإل

  )2("واالنترنت

عتقاد بأن الثقافة ثقافة واحدة مع تالشي الفروق الحضاریة بین المجتمعات وااللاالنتماء  "وكذلك هي     

األساس واألكثر تأثیر للمشروع باعتبارها  ،المسیطرةافة المركزیة الغربیة ثقن تستمد من الأالعالمیة یجب 

  )3("في العالمي ثقاال

،من وتربویاً  األسرة وأفرادها اجتماعیاً  ىعل هي الوسائل التكنولوجیة الحدیثة التي تؤثر العولمة إجرائیاً 

الفئات تتیح من خاللها تبادل المعلومات بین )االنترنت(قنوات فضائیة وهواتف ذكیة وشبكة المعلومات 

العمریة المختلفة بسرعة هائلة مما یجعل هذه المعلومات تترجم إلي سلوكیات متبادلة بین األفراد وصلت 

  .المجتمع المحلي  ىالثقافات الدخیلة عل مرحله التقلید وأصبحت نوع من أنواع

  -:ثراأل 

ترك فیه عالمة : ورواه عن غیره أثرا،وأثره تبع أثر فالحدیث نقله، –وأثاره، وأثره  - أثر –أثره (في اللغة  

وبالشيء تطبع به والشيء  –ظهر فیه األثر :الشيء) ثائر.(علهن یفعل كذا أختار ف أیعرف بها وفالن 

  )4(تتبع أثره 

ثقافة المجتمع، وقیمه ویقصد بها تأثیر وسائل التكنولوجیا المختلفة على : األثر االجتماعي للعولمة

  .االجتماعیة

ویقصد به تأثیر وسائل التكنولوجیا على البعد المعرفي والقیمي التي تكسبه األسرة  :التربوي للعولمةاألثر 

  .ألبنائها

  

  

                                                 
  .84نجمة رحماني، أثر العولمة على األسرة ودور التشریع في حمایتها، مجلة الدراسات والبحوث القانونیة، العدد الثامن، ص -1

. 18، ص 2002لمكتب الجامعي الحدیث، اإلسكندریة ،كمال السید عبدالغني، الخروج من فخ العولمة، ا 2  (2) 

 28، ص2000مصطفي عبد الغني، المثقف العربي والعولمة، الهیئة المصریة للكتاب، القاهرة،   -3
  

  .5ص. 1989إبراهیم مصطفى  وآخرون ،المعجم الوسیط، دار الدعوة، بیروت، باب الهمزة ، -1
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  :األسرةمفهوم 

 سره أسراً أ: ، وفي  المعجم الوسیط تعني القید یقال)1(ورد في لسان العرب األسرة هي الدرع الحصین      

الحصین،وأهل الرجل وعشیرته الجماعة التي یرتبط  عالدر : أیضا،ومعناها  وٕاسارا،قیده وأسره أخده أسیراً 

  .)2(بها 

التزم  ،بین رجل وامرأة، توفرت فیها الشروط الشرعیة لالجتماع مؤسسة اجتماعیة" يأما اصطالحا فه    

  .)3("أو قانوناً  أو شرطاً  شرعاً  ،كل منهما بما له وما علیه

هي مجموعة من األفراد اتحدوا بروابط الزواج والقرابة والتبني، یعیشون ویتفاعلون  األسرةفإجرائیا أما     

  .معًا، وفقا ألدوار ومكانة اجتماعیة تحددها ثقافة المجتمع 

  :الدراسات السابقة

دراسة میدانیة  دراسة فوزیة حسین قناوي، بعنوان الفضائیات والتغیر الثقافي في المجتمع اللیبي،  - 1

  .)4().2008على عینة من الشباب بمدینة بنغازي، 

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على ظهور التقنیات اإلعالمیة الحدیثة وتأثیرها على ثقافة الشباب،      

والكشف عن عوامل التغیر الثقافي المترتبة على تلك التقنیات ومعرفة وجهات نظر الشباب في القیم 

والسلبیة التي تعكسها القنوات الفضائیة، وكذلك معرفة دور هذه القنوات في تغیر بعض قیم اإلیجابیة 

المنهج المستخدم في هذه الدراسة هو المنهج الوصفي، المسح االجتماعي بالعینة، . وأنساق المجتمع

ها بطریقة مفردة، وتم سحب) 400(وقد بلغ حجم العینة . أدوات جمع البیانات فهي المالحظة، والمقابلة

  .العینة العشوائیة الطبقیة

  :ومن أبرز النتائج التي توصلت إلیها هذه الدراسة هي

أظهرت نتائج الدراسة تنوع الطرق واآللیات التي یتم بها استقبال البث الفضائي في المجتمع اللیبي  -أ

  .حیث أشار غالبیة المبحوثین بأن استقبال البث یتم عن طریق تركیب الدش

نتائج الدراسة أن هناك عدد من القیم اإلیجابیة التي تعكسها القنوات الفضائیة العربیة كشفت  -ب

، ثم القیم %)43.7(بنسبة )القیم الثقافیة واالنفتاح على العالم(واألجنبیة فقد جاءت في المرتبة األولى 

حترام الوقت بنسبة ، وأخیرا قیم ا%)12.3(بنسبة ) قیم االنتماء والوالء(، ثم %)36.9(الدینیة بنسبة 

  ، في حین أن هناك عدد من القیم السلبیة التي تعكسها هذه القنوات الفضائیة فجاءت في %)7.5(

                                                 
  .المرجع نفسه  -1
  ).36،ص  1ج(العرب  ابن منظور، لسان -2
  .13، ص2009أیمن سلیمان زاهر، األسرة وتربیة الطفل ، المكتب الجامعي الحدیث اإلسكندریة ،  -3
قسم علم ، كلیة اآلداب، بجامعة عین شمس، الفضائیات والتغیر الثقافي في المجتمع اللیبي رسالة دكتوراه،فوزیة حسین علي قناوي  -4

  .2008،االجتماع
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بث قیم تخالف العادات (، ثم %)35.3(بنسبة ) تقدیم برامج بعیدة عن الحیاء واالحتشام(المرتبة األولى 

بنسبة ) عدم تناول الواقع بشكل حقیقي، والتقلید والمحاكاة دون انتقاء(، ثم )%28.1(بنسبة ) والتقالید

  %).7.6(بنسبة ) االستهالك الترفي(لكل منهما، وأخیرا %) 14.5(

كذلك كشفت نتائج الدراسة أن الفضائیات أثرت تأثیرا سلبیا على القیم األسریة والثقافیة والدینیة  - ج

  .اسة أن لها تأثیر إیجابي على القیم االقتصادیةواالقتصادیة، في حین كشفت الدر 

أنماط التنشئة االجتماعیة السائدة لدى األسرة الفلسطینیة في عصر :(دراسة محمود الشامي بعنوان - 2

 )1() .2012،العولمة من وجهة نظر طلبة جامعة االقصى في خان یونس

سرة الفلسطینیة في عصر السائدة لدى األاالجتماعیة التعرف على أنماط التنشئة إلى هدفت الدراسة  

  ،طالبا وطالبة) 431(ونت العینة منالعولمة من وجهة نظر طلبة جامعة األقصى، وتك

الدراسة إلى عدة نتائج من  مقاییس التنشئة االجتماعیة، وتوصلتو المنهج الوصفي التحلیلي، داماستخوتم 

متعلقة بالنمط الدیمقراطي لصالح األسرة ، وجود فروق ذات داللة إحصائیة في المجاالت البینها

، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في رؤیة طلبة الجامعة المدینة أكثر من المخیم الفلسطینیة في

 أنه باإلضافة ،لنمط التنشئة االجتماعیة السائدة تبعا لمتغیرات النوع ومهنة األب والمستوى التعلیمي لألم

  .السائدة في األسرة الفلسطینیةتساق في أنماط التنشئة االجتماعیة الوالدیة اال یوجد 

االسرة  ىاألثار االخالقیة للعولمة عل(روى بنت عبداهللا بن مساعد بعنوانأدراسة  - 3

  )2(.2013)المسلمة

والتعرف  ،سرة المسلمةاألى خالقیة السیئة للعولمة علاأل باآلثارلى توعیة المجتمع إتهدف الدراسة     

،وتم او خارجهأسرة كانت هذه الوسائل من داخل األأعلى الوسائل الناجحة لمواجهة خطر العولمة سواء 

أهداف  من نأوقد توصلت الدراسة المضمون،  منهج تحلیل ىلإاستخدام المنهج الوصفي التحلیلي إضافة 

تغالل تفوقهم التقني والسیاسي العولمة تغریب األسرة المسلمة وفرض النمط الغربي علیها، عن طریق اس

حدوث مشاكل  ىلإالزوجین فأدت  ىلى تأثیر العولمة علإباإلضافة  ،واالقتصادي واإلعالمي والعسكري

بناء ، واإلباحیة الجنسیة وعقوق األالجنسيود دبینهم، والوقوع في الخیانة الزوجیة، وانتشار العنف والش

ترسیخ الوازع الدیني في نفوس األبناء لتنمیة  خطر العولمة هم ما تقوم به األسرة لمواجههأ، و لوالدیهم

  .الرقابة الذاتیة لدیهم

  

                                                 
، أنماط التنشئة االجتماعیة السائدة لدى األسرة الفلسطینیة في عصر العولمة من وجهه نظر طلبة جامعة األقصى، اميمحمود الش -1

  .2012، 10، العدد 26المجلد  ،)العلوم اإلنسانیة (مجلة جامعة النجاح لألبحاث 
األخالقیة للعولمة على األسرة المسلمة وسبل مواجهتها، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة  اآلثار ،أروى بنت عبداهللا بن مساعد  -2

  .2013اإلمام محمد بن سعود، كلیة الشریعة، الریاض،
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 )1(.2014،)تأثیر العولمة على األسرة في التنشئة االجتماعیة: (دراسة العید هداج بعنوان - 4

التعرف على تأثیر العولمة على دور األسرة في التنشئة االجتماعیة والكشف عن إلى هدفت الدراسة     

وطبقت الدراسة على عینة  ،الثقافیة للعولمة، وتم استخدام المنهج الوصفي التحلیلياالقتصادیة و  اآلثار

األسرة ثار سلبیة على دور آن للعولمة أمن النتائج منها وتوصلت الدراسة إلى عدد  ،أسرة) 180(قوامها 

 ،األجیال نواتساع الفجوة بی ،وقلة العالقات االجتماعیة ،األسرة النواة كانتشار ،في التنشئة االجتماعیة

م باإلضافة إلى انتشار بعض الثقافات التي تتناقض مع القی ،وزیادة التفكك األسري وارتفاع نسبة الطالق

  .االجتماعیة للمجتمعات العربیة

، )یةسرة العراقالبعد االجتماعي للعولمة وتأثیرها على األ: (محمد بعنواندراسة منى عبد الستار  - 5

2014 .)2( 

 المخاطر االجتماعیة التي تسببها العولمة في بنیة األسرة العراقیة، ىهدفت الدراسة التعرف عل    

 واستخدمت، سلبیاً  لیات التي تعتمدها العولمة في تأثیرها على األفرادباإلضافة إلى التعرف على اآل

، وتم جمع أسرة) 50(ى عینه عشوائیة قوامها ، وتم تطبیق الدراسة علالباحثة المنهج الوصفي التحلیلي

العالقة بین  ىن العولمة لها أثار سلبیة علأوتوصلت الدراسة إلى ،لبیانات من خالل استمارة استبیانا

 ،قیم ال تتناسب مع العادات والتقالید وكثرة المشاكل األسریة وٕادخال، وتساهم في تفكك األسرة ،الزوجین

ة والقیم واألخالقیة للمجتمع العراقي، وتقلیص فرص التفاعل االجتماعي في البیئة االجتماعیة األسری

  .المحیطة بهم

  :أهمیة األسرة للفرد والمجتمع

من أهم المؤسسات االجتماعیة في المجتمعات كافة، سواء أكانت تقلیدیة أو معاصرة،  ةتعتبر األسر    

وتعتبر من أقدم المنظمات االجتماعیة بوصفها استجابة لحاجات أساسیة لإلنسان، فهي حجر األساس 

الثقافة  عة، ومن خاللها یتم نقلالذي یستند علیها البناء االجتماعي في المجتمع، فهي البذرة األولى للجما

  )3(: من الماضي إلى الحاضر، وتتجلى أهمیة األسرة للفرد والمجتمع في التالي

 .الحفاظ على النسل واألنساب - 

العمل على حمایة المجتمع ككل من انتشار األمراض النفسیة والجسدیة، والتي ستكون النتاج الطبیعي  - 

 . لعدم الزواج وتكوین أسرة

                                                 
غیر ر ماجستی، دراسة میدانیة بمدینة سطیف ،دراسة ةالتنشئة االجتماعیالعید هداج، تأثیر العولمة على دور األسرة في - 1

  .2014، االجتماعالعلوم اإلنسانیة ،علم  سطیف كلیة ،جامعةةمنشور 

، العدد 22على األسرة العراقیة، مجلة بابل، العلوم اإلنسانیة، المجلد  وتأثیرهاللعولمة  االجتماعيمنى عبدالستار محمد ، البعد -2

2،2014.  

  .24، ص 2014،إیناس عبد الحي، األسرة في عالم متغیر، المكتب الجامعي الحدیث، اإلسكندریة -3
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نمو األفراد ذلك النمو الطبیعي، والصحي سواء من الناحیة الجسدیة أو النفسیة،وذلك لتواجدهم ضمن  - 

اإلطار العائلي،الذي یعمل على توفیر المناخ المناسب،النتقالهم من مرحلة نمو ألخرى وزیادة الثقة 

 .لدیهم

 .ضبط سلوك األبناء وٕابعادهم عن االنحراف - 

 .تنمیة العالقات والروابط اإلنسانیة بین األفراد - 

  :العولمة ظل في األسرة قیم تغیر

 المادیة مكوناتها بكل المجتمع ثقافة حفظ فیها یتم التي االجتماعیة المؤسسة األسرة تعتبر

 األجیال بین اإلنساني التواصل فرص بذلك موفرة األجیال، عبر نقلها خاللها من ویتم والمعنویة،

واالنفتاح اإلعالمي  للتجدید نتیجة االجتماعیة، قیمها في تغیر إلى تتعرض أن الطبیعي فمن والمجتمعات،

  )1(.ووظائفها وقیمها االجتماعیة ،أدوار األسرة ىعل بشكل كبیر الهائل الذي أثر

التي تؤثر لعوامل للكثیر من ا فقد أكدت الكثیر من الدراسات أن األسرة العربیة كانت والزالت تتعرض  

رة كبیرة على استقرارها، وعلى الرغم من اإلنجازات التي و في تكوینها وبنیتها ووظائفها والتي تنعكس بص

، وتهیئة الشباب ورفع ل التعلیم والرعایة الصحیةتحققت في بعض الجوانب االجتماعیة خاصة في مجا

، وظهور تشریعات دة مجاالتمل وانخراط المرأة في عمن قدرتهم لتمكینهم من االلتحاق بسوق الع

، ولقد مة تأثیر كبیر على األسرة وقیمها، إال أن  للعول كوین األسرة والعالقات داخلهاوقوانیین تضبط ت

  )2(:اور أهمهاكانت محاوالت تأثیر العولمة في األسرة من خالل عدة مح

جدیدة بمسمیات  تغیر نمط العالقات االجتماعیة والتواصل األسري بین األزواج وظهور عالقات -

، ومحاولة جعلها مفاهیم مقبولة ) الزواج بدون عقد  –والزواج العرفي  - لیة الجنسیةثالم(مختلفة منها 

 .اجتماعیا 

، من باحیة والمتعةخالقیة والثقافیة وٕاحالل اإلخصوصیتها األ، ومحو محاوله استهداف المرأة وفكرها -

 ىغرب في  كل برامجه التي یبتها إلالتي ینادي بها إعالم ال خالل تشویه القیم والدعوة إلى الحریة المطلقة

 .الدول العربیة

ق نتیجة التدف ؛تغیر نمط الثقافة األسریة وخاصة عالقة األبناء باآلباء وضعف التوصل األسري -

 .ورة المعلوماتثالهائل و  اإلعالمي

  

  

  

                                                 
  .100،ص 2008،مارس ، 36العیاشي عنصر ،األسرة في الوطن العربي، مجلة عالم الفكر، العدد  - 1
  .25ص ذكره، سبق مرجع عبدالحي، إیناس- 2
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  :االجتماعیة والتنشئة العولمة

 هذه في الخلل یظهر بدأ العولمة ظهور ومنذ اإلنجاب، بعد األسرة وظائف أهم من االجتماعیة التنشئة

 على العولمة آثار أهم ومن عام، بشكل المجتمع وعلى األسرة، أفراد على كبیر بشكل تؤثر التي الوظیفة،

 :مایلي االجتماعیة التنشئة وظیفة

من المعروف في مجتمعاتنا اإلسالمیة والعربیة، تعتمد األسرة في تربیة أبنائها  :عالقة اآلباء بأبنائهم -1

على الثقافة اإلسالمیة، كاالحترام المتبادل، ومعرفة حقوقهم وواجباتهم داخل األسرة، والتنشئة على أسلوب 

سائل االتصال القدوة، وعلى األغلب یكون األب أو األم هما قدوة ألبنائهم، ولكن بدخول التكنولوجیا وو 

الحدیثة بأشكالها المختلفة، بدأ تقلید الثقافة الغربیة بدل اإلسالمیة، واقتناع األبناء بسلوكیات الغرب، 

واالتجاه نحو االقتداء بشخصیات غربیة، ال تمت لإلسالم بصلة، والتباعد الفكري والثقافي بین اآلباء 

  .وأبنائهم

تعقدت العملیة التربویة بعد االنفتاح المعرفي والثقافي على : تربیة األبناء داخل النسیج األسري -2

العالم، فأصبحت عملیة صعبة من حیث نقل التراث من جیل إلى جیل من خالل الوسائط التربویة 

المختلفة في المجتمع، والذي یتطلب عدم الجمود والمرونة حیث یدفع الناشئة ضریبة االحتكاك الثقافي 

لممارسات الخاطئة التي تنتهجها بعض األسر عند توجیه أطفالهم وهم یعتقدون والحراك االجتماعي من ا

إنها أسالیب سوف تساعد في تنمیة أطفالهم جسمیًا ونفسیًا، كالتدلیل والحمایة الزائدة، غیاب الرقابة 

  .والمتابعة، واالنبهار بكل ما هو جدید

لتي تسعى في التعدي على القومیات من إن العولمة هي ا :ثقافة االستهالك ونشر القیم الفردیة -3

خالل شركات عمالقة یحكمها االهتمام بالربح وتشكیل الجمهور وفق نمط خاص، حیث یدمن الجمهور 

أسلوب حیاة قائمة على حاجات مصطنعة، كما ساد االهتمام بالجوانب المادیة على حساب الجوانب 

ذلك على ل والتفاخر بالممتلكات المادیة، وانعكس الروحیة والدینیة، فأصبح هم األسرة األكبر كسب الما

القیم االجتماعیة السائدة، حتى أصبح تقییم المجتمع للفرد على أساس ممتلكاته المادیة ومظهره 

  )1(.الخارجي

  :تدني األخالقیات في األسرة

إلى تدمیر في ظل العولمة تم تنمیط األسرة بأنماط اجتماعیة سائدة في األسر الغربیة، مما تؤدي     

األسرة والقضاء علیها، وذلك من خالل الدعوة إلى حریة العالقات الجنسیة المحرمة، واعتبار ذلك من 

الحقوق األساسیة، حیث تدعو العولمة إلى الحریة في الجسد، سواء العالقات الجنسیة بین الذكور 

  ین التي تبیح التخلص من واإلناث، وما ینتج عن هذه العالقات من حمل غیر شرعي، باإلضافة للقوان

                                                 
ص ص .2018نجالء عبدالرحمن وقیع اهللا ،العولمة وأثرها على التنشئة االجتماعیة ،كلیة الدراسات التنمویة ، السودان ،  -1

958،959.  
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، )الجنس الواحد(، كما تعتبر المثلیة الجنسیة ق اإلجهاض في معظم الدول الغربیةهذا الحمل عن طری

ظاهرة من الشذوذ الجنسي، ومن العوامل التي تساعد على انتشارها كذلك من مخرجات العولمة وهي 

واستخدامه  عوامل اقتصادیة واجتماعیة ونفسیة، وبنسبة كبیرة أثر اإلعالم بأدواته المختلفة، واالنترنت

  )1(.الخاطئ من قبل الشباب

  - :المنهجیة اإلجراءات

جمع البیانات  أداةو ، نوع الدراسة ومنهجهاكالمنهجیة المتبعة  اإلجراءاتیتناول هذا الجزء من الدراسة 

  .المتبعة في تحلیل البیانات اإلحصائیةسالیب واأل ،المیدانیة

  -:منهج الدراسة - 1

حیث یركز  دراسة،المنهج المالئم لطبیعة ال وهوعلى المنهج الوصفي التحلیلي  انتت الباحثاعتمد      

ة للوقوف على تأثیر العولمبعادها أویوضح ، الخصائص الممیزة للظاهرةهذا المنهج على توصیف 

باعتبارها مكان الدراسة بشكل سرة في مدینة سرت واأل ،عام ألسرة اللیبیة بشكلعلى ااالجتماعي والتربوي 

  .خاص

  -:مصادر جمع البیانات – 2

حیث تكون االستبیان من ثالثة  ،في جمع البیانات استمارة االستبیانعلى  نا في هذه الدراسةاعتمد    

) 10(أسئلة عن البیانات األولیة للمبحوثین، واحتوى الجزء الثاني على) 7(أجزاء، احتوى الجزء األول على

  .أسئلة عن التأثیر التربوي) 10(أسئلة عن التأثیر االجتماعي للعولمة على األسرة اللیبیة، و

صصین؛ لتقییم االستبیان، من ناحیة مالئمة أسئلته وتم عرضها على مجموعة من المحكمین المتخ     

  .لتساؤالت الدراسة، وارتباطها باألهداف، وقد تم التعدیل بناء على تعلیقاتهم في بعض فقرات االستبیان

  .وهي تمثل نسبة ثبات عالیة%) 0.80(، وكان )خألفاكرونبا(أما معامل الثبات فاستخدمنا معامل 

  : مجاالت الدراسة 

  .مدینة سرت المركز، استثناء الضواحي:المجال المكاني - 1

  .األسر في مدینة سرت المركز :المجال البشري - 2

  .في مدینة سرت محل الدراسة ةاطنسر القمن األ% 10ویتمثل في عینة قوامها 

 - 7-15إلى   2019 - 6-15( الفترة الزمنیة التي استغرقتها الدراسة المیدانیة :المجال الزمني - 3

2019.(  

  

                                                 

 ،ص2017 الثامن، العدد بوضیاف، محمد جامعة القانونیة، والبحوث الدراسات مجلة األسرة، على العولمة أثر رحماني، نجمة -1

68،69.  
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  :وعینته دراسةمجتمع ال – 3

عینة   ، وتم أخذسرةأ)1800(، والبالغ عددها )المدینة(في أسر مدینة سرت المركز تمثل مجتمع الدراسة   

  :وتم تطبیق المعادلة التالیة، %)10(بنسبة تمثیل  ها عشوائیة من

استمارة  فاقد لم یتم استرجاعها من قبل )15(ن هناك عدد أوجد  رات االستبیان،استما وعند استرجاع

  .استمارة ) 180(جمالي إاستمارة فقط من )165(لذلك تم تحلیل   ،نالمبحوحتی

  :االحصائیة  األسالیب- 4

عن طریق حزمة العلوم االجتماعیة  لتحلیل بیانات الدراسة المیدانیة إحصائیةسالیب أ تم استخدام   

)spss(وتمثلت فیما یلي ،كثر دقةألى نتائج إالوصول لإلجابة على تساؤالت الدراسة، و وذلك من  ؛: -  

 .التكرارات والنسب المئویة  -1

 .عیاريمالمتوسط الحسابي واالنحراف ال -2

 :خصائص عینة الدراسة - 5

  توزیع المبحوثین حسب الجنس)  1(جدول رقم   
  

  %النسبة   التكرار  النوع

  40  66  رو ذك

  60  99  اثنإ

  100  165  المجموع
  

،بینما الذكور هم % 60أن معظم المبحوثین من اإلناث بنسبة ) 1(تبین من خالل بیانات الجدول رقم

  %.40النسبة األقل بنسبة 

  ن حسب الفئة العمریةتوزیع المبحوثی)2(جدول رقم 
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  %النسبة   التكرار  الفئة العمریة

  20  33  30أقل من-20

30 -39  65  39  

40 -49  34  21  

  20  33  فأكثر 50

  100  165  المجموع
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تنوع  الفئات العمریة للمبحوثین، حیث كان أغلب المبحوثین من الفئة ) 2(تبین من خالل الجدول رقم 

أقل من -20(، وتقاربت باقي الفئات العمریة، فأقلها كانت للفئتین %39بنسبة ) 39-30( العمریة بین

  %.20بنسب متساویة ) فأكثر 50(و) 30

  توزیع المبحوثین حسب المستوى التعلیمي للزوج)3(جدول رقم 

  %النسبة  التكرار  المستور التعلیمي

  0  0  ال یقرأ وال یكتب

  8  13  أساسي

  55.2  91  متوسط

  37  61  جامعي فما فوق

  100  165  المجموع

  

حاصلین على المستوى المتوسط في التعلیم  جأن أكثر األزوا) 3(تبین من خالل الجدول رقم

حاصلین على المستوى الجامعي فما فوق ، أقل نسبة هي المؤهل %) 37(، بینما %)55.2(بنسبة

،ویمثل التعلیم لرب األسرة أهمیة كبیرة في العالقات األسریة واالجتماعیة من حیث قوتها %)8(األساسي

  .دراك لما یدور حوله من أمور وضعفها، إضافة إلى أن الشخص المتعلم أكثر إ

  توزیع المبحوثین حسب المستوى التعلیمي للزوجة) 4(جدول رقم 

  

  

  

  
  

  

  

  

تعلیم أساسي ومتوسط وجامعي،  نالمستوى التعلیمي للزوجة، ما بیتنوع ) 4(تبین من خالل الجدول رقم 

، یلیها %)41.2(الحاصالت على المؤهل األساسي في المرتبة األولى بنسبة تفكانت نسبة الزوجا

وبشكل عام تبین لنا أن %).24,2(،ومن الحاصالت على التعلیم الجامعي بنسبة %) 35(المتوسط بنسبة

  .ن الزوجة في عینة الدراسةنسبة تعلیم الزوج أعلى م
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  %النسبة   التكرار  المستوى التعلیمي

  0  0  كتبال تقرأ وال ت

  41.2  88  أساسي

  35  57  متوسط

  24.2  40  جامعي فما فوق

  100  165  المجموع
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  سرةزیع المبحوثین حسب عدد أفراد األتو ) 5(جدول رقم

عدد أفراد 

  األسرة

  %النسبة   التكرار

2-4  45  27.3  

5-7  55  33,3  

  39.4  65  فأكثر 8

  100  165  المجموع
  

احتلت المرتبة ) فأكثر 8(عدد أفردها من  نأن األسرة التي یتكو ) 5(تبین من خالل بیانات الجدول رقم 

، وأخیرًا األسر التي %)33.3(بنسبة ) 7-5(، یلیها األسرة التي یتراوح عددها%)39.4(األولى بنسبة 

، وتعكس هذه العینة تنوع عدد أفراد األسر المبحوثة التي )27.5(بنسبة ) 4-2(یتراوح عدد أفرادها 

  .تنتمي لها عینة الدراسة 

  توزیع المبحوثین حسب استخدامهم للتكنولوجیا) 6(جدول رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

أن ) 6(الجدول رقم  تبین من خالل 

  %.38وسائل التكنولوجیا بنسبة معظم أفراد العینة یستخدمون مختلف 

  ن حسب المدة الزمنیة التي یقضونها في استخدام التكنولوجیالمبحوثیتوزیع ا) 7(جدول رقم 
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  %النسبة  التكرار  التكنولوجیا

  30  50  تلفزیون

  2  4  هاتف

  26  43  االنترنت

  6  1  آي باد

  38  62  كل ما سبق

  3  5  ال شيء مما سبق

  100  165  المجموع

  النسبة  التكرار  عدد الساعات

  4  7  أقل من ساعتین

2-4  95  58  

  38  63  فأكثر 5

  100  165  المجموع
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في استخدام )  4-2( نان أكثر من منتصف المبحوثین، یقضون ما بی) 7(تبین من خالل الجدول رقم 

ساعات فأكثر في استخدام التكنولوجیا، وهي  5یقضون %) 38(، بینما نسبة %)56(التكنولوجیا بنسبة 

  .مدة طویلة  تؤثر على عالقاتهم األسریة واالجتماعیة وتضعفها

  :التأثیر االجتماعي للعولمة على األسرة اللیبیة في مدینة سرت - 6

  ةألسر على اسب آراءهم في تأثیر العولمة االجتماعي توزیع  المبحوثین ح) 8(جدول رقم

  العبارة

  

المتوسط   غير موافق  موافق إلى حد ما  موافق

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  الرتب

  %  ك  %  ك  %  ك

  6  .905  2.25  31  51  13  21  56.4  93  التواصل مع األصدقاء

  1  270.  2.92  0  0  8  13  92.1  152  زيادة نسبة الطالق في األسرة الليبية

  7  .732  2.24  26  42  15.2  25  59.4  98  ضعف فرص التفاعل في البيئة األسرية

  2  .382  2.82  0  0  18  29  82.4  136  زيادة اإلنفاق على المظاهر االجتماعية

  3  .633  2.41  8  13  44  72  49  80  تفشي الخيانة الزوجية

  5  .859  2.34  26  42  5.21  25  59.4  98  ضعف التواصل العاطفي بين الزوجين

إعالء قيمة األنانية على حساب قيم 

  التضامن االجتماعي

97  59  5  3  63  38.

2  

2.21  996.  8  

  9  .946  1.97  46  76  11  18  43  71  اتجاه األسرة الليبية نحو تنظيم النسل

1  .416  1.13  90.3  149  7  11  3  5  انتشار أشكال جديدة من الزواج

0  

  4  .602  2.39  6.1  10  49  80  46  75  ارتفاع ثقافة األسرة الليبية

یتضح من خالل الجدول أعاله أن للعولمة أثار اجتماعیة على األسرة اللیبیة،تأتي في مقدمتها وفقًا 

األسرة اللیبیة،وهذه النتیجة  ي، زیادة نسبة الطالق ف)2.92(إلجابات المبحوتین بمتوسط حسابي قدره 

،كما تتفق مع إحصائیة الطالق في لیبیا،والتي )منى عبد الستار (ودراسة ) العبد الهداج(تتفق مع دراسة 

بینت ارتفاع نسبة حاالت الطالق في السنوات األخیرة، حیت أعلن رئیس األحوال المدنیة،أن حاالت 

) 2017(حالة،وهو عدد متصاعد مقارنة بعام ) 4091(وصلت إلى )2018(الطالق في لیبیا عام 

یلیها زیادة االنفاق على ، )3000(ب) 2015(حالة،و) 3500(ب) 2016(حالة، و) 3000(بواقع

، وهذه النتیجة تتطابق مع واقعنا االجتماعي الدي ) 2.82(المظاهر االجتماعیة بمتوسط حسابي قدره 

األسر على المظاهر االجتماعیة سواء  في نعیشه، حیث نالحظ ان هناك زیادة هائلة في تركیز 

، كما تبین من بیانات )2.4(المناسبات االجتماعیة أو غیرها،یلیها الخیانة الزوجیة بمتوسط حسابي 

الجدول أن للعولمة أثر على العالقات االجتماعیة بین الزوجین، كذلك بین األسرة واألقارب، فالمالحظ أن 

النتشار أشكال  ةخاصة في عالقات األسرة باألقارب، أما بالنسبالعالقات األسریة ضعفت عن قبل، 

وهذا یدل على أن المجتمع )1.13(حسابي قدره طجدیدة من الزواج نجدها احتلت المرتبة األخیرة بمتوس

  .سرة المبنیة على الدین اإلسالمياللیبي مجتمع الزال یحافظ على قیمه األساسیة في بناء األ
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  التأثیر التربوي للعولمة على األسرة اللیبیة في مدینة سرت - 7

  ألسرةعلى ایبین رأي المبحوثیین في تأثیر العولمة التربوي )9(جدول رقم 

الجانب التربوي لألسرة فهي حسب رأي تبین من خالل بیانات الجدول أعاله أن للعولمة تأثیر على 

أفرادها، فتقلید الفتاة للزي الغربي، قد أحتل المرتبة األولى بمتوسط حسابي  كالمبحوثین، قد أثرت على سلو 

، ثم میل الشباب ألخر )2.68(، یلیه ظهور سلوكیات غریبة على الشباب بمتوسط حسابي قدره)2.74(قدر

في الواقع من ارتداء بعض الشباب  ه، وهذا ما الحظنا)6.33(صیحات الموضة بمتوسط حسابي قدره

المثلیة (بثقافة مجتمعنا الشرقي، أما في المرتبة الرابعة ظهور عالقات جدیدة بین الشباب  قمالبسًا ال تلی

ان للعولمة تأثیر  ن، كما أن أكثر من منتصف المبحوثین ال یرو )2.36(بمتوسط حسابي قدره ) الجنسیة

لألطفال حیت جاءت في  امن التكنولوجی ةألبویة، بینما یرى معظم المبحوثین أنه ال فائدعلى السلطة ا

  ).1.54(المرتبة األخیرة بمتوسط حسابي قدره

  :النتائج العامة للدراسة

اتضح من خالل الدراسة المیدانیة أن معظم المبحوثین یستخدمون وسائل التكنولوجیا بمختلف أنواعها  -1

 ).االنترنت  -الهاتف–التلفزیون (

من الساعات یقضونها في استخدام وسائل ) فأكثر 5 - 2( نیخصص المبحوثین وقتًا یتراوح ما بی -2

 .التكنولوجیا

  مجلة القلعة             العولمة وتأثیرھا االجتماعي والتربوي على األسرة اللیبیة                                                              
  )12(العدد              دراسة میدانیة على عینة من األسر بمدینة سرت                                                                       

المتوس  غير موافق  موافق إلى حد ما  موافق  العبارة

ط 

الحسا

  بي

االنحراف 

  المعياري

  بتالر 

  %  ك  %  ك  %  ك

الحصولعلى معلومات مفيدة في 

  تربية األبناء

59  36  50  30.3  56  34  2.02  637.  7  

ظهور سلوكيات غربية على 

  الشباب

132  80  13  8  20  121  2.68  681.  2  

  1  .583  2.74  7.3  12  12  19  81.2  134  تقليد الفتاة الليبية للزي الغربي

ميل إلى آخر صيحات الموضة 

  بدعوة الحرية

80   49  72  44  13  8  2.41  633.  3  

ظهور عالقات جديدة بين 

  )كالمثلية الجنسية(الشباب

112  68  1  60  52  32  2.36  931.  4  

أثر االنترنت سلبًا على دراسة 

  األبناء

70  42.4  48  29.1  47  29  2.14  833.  6  

تراجع السلطة األبوية على أفراد 

  األسرة

102  62  16  10  47  29  2.33  893.  5  

  8  .840  1.86  43  71  28  46  29.1  48  للنموذج المثاليافتقاد األبناء 

استفاد األطفال من استخدام 

  التكنولوجيا

15  9.1  59  36  91  55.2  1.54  658.  10  

عدم اهتمام األبناء بالمناسبات 

  االجتماعية

23   14  55  33.3  87  53  1.61  721.  9  
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أثار سلبیة على الناحیة االجتماعیة لألسرة اللیبیة  اتبین من خالل نتائج الدراسة المیدانیة، أن للتكنولوجی -3

 .زیادة نسبة الطالق والخیانة الزوجیة، وزیادة الصرف على المظاهر االجتماعیة في مدینة سرت،من بینها

كما أدت العولمة إلى إضعاف العالقة الزوجیة بین الزوجین في األسرة، وكذلك إضعاف العالقات  -4

 .االجتماعیة بین األقارب

في المجتمع اللیبي،  تبین من خالل الدراسة أن معظم المبحوثین  یرون عدم وجود أشكال جدیدة للزواج -5

 .وهذا یدل على مدى حفاظهم والتزامهم بقیمهم الثقافیة والدینیة في بناء األسرة

كما تبین أن هناك تأثیر تربوي للعولمة على الشباب والفتیات، حیث یسعون إلى تقلید الزي والسلوك  -6

 .الغربي في بعض تصرفاتهم 

أن للعولمة دور في ارتفاع ثقافة األسرة اللیبیة  أما الجانب اإلیجابي للعولمة فقد رأى المبحوثین -7

  .والحصول على معلومات مفیدة في تربیة أبناءهم 

  :التوصیات

، سرة وقیمهااأل ىسس علمیة تحافظ على أمنظمات ومؤسسات تربویة قائمة عل السماح  بإنشاء -1

 .سرةجنبیة التي ترید تدمیر األلتسیس المنظمات األ التصديو 

تكون  ساسیة التيولى واألالبیئة األ بأهمیة دورها االجتماعي والتربوي باعتبارهاسرة توعیة األ -2

 .في مؤسسات المجتمع المدني المختلفة نخراطوااللتعاون للهم یوتأه ،بناءاأل شخصیة

ترتقي بالمجتمع في كیفیة االستفادة من الوسائل التكنولوجیة  رشادیة اجتماعیةإأن تكون هناك برامج  -3

وتجنب من الجوانب االیجابیة فیها  ستفادةلالوذلك  ؛)والموبایل وما تعرضه الفضائیات كاإلنترنت(الحدیثة 

 .السلبیة

 .العولمة  مخاطرلمشكالت و  صديللت كین الشبابمتطویر المناهج التربویة لت -4

بما یشمله من  الدور االجتماعي لألسرة ىمهات علباء واألضرورة وجود تفاهم وانسجام بین اآل -5

من الوحدة  ن ذلك ینعكس إیجابیا على األبناء فالتكامل بین الوالدین یعززأل ؛یب متعددةأسال

  .،ویقلل من فرص التفكك األسري األسریة

  مراجع ال

  المعاجم والكتب: أوالً 

إبراهیم مصطفى، أحمد حسن، حامد عبد القادر، محمد النجار، المعجم الوسیط، دار الدعوة،  -1

  .الهمزة، باب 1989بیروت،

  .4/19ظور،  لسان العرب، مادة أس،ابن من  -2

  .2014المكتب الجامعي الحدیث، اإلسكندریة،  ،عبد الحي، األسرة في عالم متغیر إیناس-3
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  .2009،األسرة وتربیة األطفال،المكتب الجامعي الحدیث،األسكندریة،ةأیمن سلیمان زاهر -4

  . 2002السید عبد الغني، الخروج من فخ العولمة، المكتب الجامعي الحدیث، اإلسكندریة، كمال   -5

 .2000مصطفى عبدالغني، المثقف العربي والعولمة، الهیئة المصریة للكتاب،القاهرة،  -6

  :الرسائل العلمیة: ثانیا

مة وسبل مواجهتها، أروى بنت عبداهللا بن مساعد، األثار األخالقیة للعولمة على األسرة المسل -7

 .2013رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة اإلمام محمد بن سعود، كلیة الشریعة، الریاض،

، دراسة میدانیة بمدینة ةالتنشئة االجتماعیالعید هداج، تأثیر العولمة على دور األسرة في -8

 .2014 ،االجتماععلم قسم  العلوم اإلنسانیة، سطیف كلیة،جامعة ةغیر منشور ر ماجستیسطیف،دراسة 

 ـثالثًاالمجالت العلمیة 

  .2008، )36(جلة عالم الفكر، العددعنصر، األسرة في الوطن العربي، م  يالعیاش-9

سرة الفلسطینیة  في عصر العولمة نماط التنشئة االجتماعیة السائدة لدى األأ محمود الشامي،  - 10

، 26المجلد   ،لألبحاث، العلوم اإلنسانیةمن وجهة نظر طلبة جامعة األقصى،مجلة جامعة النجاح 

  .10،2012العدد 

العلوم  ،على األسرة العراقیة، مجلة بابل وتأثیرهاللعولمة  االجتماعيمنى عبدالستار محمد، البعد  - 11

  .2،2014، العدد 22اإلنسانیة، المجلد 

یة،جامعة محمد  نجمة رحماني، أثر العولمة على األسرة، مجلة الدراسات والبحوث القانون - 12

 .2017بوضیاف،العدد الثامن ،

، جتماعیة،كلیة الدراسات التنمویةنجالء عبدالرحمن وقیع اهللا،العولمة وأثرها على التنشئة اال - 13

  .2018السودان ،
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مجلة القلعة                                                                                                                                                                                                                           المحور التربوي/ ثالثا
)                                      12(العدد 

 
  احملور الرتبوي/ ثانيا
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  مستقبل النظم الرتبوية العربية  يف ظل التحديات العوملية الراهنة

  )(عبد القادر تومي .د  أ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :مقدمة

لعل ما یدور في أروقة المشهد التربوي العربي من إرهاصات ومحاوالت إصالحیة یثیر تساؤالت 

التربیة والتعلیم في زمن تتدفق فیه ویطرح إشكالیات تتعلق بواقع النظم التربویة السائدة ومستقبل 

لقد أصبح مصیر اإلنسان الشخصي في هذا العصر ملتحما . المعلومات بصورة أسرع مما یتوقعه الخبراء

مع المصیر العام الذي یحكم هذا الكوكب، وتشابكت العالقات بین األفراد والجماعات والدول واألمم داخل 

ر رائد في فهم قضایا العصر ومنها مصیر اإلنسان داخل هذه و للرؤیة المستقبلیة دو . منظومة شاملة

المنظومة، وحل مشكالته الخاصة والعامة، و فهم ظروفه یكون من اجل استشراف مستقبله، وتأمین 

الظروف الدیمقراطیة المالئمة لتطوره، وازدهاره وسعادته، حیث تزخر الساحة العالمیة بالكثیر من األحداث 

من هنا تغدو محاولة التربیة في فهم واستیعاب . ة اقتصادیا وسیاسیا واجتماعیا وثقافیاوالمتغیرات المختلف

  . هذه المتغیرات العولمیة من الضروریات التي یتطلب التعامل معها بإیجابیة، و تأمل ورویة

وتواجه البلدان العربیة، في اآلونة األخیرة تحدیات قویة فرضتها ظروف االنفتاح الثقافي 

ي على منظوماتها التربویة والتعلیمیة، و كان لزامًا على التربویین أن یعیدوا النظر في مسألة والفضائ

ولعل من أهم  ،الحفاظ على القیم الوطنیة وتكییفها مع المتغیرات الجدیدة، خاصة مع تهدیدات العولمة

ات لتغییر المناهج آثار العولمة على التربیة في البالد المتخلفة بوجه خاص اشتداد الحمالت والدعو 

وقد أخذت هذه الحمالت أشكاال صریحة . التعلیمیة في هذه البالد، وبالتحدید في بالد العرب والمسلمین

في تقریر الكونجرس األمریكي، وقد تركزت هذه اآلثار في محاولة تغییر المناهج التعلیمیة بدًءا بتغییب 

یاة وللهدف من الحیاة وللمنهج الذي یسلكه من أجل الفلسفة التي یستلهمها المجتمع في صیاغة رؤیته للح

  .ذلك، بدعوى  ضرورة التكّیف مع مقتضیات الوضع العالمي الجدید ممّثًال في أبعاده العلمیة والتكنولوجیة

لعل المتأمل لصورة التعلیم والتربیة الیوم یجد أنها قد تغیرت، ذلك ألن نظام التعلیم المستقبلي لم     

" لى اعتبار الطالب مستودعًا للمعلومات كما كان في الماضي القریب كما ذكرنا سلفا یعد ینظر إلیه ع

، وٕانما أضحى التعلیم أداة من أدوات الحركة والتغیر، وٕاكساب المهارات 1"األسلوب البنكي في التعلیم 

أغراض التعلیم واالتجاهات المختلفة التي تمكن األفراد من النمو الحقیقي، وبالمثل فلقد أصبح من أبرز 

  .أفراد المجتمع بما یدور حولهم وتوجیههم للعیش في مجتمع متغیر ومتجددىالیوم تنمیة الوعي واإلدراك لد

                                                 
)(املدرسة�العليا�لألساتذة�،�ا��زائر. 
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، لمختلفةاوبما أن العالم یعیش ثورة علمیة وتكنولوجیة كبیرة، كان لها تأثٌیر على جمیع جوانب الحیاة  

أصبحت مؤسسات التربیة والتعلیم مطالبة بالبحث عن أسالیب ونماذج تعلیمیة وتربویة جدیدة لمواجهة 

 .1العدید من التحدیات على المستوى العالمي

على رقعة جغرافیة محددة وتستهدف شعبا معینا، یدرك تم في الماضي وٕاذا كانت عملیة التربیة ت      

أجلها، فإن عالم الیوم یعرف عملیة تربیة وترویض واسعة النطاق، تستهدف األهداف التي یعمل من 

البشریة بأكملها، معتمدة وسائل هي غایة في التطویر والتنوع، تستهدف باألساس ال شعور اإلنسان ابتغاء 

إخضاعه لمصالح جهات ال یعرفها وال تتحدث إلیه مباشرة، ولعل من أهم اآلثار التي تجّلت في التربیة 

التربیة تقتضي في "من أّن  )Riccardo Petrella(بفعل ظاهرة العولمة ما یشیر إلیه ریكاردو باتریال 

الذي یعتبر " المورد البشري"منطق العولمة تعامال نفعیا صرفا مع موضوع التربیة لتسخیرها لمصلحة تكوین

یمه وخفض قیمته، وٕاعادة یتم تنظ" مورد"إنه مجرد . مجرد سلعة اقتصادیة یجب أن تتوفر في كل مكان

ولذلك فقد أسندت العولمة للتربیة وظیفة ". تأهیله، والتخلي عنه عند االقتضاء حسب مصلحة المقاولة

أساسیة هي تكوین الموارد البشریة لفائدة المقاوالت والذي لیس أقل من التعامل مع اإلنسان من منطق 

ما یتعامل به أصحاب رؤوس األموال بهدف األرقام والعائد المادي الصرف؛ إذ أصبح اإلنسان رق

  : ، المنحى اآلتي)بتریال(وهكذا جعلت العولمُة التربیَة تتخذ حسب . االستثمار في الثروة

  باعتباره " المورد  البشري" التعامل النفعي الصرف مع موضوع التربیة لتسخیرها لمصلحة تكوین

  .سلعة اقتصادیة خاضعة لمنطق العرض والطلب

 بالتربیة من المجال غیر التجاري إلى المجال التجاري، لیتولى رأس المال الخاص تحدید  االنتقال

  .تعریفها وأهدافها وأولویاتها

  تقدم التربیة باعتبارها األداة األساسیة التي تمكن األفراد والدول من الصمود في عصر المنافسة

بني وجوده على أن القیمة األهم في العالمیة، حیث تلقن ثقافة الصراع والحرب التي تجعل الفرد ی

حیاة اإلنسان، هي مقدار ما یحققه من أرباح، ونجاح وتفوقه على غیره، وعلى المجتمعات 

حیث ینشأ الفرد وهو منشغل بالربح بدًال من االنشغال بالقیم النبیلة والتوجهات اإلنسانیة  .األخرى

  .العمیقة

 اد منذ السبعینیات أن التكنولوجیا هي المحرك إخضاع التربیة للتكنولوجیا، حیث ساد االعتق

األساس لتغییر المجتمعات؛ ففرض المسؤولون أطروحة أولویتها والضرورة الملحة للتكیف مع 

 .التكنولوجیا عوضا عن تكییف التكنولوجیا مع حاجیات اإلنسان ومصلحته

  

                                                 
1

� �العر�ية، �الثقافة ��� �وتأث��ا��ا �العوملة �ظا�رة �عباس، �القانون�. م�2008ز����سعد ��لية �الدانمارك، ��� �املفتوحة �العر�ية ���اديمية �إ�� �الطالب ���ا �تقدم رسالة
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 فتكون . جدیدةاعتماد النظام التربوي وسیلة إلضفاء الشرعیة على أشكال التقسیم االجتماعي ال

المعرفة قد تحولت إلى مصدر أساسي لالقتصاد الجدید الناتج عن الثورة المعلوماتیة ، مما 

یستدعي إعطاء حیویة جدیدة للنظام التربوي لتحویله إلى األرضیة المفضلة لتكوین األجیال الشابة 

 .1في اتجاه یمكنهم من بناء مجتمع المعرفة

أّنه االستثنائیة للتربیة في العالم ولعل من أقرب التعالیق إلى المنطق والفطرة على هذه الوضعیة     

مجرد أرقام في مصانع اإلنتاج، وبطون في أسواق االستهالك إال ال یمكن تحویل الجنس البشري إلى 

الرأي ما أشار إلیه ومّما یدّعم هذا . هویتها وخصوصیتها الثقافیة األصیلةعن بعلمنة الشعوب وسلخها 

أن كل األزمات التي عرفتها القرون السالفة، وتعیشها البشریة الیوم بحدة ) رجاء جارودي(األستاذ المفّكر 

 Le Monotheisme Du" (تألیه السوق"أكبر، لیست إال صورا متنوعة للصراع الدائر بین معسكر 

Marché (قیم دینیة وخلقیة تنطلق من معنى ة بمنظومة تمسكمن جهة، ومعسكر الشعوب التي ظلت م

  ."2ترفض االستعباد وتمانع في أن تستغل ثرواتها، من جهة ثانیةالتي متسام للحیاة، و 

من هنا، غدت العولمة التربویة والثقافیة تشكل أخطر أنواع العولمة؛ إذ یمكن اعتبارها عملیة       

ویتضح ذلك من خالل التدخالت . یعااغتصاب ثقافي تربوي للفرد والمجتمع واألمة، وقهر لهم جم

الخارجیة الداعیة إلى تغییر محتویات ومضامین المناهج التعلیمیة وطرق وأسالیب تنفیذها وتقویمها، 

واستخدام وسائل الدعایة واإلعالم وشبكات االتصال الحدیثة كاألقمار الصناعیة والقنوات الفضائیة 

وهدم المنظومة القیمیة السائدة للمجتمعات المستهدفة وشاشات الحاسوب لتنفیذ ذلك حتى یتّم خلخلة 

وٕاعادة بنائها من جدید وفقا لمقتضیات الرؤیة العولمیة الجدیدة التي وال شك سوف تفضي إلى اهتزاز 

النظم التربویة القائمة والمساس بأصالتها وفعالیة دورها في المحافظة على الخصوصیات الثقافیة 

وهكذا، یّتضح تأثیر العولمة والمعلوماتیة بشكل فاعل في . ب هذه لمجتمعاتوالتاریخیة والحضاریة لشعو 

المنظومة القیمیة المتعلقة بالحریة والعدالة والمساواة والتعارف والتعاون واألخالق والحوار وحقوق اإلنسان 

كر والتعددیة والحریات بشكل عام، فقد تغّیرت نسبة معتبرة من مضامین ومعاني هذه المبادئ في ف

ووجدان األفراد جراء انفتاح الثقافات بعضها على بعض بسبب وسائل التكنولوجیا الحدیثة التي أسهمت 

ولهذا، فإن العولمة والمعلوماتیة ستعمل على . إلى حّد كبیر في ربط الناس معًا عبر الفضاء الكوني

  یتم لها ذلك إال من  ، ولن3تشكیل القیم على أساس تكییف المنظومات القیمیة لصالح منظومة محددة
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l'Université Catholique de Louvain, auteur, entre autres, de Le Bien Commun. Eloge de la Solidarité, Editions Labor, Bruxelles, 1997 et Page Deux, 

Lausanne, 1998. 
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خالل المناهج التربویة باعتبارها القناة األساسیة العامة األولى التي تمّر بها عملیة التشكیل التربوي 

  . لشخصیة الجیل الصاعد

وعلیه، فال بد من النظر بعین الجد . یر الحاصل سیكون واسعا وعمیقاهذا التأث"كما أّن     

والمسؤولیة إلى موقع ودور العملیة التربویة، ممّثلة في المناهج التعلیمیة والمعلم، في مشروع المحافظة 

وي وال یتّم ذلك، في نظر هذه الدراسة، إال من خالل اعتبار المشروع الترب. على الوجود التاریخي للمجتمع

  1.الوطني خط الدفاع األخیر وقاعدة االنطالق في بناء وضمان المستقبل التاریخي للمجتمع

ولعل من أهم آثار العولمة على التربیة في البالد المتخلفة بوجه خاص اشتداد الحمالت والدعوات     

خذت هذه الحمالت وقد أ. لتغییر المناهج التعلیمیة في هذه البالد، وبالتحدید في بالد العرب والمسلمین

أشكاال صریحة في تقریر الكونجرس األمریكي، خصوصا بعد حادثة االعتداء على نیویورك وواشنطن یوم 

وقد تركزت هذه اآلثار في محاولة تغییر المناهج التعلیمیة بدًءا بتغییب  2001من سبتمبر عام  11

ن الحیاة وللمنهج الذي یسلكه من أجل الفلسفة التي یستلهمها المجتمع في صیاغة رؤیته للحیاة وللهدف م

ذلك، بدعوى  ضرورة التكّیف مع مقتضیات الوضع العالمي الجدید ممّثًال في أبعاده العلمیة والتكنولوجیة؛ 

غیر أّن حقیقة هذه الدعوى لیست إال الوجه األول والجمیل والظاهري للمسألة كما سبق أن نّبهنا إلى ذلك 

أّكدنا أّن مّما توّصلت إلیه هذه الدراسة أّن للعولمة وجهین أحدهما جمیل في مستهل هذا الجزء، عندما 

یتمّثل في هذا التطور العلمي والتكنولوجي الذي اكتسح العالم برّمته واستفاد منه اإلنسان بوجه من الوجوه؛ 

على اآلخر  ووجه ثان قبیح یتمّثل في الوجه الجدید لالستعمار القدیم من خالل مشاریع الهیمنة والتسّلط

من أجل االستحواذ على مصادر الطاقة للتحّكم فیها، ومناطق الثروة والنفوذ في العالم لجعلها أسواقا تتدّفق 

  .2فیها منتجات العالم المصّنع التي تّم تحویلها من هذه المناطق ذاتها بعد االستیالء على ثرواتها الخام

لمة ألهمیة الدور الذي تضطلع به المناهج التعلیمیة في إّن إدراك القائمین على تنفیذ مشروع العو       

دفع الكثیر منهم إلى التدخل في صیاغة وتصمیم نظم التربیة  ،رّص ُجدر المقاومة لمشاریع الهیمنة

تزایدت الهجمة على كثیر من البالد في الوطن العربي مثًال مرّكزة على دور "سبتمبر  11إذ منذ "والتعلیم؛ 

 .النظم التعلیمیة في إنتاج ما سّمته اإلرهاب العالمي، وأنها بیئات توّلد نوازع العنف واالعتداء على الغیر

ولذلك عملت على إصدار بل قد أصدرت فعًال التقاریر واإلشارات لتغییر المناهج التعلیمیة أو على األقل 

  3".لتعدیلها بما ینسجم والوجهات الجدیدة لفكرة عولمة التربیة

ولعل من أهم األمثلة على هذه التدّخالت الواضحة في صیاغة وتصمیم نظم ومناهج التربیة       

  واشنطن لتغییر المناهج التعلیمیة في العالم العربي، وقد صاغ هذه الخطة مجموعة من  والتعلیم، خطة
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ومما جاء في هذه الخطة التدخل إلفراغ . السیاسیین األمریكیین ووافق علیها الرئیس جورج بوش االبن

مسمى الثقافة الدینیة، وأن تكون اللغة الدینیة محایدة إلى أبعد الحدود ال تقوم  مضامین التربیة الدینیة إلى

على ارتباط مباشر بالنصوص الدینیة المقدسة، وحذف كل ما یثار من موضوعات قد توحي بأن هدفها 

وكذلك ما جاء . وكل ما هو أمریكي وأوروبي أو حتى ما یخص دول الجوار" بث الكراهیة تجاه الغرب"

الوزیر الخارجیة األسبق، التي تعتبر التعلیم ) Collin Powell(المذكرة التفصیلیة لمبادرة كولن باول في 

من اإلرهابیین ینتمون إلى الدول العربیة، وتعتبر أن % 82البیئة الرئیسیة لتولید اإلرهاب وتشیر إلى أن 

یتضح مما سبق أن هدف البرنامج و  .إصالح التعلیم بالمفهوم األمریكي هو الدعامة األولى لوأد اإلرهاب

األمریكي كما یعلن بوضوح تكوین ناشئة عربیة مسلوبة الهویة واالنتماءات الوطنیة والقومیة، كي تؤمن 

بنموذج الحیاة األمریكي وتدعم مصالحه وأسالیب هیمنته على سائر البشر بما یخدم مصالح النموذج 

  1.المنطق الغالب بمنطق القوة والقهر والتسّلط ال بقوة

ومن آثار العولمة أّن ثقافة العولمة ثقافة مادیة بحتة ال مجال فیها للروحانیات والعواطف، مما یجعل      

تحدي المدرسة في هذا المجال هو الحفاظ على دیمومة المجال الروحي الصحي السلیم للطلبة ببث 

فالمدرسة في صورتها الحدیثة قامت بربط " .مفاهیم التكافل والتعاطف والتوادد واإلیثار وكل القیم النبیلة

التلمیذ بعالمه المعاصر أكثر من ارتباطه بعالم الفضیلة والقیم، فركزت على العلم والتكنولوجیا وهو وجه 

جمیل وال شك، غیر أّنها انغمست بمناهج تعلیمها في عصر المادة، ولم تعط أهمیة بالشكل المطلوب لما 

  .2"یجب أن یكون علیه السلوك

فقد أخذ هذا التأثیر صورا جمیلة مثل المدنیة والحضارة أو التغییر االجتماعي أو التحدیث أو التطویر، 

فالتغییر االجتماعي یبدأ باألكل والشرب واستخدام المصطلحات األجنبیة وآداب التحیة والوداع، كما تشمل 

  .3اإلعمار والتربیة واألخالق

ول ما یقرره العصر من أبحاث االستنساخ وغیره، فإن مجال وٕاذا كان هناك من مخاطر وجدل ح    

عولمة التربیة بما یخدم أهداف القائمین على مشاریع العولمة هو االستنساخ الحقیقي ألّنه یعمل على 

  . إخراج نسخ بشریة غربیة متطابقة في المضمون العولمي وٕان اختلفت في الشكل

وٕان من أهم اآلثار التي نجمت عن عولمة التربیة ظهور مفاهیم واتجاهات وممارسات تنبئ بعولمة      

التربیة، ولعل من أبرز هذه المفاهیم اعتبار التربیة السیما التعلیم العالي، على أنها سلعة اقتصادیة لها 

  كد مؤیدو هذا التوجه أن ویؤ . منتج ومستهلك، شأنها في ذلك شأن سائر السلع االقتصادیة األخرى

                                                 
 –م 3/4/2007- 2: ، المنعقد بكلیة أصول الدین في الجامعة اإلسالمیة، في الفترة"اإلسالم والتحدیات المعاصرة"مصطفى یوسف منصور، تحدیات العولمة التربویة المتعلقة بالمدرسة وسبل مواجهتها، بحث مقدم إلى مؤتمر 1

 8ص

 .10: املرجع�نفسھ��ص2 

 .9: صالمرجع نفسه، 3
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لقطاع ال یمكن تهمیشه، بلیون دوالرًا ، لذا فإن هذا ا) 35(اقتصادیات قطاع التعلیم العالي تربو على 

خاصة وأن التعلیم فوق الثانوي أصبح من السلع االقتصادیة التي تضعها منظمة التجارة العالمیة على 

  .طاولة المفاوضات االقتصادیة بین الدول

  .لفهم الرهانات القادمة ال بد من معرفة جمیع تجلیات العولمة  خصوصا على الحقل التربوي والثقافي   

  :العولمة على القطاع الثقافي والتربوي تجلیات)ب(

إن أنصار العولمة قد بشروا بانتصار القیم والمبادئ الرأسمالیة على حساب كل : الفكر والفلسفة -*

األنظمة السائدة، وقد استغل األمریكان تفوقهم المادي والعسكري والتقني، لیفرضوا نمطا فكریا یقوم على 

وتعمل على تأسیس عالم . ویروجوا لثقافة غربیة تمتدح الفكر اللیبرالي  مبادئ المنفعة والحریة والفردیة

نحن هنا ال نرى مشكلة مع تمجید الرأسمالیة، بل المشكلة في اعتقادنا تتمثل . دون دولة، أو وطن أو أمة

  .في إلغاء غیرها من األنظمة والقیم، التي ال تتفق مع كل ما جاءت به الرأسمالیة

ر الهویة التاریخیة للشعوب بما تفرضه مقتضیات العولمة، التي تفرض تفسیرا جدیدا تتأث:  التاریخ -*

، وٕاذا كان التاریخ االستعماري قد عمل على تشویه الهویة الوطنیة 1للتاریخ یتناسب مع أطروحات العولمة

ذه الهویات للشعوب بعد ما تمكن من اختراقها، هاهو التاریخ الكوني الذي تحمله العولمة یحاول تجاوز ه

  .و إلغاء خصوصیاتها

تركز ثقافة العولمة على ثقافة الصورة اكثر من ثقافة المكتوب وبما أن الصورة تكتسي سلطة : الفنون -*

البصري یصبح المصدر األقوى إلنتاج - رمزیة قویة على صعید اإلدراك الثقافي العام، فإن النظام السمعي

الصورة هي الیوم المفتاح السحري للنظام الثقافي الجدید، " ار أن القیم وتشكیل الوعي والوجدان، على اعتب

إنها المادة الثقافیة األساس التي یجري تسویقها على أوسع نطاق . نظام إنتاج وعي اإلنسان بالعالم

  ".جماهیري

، ال یختلف اثنان في أن اللغة التي فرضت وجودها وانتشرت بسرعة فائقة هي اللغة االنجلیزیة :اللغة-*

  .2"حوالي ثلث سكان العالم یستخدمون اللغة االنجلیزیةف"

ویعود السبب في ذلك إلى دور اإلعالم في الترویج لهذه اللغة، باإلضافة إلى استخدام هذه اللغة في     

وقد صاحب انتشار اللغة االنجلیزیة انتشار للثقافة . مختلف المحافل الرسمیة التابعة للمنظمات الدولیة

مریكیة التي دفعت الشباب والقیم االستهالكیة األمریكیة على نطاق واسع خاصة األغاني والموسیقي األ

لتعلم اللغة االنجلیزیة وهي األداة الموصلة للقیم الغربیة مادامت اللغات األخرى لم یستطع أصحابها 

  . منافسة هذه اللغة

                                                 
1

���تدر�س�التار�خ�س�تعرض�بدور�ا�الخ��اق�كب��،�فتتدخل�القوى�" السيادة"إمالء�الوصايات�ع���تدر�س�التار�خ�العر�ي��سالمي�ومقرراتھ�ومنا��ھ�و�التا���فإن�

 .ار�والفنون��سالميةامل�يمنة�وعمالؤ�ا�لفرض�مقررات��عي��ا��الصناعة�السياحية�وإدارة�الفنادق�عوض�تار�خ�املعمار��سالمي�و�ث
2

     www.almadapaper.com      .�شار�الشداد�ا��ياوي�،�لغة�العوملة�،��مجلة�املدى -
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أخرى غیر مرئیة " حدودا"التربوي، فهي ترسم تسعى العولمة أیضا إلى تسطیح الوعي : القیم التربویة -*

تحددها الشبكات العالمیة قصد الهیمنة على األخالق والنفس والسلوك والقیم التربویة، والهدف تكریس نوع 

، "ثقافة االختراق"معین من االستهالك المعرفي یشمل ما یطلق علیه المفكر المغربي محمد عابد الجابري 

تبقى مكتوفة األیدي بل تسعى لمواجهة كل التحدیات التي تمس الهویة وما  غیر أن األمم والشعوب ال

  .یتعلق بالتربیة

والنتیجة أن التربیة ال ینبغي أن تعولم ألن أیة عولمة للتربیة ما هي إال هیمنة لتربیة فئة معینة أو      

خارج إطار التربیة سواء  حضارة معینة على فئة أو حضارة أخرى، هذه الهیمنة تستند على آلیات من القوة

  .كانت مستمدة من التكنولوجیا أو من االقتصاد أو من القهر السیاسي أو غیره

وبالمقابل ینبغي التفكیر في تربیة العولمة تربیة قادرة على االحتفاظ بتنوعها بوسائل عدیدة طالما بقیت 

القة بین العولمة والتربیة ال تقوم على الفروق البشریة قائمة، وهذا األمر یتطلب إقامة نوعیة جدیدة من الع

الهیمنة بل من خالل خلق نوع من الحوار والتكامل والتواصل الفكري حتى تتالقى الثقافات بال تصادم وأن 

یكون هناك ندیة واحترام للكیانات الصغیرة فیصبح الحجم لیس مقیاس التقدیر ولكن بما لدى الكیان من 

نونة، إن التربیة إنما هي إفراز بیئة بعینها ومن ثم كان تنوعها باختالف فاعلیة وتأثیر وعطاء وقدرات مك

البیئات التي أفرزتها، تنوعا واختالفا یثریان الثقافة اإلنسانیة، ومجرد توحید هذه الثقافة إنما یحكم على 

ختلفین لیكمل الثقافة اإلنسانیة، بالفناء ثم یحكم على اإلنسانیة بالتخلف، فمن حكمة اهللا أن خلق الناس م

والشك أن هذا النوع من التربیة كفیل بان یجعل كل أمة تعیش . بعضهم بعضا ویثري أحدهم اآلخر

عالمها الراهن بواقعیة ودون تناقضات أو تأزم أو حساسیة حیال عقدة النقص أو الخوف بعیدا عن الهیمنة 

 .والصراع

  .یع الى تحقیق الغایات األساسیة للتربیةومن مظاهر تربیة العولمة في هذا العصر ینبغي دخول الجم 

  

  :العرب والغایات الرئیسیة للتربیة) ج(

: تسعى فلسفة التربیة إلى تحدید غایات التربیة وعلیها أن تجیب في شأن ذلك عن سؤالین رئیسین      

لك یمكن األول لماذا نعّلم ونتعلم؟ والثاني ما مواصفات اإلنسان نتاج التربیة المنشودة ؟ وفي ضوء ذ

تحدید الغایة األساسیة للتربیة في المحافظة على مقومات اإلنسان المتكامل من حیث البدن والفكر 

إن هذا المثل األعلى التربوي نجده في جمیع مراحل التاریخ وفي أغلب األقطار وقد . والعواطف واألخالق

ب التربویة وكان من المواضیع تحدث عنه رجال السیاسة والفلسفة واألخالق وأصحاب النظریات والمذاه

األساسیة التي اهتم بها الفكر اإلنساني منذ أقدم العصور وربما كان تطبیق هذا المثل األعلى ناقصا إال 

  . أنه رغم ذلك كان مثمرا بل ساهم إلى حد بعید في وضع العدید من المشاریع التربویة المفیدة للمجتمع
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من حدود الزمان والمكان  إن اإلنسان الذي تعنى التربیة بتهذیبه هو على وجه العموم ذلك اإلنسان المجرد

والواقع أن غایات التربیة البد أن تكون ). ایدجارد فورد(ألنه نفس اإلنسان أینما وحیثما كان كما یقول  

خاصة وعامة في الوقت نفسه، فإذا اعتبرنا أنها مستمدة من التراث والتقالید والعادات أو مفروضة فرضا 

ومن جهة أخرى . یاسة، فحینئذ هي ناتجة عن حاالت خاصةبحكم الظروف االجتماعیة واالقتصادیة والس

بعد أن تعرفنا على الغایات الرئیسیة للتربیة نتساءل هل ما تزال تلك الغایات . فإنها تكتسي طابعا عاما

كافیة ألن تفي التربیة بمتطلبات عصر العولمة؟ وتكون اإلجابة بداهة بالنفي ألنه ال یمكن مجابهة أمر 

ذلك أن العولمة تتطلب إعداد إنسان العصر لمواجهة مطالب الحیاة في ظل العولمة، . لیةجدید بوسائل با

وفي هذا اإلطار حدد تقریر . وهذا یعني أن العولمة أضافت أبعادا أخرى لتلك الغایات الرئیسیة

ى الوجه أربع غایات للتربیة تبدو مالئمة لعصر العولمة وصاغها عل" التعلیم ذلك الكنز المكنون"الیونسكو

  .تعلم لتعرف، تعلم لتعمل، تعلم لتكون، تعلم لتشارك اآلخرین: تيآلا

- هنا ترتبط التربیة  بالتعلم  واالستفادة من خبرة الحیاة  علما ان السؤال المهم هنا هو : أوال تعّلم لتعرف

حیث كان التعلیم في الماضي یركز على ماذا تعرف أي كم المعلومات  :كیف تعرف ؟ و ماذا تعرف؟

والمعارف، ال كیف تعرف أي الطریقة التي یتم الحصول بها على المعرفة، ومع ظاهرة االنفجار المعرفي 

انقلب الوضع وأصبحت األولویة للكیفیة التي یحصل بها الفرد على المعرفة وكیفیة إتقان أدوات التعامل 

  .لما  ان تراكم المعلومات ال یعني زیادة المعرفةمعها ع

هذه الغایة تخص طبیعة العمل ونمطه وأطواره وأشكاله، ولم یعد العمل في عصر العولمة : تعلم لتعمل

بل تجاوزه للتعامل مع عوالم الفضاء المعلوماتي والعالم االفتراضي، ومن . كسابقه في عصر الصناعة

  .اشات للعرض ووسائل االتصال والتحكم وشبكات اإلنترنیت وغیرهاخالل الوسیط اإللكتروني من ش

تسعى هذه الغایة إلى تنمیة الفرد بدنیا وذهنیا ووجدانیا وروحانیا من خالل إضفاء الطابع :تعلم لتكون

كما تسعى إلى تنمیة ملكة الحكم . الشخصي على عملیة التعلم بأن تجعل المتعلم محور العملیة التعلیمیة

  .مور وتسعى أیضا لتنمیة الشعور على األ

لقد فرض عصر العولمة الذي أدى إلى توسیع بیئة حیاة اإلنسان إلى بیئة العالم : تعلم لتشارك اآلخرین

على اتساعه فأصبح النشاط اإلنساني الیوم محكوم بنشاطات اآلخر المختلف عنا بسبب تشابك العالقات، 

  یشاركه في عدة تقاطعاتلذلك على التعلم ان یدرك وجد اآلخر الذي 

من خالل العرض المختصر للغایات األربع للتربیة  في زمن العولمة یتضح الموقع الذي تجد فیه      

  األنظمة التربویة نفسها إزاء هذه الغایات، وبالتالي هي مطالبة بهذا التكیف اتجاه العولمة قصد رسم معالم 
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ویقدِّم هاني یونس  نجاحها التربوي من جهة ، و محافظتها على هویاتها الوطنیة من جهة أخرى

إستراتیجیة تربویَّة لتعزیز الهویَّة الثقافیَّة واالجتماعیَّة العربیَّة في مواجهة العوَلمة الثقافیَّة، تقوم على 

  :1مجموعة من الخطوات، كالتالي

  وهو ما یمكنها المشاَركة في المشهد الحضاري العاَلمي  :البناء القیمي والدیني للفردتعزیز  -أ

  .المعاِصر

  اإلیمان بأهمیة التواصل الحضاري باعتباره سّنة كونیة  -ب 

  أهمیة الجمع بین األصالة والمعاصرة معیًنا في ِبناء الحاِضر وَرسم صورة المستقبل - ج 

  باعتبار أن العصر هو عصر المعرفة والمعلوماتبثُّ روح العلم واإلبداع  -د 

  النهوض باللغة العربیة  باعتبارها تمثِّل ذاكرَة األمَّة  - هـ 

كما إّن أزَمة اللُّغة العربیَّة الرَّاهنة هي أزمة الهویَّة الثقافیَّة في الوقت ذاِته؛ ولهذا ال بدَّ من االهتمام     

اللغـة العربیـة لیست قاصرة وال عاجزة، ألم تكن اللغة العربیة في القرون إّن . باللُّغة العربیَّة والنهوض بها

لغة عالمیة بكل ما یحمل هذا المصطلح من دالالت، وأنها  -  2وهي لغة الدین-الذهبیة لألمة اإلسالمیة 

بین كانت سیدة اللغات بجدارة ودون منازع وأنها یمكن أن تستعید مجدها وعظمتها، وتحتل مركزها القیادي 

ویمكن  أن تلعب دورًا مركزیًا في إنتاج الوعي القومي،   لغات العالم إذا أتیحت لها فرص الدعم والرعایة،

وكما هي أداة تعبیر عن الواقع العربي، وهي وسیلة للتنمیة الثقافیة، ومكافحة األمیة وٕاشاعة األفكار 

 .العقالنیة، واستحضار التاریخ، وتنویر المجتمع

  : التنوع اللغوي ضرورة طبیعیة) د(

ن آن الحیاة أساسها التنوع والتعدد، حیث ورد في القر یعتبر التنوع اللغوي سنة من سنن الكون أل     

واختالف األلسن  3"ومن آیاته خلق السماوات واألرض واختالف ألسنتكم وألوانكم: "الكریم قول اهللا تعالى

جر عنه اختالفات أخرى في نن یعني تعدد األجناس البشریة وهذا ییعني تعدد القومیات واختالف األلوا

لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، و لو شاء اهللا لجعلكم أمة " :یقول اهللا عز وجل أیضا إذأنماط المعیشة، 

 یة یؤديدیان الوارد في هذه اآلتعدد الشرائع و األ إن. 4"أتاكم فاستبقوا الخیرات ماواحدة و لكن لیبلوكم فی

  ن إذا تعددت الحضارات فإ بفعل الفكرة الدینیة و  أن الحضارة تنشأساس ألى التعدد الحضاري على إ

                                                 
1

ص . ت. ، بحث غیر منشور، كلیة التربیة، جامعة بنها، د"دور التربیة في الحفاظ على الهویة الثقافیة للمجتمع العربي" :هاني محمد یونس موسى

 34 -  23ص
إنا جعلناه قرآنًا عربیًا لعلكم (( بیة هي لغة العقیدة والقیم والثقافة والحضارة والعلم والتعلیم والعبادة كما قال تعالى في القرآن الكریم واللغة العر  -2

قد نزل و ] 195- 193الشعراء )) [بلسان عربي مبین. على قلبك لتكون من المنذرین. نزل به الروح األمین((وقوله تعالى ]. 3الزخرف )) [تعقلون

 ] .2یوسف )) [ إنا أنزلناه قرآنًا عربیًا لعلكم تعقلون: (( بهذا اللسان بغیة أن نعقله و نفهمه ونتدبره ونعمل به
3

  .22الروم��-
4

  .48املائدة��-
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ن الذي إسنة اهللا في خلقه فذا كان التنوع الثقافي إنه إ":القولإلى نخلص  من هنا .عدد وتتنوعتالثقافات ت

و یهدد هذا الوجود   كونخرین بالقوة یتصادم مع سنة اهللا في الیحاول فرض ثقافة واحدة على اآل

بالفوضى، وهناك رؤیة صائبة تعزز هذا التنوع و ترى فیه أهمیة كبرى حیث یغنى التراث اإلنساني بفضل 

سالم كدین سماوي یتضمن اعترافا باختالف و اإل.مساهمة جمیع األجناس في صناعة التراث العالمي

ألن اهللا هو الذي خلق 1."ال إكراه في الدین: "الناس ویحترمهم في لغا تهم وعاداتهم وأدیانهم كما قال تعالى

هذا االختالف و التمایز و لكن دعاهم إلى التعارف والتعاون على ما فیه خیر اإلنسان وااللتقاء في دائرة 

  .احترام كل الهویات الثقافیة من خالل" العالمین" 

أن التنوع الثقافي باعتباره التراث المشترك لإلنسانیة ضروري للتجمع البشري ضرورة التنوع كما      

البیولوجي للكائنات البشریة، ألنه أفضل ضمان للسالم، ومعه تتجدد القناعة الرافضة لمقولة حتمیة النزاع 

ا التنوع والدفاع عنه كما تجلیه رسالة اإلعالن العالمي لحقوق بین الحضارات، لذلك البد من صیانة هذ

  .اإلنسان

  مواصفات المدرسة التي نرید وسبل االصالح  -1

إن كل مشروع إصالحي یجب أن یتسم بسمات، الواقعیة والموضوعیة والمرونة والقابلیة للتطبیق      

وبالتالي فاإلصالح التربوي الذي تتم . يواإلنجاز ، وتجنب التعامل االختزالي، واعتماد المنظور الشمول

المراهنة علیه اآلن في مجتمعاتنا لمجابهة تحدیات العولمة، ال یمكن أن یتحقق بالشكل المراد إال إذا 

اندرج في مشروع إصالح مجتمعي شمولي واضح األهداف والمعالم، متعدد المسارات ومتوازن الواجهات 

 زمة الراهنة؟الحلول الناجعة لأل فما هياإلصالحیة 

یرى الكثیرون أن اإلصالح التربوي الفعال القادر على تجاوز ما یسمى أزمة التعلیم في المجتمعات    

العربیة هو ذلك اإلصالح الرادیكالي الذي یقوم على تضافر كل الجهود الوطنیة في استغالل كل 

میة الممكن استغاللها استغالًال فعاًال المصادر التربویة المتاحة في المجتمع وكل األنماط والوسائل التعلی

لتحقیق التنمیة القومیة الشاملة، واإلصالح التربوي بهذا المعنى هو باألحرى مسألة نضال سیاسي 

ومن هذا المنطلق فإننا ال نحتاج .     واجتماعي تقوم به الجماهیر الواعیة في إطار حركة تغیر شامل

تربوي حقیقي، إلى هدم ألركان ) تثویر(ج إلى تغییر جذري، إلى إلى تطویر أو إصالح أو ترقیع، بل نحتا

النظام التربوي القائم وٕاعادة بنائه على أسس حضاریة إنسانیة جدیدة تتجاوب مع تطلعات المجتمع 

إننا في عالم یطفح بالثورات، . وطموحاته الكبرى في عالم ال یعرف غیر التقدم والتطور والحداثة والثورة

والجینات وثورة المعرفة والثورة الرقمیة والثورة في مختلف المیادین، وهذه الثورات المعرفیة  ثورة المیدیا

  تتطلب الیوم أكثر من أي وقت مضى ثورة في مجال التربیة والمعرفة، ثورة إبیستمولوجیة تحطم كل 

                                                 
1

  256البقرة��-
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لجمود واالنغالق والعبثیة والصراعات األیدیولوجیة من أجل بناء مجتمع حضاري متقدم ینطلق عوامل ا

 .على مسارات تربویة بعیدة المدى

ومن صور  التثویر التربوي في عالمنا العربي أیضا إعادة  بناء التربیة والتعلیم في عالمنا العربي         

وكذلك القیم األصیلة في . والدیمقراطیة وحقوق اإلنساناالجتماعیةالحریة والعدالة على القیم العالمیة كقیم

مثل قیمة الكرامة التي هي من أبرز قیم الثورات العربیة، قد نص علیها القرآن الكریم المجتمعات العربیة 

ولقد كّرمنا بني آدم وحملناهم في البّر والحر ورزقناهم ﴿ :بشكل أشمل وبكل وضوح في آیة تكریم اإلنسان

  .1﴾ن الطّیبات وفضلناهم على كثیر مّمن خلقنا تفضیالم

  :ونضرب مثاال على واحدة من أنواع التربیة الجدیدة التي تختصر القیم العالمیة المطلوبة

  التربیة على حقوق اإلنسان

إن االهتمام بموضوع حقوق اإلنسان مصدره التأثر بالظروف السیاسیة واالجتماعیة التي تشهد تنامیا     

للعنف والجریمة  واإلرهاب في  مختلف األماكن وعلى الرغم من رصد الكثیر من  االستراتیجیات 

یة إال أن الشعور العسكریة والتكنولوجیا لمواجهة هذا العنف الذي مس الكثیر من المجتمعات اإلنسان

بالدور التربوي لمواجهة هذا المد بات ضروریا وهنا تولدت قناعات قوامها ان التربیة وحدها یمكن ان تقف 

في وجه المد الهائل من العنف واإلرهاب والتطرف في كل مكان، وانطالقا من هذه الحقیقة بات على 

  .هتمام  بقیم التسامح وحقوق اإلنسان الدول العربیة ان تطور منظوماتها التربویة في اتجاه اال

، ففي ذلك الوقت نشرت أعمال 2تعود جذور المعالجة الغربیة لحقوق اإلنسان إلى القرن السابع عشر     

جاك  حسبلوك  ویرى .The treatise of government   "1689 "،رسالتین من الحكومة 3لوك

وفي حالة مساواة، وأن لكل شخص حقوقا " كاملة حریة" أن الرجال یكونون طبیعیا في حالة : "دونللي

إن لحالة الطبیعة هذه قانون . طبیعیة في الحریة والمساواة، ولكن هذه الحالة الطبیعیة لیست ترخیصا

الطبیعة الذي یحكمها، والذي یلزم كل فرد، والمنطق الذي هو ذلك القانون یعلم كل البشریة ونظرا لكون 

فال ینبغي على أي فرد أن یؤذي فردا آخر في حیاته وصحته وحریته و الجمیع متساوین ومستقلین، 

ونتیجة لذلك . أي إن كل الناس في الحالة الطبیعیة لهم حق طبیعي في تنفیذ قانون الطبیعة". ممتلكاته

 .فإن لكل فرد الحق في حمایة حقوقه الطبیعیة من خالل المساعدة الذاتیة الفردیة والجماعیة

ولكن االنحیاز ورداءة الطبع، والعاطفة واالنتقام، تقود إلى االنتهاكات في : "دونلليویضیف جاك      

تنفیذ القانون الطبیعي وینجم عن هذه االنتهاكات، فوضى واضطراب یولدان رغبة في تكوین المجتمع 

  ل دون وهو ما یعني أن العقبات التي تحو 4".المدني والحكومة كعالج للعقبات الناجمة عن حالة الطبیعة

                                                 
1
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 .115،�ص�" حقوق���سان�العاملية�ب�ن�النظر�ة�والتطبيق"جاك�دونل��،��-4
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تنفیذ القانون الطبیعي هي تلك الصفات السلبیة المالزمة لإلنسان في الحالة الطبیعیة وهي الدافعة نحو 

  . مجتمع المدنيالتغییر بواسطة النظام الذي تقوم به مؤسسات ال

ومن ذلك الحین لم تظهر معالم المطالبة القویة بحقوق اإلنسان إال بعد تطورات داخل العالم      

. " التحرریة المطلقة" ـ الرأسمالي الذي یمر بموجة ثالثة من رأسمالیة الما بعد صناعیة، وما تسمى ب

 -  1سان كشعار للنضال السیاسي،التي قدمت حقوق اإلنوارتبط بروز دور المنظمات غیر الحكومیة 

االمر  ،بهذا التطور، واقصد به محاولة فرضه على بقیة العالم  -خاصة في عالم ما بعد الحرب الباردة

  .إلى معارضة شدیدة له في مختلف أرجاء العالم الذي ادى

تمّكن  المتمدرسین  ومن هنا كان على التربیة العربیة  التركیز على مجموع البرامج واألنـشطة التي      

المبادئ المتعلقة بهذه الحقوق، وهي تربیة تمكن األفراد من اإللمام " فهم" أو " معرفة " و" تعلم" من 

باألدبیات المتعلقة بالحقوق ، ومعرفة مجموعة من اآللیات، وصوال إلى امتالك القدرات التي تمكنهم من 

ندماجها في مناهج المواد الدراسیة، وعـبر المراحـل معرفة تعظیم هذه الحقوق وصیانتها و المطلوب هو ا

المخـتـــلقة ، منطلقة من اعتبار التربیة على حقوق اإلنسان، عملیة تربویة شاملة ، تستهدف تكوین 

من حیث هي  ذلك أنها تتجه إلى توعیة اإلنسان بحقوقه: الطالب،وبذلك تكون قد قدمت تربیة إنسانیة 

تربیة تتجه إلى توعیة اإلنسان بحقوقه، وٕالى تعزیز هذه الحقوق باعتبارها تشكل الماهیة الحقیقیة واألصلیة 

إن هذه . لإلنسان؛ فهي جوهر وجود الذات اإلنسانیة، وهي طبیعة هذه الذات بوصفها كائنا بشریا متمیزا

: وتربـیـة تـنـویریة عـقـالنیة ،2قق له ماهیته وجوهرهالتربیة، إذن، هي تربیة من أجل اإلنسان، من أجل ما یح

ألنـها تـؤسـس خطابها على مفاهیم تنویریة كالذات والعقل والحریة والتسامح واالختالف والكرامة والمساواة 

تدعو إلى إعادة النظر في مختلف القیم والمبادئ والسلوكیات : ، وتربــیـة نـقـدیـة 3والدیمقراطیة والمواطنة 

تهدف إلى تأسیس نسق قیمي سلوكي جدید : لتي تتنافى وحقوق اإلنسان المواطن، وتربیة قیمیه سلوكیة ا

   4یعتمد على إعمال العقل

إن التربیة على حقوق اإلنـسـان تهدف بوجه عام إلى تكوین الفرد تكوینًا متكامًال ، ویأخذ بعین       

ـوكـیـة والوجدانـیـة، لجعله على علم نظریًا وعملیًا، بحقوقه االعتبار كل مكوناته العقلیة والمعرفیة،والـسـل

  كالحق في الوجود والتفكیر والتعلیم  والممارسة، وهو أمر له مشروعیته في عالم مليء  وحقوق اآلخرین

                                                 
1DanièlLochak , « Les droits de l’homme » ,P :04  

2
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و كذلك  .وعلى مستوى األقطار المختلفة، ومنها العربیةبمظاهر انتهاك حقوق اإلنسان، دولیا وقومیا، 

  . بواجباته تجاه هذه الحقوق

، فإن إدماج ثقافة حقوق اإلنسان بیداغوجیا في الحقل التعلیمي، وٕان ترسیخ تلك الثقافة وفي النهایة    

ذلك كله، ، إن …عبر التربیة الشاملة، وٕان تأطیر ذلك كله داخل فضاء ثقافي مجتمعي عقالني تنویري

  .ورغم أهمیته التي عملنا على إبرازها، یتطلب تحضر الفعل السیاسي، وتمدن الممارسة السیاسیة

إن هذا المقتضى السیاسي، والذي یتأسس على دیمقراطیة حقیقیة، هو ما سیضمن انسجام      

نظریا وتشریعیا، ومن البیداغوجیا والتربیة والثقافة مع واقع اإلنسان، من حیث مدى االعتراف له بحقوقه، 

وأما أن یظل الكائن البشري موضوع استغالل وضرب وعنف، فإن . حیث مدى احترام هذه الحقوق عملیا

الدمج البیداغوجي والتنشئة التربویة والتثقیف التنویري ستظل كلها عملیات فوقیة تعوزها القاعدة التي 

  .تضمن لها المشروعیة العملیة

  الخاتمة 

إصالح التعلیم ال بد أن ینطلق من األسئلة الحقیقیة التي یفرزها الواقع على جمیع المستویات وأخیرا فإن 

وطرح البدائل الشجاعة والضروریة لوضع مشروع اإلصالح على السكة الصحیحة التي تسایر العصر 

التطور والحداثة وتستجیب لحاجات المتعلمین والمجتمع والدولة وتؤسس لثورة ثقافیة هادئة تمكن من 

  .والتقدم مع الحفاظ على الثوابت الثقافیة لتاریخ المغرب 

فهل سیستطیع العقل السیاسي من جهة والتربوي من جهة ثانیة صیاغة المشروع المجتمعي الحداثي 

  وتأسیس المدرسة العمومیة الجدیدة لتحقیق آمال المجتمع ؟

إصالح العملیة التربویة ال یكون إال من خالل  إننا نعتقد أن  تحقیق النتائج والغایات المرجوة  من     

  :رسم خارطة طریق تأخذ بالحسبان ما یلي

  المجتمع المدني والسیاسي (أوال ال بد من احتضان المدرسة من المجتمع بكامل أطیافه

  .لتصبح المدرسة شأنا ذا أولویة لدى الدولة واألسرة ) واألسري

  سین واإلداریین بمواصفات جدیدة تضاهي مواصفات ثانیا ال بد من إعداد جیل جدید من المدر

  .خریجي أحسن المدارس تكون قادرة على التربیة والتعلیم والتأثیر والتعبئة واإلبداع 

  ثالثا إعادة النظر في النموذج التربوي الذي أصبح متجاَوزا وتخطي المدرسة التلقینیة أي الحفظ

اة ویمّكن المتعلم من تطویر نفسه وذكائه واالستظهار، إلى نموذج یتوخى التعلم مدى الحی

 .ومهاراته وفتح الفرص أمام الذكاءات المتعددة وربط المدرسة بالحیاة العامة وسوق الشغل 
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  والجماعات رابعا ترجمة التوجهات الجدیدة في إطار نص تشریعي متكامل ملزم للدولة واألسر

  المحلیة والجمعیات العاملة في الحقل التعلیمي

 ربط المؤسسة بالتعلیم العالي من خالل مشروع تطویر التكوین المستمر لتمكین  خامسا

  .المدرسین من حصة سنویة لتطویر وتحیین معارفهم في مجال تخصصهم 

  للنجاح في مسار معین سادسا تفعیل إلزامیة التعلیم بمعناه الحقیقي وٕاعطاء كل تلمیذ فرصة

المدرسة مؤسسة للنجاح ”تساعده المؤسسة على ولوجه لتمكینه من االندماج االجتماعي و جعل 

  .ورافعة من رافعات التنمیة المحلیة والوطنیة “ في الحیاة

  :املراجع

  .1632/1704فيلسوف�انجل��ي�: جون�لوك. .1

     www.almadapaper.com      .�شار�الشداد�ا��ياوي�،�لغة�العوملة�،��مجلة�املدى .2

،�ترجمة�مبارك�ع���عثمان،�مكتبة���اديمية،�" حقوق���سان�العاملية�ب�ن�النظر�ة�والتطبيق"جاك�دونل��،� .3

 .1998القا�رة،��الطبعة��و��،�

 .115،�ص�" حقوق���سان�العاملية�ب�ن�النظر�ة�والتطبيق"جاك�دونل��،� .4

 .1997ة��نحطاط،�الواليات�املتحدة�طليعرجاء�غارودي،� .5

رسالة�تقدم���ا�الطالب�إ�����اديمية�. م�2008ز����سعد�عباس،�ظا�رة�العوملة�وتأث��ا��ا����الثقافة�العر�ية،� .6

العر�ية�املفتوحة����الدانمارك،��لية�القانون�والسياسة،�و���جزء�من�متطلبات�نيل�درجة�املاجست������العلوم�

 . السياسية

 .وملة�واملعلوماتية�����نظمة�ال��بو�ة�العر�ية،�أستاذ�العلوم�ال��بو�ة�ـ�ا��امعة�ال�اشميةسامح�محافظھ،�أثر�الع .7

،�حقوق���سان����املدرسة�املغار�ية محمد�عابد�ا��ابري،�ضمن�أعمال�ندوة�النقابة�الوطنية�للتعليم،�حول  .8

 .1989الدار�البيضاء،�املغرب،�يونيو�

�مؤتمر� .9 �إ�� �بحث�مقدم �وسبل�مواج���ا، �باملدرسة �املتعلقة �ال��بو�ة �العوملة �تحديات �منصور، �يوسف مصطفى

�املعاصرة" �والتحديات �الف��ة"�سالم ��� ��سالمية، �ا��امعة ��� �أصول�الدين �ب�لية �املنعقد م،�2-3/4/2007: ،

http://www.shamela.ws�،. 

، المنعقد "اإلسالم والتحدیات المعاصرة"مصطفى یوسف منصور، تحدیات العولمة التربویة المتعلقة بالمدرسة وسبل مواجھتھا، بحث مقدم إلى مؤتمر  .10

 م 3/4/2007-2: بكلیة أصول الدین في الجامعة اإلسالمیة، في الفترة
�و�لك�� .11 �التقليدي �التعليم �ب�ن �مقارنة �خالد، �ب�ت �عواطف �و�ياملط��ي، �العدد �إ�سانية، �علوم �مجلة ،35�،

 .،2007خر�ف�

، بحث "دور التربیة في الحفاظ على الهویة الثقافیة للمجتمع العربي " :هاني محمد یونس موسى .12

 .ت. غیر منشور، كلیة التربیة، جامعة بنها، د

13. DanièlLochak , « Les droits de l’homme » ,P :04 

14. L'Education, Victime De Cinq Pièges. Ricardo Petrella, Conseiller à la Commission Européenne, 
Professeur à l'Université Catholique de Louvain, auteur, entre autres, de Le Bien Commun. Eloge de la 
Solidarité, Editions Labor, Bruxelles, 1997 et Page Deux, Lausanne, 1998 
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  بإدارة التغري املدرسيالثقافة التنظيمية وعالقتها 

 )(عیسى المختار عطیة  . د/إعداد                                                                          

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مقّدمة   

افة مناحي الحیاة السیاسیة واالقتصادیة في ك وتغیرات إن ما یشهده عالم الیوم من تطّورات

واالجتماعیة والثقافیة والتكنولوجیة وغیرها بصورة متسارعة وبقدر ما یزداد هذا التسارع زاد االهتمام 

، هذا األمر أدى إلى إحداث تغییرات 1.بالمستقبل ، ویشتّد التساؤل عّما ستكون علیه صورة الغد القریب

أن الشيء الوحید " :االجتماع نظمها المختلفة، وفي هذا الصدد یقول علماءجوهریة للمجتمعات المس 

دي، عن قصد أو عن ادي أو غیر إر ا، فهو حالة مستمرة تحصل بفعل إر "الذي ال یتغیر هو التغییر نفسه

غیر قصد، بتخطیط مسبق أو بصورة عفویة تلقائیة أو بحكم الظروف، هذا التغیر ال یتحقق الهدف منه 

یصاحبه تغیر في السلوك واالفكار واالتجاهات وأنماط التفكیر وهذا ما یسمى بالثقافة التنظیمیة دون ان 

وهي من المفاهیم الحدیثة في االدارة التي تعد حجر الزوایة في اي تغیر،  فهي تشكل اإلطار العام للتغیر 

و المستقبل فأصبح من غیر الذي یقوده ویدفعه الي األمام  من خالل تصورات وأفكار استشرافیة ترنو نح

أحد أبرز المناهج  الممكن ان تتجاهل إدارة التغیر الثقافة التنظیمیة، لما تشكله من مجاًال حیویًا، باعتبارها

الحدیثة في إدارة التغیر والتطویر وتتصف العالقة بینهم بأنها عالقة تأثیر تبادلیة إذ تؤثر الثقافة التنظیمیة 

وسلوك باستراتیجیات التغییر المعتمدة في المنظمة، والتي بدورها تؤثر في  بما تشمله من قیم وعادات

  . سلوك وقیم ومعتقدات األفراد

ولهذا أضحت النظم التربویة الیوم هي المسئولة عن إحداث التنمیة الشاملة ،وهي مدعوة أكثر من أي 

السیاسیة واالقتصادیة  وقت مضى إلي تطویر ذاتها وتجدیدها لیس كاستجابة  لضغط جملة من الظروف

واالجتماعیة والعلمیة والتكنولوجیة،وٕانما كمبادرة ذاتیة تسعى إلیها بخطى مطمئنة تجعلها اكتر قدرة على 

مالئمة میول المتعلم واستعداداته وقدراته، فنجاح أي نظام تربوي یقاس بمدى قدرته على إیجاد التوافق 

  1.فرد وبین متطلبات التنمیة الشاملةواالنسجام بین الطموحات الذاتیة للمتعلم ال

لذلك تبدو الحاجة ملحة إلي إستراتیجیة لمواكبة التعلیم للمتغیرات من خالل استخدام شتى الطاقات 

  والجهود والوسائل المتاحة واستثمارها وتعبئتها، ومن هنا تبرز الحاجة إلي ترجمة المبادئ واألهداف في 

                                                 
)(عضو هیئة تدریس بجامعة الزیتونة .  
1 نحــو رؤیــة مســتقبلیة للتربیــة فــي القــرن الحــادي والعشــرین، المجلــة العربّیــة للتربیــة، المجلــد الســابع عشــر، . المنظمــة العربّیــة للتربیــة والثقافــة والعلــوم

 .5، ص 1997العدد األول 

 . 16ص 2008الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع،عمانطارق عامر أسالیب الدراسات المستقبلیة، دار 1

  .76، قطر ص1ط 1987عبد الغني النوري، اتجاهات جدیدة في التخطیط التربوي في البالد العربیة، دار الثقافة،2

  4، ص 1986عبدالدائم، عبد اهللا التخطیط التربوي، دار العلم للمالیین3
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إعداد معلمین ومدارس وفصول وتالمیذ وموارد  تلبي مطالب السیاسة التعلیمیة فيخطوات إجرائیة 

مالیة، ویتعداها إلى عملیة توقع وتنویر یعمل فیها بشكل یوازن بین الكم والكیف
1

والشك إن خلق هذا . 

التوازن یعد من أهم التحدیات التي تواجهها إدارة التغیر المدرسي في معالجة التزاید الكمي في أعداد 

الكیف من أجل إصالح الكم من خالل تطویر محتوى العملیة التعلیمة بما لك بالتركیز على ذالطالب و 

أن تحقیق التوازن بین الكم والكیف من شأنه إن یحل مشكالت الكم "یسهم في تحقیق أهدافه، والشك 

نفسها وعدم طغیان الكم على الكیف، وٕالي العنایة بمحتوى التعلیم ومضمونه وجوهره،باإلضافة إلي تلبیة 

المناهج وتطویرها، والطرائق وتحسینها، واإلدارة وتجویدها :وأهم ما في هذا المحتوى . الكمیةمطالبه 

ولذلك نقول بأن أهم عامل لنجاح التغیر هو اإلیمان به من قبل 2.والوسائل التعلیمة والكتب وخطط الدراسة

تنظیمیة تمیزها، فالثقافات  تشیر نتائج األبحاث إلى أن المدارس باختالفها لها ثقافاتالمشاركین فیه حیث 

، وعلیه، فإن الحجر األساس في إحداث 2001 فوالن،( التنظیمیة تقف أحیانًا في وجه التغییر التنظیمي

ومركز ثقل یدعم التغییر واعي التطویر المدرسي هو تغییر الثقافة التنظیمیة، وذلك من خالل بناء حراك 

التغییر في الثقافة المدرسیة للدفع بالتغییر والتطویر قبیل  برغبةالعاملینوالتطویر في التعلیم والتعلُّم وشحن 

  3الشروع في أي تجدید أو تغییر لتحسین األداء المدرسي

وتهدف هذه الورقة إلى إلقاء الضوء على الثقافة التنظیمیة وعالقتها بإدارة التغیر المدرسي من خالل 

 -:الوصول إلى األهداف التالیة

  ةالثقافة التنظیمی توضیح أهمیة -1

  التعریف بإدارة التغیر -2

 التعرف على العالقة بین الثقافة التنظیمیة وٕادارة التغیر المدرسي  -3

 - :الثقافة التنظیمیة

في النظام العام للمؤسسات، وتحظى باالهتمام الكبیر فهي  أساسیاً صرًا تعد الثقافة التنظیمیة عن

 أن یفهموا أبعادها وعناصرها،ا ومدیریها والعاملین على قادتهالمحدد الرئیسي لنجاحها أو فشلها وینبغي 

كما توفر فهي تدفع أعضائها إلي االلتزام والعمل الجاد واالبتكار والتحدیث والمشاركة في اتحاد القرارات 

الثقافة السائدة بأي مؤسسة إذا كانت قویة، طریقة واضحة لفهم كیفیة القیام باألشیاء، كما أنها توفر 

ات للمؤسسة، ولكن في الوقت نفسه یمكن أن تكون الثقافة التنظیمیة عائقا أساسیا ضد التغیی، الثب

  .واعتمادا على قوة الثقافة یمكن أن یكون لها تأثیر مهم على االتجاهات وسلوكیات أعضاء المؤسسة

                                                 
 
 

 لتعاطي التنظیميخالد عرار شراكة حقیقیة ولبنات لعصرنة ا 3
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   - :مفهوم الثقافة التنظیمیة: أوال

طرق إلى أهم هذه التعریفات في تتوجد تعریفات مختلفة للثقافة التنظیمیة، إذ سیقوم الباحث بال

 :اآلتي

كل مركب یتضمن المعرفة والمعتقدات، والفنون واألخالق  ":كما یعرفها ادوارد تایلور بأنها

اإلنسان باعتباره عضو في والقانون واألعراف وغیر ذلك من اإلمكانیات والعادات التي یكتسبها 

  1.المجتمع

لتي یشترك بها أعضاء عبارة عن مجموعة من االعتقادات والتوقعات والقیم ا"ویعرفها ویلن بأنها 

  2.المنظمة 

نمط من المعتقدات األساسیة واالتجاهات التي تؤثر بقوة على سلوك )" الحجي(فهي لدى    

  3".األعضاء في التنظیم وحوله لفترة زمنیة طویلة مخترقة المنظمة ذاتها

،والفلسفة الثقافة التنظیمیة بأنها منظومة المعاني والقیم والمعتقدات، واألعراف "وتعرف أیضا

والتوقعات التنظیمیة التي تخلق فهمًا مشتركًا بین أعضاء التنظیم والسلوك المتوقع من األعضاء فیه 

  4.وتساعد في حل مشاكالتهم 

وتعرف كذلك بأنها مجموعة القیم والمفاهیم األساسیة التي یتم إیجادها وتنمیتها داخل  مجموعات 

دید طریقة تفكیرهم وٕادراكهم وشعورهم تجاه بیئة العمل الداخلیة العمل في المنظمة وتعلیمها للعاملین لتح

  5."والخارجیة وتحدد سلوكهم وتؤثر في أدائهم وٕانتاجیتهم

وبالنظر إلي التعریفات السابقة نالحظ أن جمیعها تشترك بعنصر ممیز هو القیم، وتشیر هذه 

تجمع أفراد المؤسسة، حیث أن القیم معاییر السلوك التي و  القیم إلى االتجاهات واألفكار والمعتقدات

بأنه لكل مؤسسة ثقافةخاصة بها هنا المشتركة هي التي تشكل مفهوم الثقافة التنظیمیة؛ ویمكننا القول 

  .تمیزها عن غیرها

لقد أصبحت الثقافة التنظیمیة جانبا مقبوال وذا أولویة في كثیر من المنظمات  :أهمیة الثقافة التنظیمیة

ویمكن تلخیص أهمیة الثقافة  .المدیرین، فالكثیر من المدیرین یعتبرون الثقافة كأصل هامولدى كثیر من 

  1:التنظیمیة في النقاط التالیة

                                                 
،جامعة –من المؤسسات الجزائریة   .دارسة میدانیة على عینة  – أمال أیوب، دور التغییر الثقافي لقادة المنظمات في تحقیق التنمیة االداریة1

  74ص2014 ،دیسمبر 14 سكیكدة، مجلة رماح للبحوث والدارسات،العدد
 403،ص1995،)االردن(،المركز العربي للخدمات ،عمان 1التنظیمي طموسى المدهون وابراهیم الجزراوي ،تحلیل السلوك 6
  .261ص 2002أحمد إسماعیل حجي اقتصادیات التربیة والتخطیط التربوي،دار الفكر العربي 3
التربویة بكلیة الدراسات ،رسالة دكتوراه غیر منشورة، قسم اإلدارة  " الثقافة التنظیمیة السائدة في المدارس الثانویة في األردن " ،ملحم  أحمدعارف4

 .18ص.2002 العلیا،جامعة عمان،األردن
  131.ص 2000مصطفى محمود أبوبكر، دلیل التفكیر االستراتیجي وٕاعداد الخطة االستراتیجیة ، الدار الجامعیة اإلسكندریة5
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الثقافة التنظیمیة بمثابة دلیل لإلدارة والموارد البشریة، تشكل لهم نماذج السلوك والعالقات التي  -1

یجب إتباعها واالسترشاد بها فهي إطار فكري یوجه أعضاء المنظمة الواحدة وینظم أعمالهم، 

  وعالقاتهم؛

تعبر الثقافة التنظیمیة عن المالمح الممیزة للمنظمة عن غیرها من المنظمات، وهي كذلك مصدر  -2

فخر واعتزاز للموظفین بها، وخاصة إذا كانت تؤكد قیما معینة مثل االبتكار، والتمیز، والریادة، 

  والتغلب على المنافسین؛

ومساعدا لها على تحقیق أهدافها  الثقافة التنظیمیة القویة تعتبر عنصرا فعاال ومؤیدا لإلدارة -3

كما تسهل مهمة اإلدارة، وقادة الفرق، فال یلجئون إلى اإلجراءات الرسمیة أو . وطموحاتها

 الصارمة لتأكید السلوك المطلوب؛

تعتبر الثقافة التنظیمیة القویة میزة تنافسیة للمنظمة إذا كانت تؤكد على سلوكیات أخالقیة  -4

 العمیل؛كالتفاني في العمل، وخدمة 

تعتبر الثقافة التنظیمیة عامال هاما في جذب الموارد البشریة المالئمة فالمنظمات الرائدة تجدب  -5

 الموظفین الطموحین، والمنظمات

التي تبني قیم االبتكار التفوق تستهوي الموظفین المبدعین، والمنظمات التي تكافئ التمیز 

 والتطویر ینضم إلیها الموظفون المجتهدون؛

الثقافة التنظیمیة عنصرا هاما یؤثر على قابلیة المنظمة للتغییر وقدرتها على مواكبة  تعتبر -6

التطورات الجاریة من حولها؛ الثقافة التنظیمیة كأي عنصر آخر من عناصر المنظمة تحتاج إلى 

مجهودات واعیة تغذیها وتقویها، وتضمن لها االستقرار النسبي ورسوخها في أذهان الموظفین 

  .م لتعلیماتها والذي ینعكس جلیا على سلوكهم وعالقاتهموٕاتباعه

  :2مكونات الثقافة المنظمیة 

تحتوي الثقافة المنظمیة على عدة مكونات أو قوى لها تأثیر على سلوك األفراد، وهي التي تشكل 

تنعكس المحصلة الكلیة للكیفیة التي یفكر ویدرك ویعمل بها األفراد كأعضاء عاملین بالمنظمة، وهي التي 

إن الثقافة المنظمیة تتكون من عدة . على ممارسة اإلدارة وأسلوبها  في تحقق أهدافها وٕاستراتیجیتها

  : مكونات على النحو اآلتي

  

  

                                                                                                                                                         
، رسالة ماجستیر، جامعة أم القرى، السعودیة، "الثقافة التنظیمیة لمدیر المدرسة ودورها في اإلبداع اإلداري"محمد بن علي بن حسن اللیثي،  1

  .،غیر منشورة19- 16: ، ص ص2008

 155ص2005ة األولى، القاهرة، مصر، المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة، الطبع"اإلبداع التنظیمي  إدارة" الفاعوري، رفعت عبد الحكیم  2 
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القیم عبارة عن اتفاقات مشتركة بین أعضاء التنظیم االجتماعي الواحد حول ما هو  :القیم التنظیمیة. 1

مرغوب، وجید أو غیر جید، ومهم أو غیر مهم، وأما القیم التنظیمیة فهي تمثل القیم في بیئة مرغوب أو غیر 

  .العمل، وتعمل على توجیه سلوك العاملین ضمن الظروف التنظیمیة المختلفة

  :المعتقدات التنظیمیة.2

وكیفیة إنجاز وهي عبارة عن أفكار مشتركة حول طبیعة العمل والحیاة االجتماعیة في بیئة العمل،     

العمل والمهام التنظیمیة، ومن هذه المعتقدات أهمیة المشاركة في عملیة صنع القرارات، والمساهمة في 

  .العمل الجماعي، وأثر ذلك في تحقیق األهداف التنظیمیة

 1:األعراف التنظیمیة .3

وهي عبارة عن معاییر یلتزم بها العاملون في المنظمة، على اعتبار أنها معاییر مفیدة للمنظمة، مثال    

التزام المنظمة بعدم تعیین األب واالبن في نفس الوقت، هذه األعراف تكون غیر مكتوبة، وواجبة : ذلك

  .اإلتباع

 :التوقعات التنظیمیة .4

السیكولوجي غیر المكتوب، والذي یعني مجموعة من التوقعات،  تتمثل التوقعات التنظیمیة بالتعاقد    

یحددها أو یتوقعها الفرد من المنظمة، وكذلك تتوقعها المنظمة، خالل فترة عمل الفرد في المنظمة، مثال 

ذلك التوقعات المتبادلة بین الرئیس والمرؤوس، وبین الزمالء فیما بینهم، والمتمثلة بالتقدیر واالحترام 

  .دل، وتوفر بیئة تنظیمیة ومناخ تنظیمي، یساعد ویدعم احتیاجات الفرد النفسیة واالقتصادیةالمتبا

  : الطقوس والعادات التنظیمیة. 5

وتتمثل في األحداث واألنشطة التي یمارسها العاملون في المنظمة، والتي تعكس القیم والمثالیات         

األساسیة التي تسهم في زیادة االنتماء إلى المنظمة ، كطقوس التحاق موظف جدید بالمنظمة، وطریقة 

  . تحضیر وٕادارة االجتماعات، وطریقة الكالم والكتابة

  : للمنظمة الموروث الثقافي. 6

وهو تلك األحداث والمواقف التي مرت بها المنظمة، منها ما هو إیجابي، والتي تحاول المنظمة      

  .التركیز علیه ونشره واعتباره مرجع محفز لألفراد، ومنها ما هو سلبي تحاول المنظمة التغاضي عنه

ا تشمل علیه من قیم وطرق التفكیر، تمثل مكونًا رئیسیًا لمكونات الثقافة المنظمیة، وم: األخالقیات. 7

  :وأسالیب التعامل بین أفراد المنظمة واألطراف الخارجیة، وعادة ما تتكون أخالقیات المنظمة مما یلي

 أخالقیات األفراد التي یستمدونها من العائلة والدین واألصدقاء والمدرسة والمجتمع.  

 فةأخالقیات المهنة التي ترشد سلوكیات األفراد في الوظی. 

                                                 
مدخل استراتیجي إلدارة السلوك اإلنساني والتنظیمي في المنظمات : المدیر وتنمیة سلوك العاملین." طه، السید حسنینو أبو بكر، مصطفى محمود  1

  147ص 2005، الطبعة األولى، مصر"المعاصرة

مجلة القلعة                                                                                                                                                                                                     الثقافة التنظیمیة وعالقتھا بإدارة التغیر المدرسي      
)                                                                                                        12(العدد 



 
 

283 

  أخالقیات المجتمع الناتجة من النظام الرسمي القانوني، وما ینتج عنه من عادات وممارسات في

  . المجتمع

  -:للمدرسة الثقافة التنظیمیة

إطار معرفي مكون من االتجاهات والقیم : " بأنها) 2004جرینبرج، وبارون،( بشكل عام یعرفها 

ومعاییر السلوك والتوقعات التي یتقاسمها العاملون في المدرسة، حیث تتأصل هذه الثقافة في مجموعة من 

تمثل تحدیا كبیرا ألي تنظیم، تحدیا من هنا كانت الثقافة التنظیمیة  .1" الخصائص األساسیة التي یثمنوها 

یتمثل في كونها غیر ظاهرة للعیان، وتجمع بین أعضاء المنظمة الواحدة، وتمیزهم عن غیرهم من أعضاء 

المنظمات األخرى، لذلك نجد أعضاء المدرسة الواحدة یمیلون إلیجاد عالم خاص بهم، یجعلهم یختلفون 

 .عن الجماعات األخرى

  :لثقافة التنظیمیة في المدرسة فیما یليمن هنا تكمن أهمیة ا

هي بمثابة دلیل لإلدارة والعاملین، تشكل نماذج السلوك والعالقات التي یجب إتباعها واالسترشاد  -1

  .بها

تعتبر من المالمح الممیزة للمدرسة عن غیرها من المدارس، وهي محل فخر واعتزاز للعاملین  -2

  .ار والتمیزخاصة إذا كانت تؤكد قیما معینة مثل االبتك

تسهل مهمة اإلدارة على تحقیق أهدافها وطموحاتها، وتخفف من اللجوء على اإلجراءات الرسمیة  -3

  .الصارمة

تعتبر الثقافة التنظیمیة عنصرا جذریا یؤثر على قابلیة المدرسة للتغییر، وقدرتها على مواكبة  -4

  . التطورات الجاریة من حولها

 :خصائص الثقافة التنظیمیة المدرسیة

  حیث أن اإلنسان هو الكائن الوحید الذي یبدع عناصر الثقافة، ویرسم محتواها عبر : اإلنسانیة

 .العصور، حیث أنها تشكل شخصیته

  حیث أنها لیست غریزة فطریة، وٕانما مكتسبة من المجتمع المحیط، فلكل : االكتساب والتعلم

 .مجتمع إنساني ثقافة معینة محددة ببعد زماني وآخر مكاني

  حیث أن السمات الثقافیة تحتفظ بكیانها لعدة أجیال رغم ما تتعرض له المجتمعات : االستمراریة

من تغیرات مفاجئة أو تدریجیة، ویساعد على استمراریتها قدرتها على اإلشباع وتزوید األفراد بالحد 

 .2األدنى من التوازن

  

                                                 
 627ص2004، دار المریخ للنشر، الریاضتإدارة السلوك في المنظماجرینبرج، جیرالد وبارون، روبرت  1
 .73ص1998، دار الفكر العربي، القاهرةالثقافة الشخصیةسامیة الساعاتي،  2
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  حیث یترتب على استمراریة الثقافة تراكم السمات الثقافیة خالل عصور طویلة من : التراكمیة

الزمن، كما أن الطبیعة التراكمیة للثقافة تالحظ بوضوح في العناصر المادیة للثقافة أكثر منها في 

  .العناصر المعنویة

  عیة داخل الثقافة نفسها من جزء حیث یتم انتقال العناصر الثقافیة بطریقة وا: القابلیة لالنتشار

على آخر، ومن ثقافة مجتمع إلى ثقافة مجتمع آخر، كما أن االنتشار یتم مباشرة عن طریق 

 1.االحتكاك بین األفراد والجماعات

وفي ضوء هذه الخصائص یمكن تقسیم الثقافة التنظیمیة المدرسیة إلى أربعة جوانب من وجهة نظر 

 :الباحثین هي

 .حیث یتم بذل جهود مشتركة أكثر إنتاجیة من جهود فردیة: والعاملینأهداف للطالب  -1

یرى الطالب فیها والمعلم نفسه مستقال، ومركزا للجهود : عالقة األدوار بین الطالب والعاملین -2

 .المبذولة

األمر الذي یولد دافعیة داخلیة أكبر من انجاز المهمات، أكثر : أنظمة التقییم والتغذیة الراجعة -3

  .افعیة الخارجیةمن الد

حیث أن المدارس الفعالة تقف على قیم وأهداف وتوقعات لسلوكیات : رموز الهویة والهدف -4

  .الطالب من خالل الشعارات والملصقات ونماذج األدوار

 :الثقافة التنظیمیة المدرسیة والتغییر

( في التغییر مثل إلى وجود معاییر معینة في الثقافة المدرسیة فعالة ) 1985سافیر، وكبنج، ( أشار

ومثل هذه المعاییر تؤثر بشكل ) الزمالة، التوقعات العالیة، الثقة، الدعم، الرجوع على القاعدة المعرفیة

قوي مما یؤدي إلى تحسین مستمر، وفي غیاب هذه المعاییر فإن التغییر سیعتمد على المعلمین 

 . 2بشكل فردي ویقتصر على صفوف معینة دون غیرها

لقول أن الثقافة التنظیمیة ترتبط ایجابیا وبقوة مع تزاید تحصیل الطلبة ودافعیتهم، وبذلك یمكن ا

  :وٕانتاجیة المعلم ورضاه، ولكن هناك بعض األمور التي تؤدي إلى ضعف الثقافة المدرسیة، مثل

  عدم وضوح األهداف.  

  انعزال المعلم عن زمالئه وعن اإلداریین.  

  انخفاض مستوى التزام العاملین باألهداف المدرسیة.  

                                                 
 .25ص 2005، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، السعودیةرسالة ماجستیر الثقافة التنظیمیة وعالقتها باالنتماء التنظیمي،:حمد الشاوي1
 .22ص   2001المدرسیة، مجلة رؤى تربویة، المجلد األول، العدد الرابع، رام اهللالثقافة : لیانا جابر،2
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والثقافة المدرسیة تؤثر على جوانب عدیدة من نشاط العاملین في المدرسة، كما تؤثر في نوعیة التعلیم 

لجهد الذي یبذله في العمل، كما یؤثر على جودة الخدمات المقدمة، وعلى الطریقة التي الذي یریده الفرد وا

 :یتعاون بها مع أقرانه ورؤسائه والعالقات اإلنسانیة في العمل، حیث یبرز تأثیر الثقافة في الجوانب التالیة

 یبدي الفرد أي وهي أن یشعر الفرد بالحریة في أداء عمله، واالستقاللیة الذاتیة بحیث ال/ الحریة -1

 .مقاومة في االنضمام إلى فریق العمل مع زمالئه النجاز عمل ما

تستلزم أن یقف العاملون والمعلمون جمیعا على قدم المساواة، وأن تكون لهم جمیعا / المساواة -2

حقوق وامتیازات متساویة، وال تتجاهل المساواة الفروق الفردیة في النواحي العقلیة واالنفعالیة 

تماعیة، وبالتالي فإن المساواة من أقوى عناصر الثقافة التنظیمیة التي تقف خلف أداء واالج

  .العاملین في المنظمات، وتربط بها فكرة العدالة واإلنصاف

حیث یشكل األمن هاجسا رئیسا لكل موظف، إذ یخشى الموظف مواجهة مصاعب الحیاة / األمن -3

  .صادي یوفر له العمل بكفاءة وٕاخالصاالقتصادیة بعد التقاعد، فتحقیق األمن االقت

 : إدارة التغییر مفهوم

منذ ثالثینات القرن العشرین اهتم المتخصصون في هذا المجال بمفهوم إدارة التغییر باعتبارها 

فالعصر الحالي هو عصر  وسیلة تقنین التغییرات العشوائیة التي مصدرها رغبات وأهواء فردیة ،

التغیرات وتنهار فیه الفواصل الزمنیة والمكانیة بین الدول والمجتمعات، فالحدود المادیة بین الدول لم 

وقد تعددت مفاهیمهم لهذا المصطلح حسب تعد تؤثر على األعمال كما كان الوضع في الماضي، 

هم إلي مفهوم التغیر فالتغیر بالمعنى العام اختلف الباحثون في نظرتالزاویة التي یراها كل واحد منهم و 

  1التحول من نقطة التوازن المستهدفة وتعني االنتقال من حالة إلي أخرى في المكان والزمان " هو 

إحداث تعدیالت في أهداف وسیاسات اإلدارة أوفي أي  " : أما علي السلمي فیعرفه على أنه

أولهما مالئمة أوضاع المؤسسة وأسالیب عمل  ینمن عناصر العمل استهدافا ألحد األمر  عنصر آخر

اإلدارة ونشاطاتها مع تغیرات األوضاع الجدیدة في المناخ المحیط بها، وذلك بغرض إحداث تناسق 

  وتوافق بین المؤسسة والظروف

البیئیة التي تعمل فیها، وثانیهما استحداث أوضاع تنظیمیة وأسالیب إداریة وأوجه نشاط جدیدة تحقق 

سبقا عن غیرها من المؤسسات، وتوفر لها بالتالي میزة تنافسیة نسبیة تمكنها من الحصول على  ةللمؤسس

  .2مكاسب وعوائد

  

                                                 
  9ص 2000، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع ، المنصورة 1فاروق السید عثمان قوى إدارة التغیر في القرن الحادي والعشرین، ط1
  256 وزیع، القاهرة مصر ، صعلي السلمي، تطورالفكرالتنظیمي، دارغریب للطباعة والنشر والت2
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    :مسببات التغیر

مما الشك فیه أن ظاهرة النمو والتغییر حالة طبیعیة تالزم المنظمات الراغبة في االستمرار، وأن 

الضمور واالضمحالل والموت البطيء ال تكون إال للمنظمة التي ال تستطیع أن تواكب متطلبات حالة 

النمو والتغییر، ولعل الواقع المعاصر للمنظمات اإلنسانیة یؤكد باستمرار أهمیة النمو والتطور والتغییر، 

) بیئیة (قوى الخارجیة القوى الداخلیة، وال: ویمكن القول بأن هذه الظاهرة تعود لسببین رئیسیین، هما

  ). 185:  2002حمود، (

  ):Internal Forces (القوى والمسببات الداخلیة  - أوًال 

وهي القوى والمسببات الناشئة من داخل المنظمة بسبب عملیات المنظمة والعاملین فیها وغیرها،       

 :ومن بین هذه القوى والمسببات

أن تعزى القوى الداخلیة للتغییر إلى العملیات  وزمالؤه أنه من الممكن) Ivancevich(یرى 

اتخاذ القرارات، االتصاالت، العالقات بین األفراد، أما القوى والمسببات الناشئة : وتشمل العملیات. والناس

 .عن الناس فتتضمن تدني المعنویات وازدیاد نسبة الدوران الوظیفي  وغیرها

  )  External Forces(القوى والمسببات الخارجیة : ثانًیا

إن القوى والمسببات الناشئة من خارج المنظمة تلعب دوًرا أكبر بكثیر من القوى الداخلیة فیما یتعلق 

بالتغییر المنظمي، ویرى كثیرون أن القوى والمسببات الخارجیة هي الدافع والباعث الرئیسي لهذا التغییر، 

المتغیرات البیئیة الخارجیة للمنظمات، ومن هنا  وذلك أمر طبیعي نظًرا للتغییرات المتسارعة والكبیرة في

 . 1وجد الكتاب والباحثون اهتماًما زائًدا لهذه القوى والمسببات

  :ویمكن إیجاز أهم هذه المسببات فیما یلي 

حیث تستدعي هذه التغیرات، سواًء كانت سلبیة أو إیجابیة أن تقوم المنظمات العاملة بالتكیف 

شطتها مع المستجدات السیاسیة واالقتصادیة، وفي حال عدم قدرة المنظمة على وخلق التوازن في إطار أن

المالءمة مع هذه التغیرات، فإن ذلك من شأنه أن یعمل على اضمحالل األنشطة الجاریة في المنظمة 

 .وعدم قدرتها على البقاء واالستمرار

  :المتغیرات االجتماعیة والثقافیة الحضاریة-1

ت الحاصلة في البنیة التركیبیة للعالقات االجتماعیة والتطورات وغیرها من حیث تتطلب المستجدا  

الظواهر االجتماعیة بأن تقوم المنظمات باالستجابة الواعیة والمستمرة، لتلك المتغیرات بهدف المالءمة 

تها واالنسجام وعدم خلق االنفصام لعرى العالقات القائمة، وذلك بإجراء التغیرات والتطویرات في أنشط

  .التنظیمیة واإلداریة

                                                 
  .366ص 2004حسن حریم السلوك التنظیمي سلوك األفراد والجماعات في منظمات األعمال، دار حامد للنشر والتوزیع1
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  :التغیرات في القانون واألنظمة والتشریعات-2

نظمة، والتشریعات تستجیب كافة المنظمات العاملة لمختلف التغیرات الحاصلة في  القوانین، واأل

التي تصدرها الحكومات، أو المجالس، أو اإلدارات في المنظمات؛ بهدف االنسجام مع تلك المتغیرات، 

وهذا . وخلق الموازنة الدائمة في الركون العتماد هذه التشریعات كدالئل عمل تقتدي به المنظمات المختلفة

  .ما یستدعي التغیر والتطویر الدائم في هذا الشأن

 :1التغیرات التكنولوجیة-3

إن التطورات التكنولوجیة الحاصلة من الظواهر الفاعلة بالتغیر والتطویر، السیما وأن هذه 

التغیرات من شأنها أن تعمق أبعاد النهوض في الكفاءة التشغیلیة وزیادة اإلنتاجیة وتحسین النوعیة، وتعد 

لمستلزمات التغیریة للمنظمات في الوقت ظاهرة التطورات التكنولوجیة المعاصرة من أكثر وأبرز ا

 .الحاضر، السیما من خالل استخدام العدید من وسائل التطویر والتحدیث التكنولوجي حالی�ا

 .التغیرات في أذواق وحاجات المستهلكین-4

إن حاجات وتطلعات المستهلكین الدائمة هي التغییر، كما أن رغبة المنظمات في إشباع هذه الحاجات 

 .عات یكون بهدف تقدیم السلع المختلفة والخدمات المتنوعةوالتطل

ویعتبر هذا من أبرز العوامل الخارجیة في التغییر، إذ إن النمو االستهالكي والرغبة الدائمة في الحصول 

على صیغ مختلفة في إشباع الحاجات یعتبر مؤشًرا مهم�ا في استمرار المنظمة وبقائها باألسواق، السیما 

بشكل دائم العتماد سبل التطور والنمو والتغیر في مجال أنشطتها وابتكار األسالیب المختلفة  إذا اتجهت

 . 2لجذب المستهلكین واستقطابهم وتحقیق سبل إشباعهم للحاجات المتنامیة لدیهم

  :أسباب مقاومة التغییر

معها؛ لتكون مدخًال إن من المهم تفّهم أسباب مقاومة الّتغییر واستیعابها؛ حتى یمكن التعامل   

وعلى الّرغم من صعوبة تحدید جمیع أسباب . مهّمًا للقضاء على هذا الّنوع من المقاومة، أو ترویضها

  :مقاومة التغییر، إّال أن باإلمكان عرض أهمها، وتشمل

  .التمسك بالعادات والتقالید .1

بًا في فقدان الخوف على المصالح المادیة أو المعنویة، والتوهم بأن التغییر سیكون سب .2

 . بعض االمتیازات أو المكاسب

                                                 
  .351ص2004،داروائل2محمود سلمان العمیان، السلوك التنظیمي في منظمات األعمال، ط1

 .186-185ص 2002للنشر والتوزیع ،عمان،دار صفا1،خضیر كاظم محمود، السلوك التنظیمي، ط2
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  . االقتناع بالتغییر المراد إجراؤه أو ببعض جوانبهعدم  .3

  . عدم وضوح صورة التغییر، أو الجهل بحقیقته وأهدافه وٕاجراءاته وجوانبه األخرى .4

  . اإلّمعیة والتقلید األعمى لآلخرین .5

  . التكالیف البشریة والمادیة الباهظة للتغییر .6

  .التغییرالخوف من عدم القدرة على التكّیف مع متطلبات هذا  .7

  . االرتیاح مع الواقع الحالي واالقتناع به .8

  .التشبُّع والیأس واإلحباط، والملل من كثرة التجارب التغییریة الفاشلة .9

   .التصور الخطأ بعدم وجود تخلف إداري في الجهاز المقصود .10

االعتراف بوجود تخلف إداري، ولكن عدم القناعة بإمكانیة معالجته، عن طریق إعداد  .11

  .و خطة تغییر إداري، وتنفیذهمابرنامج أ

االعتراف بوجود تخّلف إداري، واالعتراف بإمكان معالجته؛ بإعداد وتنفیذ خطة أو برنامج  .12

على إعداد هذا البرنامج أو الخطة،  للتغییر اإلداري، ولكن عدم القناعة بكفاءة القائمین 

  .وتنفیذهما

التغییري، والمكلفین بتنفیذها، قد یلِحقون التصور بأن القائمین بإعداد الخطة أو البرنامج  .13

 .غیر شخصیة بعض الضرر بمصالح قائمة؛ ألسباب شخصیة أو 

، َیعّد نفسه أحد مهندسي الواقع الحالي، وَیعّد أي "الحرس الثوري القدیم"ألن المقاِوم من  .14

 1 .تغییر، اعتداًء شخصیًا على ذاته

  :أنواع الّتغییر

 :2أنواع للتغییر، تتمثل في اآلتيأشار عبدالكریم إلي أن هناك 

  .ویحدث من أجل أن ُتعّد المؤسسة نفسها لمجابهة التغیرات المتوقعة: التغییر المخّطط له-1

ویتم قسرًا عن رغبة المؤسسة، ویحدث نتیجة التطور والنمو الطبیعي في : التغییر غیر المخّطط له-2

  .المؤسسة، كازدیاد عمر العمال، وغیرها

، وقد ُیقابل بالرفض )السلطة(وُیفرض جبرًا على العاملین من جانب اإلدارة : لمفروضالتغییر ا-3

  .واإلحباط

                                                 
 .1995دار الفكر للنشر: عمان. عاصم األعرجي، دراسات معاصرة في التطویر اإلداري1

 . 123ص2004یةكلیة العلوم االقتصادیة والتجار: القاھرة. الشاملة  الجودة  إدارة  مدخل  خالل  من  المعاصرة  األعمال  منظمات  في  التغییر(یحیى برویقـات عبد الكریـم،  2
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 .ویتم بمشاركة العاملین في التخطیط للتغییر: التغییر بالمشاركة-4

  :إلى ثالثة أنواع من التغییر، وهي) 1974(أما في المیدان التربوي المدرسي، فقد أشار هوبرمان 

   .أي تلك التي تكمل التجهیزات المدرسیة: التغییر المادي  .1

وهو الذي یتناول عناصر المنهاج التعلیمي أو طرائق نقل المعلومات : التغییر في المفاهیم  .2

   .أو التقاطها

ة بین المعلمین والطلبة، أي في األدوار والعالقات المتبادل: التغییر في العالقات البشریة  .3

   .المعلمین أنفسهم وبین المعلمین واإلداریین، وبین 

وال بّد من تأكید أن الصعوبات والعقبات التي تواجهها إدارة التغییر، ال تنحصر فقط في التغییر        

ویأتي  مصدره خارجیا، في التغییر الذي یكون  - ورّبما بشكل أكبر- المخطط له داخلیا، وٕانما، أیضًا 

بشكل مفاجئ، وبشكل خاص التغییر الذي ال تكون له مقدمات تنذر بحدوثه، أو توفر نوعًا من اإلنذار 

   . 1)1997كاللدة، (الزمن حرجا لالستجابة له  المبكر، مما یجعل عامل 

  :اإلصالح من المكان الحقیقي - :العالقة بین الثقافة التنظیمیة وٕادارة التغیر المدرسي 

المتعلقة بالثقافة التنظیمیة والتغیر وما یتطلبه من إدارة واعیة من خالل العرض السابق لألدبیات      

بأهمیة هذا التغیر فإن العرض غیر مكتمل ما لم یتم توضیح العالقة بین هذین المفهومین  على الرغم 

اج الي تفصیل اكثر في في أن هناك عالقة تبادلیة بینهما ولكننا نحت من اإلشارة إلي ذلك في المقدمة

في أهمیة  تحوال لنظام التربوي من حالة إلى أخرى عنوانها المحاولة للوصول الي ادراك واعي وعمیق 

والفاعلیة في نظام المدرسـة، وذلك للوصول إلى مخرجات قادرة دائمًا على تلبیة التمیز والكفاءة 

ة، وبالتالي تحقیق التنافسیة على الصعید احتیاجات وتطلعات المستفیدین من نظام التعلیم في المدرس

العالمي ، فلم یعد مقبوًال أن تقوم المدرسة بإعداد مخرجات تعلیمیة أو لنقل إعداد طالب إلرضاء 

مجتمعها المحلي فقط، بل التحدي أمام المدرسة یتمثل بقٍدرتها على إعداد طالب عالمي لدیه المعرفة 

یع التغیر یتطلب منها أن تكون أكثر قدرة على التعلم الدائم والمهارات في عالم معرفي معلوماتي سر 

وكذلك اجمع الباحثین على أن تغییر الثقافة التنظیمیة من المتغیرات التي تحدث داخل وخارج أسـوارها،

للمنظمة لتتوافق مع تحدیات العصر تحتاج إلى إرادة التغییر والصبر على النتائج ألنها مرتبطة 

بالعنصر البشري وطرائق تفكیره وأنماط سلوكه، ومن أبرز المعوقات التي تقف أمام تطویر الثقافة 

  ن التغییر، وقیادة المدرسة علیها المسؤولیة إلزالة هذا الشعور، والبدایة التنظیمیة للمدرسة هو الخوف م

                                                 
  .اإلقلیمي للتربیة في البلدان العربیة مكتب الیونسكو : ترجمة أنطوان خوري، بیروت. كیف یحدث التغییر في التربیة؟). 1974. (م. ھوبرمان، أ 1
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یمكن إبراز العالقة تكون من خالل تحسین العالقات بین من هم في مهام قیادیة وبین جمیع العاملین

 :بین الثقافة التنظیمیة وٕادارة التغییر في االتي 

اتجاه إن الثقافة التنظیمیة تؤثر بشكل كبیر في البیئة المدرسیة ، خصوصا في مجاالت األداء والوالء   - 

التغییر، حیث أن والء العاملین بالمدرسة  ینشأ من االعتقاد القوي بأهداف وقیم النظام التربوي، لذلك 

  .فإن إستیعاب وفهم الثقافة التنظیمیة للعمل التعلیمي والتربوي سیخلق درجة عالیة من الوالء للمدرسة 

  .لها سمات عالیة وقدرة على التغییرمن المهم أن تتصف المنظمات التربویة بالمرونة نحو التغییر  - 

في حین أن ، عند سیطرة الثقافة البیروقراطیة یظهر العاملین مستوى منخفضا من الوالء تجاه التغییر - 

  .الثقافة اإلبداعیة والثقافة الداعمة تظهر مستوى عال من الوالء تجاه التغییر

مي مثل الثقافة الجماعیة من شأنه أن یؤدي إن خلق بیئة عمل داعمة أو ثقافة داعمة في الحقل التعلی - 

  .إلى كسب والء أفراد المدرسة في دعم ومساندة وٕانجاح عملیة التغییر في المنظمة

  :الفائدة التي تعود على المدرسة من التغییر

  خلق إدارة نموذجیة للمدرسة  .1

  تجهیز هیئة تدریس مسئولة تعمل دون رقابة  .2

تهیئة الجو المالئم لطلبة المدرسة تهیئة تربویة وعلمیة ذات قیم وخلق لخدمة المجتمع وجعلهم  .3

  قادرین على تحمل رسالة الحیاة 

  إنشاء هیئة تنظیمیة تقوم بالتغییر التلقائي وبالتغییر المنظم المخطط دون الحاجة لمباشرتها  .4

  . من الكافاءات الممتازة جعل المدرسة صرح تعلیمي یكون بتوفیر متطلبات المجتمع  .5

  مسایرة التطور العلمي  .6

  القدرة على المنافسة  .7

  لتالشي التخلف واالنعدام  .8

  لسهولة التعاون والتقارب بین مدیر المدرسة ومرؤوسیه وبینه وبین المدرسین والطلبة  .9

  لكسب االحترام بین اآلخرین  .10

  جعل المدرسة معمل تفریخ للعلماء واألبحاث العلمیة  .11

  .رفاهیة للشعوب توفیر ال .12

  -:وبعد العرض النظري السابق یمكن للباحث أن یخرج بمجموعة النتائج التالیة

ال سبیل لتحقیق اآلمال تطویر واقعنا التعلیمي إال إذا توفرت المتطلبات األساسیة للتغیر نه ونستنتج أ

  : المدرسي والتي من أهمها

-  
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یجب أن یحدد النظام التربوي رؤیته لنوعیة االتعلیم والمعرفة المراد تحقیقها،وأن : الرؤیة وااللتزام -

 .ل من خالل هذه الرؤیةیوضح التزامه بالعم

یجب أن یواكب العاملین بالمیدان التربوي للتغیرات الداخلیة والخارجیة والعمل من خاللها وما : االتصال -

  .تعنیه هذه التغیرات بالنسبة لهم ومدى استفادتهم منها، ومدى استفادة المدرسة والفئات المستهدفة أیضاً 

  . أي التعلیم والتدریب وٕادارة األداء ونظم المكافآت: عملیات ونظم التدعیم  -

أي إن كل عنصر من هذه العناصر یجب أن یتقدم مع العناصر األخرى في تناسق لتحقیق         

  . تغییر ثقافي فعال

ر المتعددة توافر إرادة التغییر وعزیمة التطویر ، والوقت الكافي إلجراء الدراسات وعملیات التطوی -

 .والنوعیة

توافر اإلمكانات المادیة التي تمكن من تحقیق التطویر المنشود، والبشریة القادرة على نقل األفكار  -

  . والمقترحات إلى حیز التنفیذ

  .تعزیز مشاركة المعلمین في التطویر المدرسي ومناقشتهم في المشاریع والخطط التطویریة -

وخیر ما نختم  والنوعیة التي تلزم التخاذ قرارات التطویر المدرسي، توافر البیانات والمعلومات الكمیة

 ﴿ ِإنَّ اللََّه ال ُیَغیُِّر َما ِبَقْوٍم َحتَّى ُیَغیُِّروا َما ِبَأْنُفِسِهْم ﴾:[11 :من سورة الرعدبه قوله تعالى

 :مراجع البحث

االستراتیجیة، الدار دلیل التفكیر االستراتیجي وٕاعداد الخطة ): 2000(أبوبكر، مصطفى محمود .1

  .الجامعیة اإلسكندریة
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  مجلة القلعة                                             مستوى توظیف معلمي مرحلة التعلیم الثانوي للتقویم المستمر            
 )12(في العملیة التدریسیة بمدینة زلیتن                                                                            العدد         

  التدریسیة بمدینة زلیتنمستوى توظیف معلمي مرحلة التعلیم الثانوي للتقویم المستمر في العملیة 

  )(محمد فرج أبوتبینة.ا/ إعداد

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : مقدمة

یعـــد التقـــویم أحـــد أهـــم األســـالیب التـــي یـــتم مـــن خاللهـــا تطـــویر التعلـــیم، فـــال نســـتطیع التطـــویر فـــي 

ـــالتقویم یعـــد مكونـــًا مهمـــًا مـــن  ـــائج التقـــویم،  ف ـــا إلـــى نت األهـــداف والمحتـــوى والمـــنهج التعلیمـــي إال إذا رجعن

یة التعلیمیة، وأحد األسالیب األساسیة التي ینهض علیها التعلیم في مراحله المختلفة إلصدار مكونات العمل

  . األحكام على النتائج التي یحققها التالمیذ في جمیع الجوانب

وتســعى العملیــة التعلیمیــة إلــى معرفــة مــا تــم تحقیقــه مــن أهــداف، ولهــذا أصــبح التقــویم ضــرورة مــن 

د علیها العملیة التعلیمیة في نجاحها في األعمال وطریقتهـا لتقـویم األسـالیب الضرورات التي یجب أن تعتم

لتســـتفید منهـــا فـــي معالجتهـــا للقصـــور الـــذي یظهـــر فـــي أداء المعلمـــین، و مـــن هنـــا كـــان ال بـــد مـــن وضـــع 

األهــداف لكــل عمــل، و معرفــة القــائمین علــى العمــل بطبیعــة األهــداف لكــي نضــمن ســیر العمــل، وضــمان 

هـــداف بالصـــورة الصـــحیحة، و معرفـــة الصـــعوبات وتـــدارك األســـباب والعـــالج وفـــق خطـــة الوصـــول إلـــى األ

  . مدروسة

ویعد التقویم التربوي حجر الزاویة فـي العملیـة التعلیمیـة، حتـى أصـبح عنصـرًا أساسـیًا مـن عناصـر 

ــیم؛ ألن نتائجــه النهائیــة هــي األســاس فــي أهــداف المــ نهج المــنهج التعلیمــي، و أحــد مرتكــزات تطــویر التعل

  . وطریقة التدریس

وتعد الكفایات بشكل عام من األمور المهمة التـي یجـب أن یمتلكهـا المعلمـین، وهـي تعنـي امـتالك 

ما یتطلبه العمل من معرفة ومهارات، ویمكن حصر الكفایة من وجهـین، األول بشـكلها الكـامن بأنهـا القـدرة 

ات الالزمـة لعمـل مـا، بحیـث یـتم أداءه بشـكل التي تتضمن مجموعة المعارف والمفاهیم والمهارات واالتجاه

مثالي، وصیاغة هذه القدرة على شكل أهداف تصف السلوك المطلـوب، وتحـدد مطالـب األداء التـي ینبغـي 

أن یمتلكهـــا الفـــرد، أمـــا الوجـــه الثـــاني فینظـــر إلـــى الكفایـــة بشـــكلها الظـــاهر، فیـــرى بأنهـــا األداء التـــي یمكـــن 

  )1.(سها بمعنى أنها مقدار ما یحققه الفرد في عملهمالحظتها وتحلیلها وتفسیرها وقیا

فتقــویم المتعلمــین هــو العملیــة التــي تســتخدم معلومــات مــن مصــادر متعــددة للحكــم علــى التحصــیل 

الدراســي لــدي الطــالب، ونتحصــل علــى المعلومــات باســتخدام وســائل القیــاس المختلفــة، كمالحظــات المعلــم 

  .لتالمیذه في الفصل

                                                 
)(

  .محاضر، بالجامعة األسمریة اإلسالمیة، كلیة التربیة
المسـتمر بالمرحلـة االبتدائیـة ومـدى توفرهـا لـدى معلمـي منطقـة المدینـة المنـورة، رسـالة ، الكفایـات الالزمـة للتقـویم 2010عیسى بـن فـرج المطیـري، _ 1

 .4ص . دكتوراه، كلیة التربیة، جامعة أم القرى
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  مرحلة التعلیم الثانوي للتقویم المستمر                                                         مجلة القلعةمستوى توظیف معلمي 
 )12(في العملیة التدریسیة بمدینة زلیتن                                                                            العدد         

المعلـــم بتغذیـــة راجعـــة منظمـــة تســـاعده علـــى معرفـــة مـــواطن الضـــعف فـــي  ویـــزود التقـــویم المســـتمر

أسلوبه، كما تساعده على التخطیط للدرس وتحدید أهداف واضحة یحققها المتعلمـون، ویساعــد أیضـًا علـى 

إعادة النظـر في اسـتراتیجیات التـدریس واختیــار الوســائل التعلیمیـة ذات الفاعلیـة، ویمكـن القـول بـأن عملیـة 

یم تكون مسار الطالب الدراسي في الفصل الواحد و تكون نقطة لمعرفة مواطن الضعف داخل العملیة التقو 

  .التعلیمیة، وبالتالي تعمل على تداركها وٕاصالحها، و من ثم تقویمها لیعود إلى المسار الدراسي الصحیح

  : مشكلة البحث

تعـد مكانـة المعلـم فـي التعلـیم مهمـة كبیـرة؛ ألنــه العنصـر األساسـي فـي الموقـف وهـو المحفـز لــدوافع        

التالمیــذ والمكــون التجاهــاتهم عــن طریــق أســالیب التــدریس المختلفــة وهــو أیضــًا العامــل الحاســم فــي مــدى 

نولوجیا من وسائل تساعد في سیر فاعلّیة عملیة التدریس، بالرغم من المستحدثات التربویة الكبیرة، وما للتك

ـــة التعلیمیـــة، ومـــع ذلـــك ال یمكـــن االســـتغناء عـــن دور المعلـــم ألنـــه الشـــخص الـــذي یراقـــب الخبـــرات  العملی

ـــم للعدیـــد مـــن المهـــارات  ویوجههـــا فـــي اتجـــاه األهـــداف، وهـــذا األمـــر بطبیعـــة الحـــال یتطلـــب امـــتالك المعل

ضروریة تتطلب جمع بیانات من مصادر متعددة باستخدام كالتخطیط والتنفیذ والتقویم، ویعد التقویم عملّیة 

أدوات فــي ضــوء أهــداف محــددة، للتوّصــل إلــى مجموعــة نتــائج  وصــفیة یســتند إلیهــا فــي إصــدار األحكــام 

واتخـاذ قــرارات، وهــذه القــرارات لهــا بــالغ األثــر علــى مسـتوى أداء المــتعّلم، ومــن بــین أنــواع التقــویم مــا یســمى 

ي یّتصف باالستمراریة، وال یمكن تجزئة المهارة الواحدة فیه، لكي ال یضـعف اتقانهـا، بالتقویم المستمر، الذ

وینظر للمتعلم نظرة تكاملیة تحمله شیئا من المسؤولیة مما یجعله أكثر إیجابیـة، ویقـوم أیضـًا علـى تحسـین 

  .األداء وتطویر المؤسسة التربویة من خالل االتصال بین المتعلم والمعلم

  :ثتساؤالت البح

  ما مستوى توظیف معلمي مرحلة التعلیم الثانوي للتقویم المستمر في العملیة التدریسیة ؟ _ 1

  ما مستوى توظیف معلمي مرحلة التعلیم الثانوي لألداء في العملیة التدریسیة ؟_ 2

  ما مستوى توظیف معلمي مرحلة التعلیم الثانوي ألداء األقران في العملیة التدریسیة ؟_ 3

  توى توظیف معلمي مرحلة التعلیم الثانوي لألداء القائم على المالحظة في العملیة التدریسیة ؟ما مس_ 4

  ما مستوى توظیف معلمي مرحلة التعلیم الثانوي لألداء باالختبارات الكتابیة ؟_ 5

  ما مستوى توظیف معلمي مرحلة التعلیم الثانوي للمقابالت في العملیة التدریسیة ؟_ 6

  :أهمیة البحث

تكمن أهمیة هذا البحث بتناوله موضوع تحدید الكفایات الالزمة للتقویم المستمر بالمرحلة الثانویـة لمـا      

لهذه المرحلة بعالقة بالتنشئة العلمیة الالحقـة للطـالب، ممـا یسـتوجب علـي المعلمـین اسـتخدام نظـام حـدیث 
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دیــد خطــوات العملیــة لتحســین جانــب مــن التقــویم یحســن عملیــة التعلــیم ویطورهــا، و مســاهمة نتائجــه فــي تح

  التقویم المستمر في العملیة التعلیمیة بالمرحلة الثانویة، وتفید نتائج هذا البحث أیضًا المعلمین والمشرفین 

لالطــالع علــى واقــع التقــویم المســتمر فــي هــذه المرحلــة وأهــم المشــكالت التــي تحــول دون التقــویم الصــحیح، 

  .ه المشكالتاألمر الذي یساعد في التغلب على هذ

  :أهداف البحث

  .التعرف على مستوى توظیف معلمي مرحلة التعلیم الثانوي للتقویم المستمر في العملیة التدریسیة_ 1

  .التعرف على مستوى توظیف معلمي مرحلة التعلیم الثانوي لألداء في العملیة التدریسیة_ 2

  .ألداء األقران في العملیة التدریسیةالتعرف على مستوى توظیف معلمي مرحلة التعلیم الثانوي _ 3

التعــرف علــى مســتوى توظیــف معلمــي مرحلــة التعلــیم الثــانوي لــألداء القــائم علــى المالحظــة فــي العملیــة _ 4

  التدریسیة 

  .التعرف على مستوى توظیف معلمي مرحلة التعلیم الثانوي لألداء باالختبارات الكتابیة_ 5

  .حلة التعلیم الثانوي للمقابالت في العملیة التدریسیةالتعرف على مستوى توظیف معلمي مر _ 6

  :حدود البحث

  .أجري هذا البحث على معلمي مدارس مرحلة التعلیم الثانوي بمدینة زلیتن: الحدود المكانیة

  .2019/  2018أجرى هذا البحث في العام الدراسي : الحدود الزمانیة

  .التعلیم الثانوي أجرى هذا البحث على معلمي مرحلي: الحدود البشریة

  :مصطلحات البحث

هو طریقة تستخدم لجمع بیانات موضوعیة ومعلومات باسـتخدام أدوات قیـاس متنوعـة فـي : التقویم

ضوء أهداف محددة للتوصل إلى تقدیرات كمیـة وأدلـة یسـتند إلیهـا إلصـدار أحكـام أو اتخـاذ قـرارات مناسـبة 

  )1.(تتعلق بالطالب أو بعملیة التعلیم

عرف بأنه نوع من التقویم یحدث أثناء تشكل تعلم التلمیذ ویكـون تصـحیحًا لمسـار : التقویم المستمر       

  )2.(العملیة التدریسیة ومعرفة تقدم التلمیذ وذلك من خالل تمارین صفیة وامتحانات ووظائف بیتیة

بــوي یصــاحب عملیــة التعلــیم بأنــه أســلوب مــن أســالیب التقــویم التر : ویعــرف الباحــث التقــویم المســتمر      

  .بصورة مستمرة، ویسعى إلى إتقان المتعلم للمهارات المستهدفة

  :أغراض التقویم المستمر

  .مساعدة المعلم في تخطیط أنشطة التدریس وتحسین أسلوبه، وتطویر أدائه داخل الصف المدرسي_ 1

  

                                                 
 10ص. ، القیاس والتقویم في العملیة التدریسیة، دار المسیرة، عمان2007صالح الدین محمود عالم، _ 1
 16ص. یم التربوي، الندوات واللقاءات التربویة، جمع وٕاعداد مركز البحوث التربویة، القیاس والتقو 1409سعد محمد الدوسري، _ 2

  ةمستوى توظیف معلمي مرحلة التعلیم الثانوي للتقویم المستمر                                                         مجلة القلع
 )12(في العملیة التدریسیة بمدینة زلیتن                                                                            العدد         



 
 

296 

مســـتویاتهم التـــي حققوهـــا، وتقـــدیم مراقبـــة التقـــدم الدراســـي للطـــالب بطریقـــة منهجیـــة منظمـــة، وتوضـــیح _ 2

  .التغذیة الراجعة إلرشادهم وتحدید توجهاتهم المستقبلیة

تقـــدیم خبـــرات وأنشـــطة تســـاعد الطـــالب فـــي المشـــاركة فـــي التقـــویم الـــذاتي ألدائهـــم ومراقبـــة كـــل مـــنهم _ 3

  .لتحصیله

التعلیمیــة لكــى تزیــد مــن اســتخدام مؤشــرات ألداء الطــالب والمســتوى المتوقــع مــنهم فــي ضــوء األهــداف _ 4

  )1.(مصداقیة التقویم

  الدراسات السابقة

بعنـــوان أثـــر اســـتخدام أســـلوب التقـــویم المســـتمر علـــى التحصـــیل الدراســـي لـــدى  1992دراســـة دمیـــاطي _ 1

طالبات العلوم االجتماعیة بكلیة التربیة بالمدینة المنورة، وهدفت هذه الدراسة إلى محاولة التعرف على أثـر 

لوب االختبارات المستمرة في تحصیل الطالب، واستخدمت الباحثة المنهج التجریبي في تطبیق استخدام أس

طالبــــة تــــم تــــوزیعهن عشــــوائیًا علــــى  54االختبـــارات ومالحظــــة أثــــره فــــي التحصــــیل وكانــــت عینـــة الدراســــة 

فــــي  0.01مجمــــوعتین، وتوصــــلت نتــــائج الدراســــة إلــــى وجــــود فــــروق ذات داللــــة إحصــــائیة عنــــد مســــتوى 

یل الدراســـي بـــین متوســـطي درجـــات كـــل مـــن المجمـــوعتین التجریبیـــة والضـــابطة لصـــالح المجموعـــة التحصـــ

األولــى، األمــر الــذي یؤكــد علــى األثــر الفعــال الــذي یؤدیــه أســلوب التقــویم المســتمر باســتخدام االختبــارات 

كار والمتابعة المتكررة على تحصیل الطالبات، ألن هذا األسلوب یتمتع بتحفیز الطالبات على زیادة االستذ

  )2.(المستمرة على التركیز في كل ما یقدم لهن أثناء التدریس

بعنوان التقویم البنائي في التدریس وأثره على التحصیل، وهدفت هذه الدراسة إلى  1406دراسة حسین _ 2

م، قیاس أثر استخدام التقویم البنائي في التدریس علـى تحصـیل الطـالب قبـل وبعـد التجریـب فـي مـادة العلـو 

و استخدم الباحث المنهج التجریبـي، وتكونـت العینـة مـن ثالثـة فصـول بنـین وبنـات، وتوصـلت إلـي النتـائج 

  :اآلتیة

  .ارتفاع متوسط تحصیل الطالب في المدارس الثالث في االختبار الثاني عن االختبار األول_ 1

  .ثالث عن الثانيارتفاع المتوسط لدى الجمیع في االختبار الثاني عن األول واالختبار ال_2

وهذا ما یدل علـى فاعلیـة التقـویم  0.01إن الفرق في الحالتین له داللته اإلحصائیة عند مستوى داللة _ 3

  )3.(بالنسبة للمعلم والطالب في رفع مستواهم العلمي) المستمر/ البنائي( 

ي الصفوف العلیا من بعنوان واقع التقویم المستمر لمهارات القراءة والمحفوظات ف 1424دراسة هادي _ 3

  المرحلة االبتدائیة، هدفت الدراسة إلى الكشف عن مدى مراعاة التقویم المستمر ألهداف تعلیم القراءة 

                                                 
 56ص. ، القیاس والتقویم التربوي والنفسي أساسیاته وتطبیقاته وتوجهاته المعاصرة2011صالح الدین محمود عالم، _ 1
حصــیل الدراســي لـــدى طالبــات العلــوم االجتماعیـــة لكلیــة التربیـــة أثــر اســتخدام أســـلوب التقــویم المســتمر علـــى الت"، 1992فوزیــة إبــراهیم دمیـــاطي، _ 2

 .12، مجلد 1المجلة العربیة للتربیة ، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم، عدد " بالمدینة المنورة 
 .7یة القطریة للتربیة والثقافة، العدد ، مجلة التربیة، اللجنة الوطن"التقویم البنائي في التدریس وأثره على التحصیل"، 1406حسین غري حسین، _ 3

  مجلة القلعة                                                 مستوى توظیف معلمي مرحلة التعلیم الثانوي للتقویم المستمر        
 )12(في العملیة التدریسیة بمدینة زلیتن                                                                            العدد         
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والمحفوظـــات فـــي الصـــفوف العلیـــا مـــن المرحلـــة االبتدائیـــة والتعـــرف علـــى األســـالیب المســـتخدمة مـــن قبـــل 

والكشــف عــن المشــكالت التــي تعــوق تطبیــق المعلمــین فــي التقــویم المســتمر لمهــارات القــراءة والمحفوظــات، 

التقـویم المسـتمر لمهــارات القـراءة و المحفوظـات، والتوصــل إلـى حلــول مناسـبة تسـاهم فــي االرتقـاء بمســتوى 

التقـویم المسـتمر لمهـارات القـراءة والمحفوظـات، وتوصـلت الدراسـة إلـى أن التقـویم المسـتمر لـم یـراع أهـداف 

إجـادة التلمیـذ للقـراءة الصـامتة فـي الصـفوف العلیـا وعـدم تـدریب الطـالب : تعلیم القراءة والمحفوظـات اآلتیـة

علیها من بدایة الصفوف العلیا من المرحلة االبتدائیة، وأیضًا عدم تنمیة المیل إلى القراءة لدى التالمیذ، و 

الحظـة، التمـارین الم: أكثر األسالیب استخدامًا عند تقویم التالمیذ في مهارات القراءة هي األسالیب التالیـة 

الصــفیة، الحــوارات والمناقشــة والواجبــات المنزلیــة، كمــا بینــت نتــائج الدراســة أن أهــم المشــكالت التــي تحــول 

دون تطبیق التقویم المستمر هي قلة الدورات التدریبیة، وكثرة أعـداد التالمیـذ فـي الصـف الواحـد ، وضـعف 

مقترحة كعمل دورات تدریبیـة للمعلمـین فـي التقـویم تفاعل أولیاء األمور، وأوضحت الدراسة بعض الحلول ال

المســتمر، وتقلــیص محتــوى مقــررات القــراءة والمحفوظــات وبنــاءه وفــق المهــارات المطلوبــة، وأشــارت نتــائج 

مهــارة مــن ) 17(البحـث أیضــًا إلــى أن تـدریبات كتــاب القــراءة والمحفوظــات فـي الصــف الرابــع راعـت قیــاس 

بات كتــاب القــراءة والمحفوظــات فــي الصــف الخــامس االبتــدائي قیــاس ، وراعــت تــدری%) 85(بنســبة ) 20(

، وراعـت تــدریبات كتــاب القــراءة والمحفوظـات فــي الصــف الســادس %) 80(بنســبة ) 20(مهـارة مــن ) 16(

  )1%).( 90(بنسبة ) 20(مهارة من ) 18(االبتدائي قیاس 

مبكـرة مـن المرحلـة االبتدائیـة للبنـین بعنوان واقع التقویم المستمر في الصفوف ال 1427دراسة الشهري _ 4

مـن وجهـة نظـر المعلمـین والمشـرفین وأولیـاء األمـور بمحافظـة الطـائف، هـدفت الدراسـة علـى الوقـوف علـى 

اإلیجابیات والسلبیات التي ظهرت بعد تطبیق التقویم المستمر في الصـفوف المبكـرة مـن المرحلـة االبتدائیـة 

الصعوبات التي واجهت التطبیق وتحدید الممارسات المختلفـة مـع في محافظة الطائف، والتعرف على أهم 

 278معلمـًا و  223التقویم المستمر من خالل استبانات صممت لهذا الغرض، وتكونت عینة البحـث مـن 

مشرفًا تربویًا، و من أهـم النتـائج التـي توصـلت إلیهـا الدراسـة ضـعف اهتمـام األسـرة بنتـائج  13ولي أمر و 

، وأیضــُا  كثــرة أعــدد الطــالب بالصــفوف الدراســیة، وعــدم وجــود آلیــة تســاعد المعلــم علــى التقــویم المســتمر

  )2.(التطبیق الجید لنظام التقویم المستمر

بعنوان العالقة االرتباطیة بین التقویم المستمر واالختبار التحصـیلي فـي الحكـم  1429دراسة الزهراني _ 5

دفت الدراســـة إلـــى التعـــرف علـــى العالقـــة بـــین التقـــویم علـــى مســـتوى التالمیـــذ العلمـــي فـــي الریاضـــیات، وهـــ

  المستمر واالختبار التحصیلي على مستوى التالمیذ، واستخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي 

                                                 
، واقـع التقـویم المســتمر لمهـارات القــراءة والمحفوظـات فـي الصــفوف العلیـا مــن المرحلـة االبتدائیـة، رســالة ماجسـتیر غیــر 1424سـعید سـعد هــادى، _ 1

  .منشورة، جامعة أم القرى، كلیة التربیة، مكة المكرمة
رســالة ماجســتیر غیــر منشــورة، جامعــة أم " ویم المســتمر فــي الصــفوف المبكــرة مــن المرحلــة االبتدائیــة للبنــینواقــع التقــ"، 1427بنـدر ســالم الشــهري، _ 2

  .القرى، مكة المكرمة

  مستوى توظیف معلمي مرحلة التعلیم الثانوي للتقویم المستمر                                                         مجلة القلعة
 )12(ة التدریسیة بمدینة زلیتن                                                                            العددفي العملی         
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التحلیلــــي، واعتمــــد الباحــــث علــــى مجموعــــة أدوات فــــي هــــذه الدراســــة كســــجل التقــــویم المســــتمر، واالختبــــار 

تلمیــذ بالصـف الثالـث االبتــدائي فـي ســت  461ونـت عینـة الدراســة مـن التحصـیلي، واسـتبانة للمعلمــین، وتك

  .معلم یدرسون مادة الریاضیات للصف الثالث االبتدائي 15مدارس، و 

عــدم وجــود عالقــة ارتباطیــة ذات داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى : وتوصــلت الدراســة إلــي النتــائج اآلتیــة      

درجـات االختبـار التحصـیلي بالنسـبة لجمیـع التالمیـذ، أمـا  بین رتب التقویم المسـتمر ورتـب) 0.05( داللة 

علــى مســتوى المــدارس توجــد عالقــة فــي مدرســتین مــن أصــل ســت مــدارس، وعــدم وجــود توافــق بــین رتــب 

التقویم المستمر ورتب درجات االختبـار التحصـیلي، وممارسـة معلمـي الریاضـیات للصـف الثالـث االبتـدائي 

یم المســــتمر، وبدرجــــة متوســــطة ألســــالیب جمــــع المعلومــــات للتقــــویم كانــــت بدرجــــة متوســــطة لتطبیــــق التقــــو 

المســـتمر، و بدرجـــة عالیـــة للممارســـات المتصـــلة بنتـــائج التقـــویم المســـتمر ، وعـــدم وجـــود فـــروق ذات داللـــة 

ـــدائي فـــي التقـــویم المســـتمر  ـــث االبت ـــین متوســـطات ممارســـات معلمـــي الریاضـــیات للصـــف الثال إحصـــائیة ب

  )1.(قویم المستمر ، وبأسالیب جمع المعلوماتالمتصلة بكیفیة تطبیق الت

بعنوان مجاالت التقویم وأدواته التي یستخدمها معلمو ومعلمات التربیة اإلسالمیة  2007دراسة الجالد _ 6

في تقویم الطلبة في دولة اإلمارات، هدفت إلى التعرف على مجاالت وأدوات التقـویم التـي یتبعهـا المعلمـین 

سالمیة في ضوء متغیرات الجنس والمؤهل العلمي وعدد سنوات الخبرة، وكـان المـنهج في تدریس التربیة اإل

فقــرة موزعــة علــى ) 42(المســتخدم فــي الدراســة المــنهج الوصــفي، واعتمــد الباحــث علــى اســتبانة مكونــة مــن 

مــــن اإلنــــاث تــــم ) 49(مــــن الــــذكور و ) 38(معلمــــًا ومعلمــــة ) 87(ثمانیــــة مجــــاالت، وتكونــــت العینــــة مــــن 

  .هم بالطریقة العشوائیةاختیار 

وأسـفرت النتـائج علـى أن درجـة اسـتخدام معلمــي ومعلمـات التربیـة اإلسـالمیة جـاءت بدرجـة متوســطة،      

وجــاء المجــال المتعلــق باســتخدام األنشــطة فــي المرتبــة األولــى، أمــا بالنســبة للمجــال المتعلــق بفئــات الــنفس 

وجــود أثــر دال إحصــائیًا لمتغیــرات الجــنس والخبــرة الحركیــة جــاءت مــا قبــل األخیــرة، و كشــفت النتــائج عــن 

والمؤهـل العلمـي علـى درجـات اسـتخدام المعلمـین والمعلمـات ألدوات التقـویم علـى مجـاالت الدراسـة الثمانیـة 

  )2.(والمجاالت مجتمعة

بعنوان الكشف عن ممارسات المعلمین في التقویم الصـفي بالمرحلـة الثانویـة،  2003دراسة الدوسري، _ 7

ت إلى التعرف على ممارسات المعلمین في التقویم الصـفي بالمرحلـة الثانویـة فـي البحـرین، واسـتخدمت هدف

معلــم ) 600(محـاور علـى ) 3(فقـرة، موزعـة علـى ) 26(الدراسـة المـنهج الوصـفي، وتكونـت االسـتبانة مــن 

  المعلمین یستخدمون ومعلمة تم اختیارهم عشوائیًا من المدارس الثانویة، وأوضحت النتائج أن الكثیر من 

                                                 
، العالقـة االرتباطیـة بـین التقـویم المسـتمر واالختبـار التحصـیلي فـي الحكـم علـى مسـتوى التالمیـذ العلمـي 1429سفر بن حسـن بـن سـعد الزهرانـي، _ 1

 .ت، رسالة ماجستیر، كلیة التربیة، جامعة أم القرى، السعودیةفي الریاضیا
، مجاالت التقویم وأدواته التي یستخدمها معلمو ومعلمـات التربیـة اإلسـالمیة فـي تقـویم الطلبـة فـي دولـة االمـارات، مجلـة 2007ماجد زكى الجالد، _ 2

  .204 – 171، )3( 4جامعة الشارقة للعلوم الشرعیة واإلنسانیة، 

  القلعةمستوى توظیف معلمي مرحلة التعلیم الثانوي للتقویم المستمر                                                         مجلة 
 )12(في العملیة التدریسیة بمدینة زلیتن                                                                            العدد         
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األدوات التقلیدیــة فــي تقــویم طلبــتهم كاالختبــارات بأنواعهــا، ویســتخدمون العوامــل غیــر المرتبطــة بالتحصــیل 

الدراســـي بشـــكل كبیـــر فـــي تقـــدیر درجـــة طلبـــتهم فـــي المقـــرر، ووجـــود عوامـــل كثیـــرة تـــتحكم فـــي المتغیـــرات 

  )1.(المرتبطة بممارسات المعلم في التقویم الصفي

بعنــوان أســالیب التقــویم التــي یســتخدمها معلــم المرحلــة الثانویــة بمــدارس  2001البــاز والمطــوع دراســة _ 8

البحرین، هدفت إلى التعـرف علـى أسـالیب التقـویم الشـائعة التـي یسـتخدمها معلـم المرحلـة الثانویـة بـالبحرین 

االختالف الموجـود بـین من خالل أنواع األسالیب واألدوات المستخدمة، وكیفیة استخدام المعلم لها، ومدى 

الطــالب فــي هــذه األســالیب بــاختالف جــنس الطــالب وتخصصــهم ومســتواهم الدراســي، واســتخدمت الدراســة 

  .المنهج الوصفي

وأسفرت النتائج على أن أكثر أسالیب التقویم التـي یسـتخدمها المعلـم هـي الواجبـات المنزلیـة، واألسـئلة      

الــدروس، وكانــت أقــل أســالیب التقــویم اســتخدامًا هــي المقــابالت الصــفیة، واالختبــارات الشــهریة، وتحضــیر 

وقیــاس العالقــات االجتماعیــة، والمشــروعات، واالختبــارات األســبوعیة، واالختبــارات الشــفویة، أمــا األســالیب 

المســتخدمة بنســبة متوســطة فكانــت عبــارة عــن االختبــارات نصــف الشــهریة، والتقــاریر البحثیــة، والمالحظــة 

  )2(.داخل المختبر

ــة البحــث اســتخدم الباحــث المــنهج الوصــفي الــذي یحــاول وصــف مســتوى توظیــف معلمــي مرحلــة : منهجی

التعلــیم الثــانوي للتقــویم المســتمر داخــل مــدارس مدینــة زلیــتن، ویحــاول هــذا المــنهج أیضــًا أن یقــارن ویفســر 

  .النتائج للتوصل إلى تعمیمات ذات معنى یزید بها رصید المعرفة عن الموضوع

قام الباحث بتصـمیم اسـتمارة اسـتبیان خاصـة بموضـوع البحـث وذلـك باسـتخدام مقیـاس لیكـرث : البحثأداة 

اسـتمارة اسـتبیان علـى ) 160(الخماسي، حیـث تـم توزیـع اسـتمارة االسـتبیان علـى عینـة البحـث التـي بلغـت 

ت االسـتبیان علـى معلمي مرحلـة التعلـیم الثـانوي ببلدیـة زلیـتن، فكانـت نسـبة اسـتجابة عینـة البحـث السـتمارا

  :النحو التالي 

  نسبة استجابة عینة البحث الستمارات االستبیان) 1(جدول رقم 

 النسبة القابلة للتحلیل عدد االستمارات المستلمة عدد االستمارات الموزعة

160 150 146 91% 

للتأكد من أن أداة البحث تؤدي إلى الكشف عن الظـواهر والسـمات التـي : اختبار صدق وثبات أداة البحث

  یجرى من أجلها البحث، ولتأكید صالحیة فقرات األداة قام الباحث بعرض هذا االستبیان على مجموعة 

                                                 
  .90، الكشف عن ممارسات المعلمین في التقویم الصفي بالمرحلة الثانویة، مجلة رسالة الخلیج العربي، العدد 2003شد حماد الدوسري، را_ 1
، عبـــداهللا یوســـف المطـــوع، أســـالیب التقـــویم التـــي یســـتخدمها معلـــم المرحلـــة الثانویـــة بمـــدارس البحـــرین، مجلـــة التربیـــة، 2001خالـــد صـــالح البـــاز، _ 2

  .53 – 40، 2، ع البحرین

  مستوى توظیف معلمي مرحلة التعلیم الثانوي للتقویم المستمر                                                         مجلة القلعة
 )12(العدد     في العملیة التدریسیة بمدینة زلیتن                                                                                
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من المحكمین، وقد تمت االستجابة آلراء المحكمین بإجراء ما یلزم من حذف وتعدیل في ضـوء المقترحـات 

  .المقدمة

لقیــاس ثبــات وصــدق األداة والتحقــق مــن وضــوح العبــارات الــواردة فــي اســتمارة االســتبیان تــم : ثبــات األداة 

  :حساب معامل اختبار ألفا كرونباخ للصدق والثبات لجمیع أسئلة االستبیان، فكانت النتائج كما یلي 

  بیانیبین نتائج اختبار ألفا كرونباخ لقیاس ثبات أسئلة استمارة االست) 2(جدول 
 معامل ألفا كرونباخ الفقرة

 %83 جمیع فقرات االستبیان

وهي مرتفعة، وتشیر ) 0.83(یتضح أن درجة الثبات الكلیة الستمارة االستبیان كانت ) 2(من الجدول رقم 

إلى تمتع االستبیان بدرجة عالیة مـن الثبـات، وتشـیر إلـى أن اسـتمارة االسـتبیان فـي صـورتها النهائیـة قابلـة 

للتوزیع، وبذلك یكون الباحث قد تأكد من صدق وثبات اسـتبیان البحـث ممـا یجعلـه علـى ثقـة تامـة بصـحته 

  .وصالحیته لتحلیل النتائج

قام الباحث باختبـار تسـاؤالت البحـث وذلـك بعـد تحلیـل ومعالجـة  :تحلیل البیانات واختبار تساؤالت البحث 

بواقع مستوى توظیف معلمي مرحلـة التعلـیم بیان، والمتعلقة البیانات التي تم تجمیعها بواسطة استمارة االست

، فكانــت اإلجابــة علــى التســاؤالت علــى النحــو الثــانوي للتقــویم المســتمر فــي العملیــة التدریســیة بمدینــة زلیــتن

  :التالي 

ما مسـتوى توظیـف معلمـي مرحلـة التعلـیم الثـانوي للتقـویم المسـتمر : إجابةالتساؤل األول والذي مفاده 

  ؟لعملیة التدریسیةفي ا

ببلدیــة زلیــتن حــول توظیــف التقــویم المســتمر فــي العملیــة معلمــي مرحلــة التعلــیم الثــانوي لمعرفــة وجهــة نظــر 

  .حول المتوسط العام لجمیع إجابات أسئلة استمارة االستبیان لعینة البحث Tالتعلیمیة یتم استخدام اختبار 

على فقرات االستبیان  لمي مرحلة التعلیم الثانويمعنتائج استجابة أفراد عینة البحث من ) 3(جدول 
  .المتعلقة بمستوى توظیف المعلمین للتقویم المستمر في العملیة التعلیمیة

 التساؤل األول

المتوسط 

الحسابي 

X 

االنحراف 

المعیاري 

S 

 Tقیمة 
الداللة 

Sig 

درجة 

 الموافقة

 ما مستوى توظیف معلمي مرحلة التعلیم

 الثانوي للتقویم المستمر في العملیة التدریسیة؟
 عالیة 0.00 26.10 0.373 3.81

وهــذا یعنــي أن المتوســط  0.05أقــل مــن  0.00نجــد أن مســتوى المعنویــة المحســوب ) 3(مــن الجــدول رقــم 

العام إلجابات عینة البحث لجمیع عبارات استمارة االستبیان المتعلقة بالتساؤل األول یختلف عن المتوسط 

ــــارات ) 3(المفتــــرض  ــــع هــــذه العب ــــث أن المتوســــط الحســــابي لجمی ــــر مــــن المتوســــط ) 3.81(وحی كــــان أكب

  هناك درجة متوسطة من ني أن فهذا یع) 4.20–3.41(وهو یقع في منطقة القبول ) 3(المفترض 

  مجلة القلعة          مستوى توظیف معلمي مرحلة التعلیم الثانوي للتقویم المستمر                                               
 )12(في العملیة التدریسیة بمدینة زلیتن                                                                            العدد         
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توظیف التقویم المستمر في العملیة التعلیمیة لدى معلمي مرحلـة التعلـیم الثـانوي ببلدیـة زلیـتن، وتعـزى 

رات التقویم، ونقص المهارات الفنیة، عدم االهتمام باألسالیب الحدیثـة هذه النتیجة إلى عدم االلمام بمها

  .للتقویم

ما مستوى توظیف معلمي مرحلة التعلیم الثانوي لألداء في العملیة : إجابة التساؤل الثاني والذي مفاده 

  ؟ التدریسیة

مرحلــة التعلـــیم حــول المتوســـط لعینــة واحـــدة للتعــرف علــى مســـتوى توظیــف معلمـــي  Tتــم اســتخدام اختبـــار 

  .الثانوي لألداء في العملیة التدریسیة

  

  

  

  

نتائج استجابة أفراد عینة البحث من معلمي مرحلة التعلیم الثانوي على فقرات االستبیان ) 4(جدول 
  .المتعلقة باألداء وتوظیفھ في العملیة التدریسیة

رة
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1 
ش�فوي (أكلف الطالب بعرض توضیحي 

 ).أو عملي لتوضیح مفھوم أو فكره
 عالیة 0.00 18.230 0.958 3.89

2 
أكل����ف الط����الب ب����أداء عمل����ي لمھم����ات 

 .محددة إلظھار المعرفة
 عالیة 0.00 12.369 0.935 3.79

3 
أقَوم الطالب عن طریق ع�رض انت�اجھم 

 ).أنشطةواجبات أو (
 عالیة 0.00 13.858 0.887 4.08

4 
أج���ري من���اظرة ب���ین ف���ریقین للمح���اورة 

 .والنقاش حول قضیة ما
 عالیة 0.00 16.748 1.031 3.48

 متوسطة 0.093 8.057 1.085 2.94 .أقوم الطلبة عن طریق لعب األدوار 5

وهـي ) 0.093(فـي المرتبـة الخامسـة فكانـت قیمـة مسـتوى المعنویـة المشـاهد تسـاوي ) 5(جاءت الفقـرة رقـم 

أي أن متوســـط إجابـــة هـــذه الفقـــرة ال یختلـــف عـــن المتوســـط ) 0.05(أكبـــر مـــن مســـتوى المعنویـــة المعتمـــد 

منطقــة الحیــاد  فانــه یقــع فــي) 2.94(وحیــث أن متوســط مفــردات العینــة لهــذه الفقــرة یســاوي ) 3(االفتراضــي 

  وبالتالي فإن درجة الممارسة تكون متوسطة مما یعني أن ، وبذلك یتجه رأي المستجوبین نحو الحیاد

  مستوى توظیف معلمي مرحلة التعلیم الثانوي للتقویم المستمر                                                         مجلة القلعة
 )12(في العملیة التدریسیة بمدینة زلیتن                                                                            العدد         
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معلمــي مرحلــة التعلــیم الثــانوي بــزلیتن یســتخدمون إلــى حــد مــا لعــب األدوار لتقــویم طالبهــم، ویعــزى الباحــث 

جدیدة على المعلمین األمر الذي یجعل المعلم غیر قادر بالقیام به، أو  هذه النتیجة إلى أن الفكرة قد تكون

  .االبتعاد عنه خوفًا من نتائجه، أو نتیجة نقص االمكانات للقیام بهذا األمر

ومن خالل النتائج السابقة والمتعلقة بتحلیل اتجاهات أراء المعلمین بمرحلة التعلیم الثانوي بـزلیتن، ولمعرفـة 

) (Tلمــي مرحلــة التعلــیم الثــانوي لمســتوى األداء فــي العملیــة التعلیمیــة، یــتم إجــراء اختبــارمســتوى توظیــف مع

  :نجد ما یلي ) مستوى األداء(حول المتوسط العام لفقرات استمارة االستبیان المتعلقة بالبعد األول 

  

  

األداء في  للمتوسط العام آلراء فقرات التساؤل الثاني حول مستوى توظیف) T(اختبار) 5(جدول رقم 
  .العملیة التدریسیة

 التساؤل الثاني

المتوسط 

الحسابي 

X 

االنحراف 

المعیاري 

S 

 Tقیمة 
الداللة 

Sig 

درجة 

 الموافقة

ما مستوى توظیف معلمي مرحلة التعلیم 

 الثانوي لألداء في العملیة التدریسیة؟
 عالیة 0.00 12.78 0.603 3.64

وهــذا یعنــي أن المتوســط  0.05أقــل مــن  0.00نجــد أن مســتوى المعنویــة المحســوب ) 5(مــن الجــدول رقــم 

العام إلجابات عینـة البحـث لجمیـع عبـارات اسـتبانة البحـث المتعلقـة بالتسـاؤل الثـاني یختلـف عـن المتوسـط 

ــــارات ) 3(المفتــــرض  ــــع هــــذه العب ــــث أن المتوســــط الحســــابي لجمی ــــر مــــن ال) 3.64(وحی متوســــط كــــان أكب

أن معلمـي مرحلــة التعلـیم الثــانوي فهـذا یعنـي ) 4.20–3.41(فإنـه یقـع فـي منطقــة القبـول ) 3(المفتـرض 

  .بزلیتن لدیهم مستوى عالي من توظیف األداء في العملیة التعلیمیة

ما مستوى توظیف معلمـي مرحلـة التعلـیم الثـانوي ألداء األقـران فـي  :إجابة التساؤل الثالث والذي مفاده

  العملیة التدریسیة ؟

حــول المتوســـط لعینــة واحـــدة للتعــرف علــى مســـتوى توظیــف معلمـــي مرحلــة التعلـــیم  Tتــم اســتخدام اختبـــار 

  .الثانوي ألداء األقران في العملیة التدریسیة

معلمي مرحلة التعلیم الثانوي على فقرات االستبیان نتائج استجابة أفراد عینة البحث من ) 6(جدول 
  .المتعلقة بأداء األقران وتوظیفھ في العملیة التدریسیة
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 عالیة 0.00 4.841 1.145 3.46أشجع الطالب على تق�ویم أنش�طة زمالئھ�م  1

  مستوى توظیف معلمي مرحلة التعلیم الثانوي للتقویم المستمر                                                         مجلة القلعة
 )12(في العملیة التدریسیة بمدینة زلیتن                                                                            العدد         
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 .بموضوعیةداخل الصف ونقدھا 

2 
أشجع الطالب عل�ى اص�دار األحك�ام عل�ى 

 .ما یؤدیھ زمالؤھم
 متوسطة 0.27 -1.116 1.187 2.89

3 
أكل��ف الط��الب بالعم��ل ض��من مجموع��ات 

 .للقیام بنشاط تمثیلي متعلق بالدرس
 عالیة 0.00 6.838 1.105 3.63

4 
أكل���ف الط���الب بالعم���ل ف���ي مجموع����ات 

 .صغیرة والتعاون فیما بینھم
 عالیة 0.00 13.722 0.914 4.05

وهـــي أكبـــر مـــن مســـتوى ) 0.27(فكانـــت قیمـــة مســـتوى المعنویـــة المشـــاهد تســـاوي ) 2(جـــاءت الفقـــرة رقـــم 

وحیـث ) 3(هذه الفقرة ال یختلف عـن المتوسـط االفتراضـي أي أن متوسط إجابة ) 0.05(المعنویة المعتمد 

فانــــه یقــــع فــــي منطقــــة الحیــــاد وبــــذلك یتجــــه رأي ) 2.89(أن متوســــط مفــــردات العینــــة لهــــذه الفقــــرة یســــاوي 

وبالتالي فإن درجـة الممارسـة تكـون متوسـطة ممـا یعنـي أن معلمـي مرحلـة التعلـیم ، المستجوبین نحو الحیاد

بهم أحیانًا إلصدار األحكام على أنشطة زمالئهم بالصف، ویعزى الباحث إلى الثانوي بزلیتن یشجعون طال

أن هــذا األمــر یحتــاج إلــى تــدریب مكثــف لیكتســب الطالــب القــدرة علــى إصــدار األحكــام، وقــد یكــون الســبب 

  .أیضًا عدم معرفة وٕالمام المعلم إلى هذا النوع من التقویم

تحلیــل اتجاهــات أراء المعلمــین بمرحلــة التعلــیم الثــانوي بــزلیتن، ومــن خــالل النتــائج الســابقة والمتعلقــة ب     

ولمعرفة مستوى توظیف معلمي مرحلة التعلیم الثانوي لمستوى أداء األقران فـي العملیـة التعلیمیـة یـتم إجـراء 

جـد ن) مسـتوى أداء األقـران(حول المتوسط العام لفقرات استمارة االستبیان المتعلقة بالبعد الثـاني ) (Tاختبار

  :ما یلي

المتوسط العام آلراء فقرات التساؤل الثالث حول مستوى توظیف أداء األقران ) T(اختبار) 7(جدول رقم 
  .في العملیة التدریسیة

 التساؤل الثالث

المتوسط 

الحسابي 

X 

االنحراف 

 Sالمعیاري 
 Tقیمة 

الداللة 

Sig 

درجة 

 الموافقة

مرحلة التعلیم الثانوي ما مستوى توظیف معلمي 

 ألداء األقران في العملیة التدریسیة؟
 عالیة 0.00 8.24 0.740 3.50

وهــذا یعنــي أن المتوســط  0.05أقــل مــن  0.00نجــد أن مســتوى المعنویــة المحســوب ) 7(مــن الجــدول رقــم 

العام إلجابات عینة البحـث لجمیـع عبـارات اسـتبانة البحـث المتعلقـة بالتسـاؤل الثالـث یختلـف عـن المتوسـط 

ــــارات ) 3(المفتــــرض  ــــع هــــذه العب ــــث أن المتوســــط الحســــابي لجمی ــــر مــــن المتوســــط ) 3.50(وحی كــــان أكب

أن لمعلمـي مرحلـة التعلـیم الثـانوي  فهـذا یعنـي) 4.20–3.41(فإنه یقع في منطقـة القبـول ) 3(المفترض 

  بزلیتن مستوى عالي من توظیف أداء األقران في العملیة التعلیمیة، وهو ما یشجع التالمیذ على تقویم 

  مستوى توظیف معلمي مرحلة التعلیم الثانوي للتقویم المستمر                                                         مجلة القلعة
 )12(في العملیة التدریسیة بمدینة زلیتن                                                                            العدد         
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أنشطة زمالئهم داخل الصف، ألن هذا األمر یعتبر من أهـم المواقـف للتقـویم الفعـال، ألنـه یسـاعد علـى 

  .التفكیر الناقد

ما مستوى توظیف معلمي مرحلة التعلیم الثانوي لألداء القـائم علـى  :والذي مفاده  إجابة التساؤل الرابع

  المالحظة في العملیة التدریسیة؟

حول المتوسط لعینة واحدة للتعرف على مستوى توظیف معلمي مرحلة التعلیم الثانوي  Tمن خالل اختبار 

  .لألداء القائم على المالحظة في العملیة التدریسیة

نتائج استجابة أفراد عینة البحث من معلمي مرحلة التعلیم الثانوي على فقرات االستبیان  )8(جدول 
  .المتعلقة باألداء القائم على المالحظة وتوظیفھ في العملیة التدریسیة
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1 
أتع���اون م���ع زمالئ���ي المعلم���ین عن���د 

 .مالحظة طالب معین عند الضرورة
3.99 1.017 

  
11.718  

 
 عالیة 0.00

2 

أدون مالحظ����اتي عل����ى الطال����ب ف����ي 

مل��ف خ��اص بع��د مناقش��ة م��ا یطرح��ھ 

 .الطالب من أفكار ویراجعھا

 عالیة 0.00 7.196 1.001 3.60

3 
الط�الب م�ن أعم�ال أالحظ ما یقوم ب�ھ 

 .داخل الصف
 عالیة 0.00 20.697 0.786 4.35

4 
اس�����تخدم بطاق�����ة مالحظ�����ة للطال�����ب 

 .وأراجعھا أسبوعیاً 
 متوسطة 0.063 2.305 1.048 3.20

5 
اس����تخدم المالحظ����ات المدون����ة ع����ن 

 .الطالب في التقویم النھائي
 عالیة 0.00 7.524 1.052 3.66

وهــي أكبــر مــن مســتوى ) 0.063(حیــث كانــت قیمــة مســتوى المعنویــة المشــاهد تســاوي ) 4(نجـد الفقــرة رقــم 

وحیـث ) 3(المتوسـط االفتراضـي أي أن متوسط إجابة هذه الفقرة ال یختلف عـن ) 0.05(المعنویة المعتمد 

ـــة لهـــذه الفقـــرة یســـاوي  ـــذلك یتجـــه رأي ) 3.20(أن متوســـط مفـــردات العین ـــاد، وب ـــه یقـــع فـــي منطقـــة الحی فان

المســتجوبین نحــو الحیــاد وبالتــالي فــإن درجــة الممارســة تكــون متوســطة ممــا یعنــي أنــه ال یمكــن الجــزم بــأن 

  .ات مالحظة خاصة بطالبهم وتتم مراجعتها أسبوعیاً معلمي مرحلة التعلیم الثانوي بزلیتن یستخدمون بطاق

ومـن خــالل النتـائج الســابقة والمتعلقـة بتحلیــل اتجاهــات أراء المعلمـین بمرحلــة التعلـیم الثــانوي بــزلیتن،       

  ولمعرفة مستوى توظیف معلمي مرحلة التعلیم الثانوي لألداء القائم على المالحظة في العملیة التعلیمیة یتم 

  مستوى توظیف معلمي مرحلة التعلیم الثانوي للتقویم المستمر                                                         مجلة القلعة
 )12(في العملیة التدریسیة بمدینة زلیتن                                                                            العدد         
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األداء القـائم علـى (حـول المتوسـط العـام لفقـرات اسـتمارة االسـتبیان المتعلقـة بالبعـد الثالـث ) (Tارإجراء اختب

  :نجد ما یلي) المالحظة

المتوسط العام آلراء فقرات التساؤل الرابع حول مستوى توظیف األداء القائم ) T(اختبار) 9(جدول رقم 
  .على المالحظة في العملیة التدریسیة

 التساؤل الرابع

المتوسط 

الحسابي 

X 

االنحراف 

المعیاري 

S 

 Tقیمة 
الداللة 

Sig 

درجة 

 الموافقة

ما مستوى توظیف معلمي مرحلة التعلیم الثانوي 

لألداء القائم على المالحظة في العملیة 

 التدریسیة؟

 عالیة 0.00 15.94 0.573 3.76

وهــذا یعنــي أن المتوســط  0.05أقــل مــن  0.00نجــد أن مســتوى المعنویــة المحســوب ) 9(مــن الجــدول رقــم 

العـام إلجابــات عینـة البحــث لجمیــع عبـارات اســتبانة البحــث المتعلقـة بالتســاؤل الرابــع یختلـف عــن المتوســط 

ــــارات ) 3(المفتــــرض  ــــع هــــذه العب ــــث أن المتوســــط الحســــابي لجمی ــــر مــــن ال) 3.76(وحی متوســــط كــــان أكب

أن معلمــي مرحلــة التعلــیم الثــانوي ممــا یعنــي ) 4.20–3.41(فإنــه یقــع فــي منطقــة القبــول ) 3(المفتــرض 

بــزلیتن لــدیهم مســتوى عــالي مــن توظیــف األداء القــائم علــى المالحظــة فــي العملیــة التعلیمیــة، ویعــزي 

األمـر یـؤدي إلـى حرص المعلمین علـى مالحظـة أعمـال طالبهـم، ألن مثـل هـذا الباحث هذه النتیجة إلى 

  .زیادة الدافعیة لدى الطالب

مـــا مســتوى توظیـــف معلمــي مرحلـــة التعلــیم الثـــانوي لـــألداء : إجابــة التســـاؤل الخــامس والـــذي مفــاده 

  باالختبارات الكتابیة في العملیة التدریسیة؟

حـــول المتوســـط لعینـــة واحـــدة للتعـــرف علـــى مســـتوى توظیـــف معلمـــي مرحلـــة  Tمـــن خـــالل اختبـــار 

  .التعلیم الثانوي لألداء باالختبارات الكتابیة في العملیة التدریسیة

نتائج استجابة أفراد عینة البحث من معلمي مرحلة التعلیم الثانوي على فقرات االستبیان ) 10(جدول 
  .تابیة وتوظیفھ في العملیة التدریسیةالمتعلقة بمستوى األداء باالختبارات الك
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1 
اس����تخدم األس����ئلة الش����املة وفق����اً لج����دول 

 .المواصفات
4.23 0.782 19.013 0.00 

عالی��������ة 

 جداً 

2 
اس��تخدم اختب��ارات لقی��اس مھ��ارات التفكی��ر 

 .االبداعي عند الطالب
 عالیة 0.00 17.415 0.822 4.18

 عالیة 0.00 10.442 0.907 3.79اس��تخدم اختب��ارات لقی��اس مھ��ارات التفكی��ر  3

  وظیف معلمي مرحلة التعلیم الثانوي للتقویم المستمر                                                         مجلة القلعةمستوى ت
 )12(في العملیة التدریسیة بمدینة زلیتن                                                                            العدد         
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 .الناقد عند الطالب

 0.00 26.796 0.655 4.45 .أصحح األسئلة بدقة وموضوعیة 4
عالی��������ة 

 جداً 

5 

تقی���یس األس���ئلة الت���ي اس���تخدمھا الن���واتج 

المھم����ة ف����ي المحت����وى ول����یس الخب����رات 

 .السابقة

 عالیة 0.00 6.296 0.973 3.51

6 
أحل�����ل نت�����ائج االختب�����ار للوق�����وف عل�����ى 

 .مستویات الطالب
4.30 0.689 22.838 0.00 

عالی��������ة 

 جداً 

7 
اس��تخدم األس��ئلة المقالی��ة  قص��یرة اإلجاب��ة 

 في االختبارات
 عالیة 0.00 13.378 0.919 4.03

8 
اس���تعین باالختب���ارات الت���ي تع���دھا جھ���ات 

 .متخصصة كاالختبارات المقننة
 عالیة 0.00 5.763 1.081 3.52

لهـا یسـاوي المشـاهد كـان مسـتوى الداللـة )  6,4,1(یتضـح أن الفقـرات ) 10(من خالل الجـدول رقـم       

وهــذا یعنــي أن متوســطات إجابــات جمیــع هــذه ) 0.05(المعتمــد وهــو أصــغر مــن مســتوى الداللــة ) 0.00(

وحیث أن متوسطات مفـردات العینـة للفقـرات كانـت أكبـر مـن ) 3(الفقرات تختلف عن المتوسط االفتراضي 

فإنهـــا تقـــع فـــي منطقـــة القبـــول بشـــدة وبـــذلك یتجـــه رأي المســـتجوبین نحـــو )  4.23، 4.35، 4.45( 4.20

ى معلمــي مرحلــة التعلــیم الثــانوي بــزلیتن درجــة عالیــة جــدًا مــن التوظیــف أن لــدالموافقـة بشــدة ممــا یعنــي 

  ).   6,4,1(للفقرات 

وهــو ) 0.00(لهــا یســاوي المشــاهد أمــا بــاقي الفقــرات المتعلقــة بالتســاؤل الخــامس كــان مســتوى الداللــة      

تختلـف عـن  ، وهـذا یعنـي أن متوسـطات إجابـات جمیـع الفقـرات)0.05(أصغر من مستوى الداللة المعتمد 

 3.40وحیـث أن متوسـطات مفـردات العینـة لجمیـع هـذه الفقـرات كانـت أكبـر مـن ) 3(المتوسط االفتراضـي 

أن لـدى معلمـي مرحلـة فإنها تقع في منطقة القبـول وبـذلك یتجـه رأي المسـتجوبین نحـو الموافقـة ممـا یعنـي 

  .)8,7,5,3,2(التعلیم الثانوي بزلیتن بدرجة عالیة من التوظیف للفقرات 

ومـن خــالل النتـائج الســابقة والمتعلقـة بتحلیــل اتجاهــات أراء المعلمـین بمرحلــة التعلـیم الثــانوي بــزلیتن،       

ولمعرفة مستوى توظیف معلمي مرحلة التعلیم الثانوي لألداء باالختبارات الكتابیـة فـي العملیـة التعلیمیـة یـتم 

األداء باالختبـارات (سـتبیان المتعلقـة بالبعـد الرابـع حـول المتوسـط العـام لفقـرات اسـتمارة اال) (Tإجراء اختبار

  :نجد ما یلي) الكتابیة

حول المتوسط العام آلراء فقرات التساؤل الخامس حول مستوى توظیف ) T(اختبار) 11(جدول رقم 
  .األداء باالختبارات الكتابیة  في العملیة التدریسیة

  مستوى توظیف معلمي مرحلة التعلیم الثانوي للتقویم المستمر                                                         مجلة القلعة
 )12(في العملیة التدریسیة بمدینة زلیتن                                                                            العدد         
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ما مستوى توظیف معلمي مرحلة التعلیم الثانوي 

 لألداء باالختبارات الكتابیة في العملیة التدریسیة؟
 عالیة 0.00 28.35 0.427 4.00

أن المتوسـط ، وهـذا یعنـي 0.05أقل من  0.00نجد أن مستوى المعنویة المحسوب ) 11(من الجدول رقم 

العام إلجابات عینة البحث لجمیع عبارات استبانة البحث المتعلقة بالتساؤل الخامس یختلف عـن المتوسـط 

ــــارات ) 3(المفتــــرض  ــــع هــــذه العب ــــث أن المتوســــط الحســــابي لجمی ــــر مــــن المتوســــط ) 4.00(وحی كــــان أكب

حلــة التعلــیم الثــانوي أن معلمــي مر ممــا یعنــي ) 4.20–3.41(فإنــه یقــع فــي منطقــة القبــول ) 3(المفتــرض 

  .بزلیتن لدیهم مستوى عالي من توظیف األداء باالختبارات الكتابیة في العملیة التعلیمیة

ما مسـتوى توظیـف معلمـي مرحلـة التعلـیم الثـانوي للمقـابالت فـي  :إجابة التساؤل السادس والذي مفاده

  العملیة التدریسیة ؟

تعرف على مستوى توظیف معلمي مرحلة التعلیم الثانوي حول المتوسط لعینة واحدة لل Tمن خالل اختبار 

  .للمقابالت في العملیة التدریسیة

نتائج استجابة أفراد عینة البحث من معلمي مرحلة التعلیم الثانوي على فقرات االستبیان ) 12(جدول 
  .المتعلقة بمستوى المقابالت وتوظیفھ في العملیة التدریسیة
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1 
اس��تخدام لغ��ة مألوف��ة لتق��ویم فھ��م الط��الب 

 .للحقائق والمعلومات
4.25 0.775 19.43 0.00 

عالی��������ة 

 جداً 

2 
أطل���ب ف���ي المقابل���ة م���ن الطال���ب تبری���ر 

 .إجابتھ
 عالیة 0.00 11.35 0.944 3.89

3 
یعط��ى التلمی��ذ وقت��اً كافی��اً قب��ل الس��ماح ل��ھ 

 .باإلجابة
4.24 0.782 19.16 0.00 

عالی��������ة 

 جداً 

) المقــابالت(حــول المتوســط العــام لفقــرات اســتمارة االســتبیان المتعلقــة بالبعــد الخــامس  ) (Tوبــإجراء اختبــار

  :نجد ما یلي 

حول المتوسط العام آلراء فقرات التساؤل السادس حول مستوى توظیف ) T(اختبار) 13(جدول رقم 
  .العملیة التدریسیةاألداء باالختبارات الكتابیة  في 

  مجلة القلعة                                      مستوى توظیف معلمي مرحلة التعلیم الثانوي للتقویم المستمر                   
 )12(في العملیة التدریسیة بمدینة زلیتن                                                                            العدد         
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ما مستوى توظیف معلمي مرحلة التعلیم 

 الثانوي للمقابالت في العملیة التدریسیة؟
 عالیة 0.00 22.61 0.602 4.13

وهـذا یعنـي أن المتوسـط  0.05أقـل مـن  0.00نجد أن مستوى المعنویـة المحسـوب ) 13(من الجدول رقم 

العام إلجابات عینة البحث لجمیع عبارات استبانة البحث المتعلقة بالتساؤل السادس یختلـف عـن المتوسـط 

ــــارات ) 3(المفتــــرض  ــــع هــــذه العب ــــث أن المتوســــط الحســــابي لجمی ــــر مــــن ا) 4.13(وحی لمتوســــط كــــان أكب

أن معلمــي مرحلــة التعلــیم الثــانوي ممــا یعنــي ) 4.20–3.41(فإنــه یقــع فــي منطقــة القبــول ) 3(المفتــرض 

المقابالت بشكل كبیـر فـي العملیـة التعلیمیـة، ویرجـع هـذا األمـر إلـى اسـتخدام المعلـم لغـة  یوظفونبزلیتن

  .یفهمها الطالب، وأیضًا قد تدل على كفاءة المعلم في استخدام هذا النوع من التقویم

مــن خــالل مــا تــم بحثــه فــي الطــرح النظــري، ومــا انتهــى إلیــه التحلیــل العملــي، خلــص الباحــث إلــى 

  :ئج، یمكن إجمالها فیما یلي جملة من النتا

 :النتــــــــائج 

ــیم الثــانوي ببلدیــة زلیــتن التقــویم المســتمر فــي العملیــة التعلیمیــة بدرجــة  .1 یوظــف معلمــي مرحلــة التعل

  .متوسطة

 .لدى معلمي مرحلة التعلیم الثانوي بزلیتن مستوى عالي من توظیف األداء في العملیة التعلیمیة  .2

الثـــانوي بـــزلیتن مســـتوى عـــالي مـــن توظیـــف أداء األقـــران فـــي العملیـــة  أن لمعلمـــي مرحلـــة التعلـــیم  .3

 .التعلیمیة

یوظــف معلمـــي مرحلـــة التعلــیم الثـــانوي بـــزلیتن األداء القــائم علـــى المالحظـــة فــي العملیـــة التعلیمیـــة  .4

 .بدرجة عالیة

لیمیـــة یوظـــف معلمـــي مرحلـــة التعلـــیم الثـــانوي بـــزلیتن األداء باالختبـــارات الكتابیـــة  فـــي العملیـــة التع .5

 .بدرجة عالیة

 .المقابالت بشكل كبیر في العملیة التعلیمیة یوظفونأن معلمي مرحلة التعلیم الثانوي بزلیتن  .6

 .یستخدم معلمي مرحلة التعلیم الثانوي بزلیتن إلى حد ما لعب األدوار لتقویم طالبهم  .7

علـى أنشـطة زمالئهـم یشجع معلمي مرحلة التعلیم الثـانوي بـزلیتن طالبهـم أحیانـًا إلصـدار األحكـام  .8

 .بالصف

  

  التعلیم الثانوي للتقویم المستمر                                                         مجلة القلعةمستوى توظیف معلمي مرحلة 
 )12(في العملیة التدریسیة بمدینة زلیتن                                                                            العدد         
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ال یمكـــن الجـــزم بـــأن معلمـــي مرحلـــة التعلـــیم الثـــانوي بـــزلیتن یســـتخدمون بطاقـــات مالحظـــة خاصـــة  .9

 .بطالبهم وتتم مراجعتها أسبوعیاً 

  :التوصیات

 .ل على استخدام المعلمین لبطاقات المالحظة ألهمیتها، ومراجعة هذه البطاقات بشكل دوريالعم .1

 .العمل على تضمین لعب األدوار لتقویم الطالب ألهمیته  .2

  .إشراك الطالب في إصدار األحكام على أنشطة زمالئهم .3

  المراجع
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سعید سعد هادى، واقع التقویم المستمر لمهارات القراءة والمحفوظـات فـي الصـفوف العلیـا مـن المرحلـة االبتدائیـة، رسـالة _ 6
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  واقع استخدام التقنيات التعليمية يف التدريس بكليات اآلداب و العلوم جبامعة املرقب 

  من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

  )(دیاب الهاشمي الرویمي. أ:    إعداد 

  )1(محي الدین محمد فره. أ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :المقدمة

البشریة یتمیز هذا العصر الذي نعیشه بالتطور السریع والهائل في شتى مناحي الحیاة حیث تشهد      

تقدمًا سریعًا متنامیًا في المجاالت المتعلقة بحیاة اإلنسان والجانب التربوي بصفة عامة والتعلیمي خاصة، 

وهذا ما دعا التربویین إلى إعادة النظر في طبیعة الوضع التربوي والسیاسات التربویة كي تنسجم مع هذه 

 .ولمة والثورة التقنیةالتحوالت السریعة وتواكب عصر االنفتاح المعلوماتي والع

حیث أصبحت التقنیات التعلیمیة من أهم مكونات أي نظام تعلیمي ناجح كما أنها جزءًا ال یتجزأ في      

ومن هنا فالعالم بشكل عام والمجتمع العربي بشكل خاص یواجه تحـدیات متزایـدة بنیة تلك النظام، 

ـادین وعلى وجه الخصوص المیدان العلمي والتكنولوجي ومتـسارعة نتیجـة التطـورات الـسریعة فـي شـتى المی

وقد سبب هذا التقدم . التي شهدها العالم خالل مطلع القرن الحالي، والتي یتوقع استمرارها بتسارع كبیر

  2.العلمي والتقني دخول اآللة مجال التعلیم، حیث أصبحت ضرورة بعد أن كانت نوعا من الكمالیة والترف

منذ مطلع هذا القرن نقلة حضاریة هائلة شملت كل أوجه ومجاالت الحیاة، حیث أنه  یشهد العالمو      

في كل یوم یظهر على مسرح الحیاة معطیات جدیدة تحتاج إلى خبرات جدیدة وفكر جدید ومهارات جدیدة 

التعلیم  للتعامل معها بنجاح، وهذه التحوالت قد ألقت بظاللها على بنیة النظام التربوي ؛ومن هنا فأن قیام

بوظائفه المتعددة یتوقف على كفاءة القائمین على توجیهه، فمهما كان للتقدم العلمي والتكنولوجي من 

، ومهما استحدث من أدوات 3نصیب في تیسیر عملیات التعلم والتعلیم، وتوفیر االقتصاد والسرعة فیها

اهات، فإن جودة التعلیم وكفاءته وأجهزة وبرامج، ومهما ظهر في مجال التربیة من فلسفات ونظریات واتج

ال یمكن أن تتحقق إال بالمعلم القادر على أداء دوره بنجاح وفاعلیة، كما إن أهمیة وجودة التعلیم مسألة لم 

  تعد الیوم محل جدل في أي منطقة من العالم، فالتجارب الدولیة المعاصرة أثبتت بما ال یدع مجاال للشك 

  

  

                                                 
) (محاضر، ورئیس قسم التربیة وعلم النفس، كلیة االداب والعلوم قصر االخیار، جامعة المرقب  

) (محاضر، ورئیس قسم التربیة وعلم النفس، كلیة اآلداب والعلوم مسالته، جامعة المرقب 
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  .66ص. م 2000السعودیة ، : ، الریاض 1یس عبدالرحمن قندیل ، الوسائل التعلیمیة وتكنولوجیا التعلیم ، الریاض ، دار النشر الدولي ، ط) 3
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إن بدایة التقدم الحقیقیة، ان لم نقل الوحیدة هي التعلیم، وأن كل الدول التي تقدمت من خالل بوابة 

  1.التعلیم، بل إن الدول المتقدمة نفسها تضع التعلیم في أولویة برامجها وسیاستها

ثارة ویؤدي استخدام التقنیات التعلیمیة في مراحل التعلیم عامة والمرحلة الجامعیة خاصة إلى است

اهتمام المتعلم وٕاشباع حاجته للتعلم، كما أنها تثیر انتباهه وتجذبه إلى الدرس، كما یمكن عن طریق 

استخدام التقنیات التعلیمیة المختلفة بتوسیع الخبرات التعلیمیة التي تهیؤها الجامعة للمتعلم، فأتاحت فرصة 

جعل المتعلم أكثر استعداًدا للتعلم وٕاقباًال علیه، المشاهدة واالستماع والممارسة العلمیة والتأمل والتفكیر، ت

ومن هنا أصبحت المؤسسات التعلیمیة الرسمیة حقًال لنمو المتعلمین في جمیع االتجاهات، وتعمل على 

إثراء مجاالت الخبرة التي یمر بها المتعلم، وبذلك تشترك جمیع حواس التلمیذ في علمیات التعلم مما 

لتعلم وتجعله باقي األثر، فاستخدام أكثر من وسیلة تعلیمیة یساعد على تعمیق یؤدي إلى ترسیخ وتعمیق ا

الخبرة واستمرارها، فاستمرار الخبرة بعد حدوثها له أثر كبیر في حیاة المتعلم، فتدفعه إلى خبرات أخرى في 

الخبرة بعد مجاالت جدیدة، تنمو فیها خبراته وتتجدد وتجعله میاًال إلى سلوك معّین إذا قابل مثل هذه 

  2.ذلك

ونظًرا للدور البالغ األهمیة الذي تلعبه التقنیات التعلیمیة في اكساب وتنمیة روح التخیل واإلبداع 

وٕاكساب مهارات التفكیر المتنوعة لدى الطلبة على اختالف مراحلهم العمریة، والذي یتمثل في تنشئة 

الوجدانیة والجسمیة، ولهم القدرة على التفكیر مواطنین یمتازون بالتكامل من النواحي الفكریة والروحیة و 

بمهارات عالیة لتحقیق أهداف مرغوبة، والتكیف مع المستحدثات العلمیة والتكنولوجیة في البیئة 

؛ لذا كانت الحاجة ماسة للبحث في واقع استخدام التقنیات  3االجتماعیة، واالستعداد للحیاة العملیة

ما یراها أعضاء هیئة التدریس وأهم الصعوبات التي تحد من  التعلیمیة بالمرحلة الجامعیة حسب

  .استخدامها لها من وجهة نظرهم

  :مشكلة البحث

إن استخدام التقنیات والوسائل التعلیمیة من األمور الضروریة ألعضاء هیئة التدریس عند 

تدریسهم للمتعلمین ، حیث أن استخدام التقنیات التعلیمیة عند تدریس الطالب یعتبر العامل الرئیسي 

حظوا أن هناك إلنجاح العملیة التعلیمیة، ومن خالل خبرة الباحثین المیدانیة بالتدریس الجامعي، فقد ال

بعض القصور في استخدام التقنیات التعلیمیة بشكلها الواسع، وقد تولد لدى الباحثین شعورًا بأن هناك 

بعض الصعوبات أو المعوقات الرئیسیة التي تحول دون أن یستخدموا تلك التقنیات بشكل موسع یساعد 

  لخدمات والفوائد التي یجنیها الطالب من في استفادة الطالب للتقنیات التعلیمیة، وبالتالي سیحرمون من ا

                                                 
  .122-121، ص 2001، مكتبة النهضة ، مصر، 2لوسائل التعلیمیة، طإبراهیم عصمت مطاوع ، ا -1

  47،  ص 2002األردن ، ، عمان ، دار صفاء للنشر و التوزیع ،  1ط، ماجدة السید عبید ، الوسائل التعلیمیة الحدیثة  -2

  .63، ص 2007ر الفكر،، دا1، ط)مقدمات في أساسیات الطالب والمعلم(أمل عبد الفتاح سویدان، التقنیة في التعلیم  -3

  مجلة القلعة                                            لیمیة في التدریس بكلیات اآلداب و العلوم بجامعة المرقب     واقع استخدام التقنیات التع
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تقنیات التعلیم، وذلك بالرغم عدم توظیف التقنیات وبرامج الحاسب اآللي لألغراض التعلیمیة 

وتوظیفها لخدمة العملیة التربویة، إال أن " وتنظیم األعمال وتوثیق البیانات والمعلومات ونتائج التقویم

تم بالشكل المطلوب، ومن الواقع ومن خالل معایشة الباحثین له، وجد أن التطبیق العملي لهذا األمر ال ی

هنا استشعر الباحثین بمشكلة البحث وبأن هناك صعوبات تحول دون استخدام أعضاء هیئة التدریس 

 . للتقنیات التعلیمیة بشكل كامل یؤدي إلى استفادة الطالب منها

والتربویة في  وهـذا مـا دفعنـا كباحـثین إلى محاولة دراسة واقع وصعوبات استخدام التقنیات التعلیمیة     

  :التدریس الجامعي وفي ضوء ذلك تحددت مشكلة البحث في التساؤل الرئیسي التالي

ما واقع استخدام التقنیات التعلیمیة في التدریس بكلیات اآلداب والعلوم بجامعة المرقب والصعوبات التي  -

  من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس بجامعة المرقب؟ تحد من استخدامها

  :لبحثأهمیة ا

  :تتمثل أهمیة البحث في االتي 

تبرز أهمیة البحث في كونه من أولي البحوث التي تسلط الضوء علي واقع استخدام التقنیات التعلیمیة  .1

  .بجامعة المرقب -حسب علم الباحثین  - والصعوبات التي تحد من استخدامها 

 أساسیة في تطویر العمل الجامعيأهمیة التقنیات التعلیمیة واستخدامها في التدریس كونها عملیة  .2

كما تبرز أهمیة البحث في أنه یتناول شریحة هامة في المجتمع وهي شریحة أعضاء هیأة التدریس  .3

 .بالجامعات

قد یسهم البحث الحالي في الكشف عن الصعوبات التي تحول دون توظیف التكنولوجیا في التعلیم العالي  .4

 . ئولون بوزارة التربیة والتعلیم في إیجاد حلول لها والتغلب علیهاوبالتـالي یمكـن أن یـستفید منهـا المس

قد یسهم البحث الحالي في تزوید المسؤولین عن مناهج التعلیم العالي بوزارة التربیة والتعلیم بالمقترحات  .5

 التي قد تزیـد من فعالیة توظیف التكنولوجیا في التعلیم العالي

 .ث حول هذا الموضوع ولیستفید منه الباحثون وطلبة الجامعاتیساهم في فتح الباب لمزید من البحو  .6

  :أهداف البحث

بجامعة ) وقصر االخیار -مسالتھ (التعرف على مدى توافر التقنیات التعلیمیة بكلیتي اآلداب والعلوم  )1
  .المرقب من وجھة نظر أعضاء ھیئة التدریس

أعضاء ھیئة التدریس بكلیتي اآلداب والعلوم التعرف على واقع استخدام التقنیات التعلیمیة من وجھة نظر  )2
 .بجامعة المرقب) وقصر االخیار -مسالتھ (

التعرف على الصعوبات التي تحد من استخدام التقنیات التعلیمیة في التدریس من وجھة نظر أعضاء  )3
 .جامعة المرقب ) وقصر األخیار -مسالتھ (ھیئة التدریس بكلیتي اآلداب والعلوم 

روق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات استجابات عینة الدراسة في توافر واستخدامھم التعرف على الف )4
علوم (، التخصص )إناث/ ذكور(للتقنیات التعلیمیة وصعوبات استخدامھا تعزى إلى متغیرات الجنس 

 ،سنوات الخبرة، الدرجة العلمیة ؟) علوم تطبیقیة /انسانیة
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  :تساؤالت البحث 
  :أجاب البحث على التساؤالت التالیة 

بجامعة ) وقصر االخیار -مسالتھ (التعرف على مدى توافر التقنیات التعلیمیة بكلیتي اآلداب والعلوم  .1
  .المرقب من وجھة نظر أعضاء ھیئة التدریس

ھیئة التدریس بكلیتي اآلداب والعلوم التعرف على واقع استخدام التقنیات التعلیمیة من وجھة نظراعضاء  .2
 .بجامعة المرقب) وقصر االخیار -مسالتھ (

التعرف على الصعوبات التي تحد من استخدام التقنیات التعلیمیة في التدریس من وجھة نظر أعضاء  .3
 .جامعة المرقب ) وقصر االخیار -مسالتھ (ھیئة التدریس بكلیتي اآلداب والعلوم 

لة إحصائیة بین متوسطات استجابات عینة الدراسة في توافر التقنیات التعلیمیة، ھل توجد فروق ذات دال .4
، التخصص )إناث -ذكور(وإلى استخدام ھذه التقنیات،وصعوبات استخدامھا تعزى إلى متغیرات الجنس 

 ،سنوات الخبرة، الدرجة العلمیة ؟) علوم تطبیقیة-علوم انسانیة(

  :حدود البحث

 :یلي تتمثل حدود البحث في ما

اقتصر هذا البحث على واقع استخدام التقنیات التعلیمیة في التدریس : الحدود الموضوعیة -1

  .والصعوبات التي تحد من استخدامهم لها من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس 

 - مسالته (اقتصر هذا البحث على أعضاء هیأة التدریس بكلیتي اآلداب والعلوم  :الحدود البشریة  -2

 .بجامعة المرقب ) وقصر االخیار

بجامعة ) وقصر االخیار - مسالته (تم إجراء هذا البحث بكلیتي اآلداب والعلوم  :الحدود المكانیة  -3

 .المرقب 

 ).م2018/2019(تم إجراء هذا البحث خالل العام الجامعي  :الحدود الزمنیة  -4

 :مصطلحات البحث

بأنها الوسائل واألجهزة واألسالیب والبرامج والمنتجات ) 2002(یعرفها سلیمان  :التقنیات التعلیمیة - 1

  1.العلمیة التي تحمل الرسالة التعلیمیة وتنقلها إلى المتعلمین لتحقیق أهداف تعلیمیة محددة

یلة تعلیمیة تساعد في تسهیل فهم المادة العلمیة ومن نقصد بها أي وس :التقنیات التعلیمیة إجرائیا -

أمثلتها الحاسب اآللي وبرامجه المختلفة، والتلفزیون التعلیمي، والفیدیو، ومسجل الكاسیت، وجهاز عرض 

 .واآللة الحاسبة وغیرها من األجهزة الكهربائیة واإللكترونیة Data Showالبیانات 

في هذا البحث قیام عضو هیأة التدریس بكلیتي االداب والعلوم یقصد بالتدریس : التدریس إجرائیا - 2

بالمهام األكادیمیة واإلداریة الموكلة إلیه بموجب األنظمة والتعلیمات المعمول )وقصر االخیار -مسالته (

  .بها بجامعة المرقب التابع لها بكفاءة وفعالیة من إنجاز المهام أو االهداف المحددة له بنجاح

                                                 
  .25م ، ص2007لبنان ، : ، بیروت  2عبد الرحمن كدول ، تكنولوجیا التعلیم ، مكتبة النشر ، ط -1
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هم األساتذة المحاضرون القارین الذین یدرسون بكلیات االداب : أعضاء هیأة التدریس إجرائیا  - 3

  .والعلوم مسالته وقصر االخیار بجامعة المرقب

 :اإلطار النظري والدراسات السابقة

 : التقنیات التعلیمیة

هو یوناني األصل، وهو مكون من مقطعین صوتیین  Technologyإن مصطلح تقنیات أو تكنولوجیا      

وبالتالي فإن هذا " فن التعلیم"ویقصد به " Logyلوجي "والثاني " المهارة"ویقصد به " Technoتكنو " األول 

.المصطلح یعني مهارة فن التعلیم والذي یعني التطبیق المنظم للمعارف تحقیقًا ألهداف وأغراض علمیة
1 

التعریفات تطرقت إلى تعریف مصطلح التقنیات أو التكنولوجیا التعلیمیة المساعدة هناك العدید من     

AT) ( Assistive Technology حیث ذكر ،)Dent,1947 ( بأنها المواد التي تستخدم في قاعات الدراسة أو

.المواقف التعلیمیة األخرى بغرض تسهیل معرفة وفهم معاني الكلمات المكتوبة أو المنطوقة
2  

كما أن التقنیات التعلیمة هي األدوات التي تزودنا باألسلوب الصحیح الذي یجعل عملیة أكثر فائدة      

)Kemp et al,2000 ( وقد فسرها كل من بیرسفال والینجتون )بأنها كل شيء یمكن تقدیم ) 1418

  : یقسم بعض الباحثین التقنیات التعلیمیة إلى قسمین رئیسین ھما .المعلومات بواسطته
  Electronic Technology  "  " التقنیات التعلیمیة اإللكترونیة  -أ

ومن أمثلتها الحاسب اآللي وبرامجه المختلفة، والتلفزیون التعلیمي، والفیدیو، ومسجل الكاسیت،      

 .واآللة الحاسبة وغیرها من األجهزة الكهربائیة واإللكترونیة Data Show.وجهاز عرض البیانات

  "Non Electronic Technology"التقنیات التعلیمیة الغیر إلكترونیة  -ب

وغیرها من الوسائل التعلیمیة غیر .. ومن أمثلتها السبورة، الكتاب، الصور، المجسمات، اللوحات" 

وهناك أیضًا من یقسم التقنیات التعلیمیة إلى بسیطة أو سهلة االستخدام . الكهربائیة أو اإللكترونیة

 3.، معقدة، وشدیدة التعقید  متوسطة

 : صفات التقنیات التعلیمیة الجیدة

لكي تؤدي التقنیات التعلیمة دورها الذي وضعت من أجله، فإنها البد أن تكون مستوفیة لبعض الشروط 

  :الضروریة الالزم توفرها في تلك الوسائل ومن أهم تلك السمات

 أن تراعي المستوى العلمي والثقافي للطالب .  

 كون سهلة االستخدام ولیس فیها الكثیر من الخطوات التي تسبب اإلرباك للطالبأن ت. 

 أن تتسم بالجاذبیة وٕاثارة اهتمام الطالب حتى ال یتسلل الضجر إلى نفوس الطالب . 

 أن تتسم بالمرونة والقابلیة للتعدیل والتغییر. 

                                                 
  .110م ، ص 2007: ، دار الفكر، مكتبة الفرقان ، مصر ، القاهرة 1أمال صالح الصغیر ، تقنیات التعلیم ، ط  1
  .96، ص 1993لیبیا، : ، الجامعة المفتوحة، طرابلس1التعلیمیة، طعبد القادر المصراتي ، المعلم والوسائل  2

  
  .77األردن ، ص، عمان ، دار صفاء للنشر و التوزیع ،  1ط، ماجدة السید عبید ، الوسائل التعلیمیة الحدیثة ، -3
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 یجب أن تتسق مع األهداف التعلیمیة الهامة. 

  یجب أن تكون آمنة یجب أن تكون قلیلة التكالیف، كما أن عنصر السالمة یجب عدم إغفاله، فالتقنیة

وال تشكل خطرًا على مستخدمیها، كما أنها یجب أن تكون في حالة جیدة وتستخدم في مكان آمن 

مناسب، كما أنها البد وأن تثري المادة التعلیمیة وتضیف إلیها شیئًا جدیدًا یساعد على إتقان عملیة 

 1.التعلیم

 : أهمیة استخدام التقنیات التعلیمیة الحدیثة في التدریس

   .حل مشكالت ازدحام  الفصول وقاعات المحاضرات -1

  . مواجهة النقص في أعداد هیئة التدریس المؤهلین علمیا وتربویا  -2

  .  مراعاة الفروق الفردیة بین الطلبة  - 3

  . مكافحة األمیة التي تقف عائقا في سبیل التنمیة في مختلف مجاالتها  -4 

  .      تدریب المعلمین في مجاالت إعداد األهداف والمواد التعلیمیة وطرق التعلیم المناسبة   -5 

  .التمشي مع النظرة التربویة الحدیثة التي تعتبر المتعلم محور العملیة التعلیمیة -6

ت وترتیب تؤدي إلى تنمیة القدرة على التأمل والتفكیر العلمي الخالق في الوصول إلى حل المشكال -7 

  األفكار وتنظیمها وفق نسق مقبول

  2.تحسین نوعیة التعلیم وزیادة فعالیته  -8 

 : أسس اختیار التقنیات التعلیمیة
 .مناسبة الوسیلة لألهداف التعلیمیة  .1

 .لخصائص الطلبةتقنیة مالءمة ال .2

 .صدق المعلومات  .3

 .مناسبة المحتوى  .4

 .أن تكون اقتصادیة   .5

 .عدة مرات  تقنیة إمكانیة استخدام ال .6

 .المتانة في الصنع .7

 .السمة الفنیة  .8

 3.تحدید األجهزة المتاحة    .9

  

  

  

                                                 
  .102ص،  1999أحمد خیري كاظم، وآخرون ، الوسائل التعلیمیة والمنهج، دار النهضة العربیة، القاهرة ،  1
  .41، ص 2002مصر، : ، دار النهضة العربیة، القاهرة 1جابر عبد الحمید جابر ، التعّلم وتكنولوجیا التعلیم، ط 2

  

 .117، ص 2007، الدار الجامعیة، لیبیا، 1الطاهر محمد بن مسعود، وآخرون ، رؤى تربویة معاصرة في استراتیجیات التدریس، ط -1
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 :بعض معوقات استخدام تقنیات التعلیم

المربین المتمسكین بالطریقة التقلیدیة في التعلیم حیث ال یقبل المعلم الكالسیكي التقلیدي الحوار  .1

والنقد ویعتبر تقنیات التعلیم اجهزة من الكمالیات ویعتبر ان التقنیات  تقلل من اهمیة المعلم ودوره 

 . علمیا 

 1. عدم تخصیص عدد ساعات كافیة او مخصصة لتقنیات التعلیم  .2

كانیات المادیة المتواضعة للمؤسسات التعلیمیة بشكل عام كونها قطاع خدمي استهالكي كما االم .3

 .یقولون

 .وجود الروتین الذي یعقد عملیة اقتناء الوسائل التعلیمیة .4

 .الروتین السلبي في عملیة التبادل بین المؤسسات التعلیمیة .5

 2.التعلیمیة الجدیدة عدم وجود الحوافز المادیة للمعلمین من اجل ابتكار الوسائل .6

  :الدراسات السابقة

واقع الوسائل التعلیمیة المستخدمة في تدریس هدفت الدراسة إلى التعرف على : )2003(دراسة أحمد  )1

 .الریاضیات في مدارس المرحلة االبتدائیة ومعوقات استخدامھا بمحافظة بیشة

، %42الریاضیات بالمدارس عینة البحث وقد توصلت نتائج الدراسة إلى أن نسبة توافر تقنیات تدریس 

ومن أهم الصعوبات التي تواجه المعلمین الستخدام التقنیات التعلیمیة في التدریس تمثلت في عدم قناعة 

المعلمین بأهمیة استخدام التقنیات التعلیمیة، وعدم توافر التسهیالت المادیة المساعدة، وعدم توافر معظم 

  3.، إضافة إلى عدم اقتناع إدارة المدرسة بأهمیة التقنیات التعلیمیةالتقنیات التعلیمیة بالمدرسة

هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى توفر التقنیات التعلیمیة، واستخدامها، ):2010(دراسة بن طالب  )2

وتحدید المعوقات التي تحد من استخدام تلك التقنیات في تدریس التربیة الفنیة بمعاهد التربیة الفكریة في 

  . مملكة العربیة السعودیةال

ندرة استخدام المعلمین للتقنیات التعلیمیة، افتقار : وقد توصلت الدراسة إلى نتائج كان من أهمها    

معاهد التربیة الفكریة في المملكة للتقنیات التعلیمیة المالئمة لمادة التربیة الفنیة، ووجود عدد من المعوقات 

  تقنیات التعلیمیة، منها قلة برامج تدریب المعلم على استخدام وٕانتاج التي تحد من استخدام المدرسین لل

  

  

                                                 
  .62، ص 2002األردن، : عمان .دار الصفاء  1ط، اج الوسائل التعلیمیة سلیمان  نایف ، تصمیم و إنت -1

في تدریس الریاضیات للصف األول ) االنترنت(وائل بن سالم بن خلف اهللا القرشي، معوقات استخدام الحاسوب وشبكة المعلومات الدولیة  -3

  .83، ص  2007لقرى، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة التربیة، جامعة أم ا. بمحافظة الطائف

بمكة  مریم سعد الزهراني ، واقع استخدام المستحدثات التكنولوجیة في مختبرات العلوم بالمرحلة الثانویة من وجهة نظر مشرفات ومعلمات العلوم -1

  .143، ص  2010المكرمة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة أم القرى، 
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التقنیات التعلیمیة أثناء الخدمة، وعدم توفر المواد الخام الالزمة لصنع التقنیات التعلیمیة، وصعوبة نقل 

  1.األجهزة إلى الفصول

  )Abdel Hagq,2012(دراسة )3

للتعرف على تحدید احتیاجات مدرسي المرحلة المتوسطة بمنطقة عنیزة التعلیمیة للتدریب هدفت الدراسة 

 .على إنتاج واستخدام التقنیات التعلیمیة وكذلك تحدید أهم الصعوبات التي تقف دون استخدامهم لها

صعوبة إن مدارس المنطقة تعاني شحًا في التقنیات التعلیمیة، هناك : أسفرت نتائج الدراسة على    

تحول دون استخدام التقنیات كعدم توفر التقنیات التعلیمیة بالصور المطلوبة وعدم كفاءة اإلمكانات 

وأن هناك اتجاهًا سلبیًا نحو استخدام التقنیات التعلیمیة في . المساعدة الستخدام التقنیات التعلیمیة

 2.التدریس

 التعقیب على الدراسات السابقة:  

م وحتى 2003تمكن الباحثان من الحصول علیها في الفترة التي امتدت ما بین أجریت الدراسات التي  - 

 .م2012سنة 

 .أجریت الدراسات السابقة في بیئات مختلفة عن البیئة اللیبیة - 

استفاد الباحثان من الدراسات السابقة في بناء اإلطار النظري للبحث وبناء أداة البحث والمتمثلة في  - 

 .تائجاالستبیان وتفسیر الن

والدراسات السابقة التي أوردها الباحثین تصب في بعض جوانب موضوع البحث وال تنطبق علیه تماما 

ویمكنني اإلشارة إلى أن بعض الدراسات السابقة  - حسب علم الباحثان  -لندرة الدراسات المشابهة للبحث 

 .ليتتباین مع نتائج البحث الحالي والبعض اآلخر تتفق مع نتائج البحث الحا

  :اإلجراءات المنهجیة للبحث

 منهج البحث: 

" إلجراء البحث وفقا ألهدافه الموضوعة، استخدم الباحثین في هذا البحث المنهج الوصفي التحلیلي وهو    

المنهج الذي یتناول دراسة أحداث وظواهر وممارسات كائنة وموجودة ومتاحة للدراسة والقیاس كما هي دون 

  3".حللهاتدخل الباحث في مجریاتها، ویستطیع الباحث أن یتفاعل معها فیصفها وی

  
  
  

                                                 
تعلیمي واإلنترنت في المدارس الثانویة الخاصة في األردن من وجهة نظر المعلمین ، رسالة ماجستیر شادي نداف، واقع استخدام الحاسوب ال - 1

  .167، ص 2002غیر منشورة، جامعة الیرموك، اربد، 
ستیر غیر عبدالمجید، ممدوح محمدعبدالمجید ، مدى وعي معلمي العلوم بمستحدثات تكنولوجیا التعلیم واتجاهاتهم نحو استخدامها رسالة ماج -2

  .155ص،  2000منشورة، جامعة بنها، مصر، 

  .89، ص 1997، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1جابر عبد الحمید جابر، مناهج البحث في التربیة وعلم النفس، ط3 - 
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 مجتمع البحث:  

یتكون مجتمع البحث من جمیع أعضاء هیئة التدریس بكلیة اآلداب والعلوم قصر األخیار وكلیة اآلداب      

م 2019- 2018عضو هیئة تدریس قار للعام الدراسي ) 262(وم مسالته بجامعة المرقب والبالغ عددهم والعل

 .حسب إحصائیة مكتب أعضاء هیئة التدریس بكل كلیة

  .یوضح توزیع مجتمع البحث)1(الجدول رقم 

 عدد أعضاء ھیئة التدریس الكلیة

 120 اآلداب والعلوم قصر األخیار

 142 اآلداب والعلوم مسالتھ 

 262 المجموع

 عینة البحث:  

تم اختیار عینة البحث بطریقة عشوائیة من مجتمع البحث، حیث أن طبیعة العینة وخصائصها ترتبط 

تقریبًا من %)23(عضو هیئة تدریس وبنسبة ) 60(ارتباطا وثیقا بنتائج البحث وقد بلغ حجم العینة 

یوضح حجم عینة البحث ) 2(والجدول رقم .على كلیتین بجامعة المرقبمجتمع البحث األصلي مقسمة 

 یبین العرض والتحلیل الوصفي  للبیانات الدیموغرافیة لعینة البحث)3(حسب كل كلیة، و الجدول رقم 

  .التوزیع التكراري والنسبي لعینة البحث حسب الكلیة) 2(جدول رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  

  یبین العرض والتحلیل الوصفي  للبیانات الدیموغرافیة لعینة البحث) 3(جدول رقم 
 النسبة المئویة التكرار الفئة المتغیر

 الجنس
 %80 48 ذكر

 %20 12 أنثى

 %100 60 المجموع

 الكلیة
 %42 25 اآلداب والعلوم قصر األخیار

 %48 35 اآلداب والعلوم مسالتھ

 100 60 المجموع

 التخصص
 %30 18 علوم انسانیة

 %70 42 علوم تطبیقیة

 %100 60 المجموع

 سنوات الخبرة
 %8.3 5 سنوات 3أقل من 

 %38.3 23 سنوات 4-6
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 النسبة المئویة التكرار الكلیة

 %42 25 والعلوم قصر األخیاراآلداب 

 %58 35 اآلداب والعلوم مسالتھ

 100 60 المجموع
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 %16.7 10 سنوات 10 -7

 %36.7 22 سنة فأكثر 11

 100 60 المجموع

 الدرجة العلمیة

 %36.7 22 محاضر مساعد

 %35 21 محاضر

 %20 12 أستاذ مساعد

 %3.3 2 أستاذ مشارك

 %5 3 أستاذ

 100 60 المجموع

 استخدم االنترنت یومیا

 %22 13 ساعة واحدة فأقل

 %53 32 ساعات 2-3

 %25 15 ساعات فأكثر 4

 100 60 المجموع

 الحاسب االليإجادة 

 %37 22 ممتاز

 %60 36 متوسط

 %3 2 ضعیف

 %100 60 المجموع

 إجادة اللغة االنجلیزیة

 %23 14 ممتاز

 %54 32 متوسط

 %23 14 ضعیف

 100 60 المجموع

 أداة البحث:  

لإلجابة على تساؤالت البحث استخدم في البحث االستبیان كأداة لجمع البیانات والمعلومات، والذي تم 

  بناؤه من قبل الباحثین وهو موجه إلى أعضاء هیئة التدریس بكلیتي اآلداب والعلوم قصر األخیار وكلیة 

 .اآلداب والعلوم مسالته بجامعة المرقب

  :اعتماده بصیغته النهائیة كما یلي وقد مر االستبیان بعدة خطوات قبل

  .االطالع على االدب التربوي والبحوث والدراسات السابقة المتعلقة بمشكلة البحث لصیاغة و بناء فقراته  .1

 ).الصدق الظاهري: ( صدق المحكمین  .2

ویقصد بالصدق أن یقیس االستبیان ما وضع لقیاسه ، وقد تحقق الباحثین من صدق االستبیان وذلك      

عن طریق عرضه في صورته األولیة على مجموعة من األساتذة المتخصصین األكادیمیین في التربیة 

مرقب، حیث قاموا وتكنولوجیا التعلیم والمناهج وطرق التدریس من یعملون كأعضاء هیئة تدریس بجامعة ال

بإبداء أرائهم وملحوظاتهم حول مناسبة فقرات االستبیان لتساؤالت البحث، وكذلك من حیث وضوح 

صیاغتها اللغویة وفي ضوء تلك اآلراء تم استبعاد بعض الفقرات وتعدیل بعضها اآلخر لیصبح عدد 

 .عینة الدراسة  الفقرة بیانات دیموغرافیة عن) 11(فقرة، اضافة إلى) 47(فقرات االستبیان

استمارة استبیان رجع منعا  62بعد إجراء التعدیالت على االستبیان بدأت عملیة توزیعه، حیث وزع عدد  .3

 .تقریباً % 3تقریبًا و بنسبة فاقد % 97أي بنسبة  60
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 ثبات أداة البحث: 

؛ أنهـا تعطـي نفـس النتیجـة لـو تم إعـادة توزیـع االسـتبیان أكثـر مـن یقصـد بثبـات االسـتبیان: ثبـات االسـتبیان

مرة، تحت نفس الظروف والشـروط، أو بعبـارة أخـرى، أن ثبـات االسـتبیان؛ یعـني االسـتقرار في نتـائج 

خالل فترات االسـتبیان، وعـدم تغییرها بشكل كبیر، فیما لو تم إعادة توزیعها على أفراد العینة، عدة مرات، 

وقـد تم التحقـق من ثبات استبیان الدراسة، من خالل توزیع االستبیان علي العینة االستطالعیة  1زمنیة معینـة،

كما هو مبین في Alpha Cronbach's) (فرد، ومن ثم استخراج معامل ألفا كرونباخ  ،) 15(المتكونة من 

 ): 4( الجدول التالي رقم 

 
 )Alpha Cronbach's(معامل ألفا كرونباخ

 عدد الفقرات القیمة

 محاور االستبیان

 15 0.634 المحور االول

 14 0.716 المحور الثاني

 18 0.844 المحور الثالث

 47 0.794  جمیع الفقرات

أعاله أن معامل ألفا كرونباخ لكل محاور االستبیان تتراوح بین ) 4(من المالحظ خالل الجدول رقم 

علي التوالي، وهي معامالت مرتفعة، وكذلك معامل ألفا لجمیع عبارات )  0.844 - 0.716 -  0.634(

وهذا یدل على أن ألداة الدراسة ذات ثبات كبیر مما یجعلنا على ثقة تامة ) 0.794(االستبیان معا بلغ 

.  اتهابصحة االستبیان وصالحیته لتحلیل وتفسیر نتائج الدراسة و االجابة عن تساؤالتها و اختبار فرضی

، وكلما أقترب من الواحد؛ دل )1- 0(تجدر اإلشارة إلى أن معامل الثبات ألفا كرونباخ، تتراوح قیمته بین 

وان الحد األدنى المتفق علیه . على وجود ثبات عال، وكلما اقترب من الصفر؛ دل على عدم وجود ثبات

تي أعددناه لمعالجة المشكلة المطروحـة ومنه نستنتج أن أداة الدراسة ال) 0.6: (لمعامل ألفا كرونباخ هو 

  . هـي صـادقة وثابتـة في جمیـع فقراتهـا وهـي جـاهزة للتطبیق على عینة الدراسة األصلیة

  -.ألسالیب اإلحصائیة المستخدمة في الدراسةا

االحصــائیة للعلــوم الحزمــة (برنــامج : كمــا قــام الباحثان بتفریــغ وتحلیــل االســتبیان مــن خــالل 

 :حیث قام الباحثان باستخدام األدوات اإلحصائیة التالیةSPSS:V.25 )االجتماعیــة

 .اختبار ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات فقرات استمارة االستبیان .1
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علـى آرائهم نحـو أسـئلة وعبـارات التكـرارات والنسـب المئویـة لتحلیـل إجابـات أفـراد عینـة الدراسـة وتعـرف  .2

  .أداة الدراسة

للمقارنة بین متوسطات إجابات عینة الدراسة على  )Independent Samples T Test(اختبار ت  .3

  ) .التخصص / الجنس(محاور الدراسة حسب متغیر

ینة على للمقارنة بین متوسطات استجابات أفراد الع) one way anova(اختبار تحلیل التباین األحادي  .4

 محاور الدراسة حسب سنوات الخبرة و كذلك حسب الدرجة العلمیة

وتقسیمه على عدد الفئات أي )4=1- 5(تحدید الوزن النسبي للمتوسطات حیث تم حساب المدى  .5

وبإضافة هذه القیمة إلى أقل قیمة وهي الواحد الصحیح، وبذلك یكون الوزن النسبي ) 0.80=5÷4(

 :كاآلتي

 وزن النسبي إلجابات العینة وفقا للمقیاس الخماسيمتوسطات ال)5(جدول

 درجة تحقق المعیار الوزن النسبي للفقرات الترمیز م

 ضعیف جدا 1.79 - 1.00 1 1

 ضعیف 2.59 - 1.80 2 2

 متوسط 3.39 - 2.60 3 3

 كبیرة 4.19 -3.40 4 4

 كبیرة جدا 5.00 -4.20 5 5

 :عرض النتائج وتفسیرها -

  ما مدي توافر التقنیات التعلیمیة بكلیات اآلداب و العلوم  بجامعة المرقب "ونصه :األولإجابة التساؤل

لإلجابة عن التساؤل ، تم حساب التكرارات والنسب المئویة "من وجهة نظر اعضاء هیئة التدریس ؟ 

ت التعلیمیة، واستخراج المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة إلجابات العینة عن درجة توافر للتقنیا

 :وكذلك حساب المتوسط العام لهذه العبارات كما هو موضح في الجدول التالي 
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 التكرارات و النسب و متوسطات  اجابة العینة عن درجة توافر التقنیات التعلیمیة بالكلیة) 6(الجدول رقم 
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 سبورة بیضاء 12
 --  2 12 23 23 ك

 كبیرة 1 0.85 4.12

% 38.3 38.3 20.0 3.3  -- 

13 

جھازعرض 

 Data.البیانات

Show 

 4 14 17 18 7 ك

 متوسطة 2 1.12 3.17
% 11.7 30.0 28.3 23.3 6.7 

 معاملحاسوب 15
 6 17 15 12 10 ك

 متوسطة 3 1.25 3.05
% 16.7 20.0 25.0 28.0 10 

9 

االدوات الخاصة 

بالمخرجات 

. طابعات–شاشات(

 .(الخ

 7 15 26 8 4 ك

 متوسطة 4 1.04 2.78
% 6.7 13.3 43.3 25.0 11.7 

6 
جھازالكمبیوترالتعل

 .یمي

 18 13 15 11 3 ك
 متوسطة 5 1.24 2.47

% 5.0 18.3 25.0 21.7 30.0 

1 
جھازعرض 

 الشرائح الشفافة

 17 21 11 11 --  ك
 ضعیفة 6 1.07 2.27

%  -- 18.3 18.3 35.0 28.3 

7 
برامج تعلیمیة 

 حدیثة

 19 17 20 3 1 ك
 ضعیفة 7 0.99 2.17

% 1.7 5.0 33.3 28.3 31.7 

11 
الوسائط المتعددة 

 والسبورة التفاعلیة

 22 20 13 4 1 ك
 ضعیفة 8 1.01 2.03

% 1.7 6.7 21.7 33.3 36.7 

5 
جھاز تشغیل 

 االصوات

 28 12 15 3 2 ك
 ضعیفة 9 1.11 1.98

% 3.3 5.0 25.0 20.0 46.7 

10 

االسطوانات 

السمعیة 

والتسجیالت 

الصوتیة واشرطة 

 22 25 8 4 1 ك

 ضعیفة 10 0.96 1.95
% 1.7 6.7 13.3 41.7 36.7 
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 .تسجیل فیدیو

2 

اجھزه عرض 

المواد المحملة 

علیھا االفالم الثابتة 

 .والمتحركة

 29 15 10 6 --  ك

 ضعیفة 11 1.03 1.88
%  -- 10.0 16.7 25.0 48.3 

3 
جھازعرض 

 .الفیدیو

 30 13 13 4 --  ك
 ضعیفة 12 0.99 1.85

%  -- 6.7 21.7 21.7 50.0 

8 
جھازعرض 

 الصور المعتمة

 28 15 15 2 --  ك
 ضعیفة 13 0.92 1.85

%  -- 3.3 25.0 25.0 45.7 

4 
جھاز التلیفزیون 

 التعلیمي

 36 13 9 2 --  ك
1.62 0.78 14 

ضعیفة 

 60.0 21.7 15.0 3.3 --  % جدا

 شبكة انترنت 14
 41 8 7 3 1 ك

1.58 1.00 15 
ضعیفةج

 68.3 13.3 11.7 5.0 1.7 % دا

 ضعیفة  1.02 2.32 المحور ككل

  

، درجة منخفضة جداً لكلیة كانت ذات إلى أن درجة توافر التقنیات التعلیمیة في ا) 6(أشارت نتائج الجدول 

وهي قیمة تشیر إلى درجة توفر التقنیات بدرجة ضعیفة، ) 2.32(فقد بلغ المتوسط الحسابي العام للمحور 

وتبین أن جمیع التقنیات التعلیمیة كانت ذات درجة توفر منخفضة فقد كان أعلى متوسط حسابي للفقرة 

و ) 3.17(بمتوسط "  Data Show.جهاز عرض البیانات"وتلیها ) 4.12(بمتوسط "  سبورة بیضاء"

بمتوسط حسابي بلغ " التلیفزیون التعلیمي "و" شبكة انترنت "كانت أدنى درجات التوافر للتقنیات التعلیمیة 

  . علي التوالي وهي درجات تكاد تكون معدومة)1.62(، ) 1.58(

 ا واقع استخدام التقنیات التعلیمیة بكلیات اآلداب و العلوم  بجامعة م "ونصه  :إجابة التساؤل الثاني

  "المرقب من وجهة نظر اعضاء هیئة التدریس ؟

لإلجابة عن التساؤل تم حساب التكرارات والنسب المئویة واستخراج المتوسطات الحسابیة واالنحرافات 

وكذلك حساب المتوسط العام لهذه العبارات  المعیاریة إلجابات العینة عن درجة توافر للتقنیات التعلیمیة،

 :كما هو موضح في الجدول التالي 
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 التكرارات و النسب و متوسطات  اجابة العینة عن درجة استخدام التقنیات التعلیمیة) 7(الجدول رقم 
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3 

استخدم االنترنت في البحث عن 
 .مواد تعلیمیة  لمواكبة كل جدید

 --  6 14 18 22 ك
 كبیرة 1 1.01 3.93

% 36.7 30.0 23.3 10.0  -- 

12 
استخدم  برامج الحاسوب في 

عملیة اعداد و تصمیم 
 االمتحانات

 3 7 15 15 20 ك
 كبیرة 2 1.20 3.70

% 33.3 25.0 25.0 11.7 5.0 

1 
استخدم االنترنت لتعزیز 

استراتیجیات التعلیم التي تتبعھا 
 في التدریس

 1 4 22 25 8 ك
 كبیرة 3 0.87 3.58

% 13.3 41.7 36.7 6.7 1.7 

11 
استخدم  الحاسوب في تصمم 

دروس تعلیمیة على 
 .البوربوینت

 6 10 18 15 11 ك
 متوسطة 4 1.23 3.25

% 18.3 25.0 30.0 16.7 10.0 

2 
استخدم  الحاسوب في رسوم و 
 أشكال بیانیة وعرض التجارب

 2 10 28 13 7 ك
 متوسطة 5 0.98 3.22

% 11.7 21.7 46.7 16.7 3.3 

9 
استخدم  في جھاز عرض 

في   Data Showالبیانات
 .أثناء المحاضرة

 5 11 19 16 9 ك
 متوسطة 6 1.17 3.22

% 15.0 26.7 31.7 18.3 8.3 

7 
اقوم بتوفیر تقنیات التعلیم 
 .الخاصة بالمقررات الدراسیة

 1 8 34 12 5 ك
 متوسطة 7 0.84 3.20

% 8.3 20.0 56.7 13.3 1.7 

8 
احدد االدوات واألجھزة 

التكنولوجیة التى تتناسب مع 
 .المقررات الدراسیة

 --  11 35 11 3 ك
 متوسطة 8 0.75 3.10

% 5.0 18.3 58.3 18.3  -- 

14 
استخدم  بعض تطبیقات اجھزة 

الھاتف الذكي في العملیة 
 التعلیمیة

 9 12 13 19 7 ك
 متوسطة 9 1.27 3.05

% 11.7 31.7 21.7 20.0 15.0 

6 
استخدم االنترنت لنشر دروس 

 و تجارب تعلیمیة

 4 17 21 14 4 ك
 متوسطة 10 1.03 2.95

% 6.7 23.3 35.0 28.3 607 

13 
استخدم  برامج الحاسوب في 

 عملیة التقییم

 8 18 14 12 8 ك
 متوسطة 11 1.26 2.90

% 13.3 20.0 23.3 30.0 13.3 

4 
استخدم اجھزه عرض المواد 

 .المحملة علیھا االفالم

 8 23 21 7 1 ك
 ضعیفة 12 0.93 2.50

% 1.7 11.7 35.0 38.3 13.3 

10 
استخدم  في جھاز عرض 

 .الشرائح الشفافة

 17 26 12 4 1 ك
 ضعیفة 13 0.95 2.1

% 1.7 6.7 20.0 43.3 28.3 

5 
جھاز التلیفزیون  استخدم 

 .التعلیمي

 24 18 13 4 1 ك
 ضعیفة 14 1.03 2

% 1.7 6.7 21.7 30.0 40.0 

 متوسطة  1.03 3.05 المحور ككل

  مجلة القلعة                                            واقع استخدام التقنیات التعلیمیة في التدریس بكلیات اآلداب و العلوم بجامعة المرقب     
 )12(من وجھة نظر أعضاء ھیئة التدریس                                                                                 العدد                    



 
 

325 

أن درجة استخدام التقنیات التعلیمیة في التدریس كانت بدرجة متوسطة ، فقد بلغ ) 7(یتبین من الجدول 

استخدم "، وكان أعلى متوسط حسابي للفقرة )متوسطة(وهي بدرجة )3.05(امها المتوسط العام الستخد

بمتوسط ." االنترنت في البحث عن مواد تعلیمیة  لمواكبة كل ما هو جدید في مجال التخصص

بمتوسط ." استخدم  جهاز التلیفزیون التعلیمي"وكانت أدنى درجات استخدام للتقنیات التعلیمیة فقرة )3.93(

  ).ضعیفة(وهي درجة استخدام ) 2.00(بلغ،

 ما الصعوبات التي تحد من استخدام التقنیات التعلیمیة بكلیات اآلداب و "ونصه  :إجابة التساؤل الثالث

  "العلوم  بجامعة المرقب من وجهة نظر اعضاء هیئة التدریس ؟

یة واالنحرافات لإلجابة عن التساؤل تم حساب التكرارات والنسب المئویة واستخراج المتوسطات الحساب

المعیاریة إلجابات العینة عن درجة توافر للتقنیات التعلیمیة، وكذلك حساب المتوسط العام لهذه العبارات 

 - :كما هو موضح في الجدول التالي 

التكرارات و النسب و متوسطات  اجابة العینة عن درجة صعوبة التي تواجھ اعضاء ھیئة التدریس في ) 8(الجدول رقم 
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1
7 

 انقطاع التیار الكھربائي بشكل متكرر

 2 2 8 17 31 ك
4.2
2 

1.0
3 

1 
كبیرة 

 % جداً 
51.
7 

28.
3 

13.
3 

3.3 3.3 

1
1 

عدم توافر الصیانة الدوریة لألجھزة والتقنیات 
 التعلیمیة

 9 6 6 14 25 ك
3.6
7 

1.4
8 

 كبیرة 2
% 

41.
7 

23.
3 

10.
0 

10.
0 

15.
0 

1 
عدم توافر تقنیات التعلیم خاصة أجھزة العرض 

 .التعلیمیة

 8 8 3 19 22 ك
3.6
5 

1.4
4 

 كبیرة 3
% 

36.
7 

31.
7 

5.0 
13.
3 

13.
3 

1
8 

عدم تشجیع إدارة الكلیة على استخدام التقنیات 
 الحدیثة

 3 10 10 19 18 ك
3.6
5 

1.2
2 

 كبیرة 4
% 

30.
0 

31.
7 

16.
7 

16.
7 

5.0 

1
6 

عدمتوافرالموادالتعلیمیةالالزمةالستخدامتقنیاتالت
 الخ....كالشفافیات: علیمفیالكلیة 

 3 10 13 14 20 ك
3.6
3 

1.2
5 

 كبیرة 5
% 

33.
3 

23.
3 

21.
7 

16.
7 

5.0 

1
3 

التتوفر أجھزة وأدوات تقنیة تعلیمیة كافیة 
 . ألعداد الطلبة

 8 5 7 22 18 ك
3.6
2 

1.3
5 

 كبیرة 6
% 

30.
0 

36.
7 

11.
7 

8.3 13. 

5 
عدم مناسبة القاعاتا لدراسیة والمختبرات 

 .الستخدام تقنیات التعلیم

 6 6 20 17 11 ك
3.3
5 

1.1
9 

7 
متوس
 % طة

18.
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28.
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33.
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10.
0 

10.
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1
4 

عدم  حث منسق الجودةعلى استخدام التقنیات 
 .الحدیثة

 7 11 12 14 16 ك
3.3
5 

1.3
6 

8 
متوس
 % طة

26.
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23.
3 

20.
0 

18.
3 

11.
7 
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4 
عدم صالحیة التقنیات التعلیمیة المتوافرة 

 .بالكلیة لالستخدام

 10 7 13 17 13 ك
3.2
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1.3
8 

9 
متوس
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21.
7 

28.
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11.
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16.
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5 

وقت المحاضرة غیر كاف الستخدام تقنیات 
 التعلیم

 5 10 21 12 12 ك
3.2
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1.2
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متوس
 % طة

20.
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20.
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35.
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16.
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8 
صعوبة نقل بعض االجھزة التقنیة إلى القاعات 

 .الدراسیة

 9 8 16 13 14 ك
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أن هناك صعوبات بدرجة متوسطة تحول دون استخدام التقنیات التعلیمیة في ) 8(تؤكد نتائج الجدول 

وتبین من المتوسطات الحسابیة أن اعضاء هیئة ) 3.02(العام للمحورالتدریس، فقد بلغ المتوسط 

هو العائقاالكبر الذي یحول دون استخدامهم " انقطاع التیار الكهربائي بشكل متكرر "التدریس یرون أن 

وهي درجة كبیرة جدًا، وجاءت الفقرة ) 4.22(للتقنیات التعلیمیة حیث بلغ المتوسط الحسابي لهذه الفقرة 

)  كبیرة(بدرجة صعوبة ) 3.65(بمتوسط  . " توافر تقنیات التعلیم خاصة أجهزة العرض التعلیمیةعدم "

وجاء في المرتبة . وتؤكد ما جاء في نتائج المحور األول الذي أشارت نتائجه إلى عدم توفر هذه التقنیات

وهي تعتبر ) 1,68(بمتوسط حسابي ،" عدم قناعاتي بأهمیة التقنیة التعلیمیة في التدریس "األخیرة 

  )2003(صعوبات أو معوقات ذات درجات ضعیفة جدًا، وهذه النتیجة تختلف تمامًا مع دراسة أحمد 
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 هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات استجابات عینة "ونصه : إجابة التساؤل الرابع

،سنوات ) علوم تطبیقیة /علوم انسانیة(، التخصص )إناث/ ذكور(الدراسة تعزى إلى متغیرات الجنس 

  :ولإلجابة علیه تم استخدام المعادالت المناسبة؛ وعلى النحو اآلتيالخبرة، الدرجة العلمیة ؟

  ًعلى إجابات العینة؛ وهل توجد فروق ذات داللة ) إناث/ ذكور(لمعرفة وفحص أثر متغیر الجنس  :اوال

إحصائیة بین متوسطات استجابات عینة الدراسة تعزى إلى متغیر الجنس؛ تم حساب المتوسطات الحسابیة 

) SPSS:V.25(بواسطة برنامج ) Independent Samples T Test(واالنحرافات المعیاریة واختبار

 :كما في الجدواللتالي -حسب متغیر الجنس -للمقارنة بین متوسطات إجابات فئتي العینة

 لمتوسطاتإجاباتالعینةعلىمحاورالدراسةحسب متغیرالجنس" T- test"نتائجاختبار) 9(جدول 

 المتوسط العدد النوع المحور
االنحراف 

 المعیاري
 قیمة ت

مستوي 

 الداللة
 النتیجة

 االول
 0.57 2.29 48 ذكور

 غیر دالة 0.581 -0.555
 0.74 2.40 12 اناث

 الثاني
 0.53 3.00 48 ذكور

 غیردالة 0.191 -1.324
 0.60 3.23 12 اناث

 الثالث
 0.55 2.97 48 ذكور

 غیردالة 0.210 -1.269
 0.90 3.23 12 اناث

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في درجات جمیع المحاور بین اعضاء هیئة ) 9(یتبین من الجدول 

- 1.269(،)- 1.324(،)- 0.555(لجمیع محاور الدراسة ) ت(التدریس الذكور واالناث، فقد تراوحت قیم 

ن یشیرون إلى وقد یفسر ذلك بأن كال الجنسی) 0.05(وجمیعها غیر دالة إحصائیا عند مستوى الداللة ) 

نفس الدرجة المتدنیة من توافر التقنیات التعلیمیة، وٕالى نفس الدرجة المتوسطة من استخدام هذه التقنیات، 

نتیجة عدم توافرها، أو نتیجة تلك الدرجة المتوسطة من الصعوبات التي تواجه اعضاء هیئة التدریس من 

 . كال الجنسین

  ًولمعرفة هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات استجابات عینة الدراسة تعزى إلى  :ثانیا

 Independent(متغیر التخصص؛ تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة واختبار 

Samples T Test ( بواسطة برنامج)spss (حسب  - للمقارنة بین متوسطات إجابات فئتي العینة

 :لتخصص كما في الجدول التاليمتغیر ا
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 لمتوسطاتإجاباتالعینةعلىمحاورالدراسةحسبمتغیرالتخصص" T- test"نتائجاختبار) 10(جدول 

 المتوسط العدد التخصص المحور
االنحراف 

 المعیاري
 قیمة ت

مستوي 

 الداللة
 النتیجة

 االول
 0.63 2.26 42 علوم انسانیة

 غیر دالة 0.310 - 1.024
 0.54 2.44 18 علوم تطبیقیة

 الثاني
 0.59 3.03 42 علوم انسانیة

 غیردالة 0.736 - 0.339
 0.44 3.08 18 علوم تطبیقیة

 الثالث
 0.63 3.01 42 علوم انسانیة

 غیردالة 0.823 - 0.224
 0.64 3.05 18 علوم تطبیقیة

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في درجات جمیع المحاور بین اعضاء ) 10(یتبین من الجدول 

- 1.024(لجمیع محاور الدراسة ) ت(هیئة التدریس حسب متغیر التخصص، فقد تراوحت قیم 

وهذا یؤكد أن ) 0.05(إحصائیا عند مستوى الداللة وجمیعها غیر دالة ) - 0.224(،)-0.339(،)

جمیعهم یشیرون إلى نفس الدرجة المتدنیة من توافر التقنیات التعلیمیة، وٕالى نفس الدرجة المتوسطة من 

  .استخدام هذه التقنیات، نتیجة عدم توافرها، أو نتیجة تلك الدرجة المتوسطة من الصعوبات التي تقابلهم

  ًجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات استجابات عینة الدراسة تعزى إلى متغیر لمعرفة هل تو :ثالثا

سنوات الخبرة؛ وللتأكد من تأثیر الخبرة؛ تم حساب المتوسطات لدرجات المحاور المختلفة حسب مستویات 

بواسطة برنامج ) one way anova(خبرة اعضاء هیئة التدریس، باستخدام تحلیل التباین األحادي 

)spss ( للمقارنة بین متوسطات استجابات أفراد العینة على محاور الدراسة حسب سنوات الخبرة؛ وكما

  :یبینها الجدول اآلتي

 one way(نتائج تحلیل التباین األحادي للفروق بین المتوسطات ) 11(جدول

anova(حسب متغیرسنوات الخبرة: 

 المتوسط العدد سنوات الخبرة المحور
االنحراف 

 المعیاري
 Fقیمة 

مستوي 

 الداللة
 النتیجة

 االول

 0.61 2.70 5 سنوات 3اقل من 

 0.59 2.33 23 سنوات 6-4 غیر دالة 0.090 1.639

 0.77 2.61 10 سنوات 7-10
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 0.45 2.08 22 السنة 11اكثر من 

 الثاني

 0.50 2.78 5 سنوات 3اقل من 

 غیر دالة 0.484 1.008
 0.60 3.15 23 سنوات 4-6

 0.51 3.45 10 سنوات 7-10

 0.39 2.81 22 السنة 11اكثر من 

 الثالث

 0.80 3.14 5 سنوات 3اقل من 

 غیر دالة 0.305 1.215
 0.64 2.92 23 سنوات 4-6

 0.71 3.07 10 سنوات 7-10

 0.59 3.07 22 السنة 11اكثر من 

  لمعرفة هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات استجابات عینة الدراسة تعزى إلى  :رابعًا

متغیر الدرجة العلمیة؛ تم حساب المتوسطات لدرجات المحاور المختلفة حسب متغیر الدرجة العلمیة 

ین للمقارنة ب) one way anova(ألعضاء هیئة التدریس، باستخدام اختبار تحلیل التباین األحادي 

  :متوسطات استجابات أفراد العینة على محاور الدراسة حسب الدرجة العلمیة؛ وكما في الجدول اآلتي
 

) one way anova(نتائج تحلیل التباین األحادي للفروق بین المتوسطات )12(جدول

 :حسب متغیر الدرجة العلمیة

 الدرجة العلمیة المحور
العد

 المتوسط د
االنحراف 

 المعیاري
 Fقیمة 

مستوي 

 الداللة
 النتیجة

 االول

 0.71 3.37 22 محاضر مساعد

 غیر دالة 0.826 0.700

 0.54 2.40 21 محاضر

 0.57 2.07 12 استاذ مساعد

 0.14 2.36 2 استاذ مشارك

 0.50 2.17 3 استاذ

 غیر دالة 0.394 1.009 0.59 3.18 22 محاضر مساعد الثاني
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 0.53 3.09 21 محاضر

 0.47 2.89 12 استاذ مساعد

 0.75 2.60 2 استاذ مشارك

 0.35 2.66 3 استاذ

 الثالث

 0.73 2.93 22 محاضر مساعد

 غیر دالة 0.262 1.275

 0.57 3.08 21 محاضر

 0.55 3.51 12 استاذ مساعد

 1.13 3.08 2 استاذ مشارك

 0.25 2.62 3 استاذ

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوي )12(و) 11(یالحظ من نتائج الجدولین
في درجات المحاور جمیعھا بین اعضاء ھیئة التدریس ذوي المستویات ) 0.05(داللة 

لجمیع محاور الدراسة ما ) ف(المختلفة من الخبرة او الدرجات العلمیة ،فقد تراوحت قیم 
؛ ویمكن أن یعزى ذلك إلى ضعف درجة التوافر للتقنیات التعلیمیة )1.639( ،)0.700(بین 

في كلتا الكلیتین، ولذلك فإن زیادة الخبرة او الدرجة العلمیة في ھذه الحالة ال تعني زیادة 
  .درجات استخدام ھذه التقنیات التعلیمیة لعدم توافرھا أصال

  :نتائج البحث 

  :بعرض البیانات وتفسیرها وتحلیلها، توصلوا إلى النتائج التالیة بعد أن قام الباحثان

كانت ذات درجة ) مسالته  - قصر االخیار ( أن درجة توافر التقنیات التعلیمیة في كلیات اآلداب والعلوم  )1

وهي قیمة تشیر إلى درجة توفر التقنیات ) 2.32(منخفضة جدًا ، فقد بلغ المتوسط الحسابي العام للمحور 

  .جة ضعیفةبدر 

كانت ) مسالته - قصر االخیار( أن درجة استخدام التقنیات التعلیمیة في التدریس كلیات اآلداب والعلوم  )2

 ).متوسطة(وهي بدرجة )3.05(بدرجة متوسطة، فقد بلغ المتوسط العام الستخدامها 

فقد بلغ المتوسط أن هناك صعوبات بدرجة متوسطة تحول دون استخدام التقنیات التعلیمیة في التدریس،  )3

انقطاع التیار " وتبین من المتوسطات الحسابیة أن اعضاء هیئة التدریس یرون أن ) 3.02(العام للمحور

هي العامل األكثر أهمیة الذي یحول دون استخدامهم للتقنیات التعلیمیة حیث " الكهربائي بشكل متكرر 

عدم توافر الصیانة الدوریة " جدًا، وتلیها الفقرة وهي درجة كبیرة ) 4.22(بلغ المتوسط الحسابي لهذه الفقرة 

 .عدم توافر تقنیات التعلیم خاصة أجهزة العرض التعلیمیة" و الفقرة  " لألجهزة والتقنیات التعلیمیة 
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عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في درجات جمیع المحاور بین اعضاء هیئة التدریس الذكور  )4

واالناث ، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في درجات جمیع المحاور بین اعضاء هیئة التدریس 

في درجات ) 0.05(حسب متغیر التخصص ، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوي داللة 

علمیة وذلك المحاور جمیعها بین اعضاء هیئة التدریس ذوي المستویات المختلفة من الخبرة او الدرجات ال

 .لعدم توافر التقنیات التعلیمیة 

  :توصیات البحث  -
  :من خالل نتائج البحث یوصي الباحثان باآلتي

العمل على توفیر التقنیات التعلیمیة في جمیع كلیات جامعة المرقب مع التركیز والحرص على توفیر  -1
  .التقنیات الحدیثة التي تراعي سھولة االستخدام وفعالیة األداء

  .ضرورة تنویع استخدام التقنیات التعلیمیة الحدیثة لجعلها أكثر فائدة وتشویق للطالب  -2

.یوصي الباحثان بضرورة وجود فني تقنیات تعلیمیة بكل كلیة -  3 

  .ضرورة استخدام تقنیات التعلیم الحدیثة داخل المحاضرة والتي تناسب محتوى وأهداف المقرر -4

 .ألعضاء هیئة التدریس على استخدام تقنیات التعلیم الحدیثةالدورات التدریبیة  توفیر -5

 . حیث هو اهتمام العصر والشباب) اإلنترنت(االهتمام بالتقنیات التي تعتمد على  -6

االستفادة من تجارب وخبرات الجامعات العالمیة في مجال توظیف التقنیات التعلیمیة الحدیثة في  -7
  .برامج التعلم والتعلیم

  :ت البحث مقترحا -

  .یقترح الباحثان بضرورة توفیر المعامل والمختبرات وتقنیات التعلیم الحدیثة في كلیات جامعة المرقب -1

  .ضرورة نشر ثقافة الجودة في المؤسسات التعلیمیة وخاصة الجامعات -2

مراحل إجراء دراسات وبحوث علمیة أكثر وشاملة حول توافر التقنیات التعلیمیة واستخدامھا في  -3
 .التعلیم المختلفة 
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 .م  2002

م  2003: ، الطبعة األولى، دار الكلمة،  القاهرةت تكنولوجیا التعلیمعملیا،)2003(خمیس محمد عطیة  .9

. 

 .م 2002: األردن، عمان، الطبعة األولى، دار الصفاء، سلیمان نایف، تصمیم وٕانتاج الوسائل التعلیمیة .10

 م 2007: عبد الرحمن كدول، تكنولوجیا التعلیم، مكتبة النشر، الطبعة الثانیة، لبنان، بیروت .11

: األردن، عمان، دار صفاء للنشر والتوزیع، الطبعة الثانیة، ید عبید، الوسائل التعلیمیة الحدیثةماجدة الس .12

 . م 2002

: محمد محمود الحیلة، تكنولوجیا التعلیم بین النظریة والتطبیق، الطبعة الثانیة، دار المسیرة، األردن، عمان .13

 .م  2002

كتابة البحوث العلمیة ، الطبعة األولى ، عالم مدحت أبو النصر، قواعد ومراحل البحث العلمي في  .14

 .م 2004: الكتب، مصر، القاهرة 

یس عبد الرحمن قندیل، الوسائل التعلیمیة وتكنولوجیا التعلیم، الریاض، دار النشر الدولي، الطبعة األولى،  .15

 .م  2000: السعودیة، الریاض 

 :المجالت العلمیة : ثانیا 

واقع التطبیقات العملیة لتكنولوجیا المعلومات في تدریس العلوم في لواء عین ( محمد عبدالفتاح رصرص  .16

  .م  2005، 122- 116: ، االردن 43مجلة رسالة المعلم العدد ) الباشا

  :الرسائل العلمیة : ثالثا 

لخاصة في األردن من واقع استخدام الحاسوب التعلیمي واإلنترنت في المدارس الثانویة ا( شادي نداف  .17

  .م  2002رسالة ماجستیر غیر منشورة ، جامعة الیرموك ، اربد ، ) وجهة نظر المعلمین 

واقع استخدام المستحدثات التكنولوجیة في مختبرات العلوم بالمرحلة الثانویة من وجهة (مریم سعد الزهراني  .18

 .م 2010نشورة، جامعة أم القرى ، رسالة ماجستیر غیر م) نظر مشرفات ومعلمات العلوم بمكة المكرمة

  مجلة القلعة                                            واقع استخدام التقنیات التعلیمیة في التدریس بكلیات اآلداب و العلوم بجامعة المرقب     
 )12(من وجھة نظر أعضاء ھیئة التدریس                                                                                 العدد                    
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مدى وعي معلمي العلوم بمستحدثات تكنولوجیا التعلیم واتجاهاتهم نحو (ممدوح محمد عبدالمجید  .19

 .م  2000رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة بنها ، مصر، )  استخدامها

في ) االنترنت(استخدام الحاسوب وشبكة المعلومات الدولیة معوقات ( وائل بن سالم بن خلف اهللا القرشي  .20

رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة أم ) تدریس الریاضیات للصف األول بمحافظة الطائف

 .م  2007القرى، 
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  مجلة القلعة                                                 واقع التعلیم الخاص من وجھة نظر المفتشین التربویین بمدینة زلیتن      
 )12(العدد                                                                                                

  واقع التعليم اخلاص من وجهة نظر املفتشني الرتبويني مبدينة زلينت

  ) (كرحومةرحومة حسین أبو . د: إعداد 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  - :مقدمة

یشكل التعلیم بنوعیه العام والخاص أهمیة كبرى ألي مجتمع أراد الحیاة ویكون مستوى كل دولة        

  .بقدر إنفاقها على التعلیم وجودته فهو وقودها في مواصلة مسیرة الحیاة وتقدمها

س ویبعث یعتبر التعلیم الخاص رافد مهم لمنظومة التعلیم في أي بلد باعتباره یفتح المجال للتناف      

روح النشاط في مؤسسات القطاع العام ومن جهة أخرى یتیح الفرصة لبعض القدرات في القیام ببعض 

التجارب العالمیة التي ال یمكن القیام به على مستوى القطاع العام للكثرة في العدد والتكالیف وٕاذا وجدت 

كما أن القطاع الخاص یخفف من  تجربة ما ناجحة یمكن األخذ بها وتعمیمها تدریجیا على كامل البالد

أعباء تكالیف التعلیم على القطاع العام ولذلك وجدت المؤسسات الوقفیة في بالدنا اإلسالمیة ووجدت 

  .المؤسسات غیر الربحیة في البلدان األخرى

أهداف التعلیم الخاص عن التعلیم العام المدعوم باعتبار أن الدولة ال تضع الربح المادي تختلف       

في أولویات أهدافها بخالف التعلیم الخاص ولكن لكثرة الطلب على التعلیم وصعوبة توفیر المطلوب 

  . فرض التعلیم الخاص نفسه في واقع الحیاة

ولیبیا كغیرها من البلدان خاضت تجربة التعلیم الخاص وهو ما عرف في البدایات بالتعلیم الحر       

اللجنة (دة تشریعات تنظیمیة لهذا المرفق منها قرار رئاسة الوزراء ولقد وضعت لذلك ع) األهلي(التشاركي 

 1993لسنة ) 624(بشأن الئحة التعلیم الحر والقرار  1992لسنة ) 540(رقم ) الشعبیة العامة سابقا

  ).1(بشأن الئحة تنظیم التعلیم والتدریب المهني الحر

ومدینة زلیتن من بینها فقد حاول الباحث وألن تجربة التعلیم الخاص انتشرت في جل بقاع لیبیا 

جمع بعض المعلومات حول هذه المؤسسات ومن خالل تتبع نشاط هذا التعلیم تبینت إحصائیات الدارسین 

  -:والعاملین بهذا القطاع ویمكن إیضاح ذلك من خالل الجداول اآلتیة

  

  

  

  

                                                 
)(أستاذ مساعد كلیة اآلداب الجامعة األسمریة اإلسالمیة  
 .                                              مندوبیة لدى الیونسكوال دراسة تجربة مدارس التعلیم التشاركي،فرانسوا أوریفیل وسیدي عبد الحق العمراني،  - 1
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  مجلة القلعة                                                 تن      واقع التعلیم الخاص من وجھة نظر المفتشین التربویین بمدینة زلی

 )12(العدد                                                                                                

  )1( -:یوضح عدد المدارس والمعلمین بالتعلیم الخاص بزلیتن) 1(جدول رقم 

 البیان الصفة ت

 24 عدد المدارس 1

 560 عدد المعلمین 2

 6 اجمالي المدارس الثانویة 3

 5 مدارس ثانویة مع مراحل أخرى 4

 1 مدارس ثانویة فقط 5

 23 اجمالي المدارس االبتدائیة واالعدادیة مع مراحل أخرى 6

 28 اجمالي ریاض االطفال 7

 24 ریاض أطفال مع مراحل أخرى 8

 4 فقطریاض أطفال  9

  

  )2( -:یوضح عدد الطالب الدارسین بالقطاعین العام والخاص ونسبة كل منهما) 2(جدول رقم 

اجمالي عدد  المرحلة التعلیمیة ت

الطالب 

 بالقطاعین

عدد الطالب 

 بالتعلیم العام

عدد الطالب  النسبة

 بالتعلیم الخاص

 النسبة

 %15 5927 %85 33871 39798 االبتدائیة 1

 %8 1173 %92 14337 15510 االعدادیة 2

 %5 535 %95 9535 10070 الثانویة 3

  

  )3( - :یوضح عدد الفصول الدراسیة بالقطاعین العام والخاص ونسبة كل منهما) 3(جدول رقم 

عدد الفصول  المرحلة التعلیمیة ت

الدراسیة بالقطاعین 

 العام والخاص

عدد الفصول 

الدراسیة بالتعلیم 

 العام

الفصول عدد  النسبة

الدراسیة بالتعلیم 

 الخاص

 النسبة

 %18 316 %82 1473 1789 االبتدائیة 1

 %13 95 %87 621 716 االعدادیة 2

 %9 42 %91 412 454 الثانویة 3

                                                 
1
             .                                  الجدول من إعداد الباحث وهو یوضح عدد المدارس والمعلمین بالتعلیم الخاص  - 

2
 .                                              الجدول من إعداد الباحث وهو یوضح عدد الطالب بالقطاعین العام والخاص  - 

3
  .                                             الجدول من إعداد الباحث وهو یوضح عدد الفصول الدراسیة بالقطاعین العام والخاص  - 



 
 

336 

  مجلة القلعة                                                 واقع التعلیم الخاص من وجھة نظر المفتشین التربویین بمدینة زلیتن      
 )12(العدد                                                                                                

  )1( -:یوضح الرسوم الدراسیة السنویة بالتعلیم الخاص بزلیتن) 4(جدول رقم 

 بالدینار اللیبيالرسوم الدراسیة السنویة  المرحلة التعلیمیة ت

 650- 550 االبتدائیة 1

 750- 650 االعدادیة 2

 1000- 900 األول والثاني الثانوي 3

 1200-1100 الثالث ثانوي 4

ومن خالل ما ذكر ووضحته الجداول السابقة عن نسبة إسهام القطاع الخاص في التعلیم وهو ما    

وهناك جهود مبذولة في هذا الطریق من المستثمرین ومن الجهة المشرفة % 15إلى  5تتراوح نسبته من 

ح تراخیص على تنفیذ هذه المهام وقد اطلع الباحث عن بعض الشروط والضوابط التي یعمل بها في من

مزاولة هذه المهام لكن یبدو أن هذه المؤسسات بها بعض القصور والتقصیر وهذا ما جعل الباحث یعمل 

ومن ثم  ) 2(على معرفة واقع هذه المؤسسات  ولذلك تم االطالع على ما كتبه البعض في وسائل اإلعالم

) 3(تعلیم الخاص ورئیس مكتب التفتیشكانت فكرة زیارة مكتب التفتیش التربوي زلیتن لاللتقاء برئیس قسم ال

وبعض المفتشین التربویین بالقسم باعتبارهم الجهة التي تتابع الناحیة التعلیمیة به وبالسؤال عن هذه 

التجربة وما ثم ذكره من بعض الصعوبات التي تعترض نجاح هذه المؤسسات في دورها التعلیمي والتربوي 

سة هذا النوع من التعلیم لوصف هذا الواقع والتحقق من ومن خالل ذلك رأي الباحث القیام بدرا

  .المالحظات التي تم تسجیلها بالخصوص

   - :مشكلة البحث  - أوال

  - :یسعى البحث إلى اإلجابة عن التساؤل الرئیسي التالي 

  ما واقع التعلیم الخاص من وجهة نظر المفتشین التربویین بمدینة زلیتن؟              

  - :السؤال التساؤالت الفرعیة التالیةویتفرغ عن هذا 

  ما واقع المبني المدرسي بالتعلیم الخاص من وجهة نظر المفتشین التربویین بمدینة زلیتن؟ -1

 ما واقع المؤهل العلمي لمعلمي التعلیم الخاص من وجهة نظر المفتشین التربویین بمدینة زلیتن؟ -2

 ة نظر المفتشین التربویین بمدینة زلیتن؟ما مدى تنفیذ الخطة التدریسیة بالتعلیم الخاص من وجه -3

                                                 
1
 .                                              الجدول من إعداد الباحث وهو یوضح الرسوم الدراسیة السنویة بالتعلیم الخاص  - 

2
محمد سلطان وسحر الجعفري وعبد الحكیم العباني، واقع المدارس الخاصة في لیبیا بین االستثمار المادي واالستثمار البشري، - 

https://www.facebook.com/Libyan 

3
 .ورئیس مكتب التفتیش التربوي زلیتن المركز هو األستاذ امحمد أبوسنینة رئیس قسم التعلیم الخاص هو األستاذ مفتاح عمر القیش، - 
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هل توجد فروق دالة إحصائیا بین وجهات نظر المفتشین التربویین في التعلیم الخاص بمدینة  -4

 زلیتن تعزى لمتغیر الجنس؟

هل توجد فروق دالة إحصائیا بین وجهات نظر المفتشین التربویین في التعلیم الخاص بمدینة  -5

  زلیتن تعزى لمتغیر الخبرة؟

 :أهداف البحث - ثانیا 

  - :یهدف البحث إلى تحقیق الهــــدف الرئیسي التالي 

  التعرف على واقع التعلیم الخاص من وجهة نظر المفتشین التربویین بمدینة زلیتن

  - :ویتفرغ عن هذا الهدف الرئیسي األهداف الفرعیة التالیة

بمدینة التعرف على واقع المبني المدرسي بالتعلیم الخاص من وجهة نظر المفتشین التربویین  -1

  .زلیتن

التعرف على نوع المؤهالت العلمیة التي یحملها معلمو التعلیم الخاص من وجهة نظر المفتشین  -2

 .التربویین بمدینة زلیتن

معرفة مستوى تنفیذ الخطة التدریسیة بالتعلیم الخاص من وجهة نظر المفتشین التربویین بمدینة  -3

 .زلیتن

حصائیا بین وجهات نظر المفتشین التربویین في التعرف على إذا ما كان هناك  فروق دالة ا -4

 التعلیم الخاص بمدینة زلیتن تعزى لمتغیر الجنس؟

التعرف على إذا ما كان هناك  فروق دالة احصائیا بین وجهات نظر المفتشین التربویین في  -5

  التعلیم الخاص بمدینة زلیتن تعزى لمتغیر الخبرة؟

 - :أهمیة البحث  -ثالثا 

عن التعلیم الخاص بمدینة  -حسب علم الباحث -من البحوث الجدیدة  یعتبر هذا البحث -1

  .زلیتن وبذلك یعتبر إضافة للمكتبة العربیة 

سیسهم  البحث في معرفة مستوى جودة التعلیم الخاص بمدینة زلیتن ومدى مطابقته لمعاییر  -2

  .الجودة في لیبیا من وجهة نظر المفتشین التربویین بمدینة زلیتن

میته في امكانیة فتح المجال لوضع خطط عمل لمعالجة أي قصور أو تقصیر كما تكمن أه -3

في هذا النوع من التعلیم واالستفادة من أي تجارب تعلیمیة ناجحة تم تطبیقها في التعلیم 

 .الخاص من خالل ما یتوصل إلیه البحث من نتائج

  

  

  مجلة القلعة                                                 واقع التعلیم الخاص من وجھة نظر المفتشین التربویین بمدینة زلیتن      
 )12(العدد                                                                                                
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  -:مفاهیم البحث -رابعا 

  -:واقع التعلیم  -1

وأنه مقصود یؤدي إلى تغیر في ) معلم ومتعلم(التعلیمیة نشاط متفاعل بین طرفي العملیة " التعلیم هو 

  ) 1"(السلوك محدد سلفا في صورة أهداف إجرائیة 

ویقصد بواقع التعلیم أي وصف الجانب التعلیمي كما هو علیه في المؤسسات المستهدفة بالدراسة من 

  .خالل إجابة المفتشین التربویین على االستبیان الذي أعد لهذا الغرض

  - :یم الخاصالتعل -2

التعلیم الخاص هو النشاط التعلیمي الذي ال تقوم الحكومة بالصرف ویخضع إلشرافها التربوي، وهو ینقسم 

ویقصد بهذا المصطلح  في هذا البحث . إلى تعلیم یهدف إلى الربح المادي، وتعلیم غیر هادف إلى الربح

لتعلیمیة في لیبیا ویخضع إلشرافها اإلداري التعلیم الهادف إلى الربح ویطبق الخطة التدریسیة للمنظومة ا

  .والفني

  -:المفتش التربوي -3

و تحسین مستوى أدائه بالمشاركة ، هو المرشد المساعد للمعلم على النمو المهني التربوي المفتش

و المساعدة على فهم وظیفته و تحقیق األهداف التعلیمیة من أجل متابعة العملیة التعلیمیة ، والتعاون

  )2(والتربویة وفق منهجیة عملیة متمیزة

 - :زلیتن -4

  .كیلومتر تقریبا 150مدینة لیبیة تقع على شاطئ البحر األبیض المتوسط شرق مدینة طرابلس بـ 

  :حدود البحث -5

حدود البحث هم الموجهون التربویون بمدارس التعلیم الخاص بمدینة زلیتن خالل العام الدراسي  

2017/2018 .  

  - :سابقة دراسات -خامسا 

حسب علم الباحث ال توجد دراسة علمیة محلیة تناولت هذا الموضوع ولكن توجد عدید الدراسات العربیة   

  - :وسیتم تناولها وفق اآلتي

  ) 3(هـ1428دراسة محمد بن سعیدعبداهللا القحطاني  -1

    

                                                 
1
 .37، ص 1996جامعة قار یونس، : ، نظریات التعلیم، لیبیا 2العجیلي سركز وناجي خلیل، ط  - 

  . https://moe.gov.ly ،16/5/2018إدارة التفتیش التربوي، موقع وزارة التعلیم اللیبیة - 2
هـ، االستثمارات المستقبلیة للقطاع الخاص في التعلیم العام في المملكة العربیة السعودیة، رسالة دكتوراه 1428محمدبنسعیدعبداللهالقحطاني  - 3

  http://libback.uqu.edu.sa/hipres/FUTXT/7143.pdf ،18/5 /2018.نشورة غیر م
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هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على واقع استثمارات القطاع الخاص في التعلیم العام، وكذلك    

الستثمارات المستقبلیة المناسبة للقطاع الخاص في التعلیم العام، وتحدید مدى حاجة التعلیم العام إلى ا

مساهمة القطاع الخاص في أنشطته، وتحدید المعوقات التي تحد من توسع استثمارات القطاع الخاص في 

 .)1(یم العامالتعلیم العام، واقتراح الوسائل المحفزة للقطاع الخاص لالستثمار في التعل

المنهج الوصفي التحلیلي، وقام معدها ببناء أداتها وهي عبارة عن استبیان في الدراسة  واستخدم       

لجمع البیانات والمعلومات المطلوبة من مجتمع الدراسة، وهم جمیع أعضاء وعضوات مجالس إدارات 

الغرف التجاریة الصناعیة في مناطق التربیة والتعلیم في مناطق المملكة وكذلك جمیع أعضاء مجالس 

نتائج هذه الدراسة ضعف واقع استثمار القطاع  ھمأومن  )2(فردًا،) 1205(المملكة والبالغ عددهم 

الخاص في التعلیم العام في السعودیة ومن معوقات استثمار القطاع الخاص في التعلیم العام قلة 

في التعلیم العام ومن وسائل تحفیز القطاع الخاص الدراسات العلمیة الدالة على الفرص االستثماریة 

 )3(.لالستثمار في التعلیم اشتراك المستثمرین ووزارة التربیة والتعلیم في تأسیس شركة تعلیمیة

   (4) هـ١٤٢٤دراسة صائغ، ومتولي  -2

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الواقع الفعلي للعالقة بین القطاع التعلیمي والقطاع الخاص في     

) 25(مسؤوًال بواقع) 150(دول الخلیج العربي واستخدم فیها المنهج الوصفي المسحي وبلغت عینة الدراسة

ع الفعلي للعالقة بین التعلیم مسؤوًال لكل دولة من دول الخلیج العربیة، وتوصلت نتائجها إلى أن الواق

والقطاع الخاص یشیر إلى أن مجاالت التنسیق والتكامل بین القطاعین یلقى أهمیة متوسطة من جانب 

ممثلیهم سواء على المستوى الكلي أو المستوى القطري، وأن أهم مجاالت التنسیق بین القطاعي كانت في 

علیم التعاوني وتطویر البرامج التعلیمیة وطباعة الكتب التبرعات والوقف التعلیمي والتعلیم األهلي والت

الدراسیة، أما مجاالت التنسیق التي لم تلق الدعم المناسب من وجهة نظر المسئولین عن القطاعین فقد 

كانت في تقدیم المنح والقروض ودعم األنشطة غیر الصفیة والتشیید والبناء ودعم البرامج التدریبیة 

التنسیق بین قطاعي التعلیم واألعمال فقد كان في ضعف االتصال الفعال بین  والبحثیة أما معوقات

  (5) .مؤسسات التعلیم والقطاع الخاص وعدم وجود هیكلة مناسبة لتفعیل التعاون بین القطاعین

  

  

                                                 
  .  24المرجع السابق، ص  - 1
  . 186-185المرجع نفسه، ص ص  - 2
  . 291 - 278المرجع نفسه، ص ص  - 3

الوضـع الحالي للعالقة بـین قطـاع التعلـیم العام والقطـاع الخـاص فـي دول الخلـیج )  هـ ١٤٢٤(لي عبدالرحمن بن احمد صائغ ومصطفى متو  -4

  .  164-163العربیة،مكتب التربیة العربي لدول الخلیج،الریاض، نقال عن محمد بن سعیدعبداهللا القحطاني، ص ص 
  .المرجع نفسه-5
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   (1) ١٩٩٩ ) دراسةغنایم -3

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على المحددات الكلیة للطلب على التعلیم الخاص األساسي والثانوي     

ي األردن والتعرف على األهمیة النسبیة للعوامل التي تدفع األسر لالختیار بین التعلیم الخاص والتعلیم ف

وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج  (2)   العام من جهة، وبین مؤسسات التعلیم الخاص من جهة أخرى،

بًا ضعف معدل النمو وهو تقری % 3206أن معدل النمو السنوي للطالب في قطاع التعلیم األهلي: منها

السكاني السنوي، وهذا مؤشر على زیادة اإلقبال على التعلیم األهلي، وأن معدل النمو السنوي للمعلمین 

وهو أعلى من معدل النمو السنوي للطلبة وهذا مؤشر على تحسن نوعیة العملیةالتعلیمیة  % 608

 (3) .ي األردن مرتفع جدًا وفي تزاید مستمروالتربویة وأن الطلب على التعلیم األهلي األساسي والثانوي ف

  (4)1998 ) دراسة الرمیحي -4

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على تجربةمملكة البحرین في مجال تمویل التعلیم العام وذلك من خالل 

استعراض نفقات وزارة التربیة والتعلیم خالل عدة سنوات والصعوبات التي واجهتها نظرًا لتضاعف النفقات 

م، وكان من نتیجة هذه الصعوبات اتخاذ خطوات 1995مإلى1975مرات خالل الفترة من8التعلیمیة 

ضروریة لترشید اإلنفاق، واالستخدام الفعال للكوادر البشریة، ویتضمن ذلك من استكمال المعلمین 

كما تعرضت  (5)لنصابهم التدریسي كامًال، وتعدیل كثافة الفصول، وترشید النفقات الجاریة االستهالكیة،

الدراسة إلى الدور الذي یقوم به القطاع الخاص لدعم التعلیم العام في مملكة البحرین وذلك من خالل 

إنشاء المباني التعلیمیة وتقدیم األجهزة والمستلزمات التعلیمیة، إضافة إلى السیاسات التشریعیة التي تحفز 

 .میة من خالل ریاض األطفال والمدارس األهلیةالقطاع الخاص على االستثمار في تقدیم الخدمات التعلی

(6) 

  (7)1997دراسة حلمي وآخرون -5

                                                 
رسالة " ، تقدیر محددات الطلب على التعلیم الخاص األساسي والثانوي في األردن،)م 1999( علي أحمد غنایم -1

نقال عن محمد بن سعید عبداهللا القحطاني، مرجع ماجستیر غیر منشورة،كلیة االقتصاد والعلوم اإلداریة، جامعة الیرموك، أربد، 

  .164-163سابق،صص 
  . المرجع نفسه-2
  .نفسه المرجع -3

، تجربة البحرین في مجـال التعلـیم ودعـم القطاع الخاص لنشاطاته، وزارة التربیة والتعلیم )م1998محمد على الرمیحي  -4

  . 170نقالعن محمد بن سعیدعبداهللا القحطاني، مرجع سابق،ص  البحرینیة، المنامة،

  .المرجع نفسه -5
  .المرجع نفسه-6

، صیغ مقترحة لدور القطاع الخاص في التعلیم قبل الجامعي، المركز القومي )م 1997( فؤاد أحمد حلمي وآخرون،  -7

  .  171- 170نقال عن محمد بن سعید عبداهللا القحطاني، مرجع سابق، ص ص للبحوث التربویـة والتنمیة، القاهرة، 
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هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على طبیعة وحركة العالقة بین التعلیم واإلدارة الحكومیة في ظل التحوالت 

هات وآراء الخبراء والمتخصصین نحو قضایا الجاریة التي تواجه جهاز الدولة وكذلك التعرف على اتجا

عالقة الدولة بالتعلیم وانعكاسات برامج اإلصالح على التعلیم  قبل الجامعي، والتعرف على أنسب الصیغ 

لعالقة الدولة بالتعلیم وكیفیة إدارة التعلیم في ضوء التوجه نحو الدیمقراطیة اللیبرالیة واقتصادیات السوق 

دارة التعلیم قبل الجامعي في ضوء التحوالت االقتصادیة والسیاسیة الجاریة ووضع نموذج لملكیة وإ 

 .(1)والمستقبلیة

استخدم في الدراسة المذكورة أعاله المنهج الوصفي التحلیلي، وتم تطبیق البحث على عینة من       

مال الخبراء والمتخصصین في عدد من الجامعات المصریة وكذلك األحزاب السیاسیة ورجال األع

والمعلمین، ومن نتائجها ضرورة تخفیف القیود الحكومیة على األنشطة االقتصادیة وتقلیص دور أجهزة 

الرقابة والتحول من نظام مغلق تحدده القواعد والتعلیمات الحكومیة وتنظمه قرارات إداریة علیا إلى التعامل 

یاسیة المحلیة والدولیة والتحول من في ظل نظام مفتوح تحكمه عوامل المنافسة والقوى االقتصادیة والس

كما توصلت (2) نظام إداري یتمیز بالمركزیة إلى نظام یأخذ الالمركزیة والتشاركیة في اتخاذ القرارات

مساهمة القطاع الخاص في المجاالت التي تعاني من اختناقات في العملیة  الدراسة إلى ضرورة زیادة

بوظیفتها تجاه تعلیم المواطنین وأن تقلیص دور الدولة في أنشطة التعلیمیة بما یساعد الدولة على القیام 

التعلیم یمكن أن یتم من خالل مجموعة متكاملة من السیاسات واإلجراءات المدروسة لالرتقاء بمستوى 

 (3)وكفاءة ومكانة الخدمة التعلیمیة

  (4)1997دراسة الزعیمي  -6

تثمار في التعلیم عبر المدارس االقتصادیة حتى هدفت هذه الدراسة التعرف على كیفیة تطور فكرة االس

أصبح التعلیم المصدر األساسي للنمو والتنمیة وكذلك التعرف على كیفیة تأثیر التعلیم على النمو 

االقتصادي، وما تأثیر كل من اإلنفاق على التعلیم المدرسي والجامعي في زیادة الناتج المحلي اإلجمالي 

 .(5) العاملونصیب الفرد منه، وٕانتاجیة 

 :اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحلیلي في تحقیق أهدافها وتوصلت إلى عدة نتائج منها    

  التوسع في التعلیم له آثارًا إیجابیة مباشرة في سوق العمل الیمني وأن اإلنفاق على التعلیم المدرسي أو 

                                                 
  .المرجع نفسه-1
  .المرجع نفسه-2
  .المرجع نفسه-3

،االستثمار في التعلیم الحكومي وأثره على النمو االقتصادي في الیمن )1997 (الزعیمي، جمال سعید محمد علي  -4

  .  172-171نقالعن محمد بن سعیدعبداهللا القحطاني، مرجع سابق، ص ص ، 1993-1973خالل الفترة

  .المرجع نفسه-5

  مجلة القلعة                                                 واقع التعلیم الخاص من وجھة نظر المفتشین التربویین بمدینة زلیتن      
 )12(العدد                                                                                                



 
 

342 

إیجابیة على مؤشرات النمو االقتصادي في الیمن، حیث تكون أعلى في التعلیم العام الجامعي، له آثارًا 

كما أن النظام التعلیمي الیمني یواجه عدة مشاكل أهمها ارتفاع الفاقد  (1)منها في التعلیم الجامعي

ختالل التعلیمي، وتدني نسبة االستیعاب خصوصا في مرحلة التعلیم األساسي، مع تدني نوعیة التعلیم وا

 (2) .التوازن بین أنواع التعلیم واحتیاجات التنمیة االقتصادیة

 (3) 1997دراسةالعرباوي -7

هدفت الدراسة إلى تحدید مفهوم االستثمار في رأس المال البشري ودور التعلیم في تحقیقه، وأهم      

 (4) .طرقه وعوائده االجتماعیة والصعوبات التي تواجهه ومقترحات حلها

 : ت الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي، وتوصلت إلى العدید من النتائج منهاوقد استخدم

 طریقة الدخل المتبقي، طریقة الدلیل  ) :أن طرق قیاس االستثمار في التعلیم هي .أ

 .التعلیمي، طریقة تحلیل لكلفة المنفعة، طریقة القیمة الحالیة

 رتفعة جدًا في التعلیم االبتدائيأن العائدات الفردیة لالستثمار في التعلیم تكون م .ب

 . ثم تبدأ في التناقص في المراحل الالحقة

أنا لعائدات الفردیة في االستثمار تكون مرتفعة جدًا في مرحلة التعلیم الجامعي، وما بعدها ویقل  .ج 

 . (5)العائد الفردي في المراحل السابقة للتعلیم الجامعي

 (6)هـ 1416 ) دراسة صائغ -8

هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى إمكانیة مؤسسات التعلیم العام والتعلیم العالي في دول      

الخلیج العربي من الوفاء باحتیاجات قطاعي التجارة والصناعة من الكوادر الفنیة، وتحدید إمكانات 

من البحوث مؤسسات التعلیم العالي ومراكز البحوث من تلبیة احتیاجات قطاع التجارة والصناعة 

التطبیقیة واالستشارات، إضافة إلى معرفة ماذا یرید التربویون من رجال األعمال وماذا یرید رجال 

  األعمال من التربویین، والتوصل إلى صیغ وأطروحات مقترحة لتفعیل تنمیة روح المشاركة بین 

  .(7)قطاعي التعلیم واألعمال

                                                 
  .المرجع نفسه-1
  .المرجع نفسه-2

3
، نقال عن محمد بن 35،االستثمار في التعلیم وعوائده االجتماعیـة فـي مصر، مجلة كلیة التربیة، جامعة المنصورة العدد )1997(آمال العرباوي، -

  .  173 -172سعید عبداهللا القحطاني، مرجع سابق،ص ص 

4
  المرجع نفسه، -

5
  .المرجع نفسه-

6
ح المشاركة بین قطـاع التعلیم وقطاع األعمال وبعض الصیغ لتفعیلها، مكتب التربیة لـدول ، تنمیة رو )هـ 1416(عبدالرحمن بن احمد صائغ -

  . 173نقالعن محمد بن سعیدعبداهللا القحطاني،مرجع سابق،ص، الخلـیج العربي، الریاض

7
  . المرجع نفسه
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ة المذكورة المنهج الوصفي التحلیلي وكان من نتائجها اقتراح أربعة أسالیب كصیغ وقد استخدم في الدراس

التعلیم التعاوني، ویوم المهنة، :عملیة لتحقیق وتفعیل المشاركة بین قطاعي التعلیم واألعمال وهي

 (1) .والتخطیط المشترك للبرامج التدریبیة، والتخصصات األكادیمیة

  -:التعقیب على الدراسات السابقة

من العرض السابق للدراسات السابقة یتضح أهمیة مشاركة القطاع الخاص في برامج التعلیم العام،     

معا الختالف فیعرض ذلك من دراسة أخرى، كما تؤكد تلك الدراسات على أهمیة مساهمة القطاع الخاص 

یة ألي بلد، وكذلك تحقیق في برامج التعلیم العام وأنشطته، وذلك كمقوم رئیس للتنمیة االقتصادیة الوطن

التنمیة الشاملة له، وعلى الرغم من وضوح أهمیة ذلك على المستوى الحكومي واألهلي إّال أن هنالك 

مشكالت وصعوبات تتطلب عمل حلول ناجعة لها لتقلیل الصعوبات والحصول على أعلى استفادة 

 .ممكنة

كما یشار إلى أن الدراسات التي تم تناولها لها قیمة علمیة وعملیة حیث أوضحت الكثیر من       

الدراسات محدودیة االستثمار في القطاع الخاص ومن ذلك دراسة محمدبن سعید عبداهللا القحطاني ودراسة 

  .صائغ، ومتولي ودراسة حلمي،وآخرون

ص مثل دراسة غنایم ودراسة الرمیحي، كما وضحت دراسة وبینت بعض الدراسات تحسن التعلیم الخا     

الزعیمي ضرورة مساهمة الدولة فیه وأن من العقبات في طریق تحسن التعلیم عدم وجود هیكلة مناسبة 

لتفعیل التعاون بین القطاعین كما بینت ذلك دراسة محمد بن سعیدعبداهللا القحطاني وكما هو مفعل بدولة 

 .  یحيالبحرین حسب دراسة الرم

كما أن الباحث قد تحققت له االستفادة من جمیع تلك الدراسات السابقة في جمیع مراحل هذا       

البحث، بدء من فكرته ومرورًا بالتخطیط له وتحدید مشكلته، وٕاطاره النظري، واالستفادة منها في بناء أداة 

  .البحث وتقسیماته

  - :منهج البحث - سادسا 

تم اختیار المنهج الوصفي التحلیلي لهذا البحث باعتباره األنسب لتحقیق أهدافه المرسومة سالفة       

  .الذكر

  

  

                                                 
1

  .المرجع نفسه -
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  - :مجتمع وعینة البحث -سابعا 

هم المفتشون التربویون على مدارس التعلیم الخاص بمدینة زلیتن خالل العام الدراسي : مجتمع البحث -1

  .عینة ممثلة بطریقة عشوائیةمفتشا وسیتم اختیار منهم ) 106(وعددهم   2017/2018

  - :عینة البحث -2

 31استمارة رجعت منها  36وكان عدد االستمارات التي تم توزیعها %  30كانت عینة البحث بنسبة 

  -:یوضح تفاصیل ذلك) 5(وبعضها فقد والجدول رقم 

 الفاقد العائد العدد االجمالي لالستمارات

36 31 5 

 %14 %86 النسبة

  

  :البحث أداة  -ثامنا 

   - :بناء االستبیان -1

لإلجابة على تساؤالت البحث تم إعداد استبیان من قبل الباحث من خالل االطالع على التقاریر المقدمة 

من المفتشین التربویین عن التعلیم الخاص ومن خالل إجرائه بعض المقابالت مع المفتشین التربویین 

وكذلك من خالل االطالع على الدراسات ) 1(لتربوي زلیتنعلى التعلیم الخاص التابعین لمكتب التفتیش ا

في هذا الموضوع وكذلك مقابلة المسؤولین على إدارة التعلیم الخاص ) 2(السابقة والمقاالت والمنشورات

 ).3(بقطاع التعلیم زلیتن

تم إعداد فقرات االستبیان ووضعها في صورة استمارة مبدئیة وفق تساؤالت البحث وتم توزیع      

ألخذ مالحظاتهم باإلضافة أو التعدیل أو الحذف ) 4(مجموعة من هذه االستمارات على بعض المفتشین

  -:وكانت محتویات االستبیان على النحو اآلتي

فقرة ) 40(لمبنى المدرسي للمدارس الخاصة وكان عدد فقراته المجال األول وهو المتعلق بواقع ا     

  ) 13(وكان المجال الثاني وهو المتعلق بواقع المؤهل العلمي لمعلمي المدارس الخاصة وكان عدد فقراته 

  

  

                                                 
  .امحمد أبوسنینة، ومفتاح عمر القیش، ومنصور عبد العزیز: منهم األساتذة  - 1

2
م محمد سلطان وآخرون، واقع المدارس الخاصة في لیبیا، المدارس بین االستثمار المادي واالستثمار البشري، تحقیق صحفي،موقع وزارة التعلی - 

  . fr.facebook.com/Libyan-https://fr ،12 /4/2018.اللیبیة،

3
  .   .29/5/2018مقابلة مع األستاذ محمود الطاهر دعوب الموظف بإدارة التعلیم الخاص بقطاع التعلیم زلیتن یوم   - 

  .امحمد أبوسنینة، ومفتاح عمر القیش، وحافظ الهادي بن مسعود، وٕابراهیم محمد عصمان، وعلي الشمام، ورجب حامد شلغوم: من األساتذة  - 4
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  )15(وكان المجال الثالث وهو المتعلق بواقع تطبیق الخطة التدریسیة بمدارس الخاصة وكان عدد فقراته 

أصبح االستبیان في ) 2(وعلى بعض المحكمین )1(تشین التربویینبعد عرض االستبیان على بعض المف

  -:شكله النهائي على النحو اآلتي

فقرة أما المجال ) 31(المجال األول وهو المتعلق بواقع المبنى المدرسي للمدارس الخاصة أصبحت فقراته 

أما المجال ) 16(فقراته الثاني وهو المتعلق بواقع المؤهل العلمي لمعلمي المدارس الخاصة فقد أصبحت 

  ).32(الثالث وهو المتعلق بواقع تطبیق الخطة التدریسیة بمدارس الخاصة فقد أصبحت فقراته 

تم توزیع االستبیان بطریقة عشوائیة على المفتشین التربویین المترددین على مكتب التفتیش التربوي      

استمارات وكان سبب الفقد ) 5(وفقد ) 31(نها رجع م) 36(زلیتن وكان عدد االستمارات التي تم توزیعها 

  .أن بعض المفتشین التربویین أخذ هذا االستبیان لتعبئته على مهل في المنزل ولم یرجعها إلى المكتب

  -:االتساق الداخلي للمقیاس- 2

تم حساب االتساق الداخلي لالستبیان عن طریق حساب معامل ألفا كرونباخ كما تم حساب درجة الصدق 

  - :وهو على النحو اآلتي) 6(تبیان وكانت نتیجة ذلك وفق جدول رقم لالس

 درجة الصدق معامل الثبات المجال ت

 %91 %82 المبنى المدرسي 1

 %85 %73 المؤهل العلمي 2

 %91 %83 الخطة التدریسیة 3

و % 73یتضح من الجدول السابق معامل االرتباط لمجاالت االستبیان وهي درجة عالیة وهي ما بین 

  .وهذا یؤكد االتساق الداخلي لفقرات كل مجال من مجاالت االستبیان% 83

  . وهي درجة عالیة من الصدق% 91إلى % 85كما یوضح الجدول درجة صدق المقیاس وهي من 

   - :األسالیب االحصائیة - 3

كما أستخدم  لتحقیق أهداف البحث تم استخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والنسبة المئویة 

كذلك معامل ألفا كرونباخ لحساب ثبات أداة البحث واختبار ت للتعرف على داللة الفروق التي تعزي 

  .لمتغیري الجنس والخبرة

  - :نتائج البحث

  - :التساؤل األول ونتائجه

  

  ما واقع المبني المدرسي بالتعلیم الخاص من وجهة نظر المفتشین التربویین بمدینة زلیتن؟  

                                                 
 ..12من الصفحة  1أنظر الهامش رقم  - 1
 .منهم الدكتورة عیادة عقوب واألستاذة سالمة دیهوم واألستاذ عبد الرحمن عباد - 2
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النسبة المئویة لمعرفة مدى تواجد االشكالیات المعروضة في ولإلجابة على هذا السؤال استخدم الباحث 

  -:االستبیان ویوضح الجدول اآلتي النتیجة التي أسفرت عنها المعالجة االحصائیة

 یوضح فقرات مجال واقع المبنى المدرسي بالمدارس الخاصة زلیتن وفق النسبة المئویة) 7(جدول رقم 

  - :األعلى

النسبة  العبارات                             ت 

 المئویة

 100 عدم تعدد الساحات الخاصة باستراحة الطالب في المدارس المختلطة  1

 100 عدم وجود مسارح لمناشط الطالب المختلفة 2

 96.8 المظهر العام ألكثر المدارس الخاصة ال یرمز أنه مدرسة وٕانما منزل سكني 3

 96.8 عدم تعدد الساحات الخاصة باستراحة الطالب في مدارس المراحل الدراسیة المختلفة  4

 96.8 عدم توفر مالعب كافیة ألداء النشاط الریاضي في أكثر المدارس الخاصة 5

 96.8 افتقار المدارس إلى مالجئ خاصة ُیلجأ إلیها في حاالت الخطر  6

 96.8 لتدریس ذوي االحتیاجات الخاصةعدم وجود أماكن خاصة منفصلة  7

 93.5 عدم توفر مكتبات مجهزة بالكتب والمجالت واإلنترنت 8

 90.3 عدد دورات المیاه ال یتناسب مع عدد الطالب في أكثر المدارس الخاصة 9

 87.1 عدد المداخل والمخارج في أغلب المدارس الخاصة ال یتناسب مع عدد طالبها 10

  أكثر المدارس مصممة بطریقة طوابق وهي طریقة مرهقة وال تعطي    11

 مجاال لمتابعة الفصول الدراسیة بشكل مریح   

87.1 

 87.1 الفصول الدراسیة صغیرة الحجم مقارنة بعدد الطالب بها 12

 87.1 عدم توفر معامل لتدریس اللغات األجنبیة 13

 83.9 الدراسیةاإلضاءة الطبیعیة ضعیفة بالفصول  14

 83.9 عدم وجود عیادات طبیة مصغرة لتقدیم الخدمات الصحّیة الالزمة 15

 80.6 المكاتب اإلداریة في أغلب المدارس الخاصة قلیلة وال تفي بالمطلوب   16

 80.6 عدم توفر وسائل التكییف في أغلب المدارس الخاصة 17

 80.6 أوقات الفراغ عدم توفر أماكن مریحة للمعلمین والمعلمات في 18

 77.4 بعض المدارس الخاصة تقع على الطرق الرئیسة مما یسبب خطورة على الطالب  19

 74.2 عدم توفر معدات األمن و السالمة بالمدارس الخاصة 20

 74.2 أكثر المدارس الخاصة ال یوجد بها معمل لتطبیق تجارب المواد العلمیة 21

 61.3 األماكن المخصصة مقاصف ال تتوفر فیها الشروط الصحیة   22

 61.3 عدم وجود أماكن خاصة بأداء الصالة  23

 58.1 دورات المیاه بالمدارس الخاصة ال تتوفر فیها الشروط الصحیة 24
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 54.8 المقاعد الدراسیة غیر مریحة للطالب 25

 54.8 أكثر المدارس الخاصة ال یوجد بها معمل حاسوب 26

 51.6 عدم توفر السبورات الحدیثة في التدریس   27

أكثر المدراس الخاصة تقع في أماكن الزحام والضوضاء مما قد یؤثر سلبًا على تحصیل  28

 الطالب

51.6 

 48.4 ال تتوفر میاه صالحة للشرب في غالبیة المدارس الخاصة 29

 35.5 اإلضاءة الكهربائیة ضعیفة بالفصول الدراسیة 30

بعض المدارس الخاصة ملحق بها حضانة أو ریاض أطفال وهذا یساعد المعلمة على  31

 أداء دورها

12.9 

 

یتضح من خالل الجدول السابق ترتیب اإلشكالیات اإلحدى والثالثین وفق النسبة األعلى والتي تعاني 

 .المفتشین التربویین منها  مدارس التعلیم الخاص بمدینة زلیتن حسب وجهة نظر 

   -:التساؤل الثاني ونتائجه

 ما واقع المؤهل العلمي لمعلمي التعلیم الخاص من وجهة نظر المفتشین التربویین بمدینة زلیتن؟      

النسبة المئویة لمعرفة مدى تواجد االشكالیات المعروضة ولإلجابة على هذا السؤال استخدم الباحث      

  - :المعالجة االحصائیة. لجدول اآلتي النتیجة التي أسفرت عنهافي االستبیان ویوضح ا

المدارس الخاصة زلیتن وفق النسبة المئویة المؤهل العلمي لمعلمي فقرات مجال واقع ) 8( جدول رقم 

  - :األعلى

   

 الفقرات                            

النسبة 

 المئویة  

 93.5 المعلمین بالمدارس الخاصةال توجد الئحة مالیة موحدة لمرتبات  1

 80.6 قلة المردود المادي یجعل المعلم الكفء یبتعد عن المدارس الخاصة 2

  عدم احتساب سنوات الخبرة سواء في التعیین بالتعلیم العام أو عند  3

 التقاعد یجعل المعلمین یبتعدون عن العمل بالمدارس الخاصة

80.6 

 74.2 مواد خارج تخصصهیدرس المعلم بالمدارس الخاصة  4

 71 الیوجد بالمدارس الخاصة معلمین متخصصین بالرسم 5

 64.5 الیوجد بالمدارس الخاصة معلمین متخصصین بالنشاط الریاضي 6

 54.8 یترك المعلمون المدارس الخاصة عند الحصول على فرصة عمل بالتعلیم العام 7

 54.8 التركیز على قیمة المرتب األقل في اختیار المعلمین أكثر من الكفاءة والقدرة العلمیة  8

 48.4 أغلب معلمي المدارس الخاصة حدیثي التخرج   9

 48.4 تفاعل الطالب مع المعلمین في الفصل بالمدارس الخاصة ضعیف 10

 41.9 مراعاة القدرة والكفاءةاختیار المعلمین یراعى فیه العالقات الشخصیة أكثر من  11

  مجلة القلعة                                                 واقع التعلیم الخاص من وجھة نظر المفتشین التربویین بمدینة زلیتن      
 )12(العدد                                                                                                
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 32.3 الخبرة التدریسیة لمعلمي المدارس الخاصة قلیلة 12

 32.3 ال یوجد اخصائي اجتماعي في المدارس الخاصة 13

 25.8 مؤهالت معلمي المدارس الخاصة غیر تربویة  14

 22.6 مؤهالت معلمي المدارس الخاصة جامعیة 15

 19.4 متوسطة مؤهالت معلمي المدارس الخاصة 16

  - :هذا المجال أیضا قد أضاف بعض المبحوثین اإلشكالیات اآلتیةوفي 

أن المدارس الخاصة ال تطلب من المعلم أو المعلمة إحضار المؤهل العلمي بل تكتفي بالقول  -1

  .الشفهي

أحیانا یتم تغییر المعلم عدة مرات خالل الفصل الدراسي وال ینظر إلى التخصص في كثیر من  -2

 .األحیان

معلم في المدارس الخاصة وفق ما هو موجود في قانون العمل من حیث یجب أن یعامل ال -3

 .المرتب وبرنامج الضمان االجتماعي

 . یجب أن یعامل المعلم في عدد الحصص الدراسیة حسب الئحة التعلیم العام -4

عدم التزام بعض المدارس ببعض نشرا التعلیم العام كالمطالبة بالحقوق وما تصدره نقابة  -5

 .المعلمین

  -:ساؤل الثالث ونتائجهالت

  ما مدى تنفیذ الخطة التدریسیة بالتعلیم الخاص من وجهة نظر المفتشین التربویین بمدینة زلیتن؟       

النسبة المئویة لمعرفة مدى تواجد االشكالیات المعروضة ولإلجابة على هذا السؤال استخدم الباحث       

  - :تي أسفرت عنها المعالجة االحصائیةفي االستبیان ویوضح الجدول اآلتي النتیجة ال

بزلیتن وفق النسبة المئویة  مدى تنفیذ الخطة التدریسیة بالتعلیم الخاصفقرات مجال ) 9(جدول رقم 

  - :األعلى

النسبة   العبارات                                  ت 

 المئویة  

 93.5 صغر حجم الفصول الدراسیة یجعل أفق الطالب النفسي ضیقا 1

 90.3 عدم االهتمام بمالحظات المفتش التربوي یعرقل تنفیذ الخطة التدریسیة 2

 90.3 ضیق ساحة المدرسة یضعف من المهارات الحركیة للطالب 3

 90.3 تقارب الفصول الدراسیة من بعضها یحدث تشویشا یؤثر على تنفیذ الخطة التدریسیة 4

 90.3 التدریسیة المكلف بها یسبب في تأخر تنفیذ الخطة التدریسیةعدم التزام المعلم بإعطاء حصصه  5

 87.1 عدم االهتمام بالنشاط الریاضي جعل العملیة التعلیمیة ناقصة   6

 77.4 یكلف المعلم بحصص تدریسیة فوق قدراته وامكانیة عطائه 7

 74.2 عدم التركیز عند اختیار المعلمین على ذوي القدرة والكفاءة والخبرة 8

  مجلة القلعة                                                 واقع التعلیم الخاص من وجھة نظر المفتشین التربویین بمدینة زلیتن      
 )12(العدد                                                                                                
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 71 سهولة االمتحانات تجعل هناك تساهل في متابعة اتمام الخطة التدریسیة  9

  عدم المتابعة المستمرة من إدارة التعلیم الخاص بقطاع التعلیم تجعل  10

 إدارات المدارس الخاصة تتساهل في تنفیذ مهامها 

71 

 71 عدم توفر المعامل یعرقل تنفیذ الخطة التدریسیة بالشكل المطلوب 11

 71 الجداول الدراسیة غیر مستقرة تتغیر وفق رغبات المعلمین وظروفهم وال توضع بمعاییر تربویة   12

  تدریس بعض الطالب من ذوي االحتیاجات الخاصة في فصل واحد  13

 مع الطالب العادیین یؤثر سلبا على تنفیذ الخطة التدریسیة 

71 

 71 في تأخر تنفیذ الخطة التدریسیةكثرة العطالت الدراسیة المفاجئة یسبب  14

  عدم المتابعة الدقیقة لحضور المعلم من إدارة المدرسة والحرص فقط على خصم  15

 أیام الغیاب دون تعویض هذا الغیاب یسبب في  تأخر تنفیذ الخطة التدریسیة
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  -:كما أضاف بعض المبحوثین في هذا المجال النقاط  اآلتیة

المعلم القادر أن بعض المدارس الخاصة ال تأخذ بنصائح المفتش التربوي في اختیار  -1

  .على تدریس كل مادة

بعض المدارس الخاصة یدافع عن المعلم الضعیف ویخلق له المبررات عندما یبدي  -2

 .المفتش التربوي مالحظاته عن ذلك المعلم

الطالب الذین یأتون للتعلیم الخاص ینقسمون إلى مرحلتین االبتدائي واإلعدادي متنوعو  -3

 .الضعیفة أما الثانوي فجلهم ضعفاءالمستویات بین العالیة والمتوسطة و 

عدم المشاركة بالمهرجانات واألنشطة العامة بین المدارس مما یحد من اكتشاف  -4

 .المهارات وبث روح التشجیع والمنافسة

عدم االلتزام بنظام الحصص في تدریس الصفوف األولى مما یؤثر على الوعاء الزمني  -5

 .األداء والتخصصلبعض المواد على حساب األخرى ومن حیث جودة 

  :التساؤل الرابع ونتائجه

التعلیم الخاص بمدینة زلیتن هل توجد فروق دالة إحصائیا بین المفتشین التربویین في معرفة واقع      

  تعزى لمتغیر الجنس؟

 -:اآلتي) 10(اختبار ت وكانت النتائج وفق الجدول رقم ولإلجابة على هذا السؤال استخدم الباحث     

 االنحراف المعیاري المتوسط الحسابي العینة جنسال المجال

المبني 

 المدرسي

 1961. 1.038 26 ذكر

 0000. 1.000 5 أنثى

 543. 1.85 26 ذكر المؤهل العلمي

 447. 2.20 5 أنثى

تنفیذ الخطة 

 التدریسیة

 788. 2.31 26 ذكر

   أنثى

5 

 

2.80 .447 

احصائیا بین المتوسطات في مجاالت االستبیان الثالث  یوضح الجدول السابق عدم وجود فروق دالة     

في ) الذكور واالناث(تعزى لمتغیر الجنس ومن ذلك یتضح أنه ال فرق بین المبحوثین حسب الجنس 

  .وجهة النظر نحو التعلیم الخاص في مجاالته الثالث

  -:التساؤل الخامس ونتائجه

التعلیم الخاص فیما یتعلق ربویین في معرفة واقع هل توجد فروق دالة احصائیا بین المفتشین الت     

  بالمبني والمؤهل العلمي والخطة التدریسیة بمدینة زلیتن تعزى لمتغیر الخبرة ؟
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 - :اآلتي) 11(اختبار ت وكانت النتائج وفق الجدول رقم ولإلجابة على هذا السؤال استخدم الباحث  

 االنحراف المعیاري المتوسط الحسابي العینة الخبرة المجال

المبني 

 المدرسي

 3536. 1.125 8 سنوات 10أقل من 

 0000. 1.000 23 سنوات فأكثر 10من 

 463. 1.75 8 سنوات 10أقل من  المؤهل العلمي

 562. 1.96 23 سنوات فأكثر 10من 

تنفیذ الخطة 

 التدریسیة

 835. 2.13 8 سنوات 10أقل من 

 730. 2.48 23 سنوات فأكثر 10من 

الجدول السابق عدم وجود فروق دالة احصائیا بین المتوسطات في مجاالت االستبیان الثالث یوضح      

تعزى لمتغیر الخبرة، ومن ذلك یتضح أنه ال فرق بین سنوات الخبرة بین المبحوثین في وجهة نظرهم نحو 

  .التعلیم الخاص بمدینة زلیتن في مجاالته الثالث

بحث واقع التعلیم الخاص بمدینة زلیتن من وجهة نظر المفتشین  وبالجملة إذا هذه هي مجمل نتائج     

التربویین والتي توضح وجود كثیر من الهنات والهفوات التي ینبغي أن یهتم بها وتصحیح ما یمكن 

تصحیحه حتى یؤتي هذا النوع من التعلیم أكله ویقوم بدوره كما ینبغي ویستطیع أن یواكب عجلة المجتمع 

لعولمة والجمیع مطالب بأن یقوم بدوره سواء الجهات المسئولة على التخطیط أو السریعة في عصر ا

  . العطاء أو المتابعة والتوجیه إضافة إلى األهالي وأولیاء األمور حتى یتحقق ما رسم له

  - :التوصیات

  - :بناء على ما أظهرته نتائج البحث فإنه یمكن وضع التوصیات اآلتیة

المدارس الخاصة من أجل توفیر المواصفات المطلوبة في ضرورة المتابعة لتأسیس وفتح  -1

المدرسة وعدم إعطاء الموافقات لفتح مدارس في المنازل والشقق السكنیة لعدم توفر الحد 

  .األدنى من المعاییر المطلوبة للجودة 

 .ضرورة متابعة مؤهالت معلمي المدارس الخاصة من حیث التخصص والقدرة العملیة -2

 - :المقترحات

ام بدراسة عن التعلیم الخاص على مستوى مجموعة مدن أو لیبیا بأكملها حتى یتبین القی -1

  .وضع التعلیم الخاص على مستوى أرجاء البالد

القیام بدراسة كل مرحلة تعلیمیة بالمدارس الخاصة بشكل منفرد الریاض واالبتدائي   -2

 . واالعدادي والثانوي

  - :مراجع البحث

  . https://moe.gov.ly ،16/5/2018إدارة التفتیش التربوي، موقع وزارة التعلیم اللیبیة  -1

 .1996جامعة قار یونس، : ، نظریات التعلیم، لیبیا 2العجیلي سركز وناجي خلیل، ط  -2
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، االستثمار في التعلیم وعوائده االجتماعیـة فـي مصر، مجلة كلیة )1997(آمال العرباوي،  -3

   .٣٥التربیة، جامعة المنصورة العدد 

،االستثمار في التعلیم الحكومي وأثره على النمو )1997 (جمال سعید محمد علي الزعیمي،  -4

 .1993-1973االقتصادي في الیمن خالل الفترة

میة روح المشاركة بین قطـاع التعلیم وقطاع ، تن)هـ 1416(عبدالرحمن بن احمد صائغ  -5

 .األعمال وبعض الصیغ لتفعیلها، مكتب التربیة لـدول الخلـیج العربي، الریاض

الوضـع الحالي للعالقة بـین )  هـ 1424(عبدالرحمن بن احمد صائغ ومصطفى متولي   -6

تربیة العربي لدول قطـاع التعلـیم العام والقطـاع الخـاص فـي دول الخلـیج العربیة،مكتب ال

 .الخلیج،الریاض

، تقدیر محددات الطلب على التعلیم الخاص األساسي والثانوي )م 1999( علي أحمد غنایم  -7

رسالة ماجستیر غیر منشورة،كلیة االقتصاد والعلوم اإلداریة، جامعة الیرموك، " في األردن،

 . أربد

قطاع الخاص في التعلیم قبل ، صیغ مقترحة لدور ال)م 1997( فؤاد أحمد حلمي وآخرون،  -8

 الجامعي، المركز القومي للبحوث التربویـة والتنمیة، القاهرة

مندوبیة ال فرانسوا أوریفیل وسیدي عبد الحق العمراني، دراسة تجربة مدارس التعلیم ألتشاركي،. -9

 .  لدى الیونسكو

الخاص في التعلیم هـ، االستثمارات المستقبلیة للقطاع 1428محمدبن سعیدعبداهللا القحطاني  - 10

العام في المملكة العربیة السعودیة، رسالة دكتوراه غیر منشورة 

.http://libback.uqu.edu.sa/hipres/FUTXT/7143.pdf ،13/4/2018. 

تثمار المادي واالستثمار واقع المدارس الخاصة في لیبیا بین االسمحمد سلطان وآخرون،  - 11

 https://fr-تحقیق صحفي، موقع وزارة التعلیم اللیبیة، البشري،

.fr.facebook.com/Libyan،12/4/2018 . 

، تجربة البحرین في مجـال التعلـیم ودعـم القطاع الخاص )م1998(محمد على الرمیحي  - 12

  .وزارة التربیة والتعلیم البحرینیة،المنامةلنشاطاته، 
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  مجلة القلعة                                                        .    دور التعلیم االلكتروني في ترقیة البحث العلمي لدى الطلبة الجامعیین
 )12(العدد                                                                               

  .دور التعليم االلكرتوني يف ترقية البحث العلمي لدى الطلبة اجلامعيني

  )(حمدي ریمة. أ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : مقدمة

یشهد العصر الحالي تغیرًا رهیبًا في النسق الثقافي واالجتماعي، لذلك لم یعد غریبًا علینا ونحن في       

مجتمع انفجار المعلومات أن نرى إنتاجا جدیدًا یولد من رحم الثقافة الرقمیة وهو التعلیم اإللكتروني، هذا 

كنولوجیا الحواسیب واالتصاالت وخاصة األخیر الذي یعتمد على أدوات ما یعرف بالمجتمع الرقمي من ت

شبكة األنترنیت التي مثل ظهورها الحدث الفیصل في تغییر مجرى الحیاة في كافة المیادین، وقد ساهم 

حیث ساعدت األنترنت عملیات النشر التطور الكبیر والمتسارع لشبكة األنترنیت في تطور البحث العلمي، 

التعلیمیة كمنافس للنشر الورقي الذي یتمیز بنشره للمعلومات اإللكتروني في فرض نفسها على الساحة 

 . العلمیة التقلیدیة كالكتب والمجالت العلمیة عبر تقنیات جدیدة ومعاصرة

وتعد قضایا التعلیم الجامعي وسبل تطویره من القضایا المطروحة بشدة في الوقت الحالي، وال یمكن       

ال بتطویر الطرق المتبعة في التعلیم الجامعي والبحث العلمي، ویعد انجاز تطویر قضایا التعلیم العالي إ

البحث العلمي بالنسبة للطلبة خاصة المقبلین منهم على التخرج إلعداد مشاریع ومذكرات تخرجهم في 

الجامعات إحدى المجاالت التي تأثرت كثیًرا بعالم المحتوى الرقمي والنشر االلكتروني، ومن هنا برزت 

االلكتروني ودوره في ترقیة التعلیم الدراسة بسبب محدودیة الدراسات النظریة المنشورة والمتعلقة ب أهمیة هذه

حیث نسعى من خالل البحث الحالي إلى إبراز دور التعلیم االلكتروني في تنمیة وترقیة  .البحث العلمي

  .قالمة1945ماي  8البحث العلمي لدى الطلبة الجامعیین المقبلین على التخرج بجامعة 

 الجانب النظري للدراسة:  

  :مشكلة الدراسة- 1

ظهر اصطالح التعلیم االلكتروني في منتصف التسعینیات وفي خضم التحول من العصر الصناعي      

إلى ما یسمى بعصر المعلومات، وذلك نتیجة االنتشار الواسع لتقنیات المعلومات واالتصاالت والتي 

  .یة والتدریبیة من إطالق برامجها عبر اإلنترنتمكنت الجامعات والمؤسسات التعلیم

یكلف الطلبة الجامعیین المقبلین على التخرج بإنجاز مشاریع التخرج أو ما یعرف بمذكرات التخرج      

الستكمال نیل شهادات التخرج، فیعتمد الطلبة في إنجاز بحوثهم العلمیة على المعلومات العلمیة التقلیدیة 

لمیة، وأصبحت المصادر المتاحة إلكترونًیا من المراجع المهمة التي تستخدم من قبل كالكتب والمجالت الع

  الطلبة المقبلین على التخرج في عملیات البحث نظًرا لما تحمله من معلومات حدیثة، ونظًرا لتزاید 

                                                 
)(

 الجزائر -طالبة دكتوراه،  بجامعة باجي مختار عنابة ، الجزائر –قالمة  1945ماي  8بجامعة  أستاذة مؤقتة، 
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في البحث العلمي،أردنا التعرف على مدى مساهمة التعلیم اإللكتروني في - المصادر اإللكترونیة-أهمیتها

ترقیة وتنمیة البحث العلمي لدى الطلبة من خالل معرفة مدى استخدام المصادر المنشورة إلكترونیًا من 

قبل الطلبة الجامعیین المقبلین على التخرج، وكذا التعرف على أشكال مصادر المعلومات التي 

  :یستخدمونها وذلك من خالل اإلجابة  عن األسئلة التالیة

  لین على التخرج المصادر المنشورة الكتروني افي إعداد بحوث التخرج؟هل یستخدم الطلبة المقب-1

  ما هي أشكال مصادر المعلومات التي یستخدمها الطلبة المقبلین على التخرج في إعداد بحوثهم؟-2

ما هي المنافذ المعتمدة من طرف الطلبة المقبلین على التخرج في الحصول على مصادر المعلومات -3

  اإللكترونیة؟

  : أهداف الدراسة- 2

  :یسعى هذا البحث إلى تحقیق األهداف التالیة

  .تسلیط الضوء على أهمیة التعلیم اإللكتروني في ترقیة البحث العلمي لدى الطلبة المقبلین على التخرج - 

معرفة مدى االستفادة من النشر االلكتروني عبر شبكة األنترنیت في بحوث الطلبة المقبلین على  - 

  .قالمة 1945ماي  8بجامعة التخرج 

التعرف على مدى االختالف في استخدام مصادر المعلومات االلكترونیة المستخدمة في البحث العلمي  - 

  .قالمة 1945ماي  8لدى الطلبة المقبلین على التخرج بجامعة 

  :التحدید اإلجرائي لمفاهیم الدراسة- 3

ة الحالیة كل المعلومات العلمیة المتخصصة ونقصد به في الدراس: مفهوم التعلیم اإللكتروني-1.3

  ...المتاحة على شبكة األنترنیت من كتب ومقاالت وتقاریر علمیة وأطروحات ورسائل جامعیة

نقصد بالبحث العلمي في الدراسة الحالیة الخطوات العلمیة التي یتبعها : مفهوم البحث العلمي-2.3

  .الطلبة المقبلین على التخرج في إعداد مذكراتهم

هم طلبة سنة ثانیة ما ستر من قسمي علم النفس وعلم : مفهوم الطلبة المقبلین على التخرج-3.3

  .قالمة 1945ماي  8االجتماع بجامعة 

  :مفهوم التعلیم اإللكتروني- 4

  :وردت عدة تعاریف في التعلیم االلكتروني تنوعت وفق المقاربات، نورد منها ما یلي    

علیم االلكتروني هو استخدام مصادر المعلومات االلكترونیة وأدوات البحث الت"تعریف أحمد الجمل     

عن تلك المعلومات وأدوات االتصال االلكترونیة وكافة اإلمكانیات المتاحة على االنترنت والتي یمكن 

  ".للمعلم توظیفها، والتي یمكن أن یستخدمها المتعلم لتنمیة بنیته المعرفیة
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نظام تعلیمي یستخدم تقنیات المعلومات وشبكات الحاسوب في " كما یعرف التعلیم االلكتروني بأنه  

أجهزة الحاسوب واإلنترنت : تدعیم وتوسیع نطاق العملیة التعلیمیة من خالل مجموعة من الوسائل منها

  1".والبرامج اإللكترونیة المعدة أما من قبل المختصین في الوزارة أو الشركات

اندماج مجموعة "التعلیم االلكتروني على أنه  (Beamish et All, 2002)ویعرف بیمیش وآخرون       

واسعة من التطبیقات والعملیات على التدریب والتعلم التي تشمل التعلم القائم على الكمبیوتر، والتعلم عبر 

  ".اإلنترنت، والفصول االفتراضیة والتعاون الرقمي

بأنه تعلیم باستخدام المعلومات الرقمیة "التعلیم االلكتروني ) 2009(رف آل عثمان وفي نفس السیاق تع   

  2". االلكترونیة بأداتي الحاسب اآللي واالنترنت، سواء التعلم في الفصل الدراسي أو التعلم عن بعد

فالتعلیم االلكتروني هو تقدیم البرامج التدریبیة والتعلیمیة عبر وسائط الكترونیة متنوعة تشمل      

  .األقراص وشبكة األنترنت بأسلوب متزامن أو غیر متزامن وباعتماد مبدأ التعلم الذاتي

یدة وسیلة لالستقصاء المنظم والدقیق بغرض اكتشاف عالقات جد"ویعرف البحث العلمي بأنه     

باإلضافة إلى تطویر وتصحیح أو تحقیق معلومات جدیدة، وذلك باستخدام خطوات المنهج العلمي 

  3".واختیار الطریقة واألدوات الالزمة للبحث وجمع المعلومات

من أجل تقصي الحقائق ) الباحث(عملیة فكریة منظمة یقوم بها شخص یسمى : "كما یعرف بأنه     

عن طریق إتباع طریقة علمیة منظمة تسمى ) مشكلة البحث(تعرف بـ  بشأن مسألة أو مشكلة معینة

 .4 )نتائج البحث(بغیة الوصول إلى نتائج صالحة للتعمیم على المشكالت المماثلة تسمى ) منهج البحث(

كما ویعرف النشر العلمي اإللكتروني بأنه نشر المعلومات العلمیة التقلیدیة الورقیة عبر تقنیات جدیدة     

خدم الحاسبات وبرامج النشر العلمي اإللكتروني في طباعة المعلومات العلمیة وتوزیعي او نشرها، تست

بمعني آخر یمكننا القول أن النشر العلمي اإللكتروني یعني استخدام كافة إمكانات الكمبیوتر سواء أجهزة 

لى محتوى منشور بطریقة وملحقاتها أو برمجیات، في تحویل المحتوى العلمي المنشور بطریقة تقلیدیة إ

  5.أو من خالل شبكة اإلنترنتلیزر إلكترونیة حیث یتم نشره على أقراص 

  :مزایا وعیوب التعلیم اإللكتروني- 5

  : المزایا- 1- 5

  :یوفر التعلیم اإللكتروني جملة من المزایا والفوائد للباحثین نذكر منها

                                                 
  10، ص 2014الحاسوب وتكنولوجیا المعلومات في التعلیم العالي، مجلة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، جامعة باتنة، الجزائر، . راجیة بن علي1
االلكتروني ومعیقات استخدامه في التعلیم الجامعي من وجهة نظر طلبة جامعة الخلیل، مجلة جامعة فلسطین واقع التعلیم . إبراهیم محمد أبو عقیل2

 .4، ص2004لألبحاث والدراسات، العدد السابع، غزة، 
 .14، ص 2010مناهج وطرق البحث العلمي، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان، . إبراهیم عبد العزیز الدعیلج3
 .20، ص 1982، الكویت، 6البحث العلمي ومناهجه، وكالة المطبوعات، ط أصول. أحمد بدر1
 .169، ص2013تحدیات النشر العلمي اإللكتروني، مجلة الدراسات والبحوث االجتماعیة، جامعة الوادي، الجزائر، .  أكرم محمد أحمد الحاج5
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انیة االتصال بین الطلبة فیما بینهم، وبین الطلبة والمؤسسة التعلیمیة، وذلك یتیح التعلیم االلكتروني إمك - 

من خالل سهولة االتصال ما بین هذه األطراف في عدة اتجاهات مثل مجالس النقاش، البرید االلكتروني، 

یع غرف الحوار، ویرى الباحثون أن هذه المزایا تزید وتحفز الطلبة على المشاركة والتفاعل مع المواض

  . المطروحة

، هذه المیزة )أیام في األسبوع 7ساعة في الیوم،  24(توفر المناهج طوال الیوم وفي كل أیام األسبوع  - 

مفیدة لألشخاص المزاجیین أو الذین یرغبون في التعلم في وقت معین، وذلك ألن بعضهم یفضل التعلم 

لمیزة تتیح للجمیع التعلم صباحًا واآلخر مساءًا، كذلك للذین یتحملون أعباء ومسؤولیات شخصیة، فهذه ا

  1. في الزمن الذي یناسبهم

یتیح التعلیم اإللكتروني للباحثین إمكانیة االطالع على محتویات المكتبات ومراكز المعلومات  - 

  .واألرشیف التي تقدم أرصدتها على شكل إلكتروني

ن القراءة الكاملة توفیر الوقت وذلك من خالل اختصار جهد الباحث ألن النشر اإللكتروني یغنیه ع- 

  .للمحتوى ویمكنه من الحصول على المقاطع أو المحتویات التي یریدها مباشرة

سهولة الرجوع إلى المصادر . السعة الكبیرة في تخزین المعلومات التي تتمیز بها الوسائط االلكترونیة- 

شي یمكن للباحث النقر الببلیوغرافیة المستخدمة من قبل المؤلفین ألن النص االلكتروني یتوفر على حوا

  .  علیها للحصول على المصدر الببلیوغرافي المستخدم ثم العودة إلى النص األصلي

  : العیوب- 2- 5

  :صادف ظهور وتطور التعلیم اإللكتروني جملة من السلبیات والمشكالت منها

أمام القرصنة حقوق الملكیة الفردیة، مختلف التشریعات لم تستطع بعد ضمان حمایة حقوق المؤلفین  - 

  .والنسخ غیر القانوني

توفیر الكثیر من المعلومات المضللة والخاطئة على شبكة اإلنترنت، والتي من شأنها إلحاق الضرر  - 

  .باألمانة األكادیمیة والتأثیر سلبًا على نوعیة المعرفة التي یحصل علیها الطالب

  .لیم اإللكترونيارتفاع تكلفة األجهزة الالزمة لالستفادة من خدمات التع - 

  .خطر الفیروسات التي یقوم قراصنة المواقع بإدخالها -

المتسللین إلى    S'HACKERخطر تخریب البیانات المتوفرة داخل مواقع الناشرین من طرف القراصنة 

برامج الحاسوب وهي اعتداءات أصبحت تشكل خطرا كبیرا على النشر اإللكتروني وحمایة محتویات 

  2. لمعلوماتاألوعیة الحاملة ل

                                                 
 .6، ص2009داد للعلوم االقتصادیة، العدد التاسع عشر، بغداد، التعلیم االلكتروني والتعلیم التقلیدي، كلیة بغ.  فیاض عبد اهللا علي1 
 148-147، ص2005،لیبیا، 05،العدد 02النشراإللكترونیومكتبةالمستقبل،مجلةالمكتباتوالمعلومات،المجلد .مرادكریم2
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  للدراسةالجانب التطبیقي: 

اعتمدنا في الدراسة الحالیة المنهج الوصفي التحلیلي، نظرا لمالئمته لطبیعة الدراسة، : منهج الدراسة - 6

والذي حاولنا من خالله وصف الظاهرة موضوع الدراسة وتحلیل البیانات وهو أحد أشكال تفسیر العلمي 

البیانات والمعلومات المقننة، وال  المنظم لوصف ظاهرة أو مشكلة محددة وتصویرها كمیا عن طریق جمع

یتوقف عند جمع المعلومات والبیانات بل یمتد التحلیل والربط والتفسیر للوصول على استنتاجات یبنى 

  .علیها التصور المقترح

  :مجاالت الدراسة- 1- 6

بلین الطلبة المق(طلبة السنة الثانیة ماستر بقسمي علم النفس وعلم االجتماع : المجال البشري- 1- 1- 6

  ).على التخرج

تم إجراء الدراسة على مستوى قسمي علم النفس وعلم االجتماع بكلیة العلوم : المجال المكاني- 2- 1- 6

  .الجزائر- قالمة-  1945ماي  8اإلنسانیة واالجتماعیة لجامعة 

  .2018/2019تم إجراء الدراسي خالل السنة الجامعیة : المجال الزماني- 3- 1- 6

طالب  65وزع االستبیان على طلبة سنة ثانیة ماستر بقسم علم النفس وبلغ عددهم : عینة الدراسة- 2- 6

طالب لیكون العدد الكلي للطلبة الذین وزع علیهم  57وقسم علم االجتماع علم االجتماع وبلغ عددهم 

  . طالب وطالبة 122االستبیان 

  :خصائص عینة الدراسة-  3- 6

  :فق متغیر الجنسیوضح توزیع أفراد العینة و ) 01(جدول رقم 

  

  

   

  

من  %80.32فرد من أفراد العینة هم من اإلناث ویمثلون نسبة  98یتضح من خالل الجدول أعاله أن  

من أفراد  %19.67طالب هم من الذكور ویمثلون نسبة  24إجمالي عدد أفراد العینة، كما یتضح أن 

العینة، ویرجع هذا الفارق في العدد لصالح اإلناث في أفراد العینة إلى الفرق الطبیعي بین عدد الطلبة في 

لبة من الذكور وخاصة الجامعة حیث یالحظ أن عد الطالبات من اإلناث في الجامعة یفوق عدد الط

عندما یتعلق األمر بتخصص العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة حیث نجد دائما التوجه األكبر لهذه 

.التخصصات یكون من قبل اإلناث أكبر منه عند الذكور
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 النسبة المئویة العدد الجنس

 %80.32 98 أنثى

 %19.67 24 ذكر

 %100 122 المجموع
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  :یوضح توزیع أفراد العینة وفق متغیر التخصص) 02(جدول رقم 

  

  

  

  

فرد من أفراد العینة هم من طلبة تخصص علم النفس ویمثلون  65یتضح من خالل الجدول أن       

طالب ویمثلون نسبة  57من عینة هذه الدراسة أما طلبة قسم علم االجتماع فعددهم % 53.27نسبة 

  .من أفراد العینة 46.72%

الدراسة الحالیة اعتمدنا على استبیان الباحثة هناء عبد  لجمع البیانات في:أداة جمع البیانات- 4- 6

  )15. (بنود) 10(حول البحث العلمي اإللكتروني والذي ضم عشر )2013(الحكیم كاظم وآخرون 

قمنا بإجراء هذه الدراسة على طلبة قسمي علم النفس وعلم االجتماع المقبلین  :حدود الدراسة- 5- 6

  .قالمة 1954ماي  8یة واالجتماعیة بجامعة على التخرج بكلیة العلوم اإلنسان

 :تحلیل بنود االستبیان: نتائج الدراسة- 6- 6

  :االعتماد على النشر االلكتروني في إعداد البحوث العلمیة)01(البند رقم 

یوضح التكرارات والنسب المئویة العتماد الطلبة على النشر االلكتروني في ): 03(الجدول رقم 

  :إعداد بحوث التخرج

  

  

  

  

  

یتبین لنا أن االعتماد كلیا على النشر االلكتروني في إعداد ) 03(من خالل تحلیل الجدول رقم    

یلیه في المرتبة الثانیة االعتماد جزئیا علیه والذي %56البحوث العلمیة قد جاء بالمرتبة األولى بنسبة 

ویفسر ذلك بقلة خبرة % 12في حین كانت أقل نسبة هي لبدیل عدم االعتماد وبلغت% 31بلغت نسبته

بعض الطلبة في استخدام المصادر المتاحة الكترونیا بشكل صحیح، وكذلك سوء استخدام محركات 

  .ومواقع البحث العلمي االلكتروني للحصول على المعلومات العلمیة المطلوبة
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 النسبة المئویة العدد التخصص

 %53.27 65 علم النفس

 %46.72 57 علم االجتماع

 %100 122 المجموع

 النسبة المئویة التكرار االعتماد على النشر االلكتروني

 %12.29 15 ال أعتمد علیه

 %31.14 38 أعتمد علیه جزئیا

 %56.55 69 أعتمد علیه كلیا

 %100 122 المجموع
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   .أنواع مصادر المعلومات االلكترونیة المستخدمة):02(البند رقم 

  ألنواع مصادر المعلوماتیوضح التكرارات والنسب المئویة ) 04(جدول رقم 

  :اإللكترونیة التي یعتمد علیها الطلبة في إعداد بحوثهم

  

  

  

  

  

  

  

  

تحلیل  من خالل  تبین

والمتعلق باختیار أنواع مصادر المعلومات االلكترونیة بأن الكتب المنشورة الكترونیا ) 04(الجدول رقم

وهذا یرجع إلى رغبة الطلبة في االطالع على الكتب الحدیثة  % 31.14تأتي بالمرتبة األول ىبنسبة

تخصهم من خالل شبكة االنترنت نظرا لندرتها أو ارتفاع أسعارها إضافة إل ىعدم توفرها في مجال 

وكما هو معروف فإن التقاریر  % 23.77لتلیها في المرتبة الثانیة التقاریر بنسبة . أحیانا بشكل ورقي

تتیح العلمیة تمثل وسیلة لنشر المعلومات وبثها بسرعة في جمیع مجاالت العلوم والتكنولوجیا و 

  .حدث ما یتوصل إلیه العلم والتكنولوجیا في جمیع مجاالت المعرفأ االطالع على

وذلك أن الدوریات تتمیز عن باقي مصادر  %20.49ثم تأتي الدوریات في المرتبة الثالثة بنسبة 

  .المعلومات بحداثة معلوماتها وسرعة نشرها لذا یستطیع الباحثین من خاللها

وتعتبر األطروحات  % 16.93وبنسبة ) دكتوراه –ماجستیر(ة األطروحات وتلیها بالمرتبة الرابع

المصادر التي یستخدمها الطلبة لمعرفة خطوات وأسالیب البحث العلمي أثناء إعدادهم للمذكرات 

  .وبحوث التخرج

وهي نسبة    04.09%كما تبین من خالل تحلیال الستبیان أن نسبة استخدام الموسوعات تمثل     

  ة مقارنة بأهمیتها كمصدر من مصادر المعلومات االلكترونیة ویعود سبب قلة استخدامها إلى جد ضئیل

  

  

  

  

  مجلة القلعة                                                         .   دور التعلیم االلكتروني في ترقیة البحث العلمي لدى الطلبة الجامعیین
 )12(العدد                                                                               

النسبة  التكرار أنواع مصادر المعلومات االلكترونیة المستخدمة

 المئویة

 %04.09 50 الموسوعات

 %31.14 38 الكتب

 %16.39 20 األطروحات

 %23.77 29 التقاریر

 %20.49 25 الدوریات

 %04.09 05 وبصریةمواد سمعیة 

 %100 122 المجموع
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  كما ان المواد السمعیة والبصریة كاألفالم، األشرطة الصوتیة، . عدم توفرها الكترونیا باللغة العربیة

وهي أیضا نسبة ضعیفة مقارنة بأهمیتها  %04.09الصور، الخرائط فأن نسبة استخدامها بلغت 

  .كمصدر من مصادر المعلومات االلكترونیة التي تساعد الطلبة على توضیح وترسیخ المادة العلمیة

   .منافذ الحصول على مصادر النشر االلكتروني):03(البند رقم 

 :ر االلكترونيیوضح التكرارات والنسب المئویة لمنافذ الحصول على مصادر النش): 05(الجدول رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

یتضح من خالل الجدول أعاله أن أعلى نسبة لمنافذ الحصول على مصادر النشر           

وهي تمثل نسبة استخدام الطلبة لحواسیبهم الشخصیة للدخول إلى % 36.88االلكتروني بلغت نسبة 

  .مواقع البحث المتعلقة باختصاص اتهم من خالل شبكة االنترنت

ویفسر ذلك بتواجد هذه األماكن  %27.86لمرتبة الثانیة وبنسبة ثم تلیها مراكز ومقاهي االنترنت با 

  .بالقرب من مناطق إقامة الطلبة

وهو ما یفسر بتبادل  %20.49ثم جاءت نسبة االستعانة باألصدقاء في المرتبة الثالثة بنسبة      

اإللكترونیة على  للكتب والمقاالت والدوریات اإللكترونیة نظرا لسهولة تبادل المصادرالطلبة وزمالئه م

  .عكس الوسائط التقلیدیة مع األصداء والزمالء من داخل الكلیة ومن خارجها

نظر المحدودیة تقنیات النشر االلكتروني %10.66ثم تأتي المكتبات في المركز الرابع بنسبة 

  .كالحواسیب وخطوط شبكة االنترنت وندرة توافرها في المكتبات الجامعیة ومراكز البحث العلمي

وذلك % 4.09أما نسبة االستعانة بمراكز المعلومات جاءت بالمرتبة الخامسة واألخیرة حیث بلغت 

ألن أغلب مصادر المعلومات مرتبطة بالجامعات والمؤسسات الحكومیة مما یتعذر على الطلبة 

 .استخدامها واالستفادة منها

  

  

  

  

  مجلة القلعة                                                         .  دور التعلیم االلكتروني في ترقیة البحث العلمي لدى الطلبة الجامعیین
 )12(العدد                                                                               

  منافذ الحصول على مصادر

 النشر االلكتروني

النسبة  التكرار

 المئویة

 %36.88 45 حواسیب الطلبة الشخصیة

 %27.86 34 مراكز ومقاهي األنترنیت

 %10.66 13 المكتبات

 %4.09 05 مراكز معلومات

 %20.49 25 األصدقاء

 %100 122 المجموع
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   .البحث االلكترونيمحركات ومواقع ): 04(البند رقم 

 یوضح محركات ومواقع البحث التكرار النسبة المئویة): 06(الجدول رقم 

  

  

  

  

  

  

استخداما من قبل األكثر هو  Googleمحرك البحث من خالل تحلیلنا للجدول أعاله یتضح لنا أن 

ثم یأتي بعده محرك البحث  ، % 67.22طلبة قسم علم النفس وعلم االجتماع بجامعة قالمةبنسبة

Yahoo  على اعتبار هذین المحركین األكثر استخداما من قبل الطلبة والباحثین  %32.78بنسبة

  .نظرًا لما توفره من معلومات حدیثة ومهمة في مختلف االختصاصات العلمیة

   .كیفیة الوصول إلى المصادر المنشورة الكترونیا  )05(رقم د البن

 :الوصول إلى المصادر المنشورة الكترونیا التكرار النسبة المئویة یوضح كیفیة): 07(الجدول رقم

 

  

  

  

  

أن نسبة الوصول إلى المصادر االلكترونیة بشكل مباشر یتضح  )07(من خالل تحلیل الجدول رقم 

ویدل ذلك على معرفة الطلبة بموضوع مصادر  %75.65جاءت بالمرتبة األولى وقدرت بنسبة 

الخ والتركیز على الموضوعات ...المعلومات الرقمیة وتحدید أشكالها كتب، مقاالت، تقاریر، موسوعات

ذات الصلة بموضوع البحث، أما اختیار المصادر المنشورة الكترونیا بشكل عشوائي جاءت في المرتبة 

ضعیفة مقارنة بنسبة الوصول إلى المصادر بشكل مباشر ورغم أنها نسبة  % 24.35الثانیة وبنسبة

التخرج یختارون المصادر بطریقة عشوائیة إال أنها تشیر إلى أن هناك عدد من الطلبة المقبلین على 

دون معرفة نوع المصدر أو تحدید الموضوعات التي تخدم أغراض البحث مما یؤدي إلى تضییع جهد 

  .ووقت الطلبة في الحصول على المعلومات المطلوبة بدقة وسرعة

  

  

  مجلة القلعة                                                      .   دور التعلیم االلكتروني في ترقیة البحث العلمي لدى الطلبة الجامعیین
 )12(العدد                                                                               

النسب  التكرار محركات ومواقع البحث

 المئویة

Google 82 67.22% 

Yahoo 40 32.78% 

 %100 122 المجموع

  كیفیة الوصول إلى المصادر

 المنشورة الكترونیا

 النسبة التكرار

 %75.65 87 مباشرة

 %24.35 28 عشوائیا

 %100 122 المجموع
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  .األشخاص الذین یستعان بهم في الحصول على مصادر النشر االلكتروني):06(البند رقم 

التكرارات والنسب المئویة لألشخاص الذین یستعین بهم الطلبة یوضح النسب ): 08(الجدول رقم

 :للحصول على مصادر النشر اإللكتروني

 

  

  

  

  

  

  

  

  

جاءت في المرتبة األساتذة  أن نسبة االعتماد علىأعاله )08(اتضح من خالل تحلیلنا للجدول رقم 

وهذا یدل على اهتمام أساتذة قسم علم النفس وعلم االجتماع بدعم الطلبة  % 39.34األولى بنسبة

وتشجیعهم في إعداد بحوث التخرج من تقدیم توجیهاتهم خاصة للطلبة المقبلین على التخرج إلتباع 

  .طرق وأسالیب البحث العلمي الصحیحة واختیار المصادر المالئمة لبحوثهم

وتعتبر نسبة عالیة %30.32ن اآلخرین في المرتبة الثانیة بنسبة ثم تأتي نسبة االعتماد على الباحثی

حیث یلجأ الطلبة إلى زمالئهم من الباحثین لتبادل المعلومات والخبرات وسد حاجاتهم من المعلومات 

تعتبر نسبة ضعیفة ویعود ذلك إلى و  %13.93اإللكترونیة، وتلیها نسبة االعتماد على المكتبین بلغت 

لكترونیة في مكتبة المكتبات الجامعیة باإلضافة إلى قلة تقنیات النشر االلكتروني مثل قلة المصادر اإل

،لذا یقتصر دور المكتبیین في توجیه وٕارشاد الطلبة ...الحواسیب المخصصة للطلبة، خطوط االنترنت

  .الستخدام مصادر المعلومات وتسهیل مهمة البحث العلمي

،وهذا یؤكد أن كثیرا من الطلبة یستعینون بزمالئهم %16.39أما نسبة االعتماد على الزمالء بلغت 

خاصة المتفوقین في اختیار المصادر االلكترونیة ومواقع البحث العلمي المتخصصة التي تساعدهم 

  .في انجاز بحوثهم

  

  

  مجلة القلعة                                                 .    دور التعلیم االلكتروني في ترقیة البحث العلمي لدى الطلبة الجامعیین
 )12(العدد                                                                                

األشخاص الذین یستعان بهم للحصول 

 على مصادر النشر االلكتروني

النسبة  التكرار

 المئویة

 %30.32 37 باحثین آخرین

 %39.34 48 أساتذة

 %13.93 17 مكتبیین

 16.39% 20 زمالء

 %100 122 المجموع
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   .حداثة المعلومات التي یوفرها التعلیم االلكتروني): 07(البند رقم 

والنسب المئویة لحداثة المعلومات التي یوفرها التعلیم یوضح التكرارات ): 09(الجدول رقم 

 :االلكتروني

  

  

  

  

  

  

  

طلبة قسمي علم النفس وعلم من  %56.55أن ) 08(یتضح من خالل تحلیل الجدول رقم     

  .االجتماع بجامعة قالمة یؤكدون أن التعلیم االلكتروني یوفر مصادر معلومات حدیثة جدا

یؤكدون الحصول على مصادر حدیثة مما یدل على أن المصادر اإللكترونیة  %30.14تلیها نسبة  

دیثة ومواكبة للتطورات العلمیة في كافة المجاالت و المیادین المعرفي، خاصة ما معظمها مصادر ح

  .توفره الدوریات والتقاریر العلمیة الحدیثة

أما بالنسبة للبدیل المتعلق بالمصادر القدیمة التي یوفرها النشر االلكتروني فكانت نسبتها ضعیفة     

د أن النشر االلكتروني أحیانا یقدم مصادر إال أن هذه النسبة تؤك%12.29نوعا ما حیث بلغت

   .معلومات قدیمة في موضوعات معینة

   .مشاكل الحصول على مصادر التعلیم االلكتروني :)08(البند رقم 

 .یوضح المشاكل التي تواجه الطلبة في الحصول على مصادر النشر االلكتروني): 10(الجدول رقم 

    

  

  

  

  

  

  

  

    

  مجلة القلعة                                                      .    دور التعلیم االلكتروني في ترقیة البحث العلمي لدى الطلبة الجامعیین
 )12(العدد                                                                               

حداثة المعلومات التي یوفرها 

 النشر االلكتروني

النسبة  التكرار

 المئویة

 %56.55 69 حدیثة جدا

 %31.14 38 حدیثة

 %12.29 15 قدیمة

 %100 122 المجموع

مشاكل الحصول على مصادر النشر 

 نيااللكترو 

النسبة  التكرار

 المئویة

 %20.49 25 عناوین المواقع االلكترونیة

 %25.40 31 طرق الوصول إلى المواقع بشكل مباشر

 %28.68 35 ضعف شبكة األنترنیت

 %9.01 11 خلل في الحاسبات

 %16.39 20 مشكالت تكنولوجیة

 %100 122 المجموع
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أن مشكلة ضعف شبكة األنترنیت جاءت في المرتبة ) 09(ول رقمیتبین لنا من خالل تحلیل الجد  

طرق الوصول إلى المواقع بشكل مباشر جاءت في المرتبة ، لتلیها مشكلة %28.68األولى بنسبة 

، وذلك یدل على قلة خبرة الطلبة في استخدام محركات البحث للوصول إلى %25.40الثانیة بنسبة 

مما یؤدي إلى البحث بطریقة عشوائیة إضافة إلى عدم معرفة مواقع البحث المالئمة لتخصصاتهم 

الطلبة باستخدام قواعد البیانات التي تشتمل على كمیات كبیرة من البیانات والتي تسهل الوصول إلى 

  .المعلومات واالستفادة منها

المشكلة ، وهذه %20.49ثم جاءت في المرتبة الثالثة مشكلة عناوین المواقع االلكترونیة بنسبة     

العربیة واألجنبیة، : یعاني منها معظم الطلبة والباحثین وذلك لكثرة وتنوع المواقع االلكترونیة فمنها

العامة والمتخصصة لذا یجب تحدید عناوین مواقع البحث االلكترونیة والموضوعات التي تشتمل علیها 

 .للحصول على المعلومات المطلوبة

ورغم أنها نسبة ضئیلة مقارنة بنسب  %09.01مرتبة األخیرة بنسبةوتأتیمشكالتالخللفیالحواسیبفي ال

المشكالت األخرى التي تعترض الطلبة أثناء بحثهم عن مصادر المعلومات االلكترونیة المتخصصة 

حول مواضیع بحوثهم، إال أنها تعبر على أنه في بعض األحیان یتعذر على الطلبة استخدام 

رة في الجامعة أو المختبرات ویتطلب وقتا لصیانتها وٕاعادة الحواسیب سوء الشخصیة أو المتوف

  .استعمالها

  االعتماد على المصادر االلكترونیة ذات األصول الورقیة):09(البند رقم 

یوضح التكرارات والنسب المئویة مدى االعتماد على المصادر ذات األصول ): 11(الجدول رقم 

  :الورقیة

  

  

  

  

  

  

  

، وهذه النسبة تؤكد  %63.11أن نسبة اإلجابة بنعم قد بلغت ) 11(یتبن من خالل الجدول رقم      

ورقیة وذلك للرجوع على أن عدد كبیر من الطلبة یفضلون المصادر االلكترونیة التي یتوفر لها بدائل 

  ، وهذا یدل على أن هذه النسبة   %36.88إلیها والتأكد منها بدقة في حین بلغت نسبة اإلجابة بــ ال

  مجلة القلعة                                                      .    دور التعلیم االلكتروني في ترقیة البحث العلمي لدى الطلبة الجامعیین
 )12(العدد                                                                               

األصول مدى االعتماد على المصادر ذات 

 الورقیة

النسبة  التكرار

 %المئویة

 %63.11 77 نعم

 %36.88 45 ال

 %100 122 المجموع
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من الطلبة یفضلون استخدام المصادر االلكترونیة وذلك یرجع لعدة أسباب أهمها انخفاض تكلفتها 

  ...مقارنة بالمصادر الورقیة وسهولة تحمیلها

االستفادة من التعلیم االلكتروني في تطویر البحث  بیان رأي الطلبة في مدى):10(البند رقم 

  :العلمي

من خالل تحلیل إجابات الطلبة حول هذا البند اتضح لنا أنكل طلبة قسم علم النفس وقسم علم     

االجتماع المقبلین على التخرج أكدوا على أن المصادر المنشورة الكترونیا عبر شبكة األنترنیت تزودهم 

ة في انجاز مذكراتهم، والتي ال یستطیع الطلبة في غالب األحیان الحصول علیها بالمعلومات الحدیث

بالشكل التقلیدي عن طریق االستعارة من المكتبات أو الشراء وذلك الرتفاع أثمانها، باإلضافة إلى أن 

المصادر االلكترونیة تتمیز بالسرعة في الحصول علیها مما یساعد على توفیر وقت وجهد الطالب في 

 .الوصول إلى المعلومات المطلوبة

 :خاتمة

مما ال ریب فیه أن التعلیم االلكتروني عبر شبكة األنترنیت یزداد  بسرعة كبیره إذ یسمح ببث 

المعلومات ونشرها في وقت قصیر وبتكالیف بسیطة، وتمثل شبكات الویب وسط اتصال فعال ال یمكن 

المعتمدة على الورق، وعلى الرغم من أن النشر توفیره بسهولة في ظل تقنیات النشر التقلیدیة 

اإللكتروني ال یلغي النموذج المعتمد على الورق ولكنه یشكل رافدًا مهًما لتلبیة احتیاجات الطلبة 

المقبلین على التخرج من المعلومات والمصادر العلمیة الحدیثة المتاحة، وعلى المكتبیین تقبل التغیر 

لفائدة الطلبة وأن مهام جدیدة ستناط بالمكتبة كتحویل الوثائق المتوفرة والتكیف مع األوضاع الناتجة 

إلى شكل الكتروني ووضع آلیة الستعارة وٕاعارة المحتویات الرقمیة والطباعة عند الطلب وغیرها، حیث 

یساهم ذلك كثیًرا في تنمیة البحث العلمي الجامعي لدى  الطلبة، كونهم نضمن أهم وظائف الجامعات، 

  .لما یقدمه من خدمات علمیة معرفیة، اقتصادیة واجتماعیةوذلك 

وفي األخیر أردنا أن نلفت االنتباه من خالل هذه الدراسة إلى أهمیة الدور الذي یجب أن تلعبه      

الجامعات ومراكز البحوث والمكتبات عموما في مجال تنمیة وتطویر المحتوى الرقمي على الشبكة 

ل األكادیمي وزیادة العالمیة، وٕالى ضرورة أن یسلك الباحثون واألكادیمیون هذا الطریق بهدف إثراء الحق

  .المخزون المعرفي والثقافي

  :قائمة المراجع

  .2010، دار صفاء للنشر والتوزیع، عمان، مناهج وطرق البحث العلمي. إبراهیم عبد العزیز الدعیلج -1

واقع التعلیم االلكتروني ومعیقات استخدامه في التعلیم الجامعي من وجهة نظر . إبراهیم محمد أبو عقیل -2

  .2004، مجلة جامعة فلسطین لألبحاث والدراسات، العدد السابع، غزة، الخلیلطلبة جامعة 

  .1982،الكویت، 6، وكالة المطبوعات، ط أصول البحث العلمي ومناهجه.أحمد بدر -3

  مجلة القلعة                                                .     دور التعلیم االلكتروني في ترقیة البحث العلمي لدى الطلبة الجامعیین
 )12(العدد                                                                               
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، مجلة الدراسات والبحوث االجتماعیة، جامعة تحدیات النشر العلمي اإللكتروني. أكرم محمد أحمد الحاج -4

  .2013الوادي، الجزائر، 

، مجلة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، الحاسوب وتكنولوجیا المعلومات في التعلیم العالي. راجیة بن علي -5

  .2014جامعة باتنة، الجزائر، 

، مطبوعات جامعة منتوري قسنطینة، المعلومات اإللكترونیة واألنترنت في المكتبات.عبد اللطیف صوفي -6

  .2001الجزائر، 

، كلیة بغداد للعلوم االقتصادیة، العدد التاسع والتعلیم التقلیدي التعلیم االلكتروني. فیاض عبد اهللا علي -7

 .2009عشر، بغداد، 

، لیبیا، 05، العدد 02، مجلة المكتبات والمعلومات، المجلد النشر اإللكتروني ومكتبة المستقبل.مراد كریم -8

2005.  

 .2006، عمان، 1والتوزیع، ط،دار المسیرة للنشر أساسیات البحث العلمي. منذر عبد الحمید الضامن -9
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  مجلة القلعة                                                 رموز إرشادیة  خاصة  ببعض وسائل االتصال الحدیثة لتنبیھ المراھقین        
 )12(العدد                                                           )            االلعاب االلكترونیة  –التلفزیون (     

 رموز إرشادية  خاصة  ببعض وسائل االتصال احلديثة لتنبيه املراهقني

  )األلعاب االلكترونیة  –التلفزیون ( 

)                                         ( المهدي الهادي قداد. أ

 )(جمال الوافي عیاد. أ

  ـــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   - :المقدمة  - 1

   - :مقدمة ومشكلة الدراسة 1- 1

تأثرت المجتمعات العربیة بكثیر من التغیرات االجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة والتقنیة ، كاالنتشار     

الواسع الستخدام وسائل االتصال كالهاتف والتلفزیون واالنترنت واأللعاب االلكترونیة ، وما ترتب على ذلك 

  .   1ایجابیاتها، وأحیانا كثیرة دون رقابة علیهم من انفتاح المراهقین على ثقافات الشعوب األخرى، بسلبیاتها و 

إن وجود هذه الوسائل سواء  المسموعة أو المرئیة في بیوتنا تجاوز ت كل الحدود، وأصبح أمرا مألوفًا     

ال یثیر انتباه الكثیرین ، ولكن لها تأثیر كبیر على السلوك اإلنساني عند مقارنة ذلك بما كان سائدًا في 

  . 2العصور القدیمة 

وسائل االتصال ، ان التلفزیون أكثرها تأثیرا على المشاهد وتؤكد اغلب الدراسات واألبحاث بخصوص      

ویمكن استغالله لتمریر أي أفكار او معتقدات او سلوكیات بغض النظر عن مدى مالئمتها للمشاهدین ، 

مثله في ذلك  مثل األلعاب االلكترونیة وما تحتویه من عملیة تفاعلیة ، لذلك وضعت اغلب المجتمعات ، 

ون مؤشرا او دلیال ألولیاء األمور او المستخدمین عن مدى سالمة المحتوى المعروض رموز إرشادیة لتك

  .ومدى مناسبته ألعمار المراهقین 

للوسائل المصورة  لوسائل ) 3(لذلك اعتمد فریق البحث في دراسته لمشكلة البحث على التقسیم رقم      

  .   3ونیةاأللعاب االلكتر  –التلفزیون : االتصال والتى تشمل  ضمنها

وبما أن مرحلة المراهقة هي من أهم مراحل العمر،وذلك ألنها مرحلة القوة والحیویة واالنطالق، وهي     

كذلك مرحلة اكتساب القیم وتكوین االتجاهات، فكان من األهمیة تسلیط الضوء على هذه المرحلة، حیث 

واالسواء  من ذلك الفضائیات  نالحظ  المتعلم وقد أحاطت به مشكالت عدیدة كالتدخین والمخدرات

  .4الهدامة واأللعاب االلكترونیة وال یجد من یرشده إلى الوقایة من هذه المشكالت 

  

                                                 
) (جامــعة الجفــارة  - كلیة التربیة البدنیة 
) ( جامــعة الجفــارة -كلیة التربیة البدنیة 

  .11االضطرابات السلوكیة وجنوح االحداث، دار امنة للنشر، االردن، ص ) 2013(المطیري 1
  .89، الدار المصریة اللبنانیة، القاهرة، ص5االتصال ونظریاته المعاصرة، ط) 2004(لیلي وحسن 2
  .56االعالم في التربیة البدنیة والریاضة، دار الوفاء للنشر، االسكندریة، ص ) 2003(الشافعي 3
  .22األسالیب التربویة النبویة المتبعة في التوجیه وتعدیل السلوك ،رسالة ماجستیر، جامعة ام القرى، مكة المكرمة، ص ) 2009(الصعیدي 4
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  مجلة القلعة                                          رموز إرشادیة  خاصة  ببعض وسائل االتصال الحدیثة لتنبیھ المراھقین        
 )12(العدد                                                       )               االلكترونیة  االلعاب –التلفزیون (     

والمراهق في هذه المرحلة  یصبح بإمكانه استخدام الرموز التي ال یقابلها شيء في خبرته السابقة، ولكن 

  1. لها تعریف مجرد، وفهم الكیانات واألمثال 

فریق الدراسة والمتعلق بوسائل االتصال المختلفة ، كالتلفزیون والمسرح والسینما  والهاجس الذي یحمله    

واأللعاب االلكترونیة لها تأثیرات مباشرة على االستجابات االنفعالیة واالتجاهات والسلوك ، فالمراهق 

یئة، وأسالیب یتاثر تاثیرًا كبیرًا مباشرًا بما یشاهده في الشاشة من أعمال عنف، وسلوكیات س) الطالب(

  2. إجرامیة متعددة فیبدأ بتقلید وممارسة بعضها في الواقع 

ومن مؤشرات ذلك ما نالحظه كل یوم في شبابنا من اضطرابات وخروج عن المعاییر االجتماعیة، وقد    

یصل األمر بهم الى الخروج عن تعالیم الدین اإلسالمي الحنیف ، یرجع سببه إلى تسلل القدوة السیئة التي 

  . 3دیثة ال تتفق مع قیمنا إلى البیوت من خالل أجهزة اإلعالم ووسائل االتصال الح

بخصوص الوعي بالرموز للمراهقین، انه ینبغي أن نعي أننا في :ونسترشد بمقالة للدكتور رجب العویسي   

عالم أصبحت فیه التقنیة جزءا من حركته، هذا األمر یقودنا أیضا إلى أن عملیة إعداد المراهق لتحمل 

القناعات لدیه بشأنها وتبصیره  تبعات الحیاة وتعویده كیفیة االستفادة من وسائل االتصال وترسیخ

بایجابیاتها وسلبیاتها ومخاطرها من جهة، والحوار االبوى واألسرى والتواصل المجتمعي مع المراهق، من 

جهة أخرى، لما تشكله من أهمیة وتأثیر في قضیة قبول المراهق للرموز اإلرشادیة المتعلقة بمضمون 

و عبر األلعاب االلكترونیة من عدمه، وهنا ینبغي أن تتجه المحتوى المعروض إمامه سواء في التلفزیون ا

األنظار لتقویة هذا الوعي لدى المراهق، والتفاعل مع أفكاره وٕاعادة صیاغة نمط الخطاب الموجه له، 

  .4والتعامل معه من قبل األبوین عبر الثقة في قراراته وٕاشراكه في صناعتها

وقد الحظ  فریق الدراسة من خالل عرض هذه الرموز على بعض المراهقین  ، قلة إلمامهم وعدم     

درایتهم بأهمیة هذه الرموز على الرغم أنها وضعت لتنبیههم سواء على شاشة التلفزیون أو الموضوعة على 

  .غالف األلعاب االلكترونیة 

انیة  حتى تساعدنا على  فهم كیفیة حسن استخدام مما أستوجب علینا دراسة هذا الجانب دراسة مید   

من قبل المراهقین لضمان عدم تعرضهم الي مؤثرات ) التلفزیون واأللعاب االلكترونیة ( وسائل االتصال 

  .قد تنحرف بهم عن السیاق الطبیعي لنشئتهم 

   

                                                 
  . 65ظواهر المراهقة وخفایاها، دار الفكر اللبناني، بیروت، ص / التحلیل النفسي للمراهقة ) 1995(الدیدي 1
  .120ذكره، ص مرجع سبق ) 2013(المطیري 2
طرابلس، ص  القیم االخالقیة ودورها في ضبط المجتمع اللیبي، بحث منشور، المؤتمر العلمي االول لكلیة االداب ،) 2015(أسماء وسالمة 3

93.  

  )2016(تقیید استخدام المراهقین لوسائل التواصل االجتماعي العویسي ) 2016(ولالطالع على المقالة كاملة ینظر العویسي  4

 .mag.com/archives/7314-http://note.  
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   - :اهمیة الدراسة  2- 1

  :تتمثل اهمیة هذه الدراسة فیما یلي 

  .بحسن استخدام وسائل االتصال الحدیثة  توعیة المراهقین  -

 .توفیر بیانات ومعلومات عن الرموز االرشادیة الخاصة ببعض وسائل االتصال الحدیثة  -

 .تسهم هذه الدراسة بوضع توصیة للمؤسسات التربویة بشان تاثیر وسائل االتصال على المراهقین -

   - :اهداف الدراسة  3- 1

  :تهدف الدراسة الي 

  .بالرموز اإلرشادیة الخاصة باستخدام بعض وسائل االتصال الحدیثة التعریف   - 

  .یون واأللعاب االلكترونیةالتعرف على مصدر معلومات المراهق عن الرموز اإلرشادیة الخاصة بالتلفز   - 

التعرف على دور األسرة من وجهة نظر أبنائها بشان توضیح  الرموز اإلرشادیة الخاصة ببعض   - 

  .  لحدیثة وسائل االتصال ا

  -:تساؤالت الدراسة  4- 1

تخدام بعض وسائل االتصال هل تتوفر للمراهقین معلومات عن الرموز اإلرشادیة الخاصة باس -

  .الحدیثة

  ).األلعاب االلكترونیة  –التلفزیون (ما مصدر معلومات المراهق  عن الرموز اإلرشادیة الخاصة  -

ح  الرموز اإلرشادیة الخاصة ببعض وسائل ما دور األسرة من وجهة نظر أبنائها بشان  توضی -

  . االتصال الحدیثة 

  -:مصطلحات الدراسة  5- 1

كل ما یحل محل شيء أخر في الداللة علیه ال بطریقة متطابقة تامة وٕانما باإلیحاء او بوجود  .الرمز 

  1.عالمة عرضیة أو متعارف علیها 

تینیات، وهو نشاط ذهني بالدرجة األولى هو نشاط ترویحي ظهر في أواخر الس.األلعاب اإللكترونیة 

ألعاب الفیدیو الخاصة، ألعاب الكمبیوتر، ألعاب الهواتف النقالة، بصفة عامة یضم كل :یشمل كل من 

  2.األلعاب ذات الصبغة اإللكترونیة 

جهاز مخصص لأللعاب بصورة تلیفزیونیة ویستخدم األقراص ) . PlayStation:(بالیستیشن  

المضغوطة المحملة بالبرامج المتنوعة، حیث یخصص كل قرص للعبة واحدة بمرحلة واحدة أو بعدة 

  http://woman.islammessage.comولالطالع ینظر 3)  11(مراحل، 

                                                 
  .139عزت، معجم المصطلحات اللغویة االدبیة، ص 1
  .32أثر ممارسة االلعاب االلكترونیة على السلوكیات لدى االطفال الجزائریین، بحث منشور، الجزائر،ص ) 2012(قویدر2
  " .بالیشتیشن"یاة أفضل بال ح) 2010(ابو العینین 3
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 )12(العدد                                                                )           االلعاب االلكترونیة  –التلفزیون (     
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هي مرحلة االنتقال من مرحلة الطفولة الى مرحلة الرشد والنضج ، وتمتد في العقد  :مرحلة المراهقة 

  1. الثاني من حیاة الفرد من الثالثة عشرة الى التاسعة عشرة تقریبًا 

والتي تشمل طلبة السنة الثالثة من ) سنة  18(وحدد فریق البحث نهایة مرحلة المراهقة في هذا البحث ب 

  .التعلیم الثانوي 

  - :الدراسات السابقة  6- 1

  2 2008دراسة دینا عبد اهللا النجار  

القیم التي تقدمها المسلسالت المدبلجة المعروضة في القنوات الفضائیة العربیة  :عنوان الدراسة -

  .  ومدى إدراك المراهقین لها

  التعرف على القیم التي  تقدمها المسلسالت المدبلجة: هدف الدراسة -

 .   الفضائیة العربیة ومدى إدراك المراهقین لها  المعروضة في القنوات  -

فردا من المراهقین والمراهقات من طاللب وطالبات ) 200(اشتملت على : عینة الدراسة -

  .الجامعات المصریة الحكومیة والخاصة

حققت السلوكیات السلبیة المرتبة األولى بالنسبة للدراما المدبلجة ومظاهر العنف  :أهم النتائج -

الثانیة واالرتباط بعالقات جنسیة ترتب علیها إنجاب األطفال بطریقة غیر شرعیة في  المرتبة

  .المرتبة الثالثة 

  3 2014احمد سیف شاهین : دراسة  

وعالقتها ببعض الحاجات النفسیة لدى ) المدیلجة (مشاهدة الدراما التلفزیونیة  :عنوان الدراسة  -

  .المراهقین 

تقدیر الذات، ( دراسة العالقة بین مشاهدة الدراما التلفزیونیة وكل من حاجات  :هدف الدراسة  -

  . لدى المراهقین ) االستقاللیة، الجنس 

  .من حجم المجتمع االصلي % )  2(طالبا وطالبة وبواقع ) 1051( :عینة الدراسة  -

لفزیونیة المدبلجة توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین أبعاد مشاهدة الدراما الت :اهم النتائج  -

  .وأبعاد الحاجة الى تقدیر الذات والحاجة إلى االستقاللیة والحاجة الى الجنس لدى المراهقین

%  27.7(المراهقین الذین یشاهدون  الدراما التلفزیونیة المدبلجة لمدة ساعة یومیًا یشكلون نسبة   

  .  لمدة ساعتان % )  25.2(ونسبة ) 

  

                                                 
  .34علم النفس االجتماعي، عالم الكتب، القاهرة، ص ) 2000(زهران  1
القیم التى تقدمها المسلسالت المدبلجة المعروضة في القنوات العربیة ومدى إدراك المراهقین لها، رسالة ماجستیر، كلیة ) 2008(النجار2

  .االعالم ، جامعة القاهرة 
  .وعالقتها ببعض الحاجات النفسیة لدى المراهقین، رسالة ماجستیر، منشورة، دمشق) المدبلجة(شاهدة الدراما التلفزیونیةم) 2014(شاهین 3
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 )12(العدد                                         )                             االلعاب االلكترونیة  –التلفزیون (     
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 1  2014مة بنت محمد االحمرى دراسة فاط  

الهاتف الجوال والشبكة : اثر وسائل االتصال الحدیثة على الحوار األسري  :عنوان الدراسة  -

  )االنترنت (العنكبوتیة 

، تصال الحدیثة على الحوار األسرىالتعرف على ایجابیات وسلبیات وسائل اال :هدف الدراسة  -

  .الحدیثة داخل االسرة ومعرفة أسباب استخدام وسائل االتصال 

  .أسرة في منطقة الریاض 380شملت  :عینة الدراسة  -

، تسهم حوار في التعامل مع أفراد األسرةان وسائل االتصال تضفى نوعًا من ثقافة ال :اهم النتائج 

ولالطالع على الدراسة ینظر .وسائل االتصال في تعزیز عملیات النقاش 

http://www.ncss.gov.sa/images/Library  

  2) 2017(دراسة سعاد السنوسي 

  أثر استخدام االنترنت على العالقات االجتماعیة لدى الشباب الجامعي  :عنوان الدراسة 

نترنت، ودراسة آثاره المختلفة إفساح المجال الهتمام متزاید بموضوع استخدام اال :هدف الدراسة 

  .على المجتمع 

  .من كلیة اآلداب في مدینة زوارة ) مفردة  85(قوامها  :عینة الدراسة 

أثر استخدام االنترنت على العالقات االجتماعیة لدى الشباب الجامعي یزداد لدى  :أهم النتائج 

الب لالنترنت بمفرده، في حین یتزاید عند استخدام الط.اإلناث، ولدى طلبة  األقسام األدبیة 

  . یتناقص هذا األثر في حال قضاء وقته أمام االنترنت بمشاركة اآلخرین 

  إجراءات الدراسة - 2

 .استخدم فریق البحث المنهج الوصفي لمالئمته لطبیعة هذه الدراسة :منهج البحث  1- 2

انویات العامة بمكتب شؤون أشتمل مجتمع الدراسة على طالب السنة الثالثة بالث -:مجتمع الدراسة 2- 2

  .طالب ) 105(التربیة والتعلیم بمنطقة العزیزیة، وبلغ عددهم  

مراهقا من طلبة الثانویة العامة بالعزیزیة حیث بلغت النسبة  79اشتملت على  -:عینة الدراسة 3- 2

  .من حجم المجتمع األصلي%  75.23المئویة لعینة الدراسة 

مد فریق البحث على نظام التصنیف العمري  للرموز اإلرشادیة الخاصة اعت -:أدوات جمع البیانات 4. 2

  ESRB (3(بالتلفزیون و نظام تصنیف األلعاب اإللكترونیة 

  ) 1(المرفق رقم .  http://www.esrb.org/index-js.jspولمزید من االطالع ینظر (

                                                 
  .الهاتف الجوال والشبكة العنكبوتیة، رسالة ماجستیر، السعودیة: أثر وسائل االتصال الحدیثة عبى الحوار االسري ) 2014(االحمري1
، )افاق التعلیم والتعلم(االنترنت على العالقات االجتماعیة لدى الشباب الجامعي، بحث منشور كتاب المؤتمرأثرٕاستخدام ) 2017(السنوسي2

  .كلیة التربیة ابو عیسى، جامعة الزاویة
  مجلس تقییم البرمجیات الترفهیة 3
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من إعداد فریق . استبیان رموز إرشادیة خاصة ببعض وسائل االتصال الحدیثة لتنبیه المراهقین  -

البحث وبعد االطالع على العدید من الدراسات السابقة بخصوص وسائل االتصال تم تصمیم 

المفتوح لكي یتضمن أسئلة تتطلب إجابة محددة وأخرى تتطلب من المستجیب  –المغلق (االستبیان 

م  وتم استبعاد 2018 -7 - 26استمارة استبیان على المراهقین  90بة علیها كتابة، وتم توزیع اإلجا

 ) 2(المرفق رقم . استمارة لعدم استیفائها للبیانات ) 11(

المعامالت العلمیة الستبیان الرموز اإلرشادیة الخاصة ببعض وسائل االتصال الحدیثة لتنبیه  5. 2

 المراهقین

اختار  فریق البحث  اعتماد الصدق الظاهري لالستبیان، وذلك من خالل عرضه : صدق االستبیان -

على مجموعة من الخبراء، وطلب منهم التأكد من صدق االستبیان ومدي صالحیة أسئلته، واختار 

وتم تطبیق االستبیان علیهم بتاریخ . طالبا) 15(فریق البحث عینة استطالعیة بحجم خمسة عشر  

  .ف 2018 - 07 - 16

للتحقق من ثبات االستبیان استخدم فریق الدراسة بیانات العینة االستطالعیة وتم : بات االستبیانث -

اختیار طریقة ألفا كرونباخ للثبات وكانت جمیع قیم ألفا عالیة تؤكد قدرة االستبیان على إعطاء نتائج 

 . )0. 981(تتمیز بالثبات ،حیث بلغت قیمته

 :عرض النتائج  - 3

 .مناقشتها عرض النتائج و  1- 3

تضمن هذا الباب عرض النتائج بعد تحلیل البیانات إحصائیا ووفقا لترتیب أسئلة االستبیان، والجداول 

  .واألشكال البیانیة التالیة تبین تفسیر ومناقشة هذه النتائج 

  یوضح النسب المئویة المتعلقة بمشاهدة الرموز اإلرشادیة الخاصة بالتلفزیون) 1(جدول 

%ة النسبة المئوی  التصنیف التكرار 

 غالف المواد الخطرة 6 7.6

 التلفزیون 40 50.6

 إرشادات الطریق 28 35.4

 غالف المواد الغذائیة 5 6.3

 المجموع 79 100.0

  

أتضح أن نسبة المراهقین الذین شاهدو الرموز اإلرشادیة الخاصة بالمجموعة رقم ) 1(من الجدول رقم 

وهي أعلى نسبة، تلیها نسبة إرشادات الطریق التي بلغت % 50.6من خالل التلفزیون قد بلغت ) 1(

  لمراهقین من ا%  50، كما نالحظ تقارب النسب الباقیة بحسب بیانات العینة ،ونستنتج ان % 35.5
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أفراد العینة تتوفر لدیهم معلومات حول الرموز اإلرشادیة الخاصة بالتلفزیون، وان سبب حصول 

على الرغم من عدم صحتها، یرجع الى وجود تشابه في شكل % 35إرشادات الطریق على نسبة 

المراهقین الذین ال الرموز المتعلقة بالتلفزیون وكذلك إرشادات الطریق، مما أدى إلى عملیة لبس لدى 

یمتلكون معلومات صحیحة عن هذه الرموز، ویرجح فریق البحث اختیار المراهقین لغالف المواد 

الخطرة والمواد الغذائیة على الرغم من عدم صحتها إلى عامل األلوان الموجود في الرموز اإلرشادیة 

 .وخصوصا اللون األحمر الدال  على الخطر في ذهن المراهقین  

  یوضح النسب المئویة المتعلقة بمشاهدة الرموز اإلرشادیة الخاصة بااللعاب االلكترونیة) 2( جدول

%النسبة المئویة   التصنیف التكرار 

 المواد الكیمائیة 13 16.5

 غالف األلعاب االلكترونیة 63 79.7

 برامج الهاتف 2 2.5

 غالف مواد التنظیف 1 1.3

 المجموع 79 100.0

  

المتعلق بالرموز اإلرشادیة الخاصة باأللعاب االلكترونیة نالحظ ارتفاع )  2(ومن الجدول  رقم      

وهى أعلى نسبة، ویرجح فریق البحث سببها %  79.7نسبة غالف األلعاب االلكترونیة حیث بلغت 

یع األلوان إلى تصمیم غالف األلعاب االلكترونیة لجذب عقول وٕاثارة مشاعر المراهقین من خالل توز 

  الزاهیة ووضع الصور ذات إثارتها المختلفة مثل التشویق وغیرها،

  .،كما نالحظ تقارب باقي النسب بحسب بیانات العینة % 16.5تلیها نسبة المواد الكیمائیة التي بلغت 

وبعملیة جمع النسبة المئویة الصحیحة والمتعلقة بالرموز اإلرشادیة الخاصة باستخدام بعض       

وهي نسبة جیدة ، وبذلك یمكن اإلجابة عن % 65.15ئل االتصال الحدیثة ، تكون النسبة الكلیة وسا

هل تتوفر للمراهقین معلومات عن الرموز اإلرشادیة الخاصة ببعض وسائل االتصال : التساؤل األول

  الحدیثة ؟ 
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یبین التكرارات والنسبة المئویة لمصدر معلومات المراهقین عن الرموز االرشادیة الخاصة ببعض 

المتعلق بمصدر معلومات المراهقین حول الرموز اإلرشادیة 

اهقین بالدرجة األولى على شبكة 

وهي أعلى نسبة، تلیها نسبة الذین 

، كما نالحظ تقارب باقي % 

المراهقین على شبكة التواصل 

االجتماعي لسهولة الوصول الیها ویتبین ذلك من خالل إجابات أفراد العینة الستخدامهم للهاتف 

ویتبین ضعف المدرسة  واألسرة كمصدر للمعلومات بالنسبة للمراهقین 

الها الجوانب  التثقیفیة، اما  ضعف دور 

األسرة فیرجح فریق البحث ذلك الى تدني الجانب الثقافي ألفراد األسرة، وهذا مؤشرا خطیرا على عدم 

مواكبة هذه المؤسسات في تقدیم المعلومات وخصوصا التثقیفیة منها للمراهقین عند التعامل مع وسائل 
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یبین التكرارات والنسبة المئویة لمصدر معلومات المراهقین عن الرموز االرشادیة الخاصة ببعض 

  وسائل االتصال الحدیثة

المتعلق بمصدر معلومات المراهقین حول الرموز اإلرشادیة )  1(ومن الشكل البیاني رقم 

اهقین بالدرجة األولى على شبكة الخاصة ببعض وسائل االتصال الحدیثة ، أتضح اعتماد المر 

وهي أعلى نسبة، تلیها نسبة الذین % 40.5التواصل االجتماعي في الحصول على المعلومات وبنسبة 

% 27.9تحصلوا على هذه المعلومات من وسائل اإلعالم التي بلغت 

المراهقین على شبكة التواصل النسب بحسب بیانات العینة، ویعتقد فریق البحث ان سبب اعتماد 

االجتماعي لسهولة الوصول الیها ویتبین ذلك من خالل إجابات أفراد العینة الستخدامهم للهاتف 

ویتبین ضعف المدرسة  واألسرة كمصدر للمعلومات بالنسبة للمراهقین %   74المحمول بنسبة فاقت 

الها الجوانب  التثقیفیة، اما  ضعف دور ، فالمدرسة تعتمد على المعلومات المنهجیة والتعلیمیة وٕاهم

األسرة فیرجح فریق البحث ذلك الى تدني الجانب الثقافي ألفراد األسرة، وهذا مؤشرا خطیرا على عدم 

مواكبة هذه المؤسسات في تقدیم المعلومات وخصوصا التثقیفیة منها للمراهقین عند التعامل مع وسائل 

  .االتصال الحدیثة بوجه عام 

8
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األصدقاء وسائل اإلعالم المدرسة شبكة التواصل 
اإلجتماعي

                          رموز إرشادیة  خاصة  ببعض وسائل االتصال الحدیثة لتنبیھ المراھقین       
                                                              )          االلعاب االلكترونیة  –التلفزیون 

  

 

  

 ) 1(شكل 

یبین التكرارات والنسبة المئویة لمصدر معلومات المراهقین عن الرموز االرشادیة الخاصة ببعض 

وسائل االتصال الحدیثة

ومن الشكل البیاني رقم      

الخاصة ببعض وسائل االتصال الحدیثة ، أتضح اعتماد المر 

التواصل االجتماعي في الحصول على المعلومات وبنسبة 

تحصلوا على هذه المعلومات من وسائل اإلعالم التي بلغت 

النسب بحسب بیانات العینة، ویعتقد فریق البحث ان سبب اعتماد 

االجتماعي لسهولة الوصول الیها ویتبین ذلك من خالل إجابات أفراد العینة الستخدامهم للهاتف 

المحمول بنسبة فاقت 

، فالمدرسة تعتمد على المعلومات المنهجیة والتعلیمیة وٕاهم

األسرة فیرجح فریق البحث ذلك الى تدني الجانب الثقافي ألفراد األسرة، وهذا مؤشرا خطیرا على عدم 

مواكبة هذه المؤسسات في تقدیم المعلومات وخصوصا التثقیفیة منها للمراهقین عند التعامل مع وسائل 

االتصال الحدیثة بوجه عام 

  

  

  

  

  

التكرار

النسبة المئویة

رموز إرشادیة  خاصة  ببعض وسائل االتصال الحدیثة لتنبیھ المراھقین            
التلفزیون (     



  
  یبین التكرارات والنسبة المئویة الكثر وسائل االتصال استخدامًا من قبل المراهقین

والمتعلق بأكثر وسیلة اتصال استخدامُا من قبل المراهقین،یتضح ان 

% 74.7سبة مئویة وسیلة االتصال األكثر استخدامًا من قبل المراهقین هي جهاز الهاتف المحمول وبن

وهي نسبة عالیة جدًا بمقارنتها مع باقي النسب، حیث یستخدم المراهقین في جهاز الكمبیوتر بنسبة 

بحسب بیانات أفراد العینة، ویرحج فریق البحث  سبب النسبة العالیة للهاتف المحمول أوال 

مه في أي مكان ، ولتوفر عملیة 

ربط الهاتف المحمول بالشبكة العنكبوتیة باإلضافة الستیعاب الهاتف للعدید من البرامج ولسعة التخزین 

العالیة لدیه ، باإلضافة إلى عیوب استخدام األجهزة األخرى مثل یتطلب تشغیلها دائما وجود تیار 

 .نتقال من مكان إلى آخر

  یوضح النسب المئویة لمصدر معلومات المراهقین عن الرموز اإلرشادیة الخاصة بالتلفزیون
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یبین التكرارات والنسبة المئویة الكثر وسائل االتصال استخدامًا من قبل المراهقین

والمتعلق بأكثر وسیلة اتصال استخدامُا من قبل المراهقین،یتضح ان ) 2(من الشكل البیاني رقم 

وسیلة االتصال األكثر استخدامًا من قبل المراهقین هي جهاز الهاتف المحمول وبن

وهي نسبة عالیة جدًا بمقارنتها مع باقي النسب، حیث یستخدم المراهقین في جهاز الكمبیوتر بنسبة 

بحسب بیانات أفراد العینة، ویرحج فریق البحث  سبب النسبة العالیة للهاتف المحمول أوال 

مه في أي مكان ، ولتوفر عملیة لرخص ثمنه مقارنة بباقي األجهزة األخرى،  و لسهولة نقله واستخدا

ربط الهاتف المحمول بالشبكة العنكبوتیة باإلضافة الستیعاب الهاتف للعدید من البرامج ولسعة التخزین 

العالیة لدیه ، باإلضافة إلى عیوب استخدام األجهزة األخرى مثل یتطلب تشغیلها دائما وجود تیار 

نتقال من مكان إلى آخركهربائي بصورة مستمرة ولصعوبة حملها عند اال

یوضح النسب المئویة لمصدر معلومات المراهقین عن الرموز اإلرشادیة الخاصة بالتلفزیون

 

تحصلت على معلومات من الرموز اإلرشادية من 

 
 المدرسة وسائل اإلعالم األصدقاء األسرة

0 0 1 0 التكرار

%0.0 %0.0 %1.3 %0.0 من المجموع

5 8 4 6 التكرار

%6.3 %10.1 %5.1 %7.6 من المجموع

4 12 1 2 التكرار

%5.1 %15.2 %1.3 %2.5 من المجموع

0 2 2 0 التكرار

%0.0 %2.5 %2.5 %0.0 من المجموع

9 22 8 8 التكرار

%11.4 %27.8 %10.1 %10.1 من المجموع

8 6 6

7 %

10.1 % 7.6 % 7.6 %

المحمول
الكمبیوتر التلفزیون البلیستیشن

التكرار

النسبة المئویة
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یبین التكرارات والنسبة المئویة الكثر وسائل االتصال استخدامًا من قبل المراهقین) 2(شكل 

من الشكل البیاني رقم        

وسیلة االتصال األكثر استخدامًا من قبل المراهقین هي جهاز الهاتف المحمول وبن

وهي نسبة عالیة جدًا بمقارنتها مع باقي النسب، حیث یستخدم المراهقین في جهاز الكمبیوتر بنسبة 

بحسب بیانات أفراد العینة، ویرحج فریق البحث  سبب النسبة العالیة للهاتف المحمول أوال % 10.1

لرخص ثمنه مقارنة بباقي األجهزة األخرى،  و لسهولة نقله واستخدا

ربط الهاتف المحمول بالشبكة العنكبوتیة باإلضافة الستیعاب الهاتف للعدید من البرامج ولسعة التخزین 

العالیة لدیه ، باإلضافة إلى عیوب استخدام األجهزة األخرى مثل یتطلب تشغیلها دائما وجود تیار 

كهربائي بصورة مستمرة ولصعوبة حملها عند اال

یوضح النسب المئویة لمصدر معلومات المراهقین عن الرموز اإلرشادیة الخاصة بالتلفزیون )3(جدول 

 تحصلت على معلومات من الرموز اإلرشادية من

 المجموع
المدرسة

 التواصل شبكة
 االجتماعي

0 5 6 

0.0% 6.3% 7.6% 

5 17 40 

6.3% 21.5% 50.6% 

4 9 28 

5.1% 11.4% 35.4% 

0 1 5 

0.0% 1.3% 6.3% 

9 32 79 

11.4% 40.5% 100.0% 

  

النسبة المئویة

رموز إرشادیة  خاصة  ببعض وسائل االتصال الحدیثة لتنبیھ المراھقین         
التلفزیون (     
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والمتعلق بمصدر معلومات المراهقین عن الرموز اإلرشادیة الخاصة ) 3(وبالنظر إلى الجدول رقم  

بالتلفزیون ، یؤكد فریق البحث تنوع مصدر الحصول على المعلومات من خالل هذه النتائج حصول 

اعي ، المراهقین على  معلومات عن الرموز اإلرشادیة الخاصة بالتلفزیون من شبكة التواصل االجتم

وهي اعلي  نسبة، وجاءت وسائل اإلعالم في المرتبة الثانیة % 21.5حیث بلغت النسبة المئویة 

، وهي نسبة ضعیفة جدا وتدل على %10.1كمصدر للمعلومات عن الرموز اإلرشادیة وبنسبة مئویة 

من % 50.6قلة عرض البرامج التثقیفیة المخصصة  لتوعیة المراهقین،  بینما كانت النسبة الكلیة 

  .  المعلومات الصحیحة عن الرموز اإلرشادیة  الخاصة بالتلفزیون 

  )4(جدول 

  یوضح النسب المئویة لمصدر معلومات المراهقین عن الرموز اإلرشادیة الخاصة باأللعاب االلكترونیة

 

 تحصلت على معلومات من الرموز اإلرشادیة من   

    المجموع
 األصدقاء األسرة

وسائل 

 اإلعالم
 المدرسة

شبكة التواصل 

 االجتماعي

م 
رق
ة 

وع
جم

لم
با
ة 

ص
خا

 ال
یة

اد
رش

اإل
ز 

مو
لر

ا
)

2(
 

 المواد الكیمائیة
 13 3 4 4 2 0 التكرار

 %16.5 %3.8 %5.1 %5.1 %2.5 %0.0 من المجموع %

غالف األلعاب 

 االلكترونیة

 63 28 5 16 6 8 التكرار

 %79.7 %35.4 %6.3 %20.3 %7.6 %10.1 من المجموع %

 برامج الهاتف
 2 0 0 2 0 0 التكرار

 %2.5 %0. %0.0 %2.5 %0.0 %0.0 من المجموع %

 غالف مواد التنظیف
 1 1 0 0 0 0 التكرار

 %1.3 %1.3 %0.0 %0.0 %0.0 %0.0 من المجموع %

 المجموع
 79 32 9 22 8 8 التكرار

 %100.0 %40.5 %11.4 %27.8 %10.1 %10.1 من المجموع %

والمتعلقة بمصدر معلومات المراهقین عن الرموز اإلرشادیة )  4(یتضح من الجدول رقم        

الخاصة باأللعاب االلكترونیة، أستنتج فریق البحث، التنوع في مصدر معلومات المراهق و من خالل 

یة الخاصة باأللعاب هذه النتائج نالحظ حصول المراهقین على معلومات عن الرموز اإلرشاد

وهي اعلى نسبة، وجاءت % 35.4االلكترونیة من شبكة التواصل االجتماعي ،وبنسبة مئویة بلغت 

وسائل اإلعالم في المرتبة الثانیة كمصدر للمعلومات عن الرموز اإلرشادیة الخاصة باأللعاب 

علومات الصحیحة عن من الم% 79.7بینما كانت النسبة الكلیة % 20.3االلكترونیة وبنسبة مئویة 

الرموز اإلرشادیة الخاصة باأللعاب االلكترونیة،   وبذلك یمكننا اإلجابة على التساؤل الثاني والمتعلق 

  ما مصدر معلومات المراهقین عن الرموز اإلرشادیة الخاصة بالتلفزیون واأللعاب االلكترونیة ؟ : 

  مجلة القلعة                                                 رموز إرشادیة  خاصة  ببعض وسائل االتصال الحدیثة لتنبیھ المراھقین        
 )12(العدد                                                             )             االلعاب االلكترونیة  –التلفزیون (     



االجتماعي بالدرجة األولي ویعتمد في ذلك على 

  .جهاز الهاتف المحمول حیث اتضح انه األكثر استخدامًا من قبل المراهقین 

  
یبین التكرارات والنسبة المئویة لدور أفراد األسرة بتوضیح الرموز اإلرشادیة الخاصة 

والمتعلق بدور األسرة في توضیح الرموز اإلرشادیة الخاصة 

من افراد العینة ال یرون  لألسرة  أي دور في 

ر األب بــ تقدیم المعلومات التثقفیة لهم، وهي نسبة تدعو للقلق ، بینما توزعت باقي النسب على دو 

في عملیة توضیح الرموز % 

اإلرشادیة، وهذا مؤشرًا یدل على تقصیر األسرة في تزوید أبنائها بمعلومات عن الرموز اإلرشادیة 

بة المراهق الخاصة ببعض وسائل االتصال الحدیثة من جهة، على الرغم من توفر هذه الوسائل، ورغ

في االستقالل وعدم تقبل المعلومات التي توجه إلیه من األسرة، من جهة أخرى، وهذا یتفق مع ما 

ان ابرز مظاهر الحیاة االنفعالیة لدى المراهق رغبته في االستقالل عن 

347.  
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االجتماعي بالدرجة األولي ویعتمد في ذلك على مصدر معلومات المراهقین من خالل شبكة التواصل 

جهاز الهاتف المحمول حیث اتضح انه األكثر استخدامًا من قبل المراهقین 

یبین التكرارات والنسبة المئویة لدور أفراد األسرة بتوضیح الرموز اإلرشادیة الخاصة 

 ببعض وسائل االتصال الحدیثة 

والمتعلق بدور األسرة في توضیح الرموز اإلرشادیة الخاصة ) 3(وبالنظر للشكل البیاني رقم 

من افراد العینة ال یرون  لألسرة  أي دور في % 25ببعض وسائل االتصال ، الحظ فریق البحث ان 

تقدیم المعلومات التثقفیة لهم، وهي نسبة تدعو للقلق ، بینما توزعت باقي النسب على دو 

% 10.1وأخیرا دور االخ بنسبة % 29.1ثم دور االم وبنسبة 

اإلرشادیة، وهذا مؤشرًا یدل على تقصیر األسرة في تزوید أبنائها بمعلومات عن الرموز اإلرشادیة 

الخاصة ببعض وسائل االتصال الحدیثة من جهة، على الرغم من توفر هذه الوسائل، ورغ

في االستقالل وعدم تقبل المعلومات التي توجه إلیه من األسرة، من جهة أخرى، وهذا یتفق مع ما 

ان ابرز مظاهر الحیاة االنفعالیة لدى المراهق رغبته في االستقالل عن )  1994

 1. األسرة ، ومیله نحو االعتماد على نفسه
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األم األخ ال أحد منھم

التكرار

النسبة المئویة

                           لتنبیھ المراھقین      رموز إرشادیة  خاصة  ببعض وسائل االتصال الحدیثة
                                                                         )      االلعاب االلكترونیة  –التلفزیون 

  

 

مصدر معلومات المراهقین من خالل شبكة التواصل 

جهاز الهاتف المحمول حیث اتضح انه األكثر استخدامًا من قبل المراهقین 

  

یبین التكرارات والنسبة المئویة لدور أفراد األسرة بتوضیح الرموز اإلرشادیة الخاصة ) 3(شكل 

ببعض وسائل االتصال الحدیثة 

وبالنظر للشكل البیاني رقم     

ببعض وسائل االتصال ، الحظ فریق البحث ان 

تقدیم المعلومات التثقفیة لهم، وهي نسبة تدعو للقلق ، بینما توزعت باقي النسب على دو 

ثم دور االم وبنسبة % 35

اإلرشادیة، وهذا مؤشرًا یدل على تقصیر األسرة في تزوید أبنائها بمعلومات عن الرموز اإلرشادیة 

الخاصة ببعض وسائل االتصال الحدیثة من جهة، على الرغم من توفر هذه الوسائل، ورغ

في االستقالل وعدم تقبل المعلومات التي توجه إلیه من األسرة، من جهة أخرى، وهذا یتفق مع ما 

1994(یؤكده معوض 

األسرة ، ومیله نحو االعتماد على نفسه

                                                
سیكولوجیةالنمو، الطفولة والمراهقة، ط) 1994(معوض 1

التكرار

النسبة المئویة

رموز إرشادیة  خاصة  ببعض وسائل االتصال الحدیثة     
التلفزیون (     
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  )5(جدول 

  یوضح النسب المئویة لدور أفراد األسرة بتوضیح الرموز اإلرشادیة الخاصة بالتلفزیون

  

 الذي قام بتوضيح هذه الرموز لك هو   
 المجموع

 الأحدمنهم األخ األم األب   

م 
رق

ة 
وع

جم
لم

 با
صة

خا
 ال

دية
شا

إلر
ز ا

مو
لر

ا
)1(

 

 غالف الموادالخطرة
 6 0 1 2 3 التكرار

 %7.6 %0.0 %1.3 %2.5 %3.8 من المجموع %

 التلفزيون
 40 14 3 10 13 التكرار

 %50.6 %17.7 %3.8 %12.7 %16.5 من المجموع %

 إرشادات الطريق
 28 5 3 10 10 التكرار

 %35.4 %6.3 %3.8 %12.7 %12.7 من المجموع %

 غالف الموادالغذائية
 5 1 1 1 2 التكرار

 %6.3 %1.3 %1.3 %1.3 %2.5 من المجموع %

 المجموع
 79 20 8 23 28 التكرار

 %100.0 %25.3 %10.1 %29.1 %35.4 من المجموع %

  

والمتعلق بدور األسرة بتوضیح الرموز اإلرشادیة الخاصة ) 5(وبالنظر الى الجدول رقم      

بالتلفزیون، الحظ فریق البحث نسبة تزوید األب ابنه المراهق بالمعلومات الصحیحة عن الرموز 

وهي نسبة ضعیفة جدا  ویرحج فریق البحث تدني % 16.5صة بالتلفزیون قد بلغت اإلرشادیة الخا

دور األب في توضیح الرموز اإلرشادیة الخاصة بالتلفزیون عائدًا إلى عادات المنطقة الریفیة التي 

 یقطن بها المراهق التي ال تحبذ جلوس االبن مع ابیه أمام التلفزیون، وتعتبره تقلیل من شأن الوالد، و

وبذلك تكون النسبة % 3.8وینتهي دور األسرة عند األخ، بنسبة بلغت % 12.7یلیه دور األم وبنسبة 

%  33الكلیة لدور األسرة في تقدیم المعلومات الصحیحة عن الرموز اإلرشادیة الخاصة بالتلفزیون 

فزیون لعدم ویرجح فریق البحث تدني دور أفراد األسرة في إیضاح الرموز اإلرشادیة الخاصة بالتل

جلوس المراهق مع األسرة عند مشاهدة التلفزیون إال عند متابعة األخبار أحیانا وغالبا لوجود جهاز 

  .التلفزیون بغرفة نومه بسبب میله االستقاللیة عن األسرة في مرحلة المراهقة 

  

  

  

  مجلة القلعة                                               رموز إرشادیة  خاصة  ببعض وسائل االتصال الحدیثة لتنبیھ المراھقین       
 )12(العدد                                                      )                  االلعاب االلكترونیة  –التلفزیون (     
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  باأللعاب االلكترونیةیوضح النسب المئویة لدور افراد األسرة بتوضیح الرموز اإلرشادیة الخاصة )6(جدول 

 

 الذي قام بتوضیح هذه الرموز لك هو   
 المجموع

 أحد منهم ال األخ األم األب   

م 
رق

ة 
وع

جم
لم

 با
صة

خا
 ال

دية
شا

إلر
ز ا

مو
لر

ا
)2(

 

 المواد الكيمائية
 13 4 2 5 2 التكرار

 %16.5 %5.1 %2.5 %6.3 %2.5 من المجموع %

 غالف األلعاب االلكترونية
 63 16 5 18 24 التكرار

 %79.7 %20.3 %6.3 %22.8 %30.4 من المجموع %

 برامج الهاتف
 2 0 0 0 2 التكرار

 %2.5 %0.0 %0.0 %0.0 %2.5 من المجموع %

 غالف مواد التنظيف
 1 0 1 0 0 التكرار

 %1.3 %0.0 %1.3 %0.0 %0.0 من المجموع %

 المجموع
 79 20 8 23 28 التكرار

 %100.0 %25.3 %10.1 %29.1 %35.4 من المجموع %

  

 

 

والمتعلق بدور األسرة بتوضیح الرموز اإلرشادیة الخاصة باأللعاب ) 6(وبالنظر الى الجدول رقم      

االلكترونیة ، الحظ فریق البحث ان نسبة تزوید األب البنه بالمعلومات الصحیحة عن الرموز 

ثم دور  %22.8یلیه دور إالم وبنسبة % 30.4اإلرشادیة  الخاصة باأللعاب االلكترونیة قد بلغت 

من المعلومات الصحیحة المتعلقة بالرموز اإلرشادیة الخاصة % 6.3األخ وبنسبة ضعیفة حیث بلغت 

من المعلومات الصحیحة المتعلقة % 59.5باأللعاب االلكترونیة، وبلغت النسبة الكلیة لدور االسرة

  .بالرموز اإلرشادیة الخاصة باأللعاب االلكترونیة 

عیف لألسرة في توعیة أبنائهم المراهقین بالرموز اإلرشادیة الخاصة ببعض وبذلك یتضح الدور الض    

في % 46.25حیث بلغت النسبة المئویة ) التلفزیون واأللعاب االلكترونیة (وسائل االتصال الحدیثة 

مسالة توعیة وتوضیح  الرموز اإلرشادیة ألبنائها المراهقین ،وهذه النتیجة تتفق مع ما توصلت الیه 

بشأن ضعف دور األسرة  وبذلك تم اإلجابة على التساؤل الثالث ما دور االسرة )2017(لسنوسيسعاد ا

  .من وجهة نظر أبنائها بشان توعیتهم بالرموز اإلرشادیة الخاصة ببعض وسائل االتصال الحدیثة 

  االستنتاجات والتوصیات- 4

  -:االستنتاجات  1- 4

  مجلة القلعة                                           رموز إرشادیة  خاصة  ببعض وسائل االتصال الحدیثة لتنبیھ المراھقین           
 )12(العدد                                                         )           االلعاب االلكترونیة  –التلفزیون (     
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نة الدراسة ومن خالل تحلیل البیانات وعرض في ضوء أهداف الدراسة وتساؤالتها وفي حدود عی

  :ومناقشة النتائج تمكن فریق البحث من تحدید االستنتاجات اآلتیة 

توفر معلومات للمراهقین عن الرموز اإلرشادیة الخاصة ببعض وسائل االتصال الحدیثة وبصورة  -1

  . جیدة

تنوع مصدر المعلومات  المراهقین عن الرموز اإلرشادیة الخاصة ببعض وسائل االتصال الحدیثة  -2

 .  

  . اعتماد المراهقین بالدرجة األولى على شبكة التواصل االجتماعي في الحصول على المعلومات  -3

  .الهاتف المحمول أكثر وسیلة اتصال استخدامًا من قبل المراهقین  -4

 . ضعف دور األسرة في توضیح الرموز اإلرشادیة الخاصة بوسائل االتصال الحدیثة -5

  -:التوصیات  2- 4

انطالقا من  تحلیل البیانات  ومناقشة نتائج هذه الدراسة ومن خالل االستنتاجات التي توصل إلیها 

  : فریق البحث یوصي بما یلي 

لمراهقین من مخاطر وسائل تكاثف جمیع مؤسسات الدولة للعمل على تثقیف وحمایة ا -1

  .االتصال الحدیثة 

  . الزام القنوات الفضائیة بوضع التصنیف العمري على شاشتها عند عرض برامجها -2

 .االستفادة من  شبكة التواصل االجتماعي في تقدیم البرامج التثقفیة للمراهقین  -3

التصال الحدیثة أشعار مركز المناهج والبحوث التربویة باجراء البحوث المتعلقة بوسائل ا -4

 . واالستفادة من نتائجها بكافة المراحل التعلیمیة  

 .على االسرة القیام بدورها في تثقیفة ابنائها بشان حسن استخدام وسائل االتصال الحدیثة  -5

 قائمة المصادر والمراجع

ین ، احمد وعالقتها ببعض الحاجات النفسیة لدى المراهق) المدیلجة (مشاهدة الدراما التلفزیونیة  - 1

  .، رسالة ماجستیر منشورة ، دمشق )2014(سیف شاهین 

، )2015(القیم االخالقیة ودورها في ضبط المجتمع اللیبي واستقراره ،أسماء سالم، سالمة امحمد   -  2

  .بحث منشور ، أعمال بحوث المؤتمر العلمي االول لكلیة االداب ، طرابلس 
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  ع استخدام التقنيات الرتبوية يف تدريس اللغة العربية يف املرحلة االبتدائيةواقـــ

 يف بعض مدارس التعليم اخلاص مبدينة طرابلس 

)(تهاني الغناي حسن. أ
  

  :مقدمة

الغرض من هذه الدراسة محاولة توضیح واقع استخدام التقنیات التربویة في تدریس اللغة 

لذا فان هذه الدراسة تتناول . الفعالً  في حیاة األمة اإلسالمیة والعربیةالعربیة والتأكید على دورها 

استخدام التقنیات التربویة في تدریسها والدور الخالق الذي یمكن أن تؤدیه هذه التقنیات في تعلمها، 

ى إن التقنیات أصبحت عالمًا رحیبًا مهیبًا، إذ یشكل تحدیًا للمدرسة وتعلیم العربیة بهدف الوصول إل

مستویات متمیزة من العطاء اللغوي مما یؤدي إلى تحقیق األهداف التي تعول علیها األمم لتبلغ 

  .مرامیها

تناولت هذه الورقة تعریف التقنیات الحدیثة واستخدامها في التعلیم وكذلك تطرقت في هذا 

ة في عصر البحث إلى الدور الفعال لتلك التقنیات والمعوقات التي تعوق استخدامها ودور اللغ

العولمة، فالتقنیات الحدیثة في مجال التربیة والتعلیم ساهمت مساهمة فعالة في التحول من التعلم 

المتمركز حول المنهج أو المعلم إلى التعلم المتمركز حول الطالب، فعند استخدام التقنیات التربویة 

سیصبح المحور الفعال في عملیة  الحدیثة لن یكون الطالب كما في السابق متعلمًا متلقیًا ملقنًا، بل

التعلم بمشاركته الفاعلة وبتمحور كل أنشطة التعلیم حوله وخاصة إكساب مهارة التمكن من اللغة 

العربیة ،وتهدف هذه الدراسة على إبراز الفروق بین استجابات معلمي ومدرسي اللغة العربیة حول 

  .وٕالمامهم بها  واقع التعلیم وتوظیفهم لتلك التقنیات ومدى استیعابهم

ومن خالل تجربتي في مجال التدریس وجدت أنا لتقنیات التعلیمیة ذات فعالیة في زیادة 

تحصیل وفهم الطالب وتنمیة مهاراتهم المعرفیة وتكوین صالت وجدانیة بینها وبین المتعلم، 

ام المعلم متمكنا وبالمقابل یعتقد كثیر من المعلمین أنهم في غنى عن استخدام التقنیات التعلیمیة ماد

من مادته العلمیة، سلس األسلوب، واضح الشرح فهو بذلك یستطیع إیصال مادته بالتالي استیعاب 

  .جمیع طالبه ومن ثم فال داعي إلضاعة الوقت في استخدام التقنیات التعلیمیة

كان من معطیات هذا البحث أن ننطلق إلى مشكلة تتمركز حولها أهمیة البحث وكان ال بد من 

اإلجابة على التساؤل الذي یتبادر أذهان المعلمین حول توظیف التقنیات الحدیثة واألثر القائم حول 

  .استخدامها

   

                                                 
)  (عضو هیئة تدریس بقسم اللغة العربیة جامعة سرت  
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حول انخراط معلمي ومعلمات اللغة ما هو البرنامج التدریبي الالزم تداركه ( : أسئلة البحث 

العربیة الستخدام التقنیات التربویة الحدیثة، وما الصعوبات والمشاكل التي تحول دون االستفادة 

  )من التقنیات التربویة في تدریس اللغة العربیة

  :أهمیة البحث

تأتي أهمیة هذه البحث كونها تهتم بإبراز خاصیة مهمة والتي تمثلت في مدى إدراك معلمي       

اللغة العربیة واستخدامهم للعدید من التقنیات في العملیة التعلیمیة وخاصة في المراحل التعلیم 

افر األساسي، وٕادراكا مني ألهمیة هذه التقنیات جعلني أحس بأن هناك مشكلة تتعلق بمدى تو 

التقنیات الالزمة في معلمي اللغة العربیة بالمرحلة االبتدائیة في مدارس التعلیم الخاص، إذ أن 

المعلمین الذین یقومون بالتدریس فیها ینبغي أن تتوافر فیهم قدرات تدریسیة عالیة نظرا؛ ألهمیتها 

  .في مرحلة التعلیم األساسي

  : وتكمن أهمیة البحث في األسئلة اآلتیة

 . أهمیة التقنیات التربویة كجزء ال یتجزأ من منظومة العملیة التعلیمیةإبراز  .1

 .االستفادة من البیئة المحلیة إلیجاد تقنیات مناسبة تربط المتعلم بالبیئة .2

  .االستعانة بتقنیات تعلیمیة جاهزة لتدریس مقرر اللغة العربیة بكل سهولة ویسر .3

  أهداف البحث

التربویة الالزم توافرها في معلمي اللغة العربیة بمرحلة التعلیم التعرف على مدى أهمیة التقنیات  .1

  األساسي؟

التعرف على مدى حاجة معلمي اللغة العربیة في مدارس التعلیم الخاص للتقنیات التعلیمیة وسعة  .2

  .استیعابهم لها وتوظیف هذه التقنیات في المراحل األولى من التعلیم األساسي

 .متكامل وشامل حول التقنیات لمعلمي اللغة العربیة  إعداد برنامج تدریبي تطویري .3

التعرف على مدى الصعوبات والمعوقات التي تواجه معلمي اللغة العربیة في استخدام التقنیات  .4

 التعلیمیة داخل الصف؟

 :مجتمع وعینة البحث

الخاص   قمت بدراسة هذا الجانب عل عینة عشوائیة من معلمات اللغة العربیة بمدارس التعلیم     

معلم ومعلمة تمركزت محاور هذه االستبانة حول دور التقنیات  50بمدینة طرابلس تكونت من 

  .التربویة واألثر التي تتركه في نفس المتعلم
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 :الدراسات السابقة

اثر استخدام الفیدیو على التحصیل الدراسي في مادة اللغة  :عنوان الدراسة:2001دراسةالَبْدِوي -

  )1( .الصف السابع) لدى طالبات مرحلة التعلیم األساسي (العربیة النحو

وقد هدفت الدراسة إلى معرفة األثر من استخدام الفیدیو في تحصیل مادة اللغة العربیة النحو كما 

علمیا للغة العربیة في مجال استخدام حاولت وضع نموذج یمكن إتباعه من اجل مساعدتهم 

التقنیات التعلیمیة القائمة على الفیدیو التعلیم، انتهجت البحاثة المنهج التجریبي بالنسبة للجانب 

ویتكون المجتمع األصلي للدراسة في مدار س البنات  .العلمي والمنهج النظري لإلطار النظري

الدراسة  وتوصلت. طالبة 60 تم اخذ عینة عشوائیة منوقد )  محلیة الثورة( بمرحلة التعلیم األساسي

إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین المجموعتین في االمتحان القبلي، مما یؤكد تكافؤ 

المجموعتین، وتوجد فروق ذات داللة إحصائیة بین المجموعتین لصالح المجموعة التجریبیة نتیجة 

تخدام الفیدیو في التدریس وتفوقه في تحصیل مادة اللغة الختالف طرق التدریس ووضوح فعالیة اس

  .العربیة النحو

أثر جهاز العرض فوق الرأسي في تدریس مادة اللغة : عنوان الدراسة 1999دراسة الُعَلیش

 )2(.العربیة على التحصیل الدراسي لتالمیذ الصف السادس، بمرحلة األساس

في  بالداتا شووهدف هذه الدراسة معرفة األثر من جهاز العرض فوق الرأس أو ما یعرف 

تدریس علوم اللغة العربیة والتحصیل الدراسي للصف السادس من المرحلة التعلیم األساسي والتعرف 

على أهم المشاكل التي تحد من استخدام هذا الجهاز، والتعرف كذلك على آراء معلمي ومعلمات 

  . العربیة نحو استخدام جهاز عرض فوق الرأس في تدریس هذه المادة بهذه المرحلة اللغة

تكنولوجیا تعّلم اللغة العربیة في الحلقة األولى من   2007دراسة َمْیَساْء أحمد أبو شنب 

 )3(التعلیم األساس

عالم وركزت وهدفت هذه الدراسة األثر من استخدام التكنولوجیا في تعلم اللغة العربیة في ال    

  على واقع اللغة العربیة في الوطن العربي في الحلقة األولى من التعلیم األساس في دولة اإلمارات 

                                                 
لدى طالبات ) اثر استخدام الفیدیو على التحصیل الدراسي في مادة اللغة العربیة النحو: عنوان الدراسة : 2001دراسة البدوي) 1

  مرحلة التعلیم األساسي الصف السابع
في تدریس مادة اللغة العربیة على التحصیل الدراسي لتالمیذ أثر جهاز العرض فوق الرأس ) . م 1999( العلیش ، خالد ) 2

  .كلیة التربیة جامعة الخرطوم . رسالة ماجستیر. الصف السادس بمرحلة األساس 
تكنولوجیا تعّلم اللغة العربیة في الحلقة األولى من التعلیم األساس، كلیة اآلداب والتربیة ـ   2007َمْیَساْء أحمد أبو شنب ) 3

  .2007یمیة العربیة المفتوحة في الدنمارك،باألكاد
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وسوریا وذكرت بعض األسباب الدافعة إلى استخدام الوسائل التكنولوجیة في تعلیم اللغة العربیة 

  .ولى من التعلیم األساسللحلقة األ

  :ملخص الدراسات السابقة

  :من خالل استعراض الدراسات السابقة ذوات العالقة بموضوع الدراسة یالحظ ما یلي

إن أهم العوائق التي تحول دون استخدام التقنیات التربویة هي عوائق وصعوبات شعر بها       

  : العاملون في میدان التعلیم وخاصة المعلمین، ویكاد یكون هناك إجماع على بعض العوائق ومنها

  .عدم توافر قاعة خاصة للوسائل التعلیمیة - 

  .وكثرة عدد الطالب داخل غرفة الصف  - 

 .والتدریب غیر الكافي للمعلمین على استخدام التقنیات التعلیمیة  - 

 .وتكلفة شراء بعض التقنیات التربویة  - 

 .والتعقیدات اإلداریة التي تحد من الحصول على التقنیات التعلیمیة في الوقت المناسب  - 

یة جدًا أظهرت الدراسات السابقة ندرة في بعض المواد واألجهزة التعلیمیة التي تعتبر ضرور   - 

 .للعملیة التعلیمیة

 :بعض المعوقات التي تواجه معلمي اللغة العربیة في استخدام التقنیات التربویة

: وتواجه معلمي اللغة العربیة الكثیر من المعوقات التي حالت دون استخدامها ومن أبرزها ما یلي
)1(  

 قّلة تــــوافر التقنیات التعلیمیة والتقنیات في المدارس.  

  الدعم المادي إلنتاج وتوفیر التقنیات والتقنیات التعلیمیةقّلة.  

 إهمال تدریب المعلمین على كیفیة استخدام مثل هذه التقنیات والتقنیات. 

 إهمال صیانة التقنیات والتقنیات التعلیمیة المتوفرة في المدارس. 

 نظري فقطعدم تدریب المعلمین على استخدام التقنیات التعلیمیة واالكتفاء بالجانب ال . 

  عدم وضع استخدام التقنیات التعلیمیة أثناء التخطیط التربوي كأولویة من األولویات

 .الضروریة

 :مصطلحات البحث

  مفهوم التقنیات التربویة

وهنا كما یشیر إلى أن خبراء مناهج تعلیم اللغة العربیة وطرائق تدریسها في العدید من دول 

  بات شدیدة في سعیهم للوصول إلى تقنیات ومداخل أكثر تطورا العالم یواجهون تحدیات كبیرة، وصعو 

                                                 
، واقع استخدام التقنیات التربویة في صفوف التربیة الخاصة في محافظة بابل، )2014(ریاض الكریطي ، مرتضى منهي ) 1

   .بتصّرف. 482مجلة كلیة التربیة األساسیة للعلوم التربویة واإلنسانیة ، صفحة : جامعة بابل
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في تعلیم اللغة العربیة، ذلك أن اللغة العربیة في طبیعتها منظومة من المهارات الفرعیة 

ویزداد األمر صعوبة . التي یصعب تعلیمها وتعلمها بمعزل عن المهارات اللغویة األخرى المتداخلة

عندما تتطلب مواقف التعلیم أن یعمل معلم اللغة في بیئات لغویة متنوعة تجعل الدینامیكا االجتماعیة 

مباشر عن مع التنوعات القرائیة في الحصة الواحدة بیئة فریدة وممیزة، ومعلم اللغة هو المسئول ال

  )1( )إدارة هذه التنوعات، ووظائف اللغة

التعلیم تتضمن المواد واألدوات واألجهزة  تكنولوجیاعبارة عن منظومة فرعیة من منظومة 

التعلیمیة التي یستخدمها المعلم أو المتعلم أو كلیهما في المواقف التعلیمیة بطریقة منظومیة لتسهل 

  )2(.عملیة التعلیم والتعلم

الفراء عرف التقنیات التربویة بأنها طریقة منهجیة تكون نظاما متكامال وتحاول من كذلك 

خالل تحدید المشكالت التي تتصل ببعض نواحي التعلم اإلنساني وتحلیلها ثم اإلسهام في العمل على 

صمیم أما التقنیات التعلیمیة فهي عملیة منهجیة في ت"التخطیط لهذه الحلول وتنفیذها وتقویم نتائجها 

عملیة التعلیم والتعلم وتنفیذها وتقویمها في ضوء أهداف محددة تقوم أساسا على البحوث في تعلیم 

  )3( .اإلنسان وتستثمر جمیع المصادر المتاحة البشریة وغیر البشریة، وذلك إلحداث تعلم مثالي

ة وتنفیذها لتصمیم العملیة التعلیمی : تعریف الیونسكو للتقنیات التعلیمیة هي منحني نظامي

وتقویمها تبعًا ألهداف محددة واستخدام الموارد البشریة وغیر البشریة من أجل إكساب التعلیم مزیدا 

  )4(.من الفاعلیة

كما ورد في تعریف آخر بأنها أسلوب توظیف البرامج التقنیة في التربیة بهدف زیادة فعالیة العملیة  

وتنظیمها وتنفیذها وتقویم المخرجات التعلیمیة وهي التربویة ورفع نقاشها من خالل إعادة تخطیطها 

منظومة متكاملة من األجهزة والبرمجیات واإلجراءات والعملیات التي یوظفها المدرس في العملیة 

  )5(.التعلیمیة

وقد عرفها الكلوب بأنها نقل المعرفة تخطیًطا وتطبیُقا وتقویًما لمواقف تعلیمیة صالحة وقادرة على 

التعلیمیة  وذلك باستخدام  أفضل الطرق لتعدیل بیئة المتعلم مع األخذ بعین  تحقیق األهداف

  )6(. االعتبار جمیع العناصر المتداخلة والمتشابكة بل المتكاملة للنظام التعلیمي

                                                 

  .32ص.2009دار المسیرة ، جیات التعلیم والتعلم، في سیاق ثقافة الجودة، عمانعبید، ولیم، استراتی)1(
  .57م، ص2004سالم، أحمد محمد، تكنولوجیا التعلیم والتعلیم اإللكتروني، مكتبة الرشد، الریاض، ) (2
یة الحلقة الثانیة في التعلیم معوقات استخدام الوسائل التعلیمیة في تدریس اللغة العرب) . م 1995( الفراء ، إسماعیل صالح ) (3

  .جامعة صنعاء . رسالة ماجستیر . األساسي بالیمن 

  .22، ص2002محمد محمود الحیلة، تكنولوجیا التعلم بین النظریة والتطبیق، دار المسیرة للتوزیع،األردن، ) 4(
  .06، ص جاء زھیرخالد العسلي، استخدام التكنولوجیات في اإلدارة التربویة، جامعة القدسر) 1(

  .105ص 2005.دار الشروق :عمان.3التكنولوجیا في عملیة التعلیم والتعلم ، ط ).م 2005( الكلوب، بشیر عبد الرحیم ) 2(

مجلة القلعة                                                            واقـــع استخدام التقنیات التربویة في تدریس اللغة العربیة في المرحلة االبتدائیة   
)                                                12(   العدد                                       في بعض مدارس التعلیم الخاص بمدینة العدد طرابلس                 



  

 
 

388 

یستخدمها المعلم، سواء كانت سمعیة أو بصریة بهدف زیادة ونجد زیتون یعرفها بأنها كل أداة 

فعالیة التعلم وتوضیح مفاهیم الدرس، وتدریب المتعلم على المهارات وتنمیة االتجاهات المرغوبة 

  )1(تربوًیا وأخالقیا، لكل أنواع التعلم

عطار و  وهناك من یعرف التقنیات التربویة بأنها أسلوب علمي یقوي العملیة التعلیمیة وهما

هي األسلوب الذي یساعد على تنظیم وتقویم وتحسین العملیة التعلیمیة؛ " بأنها  2013 كنسارة

ولهذا كان دخول علم تكنولوجیا التعلیم مجال التربیة والتعلیم أمرًا حتمیًا؛ نتیجة التطور الصناعي 

  )2( .والعلمي

األجهزة التعلیمیة اإللكترونیة والتي صاحبها تطورا كبیرا  التعلیمیةویبرز من بین هذه التقنیات 

خالل العقود األخیرة األمر الذي مكن من توظیفها واستخدامها في مجال التعلیم وٕاحداث نقلة نوعیة 

في أدوات العرض الضوئیة داخل القاعات، وأضحت علیة استخدام األجهزة اإللكترونیة من 

  )3(یم في المؤسسات التربویة بالتعلیم العام والجامعيالعالمات الدالة على تطور التعل

النماذج، والصور، : والتقنیات التربویة التي یمكن أن تستخدم في اللغة العربیة كثیرة ومتعددة منها

والبطاقات، ولوحة الطباشیر، ولوحة الجیوب، والدروس المسجلة، ومختبرات اللغة، والمذیاع، 

الوسائل األخرى الشفافیات، والشرائح التعلیمیة، والمصورات، والتمثیل، ومن )4(.والتلفاز، والسینما

  .وجهاز عرض الشرائح، والبرامج المحوسبة، والفیدیو، واأللعاب التعلیمیة

والبد من التركیز هنا على أن التقنیات التربویة في اللغة العربیة لیست مواد تكمیلیة أو إضافیة 

سه، وهي توفر للطالب خبرات تعلیمیة تمكنه من مشاهدة مكان بل هي مواد ومدخالت تعلیمیة رئی

معین أو العالقات بین مجموعة من األشیاء على نحو اكثر فاعلیة مما لو اكتفى بالقراءة أو 

االستماع أو الوصف اللفظي، ولیست التقنیات التربویة أهدافًا تربویة بحد ذاتها، وٕانما هي أدوات 

  )5(.خبرات متنوعة للتعلم تساعد في الحصول على

  

                                                 

م، مدى استخدام التكنولوجیا من قبل المعاقین بصریا في مجالي القراءة والكتابة في األردن، مجلة  2008أبو زیتون، جمال) 3(

  ؟131، ص1، مارس، 1، العدد 9، مجلد العلوم التربویة والنفسیة

، الحاسب اآللي وبرمجیات الوسائط، الطبعة األولى، (م 2009 -) كنسارة، احسان بن محمد و عطار، عبداهللا بن اسحاق ) 4(

 .107، ص.مكة المكرمة، مؤسسة بهادر لإلعالم المتطور
  .م2007الریاض،سرایا، عادل، تكنولوجیا التعلیم ومصادر التعلم، مكتبة الرشد، ) (3
معیقات استخدام الوسائل التعلیمیة في تدریس اللغة العربیة للمرحلة األساسیة في مدیریة ) 1993(سلیمان، رمضان محمد ) (4

  21التربیة والتعلیم في منطقة عمان الثانیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، الجامعة األردنیة، عمان، األردن، ص
  ، مناهج البحث في التربیة وعلم النفـس، القاهـرة، )1991(كاظم أحمد  عبد الحمید، جابر، خیري،) (5

  .82دار النهضة، ص
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یعتبر تفعیل التقنیة في التعلیم ضرورة من ضرورات التي یتحتم على وزارة التعلیم تفعیلها و 

التعلیمیة، ما ینعكس إیجابا على واالهتمام بها من أجل تحقیق األهداف المنشودة وتحسین العملیة 

المخرجات التعلیمیة، والتقنیات التعلیمیة مهمشة نسبیة في العملیة التربویة، إذ أن غالبیة المدرسین 

یعتبرونها شیئا مكمال في الوقت الذي یتوجب على المدرس الذي یعیش في عالم أصبح قریة 

  ) 1( .الصغیرة أن یكون على علم بما یجري من تطور في هذا المج

العام وبصفة خاصة مرحلة التعلیم األساسي  التعلیمولكي تؤدي التقنیات التربویة دورها في 

كعنصر رئیسي في منظومة التقنیات التعلیمیة تشیر الباحثة في هذا السیاق إلى عدة معاییر من 

  :أهمها

  .علیمیةحرص المعلم على توفیر عنصر التفاعلیة بین المتعلم ومحتوى مادة الجهاز الت .1

التعلیمیة وفنیاتها تدریبًا عملیًا ) البرمجیات(تدریب المعلم على أفضل أسالیب عرض المواد .2

  .مستمراً 

تحدید أسلوب التعلیم المستخدم سواء كان في مجموعات صغیرة أو كبیرة أو تعلیم فردي  .3

 .مستقل

 .تحدید الفترة الزمنیة المناسبة للعرض .4

وقد أثبتت العدید من الدراسات أن التوظیف األمثل لهذه التقنیات من شأنه أن ُیحسن من عائد 

 )2(التعلیم ومخرجاته البشریة 

وأمام تلك التحدیات برزت الحاجة إلى إعادة النظر في تعلیم اللغة العربیة وتعلمها، والتفكیر في 

ضي على المشكالت التي یعاني منها استخدام مداخل تعلیمیة حدیثة تتناسب وروح العصر، وتق

تعلیم اللغة العربیة، حیث أوردت العدید من الدراسات عدة مداخل لتعلیم اللغة العربیة وتعلمها تلك 

المداخل تتسق مع طبیعة اللغة العربیة ،وطبیعة عملیتي تعلمها وتعلیمها، ومع نتائج البحوث 

ا من طرائق التدریس التي تتیح للمتعلم ممارسة والدراسات في مجال العلوم المتداخلة، وما یناسبه

المدخل الوظیفي، والمدخل التكاملي، والمدخل االتصالي، :اللغة واستخدامها ومن تلك المداخل 

والمدخل االنتقائي، والمدخل المهاري، وقد حظیت تلك المداخل بدراسات معمقة أجریت في عدد من 

اللغة العربیة وتعلمها ، ودعت إلى اإلفادة من تلك المداخل البلدان العربیة أكدت فاعلیتها في تعلیم 

 .تصمیمًا وتنفیذاً 

                                                 
جامعة  -رویدا الونوس، واقع توظیف تقنیات التعلیم في تدریس مادة الریاضیات من وجهة نظر المدرسین ،كلیة التربیة )  (1

  82البعث،ص
  .م2007كتبة الرشد، الریاض،سرایا، عادل، تكنولوجیا التعلیم ومصادر التعلم، م) (2
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ومن هنا وجب على القائمین على تعلیم اللغة العربیة وتعلمها في العالم العربي واإلسالمي 

میدان تعلم اللغات، حیث شهد قفزات هائلة وواسعة في هذا السبیل اللحاق بركب التقدم والتطور في 

بدأت بتفعیل مختبر اللغات، ثم التعلم الذاتي والمبرمج، فالبرامج السمعیة والبصریة المتكاملة وانتهت 

  .إلى استخدام الحاسوب في تعلیم اللغات

قال أو تقرأ أو ُتسمع، وٕانما تعتبر اللغة أداة للتفكیر والتحلیل المنطقي فهي لیست مجرد ألفاظ ت

هي جوهر التفكیر ألن التفكیر عملیة ذهنیة ال یمكن أن تتم بدون استخدام األلفاظ الدالة على 

  )1(المعاني

  :أهمیة اللغة العربیة خصائصها مزایاها

إّن اللغة العربیة هي العروة التي تجمع بین الشعوب العربیة، التي شاركت في ازدهار الثقافة  

وبهذا المعنى ال بد أن یقوما على هذا األساس المتین؛ لغة القرآن الكریم، ولغة . العربیة اإلسالمیة

العربیة، والعمل على ومن هنا تبدو األهمیة الكبرى لتدعیم مكانة اللغة . الثقافة العربیة اإلسالمیة

نشرها وتعلیمها، حتى لغیر الناطقین بها من الشعوب اإلسالمیة، ألّن في ذلك حمایة لألمن الثقافي 

  .الحضاري، لألمة العربیة اإلسالمیة 

إن أهم ما  یمیز لغتنا العربیة قدرتها الفائقة على االشتقاق، وتولید المعاني، واأللفاظ، وقدرتها 

واء األلفاظ من اللغات األخرى، إلى جانب غزارة صیغها، وكثرة أوزانها، وهذه على التعریب، واحت

السعة في المفردات والتراكیب، أكسبتها السعة والقدرة على التعبیر بدقة ووضوح، وهكذا تمّیزت اللغة 

العربیة بخصائص أبرزتها، من الناحیة الصوتیة، والمترادفات، والوضوح، وشدة االرتباط بین 

  . والمعنى في كلماتها، واالشتقاق، واإلعراب، والتغییر في الدالالت بتغییر بنیة الكلماتالصوت 

ویورد مزایا یراها دلیًال على أفضلیتها، ". لغة العرب أفضل اللغات وأوسعها: "أن السیوطيویذكر 

لمة، وفك إقامة كلمة مقام الك(منها كثرة المفردات، واالتساع في االستعارة والتمثیل، والتعویض؛ 

  ).اإلدغام، وتخفیف الكلمة بالحذف

أّن من خصائص اللغة العربیة، داللة بعض الحروف على المعاني، حین  ابن جنيوقد الحظ 

وذلك أنهم قد یضیفون إلى اختیار الحروف، وتشبیه أصواتها، باألحداث المعّبر عنها بها : "قال

سطه، سوقًا للحرف على َسمت المعنى ترتیبها، وتقدیم ما یضاهي آخره، وتوسیط ما یضاهي أو 

  )3(." المقصود والغرض المطلوب

  

                                                 
  .131ص، تعلم اللغات وتعلیمها بین النظریة والتطبیق، لبنان، مكتبة لبنان، 1981العربي، صالح عبد المجید ) (1
  ).40، 39، 38(ـ ص 1998 -لبنان ) خصائص العربیة وطرائق تدریسها( نایف ، معروف.د ) 1
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  أسباب استخدام الوسائل التقنیة في تعلیم اللغة العربیة 

التي ال بدَّ أن یلجأ إلیها المعلم فإن استخدام التقنیات في تعد التقنیات ضرورة من الضرورات 

تعلیم اللغة العربیة یعُد األساس لتطویر هذه اللغة، فنحن إذا قارنا بین تعلم لغتنا العربیة واللغة 

اإلنجلیزیة نجد فجوة واسعة تعود إلى أن الطالب العربي على سبیل المثال تشده اللغة اإلنجلیزیة 

وي، واشرطتها المسجلة والمصورة وبلوحاتها التوضیحیة الملونة وتجدبه ألعاب الفیدیو بمختبرها اللغ

والحاسوب التي یمارسها بصورة شائعة ومسلیة بینما متعلم اللغة العربیة یبتعد عن هذه اللغة ألنها 

تفتقر إلى هده التقنیات فما زال النحو والصرف العربي یدرسان بصورته ، فنحن بأمس الحاجة 

  )1(.جدید یعیننا على إدخال التقنیات الحدیثة لتدریس اللغة العربیة وتطویر طرائقهال

ومن األمور الضروریة في استخدام التقنیات التعلیمیة أن یعمل المدرس على االستفادة منها 

كوسیلة للتعلم، وال یقتصر استخدامها بمجرد التوضیح والتدریس ، وأن یكون للمتعلم دور إیجابي 

  .ومتفاعل یؤدي إلى تحقیق أهداف الدرس ولیس مجرد مستقبل للمعلومات

-audio(البصریة  –منها التقنیات السمعیة : التعلیم] وتكنولوجیا[وهناك تسمیات متنوعة لوسائل، 

visualmedia( والمعینات التربویة ،)educational-aids( ووسائل اإلیضاح، وتكنولوجیا التعلیم، أو ،

التقنیات المعیاریة أو  - واألساسیة) الغنائیة(التقنیات االختیاریة ) instruction-technology(التدریس 

  )criterion media(الوسیطة 

: وٕاذا نظرنا إلى األسباب الدافعة إلى استخدام التقنیات التكنولوجیة في التعلیم نجدها كثیرة أهمها

یة، والفروق الفردیة بین المتعلمین، وتطویر االنفجار المعرفي، والسكاني، وانخفاض الكفاءة التعلیم

  )2(.نوعّیة التعلیم، وتشویق المتعلم في التعّلم، وجودة طرق التعلیم

أما آثار استخدام وسائل التقنیة في تطویر تعلیم العربیة أمام تحدیات العصر فیساهم في تحدیث 

م في تحقیق أهداف التعلیم، ورفع ، وأنشطته، ویساه)تكنولوجیا التعلیم(طرائق تعلیم اللغة العربیة 

مستوى التدریس، وتحسین عملیات التعلیم والتعّلم، وزیادة تحصیل الطالب، فال یمكن لوسائل 

االتصال، والتكنولوجیا أن تؤدي وظائفها كاملة، إال إذا أصبحت جزءًا متكامًال من العملیة 

سائل التكنولوجیا، لنستثمر إمكاناتها، التعلیمیة، والبد أن نتبّین األسلوب المتكامل في استخدام و 

  .استثمارًا ناجحاً 

  :أهمیة تقنیات التعلیم لمتعلم اللغة العربیة

  .تنمي في المتعلم حب االستطالع وترغبه في التعلم .1

                                                 
  .7، ص2004اللغة العربیة لغیر الناطقین به، جامعة الطارف كلیة اآلداب واللغات، أبو حاتم نظیرة، دور التكنلوجیا في تعلیم ) 2
كلیة الدراسات /الجامعة الوطنیة المالیزیة - )تكنولوجیا التربیة والقابلیة االبتكاریة(موفق ، القصیري. د/ إدریس،عبد اهللا) 2

  )10-9- 6-5(ص  2004كواالمبور، اإلسالمیة
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  .وبین المتعلمین أنفسهم، وخاصة إذا استخدمها المعلم بكفاءةتقوي العالقة بین المتعلم والمعلم،  .2

 .توسع مجال الخبرات التي یمر بها المتعلم .3

 .تعالج اللفظیة والتجرید وتزید ثروة الطالب وحصیلته من األلفاظ .4

 .تسهم في تكوین اتجاهات مرغوب فیها .5

خصوصا إذا كانت الوسیلة تشجع المتعلم على المشاركة والتفاعل مع المواقف الصفیة المختلفة  .6

 .من النوع المسلي

تثیر اهتمام المتعلم وتشوقه إلى التعلم مما یزید من دافعیته وقیامه بنشاطات تعلیمیة لحل  .7

 .المشكالت والقیام باكتشاف حقائق جدیدة

 .تجعل الخبرات التعلیمیة أكثر فاعلیة وأبقى أثرا وأقل احتماال للنسیان .8

 .د المرغوب فیه وبالتالي تسهم في عالج مشكلة الفروق الفردیةتتیح فرصا للتنویع والتجدی .9

 )1(.أثبتت التجارب أن التعلم بالتقنیات التربویة یوفر من الوقت والجهد على المتعلم .10

 .ضرورة تطویر اللغة من خالل استخدام الوسائل والتكنولوجیا الحدیثة في التدریس

فنحن في عصر العلم،  )1(العربیة یؤدي إلى النفورإن إتباع األسالیب التقلیدیة في تدریس اللغة 

وقد أصبح هذا الوجود مرتبطًا بنقل الوجود . والتقانة والمعلوماتیة أضحت اللغة هي الوجود ذاته

: ( أما الیوم فالشعار هو) تكّلم حتى أراك: (وقدیمًا قال سقراط لجلیسه) األنترنیت(اللغوي على 

وتراهم، ومن ثم� ترى ذاتك أنت وهي بعیدة عنك، أو لصیقة تحاور عن بعد حتى یراك اآلخرون، 

من أنا؟ ومن نحن؟ مطروحًا بشدة وعلى أوسع : القرب منك، في عصر بات فیه سؤال الهویة 

  )2(.)نطاق

لذلك البد من  أن نعترف بالحاجة الملحة والماسة للنهوض بثورة لغویة شاملة في فروع اللغة 

كون، قادرة على تلبیة مطالب، ومقتضیات العصر، شریطة أن ال یلقى العربیة بكافة، وهذه القوة ت

ذلك على عاتق اللغویین فقط، بل البد من وجود التقنیین، والفنیین، في مجال الحواسیب، والعلماء 

بشتى التخّصصات، واالقتصادیین، والسیاسیین األكادیمیین، والمشتغلین في مجاالت الكتابة 

للوصول إلى صیغ، ومصطلحات، ومفردات عربّیة، سلیمة، دقیقة، علمیة اإلبداعیة إلى جانبهم، 

وعملیة أیضًا، والعمل على تقریب الحاسوب، ولیس الترجمة العربیة فقط، ورعایة عباقرتنا الشباب، 

  الذین لدیهم إمكانات مذهلة في فهم التقنیة، التي بین أیدینا، ولهم تجاربهم الهامة في 

                                                 
جح، أهمیة تقنیات التعلیم لمتعلم اللغة العربیة، برنامج ماجستیر تعلیم اللغة لغیر الناطقین بها، الجامعة ناصر بن إبراهیم الرا) (1

  .2اإلسالمیة بالمدینة المنورة، ص
 ).12(ـ ص) سوء أسالیب تعلیم اللغة العربیة(محمود ، السید. د (1)
  ). 5(ص  -2006جمع اللغة العربي بدمشق مؤتمر م –) اللغة مركز الدراسات اإلنسانیة(محمود ، السید. د (2)
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باستخدام التقانة في مخابر، وأدوات، وتجهیزات، وحواسیب تستثیر الدافعیة لدى )3(.عوالمها

كما أّن إغناء . المتعلمین، فیقبلون على المادة بكل نفس راضیة، ویجدون متعة في تعّلم اللغة

الكتب، والمجالت المتنوعة، التي ترضي األذواق واالهتمامات والمیول وتلبي المكتبات بالمصادر، و 

  .الحاجات، یؤدي إلى جذب المتعلمین وشّد اهتمامهم

من هنا نجد بأنه البد من تطویع تكنولوجیا المعلومات لصالح اللغة العربیة، نظرًا ألن هذه 

ن، ففي الوقت الذي ینبغي فیه تشجیع التكنولوجیا تؤثر على الطفل العربي، وتعد سالحًا ذا حّدی

الشباب على المشاركة في  مجال تكنولوجیا المعلومات بمختلف فروعه، یجب علینا أال ننسى أنه 

  )4(.یجب االنتباه إلى میل الشباب نحو استخدام اللغة االنكلیزیة على حساب اللغة العربیة

التقنیة بین الغرب وبیننا، هي اللجوء إلى لذا فإن الوسیلة الوحیدة للسیطرة على الفجوة العلمیة و 

حركة واسعة من الترجمة والتعریب ، یكون أساسها وضع المصطلحات العلمیة والتقنیة المقابلة، 

  )7(.لتلك التي تغرقنا بها العولمة، وهذا یفترض معرفة عمیقة ودقیقة بلغات العلم ذات الصفة العالمیة

  :توظیف هذه التقنیات ومن الصعوبات التي واجهت المعلمین من

  .عدم توفر التقنیات التربویة الخاصة بالمادة داخل المدرسة .1

  .عدم القدرة على توظیف التقنیات في خدمة التعلیم .2

 .عدم صیانة الوسائل التعلیمیة الموجودة داخل المدرسة .3

 عدم مناسبة التقنیات التربویة الموجودة داخل المدرسة الستخدامها في المناهج الحالیة .4

 .عدم توفر الدورات التأهیلیة والتدریبیة التي تعرف المعلم على أهم التقنیات التربویة الحدیثة وتدربه علیها  .5

 .عدم توافر الدورات التدریبیة للمعلمین عل ىإنتاج وتطویر المواد التعلیمیة .6

 .عدم تأهیل الصف للوسائل التعلیمیة الحدیثة  .7

 .عدم تقبل الطالب للوسائل التعلیمیة .8

 .ة وجود التشجیع من إدارة المدرسة الستخدام التقنیات التربویةقل .9

 .عدم توفر المختبرات الخاصة بالتقنیات التربویة التي تحتاج إلى مناخ وظروف معینة .10

 .عدم توفر جدول زمني الستعمال الوسائل والمواد التعلیمیة من قبل معلمي المواد .11

 .ة داخل المدرسةعدم معرفة الوسائل والمواد التعلیمیة الموجود .12

 .ضعف اللغة اإلنجلیزیة مما یحد من استخدام الوسائل التي التعلیمیة  .13

                                                 
  www.arabrenewal.com) . 9(ص .التجدید العربي - ) اللغة العربیة عبر األنترنیت(بریهان ، قمق (3)
 -)1(ص -2006-منتدى الشباب العربي األول لتكنولوجیا المعلومات  -)اللغة العربیة عبر األنترنیت(4)(

www.arabrenewal.com  
ص  - 2006مؤتمر اللغة العربیة وعصر المعلوماتیة بدمشق ) اللغة العربیة ومواكبة العلوم الحدیثة( مروان ، المحاسني. د (1)

  .تونس –)  161(ص  -/بالغة الخطاب العلمي العربي/ فرحات ، الدریس(المصدر األساسي ).    4(
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العربیة لقد ساعدت تقنیات التعلیم المهتمین بتعلیم اللغة العربیة إلى ضرورة استعانة معلم اللغة 

بتقنیات التعلیم لشرح الجمل والكلمات الجدیدة، وقد نتج من كلِّ هذا أن الدارس اللغوي أصبح أكثر 

تشویقًا وحیویة، وبهذ المتعد اللغة مجموعة من القواعد والرموز الغامضة، بل هي كائن حي یدخل 

قنیات بصریة وتقنیات سمعیة، وتصنَّف هذه التقنیات إلى ت .في مجاالت الحیاة العلمیة والفكریة كلَّها

 .سمعیة اعتمادًا على حاسة أو الحواس التي تتوجه إلیها الوسیلة -وتقنیات بصریة

اللوحة الجیبیة : والرسوم المختلفة واللوحات التعلیمیة مثل الصور : التقنیات البصریةوتضم 

التسجیالت الصوتیة مثل التقنیات السمعیة والوبریة، المغناطیسیة، الخرائط والشرائح، وتشمل 

البصریة فهي تضم مجموعة   -مختبر اللغة وأشرطة المسجل األسطوانات، أما التقنیات السمعیة

البرامج التلفزیونیة، البرامج الحاسوبیة  :التقنیات التي تعتمد على حاستي البصر والسمع مثل

لتقنیات ما یعینه على إیضاح التفاعلیة، برامج الفیدیو، وعلى معلم المستقبل أن  یختار من هذه ا

الدرس اللغوي، وینبغي على المعلم أن یبني ذلك االختیار على أسس علمیة واضحة، مثل تحدید 

أهداف الدرس اللغوي تحدیدًا سلوكیًا ومعرفة مدى إسهام الوسیلة في إنجاز تلك األهداف، ومن 

في تدریس األصوات الصور  في تدریس عناصر اللغة التي یفید منها المعلم التقنیات السمعیة

وأهُم التقنیات المستخدمة في مهارة االستماع  .والرسوم، البطاقات والسبورة،و التسجیالت الصوتیة

هي التسجیالت الصوتیة، واأللعاب اللغویة، والصور الثابتة، والرسوم التخطیطیة، وتمثیال ألدوار 

  )1(.واإلشارات والرموز

مل باإلضافة إلى تقنیات االستماع على برامج األنشطة مثل أما مهارة النطق أو الكالم فتش

الرحالت المیدانیة، واأللعاب اللغویة، والصور والشرائح واألفالم حیث تساعد هذه التقنیات في 

وبالنسبة لمهارة الكتابة، في تم االعتماد  .أنشطة الكالم، والتي تشمل المحاكاة واإلعادة والمعالجة

  )2(.ة الضوئیة وهما الوسیلتان األساسیتان في اكتساب مهارة الكتابةعلى السبورة، والسبور 

 :منهج الدِّراسة

اتبعت الدِّراسة المنهج الوصفي المسحي بوصفه المنهج المالئم لتحدید ووصف الحقائق       

المتعلقة بالموقف الراهن ویهتم هذا المنهج بوصف الجوانب المتنوعة لمشكلة الدِّراسة؛ إذ جرى 

  .توظیف استبانة ُمحكمَّة، بهدف التوصل إلى نتائج تمثل الواقع الحقیقي

  

                                                 
التقنیات التربویة في تدریس اللغة العربیة لغیر الناطقین بها، منشورات المنظمة  1991( القاسمي، علي والسید، محمد علي ) 2

  7إیسسكو، ص - اإلسالمیة للتربیة والعلوم والثقافة
-تعلیم اللغة العربیة : ندوة بعنواندراسة في طرائق تعلیم اللغات األجنبیة، مقدمة في ) 2009( صیني، محمود اسماعیل ) (2

  .العربي لدول الخلیج 1لغیر الناطقین بها، المنعقدة في المدینة المنورة من  -جمادى األول، مكتب التربیة 7
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  :وعینتهامجتمع الدِّراسة 

تكوَّن مجتمع الدِّراسة من المعلمین والمعلمات الذین ُیدِّرسون منهج اللغة العربیة في مدارس 

نت عینة . معلمة) 35(معلمًا، و) 15(معلمًا ومعلمة، منهم ) 50(التعلیم الخاص وبلغ عددهم  وتكوَّ

  .معلما ومعلمة، وقد تم اختیار العینة بالطریقة العشوائیة) 50(الدِّراسة من 

  :متغیرات الدِّراسة

  :تضمنت الدِّراسة أربعة متغیرات مستقلة ومتغیرین تابعین

  :المتغیرات المستقلة، وتشمل: أوالً 

  . ذكر، وأنثى: وله فئتان) كمتغیر تصنیفي(الجنس   .1

  : مستویاتالمؤهل العلمي وله ثالثة   .2

  .ماجستیر. 3لیسانس كلیة التربیة      . 2لیسانس كلیة اآلداب    . 1

  :لها ثالثة مستویات: الخبرة في التعلیم  .3

  .سنوات فأكثر 10. 3سنوات،  10أقلمن - 5من . 2سنوات،  5أقلمن . 1 

  :المتغیرات التابعة، وتشمل: ثانیاً   .4

  اتها للتقنیات التربویة والوسائل المستخدمةدرجة استخدام معلمي اللغة العربیة ومعلم  .1

  الدورات التي تلقتها عینة الدراسة في استخدام التقنیات.2

  .صعوبات معلمي اللغة العربیة من استخدام التقنیات التربویة  .3

  توزیع أفراد عینة الدِّراسة بحسب الجنس، )1(الجدول 

 النسبة التكرار الجنس

 %30 15 ذكر

 %70 35 أنثى

 %100 50 اإلجمالي

في % 70یالحظ من الجدول السابق أن نسبة میول اإلناث لالنخراط في تعلیم اللغة العربیة بنسبة 

  %.30حین كانت نسبة الذكور 

  توزیع أفراد عینة الدِّراسة بحسب والمؤهل العلمي)2(الجدول 

 النسبة التكرار الجنس

 %6 3 ماجستیر

 %30 15 كلیة اآلداب

 %64 32 التربیةكلیة 

 %100 50 اإلجمالي
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یالحظ من توزیع عینة البحث بحسب المؤهل العلمي لوحظ إن المتحصلین على لیسانس لغة 

عربیة لكلیة في حین كانت المتحصلین على لیسانس لغة % 64عربیة من كلیة التربیة بنسبة 

  %.6أما حملة الماجستیر فكانت بنسب ضعیفة وهي % 30اآلداب بنسبة 

  توزیع أفراد عینة الدِّراسة بحسب سنوات الخبرة)3(الجدول 

 النسبة التكرار الجنس

 %44 22 سنوات 5أقل من 

 %32 16 سنوات 10أقل من  – 5من 

 %24 12 سنوات فأكثر 10

 %100 50 اإلجمالي

للذین خبرتهم % 44خالل هذا الجدول أن سنوات الخبرة كانت متفاوتة فجاءت بنسبة یالحظ من 

سنوات في حین جاءت  10إلى  5من كانت خبرتهم من % 32سنوات، وبنسبة  5كانت أقل من 

  %.24سنوات فما فوق بنسبة  10الذین خبرتهم 

  توزیع أفراد عینة الدِّراسة بحسب مكان العمل )4(الجدول 

 النسبة التكرار ةاسم المدرس

 %10 5 مدرسة التكبالي للتعلیم الحر

 %20 10 مدرسة إقرا

 %40 20 مدرسة المعرفة العالمیة

 %20 10 مدرسة اإلبداع

 %10 5 مدرسة القلعة

 %100 50 اإلجمالي

یوضح هذا الجدول مكان العمل لعینة الدراسة فجاء في المرتبة األولى مدرسة المعرفة العالمیة 

وجاءت % 20وتلتها في المرتبة الثانیة مدرستي أقرا ومدرسة اإلبداع  بنسبة % 40نسبة بأعلى 

  .مدرستي القلعة  والتكبالي للتعلیم الحر%  10بنسبة 

  )5(جدولرقم

  :یوضح توزیع أفراد العینة حسب عدد الدورات التي تلقتها في مجال استخدام التقنیات التربویة

 النسبة التكرار عدد الدورات

 %10 5 واحدة

 %10 5 اثنان

 %4 2 أكثر

 %76 38 ال شيء

 %100 50 اإلجمالي
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یوضح هذا الجدول السابق أن عدد الدورات التي تلقتها عینة الدراسة كانت على النحو األتي 

وهذا راجع إلى عدم انخراط معظم المعلمین % 76بنسبة )  ال شيء(فجاءت في المرتبة األولى 

والمعلمات في مرحلة التعلیم بكافة إلى استخدام التقنیات التربویة والتعلیمیة في التدریس لعدم 

درایتهم بها وهناك من تحصل على بعض الدورات في استخدام التقنیات ولكن بنسبة ضعیفة 

  %.10أما الذین تحصلوا على دورة واحدة أو اثنان فجاءت بنسبة %  4ت فجاء

  )6(جدولرقم

  التقدیرات معلمي اللغة العربیة ومعلماتها لدرجة استخدام التقنیات التربویة

 النسبة التكرار اسم التقنیة

 %40 20 السبورة الذكیة

 %4 2 الخرائط

 %20 10 الرسوم التوضیحیة

 %20 10 الصور

 %6 3 الملصقات

 %6 3 المجسمات

 %4 2 الشرائح الفوتوغرافیة

 %100 50 اإلجمالي

أن هناك تباینًا في مدى استخدام التقنیات، حیث حظیت السبورة الذكیة  ) 6(یالحظ من الجدول       

، أما الصور والرسوم التوضیحیة فقد مثلت مدى استخدام %40بمدى استخدام كبیر وجاءت بنسبة 

، في حین مثلت المجسمات والملصقات مدى استخدام قلیل، ومثلت %20متوسط وكانت بنسبة 

  .خرائط والشرائح الفوتوغرافیة، األفالم التربویة الثابتة مدى استخدام قلیل جداً ال

  .یوضح صعوبات المعلمین حول استخدام التقنیات الحدیثة بالمدارس)  7(جدول 

 االستجابة العــــبـــــارة م

 % ال % نعم

  متوفرة القدرة على إنتاج التقنیات التربویة التي تخدم درس ما الغیر  عدم - 1
 .في داخل المدرسة  

12 24% 38 76% 

 %70 35 %30 15 .داخل المدرسة  عدم توفر التقنیات التربویة الخاصة بالمادة - 2

 %66 33 %34 17 .على توظیف التقنیات في خدمة التعلیم  عدم القدرة - 3

 %40 20 %60 30 .التعلیمیة الموجودة داخل المدرسة  عدم صیانة الوسائل - 4

  الستخدامها في  عدم مناسبة التقنیات التربویة الموجودة داخل المدرسة - 5
 المناهج الحالیة  

15 30% 35 70% 

 %84 42 %16 8 .الشعور بعدم الرغبة في توظیف التقنیة في خدمة التعلیم - 6

 %80 40 %20 10 .الشعور بقلة أهمیة توظیف التقنیة في خدمة التعلیم - 7

  التأهیلیة والتدریبیة التي تعرف المعلم على أهم التقنیات توفر الدورات  عدم - 8
 .التربویة الحدیثة وتدربه علیها  

35 70% 15 30% 

 %30 15 %70 35 .عدم توافر الدورات التدریبیة للمعلمین على إنتاج وتطویر المواد التعلیمیة - 9
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 %24 12 %76 38 .عدم تأهیل الصف للتقنیات التعلیمیة الحدیثة  10

 %62 31 %38 19 .عدم تقبل الطالب للوسائل التعلیمیة 11

 %84 42 %16 8 .قلة وجود مبدأ التشجیع من إدارة المدرسة الستخدام التقنیات التربویة 12

 %76 38 %24 12 عدم القدرة في استخدام التقنیات التربویة؟ 13

إلى مناخ توفر المختبرات الخاصة بالتقنیات التربویة التي تحتاج   عدم 14
 .وظروف معینة

28 56% 22 44% 

 %94 47 %6 3 .عدم توفر أخصائي الصیانة واختصاصي الوسائل المدرسیة داخل المدرسة 15

الصعوبات التي تعوق استخدام التقنیات الحدیثة بالمدارس أن أهم ) 7(یتضح من خالل جدول   

        -:مرتبة ترتیبا تنازلیا هي 

  %76عدم تأهیل الصف للتقنیات التعلیمیة الحدیثة  .1

  %70  .عدمتوفرالدوراتالتأهیلیةوالتدریبیةالتیتعرفالمعلمعلىأهمالتقنیاتالتربویةالحدیثةوتدربهعلیها  .2

 %70ینعلىإنتاجوتطویرالموادالتعلیمیةعدمتوافرالدوراتالتدریبیةللمعلم .3

 %60  .عدم صیانة الوسائل التعلیمیة الموجودة داخل المدرسة .4

 %56  .عدم توفر المختبرات الخاصة بالتقنیات التربویة التي تحتاج إلى مناخ وظروف معینة .5

 %38عدم تقبل الطالب للوسائل التعلیمیة .6

 % 34عدم القدرة على توظیف التقنیات في خدمة التعلیم .7

 %30  عدم مناسبة التقنیات التربویة الموجودة داخل المدرسة الستخدامها في المناهج الحالیة .8

 %30عدم توفر التقنیات التربویة الخاصة بالمادة داخل المدرسة .9

.عدم القدرة على إنتاج التقنیات التربویة التي تخدم درس ما الغیر متوفرة في داخل المدرسة .10

  24% 

 %24استخدام التقنیات التربویةعدم القدرة في  .11

 %20الشعور بقلة أهمیة توظیف التقنیة في خدمة التعلیم .12

 %16قلة وجود مبدأ التشجیع من إدارة المدرسة الستخدام التقنیات التربویة .13

 %16الشعور بعدم الرغبة في توظیف التقنیة في خدمة التعلیم .14

 %6داخل المدرسةعدم توفر أخصائي الصیانة واختصاصي الوسائل المدرسیة  .15

ویرجع ذلك إلى انه بالرغم من وجود الدورات التدریبیة للمعلمین إال أنها ال تغطي االحتیاجات      

مقارنة مع التقدم العالمي في توظیف التقنیات في خدمة التعلیم وبالتالي یعتبر نقص الدورات 

مواد التعلیمیة إنها مازالت مشكلة التدریبیة للمعلمین على التقنیات الحدیثة وكیفیة إنتاج وتطویر ال

 .تعوق توظیف التقنیات في خدمة التعلیم على الوجه األمثل 

 :توصیات البحث

 .االهتمام بتدریب وتأهیل المعلمین والمعلمات في مجال التقنیات التربویة .1

 .رصد میزانیات خاصة بتوفیر التقنیات الالزمة في العملیة التعلیمیة .2
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 . توفیر دلیل خاص بمجال التقنیات التعلیمیة یشرح كیفیة إنتاجه او تشغیلها .3

 . .توفیر أجهزة التقنیات التعلیمیة .4

 .تعیین فنیین متخصصین في إنتاج وصیانة التقنیات التعلیمیة .5

 . یستجد في مجال التقنیات التعلیمیةمواكبة التطور التكنولوجي ومتابعة ما  .6

 :الخاتمة

نشیر في األخیر إلى أن ماحققه المجتمع من استخدام تقنیات التعلیم الحدیثة ال یستهان به في 

میدان المعرفة العملیة ومقتضیات تطویر العملیة التعلیمیة بالنظر إلى سرعة التحصیل واالقتصاد 

ورات التي تحدث عالمیا في مجال المعرفة التي أسفرت عن في الوقت وٕامكانیة اإلحاطة بكافة التط

نتائج إیجابیة مبهرة أدت فعال إلى القضاء على الفوارق الفردیة في التحصیل والتعلم، واالهتمام 

بالتقنیات التربویة وسیلة مهمة وال بد على معلمي مختلف العلوم االنخراط في العدید من الدورات 

ة التقدم ولكي ال یكل الطالب في استقبال الكم من المعلومات فلهذه التقنیات التدریبیة لمجاراة ومواكب

آثارها اإلیجابیة في جمیع مجاالت الحیاة، ومن بینها المجال التربوي والتعلیمي، فقد ُأجریت دراسات 

ها متعددة أثبتت فاعلیة الحاسوب والسبورة الذكیة واألشرطة المسموعة والمرئیة وغیرها من الوسائل ل

القدرة على زیادة التحصیل الدِّراسي لدى المتعلم، وتنمیة الكثیر من القدرات اإلبداعیة لدیه، وتوفیر 

  .الكثیر من الوقت والجهد في المواقف التعلیمیة المختلفة

  :المراجع

دور التكنولوجیا في تعلیم اللغة العربیة لغیر الناطقین به، جامعة الطارف كلیة أبو حاتم نظیرة،  .1

  .2004داب واللغات، اآل

الجامعة الوطنیة  - )تكنولوجیا التربیة والقابلیة االبتكاریة(موفق ، إدریس،عبد اهللا القصیري .2

  2004كواالمبور، كلیة الدراسات اإلسالمیة/المالیزیة

واقع توظیف تقنیات التعلیم في تدریس مادة الریاضیات من وجهة نظر  رویدا الونوس، .3

  .جامعة البعث -المدرسین ،كلیة التربیة 

 .استخدام التكنولوجیات في اإلدارة التربویة، جامعة القدس رجاء زهیر خالد العسلي، .4

 م2004تكنولوجیا التعلیم والتعلیم اإللكتروني، مكتبة الرشد، الریاض،  سالم، أحمد محمد، .5

  .م2007تكنولوجیا التعلیم ومصادر التعلم، مكتبة الرشد، الریاض، سرایا، عادل، .6

   2006مؤتمر مجمع اللغة العربي بدمشق  –) اللغة مركز الدراسات اإلنسانیة( محمود، السید .7

ـفي طرائق تدریس اللغة العربیة، دمشق ، ) سوء أسالیب تعلیم اللغة العربیة( محمود، السید .8

 .سوریا
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مناهج البحث في التربیة وعلم النفـس،  ،)1991(الحمید، جابر، خیري، كاظم أحمد عبد  .9

  .القاهـرة

  .2009دار المسیرة ، استراتیجیات التعلیم والتعلم، في سیاق ثقافة الجودة، عمان عبید، ولیم، .10

 ، تعلم اللغات وتعلیمها بین النظریة والتطبیق، لبنان، مكتبة1981 العربي، صالح عبد المجید .11

  لبنان

التقنیات التربویة في تدریس اللغة العربیة لغیر  1991(  القاسمي، علي والسید، محمد علي .12

  إیسسكو - الناطقین بها، منشورات المنظمة اإلسالمیة للتربیة والعلوم والثقافة

التكنولوجیا في عملیة التعلیم والتعلم ، ط ).م 2005(  الكلوب، بشیر عبد الرحیم .13

  2005.دار الشروق :عمان.3

، الحاسب اآللي وبرمجیات (م 2009كنسارة، احسان بن محمد و عطار، عبداهللا بن اسحاق .14

  الوسائط، الطبعة األولى، مكة المكرمة، مؤسسة بهادر لإلعالم المتطور

مؤتمر اللغة العربیة وعصر ) اللغة العربیة ومواكبة العلوم الحدیثة(  مروان، المحاسني .15

  – 2006المعلوماتیة بدمشق 

، تكنولوجیا التعلم بین النظریة والتطبیق، دار المسیرة للتوزیع،األردن، حمد محمود الحیلةم .16

2002  

 ـ1998 -لبنان ) خصائص العربیة وطرائق تدریسها(  نایف، معروف .17

  :الدراسات العربیة

  :2001دراسة البدوي .1

طالبات مرحلة التعلیم  لدى) اثر استخدام الفیدیو على التحصیل الدراسي في مادة اللغة العربیة النحو

  األساسي الصف السابع

 ) .م 1999( العلیش ، خالد  .2

أثر جهاز العرض فوق الرأس في تدریس مادة اللغة العربیة على التحصیل الدراسي لتالمیذ الصف  

  .كلیة التربیة جامعة الخرطوم . رسالة ماجستیر. السادس بمرحلة األساس 

   2007َمْیَساْء أحمد أبو شنب  .3

تكنولوجیا تعّلم اللغة العربیة في الحلقة األولى من التعلیم األساس، كلیة اآلداب والتربیة ـ باألكادیمیة 

  .2007العربیة المفتوحة في الدنمارك،

 )م 1995( الفراء،إسماعیلصالح  .4

الیمن معوقات استخدام الوسائل التعلیمیة في تدریس اللغة العربیة الحلقة الثانیة في التعلیم األساسي ب

 .جامعة صنعاء . رسالة ماجستیر . 
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 ) 1993(سلیمان، رمضان محمد  .5

معیقات استخدام الوسائل التعلیمیة في تدریس اللغة العربیة للمرحلة األساسیة في مدیریة التربیة 

 رسالة ماجستیر غیر منشورة، الجامعة األردنیة، عمان، األردنوالتعلیم في منطقة عمان الثانیة، 

 ناصر بن إبراهیم الراجح .6

أهمیة تقنیات التعلیم لمتعلم اللغة العربیة، برنامج ماجستیر تعلیم اللغة لغیر الناطقین بها، الجامعة 

 .اإلسالمیة بالمدینة المنورة

 )2009( صیني، محمود اسماعیل  .7

جمادى 7- تعلیم اللغة العربیة : اللغات األجنبیة، مقدمة في ندوة بعنواندراسة في طرائق تعلیم 

العربي لدول  1لغیر الناطقین بها، المنعقدة في المدینة المنورة من  –األول،مكتب التربیة 

  .الخلیج

 :المجالت والدوریات

بیة ، واقع استخدام التقنیات التربویة في صفوف التر )2014( ریاض الكریطي ، مرتضى منهي .1

  مجلة كلیة التربیة األساسیة للعلوم التربویة واإلنسانیة : الخاصة في محافظة بابل، جامعة بابل

مدى استخدام التكنولوجیا من قبل المعاقین بصري افي مجالي ،)م 2008(أبو زیتون، جمال .2

  .،مارس1،العدد 9القراءة والكتابة في األردن، مجلة العلوم التربویة والنفسیة، مجلد 

 :واقع اإللكترونیةالم

 اللغة العربیة عبر األنترنیت  منتدى الشباب العربي األول لتكنولوجیا المعلومات .1

www.arabrenewal.com  
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  مجلة القلعة                       أسالیب التقویم التربوي وعالقتھا بالتحصیل الدراسي لدى طالب المرحلة الثانویة       
 )12(العدد                                         بسوق الجمعة من وجھة نظر األساتذة                                           

 أسالیب التقویم التربوي وعالقتها بالتحصیل الدراسي لدى طالب المرحلة الثانویة

  بسوق الجمعة من وجهة نظر األساتذة                                     

  )( نجاة محمد میالد المھباط. أ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :المقدمة

وي مكانة هامة في العملیة التعلیمیة بكافة أبعادها وجوانبها، نظرًا ألهمیته في یحتل التقویم الترب     

تحدید مقدار ما یتحقق من األهداف التعلیمیة المنشودة، والتي یتوقع منها أن تنعكس إیجابیًا على 

  .الطالب والعملیة التعلیمیة سواًء بسواء

لعملیة التعلیمیة، وجزًءا ال یتجزأ منها، فهو الوسیلة ویعد التقویم التربوي ركنًا أساسیًا من أركان ا     

التي یمكن من خاللها معرفة مدى ما تم تحقیقه من أهداف، وٕالى أي مدى تتفق النتائج مع الجهد 

المبذول من جانب األفراد على اختالف مستویاتهم، ومع اإلمكانات المستخدمة، فمن خالل التقویم 

والسلبیة في العملیة التعلیمیة، وتشخیص جوانب الضعف والقصور یمكن تحدید الجوانب اإلیجابیة 

  .    فیها، من أجل اتخاذ القرارات واإلجراءات المناسبة

فالمرحلة الثانویَة كأي مرحلة من مراحل التعلیَم یجب أن تشترك في مسؤولیة العمل المدرسي، كما     

یجب على المسئولین في هذه المرحلة، أن یبذلوا جهدًا كبیرًا في تحفیز الطالب على التحصیل 

على التفوق، الدراسي، وذلك عن طریق إیجاد أسالیب التقویم التي تحفزهم على الدراسة، وتساعدهم 

.                                                  وهذا ما یبرز أهمیة تنوع أسالیب التقویم التربوي وعالقتها بالتحصیل الدراسي

  :اإلطار العام للدراسة: أوالً 

  :مشكلة الدراسة

، ولیس امتیاًزا وهو حق أساسي من حقوق اإلنسان، یمثل التعلیم اللبنة األساسیة لكل المجتمعات    

على قلیل من الناس، ولیس من المصادفة أن اآلباء في جمیع أنحاء العالم، یطلبون التعلیم ألبنائهم 

  . باعتباره حق أساسي لهم

وتعد مرحلة التعلیم الثانوي، من المراحل المهمة في حیاة الطالب التعلیمیة، وهذا ما أكدته الوثیقة      

نادت بأن تلتزم جمیع الدول بالتعلیم، والتوسع فیه، والنهوض به، فهو  الخاصة بحقوق اإلنسان، حیث

  )1(. له دور حاسم في القضاء على األمیة

كما یعتبر المعلم من المدخالت المهمة في العملیة التعلیمیة، فقد كان دوره في الماضي منصبًا      

ا مسؤولیات الحیاة، ولكن المعلم على أن یكون ملمًا بالمعارف المحدودة لیزود بها طالبه لیواجهو 

  أصبح اآلن في أمس الحاجة إلى التطویر في إعداده، لكي یستطیع مالحقة التغیرات السریعة في 

                                                 
()عضو هیئة تدریس جامعة الزیتونة.  

 95، ص2008المجتمع العربي، األردن، ، مكتبة 1محمد عبد العزیز العزباوي، االتجاهات المعاصرة في التربیة والتعلیم، ط ـ  -1
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 )12(العدد                                           بسوق الجمعة من وجھة نظر األساتذة                                

مجال المعرفة اإلنسانیة، وتطبیقاتها، لكي یستطیع إعداد طالبه وتربیتهم في جوانبهم المختلفة، ومن 

ه التقویم لما له من أهمیة بالغة في نجاح وتحقیق بین المهام التي یقوم بها المعلم في إعداد طالب

األهداف، والتعلیم في وقتنا الحاضر یستند إلى عملیة تقویم قائمة على التقویم الشامل للمتعلم، لذا 

دعت الحاجة إلى االهتمام بأسالیب واستراتیجیات التقویم التربوي، وتطویرها لتحقیق شروط التقویم 

  )1(. الجید

ما هي عالقة أسالیب  :وبناًء على ما سبق تتحدد مشكلة الدراسة في السؤال الرئیسي التالي      

التقویم التربوي بالتحصیل الدراسي لدى طالب المرحلة الثانویة بسوق الجمعة ترهونة من وجهة نظر 

  األساتذة؟ 

  تساؤالت الدراسة

اسي لدى طالب المرحلة الثانویة بسوق الجمعة ـ ما هي عالقة أسالیب التقویم التربوي بالتحصیل الدر 

  ترهونة من وجهة نظر األساتذة؟ 

ـ ما عالقة االختبارات المقالیة بالتحصیل الدراسي لدى طالب المرحلة الثانویة بسوق الجمعة ترهونة  

  من وجهة نظر األساتذة؟

ثانویة بسوق الجمعة ـ ما عالقة االختبارات الموضوعیة بالتحصیل الدراسي لدى طالب المرحلة ال

  ترهونة من وجهة نظر األساتذة؟  

  أهمیة الدراسة

تنبع أهمیة الدراسة الحالیة من أهمیة التعلیم الثانوي، كونه مرحلة مهمة جدًا في حیاة الطالب،       

وتهتم بمیوله ورغباته، حیث یقوم المعلم بتقویم طالبه، فبعض المدارس تعتمد في الحكم على عمل 

  . ، وفقًا للدرجات التي یتحصل علیها طالبهم في االختبارات التحصیلیة التي یقومون بهاالمدرسین

  ـ:ویمكن حصر أهمیة هذه الدراسة في النقاط التالیة

ـ تقدیم دراسة في مجال التقویم التربوي قد تفید المعلمین في المرحلة الثانویة في معرفة مختلف أسالیب 

  .بتحصیل الطالب، وكیفیة تطبیق مختلف االختبارات التحصیلیةالتقویم الحدیثة، وعالقتها 

  . ـ معرفة وتشخیص النقائص التي توجد في المدارس، من مباني ولوازم، وأدوات ووسائل مدرسیة

ـ معرفة استعدادات الطالب، وقدراتهم وٕامكانیاتهم ومیولهم، من خالل االختبارات التحصیلیة، وكذلك 

  .نهممعرفة الفروق الفردیة بی

ـ مساعدة الطالب على االستیعاب، من خالل تقویم ما اكتسبوه من مهارات، ومساعدة المعلم على 

  .التخطیط للدرس، وكیفیة تحدید أهدافه

  ـ

                                                 
   63، ص2004، دار الفكر للطباعة والنشر، األردن، 1راشد حماد الدوسري، القیاس والتقویم التربوي الحدیث، ط ـ  -1
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تعتبر هذه الدراسة نقطة تحول لبحوث أخرى في مجال التقویم التربوي والتحصیل الدراسي، من أجل  

  .التطویر والتحسین في مجال التربیة والتعلیم

  الدراسةأهداف 

  ـ:تهدف هذه الدراسة إلى ما یلي

ـ تهدف الدراسة الحالیة إلى معرفة ما إذا كانت هناك عالقة بین أسالیب التقویم التربوي وعالقتها 

  .بالتحصیل الدراسي لدى طالب المرحلة الثانویة من وجهة نظر األساتذة

طالب المرحلة الثانویة من وجهة ـ أیضًا معرفة عالقة االختبارات المقالیة بالتحصیل الدراسي لدى 

  .نظر األساتذة

ـ كذلك معرفة عالقة االختبارات الموضوعیة بالتحصیل الدراسي لدى طالب المرحلة الثانویة من وجهة 

  .  نظر األساتذة

  :حدود الدراسة

  .اقتصرت الدراسة على معلمي المرحلة الثانویة :حدود بشریة

  . ي المرحلة الثانویة بسوق الجمعة ترهونةاقتصرت الدراسة على معلم :حدود مكانیة

  .2019تم إجراء الدراسة خالل العام الدراسي  :حدود زمنیة

  :مصطلحات الدراسة

  .هو طریقة اإلنسان في التعبیر عن نفسه: األسلوب من وجهة نظر الباحثة

لمعلومات عن یقصد بها األدوات والطرق والمقاییس، التي تستخدم لجمع البیانات وا :أسالیب التقویم

  )1(.نتائج التعلم لدى الطالب، لمعرفة ما حدث من تغییر في النتائج، نتیجة تعلمهم لمحتوى معین

هو عملیة استخدام البیانات والمعلومات التي یوفرها القیاس، بهدف إصدار أحكام أو : التقویم التربوي

)                                                              2(. االتفاق بین األداء واألهداف قرارات تتعلق بالسبل المختلفة للعمل التربوي، أو بالتحقق من مدى

هو المستوى الذي یصل إلیه الطالب في تحصیله للمواد الدراسیة، وهو یقاس  :التحصیل الدراسي

طالب في فترة باالمتحانات التحصیلیة التي تجرى نهایة كل فصل دراسي، وهو محصلة لما یتعلمه ال

  )3(. زمنیة معینة

هي المرحلة التي تلي مرحلة التعلیم األساسي، ومدة الدراسة فیها ثالث سنوات، : مرحلة التعلیم الثانوي

  )4(. یقبل للدراسة بها من تحصل على شهادة إتمام مرحلة التعلیم األساسي

  

                                                 
    15، ص2011، دار الصفاء للنشر، األردن، 1سوسن شاكر مجید، تطورات معاصرة في التقویم التربوي، ط ـ  -1
    60، ص2009، دار المسیرة للنشر والتوزیع، األردن، 2عالم، القیاس والتقویم التربوي، ط ـ صالح الدین أبو  -2
    18، ص2009، مكتبة دار العلم، لبنان، 2أحمد محمد حسین، التحصیل الدراسي وعالقته بالتوافق المنزلي، ط ـ  -3
   249، ص1999للنشر، لیبیا،  عبد اهللا بشیر فضل وآخرون، مدخل في التربیة، مؤسسة فینوس العالمیة -4
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هو المسئول عن تعلیم الطالب وتربیتهم، وتوجیههم ومساعدتهم للوصول إلى أحسن المراكز،  :المعلم

  )1(.بشرط أن تكون لدیه كفایات تربویة، وتعلیمیة، وخبرة مهنیة تؤهله ألداء هذه الوظیفة

  اإلطار النظري: ثانیاً 

  التقویم التربوي: أوالً 

  :مفهوم التقویم

بأنه العملیة التي ترمي إلى معرفة مدى نجاح المنهج : مجال المنهجیقصد بمفهوم التقویم في      

  )2(. أو فشله في تحقیق األهداف العامة والخاصة، التي وضع من أجل تحقیقها

بأنه عملیة جمع بیانات أو معلومات، عن ظاهرة، أو عمل، أو موقف، أو : كما ُیعرف التقویم أیضاً 

في ضوء معاییر معینة بقصد استخدامها في إصدار حكم أو  سلوك، وتحلیلها، وتفسیرها، وتقویمها،

  )                                                             3(. اتخاذ قرار

بأنه عملیة تشخیصیة وقائیة عالجیة، تعطي صورة عن الحالة : كما یعرف التقویم أیضاً        

  )4(.لتعلیمیة، وتحدد أسباب الضعف، وترسم العالجالراهنة، وتكشف عن مواطن القوة في العملیة ا

وترى الباحثة على الرغم من تعدد التعریفات للتقویم إال أن هناك عناصر مشتركة فیما بینها،       

فهي تؤكد أن التقویم عملیة منظمة لجمع وتحلیل المعلومات، وأنه ینطوي على حكم قیمة ویتطلب 

ویحقق غرضًا أساسیًا، یتمثل في تقدیم معلومات هامة ومفیدة،  التحدید المسبق لألهداف التربویة،

  .لصانع القرارات التربویة

  خصائص التقویم التربوي

هناك خصائص وسمات البد أن تتوفر في أي برنامج تقویمي تربوي، حتى یحقق األهداف      

  ـ :المرجوة منه، ویؤدي وظیفته بنجاح وأهم هذه الخصائص

أن یراعي البرنامج التقویمي الشمول، أي ال ینبغي أن ینحصر االهتمام في حیث یجب  :الشمول. 1

القیاس على المعارف والحقائق والمفاهیم، بل یتسع لیشمل االتجاهات والمیول، والتفكیر الناقد، والتوافق 

الشخصي واالجتماعي، وأن تستعمل شتى األسالیب بتوازن بحیث یكون اهتمام البرنامج التقویمي 

  .لكل جوانب التلمیذ وأنشطته شامالً 

ویعني به تجمیع نتائج االختبارات وبیاناتها، وتنظیمها وتحلیلها، بحیث یكون تفسیرها  :التنظیم. 2

أو " في صورة درجات، أو مالحظات عابرة"ممكنًا، وعادًال، فنتائج البرنامج التقویمي سواء أكانت كمیة 

  یرات، وأن تتحول إلى صورة إحصائیة أو رسوم كیفیة، یجب أن تلخص في إطار واضح من التقد

                                                 
    5، ص1996، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، األردن، 1محمد عبد الرحیم عدس، المعلم الفاعل والتدریس الفعال، ط ـ  -1
  103راشد حماد الدوسري، القیاس والتقویم التربوي الحدیث، مرجع سبق ذكره، ص -2
    36، ص2000، دار المسیرة للنشر والتوزیع، األردن، 1ة وعلم النفس، ط ـ سامي ملحم، القیاس والتقویم في التربی -3
  124سوسن شاكر مجید، تطورات معاصرة في التقویم التربوي، مرجع سبق ذكره، ص -4
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بیانیة أو تقاریر لغویه، وأن توصف اتجاهات هذه النتائج باستخدام الطرق المالئمة من التحلیل 

اإلحصائي، أو تحلیل المحتوى، وأن تقدم في جمیع األحوال في صورة قابلة للفهم والنقل واالتصال، 

ى اتجاهات بحیث تعطي صوره عن الفرد، یمكن مقارنتها بصوره سابقه له، فیساعد هذا في التعرف عل

  )1(. نموه في المجاالت المختلفة، وكذلك مقارنتها بصور زمالئه اآلخرین

البد أن تتكامل المعلومات في استعمالها عند القیام بحكم معین، وعندما نضع خطة  :التكامل. 3

عمل، بناًء على هذا الحكم، فالمعلومات الخاصة بالنواحي الصحیة، والتوافق العاطفي واالجتماعي، 

التجاهات وغیرها، یجب أن تكون متكاملة، وكل ما یوجد لدینا من بیانات ومعلومات عن الفرد البد وا

  . أن نعامله باعتباره وحدة متكاملة، یوضح ویكمل بعضها بعضاً 

یتمیز البرنامج التقویمي الناجح باالستمرار، وهو من اتجاهات التربیة الحدیثة،  :االستمراریة. 4

، واالختبارات المستمرة، هي التي تشكل العملیات التقویمیة، فعن طریقها یحاول فالمالحظات الیومیة

المدرس أن یقوم نمو التالمیذ ویوجهه، فال ینبغي أن تكون هناك فترة محددة للتقویم، ثم یتوقف بعدها 

هذا أو ینتهي التحصیل المدرسي مثًال في یوم محدد، أو فترة محددة، كنهایة العام الدراسي، حیث إن 

الحكم ال یفید المتعلم، الن یدل على مواطن القوة أو الضعف، أو الصحة في أسلوب التعلم، 

والتحصیل والمراجعة، ولكن التقویم السلیم في تقویم التحصیل هو أن یتداخل مع عملیة التعلم نفسها، 

م السلیم ضروریًا یسبقها ثم أثنائها خطوة بخطوة، حتى یكون للقیاس والمقارنة فاعلیة، ویصبح التقوی

للتعلم السلیم، بل وضروریًا لفاعلیة المؤسسات التربویة على أنواعها ومستویاتها، ویتمثل ذلك خاصة 

  . في االهتمامات الحدیثة، واالتجاهات الحدیثة، بما یسمى بالتقویم التكویني

نامج التقویمي، بما أي البد أن یعرف كل أعضاء المؤسسة التربویة، التي یعمل فیها البر  :الوظیفة. 5

یمكن أن یقدمه هذا البرنامج من خدمات، أي أن یقوم البرنامج بتعریف التالمیذ، والمعلمین وأولیاء 

  )2(. األمور، بما یقدمه لهم هذا البرنامج التقویمي من فوائد ووظائف

  وظائف التقویم

مراعاتها لخصائص وطبیعة المساعدة في الحكم على قیمة األهداف التعلیمیة، والتأكد من . 1

المتعلمین، ولفلسفة المجتمع وحاجاته، وطبیعة المادة الدراسیة، كما یساعد التقویم على وضوح هذه 

  .األهداف ودقتها، حتى ال تحدث فجوة بین التوقع واإلنجاز

التعرف على نواحي القوة والضعف، في جمیع نواحي النمو لدى التالمیذ، لیعمل على تدعیم . 2

  . ي القوة، ویسعى لعالج الضعف وتالفیه، األمر الذي یؤكد الوظیفة التشخیصیة العالجیة للتقویمنواح

3 .  

                                                 
  113راشد حماد الدوسري، القیاس والتقویم التربوي الحدیث، مرجع سبق ذكره، ص -1
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 )12(العدد                                         األساتذة                    بسوق الجمعة من وجھة نظر                        

المساعدة في الكشف عن حاجات التالمیذ ومیولهم، وقدراتهم واستعداداتهم، مما یساعد في العمل . 3

  .على تنمیتها

  .التي یواجهونهاتزوید أولیاء األمور بمعلومات دقیقة عن مدى تقدم أبنائهم، وعن الصعوبات . 4

مساعدة المعلم على إدراك مدى فعالیته في التدریس، وفي مساعدة المتعلمین على تحقیق األهداف . 5

المنشودة، وهذا التقویم الذاتي من شأنه أن یدفع المعلم إلى تطویر أسالیبه، وتحسین طرقه، وبالتالي 

  .رفع مستوى أدائه

ناسبة، حول عملیة التطویر التربوي، من خالل ما یزودهم تمكین صانعي القرار من اتخاذ قرارات م. 6

  .به التقویم من معلومات عن مستوى األداء الحالي، والظروف واإلمكانیات المتاحة

الحكم على مدى فعالیة التجارب التربویة، قبل تطبیقها على نطاق واسع، مما یساعد في ضبط . 7

  )1(. التكلفة، وتوفیر الوقت والجهد

  :التقویمأسس 

هناك مجموعة من األسس التي یجب مراعاتها عند تخطیط وتنفیذ عملیة التقویم، إذا أردنا لهذه      

  ـ :العملیة النجاح في بلوغ أهدافها، ومن أهم هذه األسس ما یلي

  .أن یرتبط التقویم باألهداف ارتباطًا وظیفیًا، بحیث إذا تغیر الهدف، تغیرت تبعا له أغراض التقویم. 1

أن یكون التقویم شامال لجمیع جوانب النمو في شخصیة التلمیذ، كما یمتد إلى تقویم المنهج، وٕالى . 2

  . أداء المعلم

أن تتنوع أسالیب وأدوات التقویم، حتى نحصل على معلومات أوفر عن المجال الذي نقومه، وأن . 3

  . تكون هذه األسالیب واألدوات متقنة التصمیم واإلعداد

  .فر في أدوات التقویم الصدق، والثبات، والموضوعیةأن یتو . 4

أن یقیس االختبار ما وضع لقیاسه بالفعل، وهو أن تزودنا وسیلة التقویم بتقدیر حقیقي لما : الصدق

  . یراد قیاسه

أن یعطي االختبار نفس النتائج تقریبًا إذا أعید تطبیق نفس االختبار على التالمیذ أنفسهم بعد : الثبات

  .نیة مقبولةفترة زم

المزاج ـ الحالة النفسیة ـ العالقات (تعني أال یتأثر التقویم بالعوامل الشخصیة للمقومین : الموضوعیة

، وهو استقالل النتائج عن الحكم الذاتي للمقوم، كما تعني أن ال یكون للسؤال سوى إجابة )الشخصیة

  .واحدة فقط، أي ال یختلف على تلك اإلجابة اثنان

التقویم عملیة تقدیر مستمرة، لمدى ما یحققه البرنامج التربوي من األهداف المرسومة أن یكون . 5

  )1(. حتى یتسنى تصحیح مسار عملیة التعلم باستمرار
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أن یتم التقویم بطریقة تعاونیة، یشارك فیها كل من یؤثر في العملیة التربویة، ویتأثر بها كالمعلمین  .6

  ).المفتشین التربویین، وأولیاء األمور(والمدیرین، والمشرفین التربویین 

أن یمیز التقویم بین مستویات األداء المختلفة، ویكشف عن الفروق الفردیة، والقدرات المتنوعة . 7

  .للتالمیذ

أن یراعي التقویم الناحیة اإلنسانیة؛ بمعنى أن یترك أثرًا طیبًا في نفس التلمیذ، فال یشعر بأنه نوع . 8

  .ة للتهدید بهمن العقاب، أو وسیل

أن یكون التقویم وظیفیًا؛ بمعنى أن یستفاد منه في تحسین العملیة التعلیمیة، وفي إحداث تغیرات . 9

  .إیجابیة في جمیع عناصرها

  )2(. أن یراعي التقویم االقتصاد في الوقت والجهد والتكالیف. 10

  أنواع التقویم

  :التقویم التشخیصي. 1

یهدف إلى تحدید المستوى المدخلي لكفایة التالمیذ عند بدایة التعلیم، وفي ضوء النتائج یقوم       

المعلم بتنظیم برنامج تعلیمي له، وال یقتصر هذا النوع من التقویم على توضیح أو تبیان الدرجة التي 

تي فشل في اإللمام حصل علیها التلمیذ فقط، بل یبین الموضوعات التي نجح فیها، والموضوعات ال

بها، فهذا النوع من االختبارات یهتم بالرجوع إلى تفاصیل اإلجابة وتحدید األخطاء في كل سؤال على 

حده، وال یقتصر التقویم التشخیصي على بدایات عملیة التعلیم فقط، بل یستمر باستمرار المواقف 

التالمیذ الذین یواجهون مشكالت سمعیة، التعلیمیة، كما یساعد التقویم التشخیصي المعلم في االهتمام ب

أو بصریة، أو ذهنیة، تحد من قدرتهم علي التعلم، كما یدخل في نطاق هذا النوع من التقویم تحدید 

العوامل الجسمیة، أو االجتماعیة، واالنفعالیة، التي تؤثر على مستوى التحصیل عند التالمیذ، ویهدف 

قدرات واستعدادات التالمیذ الكتساب الخبرات التعلیمیة  التقویم التشخیصي في العموم إلى تحدید

  )3(. المستهدفة، وهو یساعد كذلك في تصحیح العملیة التعلیمیة أثناء حدوثها، ولیس بعد االنتهاء منها

  التقویم التكویني أو البنائي. 2

یحرزه التالمیذ، وهو التقویم الذي یتم أثناء عملیة التدریس، وذلك للكشف عن مدى التقدم الذي      

مما یسمح للمعلم بوضع خطط عالجیة، أو قد یغیر من أسالیب تدریسه، حتى تتالءم مع قدرات 

التالمیذ، وذلك إذا كان هناك قصورًا في نمو التالمیذ، أما إذا كان هناك تقدمًا، فان ذلك یدعو المعلم 

  األسئلة : ، ومن أدوات التقویم التكوینيإلى تأكید أسالیبه السابقة، وهكذا فان التقویم یقدم تغذیة راجعة
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التي یطرحها المعلم أثناء الحصة، واالختبارات القصیرة، والتمارین الصفیة، والواجبات البیتیة، 

  )1(. والتطبیقات الشهریة، وغیرها

  التقویم الختامي. 3

أو  هو التقویم الذي یتم تعمیمه لقیاس النتائج التعلیمیة، التي تحدث خالل مقرر دراسي كامل،     

جزء حیوي من هذا المقرر، أو هو العملیة التقویمیة التي یجرى القیام بها في نهایة البرنامج التعلیمي، 

الذي ربما قد یكون تخلله التقویم التكویني، ویعد هذا النوع من التقویم أكثر أنواع التقویم معرفة لدى 

بًا في تنظیم تالمیذهم بعد االنتهاء من المعلمین والمتعلمین على السواء، فالمعلمون یعتمدون علیه غال

دراسة المنهج المقرر، أو الوحدة الدراسیة وذلك بغرض وضع الدرجات، أو منح الشهادات، أو تقویم 

مدى التقدم الذي تم تحقیقه في التعلم، أو البحث عن فاعلیة منهج ما، أو مادة دراسیة، أو خطة تربویة 

عام بالنسبة للتالمیذ، وتحدید مستویاتهم النهائیة، ویمثل هذا  معینة، كما یستهدف الحصول على تقدیر

النوع من التقویم االمتحانات التي تجرى في نهایة كل فصل دراسي، ویحدد لهذا النوع من التقویم موعد 

أجرائي، وتعیین القائمین به، والمشاركین في المراقبة، ومراعاة الدقة في التصحیح، وسریة األسئلة، 

ابات النموذجیة لها، وحیث إن نتائج التقویم النهائي أو الختامي مصیریة للعدید من ووضع اإلج

الطالب، وأن هذه االختبارات یجب أن تتسم بصفات الصدق، والثبات، والموضوعیة، وغیرها من 

  )2(. السمات التي یجب أن یتحلى بها التقویم الختامي

  مجاالت التقویم التربوي

یم لتشمل جمیع جوانب العملیة التربویة، وتعد الشمولیة في التقویم من أبراز تتسع مجاالت التقو      

الصفات التي یجب أن تتصف بها عملیة التقویم التربوي، ومن المجاالت التي یجب أن یشملها التقویم 

  ـ:ما یلي

  :تقویم األهداف التربویة العامة من حیث. 1

  سلوكیة؟فهل هي واضحة، محددة، مصاغة بطریقة : توثیقها

  :فهل هي: شمولیتها

تغطي جمیع الجوانب األساسیة المتعلقة باإلنسان، والكون، والحیاة، والمعرفة، والمجتمع، وتشمل      

العنایة بتنمیة وتكامل جمیع جوانب شخصیة الفرد جسمیًا وعقلیًا، واجتماعیًا وعاطفیًا، وتشمل التعبیر 

  عن جمیع حاجات المجتمع األساسیة الثقافیة، واالقتصادیة، واالجتماعیة؟

  :فهل هي: اتساقها

  

                                                 
    22، ص2007ألردن، ، دار الفكر للطباعة والنشر، ا1ـ راقدة عمر الحریري، التقویم الشامل للمؤسسة المدرسیة، ط ـ 1
    165، ص2011، دار الیازوري، األردن، 1عامر إبراهیم علوان وآخرون، الكفایات التدریسیة وتقنیات التدریس، ط ـ  -2

  مجلة القلعة                       أسالیب التقویم التربوي وعالقتھا بالتحصیل الدراسي لدى طالب المرحلة الثانویة       
 )12(العدد                                         بسوق الجمعة من وجھة نظر األساتذة                                           



  

 
 

410 

مرتبة في أولویات في ضوء أهمیتها للمجتمع، ومترابطة ومتكاملة فیما بینها، وقابلة للتحقیق، ومنسجمة 

  مع فلسفة التربیة في المجتمع؟

  :تقویم الكتاب المدرسي، من حیث توفر المعاییر العلمیة في المحاور اآلتیة. 2

م المحتوى، والرسومات، والصور، واألشكال الشكل العام للكتاب، وٕاخراجه، وطباعته، والمحتوى، وتنظی

  )1(). األسئلة(التوضیحیة، واألنشطة المصاحبة، وأسالیب التقویم 

  :تقویم المعلم من حیث. 3

  .شخصیته، مؤهالته، تحمله للمسؤولیة، دافعیته، نموه األكادیمي والتربوي

  :تقویم مدیر المدرسة من حیث. 4

إلمامه بواجباته، ومسؤولیاته، ومن حیث خبرته وعالقته بالمعلمین والطالب، ومن حیث قدرته على 

  . ضبط النفس، وحل المشكالت في الوقت المناسب

  :تقویم المبنى المدرسي من حیث. 5

  )2(. مالئمته لتنفیذ المنهاج، وصالحیته لالستعمال، وطابعه الجمالي من الداخل والخارج

  :الوسائل التعلیمیة من حیثتقویم . 6

  .نوعیتها، توفرها، كلفتها، مالءمتها لتحقیق األهداف التي صممت من أجلها

  :تقویم األشراف التربوي من حیث. 7

مدى قیام المشرف التربوي بجمع المعلومات بطریقة منظمة وهادئة، ومدى اهتمام المشرف       

مدى مراقبة المشرف التربوي التغیرات في سلوك التربوي بقیاس التغیرات في سلوك المتعلمین، و 

  . المتعلمین، وعملیة نموهم األكادیمي والتربوي

  :تقویم القوانین واللوائح والقرارات التربویة من حیث إنها. 8

شاملة، محددة، واضحة، وتخدم أهداف التربیة، وتسهل اإلجراءات اإلداریة، وتحدد المسؤولیة،      

                      )      3(. وٕانسانیة

  :تقویم العالقة بین المدرسة والمجتمع من حیث. 9

مدى تقدیم المجتمع الدعم الالزم للعملیة التربویة، ومدى مشاركة أعضاء المجتمع في مجالس       

أولیاء األمور، ومدى تقدیر المجتمع ألعضاء المؤسسات التربویة، ومدى مساهمة التربویین في 

  .، والتخطیط للتنمیةنشاطات المجتمع
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  :تقویم اقتصادیات التعلیم من حیث. 10

مدى مناسبة اإلنفاق على التعلیم، وجوانبه المختلفة، مع األهداف المرغوب تحقیقها، ومدى      

مراعاة أسس العدالة االجتماعیة، ومدى مراعاة االقتصاد في اإلنفاق، ومدى مراعاة األولویات في 

  .اإلنفاق

  :تقویم عملیة التقویم نفسها فهل هي. 11

تشتمل على أدوات تقویم متعددة وتقدم بدائل تقویمیة متعددة لالختیار منها، وتستعمل أسالیب      

تقویم تناسب أهداف المنهج، وتشتمل على تقویم جمیع جوانب النمو، وتنطوي على تتبع وتشخیص 

  كوینها لدى المتعلم؟اآلثار االجتماعیة، والقیم التي أسهم المنهج في ت

  :تقویم نمو التلمیذ. 12

یتضمن تقویم نمو التلمیذ جوانب عدیدة، تتعلق بالنواحي المختلفة لشخصیة، فهو یشتمل على       

إصدار حكم على تحصیله، وقدراته واستعداداته، وشخصیته، ومیوله واتجاهاته، وبالتالي فإن مجاالت 

  )1( .تقویم المتعلم ترتبط بأدوات قیاسها

  أسالیب التقویم التربوي

  ـ :توجد مجموعة من األسالیب التي تساعد المعلمین على تقویم الطالب، ومن أهمها ما یلي    

هي مجموعة من األسئلة التي یتم إعدادها من قبل المدرس، أو مجموعة من  :ـ االمتحانات1

المدرسین، تهدف إلى تقویم أسلوب الطالب، والتعرف على مدى فهمهم للمادة الدراسیة، أو الجزء 

المحدد منها في االمتحان، ولكل امتحان من االمتحانات التي یتم إجراؤها خالل الفترة الدراسیة نسبة 

  . العالمات، یتم توزیعها بناًء على ترتیب مسبق من المعلم نفسه، أو المؤسسة التربویة مئویة من

هي مجموعة من األسئلة الموجودة في المادة المقررة، أو یتم وضعها باالعتماد على : ـ الواجبات2

مصادر خارجیة، ویطلب من الطالب القیام بحلها خالل فترة زمنیة محددة، ویجب على كل طالب 

لیم الواجب المطلوب منه للمدرس، وبناًء على الحلول التي یقدمها الطالب لهذه الواجبات، یتم تحدید تس

  .مستوى أداء كل طالب منهم

هي التفاعل الذي یظهر على الطالب خالل الحصة الدراسیة، عن طریق اإلجابة على  :ـ المشاركة3

ة الفعالة بتقویة شخصیة الطالب، وجعلهم األسئلة التي یتم طرحها من قبل المدرس، وتساهم المشارك

  )2(. أكثر فهمًا للمادة الدراسیة، وتساعدهم على الزیادة من معدل عالماتهم خالل الفصل الدراسي

  

  

                                                 
  112سوسن شاكر مجید، تطورات معاصرة في التقویم التربوي، مرجع سبق ذكره، ص -1
  18ذكره، صمروان أبو حویج وآخرون،القیاس والتقویم في التربیة وعلم النفس، مرجع سبق  -2
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  الصعوبات التي تواجه التقویم التربوي

معظم البرامج التربویة إما أنها بغیر أهداف، أو أن أهدافها مصاغة بطریقة عامة، : ـ تحدید األهداف1

  .أهداف البرنامج لیست هي األهداف المعلنةأو أن 

النتائج كاألهداف یجب أن تكون مصاغة بطریقة قابلة للقیاس، ولكن في : ـ قیاس المردود أو النتائج2

  .الواقع أن هذه النتائج من الممكن أن تكون صعبة أو مستحیلة

مما یعیق التقویم أحیانًا النقص في البیانات أو المعلومات الواجب توافرها : ـ النقص في المعلومات3

  )1(. كأساس للقیام بعملیة التقویم

في معظم الدراسات التربویة فإنه یصعب عمل تصمیم منضبط وتجریبي لهذه : ـ العجز في التصمیم4

  .صعب ضبطهاالدراسات، بسبب تعقید الظاهرة التربویة، وتعدد المتغیرات فیها، مما ی

إن عدم توفر مثل هذه المصادر قد یكون أحد العوائق إلجراء : ـ النقص في مصادر التمویل5

  .الدراسات التقویمیة، إذ البد من توفیر التمویل لمثل هذه الدراسات

إن أیة دراسة تقویمیة البد في النهایة من أن ترتكز على إصدار الحكم، وهذا الحكم  :ـ إصدار الحكم6

  )2(. أن یتأثر بالجوانب الشخصیة المتعلقة بالشخص الذي یصدر هذا الحكمالبد و 

تخلص الباحثة مما سبق إلى أن التقویم التربوي من العملیات المهمة جدًا، وهو یساعد المختصین  

والمهتمین في إیجاد الحلول للمشاكل التي تتعلق بقضایا التربیة والتعلیم، كما أنه یمكننا من معرفة 

ت القدرة عند الطالب وٕالى أي مرحلة یمكن إیصالهم، وتقییم خصائص الطالب ومساعدتهم في مستویا

  . اختیار التخصصات التي تناسبهم ومستواهم، من خالل األسالیب التقویمیة المختلفة

  :التحصیل الدراسي: ثانیاً 

  :مفهوم التحصیل الدراسي

یحصل علیها الطالب في المواد الدراسیة،  بأنه المجموع الكلي للدرجات التي: یعرف التحصیل     

نتیجة ألدائه االمتحانات التي تجرى خالل العام الدراسي، والتي یبنى علیها الحكم بانتقاله من سنة 

  )3(. دراسیة إلى أخرى

بأنه المعلومات والمهارات المكتسبة من قبل المتعلمین، نتیجة لدراسة  :ویعرف التحصیل أیضاً      

  )4(. ة دراسیة محددةموضوع أو وحد

بأنه مستوى محدد من األداء، أو الكفاءة في العمل الدراسي،  :یعرف جابلن التحصیل الدراسي     

  )1(. یقیم من قبل المعلمین، أو عن طریق االختبارات المقننة، أو كلیهما

                                                 
   193، 2002، دار الكتاب الحدیث، الكویت، 1قاسم علي الصراف، القیاس والتقویم في التربیة والتعلیم، ط ـ  -1
    28، ص2007، مؤسسة الورق، األردن، 1وجیه الفرج، أصول التقویم واألشراف في النظام التربوي، ط ـ  -2
   47، ص2009، دار الحامد، األردن، 1أحمد فالح العلوان، علم النفس التربوي، ط ـ  -3
    52، ص2002، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، األردن، 3نادر الزیود وآخرون، مبادئ القیاس والتقویم في التربیة، ط ـ  -4
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الذي یتحصل علیه الطالب نهایة ، وترى الباحثة مما سبق أن التحصیل یتمثل في المعدل العام    

  .العام الدراسي في مادة، أو مجموعة المواد الدراسیة التي ینجزها

  :أهمیة التحصیل الدراسي

اسیة، ویتوقف تبرز أهمیة التحصیل الدراسي العالي بالنسبة للفرد باعتباره هدفًا من أهدافه األس      

تحقیقه على نجاح الطالب في دراسته، وحصوله على الشهادة الدراسیة، التي یسعى للحصول علیها، 

وحصوله على العمل الذي یتوقف على الحصول على هذه الشهادة، وتحقیقه لذاته، ولتكیفه النفسي، 

فعین اللذین حققهما في وشعوره بالرضا عن نفسه، وبالسعادة الشخصیة، نتیجة إلنجازه وتحصیله المرت

دراسته، كما یتوقف أیضًا على إشباع الطالب لكثیر من حاجاته النفسیة، واالجتماعیة،  التي من بینها 

حاجته إلى األمن، وٕالى النجاح والتقدیر، وٕالى تأكید الذات، وتحقیق المكانة االجتماعیة بین األقران، 

كبر من النفقات التعلیمیة، ومؤشرًا هامًا من مؤشرات واألهل، والمجتمع بصورة عامة، ضمانًا لمردود أ

كفاءة النظام التعلیمي، وتسییرًا لتلبیة احتیاجات المجتمع من الطاقات البشریة المدربة ولتحقیق التوافق 

المطلوب بین إنتاجیة النظام التعلیمي ومخرجاته، وبین الحاجات التعلیمیة لمختلف مجاالت العمل من 

  )2(. الطاقات المدربة

  الشروط الالزمة للتحصیل الدراسي

تؤدي الرغبة في النجاح إلى المزید من االجتهاد، والدافعیة هي الحافز الذي ینشط الفرد : ـالدافعیة1

للحصول على غایاته وأهدافه فكلما كان الدافع قویًا كان السلوك أكثر نشاطًا للحصول على التعلم، 

ولذلك ینبغي للمتعلم أن یسعى إلى أن تكون دوافع التعلم ُمرضیة، وهذا السلوك یقوي بالثواب والعقاب، 

تؤدي إلى عملیة التحصیل، والشعور بالثقة في النفس، وتعوید الطلبة على التمتع بلذة النجاح، وتجنب 

  .الفشل

یث یمثل التكرار ممارسة الخبرة، والتعلم لنشاط معین، یؤدي إلى ثباتها ونموها وارتقائها، بح: ـالتكرار2

یستطیع الفرد القیام بها بطریقة سریعة ودقیقة، والبد من اإلشارة إلى أن التكرار المقصود لیس التكرار 

اآللي األعمى، ولكن هو التكرار الُموجه، القائم على أساس الفهم وتركیز االنتباه والتوجیه نحو الطریقة 

  .  الصحیحة

یب الذي یتم في وقت واحد، وفي دورة واحدة، أما التدریب المركز هو التدر : ـالتدریبالمركزوالموزع3

التدریب الموزع هو الذي یتم في فترات متباعدة تتخللها الراحة، ویؤدي التدریب الموزع إلى تجدید 

النشاط، واإلقبال، عكس التدریب المركز الذي یؤدي إلى الملل، وعدم الرغبة في المتابعة، أي أن 

  .  المركزالتدریب الموزع أفضل من التدریب 

                                                                                                                                                    
    46، ص2011ة للنشر والتوزیع، األردن، ، دار المسیر 8صالح محمد أبو جادو، علم النفس التربوي، ط ـ  -1
    20، 19، ص ص2009، مكتبة دار العلم، لبنان، 2أحمد محمد حسین، التحصیل الدراسي وعالقته بالتوافق المنزلي، ط ـ  -2
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الطریقة الجزئیة هي تجزئة الموضوع أو البرنامج التعلیمي إلى : لطریقة الكلیة والطریقة الجزئیةـا4

أجزاء، ودراسة كل جزء على حده، أما الطریقة الكلیة فإنها تنفع مع الموضوع المتسلسل تسلسًال 

  )1(. منطقیاً 

بنفسه، ویتأكد بعد مدة قصیرة من وفیه یقوم الفرد باسترجاع معلوماته التي اكتسبها : ـالتسمیع الذاتي5

  .الخبرات التي تحتاج إلى إعادة تكرار، ومن الخبرات التي استطاع أن یحتفظ بها

إذا كان التحصیل قائمًا على اإلرشاد والتوجیه، فإن ذلك یؤدي إلى اختصار الوقت : ـاإلرشادوالتوجیه6

شعر فیه المتعلم باإلحباط، أي استخدام والجهد بالنسبة للمتعلم، وخاصة اإلرشاد اإلیجابي، الذي ال ی

أسلوب التشجیع واإلصالح أوًال بأول حتى یقضي على الخبرة الخطأ ویثبت الخبرة الصحیحة، فالتعلم 

  .یبدأ من تعلم الصواب

إن معرفة المتعلم نتائج تعلمه وتحصیله، یجعله قادرًا : ـمعرفة المتعلم لنتائج ما تعلمه بصفة مستمرة7

خطأ، وتعلم الصحیح، ومعرفة الطرق الصحیحة، والطرق الخطأ في اكتساب على تصحیح ال

المعلومات والخبرات والمهارات، أما عدم معرفة النتائج فإنها تجعل تعلمه عشوائیًا متخبطًا بدون تغذیة 

  . مفیدة

وخ وهنا یكون للمتعلم دور مهم في العملیة التعلیمیة، حیث یساعد على ثبوت ورس: ـالنشاط الذاتي8

المعلومة وعدم تعرضها للنسیان، أي یكون للمتعلم دورًا ونشاطًا في عملیة التعلم، عكس التعلم عن 

طریق التلقین واإللقاء من جانب واحد وهو التعلم الذي یعتمد فقط على الحفظ، وبهذا یمكن القول أن 

المعلومات بمجهوده، حتى  وظیفة المعلم هنا اإلرشاد والتوجیه، أما المتعلم فهو الذي یقوم بالبحث عن

  )2(. یؤدي إلى نمو قدراته وشخصیته

  أهداف التحصیل الدراسي

  ـ:یهدف التحصیل الدراسي إلى

ـ الحصول على معلومات وصفیة، تبین مدى ما حصله المتعلم من خبرة معینة، بطریقة مباشرة، أي 1

  .بعبارة أخرى معلومات عن مقدار ما حصله من محتویات مادة معینة

  . ـ معرفة مستوى المتعلم التعلیمي أو التحصیلي، وذلك بمعرفة مركزه بالنسبة لمعاییرها2

  .ـ الحصول على معلومات عن ترتیب المتعلم في التحصیل في خبرة معینة، ومركزه في مجموعته3

 ـ الحصول على معلومات عن نموه في فترة، حتى یستطیع أن یستنتج عما إذا كان هذا النمو طبیعیاً 4

  .مستمرًا أو نموه وقتیًا منقطعاً 

  

                                                 
     220، 219، ص ص2004، دار الشروق، األردن، 1أدیب محمد الخالدي، سیكولوجیة الفروق الفردیة والتفوق العلمي، ط ـ  -1
     128، 127، ص ص1996عبد الرحمن محمد العیسوي، علم النفس التربوي، دار المعرفة الجامعیة، مصر،  -2
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)                                                                        1(. التوصل إلى معلومات تساعد في عمل صورة نفسیة لقدرات المتعلم العقلیة والمعرفیة .5

  العوامل المؤثرة على التحصیل الدراسي

د العوامل المتعلقة بشخصیة المتعلم وحالته العقلیة والنفسیة تع: أوًالـ العوامل الذاتیة أو الشخصیة

والجسمیة، وكذلك الظروف االجتماعیة والمدرسیة، بما في ذلك استعدادات المتعلم ومیوله وقدراته، من 

األسباب التي ترتبط بعملیة التحصیل الدراسي لدى الطالب، حیث إن تأخر النمو وأصابته ببعض 

ضطرابات، المتمثلة في ضعف السمع أو البصر أو حدوث بعض التشوهات اإلمراض والعاهات واال

التكوینیة أو الضعف العقلي أو نقص في القدرات العقلیة أو ضعف الذاكرة أو الشعور بالنقص أو 

  . ضعف الثقة بالنفس أو اضطراب الحیاة النفسیة للطالب یجعل تدني مستوى تحصیله أمرًا واقعاً 

تعتبر البیئة التي یعیش فیها الطالب، وما تتضمنه من أنشطة اقتصادیة، : تماعیةثانیاًـ العوامل االج

تشكل عامًال من عوامل نجاحه أو فشله في العملیة التربویة، واالنخفاض الشدید للمستوى االجتماعي 

لألسرة، والعالقات األسریة المفككة للطلبة، كلها عوامل وأسباب تؤثر بالسلب أو باإلیجاب على 

  .وى التحصیل لدى الطالبمست

تعد المؤسسة التعلیمیة، أو البیئة المدرسیة، هي المؤسسة التربویة التي یألفها : ثالثاًـ العوامل المدرسیة

الطالب ویتفاعل معها إیجابیًا، ویكون مردود ذلك بأنه یحصل على مستوى تحصیل عاٍل یؤدي إلى 

: شعوره بالثقة بالنفس، وقد یهبط مستوى التحصیل الدراسي لدى الطالب، ویرجع ذلك لعدة أسباب منها

كفاءة المعلم المهنیة، وأسالیب التدریس التقلیدیة، وتضخم المنهج المدرسي وعدم موضوعیة أسئلة  تدني

  )2(. االمتحان، واالفتقار إلى النشاط المدرسي

  أسالیب التحصیل الدراسي

تتنوع اختبارات التحصیل بناء على المرحلة العمریة للمتعلم، وٕامكاناته لطبیعة المادة الدراسیة،      

  ـ :ومن أبرز هذه االختبارات شیوعًا االختبارات التالیة

وهي االختبارات اإلنشائیة أو الكتابیة الشائعة عادة في مدارسنا، وهي تجري : ـ االختبارات المقالیة1

الخ، وفي هذا النوع من االختبارات یمكن أن تظهر .... قش، وضح، لخص، أذكر، نا: على صورة

قدرة الطالب على اإلنشاء والتركیب والبناء، كما تظهر قدرته على طرح األفكار وتسلسلها المنطقي، 

  )3(.كما تظهر قدرته على ربط األفكار ومحاكمتها، وقدرته على التفسیر والتعلیل

  

  

                                                 
   53، ص2013محمود جمال السلخي، التحصیل الدراسي والعوامل المؤثرة به، دار الرضوان للنشر والتوزیع، األردن،  -1
    102، 101، ص ص2009جریدة الرأي، األردن، إدرارد عبید، العوامل التي تؤثر على تحصیل الطلبة،  -2
  225أدیب محمد الخالدي، سیكولوجیة الفروق الفردیة والتفوق العلمي، مرجع سبق ذكره، ص -3
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یتألف اختبار التحصیل الموضوعي عادة من عدد كبیر من األسئلة كما : ـ االختبارات الموضوعیة2

أن صورها تختلف وال مجال فیها للتأثر بالعوامل الشخصیة، أو المصادفة أو الخطأ واإلجابة عن 

أسئلتها تكون محدودة، ال تتعدى في أغلب األحیان كلمة واحدة، ویمكن أن تكون شاملة لجمیع أجزاء 

راء والتصحیح، كما أنها تساعد في التغلب على بعض الصعوبات التي یعانیها المنهج وسهلة اإلج

  )1(. الطالب، كعدم القدرة على التعبیر، أو عدم فهم السؤال

ویقصد بها أسئلة غیر مكتوبة تعطي للمتعلمین، ویطلب منهم اإلجابة عنها : ـ االختبارات الشفویة3

للمادة الدراسیة، ومدى قدرته على التعبیر عن نفسه، مشافهه، والهدف منه معرفة مدى فهم المتعلم 

ولهذا تعطي كوسیلة تقدیر أو تقویم بجانب وسائل التقویم التحریریة وعندما تصبح هذه االختبارات 

جزًءا من عملیة التدریس، فإنها تحقق أهدافًا وفوائد كثیرة، فهي تجعل التقویم عملیة مستمرة، وتدفع 

  )2(. وتعطي الفرصة للمعلم لكي یتعرف على نواحي القوة والضعف في طالبه التالمیذ لمذاكرة دروسهم

وتخلص الباحثة مما سبق، أن من خالل التحصیل الدراسي نستطیع تقدیر نتائج الطلبة ومعرفة 

مستویاتهم، وذلك من خالل االختبارات التحصیلیة المختلفة لمعرفة درجة اإلتقان ألداء مختلف 

نة الطالب بزمالئهم، ومدى وجود الفروق بینهم، وتقویمهم بما یتناسب مع قدراتهم المهارات، كذلك مقار 

  .  ومیولهم، لمعرفة نقاط القوة لتدعیمها، ونقاط الضعف لتقویتها وتداركها

  الدراسات السابقة : ثالثاً 

  )3() 1995) (محمد(دراسة  

فاعلیة طرق التدریس وأسالیب التقویم المستخدمة في كلیات التربیة في تحقیق األهداف "بعنوان 

  ". التربویة

  ـ:وهدفت هذه الدراسة إلى

ـ التعرف على واقع التدریس وأسالیب التقویم المستخدمة في كلیات التربیة بجامعة الصعید ومعرفة أهم 

  . ایجابیات وسلبیات طرق التدریس وأسالیب التقویم

  .من أعضاء هیئة التدریس بكلیات التربیة بجامعة الصعید) 96(ـ واختیرت عینة الدراسة من 

  ـ:ومن النتائج التي توصلت إلیها الدراسة

  .ـ أن طرق التدریس ال تساهم في إعداد معلم قادر على تحقیق األهداف التربویة

  . ـ وأن وسائل التقویم المستخدمة ال تساهم في إعداد معلم قادر على تحقیق األهداف التربویة

  

                                                 
    492، ص2011، دار أسامة للنشر والتوزیع، األردن، 1ولید رفیق العیاصرة، التعلیم والتعلم وعلم النفس، ط ـ  -1
   172قیاس والتقییم، مرجع سبق ذكره، صسامي عریفج وآخرون، في ال -2
مصطفى زاید محمد، فاعلیة طرق التدریس وأسالیب التقویم المستخدمة في كلیات التربیة في تحقیق األهداف التربویة، المؤتمر القومي  -3

   112، ص1995السنوي الثاني، الجمعیة المصریة للمناهج وطرق التدریس، مصر، 
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 )12(العدد                                         بسوق الجمعة من وجھة نظر األساتذة                                           
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  مجلة القلعة                       أسالیب التقویم التربوي وعالقتھا بالتحصیل الدراسي لدى طالب المرحلة الثانویة       
 )12(العدد                                         تذة                    بسوق الجمعة من وجھة نظر األسا                       

  )1() 1999) (الحوري(دراسة 

أسالیب تقویم طالب المرحلة الثانویة في اللغة العربیة في ضوء األهداف التربویة في "بعنوان 

  )".دراسة تقویمیة(الجمهوریة الیمنیة 

  ـ:وهدفت هذه الدراسة إلى

االتجاهات الحدیثة في تقویم طالب المرحلة الثانویة، ومعرفة الواقع الحالي ألسالیب التقویم ـ معرفة 

المتبعة مع طالب المرحلة الثانویة في مادة اللغة العربیة، ومعرفة مدى التزام التقویم باألهداف التربویة 

  .في ضوء تصنیف بلوم

  .لغة العربیة بالمرحلة الثانویةمعلمًا من معلمي ال) 200(ـ واختیرت عینة الدراسة من 

  ـ:ومن النتائج التي توصلت إلیها الدراسة

أن بعض معاییر أسس التقویم تحققت بدرجات متوسطة في المجاالت الخاصة باستمرار عملیة       

التقویم ومراعاتها للفروق الفردیة بین الطالب وارتباطها بأهداف المنهج، أما ما عداها من المعاییر 

ت أهمیة للتقویم كانت درجات تحققها قلیلة أو ضعیفة وكانت االختبارات المقالیة درجة تحققها وهي ذا

  . كبیرة

  )2() 2001) (مراد(دراسة 

أسالیب التقویم لدى معلمي ومعلمات الحلقة األولى من التعلیم االبتدائي في ظل التقویم "بعنوان 

  ".التربوي في البحرین

  ـ:وهدفت هذه الدراسة إلى

الكشف عن أسالیب التقویم األكثر استخدامًا من قبل معلمي الحلقة األولى للتعلیم االبتدائي ومعلماتها ـ 

ومدى اختالف تلك الممارسات باختالف جنس المعلمین والمعلمات وخبرتهم التدریسیة بالمدارس 

  .االبتدائیة المطبقة لنظام التقویم التربوي في دولة البحرین

  .عرف على أهم الصعوبات التي تواجههمـ كما هدفت إلى الت

  . معلم ومعلمة من معلمي الحلقة األولى من التعلیم االبتدائي) 300(ـ واختیرت عینة الدراسة من 

  ـ:ومن النتائج التي توصلت إلیها الدراسة

ـ أن المعلمین والمعلمات الذین شملتهم الدراسة یمارسون األسالیب الرئیسیة الثالثة المتضمنة في 

بدرجة مرضیة مع وجود فروق تعزى ) االختبارات بأنواعها والمالحظة وملف إنجاز الطالب(الستبانة ا

  .إلى الخبرة

                                                 
وري، أسالیب تقویم طالب المرحلة الثانویة في اللغة العربیة في ضوء األهداف التربویة في الجمهوریة الیمنیة أمنة الرزاق علي حمد الح -1

   83، ص1999، )14(دراسة تقویمیة، مجلة البحوث والدراسات التربویة، الیمن، العدد 
البتدائي في ظل نظام التقویم التربوي في البحرین، مجلة خلود علي مراد، أسالیب التقویم لدى معلمي ومعلمات الحلقة األولى من التعلیم ا -2

   115، ص2001، )2(العلوم التربویة، البحرین، العدد 
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  مجلة القلعة                       أسالیب التقویم التربوي وعالقتھا بالتحصیل الدراسي لدى طالب المرحلة الثانویة       
 )12(العدد                                         بسوق الجمعة من وجھة نظر األساتذة                                           

ـ أما بالنسبة إلى ممارسات المعلمین والمعلمات لكل واحدة من األسالیب الثالثة فقد دلت النتائج على 

  .تفاوتها

  )1() 2007) (المصري ومرعي(دراسة 

  ".اتجاهات طلبة جامعة اإلسراء الخاصة نحو أسالیب التقویم"بعنوان 

  ـ:وهدفت هذه الدراسة إلى

ـ التعرف على اتجاهات طلبة جامعة اإلسراء الخاصة نحو أسالیب التقویم المختلفة والفروق في هذا 

  .المتغیر باختالف التخصص والجنس ومستوى التحصیل والتفاعل بینهما

  .طالبًا وطالبة) 191(عینة الدراسة من ـ واختیرت 

  ـ:ومن النتائج التي توصلت إلیها الدراسة

ـ أن اتجاهات طلبة جامعة اإلسراء الخاصة نحو أسالیب التقویم المختلفة تعزى إلى وجود فروق في 

، بینما لم تظهر النتائج فروقًا في )جید فأعلى(اتجاهات الطلبة وفقًا لمستوى متغیر التحصیل 

  . االتجاهات نحو أسالیب التقویم وفقًا لمتغیرات الجنس والتخصص والتفاعل بینهما

  إجراءات الدراسة المیدانیة: اً رابع

 ـ:ستعرض الباحثة وصفًا إلجراءات الدراسة على النحو التالي

  :منهج الدراسة

استخدمت الباحثة في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي، للحصول على البیانات والمعلومات    

  .الالزمة لتحلیل واختبار الفرضیات

  :مجتمع وعینة الدراسة

تمع الدراسة األصلي من جمیع معلمي ومعلمات المرحلة الثانویة، بمنطقة سوق الجمعة یتكون مج     

معلمًا، وقد تم تطبیق أداة الدراسة على مجتمع الدراسة بالكامل، وقد ) 96(ترهونة، والبالغ عددهم 

، وهي تعتبر نسبة عالیة، تدل على تعاون المستجوبین %)80(معلمًا أي بنسبة ) 80(استجاب منهم 

  ـ  :واهتمامهم بموضوع الدراسة موزعین على ثالث مدارس كما یلي

  .معلمًا ومعلمة) 25(ـ مدرسة ثانویة سوق الجمعة 

  .معلمًا ومعلمة) 30(ـ مدرسة شهداء عبورة 

  .معلمًا ومعلمة) 25(ـ مدرسة شهداء الثورة 

  

  

                                                 
، )8(محمد المصري وآخرون، اتجاهات طلبة جامعة اإلسراء الخاصة نحو أسالیب التقویم، مجلة العلوم التربویة والنفسیة، األردن، العدد  -1

    65، ص2007
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  :البیانات الالزمة للدراسةأداة جمع 

استخدمت الباحثة االستبیان لغرض تحقیق أهداف الدراسة، فقامت بتصمیم استمارة استبیان اشتملت  

على محورین، حیث استخدمت المحور األول للتعرف على االختبارات المقالیة، وعالقتها بالتحصیل 

فقرات، أما المحور الثاني فتكون من  )8(الدراسي لدى طالب المرحلة الثانویة، وتكون المحور من 

فقرات وضعت لتعرف على االختبارات الموضوعیة، وعالقتها بالتحصیل الدراسي لدى طالب ) 8(

  .المرحلة الثانویة

  وتم ذلك من خالل: التحقق من صدق االستبیان

  صدق المحكمین. 1

یدل الصدق على مدى قیاس الفقرات للظاهرة المراد قیاسها، وهو من الشروط الضروریة، والالزمة      

لبناء االختبارات، والمقاییس والصدق، وان أفضل طریقة لقیاس الصدق هو الصدق الظاهري، والذي 

هو عرض فقرات المقیاس على مجموعة من الخبراء، للحكم على صالحیتها، وقد تحقق صدق 

المقیاس ظاهریًا، من خالل عرض الفقرات على مجموعة من المتخصصین، وقد تم األخذ في نظر 

  .االعتبار جمیع المالحظات التي قدمت من قبل المحكمین

  صدق االتساق البنائي لمحاور الدراسة

  محاور الدراسة وٕاجمالي االستبیانمعامل االرتباط بین ) 1(جدول 

 المحــــــاور ت
عدد 

 الفقرات
معامل 

 االرتباط
قیمة الداللة 

 اإلحصائیة

 0.000 0.811 8 االختبارات المقالیة وعالقتها بالتحصیل الدراسي 1

 0.000 0.673 8 االختبارات الموضوعیة وعالقتها بالتحصیل الدراسي 2

االختبارات (أن قیمة معامل االرتباط بین إجمالي االستبیان ومحور ) 1(لقد بینت النتائج في الجدول 

االختبارات (، وبین إجمالي االستبیان ومحور )0.811(تساوي ) وعالقتها بالتحصیل الدراسيالمقالیة 

، وكانت قیم الداللة اإلحصائیة دالة )0.673(تساوي ) وعالقتها بالتحصیل الدراسيالموضوعیة 

  0.05ا أقل من حیث كانت قیم الداللة اإلحصائیة جمیعه 0.05إحصائیًا عند مستوى المعنویة 

  :التحقق من ثبات االستبیان

وهو االتساق في نتائج المقیاس، إذ یعطي النتائج نفسها بعد تطبیقه مرتین في زمنین مختلفین      

  :لالتساق الداخلي) ألفا(معامل :على اإلفراد أنفسهم، وتم حساب الثبات بطریقة معامل ألفا كرونباخ

إن معامل ألفا یزودنا بتقدیر جید في أغلب المواقف، وتعتمد هذه الطریقة على اتساق أداء الفرد      

  واقل من ذلك تكون ) 0.6(من فقرة إلى أخرى، وأن قیمة معامل ألفا للثبات تعد مقبولة إذا كانت 

  مجلة القلعة                       أسالیب التقویم التربوي وعالقتھا بالتحصیل الدراسي لدى طالب المرحلة الثانویة       
 )12(العدد                                         بسوق الجمعة من وجھة نظر األساتذة                                           
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  مجلة القلعة                       ة       أسالیب التقویم التربوي وعالقتھا بالتحصیل الدراسي لدى طالب المرحلة الثانوی
 )12(العدد                                         بسوق الجمعة من وجھة نظر األساتذة                                           

استمارة، وقد ) 80(منخفضة، والستخراج الثبات وفق هذه الطریقة تم استخدام االستمارات البالغ عددها

) 0.722" (وعالقتها بالتحصیل الدراسياالختبارات المقالیة "كانت قیمة معامل ألفا لثبات محور 

، وبلغ معامل الثبات إلجمالي )0.801" (وعالقتها بالتحصیل الدراسياالختبارات الموضوعیة "ولمحور 

ذات داللة جیدة ألغراض  ، وبالتالي یمكن القول إنها معامالت)0.811(لالستبیان بهذه الطریقة 

 .الدراسة، ویمكن االعتماد علیها في تعمیم النتائج

  یوضح معامل ثبات محاور االستبیان) 2(الجدول رقم 

 المحور ت
عدد 

 الفقرات

معامل 

 ألفا

 0.722 8 االختبارات المقالیة وعالقتها بالتحصیل الدراسي 1

 0.801 8 االختبارات الموضوعیة وعالقتها بالتحصیل الدراسي 2

 0.811 16 إجمالي االستبیان

  :أسالیب التحلیل اإلحصائي للبیانات

نحتاج في بعض األحیان إلى حساب بعض المؤشرات، التي یمكن االعتماد علیها في وصف       

الظاهرة من حیث القیمة التي تتوسط القیم أو تنزع إلیها القیم، ومن حیث التعرف على مدى تجانس 

البیاني القیم التي یأخذها المتغیر، وأیضا ما إذا كان هناك قیم شاذة أم ال، واالعتماد على العرض 

وحدة ال یكفى، لذا فإننا بحاجة لعرض بعض المقاییس اإلحصائیة، التي یمكن من خاللها التعرف 

على خصائص الظاهرة محل الدراسة، وكذلك إمكانیة مقارنة ظاهرتین أو أكثر، ومن أهم هذه 

 :المقاییس مقاییس النزعة المركزیة والتشتت، وقد تم استخدام األتي

 لتحدید عدد التكرارات، والنسبة المئویة للتكرار التي تتحصل علیه كل إجابة،  :ةالتوزیعات التكراری

ویعطي صورة أولیة عن  ،منسوبا إلى إجمالي التكرارات، وذلك لتحدید األهمیة النسبیة لكل إجابة

  .إجابة أفراد مجتمع الدراسة على العبارات المختلفة

 اختبار التوزیع الثنائيBinomial– test) (: لتحدید جوهریة الفروق بین نسب االجابة الثنائیة.  

 لتحدید العالقة بین كل محور من محاور االستبیان وٕاجمالي االستبیان: معامل االرتباط.  

 االستبیان(لتحدید ثبات أداة الدراسة : معامل الفا كرونباخ( 

 تحلیل النتائج وتفسیرها: خامساً 

تها بالتحصیل الدراسي لدى طالب المرحلة الثانویة من االختبارات المقالیة وعالق: المحور األول

 وجهة نظر األساتذة
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  مجلة القلعة                       أسالیب التقویم التربوي وعالقتھا بالتحصیل الدراسي لدى طالب المرحلة الثانویة       
 )12(العدد                                         بسوق الجمعة من وجھة نظر األساتذة                                           

  یبین التوزیعات التكراریة لالختبارات المقالیة وعالقتها بالتحصیل الدراسي) 3(جدول 

 الفقرة ت
 ال نعم

 الترتيب
 %النسبة العدد %النسبة العدد

 السابع 43.75 35 56.25 45 تستخدم األسئلة التي تتطلب إبداء الرأي الشخصي 1

 األول 1.25 1 98.75 79 تركز على األسئلة التي تكون متنوعة من جميع الدروس 2

 الرابع 23.75 19 76.25 61 تركز على األسئلة التي تتطلب من الطالب االختصار 3

 الثالث 22.5 18 77.5 62 صياغة أسئلة االمتحاناتتبدل جهداً كبيراً عند  4

 الخامس 33.75 27 66.25 53 تعتمد على األسئلة التي تقيس قدرة الطالب على التوسع في اإلجابات 5

 السادس 35 28 65 52 تترك المجال للطالب في التعبير عن موضوع االختبار بحرية 6

 الثاني 10 8 90 72 الموجودة لدى الطالبتستخدم األسئلة التي تقيس جميع القدرات  7

 الثامن 92.5 74 7.5 6 تستعمل األسئلة التي تتطلب وقتاً طويالً للتصحيح 8

  32.81 210 67.19 430 اإلجمالي

أن المعلمین بالمرحلة الثانویة یركزون بالدرجة األولى على ) 3(وأظهرت النتائج في الجدول رقم     

، یلي ذلك استخدام األسئلة %)98.75(األسئلة المتنوعة في جمیع الدروس، فقد بلغت نسبة االتفاق 

لمون جهدًا كبیرًا ، وفي الترتیب الثالث بذل المع%)90(التي تقیس قدرات الطالب بنسبة اتفاق بلغت 

، یلي ذلك التركیز على األسئلة %)77.5(عند صیاغة األسئلة في االمتحانات، بنسبة اتفاق قیمتها 

، ثم االعتماد على األسئلة التي %)76.25(التي تتطلب من الطالب االختصار بنسبة بلغت قیمتها 

، وفي الترتیب السادس %)66.25(تقیس قدرة الطالب على التوسع في اإلجابات بنسبة اتفاق بلغت 

، یلي ذلك استخدام %)65(ترك المجال للطالب في التعبیر عن موضوع االختبار بحریة بنسبة بلغت 

، وأخیرًا استخدام األسئلة التي %)56.25(األسئلة التي تتطلب إبداء الرأي بنسبة منخفضة بلغت 

بلغت نسبة االتفاق على إجمالي  ، وقد%)7.5(تتطلب وقتا طویًال للتصحیح بنسبة منخفضة وتساوي 

  %).50(وهي أكبر من %) 67.19(االختبارات المقالیة 

  

  یبین نتائج اختبار التوزیع الثنائي لالختبارات المقالیة وعالقتها بالتحصیل الدراسي) 4(جدول 

P ال نعم  المحور
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V
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e

 

وى
ست
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ا

 

 واالختبارات المقالية وعالقتها بالتحصيل الدراسي
 210 430 العدد

 مرتفع 0.000
 32.81 67.19 %النسبة

أن نسبة االتفاق على الفقرات المتعلقة باالختبارات المقالیة بلغت ) 4(لقد بینت النتائج في الجدول رقم 

، وكانت قیمة الداللة اإلحصائیة %)32.81(، في حین كانت نسبة عدم االتفاق %)67.19(

، وهذا یشیر إلى إن  االختبارات 0.05تساوي صفرًا وهي أقل من  )P-Value(لالختبار الثنائي 

  .المقالیة وعالقتها بالتحصیل الدراسي بالمرحلة الثانویة كانت مرتفعة
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  مجلة القلعة                       أسالیب التقویم التربوي وعالقتھا بالتحصیل الدراسي لدى طالب المرحلة الثانویة       
 )12(العدد                                         بسوق الجمعة من وجھة نظر األساتذة                                           

االختبارات الموضوعیة وعالقتها بالتحصیل الدراسي لدى طالب المرحلة الثانویة من : المحور الثاني

  وجهة نظر األساتذة

  یبین التوزیعات التكراریة لالختبارات الموضوعیة وعالقتها بالتحصیل الدراسي) 5(جدول    

 الفقرة ت

 ال نعم

 الترتيب
 العدد

النسبة

% 
 %النسبة العدد

 األول 1.25 1 98.75 79 تقوم بصياغة األسئلة التي تتطلب إجابات محددة 1

 الثالث 7.5 6 92.5 74 الصواب والخطأتركز على األسئلة التي تتطلب التمييز بين  2

 السادس 35 28 65 52 تستخدم األسئلة التي تحتاج إلى عناية كبيرة في انتقاء اإلجابات المحتملة 3

 الرابع 25 20 75 60 تصيغ األسئلة التي تتطلب اختيار إجابة من خيارات متعددة 4

 الثاني 2.5 2 97.5 78 الفراغاتتقوم بصياغة األسئلة التي تتطلب من الطالب إكمال  5

 الثالث 7.5 6 92.5 74 تصيغ األسئلة التي يقوم فيها الطالب بالربط بين عنصرين 6

 الخامس 27.5 22 72.5 58 تستخدم األسئلة التي تدفع الطالب إلى التخمين 7

 السابع 57.5 46 42.5 34 تستخدم األسئلة التي تتطلب مهارات عالية عند إعدادها 8

  20.47 131 79.53 509 اإلجمالي

أن االعتماد على األسئلة التي تتطلب إجابات محددة، هو أكثر ) 5(بینت النتائج في الجدول رقم 

، یلي ذلك استخدام األسئلة التي %)98.75(االختبارات الموضوعیة اتفاقًا، فقد بلغت نسبة االتفاق 

، وفي الترتیب الثالث التركیز على %)97.5(بلغت تتطلب من الطالب إكمال الفراغات بنسبة اتفاق 

األسئلة التي تتطلب التمییز بین الصواب والخطأ، وكذلك االعتماد على األسئلة التي تتطلب من 

، وفي الترتیب الرابع االعتماد على األسئلة %)92.5(الطالب الربط بین عنصرین، بنسبة اتفاق قیمتها 

، یلي ذلك استخدام %)75(إجابات متعددة بنسبة اتفاق بلغت التي تتطلب اختیار إجابة من بین 

، وفي الترتیب السادس %)72.5((األسئلة التي تتطلب من الطالب التخمین بنسبة اتفاق بلغت 

، وأخیرًا %)65(استخدام أسئلة تحتاج إلى عنایة كبیرة في انتقاء اإلجابات المحتملة بنسبة قیمتها 

، وقد بلغت نسبة االتفاق على %)42.5(الیة عند إعدادها بنسبة قیمتها استخدام أسئلة تتطلب مهارة ع

  %).50(وهي أكبر من %) 79.53(إجمالي االختبارات الموضوعیة 

  یبین نتائج اختبار التوزیع الثنائي لالختبارات الموضوعیة وعالقتها بالتحصیل الدراسي) 6(جدول 
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 الموضوعية وعالقتها بالتحصيل الدراسياالختبارات 
 131 509 العدد

 مرتفع 0.000

 20.47 79.53 %النسبة

إن نسبة االتفاق على الفقرات المتعلقة باالختبارات الموضوعیة ) 6(لقد بینت النتائج في الجدول رقم 

  ، وكانت قیمة الداللة اإلحصائیة %)20.47(، في حین كانت نسبة عدم االتفاق %)79.53(بلغت 
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وهذا یشیر إلى إن االختبارات  0.05تساوي صفرًا وهي أقل من  )P-Value(لالختبار الثنائي 

  .تفعةالموضوعیة وعالقتها بالتحصیل الدراسي بالمرحلة الثانویة كانت مر

  نتائج الدراسة: سادساً 
  ـ:توصلت الدراسة إلى النتائج التالیة

االختبارات المقالیة حیث یرى المعلمون أنهم یستعملون %) 19.67(ـ تحقیق الفرضیة األولى بنسبة 1

في تقویم تحصیل طالبهم أثناء فترة االمتحانات، وأنهم یركزون على األسئلة المتنوعة في جمیع 

الدروس، ویركزون أیضًا على األسئلة التي تقیس قدرات الطالب، وأنهم یبدلون جهدًا كبیرًا عند 

  .صیاغة األسئلة في االمتحانات

المعلمون أن االختبارات الموضوعیة لها عالقة بالتحصیل  ـ تحقیق الفرضیة الثانیة حیث یرى2

الدراسي لدى طالب المرحلة الثانویة، فاالختبارات الموضوعیة تستعمل بكثرة في هذه المرحلة، وهذا 

راجع لمستوى الطالب، وأكثر األسئلة استعماال هي أسئلة مأل الفراغات، وأسئلة الصواب والخطأ، 

  .  بطواالختیار من متعدد، والر 

ومن هنا ترى الباحثة أن أسالیب التقویم التربوي، المتبعة في تقویم التحصیل الدراسي للطالب، التي تم 

إجراء الدراسة علیها، وهي االختبارات المقالیة، واالختبارات الموضوعیة، كانت مستخدمة بنسبة 

  .مرتفعة

  توصیات الدراسة: سابعاً 

  ـ:توصي الدراسة بما یلي في ضوء النتائج التي تم التوصل إلیها

  .ـ عقد ندوات تربویة تبرز دور أسالیب التقویم التربوي في إنجاح العملیة التعلیمیة1

  .ـ تحفیز المعلمین على استخدام أسالیب التقویم التربوي في تقویم تحصیل طالبهم2

  .بهم وتقویمهمـ العمل على تخفیف األعباء والمهام المناطة بالمعلمین، لیتمكنوا من متابعة طال3

  مقترحات الدراسة: ثامناً 

  ـ :في ضوء النتائج التي تم التوصل إلیها تقترح الباحثة الدراسات التالیة

  .إجراء دراسات مماثلة على مراحل التعلیم األخرى، وبمتغیرات أخرى في هذا الموضوع .1

إجراء دراسة مماثلة للتعرف على أسالیب التقویم، وعالقتها بالتحصیل الدراسي في مادة   .2

 .معینة

 .إجراء دراسة على مستوى لیبیا  .3

4.  

  مجلة القلعة                          أسالیب التقویم التربوي وعالقتھا بالتحصیل الدراسي لدى طالب المرحلة الثانویة    
 )12(العدد                                         بسوق الجمعة من وجھة نظر األساتذة                                           
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  مجلة القلعة                       أسالیب التقویم التربوي وعالقتھا بالتحصیل الدراسي لدى طالب المرحلة الثانویة       

 )12(العدد                                         بسوق الجمعة من وجھة نظر األساتذة                                           

  المراجع

  الكتب: أوالً 

، علم النفس التربوي، الطبعة الثامنة، دار المسیرة للنشر )2011(أبو جادو، صالح  محمد،  .1

  . والتوزیع، عمان، األردن

، القیاس والتقویم في التربیة وعلم النفس، )2002(أبو حویج، مروان، الخطیب، إبراهیم،  .2

  .الطبعة األولى، الدار العلمیة الدولیة للنشر والتوزیع، األردن

، القیاس والتقویم التربوي، الطبعة الثانیة، دار المسیرة )2009(أبو عالم، صالح الدین،  .3

  .للنشر والتوزیع، عمان، األردن

، التقویم الشامل للمؤسسة المدرسیة، الطبعة األولى، دار الفكر )2007(الحریري، راقدة عمر،  .4

  .للطباعة والنشر، عمان، األردن

، سیكولوجیة الفروق الفردیة والتفوق العلمي، الطبعة األولى، )2004(الخالدي، أدیب محمد،  .5

  .دار الشروق، عمان، األردن

قیاس والتقویم التربوي الحدیث، الطبعة األولى، دار الفكر ، ال)2004(الدوسري، راشد حماد،  .6

  . للطباعة والنشر، عمان، األردن

، مبادئ القیاس والتقویم في التربیة، الطبعة الثالثة، دار )2002(الزیود، نادر، علیان، هشام،  .7

  .الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، عمان، األردن

الدراسي والعوامل المؤثرة به، دار الرضوان ، التحصیل )2013(السلخي، محمود جمال،  .8

  .للنشر والتوزیع، عمان، األردن

، القیاس والتقویم في التربیة والتعلیم، الطبعة األولى، دار )2002(الصراف، قاسم علي،  .9

  .الكتاب الحدیث، الكویت

ة ، االتجاهات المعاصرة في التربیة والتعلیم، الطبع)2008(العزباوي، محمد عبد العزیز،  .10

  .األولى، مكتبة المجتمع العربي، األردن

، علم النفس التربوي، دار المعرفة الجامعیة، )1996(العیسوي، عبد الرحمن محمد،  .11

  .اإلسكندریة، مصر

، علم النفس التربوي، الطبعة األولى، دار الحامد، عمان، )2009(العلوان، أحمد فالح،  .12

  .األردن

والتعلم وعلم النفس، الطبعة األولى، دار أسامة للنشر ، التعلیم )2011(العیاصرة، ولید رفیق، .13

  .والتوزیع، عمان، األردن
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  مجلة القلعة                       أسالیب التقویم التربوي وعالقتھا بالتحصیل الدراسي لدى طالب المرحلة الثانویة       
 )12(العدد                                                   بسوق الجمعة من وجھة نظر األساتذة                                 

، أصول التقویم واإلشراف في النظام التربوي،الطبعة األولى، مؤسسة )2007(الفرج،وجیه،  .14

  .الورق، عمان، األردن

، التحصیل الدراسي وعالقته بالتوافق المنزلي، الطبعة الثانیة، )2009(حسین، أحمد محمد،  .15

  .العلم، بیروت، لبنان مكتبة دار

، علم النفس التربوي، الطبعة األولى، دار النهضة العربیة، بیروت، )2004(سلیم، مریم،  .16

  . لبنان

، التعلم والتقویم األكادیمي، الطبعة األولى، دار الصفاء، عمان، )2009(ـ شحادة، نعمان،  .17

  .األردن

  .لبة، جریدة الرأي، األردن، العوامل التي تؤثر على تحصیل الط)2009(عبید، إدوارد،  .18

، أسالیب التقویم التربوي، الطبعة األولى، دار أسامة للنشر، عمان، )2011(عثمان، محمد،  .19

  . األردن

، المعلم الفاعل والتدریس الفعال، الطبعة األولى، دار )1996(عدس، محمد عبد الرحیم،  .20

  .الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، عمان، األردن

، في القیاس والتقییم، الطبعة الرابعة، دار )1999(مصلح، خالد حسین، عریفج، سامي،  .21

  .مجدالوي للنشر، األردن

، الكفایات التدریسیة وتقنیات التدریس، الطبعة )2011(علوان، عامر إبراهیم وآخرون،  .22

  .األولى، دار الیازوري، عمان، األردن

ؤسسة فینوس العالمیة للنشر، ، مدخل في التربیة، م)1999(فضل، عبد اهللا بشیر وآخرون،  .23

  .لیبیا

، تقویم نمو الطفل، الطبعة األولى، دار المسیرة للنشر، عمان، )2008(قطامي، نایفة،  .24

  .األردن

، المناهج الدراسیة، الطبعة األولى، مصر العربیة للنشر، )2008(قندیل، أحمد إبراهیم،  .25

  .القاهرة

قویم التربوي، الطبعة األولى، دار ، تطورات معاصرة في الت)2011(مجید، سوسن شاكر،  .26

  .الصفاء للنشر، عمان، األردن

، القیاس والتقویم في التربیة وعلم النفس، الطبعة األولى، دار المسیرة )2000(ملحم، سامي،  .27

  .للنشر والتوزیع، عمان، األردن
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  مجلة القلعة                       أسالیب التقویم التربوي وعالقتھا بالتحصیل الدراسي لدى طالب المرحلة الثانویة       
 )12(العدد                                         بسوق الجمعة من وجھة نظر األساتذة                                           

  المجالت والمؤتمرات: ثانیاً 

، أسالیب تقویم طالب المرحلة الثانویة في اللغة )1999(الحوري، أمنة الرزاق علي حمد،  .1

العربیة في ضوء األهداف التربویة في الجمهوریة الیمنیة دراسة تقویمیة، مجلة البحوث 

  ). 14(والدراسات التربویة، الیمن، العدد 

اتجاهات طلبة جامعة اإلسراء الخاصة نحو ، )2007(المصري، محمد، مرعي، توفیق ،  .2

  ).8(أسالیب التقویم، مجلة العلوم التربویة والنفسیة، األردن، العدد 

، فاعلیة طرق التدریس وأسالیب التقویم المستخدمة في كلیات )1995(محمد، مصطفى زاید،  .3

المصریة للمناهج  التربیة في تحقیق األهداف التربویة، المؤتمر القومي السنوي الثاني، الجمعیة

  .وطرق التدریس

، أسالیب التقویم لدى معلمي ومعلمات الحلقة األولى من التعلیم )2001(مراد، خلود علي،  .4

االبتدائي في ظل نظام التقویم التربوي في البحرین، مجلة العلوم التربویة، البحرین، العدد 

)2 .(  
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  معوقات تطبيق نظام اجلودة يف مؤسسات التعليم العايل                           

 دراسة میدانیة على بعض رؤساء مكاتب الجودة في بعض الجامعات اللیبیة

  )(لیلى العارف. د 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :المقدمة

تسعى مؤسسات التعلیم العالي إلى تحقیق الجودة والتمیز نتیجة التقدم العلمي والتكنولوجي الهائل      

بهدف التحسین في المستوى التعلیمي ومخرجات العملیة التعلیمیة ، ولتحقیق جودة األداء وسد 

 .كفاءة عالیةمتطلبات سوق العمل ، حیث أنها تقوم بتنمیة الموارد البشریة في كافة التخصصات ب

إن جودة التعلیم تعني قدرة التعلیم على تحقیق التعلم الرصین ، والذي یؤدي بذوره إلى إكساب      

المتعلم مقومات التفكیر الصحیح ، وأصول المواطنة الصالحة والتعایش مع اآلخرین بسالم   والتعامل 

ة بتفوق وتمكن في جمیع مراحل بذكاء مع القضایا العامة والخاصة على السواء ، ومواصلة الدراس

  .1التعلیم 

وتعتمد الجودة في مؤسسات التعلیم العالي على العدید من األدوات واإلجراءات واألنظمة وذلك   

لتطبیق نظام متمیز في ظل التحسین اإلداري لهذه المؤسسات والرفع من مستواها ، فهي أداة المجتمع 

  .نحو النمو والتطور 

تطبیق الجودة إلى تحسین مستوى المؤسسة التعلیمیة ، وتخطیط البرامج حیث یهدف نظام     

وتحدیث المناهج ، والربط بین المؤسسة والمجتمع ، والتعاون مع مؤسساته المختلفة وتزویده بالقیادات 

  .المتدربة  ، وتحدید رؤیة واضحة للعمل برسالة هذه المؤسسة 

حتى قبل البدء في . ثرت في خططه ، واستراتیجیاته غیر أن هذا النظام اصتدم بمعوقات عدة أ    

التعریف عن رسالته ، وما حال مؤسساتنا المحلیة أال نسخة مطابقة لحال كافة المؤسسات العربیة التي 

وتشابهت بینهم هذه المعوقات، وظل نظام تطبیقه في تأرجح   وهو ما .. تعرقل هذا النظام في بدایته 

م هذه المعوقات ومحاولة ایجاد بعض الحلول لها من خالل خبرة رؤساء دفع الباحثة بالبحث عن أه

  .مكاتب الجودة العاملین في مؤسسات التعلیم العالي اللیبیة 

  

  

                                                 
() الجامعة اآلسمریة. بقسم التربیة وعلم النفس، كلیة اآلداب أستاذ مساعد  

1
إمكانیة تطبیق إدارة الجودة الشاملة على خدمات التعلیم  العالي من أجل التحسین المستمر وضمان ):  2012( إدریس ، جعفر عبد اهللا _ 

المجلد الثالث  العدد السابع ، . العربیة للعلوم والتكنولوجیا جودة المخرجات والحصول على االعتمادیة  مجلة اماراباك ، األكادیمیة األمریكیة 

  .41ص 
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  :مشكلة البحث وتساؤالته

تتمثل مشكلة البحث في التعرف على المعوقات التي تحول تطبیق نظام الجودة في مؤسسات     

 .التعلیم العالي من وجهة نظر بعض رؤساء مكاتب الجودة في بعض الجامعات اللیبیة

  :وتتحدد مشكلة البحث في التساؤالت اآلتیة 

  لتعلیم العالي ؟ما المعوقات التي تحد دون تطبیق نظام الجودة في مؤسسات ا_ 1

هل توجد فروق دالة جوهریة في درجة تقدیر المعوقات التي تحد دون تطبیق نظام الجودة  من _ 2

  مؤسسة وأخرى ؟ 

هل توجد فروق دالة جوهریة في درجة تقدیر المعوقات تبعا لمتغیر سنوات الخبرة لرؤساء أقسام _ 3

  الجودة في مؤسسات التعلیم العالي ؟

  :أهداف البحث 

  .التعرف على المعوقات التي تحد دون تطبیق نظام الجودة في مؤسسات التعلیم العالي  _1

التعرف على الفروق في درجة تقدیر المعوقات التي تحد دون تطبیق نظام الجودة  من مؤسسة _ 2

  . وأخرى 

لجودة في التعرف على الفروق في درجة تقدیر المعوقات تبعا لمتغیر سنوات الخبرة لرؤساء أقسام ا_ 3

  .مؤسسات التعلیم العالي 

  :أهمیة البحث  

تنبع أهمیة هذا البحث من حداثة موضوعه، وندرة الدراسات المحلیة التي تناولت الجودة في _ 1

  .مؤسسات التعلیم العالي 

معرفة المعوقات التي تحول دون تطبیق نظام الجودة في مؤسسات التعلیم العالي، والوقوف _ 2

  .وضع الحلول لها  عندها، ومحاولة

قد یفید هذا البحث رؤساء مكاتب الجودة في التعرف على سبل مواجهة هذه المعوقات وتوظیف _ 3

  .قدراتهم في تطبیق الجودة الشاملة في مؤسساتهم 

 :مصطلحات البحث وحدوده

نقصد بالمعوقات كل ما من شأنه أن یعیق أو یحد من عملیة تطبیق نظام ضمان  :المعوقات_ 

دة في مؤسسات التعلیم العالي، سواء تعلق األمر بالجانب القیادي على مستوى الوزارة، أو الجانب الجو 

اإلداري التنظیمي على مستوى المؤسسة، أو الجانب السلوكي لألطراف المعنیة بتطبیق نظام ضمان 

  .1الجودة والخاص بجانب مقاومة تطبیق النظام وأسبابها 

                                                 
كلیة ) رسالة دكتوراه. (آفاقه ومعوقاته_   تطبیق نظام ضمان الجودة في مؤسسات التعلیم العالي الجزائریة ) :  2014( رقاد ، صلیحة _ 1

  .135جامعة سطیف ،ص . العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر 
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هي نمط من األنماط اإلداریة التربویة الحدیثة : إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعلیم العالي  -

تعني بمجموعة من المعاییر واإلجراءات تنفذ عن طریق خطوات متدرجة ، تهدف إلى التحسین 

رؤساء . ئرإداریین  مدیري دوا. أكادیمیین. طالب( المستمر لكل من له عالقة بالحیاة الجامعیة من 

  .1مستخدمة كل اإلمكانات المتاحة وصوًال إلى معدالت الجودة العالمیة) لجان جودة

  :حدود البحث

  .طبق هذا البحث على رؤساء مكاتب الجودة بالجامعات اللیبیة : الحد البشري _ 

  . 2019/  2_ 1أجري هذا البحث خالل شهري : الحد الزماني _ 

  .البحث في مكاتب الجودة في بعض الجامعات اللیبیة أجري هذا : الحد المكاني _ 

  :الدراسات السابقة 

معوقات تطبیق إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات : بعنوان )  2012سعید العضاضي ( دراسة _ 1

  .التعلیم العالي 

لتعلیم تمثل الهدف العام لهذه الدراسة هو تحدید معوقات تطبیق إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات ا    

العالي ، كما هدفت لمعرفة ما إذا كانت هناك فروق دالة إحصائیا في تقدیر درجة أهمیة معوقات 

تطبیق إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعلیم العالي وفق متغیر التخصص، ووفق متغیر سنوات 

  .الخبرة 

 .ك خالد أستاذ في الكلیات النظریة بجامعة المل)  204(وتكونت عینة الدراسة من 

وأكدت نتائج الدراسة إلى أن أبرز المعوقات تمثلت في ضعف إدراك مفهوم التعلم مدى الحیاة      

  .وضعف الدعم المالي لألبحاث العلمیة، وضعف إمكانات المكتبة، وزیادة العبء التدریسي 

ؤسسات التعلیم كما أكدت وجود فروق في تقدیر درجة أهمیة معوقات تطبیق إدارة الجودة الشاملة في م

  .العالي وفق متغیر التخصص، وعدم وجود فروق وفق متغیر سنوات الخبرة 

معوقات تطبیق إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات : بعنوان ) 2015أمال عبادو ( دراسة  _ 2

  .التعلیم العالي الجزائریة من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس 

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على معوقات تطبیق إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعلیم      

العالي الجزائریة من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس، والتعرف على معوقات تطبیق إدارة الجودة 

غیر الرتبة الشاملة في مؤسسات التعلیم العالي الجزائریة من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس وفق مت

  .العلمیة، ووفق متغیر سنوات الخبرة

                                                 
معوقات تطبیق إدارة الجودة الشاملة في الجامعات الفلسطینیة بمحافظات غزة وسبل التغلب ) :  2008( مدوخ  ،  نصر الدین حمدي  _1

  .8غزة  ، ص . كلیة التربیة  الجامعة اإلسالمیة ). رسالة ماجستیر . (علیها
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نسانیة واالجتماعیة بجامعة عضو هیئة تدریس بكلیة العلوم اإل)  71(وتكونت عینة الدراسة من 

  .بسكرة

وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن أهم المعوقات هي ضعف االتصال بمؤسسات التوظیف لمعرفة     

خطة تدریبیة لتوعیة العاملین بمفهوم ضمان الجودة، وغموض معاییر  احتیاجاتهم، واالفتقار إلى

اختیار القیادات األكادیمیة، وقلة مشاركة أعضاء هیئة التدریس في الشراكة مع المراكز البحثیة 

وأوضحت الدراسة عدم وجود فروق دالة إحصائیا في تقدیر درجة أهمیة معوقات . العالمیة والمحلیة

ة الشاملة في مؤسسات التعلیم العالي وفق متغیر الرتبة العلمیة ووفق متغیر سنوات تطبیق إدارة الجود

  .الخبرة 

معوقات تطبیق إدارة الجودة : بعنوان )  2016یاسین العكیكزة & صلیحة رقاد ( دراسة _ 3

  . الشاملة في مؤسسات التعلیم العالي الجزائریة

رة الجودة الشاملة في الجامعات العمومیة في هدفت الدراسة إلى التعرف على معوقات تطبیق إدا

  . الجزائر من وجهة نظر مسؤولي وحدات ضمان الجودة بها 

 .مسؤوًال لوحدة ضمان الجودة )  28( وتكونت العینة من 

وتوصلت الدراسة إلى أن أبرز المعوقات تمثل في عدم وضوح سیاسة تطبیق نظام ضمان الجودة     

وعدم حرص وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي على توثیقها، عدم حرص اإلدارة العلیا للجامعة على 

مسؤول وحدة ادماج خلیة ضمان الجودة في الهیكل التنظیمي للجامعة، عدم منح الصالحیات الكافیة ل

ضمان الجودة ألداء مهامه، وعدم حرص اإلدارة العلیا للجامعة على متابعة مدى التقدم في عملیة 

تطبیق نظام ضمان الجودة والوقوف على ذلك ، الخوف من التقییم وبذل جهد إضافي  إلى جانب 

  .فقدان االستقاللیة والنفوذ 

  :المنهج واإلجراءات 

استخدمت الباحثة  المنهج الوصفي وهو األسلوب الذي یعتمد على دراسة الواقع، أو الظاهرة كما       

   .توجد في الواقع ویهتم بوصفها

ویستخدم هذا المنهج لجمع المعلومات من المصادر والمراجع المرتبطة بموضوع الدراسة، وال         

المعلومات وتحلیلها واستخالص دالالت ذات مغزى  یقف عند حد الوصف بل یتعداه إلى مرحلة تفسیر

ومن ثم اقتراح آلیات قائمة على أسس تفید في الوقوف على المشكلة، ورصد األسباب الكامنة ورائها، 

  .علمیة من منظور تربوي قد تفید في التغلب على تلك المشكالت

  :مجتمع البحث وعینته 
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تكون مجتمع البحث من رؤساء مكاتب الجودة في الجامعات اللیبیة، وذلك ألنهم األقرب إلى معرفة  

وتشخیص المعوقات والمشاكل التي تعیق تطبیق نظام ضمان الجودة ، وتم اختیار عینة قصدیة بلغت 

دسة بجامعة المرقب  بني ولید، كلیة الهن: رؤساء مكاتب للجودة في الجامعات التالیة)  7( قوامها 

الزنتان، النجم الساطع البریقة ، الجامعة اآلسمریة، جامعة الزیتونة ، جامعة مصراتة ، وكان من 

المفترض آخذ كافة أفراد مجتمع البحث ، لكن لضیق الوقت ، ولعدم تعاون بعض رؤساء المكاتب ، 

  .ولصعوبة الوصول للبعض اآلخر ، اكتفت الباحثة بعینة بسیطة 

 :أداة البحث 

المعوقات التي تحد دون تطبیق نظام الجودة في مؤسسات لمعرفة استخدمت الباحثة  االستبانة       

سعید ( وتم استخدام استبیان من إعداد . ، وتقدیم بعض الحلول والتوصیـــــات التعلیم العالي 

  ) . 2012العضاضي 

  :نتائج البحث ومناقشتها  

ما المعوقات التي تحد دون تطبیق نظام الجودة في  : وهوالنتائج المتعلقة بالسؤال  األول _ 1

  مؤسسات التعلیم العالي ؟

لإلجابة عن هذا السؤال ثم تبویب البیانات ومعالجتها إحصائیًا باستخراج النسب المئویة ألكبر تكرار _ 

  :   للفقرة إلجابات أفراد العینة باستخدام المعادلة اإلحصائیة اآلتیة 

، وجاءت النتائج على النحو الذي تشیر إلیه بیانات %   100× ) مج ك ÷ ك = (  التكرار النسبي  

  :الجداول  التالیة 

 : معوقات تتعلق بالهیئة اإلداریة: المجال األول 

  على الفقرات اليت تتعلق مبعوقات ا�ال األول النسب املئوية إلجابات أفراد العينة يوضح 01جدول 

رقم 

 الفقرة

  

 فقرات املقياس

  النسبة  درجة املعوق

منخف متوسطة مرتفعة املئوية

 ضة

أكرب 

 تكرار

عدم االهتمام من قبل  1

 .اإلداريني لقانون اجلامعة 

5 1 1 5 71% 

غياب النزاهة والشفافية عند  2

 .التوظيف 

4 2 1 4 57% 

 %43 3 3 1 3 .غياب الثقة بني اإلداريني  3

قلة احرتام اإلداريني للسلم  4

 .اإلداري يف العمل 

6 1 0 6 86% 

 %100 7 0 0 7عدم قيام إدارة اجلامعة  5
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بتدريب اإلداريني على 

حتديد املشاكل ، ومن مث 

 حلها

إمهال إدارة اجلامعة لشكاوي  6

 .واقرتاحات اإلداريني 

6 1 0 6 86%  

  

 

عدم تشجيع إدارة اجلامعة  7

على املشاركة يف املؤمترات 

 .والندوات العلمية 

6 1 0 6 86%  

 

تضخم عدد اإلداريني  8

 بالنسبة للمهام املوكلة إليهم

3 2 2 3 43% 

ضعف عمل اجلامعة على  9

تنمية كفايات العاملني من 

 .خالل تدريبهم 

7 0 0 7 100% 

ضعف العالقات اإلنسانية  10

 .بني اإلدارة والعاملني 

0 3 4 4 57% 

وجود درجة عالية من  11

القرارات يف  املركزية يف اختاذ

 .اجلامعة 

1 5 1 5 71% 

 

من خالل بیانات الجدول السابق یالحظ أن أهم معوقات تطبیق نظام الجودة التي تتعلق بالهیئة  

اإلداریة تمثلت في معوقین رئیسین هما  عدم قیام إدارة الجامعة بتدریب اإلداریین على تحدید المشاكل 

، وضعف عمل الجامعة على ) 2012العضاضي ( النتیجة مع دراسة ، ومن ثم حلها ، واتفقت هذه 

تنمیة كفایات العاملین من خالل تدریبهم ، تلیهما قلة احترام اإلداریین للسلم اإلداري في العمل، وٕاهمال 

إدارة الجامعة لشكاوي واقتراحات اإلداریین، وعدم تشجیع إدارة الجامعة على المشاركة في المؤتمرات 

 .من مجموع إجابات أفراد العینة% 86العلمیة بنسبة  والندوات

 .معوقات تتعلق بالهیئة التدریسیة : المجال الثاني 

  على الفقرات اليت تتعلق مبعوقات ا�ال الثاين النسب املئوية إلجابات أفراد العينة يوضح 02جدول 
   رقم الفقرة

 فقرات املقياس

  النسبة  درجة املعوق

 أكرب تكرار منخفضة متوسطة مرتفعة املئوية

عدم مالئمة أعداد أعضاء هيئة  1

 .التدريس بالنسبة لعدد الطالب 

6 1 0 6 86% 

ضعف الكفاءة األكادميية لبعض  2

 أعضاء هيئة التدريس 

3 3 1 3 43% 

افتقار بعض أعضاء هيئة التدريس  3

 .للخربات الرتبوية الكافية 

4 3 0 4 57% 

التدريس استخدام أعضاء هيئة  4

 .للوسائل التقليدية يف التدريس 

6 1 0 6 86% 

قلة توفر حوافز كافية ألعضاء هيئة  5

 .التدريس 

7 0 0 7 100% 
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قلة توفر التخصصات املطلوبة  6

 .ألعضاء هيئة التدريس 

5 2 0 5 71% 

ضعف التزام بعض أعضاء هيئة  7

 .التدريس بقوانني اجلامعة 

4 2 1 4 57%  
 

أعضاء هيئة التدريس للمعرفة افتقار  8

 .الكافية مببادئ إدارة اجلودة الشاملة 

6 1 0 6 86% 

قلة اهتمام إدارة اجلامعة خبلق روح  9

معنوية عالية لدى أعضاء هيئة 

 التدريس 

7 0 0 7 100% 

قلة تعاون أعضاء هيئة التدريس مع  10

 القسم والكلية 

4 1 2 4 57% 

بني أعضاء ضعف العالقات اإلنسانية  11

 .هيئة التدريس 

2 1 4 4 57% 

  

من خالل بیانات الجدول السابق یالحظ أن أهم معوقات تطبیق نظام الجودة التي تتعلق بالهیئة 

قلة اهتمام إدارة الجامعة . اإلداریة تمثلت في مشكلتین قلة توفر حوافز كافیة ألعضاء هیئة التدریس 

ة لدى أعضاء هیئة التدریس ، عدم مالئمة أعداد أعضاء هیئة التدریس بالنسبة بخلق روح معنویة عالی

افتقار أعضاء هیئة . استخدام أعضاء هیئة التدریس للوسائل التقلیدیة في التدریس . لعدد الطالب 

  .التدریس للمعرفة الكافیة بمبادئ إدارة الجودة الشاملة 

  .امعیة معوقات تتعلق بالمنشأة الج: المجال الثالث 

 على الفقرات اليت تتعلق مبعوقات ا�ال الثالث النسب املئوية إلجابات أفراد العينة يوضح 03جدول 

رقم 

 الفقرة

  

 فقرات املقياس

  النسبة  درجة املعوق

منخف متوسطة مرتفعة املئوية

 ضة

أكرب 

 تكرار

وجود اجلامعة ببيئة تعج  1

 .بالضوضاء 

5 2 0 5 71% 

األمن والسالمة غياب عوامل  2

 .يف املباين 

7 0 0 7 100% 

قلة مراعاة شروط السالمة  3

واإلجراءات املتبعة يف حالة 

 .الطوارئ 

7 0 0 7 100 % 

افتقار اجلامعة لساحات   4

 .كافية للطالب 

6 1 0 6 86% 

ازدحام القاعات الدراسية  5

 .بالطالب 

5 2 0 5 71% 

ضعف الصيانة الدورية ملرافق  6

 .اجلامعة 

7 0 0 7 100%  
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ضعف مستوى اخلدمات  7

 .املقدمة من قبل الكافترييا 

4 3 0 4 57%  

 

ضعف أماكن املطالعة  8

 .ملرتادي املكتبة من الطلبة 

6 1 0 6 86% 

ضعف توفر التهوية املناسبة  9

 .يف القاعات الدراسية 

5 2 0 5 71% 

جماورة قاعات الدراسة  10

لبعضها البعض يشيع 

 .الصخب والضوضاء 

5 2 0 5 71% 

ضعف كفاية املختربات  11

العلمية ملمارسة التجارب 

 .العلمية 

5 2 0 5 71% 

 %100 7 0 0 7 .تكرار انقطاع الكهرباء  12

 %100 7 0 0 7 .قلة خمتربات احلاسوب  13

من خالل بیانات الجدول السابق یالحظ أن أهم المعوقات تمثل في غیاب عوامل األمن       

والسالمة في المباني ، وعدم مراعاة شروط السالمة واإلجراءات المتبعة في حالة الطوارئ  وضعف 

الذي یؤثر الصیانة الدوریة لمرافق الجامعة ، وتكرار انقطاع الكهرباء ، وقلة مختبرات الحاسوب  األمر 

سلبًا على الطالب وعضو هیئة التدریس على حد سواء ، بل یعرقل مسیرة العملیة التعلیمیة في هذه 

باإلضافة إلى مشكلة ضعف أماكن المطالعة لمرتادي المكتبة من الطلبة ، وقد اتفقت . المؤسسات 

  ). 2012العضاضي ( هذه النتیجة مع دراسة 

 .لبحث العلمي معوقات تتعلق با: المجال الرابع 

  على الفقرات اليت تتعلق مبعوقات ا�ال الرابع النسب املئوية إلجابات أفراد العينة يوضح 04جدول 

رقم 

 الفقرة

  

 فقرات املقياس

  النسبة  درجة املعوق

منخف متوسطة مرتفعة املئوية

 ضة

أكرب 

 تكرار

تركيز األحباث العلمية على  1

 .مواضيع تقليدية 

5 2 0 5 71% 

ضعف التعاون بني اجلامعة  2

واملؤسسات احمللية والعاملية يف 

 .البحث العلمي 

6 1 0 6 86% 

شح احلوافز املادية واملعنوية  3

اليت تقدمها اجلامعة إلثراء 

 .البحث العملي 

7 0 0 7 100% 

قلة امليزانية املخصصة  4

 .للبحث العلمي 

7 0 0 7 100% 

 %86 6 0 1 6غياب التعاون بني الباحثني  5
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 .اجلامعات املختلفة يف 

افتقار اجلامعة إىل مراكز �تم  6

 .باملعلومات واإلحصائيات 

7 0 0 7 100%  

 

عدم توفر إسرتاتيجية وطنية  7

 .للبحث العلمي يف ليبيا 

6 1 0 6 86%  

 

افتقار اجلامعة إىل شبكة  8

معلومات تقنية حديثة 

الستخدامات الطلبة 

 .والعاملني 

7 0 0 7 100% 

قلة إصدارات ا�الت  9

 .العلمية احملكمة 

4 3 0 4 57% 

ضعف التنسيق بني  10

املسؤولني عن املكتبة 

والكليات املختلفة لتوفري 

 .أوعية املعلومات 

7 0 0 7 100% 

افتقار اجلامعة إىل مراكز  11

 .حبثية متخصصة 

7 0 0 7 100% 

إمهال قانون محاية املؤلف  12

 .اللييب 

3 3 1 3 43% 

من خالل بیانات الجدول السابق یالحظ أن أهم معوقات تطبیق نظام الجودة التي تتعلق بالهیئة 

اإلداریة تمثلت في شح الحوافز المادیة والمعنویة التي تقدمها الجامعة إلثراء البحث العملي نتیجة قلة 

كذلك الفتقارها إلى مراكز تهتم بالمعلومات واإلحصائیات  وٕالى المیزانیة المخصصة للبحث العلمي ، 

وكذلك ضعف التعاون بین الجامعة . شبكة معلومات تقنیة حدیثة ، وٕالى مراكز بحثیة متخصصة 

، )  2015آمال عبادو ( والمؤسسات المحلیة والعالمیة في البحث العلمي ، والتي أكدته ایضًا دراسة 

یئة التدریس إلى التقاعس عن كتابة البحوث العلمیة  ، أودراسة مواضیع األمر الذي یقود بعضو ه

  .تقلیدیة ال تحتاج إلى جهد او إنفاق المال

 .معوقات متعلقة بالخدمة المجتمعیة : المجال الخامس 

  على الفقرات اليت تتعلق مبعوقات ا�ال اخلامس النسب املئوية إلجابات أفراد العينة يوضح05جدول 

رقم 

 قرةالف

  

 فقرات املقياس

  النسبة  درجة املعوق

منخف متوسطة مرتفعة املئوية

 ضة

أكرب 

 تكرار

قلة ربط الربامج اجلامعية  1

 .خبطط التنمية يف ا�تمع 

7 0 0 7 100% 

قلة سعي اجلامعة إلجياد فرص  2

 .عمل خلرجييها 

7 0 0 7 100% 

غياب التنسيق مع قطاعات  3

ا�تمع املختصة بتقدمي 

6 1 0 6 86% 
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خدمة التأهيل والتدريب 

 .للمجتمع احمللي 

قلة استثمار إمكانات سوق  4

العمل يف تنفيذ أنشطة 

 .التدريب يف براجمها 

7 0 0 7 100% 

ضعف التواصل بني  5

مؤسسات ا�تمع احمللي 

 .واجلامعة 

5 2 0 5 71% 

السياسية يف التجاذبات  6

ا�تمع تنعكس سلباً على 

تطبيق إدارة اجلودة الشاملة 

 .يف اجلامعة 

5 1 1 5 71%  
  

  

 

ضعف مشاركة ا�تمع احمللي  7

 .ألنشطة اجلامعة املختلفة 

6 1 0 6 86%  

 

ضعف مشاركة أساتذة  8

اجلامعة مؤسسات ا�تمع 

يف املناشط املختلفة مثل 

 .الندوات واملؤمترات

3 1 3 3 43% 

ضعف االهتمام بتزويد  9

مؤسسات ا�تمع باخلربات 

 .الالزمة 

6 1 0 6 86% 

ضعف دور اجلامعة يف  10

احلفاظ على اهلوية الثقافية 

 .للمجتمع اللييب 

2 3 2 3 43% 

قلة مسامهة اجلامعة يف حل  11

املشكالت اليت تواجه 

 .ا�تمع 

6 1 0 6 86% 

ضعف توافق برامج التعليم  12

 .املستمر وحاجات ا�تمع 

7 0 0 7 100% 

قلة استثمار اجلامعة لوسائل  13

اإلعالم املتعددة لتنوير ا�تمع 

 .برسالة اجلامعة 

4 3 0 4 57% 

بالهیئة من خالل بیانات الجدول السابق یالحظ أن أهم معوقات تطبیق نظام الجودة التي تتعلق 

اإلداریة تمثلت في قلة ربط البرامج الجامعیة بخطط التنمیة في المجتمع ، وقلة استثمار إمكانات سوق 

العمل في تنفیذ أنشطة التدریب في برامجها، وضعف توافق برامج التعلیم المستمر وحاجات المجتمع، 

آمال ( یة، وقد أكدتها وقلة سعي الجامعة إلیجاد فرص عمل لخریجیها، وجاءت هذه النتیجة منطق

  .في دراستها، ودللت على ذلك بتفاقم مشكلة البطالة بین أوساط الخریجین )  2015عبادو 
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هل توجد فروق دالة جوهریة في درجة تقدیر المعوقات : وهوالنتائج المتعلقة بالسؤال الثاني _2

 التي تحد دون تطبیق نظام الجودة  من مؤسسة وأخرى ؟ 

لمعرفة نوعیة الفروق بین درجات أفراد العینة وفق " ألیس _ كروسكال "باختبار  2كاحسبت قیمة 

  :متغیر نوع الجامعة، وبیانات الجدول التالي توضح ذلك 

  نوعية الفروق بني درجات أفراد العينة وفق متغري نوع اجلامعةيوضح  06جدول 

 س. م اجلامعة الرقم      

 2.01 املرقب 1

 1.12 األمسرية 2

 2.03 الزيتونة 3

 1.39 الزنتان 4

 1.08 مصراتة 5

 1.04 بين وليد 6

 0.57 النجم الساطع 7

 2.84 2كا

 4 ح.د

مستوى 

 الداللة

0.005 

مــن بیانــات الجــدول الســابق یتضــح عــدم وجــود فــروق جوهریــة بــین رتــب أفــراد العینــة حســب متغیــر نــوع 

  .البیئیة ، وانتمائهم لطبیعة مجتمع واحدالجامعة ، وما یفسر هذا هو تجانس الظروف 

هل توجد فروق دالة جوهریة في درجة تقدیر المعوقات :  وهوالنتائج المتعلقة بالسؤال  الثالث _ 3

  تبعا لمتغیر سنوات الخبرة لرؤساء أقسام الجودة في مؤسسات التعلیم العالي ؟

لمعرفة نوعیة الفروق بین درجات أفراد العینة وفق متغیر سنوات الخبرة   )  T( وقد حسبت قیمة 

  : وبیانات الجدول التالي توضح ذلك

  

  

  نوعية الفروق بني درجات أفراد العينة وفق متغري سنوات اخلربةيوضح  07جدول 

مستوى  Tقيمة        املتوسط       االحنراف املعياري العدد           سنوات اخلربة

 الداللة

 4من سنة إىل 

 سنوات

4 0.45 0.97  1.31 0.05 

   1.92 0.60 3 فأكثر 5من 
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من بیانات الجدول السابق یتضح عدم وجود فروق جوهریة بین رتب أفراد العینة حسب متغیر سنوات  

أمال عبادو ( و)  2012سعید العضاضي (  من الخبرة ، وهذه النتیجة جاءت مطابقة لدراسة كال

، فنظام تطبیق الجودة في جامعاتنا واحد ، تدیره نفس القوانین واألنظمة وتواجه نفس ) 2015

  .المعوقات 

  :االستنتاجات

حاول هذا البحث التعرف على أبرز المعوقات التي تحول دون تطبیق نظام الجودة في       

لیبیا، وأخذ آراء رؤساء مكاتب الجودة العاملین بها، وبعد تحلیل البیانات  مؤسسات التعلیم العالي في 

  :توصلت الدراسة إلى  النتائج التالیة 

أجمع أفراد العینة اكدوا عدم وضوح مفهوم نظام الجودة بالنسبة للعاملین في مؤسسات التعلیم _ 1

  ) .الطالب، اعضاء هیئة التدریس، الموظفین ( العالي 

أفراد العینة أن نظام تطبیق الجودة  في مؤسسات التعلیم العالي تعوقه العدید من المعوقات أكد _ 2

 .تحول دون تطبیقه في الوقت الراهن 

  .أكد أفراد العینة على ضرورة ربط المؤسسة التعلیمیة بمؤسسات المجتمع المحلي _ 3

المباني واإلمكانیات الحدیثة   وكذلك  ا أكد أفراد العینة على االهتمام بالمؤسسة التعلیمیة من حیث_ 4

  .االهتمام بالبحث العلمي ، وبعضو هیئة التدریس 

  :التوصیات_ 

  .نشر ثقافة الجودة والتعریف بها بین كل العاملین في المؤسسات التعلیمیة  .1

  .تشجیع الخرجین المتمیزیین، وتوفیر قنوات اتصال مع الخرجین وسوق العمل  .2

بمؤسسات المجتمع المحلي، والمشاركة الفعالة  في مشروعات التنمیة ربط المؤسسة التعلیمیة  .3

.  

التأكید على االهتمام بالمؤسسة التعلیمیة من حیث المباني الالئقة، والصیانة الدوریة، وتوفیر  .4

  .المعامل واالهتمام بالمكتبة، واستخدام التقنیات الحدیثة في التعلیم

واآلخد . جدیدة والمبتكرة، وتشجیعه ولو معنویاً دعم عضو هیئة التدریس لكتابة البحوث ال .5

  .بآرائهم ومقترحاتهم
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  :قائمة المراجع

  

إمكانیة تطبیق إدارة الجودة الشاملة على خدمات التعلیم  ): 2012( إدریس ، جعفر عبد اهللا _ 1

مجلة   المستمر وضمان جودة المخرجات والحصول على االعتمادیةالعالي من أجل التحسین 

  .العدد السابع . المجلد الثالث . اماراباك، األكادیمیة األمریكیة العربیة للعلوم والتكنولوجیا 

_   تطبیق نظام ضمان الجودة في مؤسسات التعلیم العالي الجزائریة : )  2014( رقاد ، صلیحة _ 2

جامعة سطیف . كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر ) . سالة دكتوراه ر ( .آفاقه ومعوقاته

1.  

معوقات تطبیق إدارة الجودة الشاملة في      ) : 2016( العكیكزة ، صلیحة و یاسین & رقاد _ 3

  ).3(العدد . المجلة الجزائریة للدراسات المحاسبیة والمالیة . مؤسسات التعلیم العالي الجزائریة 

معوقات تطبیق إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعلیم العالي    ) :2015( عبادو ، أمال _ 4

  .مجلة علوم اإلنسان والمجتمع  الجزائر .  الجزائریة من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس

معوقات تطبیق إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات :) 2012( العضاضي ، سعید بن علي _ 5

  ) .9(المجلس الخامس  العدد . المجلة العربیة لضمان جودة التعلیم الجامعي . التعلیم العالي 

معوقات تطبیق إدارة الجودة الشاملة في الجامعات ) : 2008( مدوخ ،  نصر الدین حمدي  _ 6

كلیة التربیة  الجامعة اإلسالمیة ). رسالة ماجستیر ( .الفلسطینیة بمحافظات غزة وسبل التغلب علیها

  .غزة . 
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 السلم االجتماعياملناهج التعليمية ودورها  يف حتقيق 

  )(عبدالخالق األسود األصفر/ د

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :مقدمة

وألن اإلنسان اجتماعي بطبعه تعد المناهج التعلیمیة الحدیثة اإلنسان محور العملیة التربویة، 

وال یمكن له العیش إال في جماعة، فقد استندت التربیة على األساس االجتماعي الذي حرصت بموجبه 

المجتمعات علي تحقیق التربیة من خالل تنشئة الجیل ومساعدتهم علي التكیف مع السلوك المرغوب 

ى بما یحقق في المجتمع، وتنظیم العالقات اإلنسانیة داخل المجتمع ومع المجتمعات اإلنسانیة األخر 

  .التفاعل االجتماعي والثقافي والحضاري

وٕاذا كان للتربیة أدواتها إلحداث تغییرات جذریة في المجتمعات وصوًال ألفضل المخرجات التي 

تحقق أهداف أفراده، وبالتالي أهداف المجتمع كامًال فإن المناهج التعلیمیة هي حلقة الوصل بین 

أسس قیمیة واجتماعیة وثقافیة ونفسیة ومعرفیة وبین التعلیم  التربیة كإطار نظري وفكري یبنى على

  .بوصفه الجانب التطبیقي الذي من خالله یمكن أن یتحقق ما یسمى باألهداف التربویة 

إن االهتمام بالسالم والسعي نحوه كان دائما مطلبا إنسانیا، والمفاهیم المتعلقة بالسالم والحرب       

وكان السالم ولم یزل حلمًا للبشریة منذ عصور عدیدة فقد عانت البشریة  .قدیمة قدم اإلنسان نفسه 

كثیرًا من ویالت الحروب والصراعات والعنف واإلرهاب لدرجة أن السالم یكاد یشكل استثناء في 

مواجهة قاعدة الصراع والحرب، وخاصة في الوقت الحالي ونحن في األلفیة الثالثة إذ نشهد تزایدًا 

دالت الصراعات والعنف بجمیع أشكاله على الرغم من تطور الوعي بوحدة المصیر ملحوظًا في مع

  .1اإلنساني وبأهمیة السلم كفرض من فروض التنمیة والرخاء

وتكتسب المدرسة دورًا مهما في المجتمع بشكل عام وفي حیاة الطفل بشكل خاص، فباإلضافة الى 

وٕاكساب المعارف والمهارات فهي تقوم بمسئولیة التربیة أوًال، دورها التعلیمي في مجالي القراءة والكتابة، 

  .2وتكوین شخصیة التلمیذ ثانیا

كذلك تلعب المدرسة ادوار مختلفة منها مساعدة الفرد على فهم الواقع المحیط به واالندماج 

راسة، السریع والتفاعل معه وتساعده على االكتشاف وٕاشباع حاجاته الذهنیة والثقافیة عبر مواد الد

وٕاشباع حاجاته االجتماعیة عبر العالقات مع الزمالء، والذي یتدرب فیه على االندماج مع روح 

  . الجماعة بما یحقق تعزیز ثقافة السلم االجتماعي بین أفراد المجتمع

                                                 
)(جامعة الزنتان/ كلیة اآلداب والعلوم بدر  . 
 http/books.google.com.ty.books 249التنظیم اإلسالمي للعالقات الدولیة،ص"2016محمد ، نصر محمد -1
 باللموشي، عبدالرزاق، دور المناهج التعلیمیة في تحقیق ثقافة السلم االجتماعي، جامعة الوادي، الجزائر -2
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  :أهداف البحث

التعرف على دور المناهج التربویة والنظام التعلیمي بشكل عام  في إرساء یهدف البحث إلى      

  .ثقافة السلم داخل المجتمع

 :منهج البحث

المناهج التي یتبعها الباحثون في في هذه الدراسة، وهو أحد المنهج الوصفي تم استخدام 

المجاالت العلمّیة واألدبّیة والنفسّیة والطبّیة وغیرها، وتقوم هذه المنهجیة على دراسة إحدى الظواهر 

مهما كان تصنیفها كما هي موجودٌة على أرض الواقع، ووصفها وصًفا دقیًقا خالًیا من المبالغة أو 

ویعد المنهج  أسبابها وخصائصها وصفاتها ونتائجهاالتقلیل عن طریق وضع تعریف لها ثم ذكر 

الوصفي أحد أهم مناهج البحث العلمي وأكثرها شیوعا في البحث العلمي، ویعود السبب الرئیسي وراء 

شیوع استخدام هذا المنهج للمرونة الكبیرة الموجودة فیه، ولشمولیته الكبیرة، ومن خالل المنهج الوصفي 

الواقع بشكل دقیق للغایة، حیث یتعرف الباحث على األسباب التي أدت إلى یستطیع الباحث دراسة 

حدوث الظاهرة ویساهم في اكتشاف الحلول لها، ومن خالل المنهج الوصفي یقوم الباحث بتحلیل 

الظاهرة المدرسة، وفي هذه الدراسة قام الباحث بتتبع ما تم تناوله من قبل رجال التربیة والتعلیم حول 

ناهج التعلیمیة ودورها في السلم االجتماعي، ووضعها أمام القائمین على العملیة التعلیمیة من أهمیة الم

  1أجل االستفادة القصوى لتحقیق األهداف

  :أهمیة المشكلة

یعد المنهج الدراسي وسیلة المجتمع لتعلیم أفراده عاداته وتقالیده وقیمه التي یتمیز بها، 

ام للتعلیم الذي یتم بموجبه تأهیل الدارسین بالقیم واألنماط السلوكیة فلمناهج التعلیمیة هي اإلطار الع

شخصیة .. والمهارات والمعارف الالزمة لحیاة اإلنسان كمواطن یمتلك شخصیة فعالة في مجتمعه

تتحمل مسؤولیة بناء المجتمع المنشود في عصر العولمة الزاخر بالتطورات العلمیة والتكنولوجیة من 

بطالة والفقر والعنف وتباین الواقع المعاش على النطاقین وطنیًا وعالمیًا من الناحیة جانب، وتفشي ال

الثانیة فالمناهج هي نقطة االنطالق في إعداد األجیال القادمة وتأهیلها لتكون قادرة على العمل المنتج 

ومن التعصب  البناء من اجل إحداث النقلة المطلوبة للمجتمع من التخلف إلى الرفاهیة االقتصادیة،

  .العنصري والطائفي إلى اإلخوة االجتماعیة وحیاة التسامح والوفاق الوطني

وتعود أهمیة البحث إلى التعرف على دور المناهج التعلیمیة في إرساء ثقافة السلم داخل المجتمع، 

  .وكذلك إیجاد الظروف المناسبة إلنجاح تلك البرامج

  :اصره وما أهمیته؟هي عن هو مفهوم المنهج التعلیمي وما ما

                                                 
جامعة ام -إعداد المعلمین الثاني، كلیة التربیةمختار، حسن بن علي، دور المعلم في تنمیة قدرة التفكیر الناقد لدى الطالب ، مؤتمر  -1

  45،ص1993القرى

  مجلة القلعة                                                                  المناھج التعلیمیة ودورھا في تطبیق السلم االجتماعي        

 )12( العدد



  

 
 

442 

منها في األدب التربوي هناك العدید من التعریفات للمنهج التعلیمي نذكر : مفهوم المنهج العلمي: أوالً 

  :ما یلي

المنهج هو مجموعة الخبرات التربویة والثقافیة واالجتماعیة والریاضیة والدینیة والبیئیة والفنیة  - 1

التي تهیئها المؤسسة التربویة لتالمیذها وطالبها داخل المؤسسة أو خارجها بهدف تحقیق 

  .1نموهم الشامل وتعدیل سلوكهم

لصفیة والالصفیة والوسائل التعلیمیة وطرق المنهج هو المحتوى وطرق التدریس واألنشطة ا - 2

التدریس وطرق التقویم المناسبة والمواكبة للتغیرات والمستجدات اآلنیة والمستقبلیة للمجتمع، 

 . 2والتي ُمخرجها فرد متوائم مع متطلبات عصره محققًا ألهدافه الشخصیة وأهداف مجتمعه

المخططة التي توفرها ) مارساتالنشاطات أو الم(جمیع الخبرات "1995تعریف اللقاني - 3

المدرسة لمساعدة الطلبة على تحقیق النتاجات التعلیمیة المنشودة إلى أفضل ما تستطیعه 

 .3قدراتهم

ویعرف المنهج التعلیمي بأنه مجموعة المواد أو المقررات الدراسیة التي على الطالب أن  -4

 .4یدرسها في حجرة الدراسة بمعونة المدرس

جمیع ما تقدمه المدرسة إلى تالمیذها تحقیقًا لرسالتها في بناء البشر ووفق ویعرف أیضا، بأنه  -5

بما یساعد على تحقیق نموهم الشامل جسمیًا وعقلیًا . أهداف تربویة محددة وخطة علمیة سلیمة

 .5ونفسیًا واجتماعیًا وروحیاً 

خططة لها من قبل ویتضح من مراجعة التعریفات السابقة للمنهج التعلیمي، بأنه تلك الخبرات الم

القائمین على العملیة التعلیمیة بهدف إكساب المتعلمین القدرات المختلفة للنجاح في حیاتهم العلمیة 

  .والعملیة

  ما هي عناصر المنهج التعلیمي؟

  یتكون المنهج التعلیمي من مجموعة من العناصر، هذه العناصر مرتبطة ببعضها ارتباط وثیق 

  

                                                 
رؤیة لمواكبة المناهج لمتطلبات عصر المعرفة والتكنولوجیا، المؤتمر العلمي الثالث عشر للجمعیة المصریة . 2001إبراهیم مجدي عزیز،  -1

  مصر. للمناهج وطرق التدریس
ات یجب توفرها لمواكبة العصر الحالي، مقالة منشورة في سم: عبدالحي، اخالص محمد، المناهج التعلیمیة -2

30/6/2016https//www.new-edu.com  

  .18، المناهج التربویة الحدیثة، دار المسیرة للنشر والتوزیع، األردن،ص2004توفیق احمد مرعي، محمود الحیلة، -3

  26ص. المملكة العربیة السعودیة مكتبة العبیكان، المنهج المدرسي من منظور جدید.1416. الشافعي وآخرون-4
  12ص.جمهوریة مصر العربیة. القاهرة،دار النهضة العربیة. المناهج المعاصرة.1988. سرحان، الدمرداش عبدالمجید-5
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البد أن یتواجدوا جمیعًا في كل منهج، فأي منهج ال یحتوي على عنصر منهم، یمكننا الحكم  وقوي،

  : 1العناصر هيعلیه بأنه منهج غیر مكتمل، وهذه 

 األهداف-1

معلومات  هدف من المنهج التعلیمي هو توصیلكل منهج یسعى إلى تحقیق أهداف معینة، فال    

 .معینة للطالب بطریقة معینة، ونقل خبرات وثقافات لهم، بحیث تصبح العملیة التعلیمیة ناجحة

 المحتوى 2-

األهداف التي یسعى إلى تحقیقها، فإذا كان البد أن یحتوي المنهج على المعلومات التي تخدم       

الهدف من المنهج إكساب الطالب صفات أو مهارات معینة، فالبد أن یركز المحتوى على هذه 

 .المهارات، وطرق اكتسابها، وكیفیة استغاللها

 التقویم 3-

ق من أهم عناصر المنهج العلمي، ألنه یساعد في التعرف على مدى نجاح المنهج، في تحقی    

 .األهداف المطلوبة، وهذا العنصر ُیبنى على أساسه الكثیر من النتائج

 طرق التدریس 4–

هذا العنصر یلعب دور كبیر في نجاح المنهج في تحقیق أهدافه، حیث إن استخدام طرق تدریس   

حدیثة، تساعد على جذب انتباه الطالب وال تجعلهم یشعرون بالملل والضیق، یؤدي إلى نجاح المنهج، 

  .2أما االعتماد على الوسائل التقلیدیة، سیؤدي في النهایة إلى فشل المنهج في تحقیق أهدافه

  الوسائل التعلیمیة- 5 

ظهرت الكثیر من الوسائل التعلیمیة الحدیثة التي تساعد في نجاح المنهج، وتم استخدامها في     

 .3ال یمكن االستغناء عنها الدول األوروبیة وحققت نجاح كبیر، وهي من العناصر الهامة، التي

 :أهمیة المناهج التعلیمیة

  :4یمكن تلخیص أهمیة المناهج التعلیمیة في اآلتي

یكتسب المنهج أهمیته یكتسب المنهج أهمیته من أهمیة العملیة التعلیمیة، فالمنهج أحد  -1

  .عناصرها المترابطة والمتبادلة العالقة مع العنصرین اآلخرین وهما المعلم والمتعلم

هي وسیلة التطور والبقاء لألمم فهي محكومة بالفلسفات االجتماعیة ومظاهر الحیاة   -2

 .وبالتراث الثقافي الذي خلفته األجیال السابقة وبالنظم االقتصادیة التي تسودها

                                                 
1- &lcid=46040http://it.uobabylon.edu.iq/lecture.aspx?fid=22 
  281ص.دارالشروق، زیتون، عایش، أسالیب تدریس العلوم، األردن-2
3-school.com/-https://allabout 
4-summary/qGDF6EMO1p-https://lakhasly.com/en/view  
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تعمل على تنمیة الفرد في إطار قدراته واستعداداته ومیوله وتقویة ما لدیه من طاقات   -3

خالقة وتوجیه هذا كله لصالح الجماعة في جمیع الجوانب االقتصادیة واالجتماعیة 

 .من فلسفة وأهداف المجتمع والسیاسیة مستندة إلى فلسفة وأهداف مشتقة

یعمل على غرس المواطنة الصالحة في نفوس األفراد من وجهة النظر الخاصة بالمجتمع،   -4

 .في أفق تأهیلهم لتطویره والقیام بخدماته االجتماعیة ووظائفه الحیویة

وتطلعاتها، وما تعد من أقوى األدوات في تحقیق آمال الشعوب  وخالصة القول أن المناهج التعلیمیة  

من أمة سعت إلى التقدم والتطور والنماء والسبق في أي مجال من المجاالت إال وعكفت على مراجعة 

تجربة الوالیات المتحدة في مراجعة وتطویر مناهج العلوم والریاضیات سعیا : مثال(وتطویر مناهجها 

  ).لمنافسة روسیا في ارتیاد الفضاء

  :مفهوم السلم االجتماعي

البراءة والعافیة والنجاة من العیوب واآلفات واألخطار، : من السالم وأصله السالمة، أي السلم

 الطبیعیة الحالة المعمورة، وهي أرض على إنسان لكل الفطریة الحاجة تلك إشباع السلم بمفهوم وُیراد

 أن ذلك المشترك، والتفاهم من الهدوء حالة إلى لتفضي الناس، بین والتآلف االنسجام ذلك تشكل التي

 ُمعاكسة أمور كونها والحقد، والعداوة نبذ الكراهیة إلى یمیل ذاتها البشریة النفس طبیعة ضمن اإلنسان

 تعیش أخرى مجموعات ضمن ذاتها ترى مجموعة یولد ضمن االجتماعي بطبعه فاإلنسان للفطرة،

  .األخرى األمم مع أوسع مواطنیها، وبصورة بین اإلخاء من حالة

إن مفهوم السلم االجتماعي یتمثل في أقصى إشباع ممكن الحتیاجات أفراد المجتمع في إطار "    

العدالة االجتماعیة التي تنبذ الصراع بین فئات المجتمع، وتوفر المناخ المالئم لكي یعیش المجتمع في 

ي إلى ترتیبه إطار مقبول من التقبل والتعاون والشعور باألمن والسالم االجتماعي، األمر الذي یؤد

الوالء واالنتماء للمجتمع، آخذین بعین االعتبار تحقیق التوازن بین استمراریة هذه اإلشباعات، وما 

    1."تفرضه عوامل التغییر االجتماعي من تحوّالت جذریة

 والتفاهم الحوار لغة تضع التي األدوات تلك استخدام إلى السلم یرمز السیاسي، بالمعطى أما

 الحالة تلك هي فالسلم وبهذا. ههاإلكراأو  بالقسر اآلراء فرض یتمّ  أن دون المقدمة، في األفراد بین

 الحدیثة التحلیالت بعض كانت وأن الحروب، تمثله استثناء هو والعكس البشر، غرائز في الطبیعیة

 وبالمعنى الذات، عن الدفاع كحالة أیضا استثنائیة حاالت في القوة تبریر إلى تدفع أراء إلى تتجه

  .2األوطان عن األعم

  

                                                 
  م20/11/2013مبارك سالم منشور بجریدة النبأ السلم األهلي واألمن االجتماعي من منظور اإلسالم، مقال ألحمد -1

 3،ص2017محافظة نینوى أنموذجًا، ، مركز نون للدراسات اإلستراتیجیة ،"المقومات وآلیات الحمایة: محمد وائل القیسي ،السلم المجتمعي -2
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ومن . وقواهحالة السلم والوئام داخل المجتمع نفسه وبین شرائحه :" وكذلك یقصد بالسلم االجتماعي 

أهم المقاییس األساسیة لتقویم أي مجتمع، تشخیص حالة العالقات الداخلیة فیه، فسالمتها عالمة على 

  .1"صحة المجتمع وٕامكانیة نهوضه، بینما فسادها داللة سوء وتخلف

  :دور المناھج التربویة في السلم االجتماعي

قافة السلم والتسامح ونبذ التعصب لتحقیق السلم االجتماعي داخل أي مجتمع البد من إشاعة ث

أن  نستفید من القنوات اإلعالمیة والمؤسسات التعلیمیة في إشاعة هذه في أرجاء المجتمع، وینبغي 

ومن هنا یأتي دور المناهج التعلیمیة . الثقافة، التي تهیئ األرضیة المناسبة لمشروع السلم االجتماعي

قبل اآلخر ونبذ العنف بكافة أشكاله السیما العنف في إرساء ثقافة السلم من خالل الحث على ت

  . 2المدرسي الذي یرسخ في التلمیذ الكراهیة والحقد مما ینعكس على تصرفاته في المجتمع

ألن الثقافة الواحدة . إن إشاعة ثقافة التسامح والسلم، هي التي تؤسس مفهوم الوحدة الوطنیة

لهذا فإنه من الضروري . الطبیعیة للوحدة العملیة واالجتماعیةالتي تقبل اآلخر كما الذات، هي المقدمة 

  .االهتمام بمسألة إشاعة الثقافة التي تغذي مفاهیم السلم االجتماعي

والبد من القول أن األوطان المتقدمة سیاسیًا واقتصادیًا وتقنیًا،  لم تبنى بلون تاریخي أو قبلي أو عرقي 

المجتمعات التاریخیة أو القبلیة أو العرقیة، التي اندمجت مع واحد، وٕانما هي عبارة عن مجموعة من 

بعضها البعض على قاعدة السلم االجتماعي والوطن الواحد والمصلحة المشتركة، ولم تقف هذه 

األوطان عند هذه الحدود، وٕانما عملت على تطویر التجربة وتعمیق الوحدة الوطنیة بنظام قانوني یكفل 

  .3مع الجمیع على القاعدة الوطنیة المشتركة للجمیع حریتهم، ویتعاطى

وٕان التعایش والسلم المجتمعي، ال یعني تطابق وجهات نظر  المواطنین حول مختلف القضایا 

واألمور، ألن تطابق وجهات النظر بین مختلف المواطنین من األمور المستحیلة، وال تتناغم والنوامیس 

  .4االجتماعیة

وتصوراتهم ومواقفهم تارة یكون سببًا أساسیًا من أسباب الصراع  إن اختالف الناس في أفكارهم

داخل المجتمع، إذ یسعى كل فرد على فرض فكره ورؤیته على اآلخرین، مما یؤدي باآلخرین إلى 

  . مقاومة ذلك الفرض والقسر وبهذا تحدث عملیة الصراع داخل المجتمع

االجتماعي داخل المجتمع ، مجموعة من وینبغي أن تراعي المناهج التعلیمیة في عملیة السلم 

  :5المبادئ، ویمكن إجمالها في النقاط اآلتیة

                                                 

 2001ـ 6ـ15السلم االجتماعي، مقوماته، وحمایته، مقال للشیخ حسن الصفار منشور بجریدة الشرق األوسط -1
 10باللموشي مرجع سابق، ص-2
 11باللموشي، مرجع سابق،ص-3
  11باللموشي، مرجع سابق،ص -4
5-https://www.maghress.com/aladabia/1821  
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  :توجیه الناشئة- 1

خالل تحقیق األهداف التربویة التي تسعى المناهج التعلیمیة لتحقیقها، حیث تسعى وذلك من      

األهداف التربویة إلى توجیه الناشئة نحو السلوك المرغوب وذلك لتحقیق تكیف الفرد مع ذاته ومحیطه 

جمیع  وتكوین ما یسمى بالمواطنة الصالحة، كما أن المناهج تمثل الثقافة المشتركة غیر االختیاریة بین

أفراد الشعب، ومن هنا ینبغي أن تحرص القیادة التربویة أن تجعل من المواد التعلیمیة مادة كافیة 

لغرس مبادئ الوحدة الوطنیة وتجذیر الوالء الوطني، وأن تتضمن المناهج جرعة متكاملة لتحصین 

  .أبناء الوطن من االنجرار نحو تغلیب النزعات الطائفیة والقبلیة والمناطقیة

  :الوعي الوطني واالعتزاز بالهویة- 2

ذلك من خالل االهتمام بالمواد التعلیمیة التي تعزز الهویة الوطنیة، إن المناهج الدراسیة سواء   

المدرسیة أو الجامعیة إذا ما أدت دورها في ترسیخ الهویة الوطنیة بالنسبة للشباب والناشئة فال یمكن 

وال یمكن أن تبرز النفس التي تدعو إلى شق وحدة الوطن أن تبرز مشكالت كهذه التي نراها اآلن 

  .وزعزعة السلم االجتماعي

  :غرس القیم الوطنیة- 3

ُتعد المناهج التعلیمیة إحدى الوسائل واألدوات الرئیسیة في غرس القیم الوطنیة في أذهان النشء     

التعلیمیة تهدف إلى غرس القیم والشباب واألجیال وعلى رأس هذه القیم الوحدة الوطنیة، كون العملیة 

التعلیمیة التي تربط اإلنسان بعالمه وتقوم بإعداد ذهنه وتفكیره بالمعارف المختلفة سواء منها العلمیة أو 

التاریخیة أو الجغرافیة أو االجتماعیة والوطنیة واإلنسانیة وهذا ال یمكن تحقیقه إال من خالل مناهج 

  .تعلیمیة  ُتعد لهذا الغرض

  :ز المفاهیم الوطنیةتعزی- 4

. تعمل المناهج التعلیمیة على تعزیز المفاهیم الوطنیة لترسیخ القیم ذات العالقة بالمبادئ الوطنیة    

والجماعات إلى میادین إن مناهجنا تفتقر إلى مقومات المعرفة الوجدانیة، التي توجه سلوكیات األفراد 

لمعرفة البدیلة التي التخلو من األخطار، ولهذا على اإلنجاز، ولهذا یلجأ الطالب إلى مصادر االعمل و 

  .الجهات المسئولة القیام بأدوارها الحقیقیة إلعادة االعتبار للقیم المفقودة داخل المجتمع

  :االنتماء للوطن - 5

تساهم المناهج التعلیمیة في ترسیخ المبادئ والقیم التي تعزز من انتماء الشباب والناشئة إلى     

خالل إیجاد األدوات، واآللیات واإلجراءات السلیمة، إلدخال مصطلحات ومفاهیم حقوق وطنهم، من 

  .الخ ضمن المناهج التعلیمیة...اإلنسان ، والحریة، والعدالة ، والبیئة والثقافة السكانیة

                                                                                                                                                    
  

  مجلة القلعة                                                                  المناھج التعلیمیة ودورھا في تطبیق السلم االجتماعي        

 )12( العدد



  

 
 

447 

المدرسة هي جزء من ، فوتقوم المدرسة بدور مهم في تعزیز السلم االجتماعي وتحقیق مبدأ التعایش

المجتمع، بل هي عنصر هام وعامل من أكبر العوامل في التأثیر االجتماعي، ولها تأثر في تربیة 

ولقد          .مو الدوافع والمیول واالتجاهات والقیم والمهارات االجتماعیة لدیهمالطالب وتساهم في ن

تمیزت المدرسة عن باقي المؤسسات التربویة األخرى بمجموعة من الممیزات منها على سبیل المثال 

لها من اتساع البیئة االجتماعیة المدرسیة، كذلك أنها تقوم على أساس تنقیة وغربلة الثقافة مما قد یتخل

وكل هذه المیزات تجعل من المدرسة حاضنة .فساد وانحرافات، وأیضا تمیزها باالنضباط والتنظیم

وعلى هذا .تربویة مهمة في تعزیز السلم االجتماعي والتعایش من خالل تربیة سلیمة ألبنائنا الطالب

المعلومات وحشوها فإن المدرسة الحدیثة ینبغي أال تنحصر مهمتها من الناحیة العقلیة في تلقین 

وصبها في أذهان التالمیذ، وٕانما ینبغي االهتمام فیها بتكوین عقلیة التلمیذ، وتعویده كیف یرى وكیف 

ینظر، وكیف یشاهد، وكیف یبحث وكیف یفكر، وكیف یتعامل مع اآلخرین ویتعایش معهم، ویحاور 

هدف إلیها التربیة العقلیة في وینتقد، ویحترم اآلخرین، أي تعویده كیف یتعلم، وهي الغایة التي ت

  . المدرسة الحدیثة

فالمدرسة تساعد الطالب على تكوین نظرة واسعة إلى الحوادث من مختلف جوانبها ، فیدرك      

العالقة المنطقیة ، ویمیز بین الغث والسمین من اآلراء واألفكار ، وصحة سرد الحوادث ، فیكون 

وقت الذي یقدر التنوع والتعدد واالختالف كسنة من سنن اهللا لنفسه نظرة شخصیة وحكمًا خاصًا، في ال

 1.في هذا الكون

  :التوصیاتالخالصة و 

سبق یتضح أهمیة المناهج التعلیمیة للمجتمع من خالل دورها المهم في إرساء  من خالل ما

المدرسة دورا السلم االجتماعي، ویعتمد المجتمع على مؤسساته االجتماعیة في تحقیق ذلك، وهنا تلعب 

مهمًا إلكساب النشء العادات والتقالید والدین وكل المهارات الالزمة للوصول بالفرد على أن یكون 

  :مواطنًا صالحًا، وللنجاح في تحقیق هذه األهداف المنشودة للمجتمع ینبغي األخذ بالتوصیات اآلتیة

  .سة السالم والالعنفإعطاء األولویة للتعلیم، بما في ذلك تعلیم األطفال ممار   - 1  

إتباع المنهج التعلیمي الداعي إلى إعداد الطفل لحیاة تستشعر المسؤولیة في مجتمع یسوده   – 2  

التفاهم والسلم والتسامح والمساواة بین الجنسین والصداقة بین جمیع الشعوب والجماعات الوطنیة 

  .والدینیة 

  

                                                 

http://kenanaonline.com/users/kadwany/posts/785326-1  
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تقدیم التعلیم بأوسع ما في الكلمة من معنى، ولیس فقط التعلیم النظامي في المدارس وٕانما   – 3  

أیضا التعلیم خارج المدارس والتعلیم غیر النظامي في جمیع المؤسسات االجتماعیة، بما في ذلك 

  .األسرة ووسائل اإلعالم

والمهارات والقیم والمواقف والتصرفات تعزیز مضامین تعلیم ثقافة السالم والالعنف المعرفة  – 4  

منع نشوب المنازعات، وان  إلىالتي تعبر عن التفاعل والتكامل االجتماعیین، وان تنبذ العنف وتسعى 

تضمن الممارسة الكاملة لجمیع الحقوق والمشاركة في عملیة التنمیة وذلك بإدخال مفاهیم ثقافة السالم 

ة عن ثقافة السالم وٕانتاج ونشر المواد التعلیمیة والكتب المدرسی. والالعنف في مواد المناهج الدراسیة 

كذلك  .لتنسیق وتشجیع األنشطة التجریبیةوتعزیز المشاریع الرائدة كإحدى سبل ا. وحقوق اإلنسان

وتعزیز . التعلیمیة الرسمیة وغیر الرسمیة وضع طرق التسویة السلمیة للمنازعات والعنف في السیاقات

لألسرة والمجتمع المحلي في إطار تعاوني لتحدید معنى ثقافة السالم وكیفیة تعزیزها في الدور الفعال 

ومن المهم اإلشارة إلیه إن التعلیم المستند إلى المهارات الحیاتیة یشّجع على الوقایة . السیاق المحلي

مطلوبة إلحداث المن العنف وبناء السالم، من خالل تنمیة المعارف، والمهارات، والتوّجهات، والقیم 

، الذي سیمكِّن األطفال والشباب والراشدین من القیام بما یمنع وقوع النزاعات والعنف، التغییر السلوكي

وعلى الحل السلمي للنزاعات، وخلق الظروف المؤدیة إلى إحالل السالم، سواء أكان ذلك في داخل 

  .ى المستوى الوطني أو الدوليالشخص نفسه أم فیما بین األشخاص، أم فیما بین الجماعات أم عل

  :یتم ذلك من خالل: سميأسالیب تعزیز ثقافة السالم والالعنف في التعلیم الر -5

تدریب موظفي وزارة التربیة والتعلیم والمعلمین ومدراء المدارس، والمنظمات غیر الحكومیة، وقادة -أ

  .فة السالم والالعنفالشباب، على المضامین وطرق التدریس والمهارات الالزمة لتعزیز ثقا

 .إدخال مفاهیم ثقافة السالم والالعنف في مواد المناهج الدراسیة -ب

 .إنتاج ونشر المواد التعلیمیة والكتب المدرسیة عن ثقافة السالم وحقوق اإلنسان - ج

 .تعزیز المشاریع الرائدة كإحدى سبل التنسیق وتشجیع األنشطة التجریبیة  -د

 .السلمیة للمنازعات والعنف في السیاقات التعلیمیة الرسمیة وغیر الرسمیةوضع طرق التسویة - ه

تعزیز الدور الفعال لألسرة والمجتمع المحلي في إطار تعاوني لتحدید معنى ثقافة السالم وكیفیة -و

 .تعزیزها في السیاق المحلي

  : التأكید على  أهمیة دور وسائل اإلعالم في تعزیز ثقافة السالم والالعنف   -6

  :من خالل

  .تعلیم األطفال والشباب على ان یتعلموا كیفیة التمییز بین منتجات وسائط اإلعالم وتقییمها  -أ

 .غرس القیم األساسیة ومهارات التمییز بین األطفال والناشئة -ب

  .م وتحلیل أثار المواد التي تقدمها مراقبة وسائط اإلعال - ج
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  .1واالستغاللتقنین وسائط اإلعالم من اجل القضاء على التعصب والعنف المفرط واإلساءة  -د

  :قائمة المراجع

مكتبة العبیكان المملكة العربیة ، المنهج المدرسي من منظور جدید.1416. الشافعي وآخرون -1

  . السعودیة

، مقال منشور بجریدة الشرق األوسط ـ "السلم االجتماعي، مقوماته، وحمایته"الصفار، حسن  -2

2001 

تحقیق السلم االجتماعي، جامعة الوادي، باللموشي، عبدالرزاق، دور المناھج التعلیمیة في  -3
 .الجزائر

، المناهج التربویة الحدیثة، دار المسیرة للنشر 2004توفیق احمد مرعي، محمود الحیلة، -4

 .والتوزیع، األردن

جمهوریة . القاهرة،دار النهضة العربیة. المناهج المعاصرة.1988. سرحان، الدمرداش عبدالمجید -5

 .مصر العربیة

 األردن. أسالیب تدریس العلوم، دار الشروقزیتون، عایش،  -6

 – 2001( عاطف عدلي العبد، العقد الدولي لثقافة السالم والالعنف من اجل اطفال العالم  -7

 .2002، شتاء ) 8( مجلة الطفولة والتنمیة، العدد )  2010

الة سمات یجب توفرها لمواكبة العصر الحالي، مق: عبدالحي، اخالص محمد، المناهج التعلیمیة -8

  30/6/2016https//www.new-edu.comمنشورة في 

رؤیة لمواكبة المناهج لمتطلبات عصر المعرفة والتكنولوجیا، . 2001إبراهیم مجدي ،   ،عزیز -9

 .مصر. المؤتمر العلمي الثالث عشر للجمعیة المصریة للمناهج وطرق التدریس

، مقال منشور بجریدة "اإلسالمالسلم األهلي واألمن االجتماعي من منظور "مبارك، احمد سالم، - 10

 20النبأ 

 249التنظیم اإلسالمي للعالقات الدولیة،ص"2016محمد ، نصر محمد  - 11

http/books.google.com.ty.books 

محافظة نینوى أنموذجًا، ، "المقومات وآلیات الحمایة: محمد وائل القیسي ،السلم المجتمعي - 12

 .2017مركز نون للدراسات اإلستراتیجیة ،

محافظة نینوى أنموذجًا، ، "المقومات وآلیات الحمایة: ئل القیسي ،السلم المجتمعيمحمد وا - 13

 .2017مركز نون للدراسات اإلستراتیجیة ،

                                                 
، ) 8( مجلة الطفولة والتنمیة، العدد )  2010 – 2001( عاطف عدلي العبد، العقد الدولي لثقافة السالم والالعنف من اجل اطفال العالم -1

 . 33 – 13، ص ص   2002شتاء 
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مختار، حسن بن علي، دور المعلم في تنمیة قدرة التفكیر الناقد لدى الطالب، مؤتمر اعداد  - 14

 .1993المعلمین الثاني، كلیة التربیة، جامعة ام القرى، السعودیة،

15 - http://it.uobabylon.edu.iq/lecture.aspx?fid=22&lcid=46040 

16 - https://allabout-school.com/ 

17 - https://lakhasly.com/en/view-summary/qGDF6EMO1p  

18 - https://www.maghress.com/aladabia/1821  

19 - http://kenanaonline.com/users/kadwany/posts/785326 
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  العامل بني العوملة والصراع واالحتدام واحلوار احلضاري

  )(احمد مریحیل حریبش.د: إعداد

  ))على الرفاعيسعاد : أ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المقدمة

البالغة  األهمیةالحوار والصراع بین الحضارات أو الثقافات من المصطلحات ذات  يُیعد مفهوم     

في  أضحتالدراسات الحضاریة والعلمیة بل هي  أوساطمن بین الموضوعات المتداولة في  وأصبحت

المتعلقة بالحضارات، ودراستنا هذه تتجه  واألبحاثصدارة المفاهیم المستخدمة في كافة الدراسات 

ولهذا وقع . وعالقتهما بمفهوم العولمة) الحوار والصراع(للتعرف على هذین المفهومین المتناقضین 

  )م والحوار الحضاريالعالم بین العولمة والصراع واالحتدا(اختیارنا لهذا الموضع الذي یحمل عنوان 

تتضح من خالل الكشف عن هذه المفاهیم والمصطلحات ومدى انعكاسها على  فأهمیة الموضوع     

مفهوم العولمة فأهمیته تكمن في التعرف على دور الحوار الحضاري في تحقیق النظام العالمي الشامل 

مونه بروح االنسجام والتنافس الذي یضمن التعایش والتناغم ویرفض الصراع واالحتدام وینادي في مض

  .ومقومات الحضارة الحقیقیة  أسس إلىالحقیقي للوصول 

في ضل هذا الصراع  سالمیةاإلالى الكشف عن الهویة الثقافیة العربیة  تهدف الدراسةكما       

درجة من التفاعل والتعاطي اإلیجابي بین الحضارات  إلىالحوار التي تشیر  أوجه وٕاظهار .الحضاري

  .به تعتنيالتي 

 األساسيعن السؤال  اإلجابةومشكلتها الرئیسیة ترتكز حول محاولة  إشكالیه الدراسة أما      

والرئیسي التالي هل الحضارات تتحاور ام تتصارع ام تتصادم ؟ وهل من الممكن أن تتحاور في ظل 

  بالنظام العالمي الجدید؟العولمة أو ما یسمى 

المنهج التاریخي  إلى إضافةفإنها تتطلب استخدام المنهج التحلیلي المقارن  منهجیة الدراسةأما عن    

التاریخیة لمعاني الحوار والصراع وبعض المفاهیم  الجذور إلىمن خالل الرجوع  األحیانفي بعض 

  .المستخدمة في الدراسة

ورد في لسان العرب البن منظور في مادة صراع تحدید : اللغة الصراع في :مفهوم الصراع     

  ، خصه في التهذیب باإلنسان ، صارعهمعنى كلمة صراع فاعتبر أنه یحمل معنى الطرح باألرض و 

  

  

                                                 
()
  .قسم الفلسفة وعلم االجتماع ،كلیة اآلداب الخمس ،جامعة المرقبأستاذ مساعد،  
) (

  قسم الفلسفة وعلم االجتماع ،كلیة اآلداب الخمس، معة المرقبجامحاضر مساعد،   
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مصارعة، فصرعه یصرعه صرعا فهو مصروع وصریع والجمع صرعي ومعالجتها ایها یصرع 

  1.صاحبة

   :َقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْیِه َوَسلَّمَ : وقد جاء في الحدیث النبوي عن َكْعب بن مالك َقالَ      

ْرعِ ((  یُح َتْصَرُعَها َمرًَّة َوَتْعِدُلَها ُأْخَرى َحتَّى َتِهیجَ ، َمَثُل اْلُمْؤِمِن؛ َكَمَثِل اْلَخاَمِة ِمن الزَّ َوَمَثُل ، تُِفیُئَها الرِّ

  2))َحتَّى َیُكوَن اْنِجَعاُفَها َمرًَّة َواِحَدةً ، اْلَكاِفِر؛ َكَمَثِل اْألَْرَزِة اْلُمْجِذَیِة َعَلى َأْصِلَها َال ُیِفیُئَها َشْيء

  :والمصرع موضع ومصدر قال هوبر الحارثي

  بمصرعنا النعمان یوم تألبت         علینا تمیم من شظى وصمیم

  أذناه ضربه            دعته الى هابي التراب عقیمتزود منا بین 

والصرعة الحلم عند الغضب الن حلكه یصرع غضبه، ومصارع القوم حیث قتلوا والمنیة اصرع     

  3.الحیوان

ٍل َفَتَرى اْلَقْوَم ِفیَها َصْرَعٰى َكَأنَُّهْم َأْعَجاُز َنخْ ((وورد في القرآن الكریم في سورة الحاقة قوله تعالى     

  .اإلنسانوالمقصود هنا القتلى من بنى  4))َخاِوَیةٍ 

  : المعنى االصطالحي

جمیل صلیبا ذكر في معجمه الفلسفي أن الصراع هو نزاع بین شخصین أو مجموعتین یحاول كل : 1

منهما أن یتغلب على اآلخر بقوته المادیة كالصراع بین الریاضیین أو بین الدول في الحروب فهو 

  .زیا على قوتین تحاول كل منهما أن تحل محل االخرىمعنى یطلق مجا

  .كالصراع بین الحب والواجب أو بین الشعور أو الالشعور او بین الخیر والشر

ویقال إن العقل أحیانا یصارع نفسه إذا كان ال یستطیع أن یسلم من التناقض عند النظر الى بعض 

  5.الموضوعات

الالند فقد اعتبر أن الصراع هو عبارة عن عالقة قوتین أو مبدین تستلزم تطبیقاتها على شيء  أما    

واحد لعینات متناقضة، كما یمكن وجود نزاع سلطة واحدة مع ذاتها اذا كانت ال تستطیع االنطباق 

  عبارة صراع المیول  أنعلى موضوع معین دون ان تقع في تناقض كصراع العقل مع ذاته، كما 

  

  

                                                 
 .م1970دار احیاء التراث العربي بیروت لبنان ، 28ابن منظور لسان العرب باب الصاد ج1

 2432ص 
  2810صحیح مسلم برقم 2
 2433ابن منظور لسان العرب ص3
 7الحاقة اآلیة سورة 4
 725ص 1ج1994الشركة العالمیة للنشر مكتبة المدرسة بیروت لبنان جمیل صلیبا المعجم الفلسفي 5
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وعي في ظاهرة عن طریق النزاع بین الوعي والال مستعملة في ما یعرف علمیا بالتحلیل النفسي

  1.الكبت

معجم المصطلحات االجتماعیة  فإنه یعقد أنماط التفاعل االجتماعي الذي أما مفهوم الصراع في      

ینشا عن تعارض المصالح وهو الموقف التنافسي حیث یعرف كل المتناقضین غریمه ویدرك أنه ال 

سبیل الى التوفیق بین مصالحه ومصالح غریمه فتنقلب المنافسة الى صراع لیعمل كل طرف على 

  2.تفوقه علیه تحطیم الطرف االخر لیظهر

أما في الموسوعة السیاسیة فإن كلمة صراع تدل على تنافس أو صراع بین اثنین أو اكثر من       

ومصالحة  وأهدافه أغراضهاالعتباریین لیحاول كل طرف تحقیق  ین أویالحقیق األشخاصالقوى أو 

في الحیاة  ومنع الطرف األخر من تحقیق ذلك بوسائل وطرق مختلفة والصراع ظاهرة طبیعیة

  3.اإلنسانیةوالمجتمعات 

  :السیاق التاریخي لتطور مفهوم الصراع الحضاري 

  : الصراع الحضاري عند الیونان /أوال

بسبب ما شهدته  واألوربیةللحضارة الغربیة  أصیلصل ـأیعزو الكثیر من الباحثین فكرة الصراع ك    

الحضارة الیونانیة والرومانیة القدیمة من صراعات داخلیة وخارجیة انطالقا مما یعرف في فلسفة 

  .القائمة أساسا على التعددیة والكثرة لآللهة مما كان ناتجا عنه الصراع فیما بینها اآللهةالیونان صراع 

مع الطبیعة وقد طبع هذا كله  نساناإلصراع  أوویطلقون علیه مفهوم صراع الخیر مع الشر      

  4.الجوانب السیاسیة والعسكریة إلىالصراع في كافة الجوانب الفلسفیة والدینیة ثم تطور  أولویات

بل هو في  اإلسالمیةوهو ما یؤكد أن الصراع لیس كما یصوره مفكرین الغرب بأنه ناتج عن الحضارة  

خالصا ولیس كم یزعمون بأنه دخیل علیهم، وقد كشف عنه الباحثون في دراسة  أوروبیا جذوره

  .الحضارة الیونانیة القدیمة

دولة فاضلة لهو اكبر دلیل  وٕاقامةبإقامة نظام سیاسي عادل  وأفالطونكما أن تتبعنا لفلسفة سقراط     

  5.على أوجه الصراع المختلفة التي كانت سائدة للمجتمع الیوناني 

 اإلصالححالة  إلىفسقراط قد قام بعدد من المحاوالت التي تحاول توجیه الفكر الفلسفي       

  الطرق للتعایش ونبذ الصراع إال أنه قوبل بالرفض وهو ما  أفضلالسیاسي واالجتماعي والبحث عن 

                                                 
 204ص م2001تعریب خلیل احمد خلیل منشورات عویدات بیروت لبنان الالند موسوعة الالند الفلسفیة 1
 79ص م1988روت مكتبة لبنان بی احمد زكى بدوى،  معجم المصطلحات العلوم االجتماعیة2
  632م ص1990المؤسسة العربیة للنشر والتوزیع بیروت لبنان عبد الوهاب الكیالى الموسوعة السیاسیة 3
 م2002دار المعارف القاهرة عبدالعزیز التویجرى، صراع الحضارات في المفهوم االسالمي 4

 14ص
  114م ص1998والنشر القاهرة امیرة مطر الفلسفة عند الیونان تاریخها ومشكالتها دار قبا للطباعة 5
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في المدینة الفاضلة وذلك علیه النظام التربوي  أطلقتطویره في برنامج متكامل  أفالطونحاول تلمیذه 

  .لبناء المجتمع الذي یسوده العدل واالستقرار

أمام ذاته یعیها ویدرك رغباتها ویسیطر على شهواتها بقوة العقل لكبح  اإلنسانكما أن سقراط وضع    

كل تلك النزعات الباطنیة الكامنة في الذات وال یكون ذلك إال بمعرفه ذاته حیث اعتبر أن معرفة 

لتلك الرغبات والوعي بها وسیطرة القوة العاقلة علیها تمكنه من تحقیق أسس السعادة  اإلنسان

هو ما یظهر تواصله في عالقاته مع  اإلنسانألن الوعي اإلنساني وادراك كنه ذاتیة  1الحقیقیة،

نحو االندماج والتعایش ونبذ  اإلنسانلذلك تصبح تلك المعرفة هي السبیل الذي یهتدى به  اآلخرین

  2. الصراع ورفضه داخل المجتمع الواحد

  :تطور الصراع الحضاري في الفكر االسالمي: ثانیا

یحاول الفارابي الفیلسوف اإلسالمي البحث عن مضامین الصراع ومعالجتها بالوصول : الفارابي: 1

السعادة الى ربط معني السعادة  مفهوم السعادة فقد تعرض في كتابه المسمى التنبیه على سبیل إلى

ى حكم ممكن ومنها ما أقسمین منها ما یكون بعیدا عن  إلىوالسیاسي فقسمها  األخالقيباالستقرار 

 األفعالثالثة هي  أنواعوهو ما یكون تابع للمدح او الدم، لتصبح بناء على هذا  األحكامیكون ضمن 

  3.والعوارض والتمیز

كانت على ما ینبغي،  إذاكانت على غیر ما ینبغي ومحمودة  إذامدمومة  األفعالفغالبا ما تكون      

التمییز وهو ما  إلىلتصبح السعادة ما یرتبط بأفعالنا المحمودة والجمیلة وطبائعنا على ما ینبغي لنصل 

  .كالعلم بان العدل جمیل األشیاءبه تحصل لنا معارف 

التي ترفض الصراع وتنبذه وتنادى  األخالقیةوكل هذه المعارف هي ما تعطى للنفس الصبغة 

  4.بالتعایش لبناء سعادة المجتمع وقد بین ذلك في كتابه آراء أهل المدینة الفاضلة

ومعرض حدیثه عند استخدامه لمصطلحات  أفكارهفالتعایش عنده یمكن أن یتضح من خالل      

  .المؤانسة والتغلب على القهر للوصول الى السعادة 

بین ابن خلدون اوجه الصراع الحضاري بتفسیره لحركة التاریخ من خالل نظریة : دونابن خل: 2

التعاقب الدوري للحضارات التي ارتكزت على صراع العصبیات والذي عده اساس الصراع بل هو اهم 

عوامل الصراع ألنه یمثل طابعا من طبائع العمران البشري ألنه یقوم على طبیعة االنسان التي تمثل 

  5. الصراع والعدوان واالفتراق واألخرىاالجتماع  هاإحدا

                                                 
  70ص1936لجنة التألیف والترجمة كلیة اآلداب الجامعة المصریة یوسف كرم تاریخ الفلسفة الیونانیة 1
  115امیرة حلمى مطر الفلسفة الیونانیة ص2
  15م ص1978الفارابي التنبیه على سبیل السعادة  تحقیق سبحان خلیفات كلیة اآلداب الجامعة االردنیة 3
  139م ص1986الفارابي اراء اهل المدینة الفاضلة دار المشرق بیروت لبنان4
 543م ص2001دار الفكر للطباعة )  المقدمة(ابن خلدون  تاریخ ابن خلدون 5
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وبین أن دور التراحم والصلة والتقارب یكون من خالل أن صلة الرحم طبیعي في البشر إال في األقل  

قربى و أهل األرحام أن ینالهم ضیم أو تصیبهم هلكة فإن القریب یجد و من صلتها النعرة على ذوي ال

من المعاطب في نفسه غضاضة من ظلم قریبه أو العداء علیه و یود لو یحول بینه و بین ما یصله 

المهالك نزعة طبیعیة في البشر مذ كانوا فإذا كان النسب المتواصل بین المتناصرین قریبًا جدًا بحیث و 

ٕاذا بعد النسب صلة ظاهرة فاستدعت ذلك بمجردها ووضوحها و اد و االلتحام كانت الو حصل به االتح

بعض الشيء فربما تنوسي بعضها و یبقى منها شهر فتحمل على النصرة لذري نسبه باألمر المشهور 

منه فرارًا من الغضاضة التي یتوهمها في نفسه من ظلم من هو منسوب إلیه بوجه و من هذا الباب 

التي تلحق، النفس من اهتضام جارها  لأللفةالحلف إذ نعرة كل أحد على أهل والئه و حلفه  الوالء و

أوقریبها أو نسیبها بوجه من وجوه النسب و ذلك ألجل اللحمة الحاصلة من الوالء مثل لحمة النسب أو 

ن به أرحامكم قریبًا منها و من هذا تفهم معنى قوله صلى اهللا علیه و سلم تعلموا من أنسابكم ما تصلو 

بمعنى أن النسب إنما فائدته هذا االلتحام الذي یوجب صلة األرحام حتى تقع المناصرة و النعرة و ما 

فوق ذلك مستغنى عنه إذ النسب أمر وهمي ال حقیقة له و نفعه إنما هو في هذه الوصلة و االلتحام 

  1. فإذا كان ظاهرًا واضحًا حمل النفوس على طبیعتها من النعرة 

ذي یدفع العدوان الواقع على حیاة المجتمع البدوي وفي الوقت لفیعتبر أن العصبیة تمتل الوازع ا     

  2.ذاته سببا في قیام ونشوء الحضارة فهي تمثل جدل دیالكتیكي قائم على الصراع والتناقض في ذاته

الصراع هو العصبیة القبلیة أو النعرة  أساسویمكن أن نستخلص من كالم ابن خلدون أن      

والعدوان والتباعد والصراع من اجل البقاء  األرحامألن نزعه  وأقاربهبأرحامه  اإلنسانصلة بعالقات تالم

  .له األساسيیمثالن ركیزة رئیسیة یقوم علیها مفهوم الصراع بل تعد المحرك 

  : الحدیثثالثا تطورات ماهیة الصراع في الفكر الغربي واالوروبي 

یعتبر الفیلسوف األلماني كانط أن الصراع یحمل في مضمونه كل تناقض یقع فیه العقل : كانط: 1

عن بحثه ام غیر مشروط وتكون جمیع االمور المشروطة متعلقة به، فاعتبر ان الوعي بالمعنى 

ت الى السیاسي على الفكرة العصریة السیاسیة نتج عن سبب صراع الطبقات وتعود هذه التفسیرا

  3.نظریته في السیاسة والمجتمع واالخالق

  

      
  مجلة القلعة                                                                      العالم بین العولمة والصراع واالحتدام والحوار الحضاري

                                                 
 570نفسه الفصل الثامن ص1
 1992 5مركز دراسات الوحدة العربیة بیروت لبنان ط محمد عابد الجابري فكر ابن خلدون العصبیة والدولة2

 263ص ،
  11على المحمودي الفلسفة السیاسیة عند كانط دار الهادي القاهرة ص3
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لقد صنع كانط تغیرا جوهریا في الفلسفة العقلیة والمناهج التربویة والسیاسیة والمجتمع فاهتم بالفكر 

الفكریة بصورة الفلسفة السیاسیة من خالل المفاهیم والمتغیرات  وأنظمتهع السیاسي ووضع بناء المجتم

  1.السیاسیة بین النظري والواقع وقد اهتم بموضوع الحقوق الطبیعیة ونظریة الحق

كما أن أفكاره أصبحت محور التطبیق الواقعي في صناعة مستقبل البشریة ألن نظریاته في     

ترتبط بسائر فلسفة السیاسة المترابطة ألنها مبینة على فلسفة التاریخ وما یرتبط به  واإلنسان األخالق

ویسمیها فلسفة الحتمیة والتقدم، اي أن رؤیته ترتكز على وجود ضرورة  وأثارهاكدور لإلنسان والطبیعة 

  2.أن یتألم معها اإلنسانتاریخیة تحكمها الطبیعة وعلى 

  : الصراع عند دارون :2

دارون فكرة الصراع في الحیاة بشكل مختلف ومغایر فهو یسمیه الصراع الطبیعي الذي  عرض     

یقابله التوافق الطبیعي والذي اثبت أنه هو من اسس الطبیعة واصبح المركزیة التي بنیت علیها فلسفة 

والمجتمع الصراع في المجتمعات االوربیة وذلك من خالل العبارة القائلة بعدم وجود تشابه بین الطبیعة 

وهو ما أدى الى ظهور الصراع داخل المجتمع إال أنه جعل الصراع غیر مرتبط بوجود بل هو من 

  3.أجل تحقیق التقدم واالرتقاء بشكل اكمل

  :الصراع عند كارل ماركس: 4

یعتقد كارل مارس أن جوهر الصراع یتمحور حول التناقض الحقیقي بین الطبقات االجتماعیة التي     

  4.الصراع الطبقي إلىتقود  والتي اإلنتاجمع وسائل  اإلنسانالمتكونة من  اإلنتاجیةلعالقات تقررها ا

محاولة  إلىوهذا یمثل تطبیق المادیة الجدلیة في نطاق الجوانب االجتماعیة والسیاسیة التي تؤدي     

) ذاتیة الصراع( یحمل في داخله  الدفع بالمجتمع نحو التقدم والتطور فكل نظام اجتماعي أو سیاسي

مقومات التقدم واالنهیار ألن كل نظام یخلق ذاتیا قوى أخرى تناهضه وتحاول أزالته أو القضاء  يأ

  5.نظام أفضل ومن ذلك النظام الجدید تظهر قوى أخرى تصارعه وهكذا ءعلیه إلنشا

  :الصدام والفرق بینه وبین الصراع

الصدام هو مفهوم اجتماعي یختلف عن الصراع فهو معنى معارض للنظریة الوظیفیة التكاملیة في     

أن التضارب في القیم والمصالح یمثل  إلىالبناء االجتماعي ینطلق من الواقع التاریخي الذي یشیر 

  وریا والعالقات االجتماعیة ألن نظریة الصدام تفرض نظاما سیاسیا ضر  األشكالظاهرة عضویة في 

  

                                                 
 741، ص1م ط1977ول دیورانت تاریخ الحضارة المركز العلمي الثقافي بیروت 1
 12على المحمودي الفلسفة السیاسیة لكانط، ص2
  16عبدالعزیز التویجرى صراع الحضارات في المفهوم اإلسالمي ص3
  320ص 1867كو دار التقدم موس 1ال طمارس راس المكارل 4
  321نفسه ص5
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في السیاسة ویفسر كیفیة قیام الدولة المركزیة ویوضح  واإلكراهویبرر استخدام القوة  اإلنسانيللمجتمع 

  . النظام السیاسي أسس

الصدام  أماث إن الصراع یعبر عن التعددیة االجتماعیة والالمحدودیة التي یتركب منها كل مجتمع حی

یشكل عالقات القوة داخل الفئویة المجتمعیة ویبني الهرمیة القیاسیة التي ینشا عنها التنافس ویوجد من 

  1.خالله الغنى والفقیر والعالم والجاهل والحاكم والمحكوم وغیرها

لم ُینتجه واقع عالقات " صدام الثقافات"أو" صدام الحضارات" مفهوم ویمكن أن نستخلص أن      

 -األوروبیة "أي ( األمم بعضها مع بعض، وٕانما أنتجته ثقافة واحدة بعینها، هي الثقافة الغربیة 

بح داًال الذي یعاني منه كیانها، كي یص "ذلك أنها قامت بتوسیع مفهوم  صدام القیم" )... األمریكیة

" على معنى  الصدام الحضاري أو الصدام الثقافي بین األمم المختلفة، إصرارًا منها على تقریر مفهوم 

في التداول الثقافي والسیاسي العام؛ وكأننا بها قد استندت في ذلك إلى استدالل أشبه بقیاس " الصدام

اد مستواها الحضاري والثقافي، فإنه یثبت األْولى، ألنه إذا ُوجد ِصدام القیم في األمة الواحدة، مع اتح

  .االختالف الثقافي والحضاري بین األمم المختلفِة 

الحضارة منه الى الصراع  حیث إن الصدام یمثل حالة التأثیر  إلىفالصدام بهذا المعنى اقرب       

متجانسین أو غیر متجانسین في الطبیعة و الغائیة في حین أن الصراع حالة  ینشیئالحاصل بین 

  .  تأثیر فاعل متبادل غیر متجانس في الطبیعة أو الغائیة

  :للصراع في عصر ما بعد الحداثة األساسيالمصدر 

عن مصیر الحضارة  األصواتظهر مصطلح الصراع بعد انهیار االتحاد السوفیتي عندما تعالت     

عن عرشها وسیطرتها وهیمنتها ألن قوتها ستتراجع نسبیا  أمریكاتخلى الدولة المهیمنة  وٕامكانیةالغربیة 

من قدرتها وقوتها على زیادة التوسع ومن هنا كتب بول كیندي كتابة  أقوىوأن كافة مصالحها صارت 

یست بالكثیرة رد فوكو یاما على هذا ذلك بعنوان قیام وانهیار القوى العظمى وبعد مرور مدة زمنیة ل

بكتابه نهایة التاریخ الذي یؤكد فیه أن الغرب قد انتصر ولیس هناك ثمة جدید ینتظره الغرب بعد ما 

التاریخ ألن العالم في طریقه  أبواب أغلقحصل من انهیار اتحاد السوفیت وأن انتصار الرأسمالیة قد 

  2. الى االنسجام والتناغم النسبي

الذي استطاع ترویج مقولة الصدام  مریكياألالقومي  األمناشتهرت مقولة صموئیل هنتنتغون رجل     

ثم بعدها تحولت الى  األمریكیةبنشر المقالة في مجلة الخارجیة  1992والصراع في الواقع الدولي عام 

النظام تكوین  إعادةمشرع عام یتمحور حول الصدام الحضاري بین الشرق والغرب والقصد منه 

  .العالمي الجدید

                                                 
  263محمد عابد الجابرى العصبیة والدولة في فكر ابن خلدون  ص1
  8خالد الفوزان مفهوم صدام الحضارات في الفكر الغربي جامعة محمد بن سعود االسالمیة ص2



  

 
 

459 

  مجلة القلعة                                                                      العالم بین العولمة والصراع واالحتدام والحوار الحضاري    
  )12(العدد                                                                                                                              

فكان یقصد بالصدام هو الصراع والتناقض الذي سیقع بین الحضارة الغربیة وغیرها على مستوى  

  1.المفاهیم والثقافات والقیم 

  .التفكیر الحضاري وأنماطحول القیم  األولىالصراع الذي یقصده هنتنتغون هو ثقافیا بالدرجة  أن يأ

  :الصراع في عصر العولمة

الشيء طابع العالمیة وجعل نطاق الشيء او تطبیقه  إكسابیقصد ویبستر في معجمه بالعولمة        

  2.عالمیا

ظاهرة منذ  فأصبحیثیر مفهوم العولمة العدید من التساؤالت المتعلقة بعالقته بالثقافة واالقتصاد     

عندما قدم هنتنغون أوجه الصراع  األمر، وازداد لعالم والترویج للنظام الرأسماليقیادة ا أمریكاتولى 

شمل كافة مناحي الجدید والذي ارتكز على التطور من صراع جزئي الى صراع كلى واسع المعالم ی

  *. الحیاة السیاسیة واالقتصادیة والثقافیة

فمفهوم العولمة مفهوم دینامیكي برز داخل دائرة العالقات الدولیة من خالل تحقیق درجة العالمیة     

  .بسرعة وقوة انتشار المعلومات والتقنیة الرقمیة وكافة مكتسبات الثقافة والحضارة

  : وهي أنواع أربعقیق للعولمة یمكن تحدید اتجاهاتها في ومن خالل تحدید المعنى الد    

  .اتجاه یرها ظاهرة تاریخیة تبلورت عالمیا خالل القرن العشرین: 1

  اتجاه یراها مجموعة من تجلیات لظاهرة اقتصادیة : 2

  .األخرى واألممعلى كافة الحضارات  وأمریكااتجاه یراها تسلط وهیمنة القوى متمثلة في الغرب : 3

اتجاه یراها ثورة علمیة تكنولوجیة متطورة تتصل بالتقدم الحضاري والعلمي والثقافي لتقویة دور  :4

  3.تقنیات اإلنتاجي وربط المجال االقتصادي بشبكة دولیة واحدة 

المعیاریة من حیث هي علم وتكنولوجیا تتمثل في االكتشافات الحدیثة  اإلنتاجاتكما أن      

والمتطورة كالتقدم الصناعي والحربي والعسكري وهو ما یسبب الخوف والشر والرعب والغطرسة 

  4.الدمار والصراع والهیمنة  أسباب إلىوالهیمنة لتحول أدوات الحضارات والتقدم 

عن  لنتساءید في حقیقته صراع عسكري وسیاسي وهو ما یجعلنا فالصراع في النظام العالمي الجد    

  عالقته بالعولمة ؟ فاإلجابة تكون في تحلیل مفهوم العولمة ذاته الذي هو في حقیقته صراع اقتصادي 

                                                 
  170عبدالوهاب المسیرى الحداثة وما بعد الحداثة ص1
 2یة والعولمة من منطور التنوع الثقافي منشورات المنظمة االسالمیة للتربیة والعلوم الثقافیة الرباط المغرب طعبدالعزیز التویجرى الهو 2

 9ص2015
ا ان اغلب المهتمون بظاهرة العولمة یتفقون عل انها مصطلح یواكب التطور العلمي وانها حقبة تمیز ت بجعل العالم قریة صغیرا موجها توجیه*

 257ینظر تایر كاظم العولمة والمواطنة والهویة ص.( رة واحدة ولذلك قد تسمى الكوكبة والكونیة واحدا في اطار حضا
 21جامعة الشلف الجزائر ص 6محمد غربي تحدیات العولمة واثارها على العالم الغربي مجلة اقتصادیات العدد 3

  247نفسه ص4
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لعادات والتقالید والمؤسسات العوامل الداعمة للصراع إذ أن اللغة والتاریخ والدین وا أهموثقافي وهو یعد 

دوافع الصراع الحضاري الجدید ألن توسع القوة االقتصادیة یحقق التوازن العسكري  أهمهي 

للمجتمعات االمر الذي یشكل خطرا على المجتمعات الغربیة في نظر هنتنتغون وهو ما یؤدي الى 

  1.الصراع الحضاري الشامل 

وبهذا یعتبر هنتنغون أن الحضارة والثقافة هي اهم العوامل في تحدید اوجه العالقات بین الحضارات 

المتصارعة في العالم أخذت نوعا مختلفا من الصراع  یعبر یشكل صراعا على  األقطابكما أن 

دال عن ب واألفكار، وهو ما یوضح صراعات الثقافات والغرب اإلسالمالهویة الثقافیة كالصراع بین 

ألن الدین محوري في العالم  وهو القوة المركزیة التي تحرك  2.الصراع العسكري والحربي التقلیدي

هذه النتائج والتفاعالت المتقدمة لعنصر العقل  إلىألن النظام العالمي الجدید یستند  3.البشر وتحشدهم

لسیطرة على الجسد والتحكم قوة تسعي الى ا إلىالبشري وتحول العقل من قوة تسامح في ضبط النفس 

في میوله وعواطفه ورغباته ونوازعه وهو ما غیر من مفاهیم نمطیة الحیاة وقلب مكونات البناء 

  4.االخالقي وأخذ صیغة تقترب من معان الصراع

 إنناالدیكتاتوریة المستبدة مع  األنظمةالحكم الدیمقراطي محل  إحاللیاما بوجود وهذا ما اقره فوكو     

وهو بهذا . ق معه في أن الحل األمریكي هو الحل النهائي الوحید وهو نهایة التاریخ كما یسمیهال نتف

وهو یعنى به االختزال األیدیولوجي والحضاري  األحادیةیتعرف باالنحیاز للحضارة الغربیة والنظرة 

عارضه كل وهو بهذا یكون قد تناسي كل الحضارات االخرى وهو ما ی. للغرب وعدم االهتمام باآلخر

لفوكو یاما رفضه النقیض  األحاديالباحثون وینتقدونه فیه وقد رفض هنتنتغون نفسه المنهج 

بحسب  أساساوعلال  اإلنساناألیدیولوجي متناسیا ان التغیر والتنوع والتعدد واالختالف هي من طبیعة 

  5. األصعدةهنتتغتون نشا صراع الحضارات على كافة 

ة مفادها أن مفهوم العولمة یقود بدوره الى العنف المنظم والصراع ونستطیع استخالص نتیج    

ومقومات اقتصادیة وسیاسیة وعسكریة وهذه  أسسالفكري والقیمي واألخالقي والدیني من خالل 

الحیاة البشریة على  أنماطمفهوم العولمة هي ما یؤسس للتدخل في  لإلستراتیجیةالمعقولیة الجدیدة 

  العقل القیمي حتى یقبل مفهوم الصراع والعنف ألن المعنى الظاهر للعولمة هو االختالف واالعتراف 

  

                                                 
  125ص م1999ة ترجمة طلعت الشایب تقدیم صالح قنصو هنتنتغون صدام الحضارات 1
  11نفسه المرجع  ص 2
 11نفسه ص  3
 247عبدالوهاب المسیري الحداثة وما بعد الحداثة ص4
  248نفسه ص5

  مجلة القلعة                                                                       العالم بین العولمة والصراع واالحتدام والحوار الحضارية     
  )12(العدد                                                                                                                              
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به في جمیع المظاهر االجتماعیة والدینیة إال أنها غالبا ما تقحم كل تلك االختالفات في صمیم 

  .الحضارة الغربیة وحدها 

  :لصراعدوافع ا

بین الحضارة الغربیة  األصحالبد من التعرف على نوع العالقة بین طرفي الصراع او بالمعنى      

أن الغرب یتباهى بتفوقه  األولىالن المتتبع لهذه العالقة یدرك للوهلة  اإلسالمیةوالحضارة  األمریكیة

  .وتقدمه العلمي والحضاري ویعده المقیاس الرئیسي الذي به یقاس الخصم 

والقیم وغیرها فیكون  واألرضفإن ینظر الى المستعر بأنه مغتصب للحریة  اإلسالميأما العالم      

  . في عالقة الصراع مع الخصم محاولة السترجاع تلك الحقوق

 وأسباباالقتصادیة والصناعیة  األسباب: ل في أمرین هماثافع الصراع تتمدو وعلى هذا تكون      

الهویة التي یقصد بها عالقة االنا باآلخر وهى اختزال الوجود اإلنساني في االنتماء الى جماعة معینة 

  .تتقلص العالقات بین الهویات الفردیة لتنصهر في هویة واحدة

  : الهویة الثقافیة والعولمة

الهویة حقیقة الشيء أو المطابقة لمثیله والمشتملة على صفاته الجوهریة والتي تمیزه عن یقصد ب    

  1.غیره وتكون احیانا وحدة الذات

لتعبر عن شخصیاتها الحضاریة  األخرى األممهي صفاتها التي تمیزها عن باقي  األمةفهویة    

  2.والهویة دائما ترتبط غالبا بعناصر الدین او اللغة او الثقافة والتراث 

 إلىالسوفییت من المشهد تمكنت من عولمة العالم وتحویله  وٕازاحةبعد أن قامت ألمریكا الهیمنة  

 أمریكاتدیره  الذي مراكز صغیرة وفرض االندماج الجزئي في الكلى أو في النظام الرأسمالي الحر

  3.أساسا

الذي یجرد الدول المستهلكة من قدرتها على التحكم بمصیرها وسیادتها على مواردها  األمر     

استكمال بسط السیطرة الثقافیة عندما اعتبر هنتیغون ان جوهر الصدام  أرادتبل  واإلنسانیةالطبیعیة 

 األمریكیةانتصار الرأسمالیة الذرائعیة یاما عندما ادعي ذلك فوكو  وأكملهو حضاریا  األخرمع 

  4.ووصفها بنهایة التاریخي

فالسؤال یكمن في كیفیة المحافظة على الهویة الثقافیة والحضاریة في ظل العولمة المشكلة       

  للعالم والتعبیر عنه؟ إدراكناللوعي والوجدان والدوق والمنتجة للقیم والرموز والمحددة لكیفیة 

      

                                                 
  19عبدالعزیز التویجرى  الهویة والعولمة ص1
  259ثائر كاظم العولمة والمواطنة والهویة ص2

  7ابراهیم ابوخزام الصراع على سیادة العالم المكتبة االكادیمیة القاهرة ص3
 928م ص2000حلیم بركات المجتمع العربي في القرن العشرین مركز دراسات الوحدة العربیة بیروت  4
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ولإلجابة عن هذا السؤال البد لنا من فحص طبیعة مصطلح العولمة وكیفیة استخدامه ألنه مفهوم 

 األنماطیشكل تحدیات كبیرة ویعد مدخال الختراق الهویات الثقافیة ألنه یفرض انفتاحا واسعا تتعدى 

  .والثقافات الفردیة والجزئیة لتذوب في التحوالت الكلیة

ومن خالل هذا یواجه الفكر اإلسالمي والعربي صراعا كبیرًا مما یعترض للهویة الكثیر من     

  1. الضغوطات التي تواجهها

والثقافات التي یختص بها مجتمع ما عن غیره تبعا  واألفكارفالهویة الثقافیة هي مجموعة من القیم     

  .لخصوصیة التاریخیة والحضاریة الن كل شعب یمتلك ثقافة ممیزه له وهویة خاصة به

للقیم في المجتمع الغربي والتي  األساسیةتصور االتجاهات ) كوهن وینر(ومن خالل ذلك حاول      

الثقافة الحسیة بمعنى أنها ستكون  اتجاهیر في یتصور لها أن تهیمن على العالم ووصفها بأنها تس

  2.تجریبیة أوهي واقعیة مقارنة بالثقافة التقلیدیة القائمة على الرموز والسكون واالمالءات فأنها وهمیة

متنوعة وتعتمد على التعقید والتأثیر  أشكالألنها ذات طبیعة سطحیة یومیة وانتقائیة وتظهر في      

) ایان مالیز(لعالم الغربي الن تكون قیما عالمیة وهو ما یؤكد علیه كل من المادي  فهي تتجه في ا

حاولوا تصور مستقبل القیم االجتماعیة بصورة مختلفة وذلك بربطها ) وجوى جرشنى) (وسام كول(

من القیم وهي  أنواعبأنماط القیم االقتصادیة المندمجة في الشرائح االجتماعیة العامة فمیزوا بین ثالث 

  3)قیم المجتمعات التقلیدیة –قیم المجتمعات المتمردة  -قیم المجتمعات الحسیة:( ياألت

بالتعرف  إالزها و القیمیة التي یتبعها المجتمع الغربي ال یمكن تجا األزماتومن هذا یتضح أن     

م العالمي على الهوة بین الطبیعة المختلفة للبنى االجتماعیة والثقافیة واالقتصادیة واالندماج في النظا

الذي یعمق من الفجوة في المجتمع العربي من الناحیة القیمیة ألنه یحاول االبتعاد أو الرفض  األمر

لهذه القیم الدخیلة على ثقافته، وهو ما یبین حالة االغتراب التي یعیشها ألن ذلك دافعا الى افراده 

  4. األلیمقع للوقوع في جرائم االدمان والجریمة وغیرها هروبا من مواجهة الوا

مرحلة الوعي بالتأخر ال یزال المجتمع العربي یعانون في عالقاتهم بالغرب  إلىومنذ صدمة الحداثة    

السائدة ولهذا كانت جل عالقاتهم مع  األوضاعمن بوادر الفشل في تحدیث علومهم وثقافتهم وتجاوز 

ل على سیطرة المجتمعات الغربیة الماضي كرد فع إلىأو العودة  واإلتباعتعتمد على التقلید  األخر

  5.حضاریا وثقافیا

     

                                                 
  385ص 2006ادریس هاني خرائط ایدیولوجیة  بیروت لبنان  1
 138ص1987مي الجدید مركز دراسات الوحدة العربیة بیروت لبنان عبدالمنعم سعید العرب ومستقبل النظام العال2
 138نفس المرجع السابق ص3
 139نفسه ص4
  936حلیم بركات المجتمع العربي في القرن العشرین ص5
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الذي یقبل التعامل المكافئ وهو ما  األخروهذا االنشطار بین التقلید والقطیعة لم یسمح بتطویر البدیل  

  1.رب بالحداثة التي اقتصرت على التقلید دون التفاعل یتضح من خالل عالقة الع

ال تنفصل عن مواجهة الذات وهو ما ینسحب على مضمون العولمة التي  هي  األخرفمواجهة     

  2.االختراق الثقافي محل الصدام والصراع العسكري والسیاسي وٕاحاللنفي اآلخر 

  :من صدام الحضارات الى حوار الحضارات 

ارتكزت دراسة هنتنتغون على أساس غیر متكافئ من خالل بحثه للحضارات ومن بینها استخدام     

  .واستخدام لفظ الحضارة عند الحدیث عن الغرب اإلسالمیةالدین الذي اختص به تحدیدا للحضارة 

 وهذا ما یعد إخالال بالمنهجیة الثقافیة وتعتبر بهذا تطبیقها الحضاري غیر موضوعي وهو سبب    

  .كاف لرفض نظریته بجملته

التاریخیة التي تناولت مفاهیم الصراع قد أوجزت أسباب تلك  األبحاثوالجدیر بالذكر أن كافة 

وقد  واألمجادالصراعات في عامل االقتصاد والرغبة في بسط النفوذ وتوسیع المدن وتحقیق البطوالت 

سیا الستمرار أي حضارة وأنه ظاهرة التنوع واالختالف الذي یعد عامال أسا أسبابتنسي كل هؤالء 

  .والشعوب  األممعامة موجودة عند كل 

  :الحوار الحضاري في ظل العولمة

بتفریغ الوطن من المواطن ومن قومیته وانتمائه الدیني  انتهىیعد مصطلح العولمة هو مصطلح      

على  أخرىحضارات  خادم القوى الكبرى وهو ما أسس إالواالجتماعي والسیاسي بحیث ال یبقي منه 

  ..والسیاسة باسم الحریة واألخالقحساب القیم 

  :ضرورة التحاور والتخاطب 

ذاته الذي یسعي لتكوین  اإلنسانالصراع حتمي وبرر ذلك بطبیعة  أنكان هنتنتغون اعتبر  إذا    

للدول  أمریكاعدو جدید إلثبات الذات وألن أوجه الصراع العام بین الشرق والغرب كامن من وصف 

العالمیة الجدیدة ولهذا  األنظمةدول الشر أو الدول المارقة والتي تعتبرهم خطرًا على  بأنهاالمستضعفة 

  .یقرر ان الصراع حتمي 

في حین إن الحوار هو من یكتسب صفة الحتمیة إذ أن العالقة جدلیة بین مفهومي الصراع     

حیح ألن الصراع یزداد وینمو كلما قل الحوار والحوار ألنه كلما قل الحوار زاد الصراع والعكس ص

  .والنتیجة انه بزیادة الحوار یضمحل الصراع ویتالشي 

ومن هنا یمكن القول إن فكرة الحوار وحتمیته هي رد فعل على المفكر األمریكي الذي یعتترف      

  .بحتمیة الصراع 

                                                 
 26م ص2000 4والسلطة والحقیقة ادارة المعرفة وارادة الهیمنة المركز الثقافي العربي الدار البیضاء المغرب ط ابوزید نصر 1
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تتصادم مما أوجد العدید من المفاهیم التي تعالج مواطن  فالثقافات والمجتمعات تتخاطب وتتحاور وال

  .الصراع والصدام للمحافظة على الهویة الثقافیة 

فالحوار یمثل درجه رفیعة من التفاعل والتعاطي اإلیجابي ألنه یمثل فعل رصین ومتین في توثیق     

في تخاطبه  اآلخر حق وٕاعطاءة اموضوع االختالف بحیث یكون حقا یكرس التعدد ویؤمن بالمساو 

  .وتحاوره وتفكیره

ویمكننا القول بأن العدید من الباحثین قد بینوا عند حدیثهم عن الحضارات حقیقة ما تواجهه الهویة     

  .الثقافیة والحضارة من التفكك والدمار واالنهیار واالنصهار ضمن الثقافات الغربیة الواسعة

وار وتحقیق االختالف ویبشر بإمكانیة قیام صیغة ضرورة التواصل والح يوكل هذا یوضح بشكل جل

حقیقیة للحوار الحضاري والثقافي وفقا لألسس والضوابط المعاصرة في ظل وجود مفهوم العولمة إذ أن 

الحوار الحضاري هو الوسیلة النهائیة لبلوغ الحلول السلمیة في سیطرة عالم القوة من خالل تعمیم 

  .ذها طریقة للتعبیر عن روح الثقافة والحضارة مفاهیم العالمیة الحضاریة واتخا

االنتماء الدیني واالجتماعي والسیاسي للوصول  إلغاءوالتركز على وجود الهویة والمواطنة وعدم     

لتحقیق المستوى المطلوب من التعایش  األممجسور التواصل والتفاهم والتالقي الفكري بین  إقامة إلى

الثقافي والحضاري ألن االختالف سنة طبیعیة موجودة منذ بدایة تكوین الخلق حیث یختلف الناس في 

واألفكار والطبائع والمعتقدات وهى سنة كونیة بینها اهللا سبحانه وتعالى في كتابه  واأللوان األشكال

 َآلَیاتٍ  َذِلكَ  ِفي ِإنَّ  َوَأْلَواِنُكمْ  َأْلِسَنِتُكمْ  َواْخِتَالفُ  َواْألَْرضِ  السََّماَواتِ  َخْلقُ  آَیاِتهِ  َوِمنْ :( العزیز بقوله

الحوار والتواصل مع الثقافات  إلىقاعدة االختالف التي تقود حتمیا  إلىوذلك للوصول  1}لِّْلَعاِلِمیَن 

  . والحضارات وفقا للنظام العالمي والحضاري

  خاتمة

المجتمعات وجاءت بسبب التفاعل  أفرادعمل مشترك بین مختلف  اإلنسانیةتعتبر كافة الحضارات     

وتبلورت بفعل العامل الداخلي والخارجي فال تعزى الى فرد بعینه او  اآلخروالتواصل مع العالم 

مع كل الممیزة التي تالقحت  األعمالتفوق قدرة الفرد الواحد ألنها جملة من  هيمجموعة خاصة بل 

واندمجت ثقافتها بصورة مكتملة تعبر عن الروح الجماعي وتدین للعالم  األخرى اإلنسانیةالحضارات 

بروح الحوار والتخاطب والتبادل العلمي والثقافي الحضاري  إالزمانا ومكانا، وال یكون استمرارها  األخر

  .ونبذ الحقد والكراهیة والعداوة

بیة ال تستمر طویال ألن كل قوة راكدة متجهة الى االنهیار والضعف كما أن الهیمنة الثقافیة الغر     

  .والزوال

      

                                                 
  22سورة الروم اآلیة 1
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  )12(العدد                                                                                                                              

مركز  هيالتي تعتبر أن الحضارات الغربیة  األوربیینوكل اقوال هنتغتنون وغیره من المفكرین 

مراجعة ألن المتتبع لدراسة  إلىقول فیه نظر ویحتاج  الحضارات قاطبة فانه حكم تعسفي وهو

في الحضارة  أثرتاالحضارات یعتبر ان الحضارات الشرقیة القدیمة وخاصة منها الفینیقیة والمصریة قد 

الرومانیة بشكل كبیر وهو ما كان محجوبا عن افهام الكثیرین وهو ما یدحض فكرة تأصیل الغرب لكل 

لمسلمین ألن ما یتضح للعیان أن الحضارة الرومانیة كانت شاهدا على معالم الصراع فقط ل وٕاسنادتقدم 

  طرفا رئیسیا فیه ألنها تضمنت روح الصراع القدیم           هيالصراع والصدام الحاصل في العالم بل 

في قالب واحد  اإلنسانیةمفهوم العولمة ذاته یدور في مجمله حول القضایا التي تجعل  أنكما     

  .ي یؤدى بدوره الى فرض الوجود الغربي والحضارة الغربیة على العالم كلهوالذ

 وٕاحكامصراع بل هو انعكاس للصراع المعلن بسبب الهیمنة والتسلط  إلىلكنه یؤدى في مضمونه     

  .السیطرة الغربیة لباقي المجتمعات

  :المصادر والمراجع

  القران الكریم

 2810صحیح مسلم برقم 

 ابراهیم ابوخزام الصراع على سیادة العالم المكتبة االكادیمیة القاهرة  .1

 م 2001دار الفكر للطباعة )  المقدمة(ابن خلدون  تاریخ ابن خلدون  .2

 .م1970، دار احیاء التراث العربي بیروت لبنان 28ابن منظور لسان العرب باب الصاد ج .3

وارادة الهیمنة المركز الثقافي العربي الدار  ابوزید نصر النص والسلطة والحقیقة ادارة المعرفة .4

 م 2000 4البیضاء المغرب ط

 م1988احمد زكى بدوى،  معجم المصطلحات العلوم االجتماعیة مكتبة لبنان بیروت  .5

  2006ادریس هانى خرائط ایدیولوجیة  بیروت لبنان  .6

  م1998والنشر القاهرة امیرة مطر الفلسفة عند الیونان تاریخها ومشكالتها دار قبا للطباعة  .7

  1ج 1994جمیل صلیبا المعجم الفلسفي الشركة العالمیة للنشر مكتبة المدرسة بیروت لبنان  .8

 م 2000حلیم بركات المجتمع العربي في القرن العشرین مركز دراسات الوحدة العربیة بیروت  .9

  االسالمیة،خالد الفوزان مفهوم صدام الحضارات في الفكر الغربي جامعة محمد بن سعود  .10

عبد الوهاب الكیالى الموسوعة السیاسیة  المؤسسة العربیة للنشر والتوزیع بیروت لبنان  .11

 م1990

عبدالعزیز التویجرى الهویة والعولمة من منظور التنوع الثقافي منشورات المنظمة االسالمیة  .12

  م2015للتربیة والعلوم والثقافة الرباط المغرب 

 م2002دار المعارف القاهرة  اإلسالميضارات في المفهوم عبدالعزیز التویجرى، صراع الح .13
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عبدالمنعم سعید العرب ومستقبل النظام العالمي الجدید مركز دراسات الوحدة العربیة بیروت  .14

 1987لبنان 

  م2003عبدالوهاب المسیري الحداثة وما بعد الحداثة دار الفكر بیروت لبنان  .15

  على المحمودي الفلسفة السیاسیة عند كانط دار الهادي القاهرة  .16

  م 1986الفارابي اراء اهل المدینة الفاضلة دار المشرق بیروت لبنان .17

كلیة اآلداب الجامعة االردنیة  ،الفارابي التنبیه على سبیل السعادة  تحقیق سبحان خلیفات .18

  م 1978

   1867دار التقدم موسكو  1كارل مارس راس المال ط .19

ال الند موسوعة ال الند الفلسفیة تعریب خلیل احمد خلیل منشورات عویدات بیروت لبنان  .20

 م2001

محمد عابد الجابري فكر ابن خلدون العصبیة والدولة، مركز دراسات الوحدة العربیة بیروت  .21

 1992 5لبنان ط

  م1999هنتنتغون صدام الحضارات ترجمة طلعت الشایب تقدیم صالح قنصوه القاهرة  .22

 ، 1م ط1977ول دیورانت تاریخ الحضارة المركز العلمي الثقافي بیروت  .23

لجنة التألیف والترجمة كلیة اآلداب الجامعة المصریة  یوسف كرم تاریخ الفلسفة الیونانیة .24

1936 
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 مجلة القلعة                                                                            لوطنیة والمواطنة في الفلسفة السیاسیة                   ا

  )12(العدد                                أفالطون                                           "عرض وتحلیل لبعض نصوص جمھوریة (         

 الوطنية واملواطنة يف الفلسفة السياسية

 "*) أفالطون"وریة عرض وتحلیل لبعض نصوص جمه(

  )**(سـعید إمحمد علي أبواألجراس .د
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :مقدمةال

رتبط بشكل عام بحقل السیاسة وبعالقة یم مفهو هي ه، و ل نتماءا لوطن أولالوطنیة هي نزعة حب      

 والواجبات الفرد بالدولة والمجتمع المدني، ویترتب على ذلك جملة من القضایا متعلقة بالحقوق

طبیعة العالقات اإلنسانیة ومنظومة القیم واألخالق بشكل ة والقانونیة، والسیاسیة، وكذلك االجتماعی

 .                                                                         عام

ولن یكتسب هذا المفهوم ، بالمشاركة السیاسیة اً المواطنة مرتبط مفهوم ظلیوعلى هذا األساس      

 ،سواءعلى ال )رجاًال ونساءً (مشروعیته إال بتحقیق المساواة الكاملة بین أفراد المجتمع بمختلف أطیافه 

في شراكة عادلة من أجل تحقیق التنمیة االجتماعیة، وعندها فقط یمكن الحدیث عن العدالة 

في ظل الوطن الواحد واالنتماء  ال یكون إال االجتماعیة والمساواة في توزیع الفرص بین األفراد، وهذا

لمواطنین ا ًا بینشتركم اً رابط هبوصف ،م االنتماء للوطن على أي انتماء آخرقدَّ الجغرافي، على أن یُ 

ن مصطلح المواطنة مشتق إ ن نقولأویكفي هنا  .والطائفیة والعرقیة مهما اختلفت انتماءاتهم المذهبیة

ن لتحقیق مفهوم المواطنة، فإن الدولة بوصفها یضروریمن الوطن، وٕاذا كان حیز الوطن والجغرافیا 

إلى قضایا كل هذا یقودنا و  ،بالحیاة اً ومفعم اً الجهاز السیاسي والقانوني هي التي تجعل المفهوم فعلی

ما یرتبط بها من مفاهیم أخالقیة كالمسؤولیة والضمیر والواجب والخیر و  حقوق المواطنة وواجباتها

 .                                  إلخ... والشر 

عن مفهوم المواطنة وعالقتها بثقافة الدیمقراطیة والعدالة االجتماعیة، َكُثر الحدیث في أیامنا هذه      

  قد ارتبط ظهوره ل ؟قدیم قدم اإلنسانیة ذاتها من مصطلحات الحداثة أم أنه مفهوم هذا المفهومهل ولكن 

                                                 
 (ــ أو بوطونى )  (Periktione، من أم تدعى بریكتیونيAristocIes Ariston)(هو ارستوكلیس ابن أریسطون : PIatonأفالطون * 

(Potone ـ ویرجع نسبها إلى)وهو أشهر فیلسوف في . لعرض منكبیه وامتالء جسمه وقوة بنیته )أفالطون(المشرع، ولقب فیلسوفنا بــ) الونص

وعرف هذا المعهد باسم األكادیمیة، نسبة ) م.ق387(، وأسس أول معهد للتعلیم العالي سنة )م.ق (427 سنةالعصور القدیمة، ولد نحو 

أمثال أرسطو الذي أمضى فیها عشرون سنة ــــ وكثیرًا للبستان الذي شیدها فیه، وهي أرض أكادیموس، وقد تخرج منها العدید من الفالسفة ـ من 

شرون من رجاالت الدولة، وقد استمرت األكادیمیة في الوجود أكثر من تسعة قرون متتالیة، وله العدید من المحاورات والتي بلغ عددها ثماٌن وع

فالطون عن عمر ناهزا الثمانون عامًا في مدینة أثینا باإلضافة إلى ثالث عشر رسالة، وقد توفي أ )محاورة الجمهوریة(ومن أشهرها  محاورة

محمد بدران، مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر، : ول دیورنت، قصة الحضارة، ترجمة: لمزید من التفصیل انظر). (م.ق 347( سنة نحو

م، 1997، 2الطلیعة، بیروت، الطبعة جورج طرابیشي، معجم الفالسفة، دار: وانظر كذلك. 486، ص2م، المجلد1986، 3القاهرة، الطبعة

إمام عبدالفتاح إمام، المجلس األعلى للثقافة، : دیوجینیس الالئرتى، حیاة مشاهیر الفالسفة، ترجمة:: وانظر كذلك أیضاً . وما بعدها 71ص

  .241، ص1م، المجلد2006، 1القاهرة، الطبعة

  ).جامعة المرقب مسالته ـ/ لومقسم الفلسفة وعلم االجتماع ـ كلیة اآلداب والع(بـ  محاضر** 
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 مجلة القلعة                                                                             لوطنیة والمواطنة في الفلسفة السیاسیة                   ا
  )12(العدد                               أفالطون                                           "عرض وتحلیل لبعض نصوص جمھوریة (         

وكان أول مرة في بالد  جمهوریته المثالیةون في أو المدینة كما یسمیها أفالط) الدولة(بالمجتمع المدني 

حیث تشكلت المدینة في المفهوم السیاسي وأثیرت في خضمها المشاكل االجتماعیة والقانونیة،  ،الیونان

الحرب، ومختلف الشؤون المصیریة  له األحقیة في تقریر توقیت فقد طرحت مسألة سن القوانین، ومن

                                     . األخرى

 هانصوص في كلعمق والت "فلسفة أفالطون السیاسیة"ن اإللمام بكل ما یتعلق بــإالقول وصفوة      

لهو أمر  ؛ل عن نظریته السیاسیةاوالتي ال یمكن فصلها بأي حال من األحو  )المواطنة(بـذات الصلة 

فهي بحاجة إلى  بالتاليالرتباطها بجوانب أخرى من فلسفته السیاسیة، و  نظراً بمكان،  ةبو من الصع

ضرورة االستعانة بحقول معرفیة شتى، كالقانون، فضًال عن من طرف الدارسین، جهد كبیر ومضنٍ 

ة بین هذا المفهوم والمفاهیم السیاسیة یفي كشف العالقة الحقیق مر الذي یسهمألاوالتاریخ، والسیاسة، 

قراءة جدیدة ومختلفة عن سابقاتها إزاء هذا األخرى، وعرض مقاربات فلسفیة من شأنها أن تقدم مشروع 

                                           .الموضوع

، على األقل في بعض باألمر المستحیلن تحقیق مثل هذا األمر لیس فإ عطفًا على ما سبق،و      

لبحث هو مقدمة جوانبه، وهذا بالفعل ما حاولنا اإلقدام علیه في هذه الدراسة، آملین أن یكون هذا ا

حافزًا مهمًا إلعادة طرح السؤال بشأنه، وتقدیم صیاغات وتكون لبحوث مستقبلیة تثریه وتضیف إلیه، 

، ولعل هذا الموقف التي خلصنا إلیها في هذا البحث ه، وآراء متعارضة أو مختلفة لتلكوأجوبة جدیدة ل

اتجهت عنایتنا ونحن نتناول هذا  مومن ت .ینسجم مع الغایة التي من أجلها تم اختیار هذا الموضوع

، ومحاولة استنطاقها وتحلیلیها الموضوع إلى استعادة النصوص التي شكلت فلسفة أفالطون السیاسیة

                                                                      .وتفكیكها، ومن ثم بنائها وتركیبها والخروج منها بأفكار تخدم الموضوع وتؤطره

  :تساؤالت الدراسة

لیس غریبًا في عصرنا هذا، بل في أیامنا هذه التي أصبح من الضروري فیها إعادة بناء المفاهیم      

أما الجواب .. .ومصدر اإلزعاج فیها أنها تبدأ بالسؤال . والمصطلحات وتأصیلها، فالفلسفة مزعجة

كلما الذي ال یثیر سؤاًال جدیدًا فهي ال تحتفل به والسر في ذلك قدرة الفلسفة على طرح أسئلة جدیدة، 

قتضى األمر ذلك، هو أنها تعتمد باستمرار إلى إعادة التعرف على نفسها كلما شعرت بأن مهمة ا

    نة؟وما المواط هنا طرح السؤال نفسه ما الوطنیة؟ ومن. ظرهاتجدیدة تن

لدرجة جعلتنا عن معنى المواطنة والوطنیة كثیرة في عصرنا الحاضر  متسائلینن مبررات الإ     

طرح نفس التساؤل على في التاریخ اإلنساني لن قنبحث وبعم ، بل جعلتناتساءل مع السائلینن

 ا؟ وما هي فیه )المواطنة(كیف كان شكل ): الیونانیة(الحضارات اإلنسانیة المختلفة وخصوصًا 

   ؟هم لوطنهم؟ وكیف كان انتماؤ التي ازدهرت وسادت العالمو  علیها، المواطنون الدولة التي بنيسس األ
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 مجلة القلعة                                                                             لوطنیة والمواطنة في الفلسفة السیاسیة                   ا
  )12(العدد                               أفالطون                                           "عرض وتحلیل لبعض نصوص جمھوریة (         

أمتهم لتكون هي قائدة األمم  وفي قیادة ؟أفضلتفوا وتعاونوا وتشاركوا في صنع حیاة وكیف تكا

                                                  !عة التقدم في ذلك العصر أو ذاكوصان

 وربما یسأل سائل لما تطرح قضیة الوطنیة والمواطنة في وقتنا الحاضر وعند الیونان بالذات؟      

؟ وكیف هالعدالة عندقتها بمفهوم وما عال ؟تحدیداً ) أفالطون(بـالیونان وبـ وما عالقة مفهوم المواطنة

ت ناالتي ك مرأةماذا عن مواطنة الو  مفهومه للمواطنة وتقسیمه لطبقات المجتمع؟تتحقق العدالة في ظل 

مواطنة للرجال ومواطنة منقوصة  وجدتحوالي نصف المجتمع األثیني في ذلك الوقت؟ ولماذا  تمثل

                                                                                      . تحتاج إلى دراسة كل هذه األسئلة وغیرها تطرح علینا إشكالیة ؟مرأةلل

    :الدراسة إشكالیة

تكمن إشكالیة البحث في مفهوم الوطنیة والمواطنة في الفكر السیاسي ألفالطون وعالقته بمفاهیم      

             .السیاسیة فالطونأ تي أخذت مكانًا بارزًا في مؤلفاتأخرى كالعدالة مثًال وال

 :أهمیة الدراسة

مفهوم الوطنیة والمواطنة وعالقته بثقافة الدیمقراطیة  )تأصیل(محاولة لــ تأتي أهمیة الدراسة في     

وأهمیة غرس قیم المواطنة . والعدالة االجتماعیة، والرجوع بها إلى جذورها التاریخیة التي انبثقت منها

المعلم األول للدیمقراطیة والتي كانت هي  ،أنموذجاً  )أثینا(في الفكر الیوناني داخل المجتمع ممثًال 

وهي في ذات الوقت المعلم األول للمواطنة بمعناها األدق واألشمل في تاریخ العالم الغربي، ولم یكن 

  .1"إنها مثال یحتذى"مبالغًا حینما قال عن دیمقراطیة أثینا  *)برقلیس(المفكر الغربي 

  :    الدراسةأهداف 

  : اآلتي الدراسة إلي تهدف     

  .نسانيفي الفكر اإل" المواطنة"و یةالوطن" فكرةتأصیل لال ـ1

لدیمقراطیة والعدالة االجتماعیة في الفكر الفلسفي الیوناني وخصوصًا بثقافة الوطنیة اعالقة توضیح  ـ2

  .    السیاسیة" أفالطون"في فلسفة 

  

                                                 
، ودرس في اإلسكندریة وصار رئیسًا لألكادیمیة  )م.ق412(ولد في القسطنطینیة، حوالي سنة . فیلسوف أفالطوني محدث: برقلیس* 

الالهوت (مقدمة كتابه األفالطونیة، وعلى الرغم من تنوع إنتاجه واتساع میادین اهتمامه الفكري، ألنه رأى أن أفالطون كما قال في 

بشرح مؤلفات كان اهتمامه  ، ومن هنا"الثابتة  والكاشف عن الظواهر المستورة(...) المرشد إلى األسرار الحقیقیة : "هو) م1618( )األفالطوني

الخامس  ، وبمؤلفاته قدم دائرة معارف علوم القرن)م1899) (شرح على محاورة السیاسة ألفالطون(المثال ال الحصرومنها على سبیل أفالطون 

، "إنه یمثل ذروة األفالطونیة المحدثة ): " محاضرات في تاریخ الفلسفة(المیالدي في شكل تنظیمي متكامل حتى قال عنه هیجل في كتابه 

عبدالرحمن بدوي، موسوعة الفلسفة، المؤسسة العربیة للدراسة والنشر، بیروت، : لمزید من التفصیل انظر). (م485(وتوفي حوالي سنة 

 . 347ـ346ـ345، ص1من الجزء1984، 1الطبعة

: لمزید من التفصیل انظر. (نص الخطابة الجنائزیة التي ألقاها تخلیدًا لذكرى شهداء العام األول من الحر األثینیة ــ اإلسبارطیة: برقلیس ـ1

  .76م، ص1966أنیس فریحة، مكتبة لبنان، : الكسندر روبنصن، أثینا في عهد برقلیس، ترجمة
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قیم الوالء والوطنیة في  وتهدف الدراسة كذلك إلى االستفادة من التجربة الیونانیة الرائدة في غرس. 3

لیم في بلدنا لألخذ بها ، ومحاولة الخروج بتوصیات للقائمین على مجالي التربیة والتعالمجتمع

  .وتطبیقها

  :منهج الدراسة

نظرًا لما تقتضیه طبیعة البحث من الرجوع إلى المصادر المتعلقة بالموضوع فقد كان لزامًا      

، تحلیللل هإاخضاعو  استخدام المنهج التحلیلي، الذي یلجأ إلى تفكیك النصوص واستنطاق المفاهیم،

 ادة تركیبها قدرتحلیلها وٕاعوقام ب سیاسیةال "أفالطون"ة نصوص فلسف ًا منبعض فعرض الباحث

ما في وسعنا من أجل فهمها وربطها  امینها وأبعادها الفلسفیة، وبذلاإلحاطة بمض اإلمكان، وحاول

  . نیةفالطو بتحلیالت الدارسین للفلسفة األ

فقد كان لزامًا على الباحث استخدام منهج  التاریخي من دور في إثراء الموضوعونظرًا لما للبعد     

أیضًا لتوضیح مفهوم الوطنیة والمواطنة في اللغة واالصطالح، وفي الفكر الیوناني ) السرد التاریخي(

  .وخصوصًا في الفكر السیاسي للفیلسوف الیوناني أفالطون

  :الدراسةمحتویات 

تحوي النتائج التي توصل إلیها الباحث رئیسیة وخاتمة  عناصرقسمت الدراسة إلى مقدمة وثالثة     

  :وهي على النحو التالي

  .الوطنیة والمواطنة في اللغة واالصطالح الفلسفي:  أوالً 

  .الوحدة السیاسیة عند الیونان: ثانیاً 

 .المواطنة في الحضارة الیونانیة :ثالثاً 
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 :واالصطالح الفلسفيالوطنیة والمواطنة في اللغة : أوالً 

  :الَوَطُن في اللغة ــ1

إذا رجعنا إلى أصل كلمة مواطنة، نجد أنها بالنسبة للغة العربیة من الكلمات المستحدثة، ودخلت      

في اللغة اإلنجلیزیة  هاإلیها على األرجح في أطار ترجمة التراث الغربي الحدیث، وتقابل

(Citizenship)،  وكلمة(Citoyennete)  في اللغة الفرنسیة، ویأتي االشتقاق من الكلمة اإلنجلیزیة

(City) والكلمة الفرنسیة ،(Cite) وتعني هذه الكلمات في اللغات المذكورة المدینة؛ أما أصل ،

 .  وهي المدینة (Polis)المشتقة من كلمة  (Politeia)مصطلح المواطنة، فهو یوناني یعود لكلمة 

، والذي شكلت الممارسة )اإلغریق(عند  دولة المدینةتأسس مع " طنةاو الم"كلمة  تولذلك برز      

  . 1فهي مصطلح قدیم قدم المدن اإلغریقیة. الدیمقراطیة ألثینا نموذجًا له

المنزل تقیم به، وهو َمْوِطُن اإلنسان ومحله؛ : الَوَطنُ ) وطن: (جاء في لسان العرب البن منظور     

  .2اإلیه مرابُضها وأماكنها التي تأوي: بقروأوطاُن الغنم وال. وقد ذكر في موضعه، والجمع أْوطان(...) 

َمْفِعل منه، ویسمى به : الَمْوِطنُ و  الموضع الذي ُیوطَّن لترسل منه الخیل في السباق،: والمیطانُ      

: وفي التنزیل العزیز. والَمْوِطُن؛ المْشَهُد من مشاهد الحرب. الَمْشَهُد من َمشاهد الحرب، وجمعه َمَواطن

  َلَقْد َنصَرُكُم اُهللا ِفي َمَواِطن كثیرٍة* . وأوَطنُت األرض ووطَّْنُتها َتوطینًا واْسَتوَطْنُتها أي اتخذتها

  .3َوطناً 

أما الَمَواِطُن فكل مقام قام به اإلنسان ألمر فهو َمْوِطٌن له، كقولك، إذا أتیت فوقفت في تلك      

  .                      4الَمَواطن فادع اهللا لي وإلخواني

اتََّخَذُه َوَطنًا : واْسَتْوَطَنهُ . أقامَ : َوأْوَطنَ . َمْنِزُل اإلقامِة ج أْوطاٌن وَوَطَن به َیِطنُ : اَلَوْطنُ ): و ط ن(     

  .5تمِهیدها: َمشاِهُدها، وتْوِطیُن النفس: والمواطن من الَحْرب. مواِقُفها: وَمواِطُن مكةَ 

أن الوطن اسم یدل على المكان الذي یقیم فیه اإلنسان، أما لفظ المواطنة الذي  وخالصة القول     

ن الدالة على اسم المكان الذي یبدو مأخوذًا من وطن، فال شك یحمل بعضًا من معاني كلمة وط

  أخر تحملها هذه الكلمة؟ هل ثمة معانٍ : یستقر فیه اإلنسان، لكن السؤال الذي یطرح نفسه هنا

في بعض المعاجم، بأنها االسم الذي یطلق على حقوق وواجبات المواطن، كلمة المواطنة رجم تُ تُ     

  الفرد الذي ینتمي لدولة معینة، ویقیم فیها وكلمة المواطن وفق المصطلح الغربي الذي اشتق منه، هو 

                                                 
سمیر عزت نصار، دار النسر للنشر والتوزیع، عمان، : اوردین، المواطنة والسلوك الحضاري كمكونین للدیمقراطیة اللیبرالیة، ترجمة كلیفوردـ 1

  .101م، ص1995

  .ـ342، ص9لدجالمم، 2013دار الحدیث، القاهرة،  ،م العالمة ابن منظور، لسان العرباإلما ـ2

 . 25، اآلیةالتوبةسورة * 

  .342، صلد نفسهجالم، مرجع سبق ذكرهم العالمة ابن منظور، اإلما ـ3

 .343ـ342ص ابن منظور،ـ 4

 .662م، ص1980ـ1979ـ الطاهر أحمد الزاوي، مختار القاموس، الدار العربیة للكتاب، لیبیا ـ تونس، 5
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بین المواطن  ویحدد الدستور والقوانین العالقةبشكل معتاد ولو لم یولد بها كحالة اكتساب الجنسیة، 

واجباته كما تشمل كل زات التي یتمتع بها المواطن، وتشمل الحقوق والحریات واالمتیا ،والدولة

ومسؤولیاته والتزاماته تجاه وطنه، وبالتالي یمكن القول إن المواطنة تعني الروابط القانونیة والسیاسیة 

  .التي تجمع الفرد المواطن بوطنه

 Karen( )ن أوشيكاری(ورد في معجم المجلس األوروبي لــفقد " الغربیة"أما في المعاجم األجنبیة      

O,shea (شخص یعیش مع أشخاص آخرین في مجتمع  أي المواطن بصفة عامة یطلق على: " أن

كولیر األمریكیة، ففي موسوعة . وال تفرق بعض المراجع الغربیة بین المواطنة والجنسیة. 1"معین 

؛ وتعرفها دائرة المعارف 2"في جماعة سیاسیة  أكثر أشكال العضویة اكتماالً : " بأنهاتعرف المواطنة 

عالقة بین فرد ودولة، یحددها قانون هذه األخیرة، وما تشمله تلك العالقة من : " البریطانیة بأنها

االنتخاب واجبات وحقوق في ذات الدولة، وتخول للمواطن على وجه العموم حقوقًا سیاسیة مثل حق 

عضویة كاملة في دولة، أو  هي : "واطنةجاء في الكتاب الدولي أن المقد و وتولى المناصب العامة، 

في بعض وحدات الحكم، وتخول للمواطنیین بعض الحقوق كالتصویت وتولى المناصب العامة، 

  .  3"والدفاع عن بلدهموعلیهم واجبات كدفع الضرائب 

) مواطن(وٕاجماًال یمكن القول ـــ وحسب رأى المفكر العربي محمد عابد الجابري ـــ إن كلمة       

ال تعبر بدقة عن المعنى ) سیتوایان بالفرنسیة(أو ) سیتیزن(بالعربیة التي یراد لها أن تؤدي معنى 

االنتماء إلى وطن،  ، وبالتالي فالمواطن هو من یشارك غیره في)الوطن(ذلك أنها تحیل إلى . المقصود

إن عضو السیتي الذي یراد لكلمة . أرض قبل كل شيء وهو غیر السیتي) باترى) (Patrie(والوطن 

، )مدینة أو دولة(الذي یتمتع بالحقوق الخاصة بأعضاء السیتي " مواطن أن تدل علیه، هو الشخص 

   .  4) "مواطنون ال رعایا(: ومن هنا شعار). أحد أفراد الرعیة( ) (Sujet)"سوجي(وذلك بالعكس من 

  :في االصطالح Native land" ــ الوطن 2

الوطن بالمعنى العام منزل اإلقامة، والوطن األصلي هو المكان الذي ولد به اإلنسان، أو نشأ      

  . فیه

  .والوطن بالمعنى الخاص هو البیئة الروحیة التي تتجه إلیها عواطف اإلنسان القومیة     

      

                                                 
 ,Karen  O,shea, "Glossaire des termes de lmeducation a la citoyennete democratique", conseil qe l ـ1

Europe : www. Coe. Int.  

  .96م، ص1999أحمد صدقي الدجاني، مسلمون ومسیحیون في الحضارة العربیة اإلسالمیة مركز یافا للدراسات واألبحاث، القاهرة، ـ 2

حول الدیمقراطیة والتنمیة في الوطن ، سلسلة كتب المستقبل العربي "دراسة حول مفهوم المواطنة في الدولة الدیمقراطیة"علي خلیفة الكواري، ـ 3

 .93م، ص2004، بیروت، 30العربي، العدد

   .12م، ص1997، 1محمد عابد الجابري، قضایا في الفكر العربي المعاصر، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، الطبعةـ 4
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والدولة  بعامل وجداني خاص، وهو االرتباط باألرض وتقدیسها،  (Nation)ویتمیز الوطن عن األمة  

  .1الشتمالها على قبور األجداد

حین : للمصطلح معنیانف نزعة حب الوطن أو االنتماء لوطن، هي Nationalisme: الوطنیة     

أي لنظام سیاسي یفوق ویتجاوز االنتماء  نتماء له،الوطن واال نأخذه بالمفهوم األوروبي فهو یعني حب

أرض، : وم علىوهذا المعنى مصدره مفهوم الوطن أو األمة األوروبي الذي یق جتماعي،العرقي واال

اینة یجمعها فقط النظام وهذه تضم أعراقًا وتكوینات اجتماعیة متب سكان، نظام سیاسي، دولة،

نتماء ألمة بالمفهوم األوروبي إلى اال فهوم العربي یتجاوز االنتماء لوطنالمبینما  السیاسي، الدولة،

هذه . عربي المفهوم األوروبي لتصف االنتماء لوطنب )الوطنیة(تتجاوز اإلطار الوطني، وقد تؤخذ 

 وهذا. )نظام الوطنیات(یستغرقها حالیًا  الوطنیة بهذا الفهم تتناقض مع الوطنیة باعتبارها انتماء ألمة ال

وعي العربي بین االنتماء الوطني لدولة بالمفهوم األوروبي واالنتماء ألمة تتجاوز الینتج تمزقًا في 

  .الوطنیات

  دولة، قریب مما یعرف في اللغة الفرنسیة ت األمةولیس بمعنى حب الوطن أمة،وطنیة ــــــــــــــــــال     

هذا و  لمعتدي علیها والتضحیة في سبیلها،والذي یعني االنتماء ألمة ومقاومة ا )(patriotismبـ 

  .  2نتماء سیاسیًا لدولة قائمة وٕان كان ال یناقضهااالالمصطلح ال یشترط 

اشرة بین مدلول هذه الكلمة شیر إلى عالقة مبفهو ی) (Civilisationَمَدِنیَّة  أما مصطلح     

 فالمدنیة إذن؛. وترفیهیة تسمى مدناً ة نتاجیتمثلة بقیام تجمعات سكنیة وإ الحیاة االجتماعیة الم وظهور

هي االسم الذي یطلق على نمط الحیاة في المدینة، مع كل ما یستلزمه هذا النمط من اإلنشاءات 

المادیة والفكریة والتنظیمیة، وكل ما ینجم عنه من عالقات وتراكیب ال تعرفها حیاة الترحل أو حیاة 

  .الریف

وهناك كلمتان أخریان للداللة على هذا النمط من أنماط الحیاة؛  مةأكثر من كللك تتمفاللغة العربیة     

وكذلك كلمة . )عمران(و) حضارة(االستعمال العادي، هما تحمالن معنى مشابهًا في  على األقل

  .)مدنیة(ًا لكلمة رادفتكون أحیانًا م، بالمعنى الشمولي )ثقافة(

، بغیة إبراز خصوصیة الحصري) مدنیة(كلمة معنى نستخلص مما سبق ضرورة المتابعة الدقیقة ل     

موضوعها، األمر الذي ال یتیسر إال بواسطة عملیة فرز تستبعد التداخالت الحاصلة بین المفردات 

، لكي تأتي النظائرأن هذا الفرز یقتضي استذكار المعاني الحصریة لكل هذه بالمذكورة، مع العلم 

  .المقارنة بالفائدة التوضیحیة المرجوة منها

      

                                                 
  .580ص ،2زءجالم، 1982ـ جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، مكتبة المدرسة، بیروت، 1

  .105صم، 1996، 1الطبعةدبوس، القاموس سیاسي، الدار الجماهیریة للنشر والتوزیع واإلعالن، ـ رجب بو 2
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شأن غالبیة  في األدبیات اإلنسانیة، شأنها )مدنیة(عدیدة ومتنوعة بل متباینة أیضًا مقاصد كلمة  

نسبیًا، فمطالبته بلغة دقیقة  هدوبما أن علم االجتماع لما یزل حدیث الع مصطلحات هذا المضمار،

ضرب من التعجیز، ونوع من  ٕابهامات أحیانًا؛ا یعتور فصاحته من التباسات و جلیة، ومحاسبته على م

زد علیه أن األمل في بلوغ علم االجتماع  ب الرغبة المرضیة في بلوغ الكمال،المغاالة التي تقار 

على صعید التحقیق، من قرینه المتمثل في  یقة لیس أوفر حظاً شفافیة العلوم الدق) السوسیولوجیا(

جتماعیة بواسطة الصیغ والمعادالت الریاضیة، كما یعتقد أنه اال واهرالنزعة إلى استكناه نوامیس الظ

صل في حیز الفیزیاء والكیمیاء والبیولوجیا والفلك إلى ما ثمَّة من مواضیع تتعاطاها العلوم اح

، تعتمد كمنهج تمییزي )مدنیة(اجم عن تراكیب معاني كلمة فدرءًا لالختالط المفهومي الن. المضبوطة

الشكلي، إن لم نقل من  التدهین، مع االعتراف بكونه ینطوي على جانب من نمط الترتیب التصنیفي

االختیار االصطالحي االعتباطي؛ لكنه یستمد ذریعته التبریریة من الحاجة المنطقیة 

                                                                                          .1)االبیستمولوجیة(

  :الوحدة السیاسیة عند الیونان: ثانیاً 

موجودة بالفعل الیونان على الوحدة السیاسیة التي كانت  دتنصب معظم النظریات السیاسیة عن      

ن بقصد النظام ویرجع اهتمام الیونا. *ةنیأو دولة المد polis)(وهي التي یطلق علیها بولیس  لدیهم،

ة إلى مقتضیات البیئة الجغرافیة، فأرض الیونان أرض وعرة تتألف من هضاب وجبال، السیاسي للمدین

ة، ویترتب على ذلك تكتل كبیر وحدة كوال تتیح هذه الطبیعة من ثم االنتقال القائم . وأنهار قصیرة عدیدة

  .ومن هنا كانت المدینة هي الوحدة السیاسیة. كل مجتمع صغیر في مدینة محدودة

بین مجتمعات تلك المدن، فقد كانت هنالك عوامل دینیة تجمع الكائن ختالف االمن وبالرغم      

إال أن انحصار كل مجتمع في مدینة كان ال محالة مصدرًا متجددًا  .**"زیوس"بینهم، كعبادتهم لإلله 

  .ن أثینا وٕاسبرطةوالتاریخ خیر شاهد على تلك الحروب التي استعر أوارها بی ،لنشأة الخالفات

في النظام الطبقي لتلك الجماعات نجد أن كال منها یتألف من طبقات ثالث متمیزة  عمقوحین نت     

  : وهي

 فاعلة طبقة المواطنین، وكل من ینتمي إلیها یتصف بصفة المواطن، ویحق له أن یشارك مشاركة ــ1

  .في الحیاة السیاسیة للمدینة

                                                 
، .1م، المجلد1988، 1، معهد اإلنماء العربي، طرابلس ـ لیبیا، الطبعة"االصطالحات والمفاهیم"الموسوعة الفلسفیة العربیة معن زیادة،  ـ1

  . 737ـ 736ص

ساس، وهي تنظیم أمور الدولة، وتدبیر  )السیاسة(كلمة  ومصدر .)Polis(أصال من كلمة بولیس ) Politics(وقد اشتقت كلمة السیاسة * 

  .وما بعدها 679، ص1مرجع سبق ذكره، الجزءجمیل صلیبا، : لمزید من التفصیل انظر. (شؤونها

ه تسع بنات هن ربات الفنون المختلفة وكل ربة من هذه الربات ترعى فنًا ما من لو   ،في األساطیر الیونانیة أن زیوس كبیر اآللهةورد ** 

 ).الباحث. (بة وللدراما ربة وهكذاالفنون فللشعر ربة وللخطابة ر 
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  .ــــ األجانب، وهم أشبه بضیوف على المدینة ال شأن لهم بحیاتها السیاسیة2

  .الرقیق، وكان نظام الرق في ذلك الحین نظامًا مألوفًا في المجتمع الیوناني ـــ3

فینهض على أكتافهم اإلنتاج االقتصادي، أما المواطنون فهم . ویقوم الرقیق باستثمار األرض     

فكأن الحیاة السیاسیة . ولیس لألرقاء بالطبع أي حق من الحقوق السیاسیة. الذین یتجرون في السلع

  .1كانت مقصورة على طبقة المواطنین

  :المواطنة في الحضارة الیونانیة: ثالثاً 

  :تمهید

 العودة إلى الحضارة الیونانیة ، فقد كان لزامنًا علینا)لوطنیة والمواطنة(التاریخیة لـ للجذورالعودة ب     

غل أبناؤها ومفكروها بقضیة المواطنة تلك الحضارة التي شُ . )المواطنة(و) الوطن(التي أسست لفكرة 

له مثیل في تحقیق التقدم لهم ولكل األمم وحولوها من فكرة یتناقشون حولها إلى انتماء وطني لم یسبق 

بالفعل  وكم كانت دهشتي حینما وجدت أن الیونانیین هم. التي تأثرت بهم ونهلت من معین حضارتهم

لیس فقط عبر التأمل والنقاش والتفلسف وٕانما أیضًا عبر  )المواطنة(و) الوطن(أول من أسس لفكرة 

 د عن ثالثة قرون من أمة مستكینةلذي حولهم فیما ال یزیممارسة الحیاة النابضة بالحیویة والنشاط ا

تقلیدیة إلى أمة من األفراد الفاعلین الذین یفاخرون بانتمائهم وبقدرتهم على صنع التقدم في كل مناحي 

  .ولم یكن ذلك إال عالمة بارزة على مدى شعورهم بالمواطنة الحقیقیة. الحیاة بشكل غیر مسبوق

من هو المواطن؟ ومن هم المواطنین وهل كانوا فقط أولئك : نفسه هنا حیطر ولكن السؤال الذي      

    !رفة؟للمشاركة السیاسیة والحیاة المت الطبقة األرستقراطیة الذین تفرغوا

لقد شاع بین الكتاب والمؤرخین خرافة مضللة عن المواطن الیوناني أنه كان مترفًا متفرغًا للنظر      

 جورج(قول كما ی ؛ فقد كانت2وخرافة مضللة والحقیقة أن هذا وهم باطل! حكموالتأمل والمشاركة في ال

األغلبیة الكبرى من المواطنین األثینیین تجارًا أو صناعًا "  ):تطور الفكر السیاسي(في مؤلفه ) سباین

أو مزارعین یعیشون من كدحهم دون أن یجدوا وسیلة أخرى أمامهم لكسب العیش، ولهذا كان طبیعیًا ــ 

كما هو شأن معظم الناس في الجماعات الحدیثة ــ أن یباشر المواطن أوجه نشاطه السیاسي خالل 

  .3" أوقات فراغه

وبالتالي . عند اإلغریق أقوى وشیجة وأقل في صبغتها القانونیة منها في العصر الحدیث ةیطنالو ف     

ثینیین أن یولد المرء ألبوین آ هم شروطهالم یكن من شروطها الغني أو الثراء، بل كان أفالمواطنة 

واالبن ُیعّد  .وهكذا كان األمر في كل المدن الیونانیة، فصفة المواطنة كانت میزة یتوارثها األبناء

  وكانت أیضًا صفة المواطن بالنسبة إلى اإلنسان الیوناني  .مواطنًا بالمدینة التي یتمتع والده بعضویتها

                                                 
   .19ـ18م، ص2010، 1محمد فتحي الشنقیطى، نماذج من الفلسفة السیاسیة، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، اإلسكندریة، الطبعة ـ1

 .40ص ،1الكتاب ،م2010، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرةحسن جالل عروسي، : تطور الفكر السیاسي، ترجمة جورج سباین، ـ2

  .41الكتاب نفسه، صالمرجع نفسه، ـ 3
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وقد كان هذا الفهم . عمومًا تحمل في طیاتها قدرًا كبیرًا أو صغیرًا من المساهمة في الشئون العامة

یسر للفرد ت، فلم تكن المشكلة في نظرهم كیف یةالیوناني السیاسی فلسفةللمواطنة عمیق األثر في 

السیاسیة في وبعبارة أخرى كانت المعضلة . الحصول على حق له؛ بل كیف یضمن المكان الصالح له

نظر مفكري وفالسفة الیونان هي وضع كل فئة أو طبقة من األفراد في المكان الالئق بها من الجماعة 

  .1السیاسیة بحیث تنشط مختلف ضروب العمل االجتماعي الهامة

ومن ثم . إذن إن المواطنة كان من معانیها هذا الحد األدنى من المشاركة السیاسیةوصفوة القول       

للمشاركة بصرف النظر عن الفقر  یني على إتاحة الفرصة أمام الجمیععمل النظام الدیمقراطي األثفقد 

ل و ذاك؛ فقد كان من المسلم به في ظأو الغنى وبصرف النظر عن المكانة االجتماعیة لهذا الفرد أ

المسلم به ـــ ومن . قراطیة األثینیة استخدام القرعة واالنتخاب المباشر لتولى أي منصب سیاسيمالدی

فیما یقول جونز ـــ أن استخدام القرعة كان یهدف إلى إعطاء كل مواطن فرصة متكافئة دون النظر إلى 

       .  2الثروة أو المولد وال حتى الشعبیة أو الفصاحة

  :أثینا الدیمقراطیةفي المواطنة  - 1

وهي في الوقت نفسه  *)لدیمقراطیة(لـهي المعلمة األولى ) الدولة(ال شك في أن أثینا تلك المدینة      

   .3المعلمة األولى للمواطنة بمعناها األدق واألشمل في تاریخ العالم الغربي

، وٕانما توجد أیضًا أحالم إنسانیة جماعیة، ترسم صورة عالم لنفسه فقطال یحلم  فاإلنسان بطبعه     

لقد تناول كل من العلم والفلسفة والفن هذه األحالم بالحدیث  األحزان واأللم،متحرر سعید، خال من 

وینتمي إلى األحالم اإلنسانیة القدیمة أیضًا الحلم بالدولة . عنها دائمًا وبصورة متجددة وتحدید معالمها

  .المثالیة نموذجًا للنظام المتكامل للحیاة اإلنسانیة المشتركة

لهذا الحلم شكله العقالني، العمل الفلسفي الرئیسي  التي أعطت ومن بین األعمال الفلسفیة     

 )أفالطون RepubIic **جمهوریة(الترجمة العربیة بـأفالطون المعروف في  یونانيللفیلسوف ال

  ).الدولة(

                                                 
  .42الكتاب نفسه، صالمرجع نفسه،  ـ1

  .16صم، 1976، المصریة العامة للكتاب، القاهرة عبدالمحسن الخشاب، الهیئة: م جونز، الدیمقراطیة األثینیة، ترجمة. هـ. أ ـ2

  . التالي تعني حكم الشعبأو حكم، و  بمعنى سلطة) Cratia(بمعنى شعب، و) Demos(هي كلمة التینیة تتكون من شقین هما : دیمقراطیة* 

دون غیرها من  اهتمت بالحریات والحقوق السیاسیةهو أنها  ،لدیمقراطیة المباشرة في أثینامن بین النقد الموجه وتجدر اإلشارة هنا إلى أن      

، 5األنجلو المصریة، القاهرة، الطبعة، مكتبة "من أفالطون إلى محمد عبده"حوریة توفیق مجاهد، الفكر السیاسي  :انظر. (الحریات والحقوق

  36ـ35م، ص2007

الدار المصریة السعودیة للطباعة والنشر والتوزیع،  ،"لسیاسیةقراءة في فلسفة أرسطو ا"مصطفى النشار، الحریة والدیمقراطیة والمواطنة ـ 3

  .  14ـ13م، ص2008القاهرة، 

من محاورات مرحلة النضج، وهي من أشهر محاورات أفالطون، وهي تحتوي علي البذور األصلیة لكثیر من : محاورة الجمهوریة **

وقد اشتقت المحاورة اسمها من الهدف التي كانت تسعى . وقتنا الحاضر موضوعات البحث التي تابعها عدد كبیر من الفالسفة والمفكرین حتى

 ).الباحث. (وموضوعها األساسي هو الحدیث عن عناصر الدولة المثالیة. إلیه، وهو تشید دولة مثلي
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 قدخیل الدولة المأمولة على اإلطالق، فأول ما وصلنا عن ت) الدولة(كما تعتبر محاورة الجمهوریة  

، فهو أراد أن یربط في الفكر السیاسي في ذلك الوقت حاول أفالطون بمحاورته هذه إحداث نقلة كبیرة

وبعبارة أخرى فإن دولة . فیه السیاسة باألخالق، والغیبیات بالدین، والتأویل العقلي للعالم باألساطیر

 ، كما أنها أول مشروع كبیرأفالطون أحیت مطلب ربط النظام السیاسي بقوانین الواقع الحقیقیة الدائمة

 نقطة البدایة في هذا الكتابكانت العدالة ف سیاسي في تاریخ الفلسفة األوربیة؛للنظام ال في ذلك الوقت

الذي یقود أخیرًا إلى وصف النظام العادل بأنه الذي یبني على أسس ثابتة تمامًا، بحیث  )الجمهوریة(

 :هوو  في مركز هذا النظام العادل تصور یوجد امك. تستطیع أن تصمد دون تغییر على مر العصور

، ذلك ألن وهم الفالسفة الذین یتمیزون بالحكمة والكفاءة معاً  دولة سیحكمها حقیقة أفضل العناصرأن ال

أفالطون لم یكن یحلم بالدولة المثالیة فقط، وٕانما كان یراوده الحلم بالملوك الفالسفة، الذین یجمعون 

قادة سیاسیین ــــ في نظر أفالطون ـــ   یعتبرونال )الفالسفة(فهؤالء الملوك  ،اً بین الحكمة والسلطة مع

. ، وٕانما هم قادة روحیون في نفس الوقت، یستطیعون قیادة الناس إلى طریق الحقیقة المطلقةحسبف

اذبیته ال یمكن إلغاؤه، بل إنه مازال یمارس ج مغریاً  لقد ظل هذا الحلم عبر التاریخ اإلنساني كله حلماً 

، وٕانما أیضًا عند كثیر من لیس فقط عند الفالسفة ولسوف یصبح هذا الحلم أمالً . الكبیرة حتى الیوم

، أو تفاوضًا من أجل اقتسام أبدیًا مجدباً  الذین عایشوا األحداث على مسرح السیاسة شجاراً  الناس

 نعیش في دولة  كز قوة على حساب مصالح المواطنین، ألیست فكرة مغریة أنالمناصب، أو مر 

  ان أن یثق فیهم على كل المستویات؟والذین یستطیع اإلنس یحكمها من هم أفضل المؤهلین لذلك؟

مناقشة صاغها  حاصلة، وٕانما هي دراسة جامدنتیجة لومع كل ذلك فإن دولة أفالطون لیست      

أفالطون ــــ إلى شخصیة أدبیة في  معلمفي مشاهد ذات مستوى فني عال، حین یتحول فیها سقراط ـــــ 

ویبدأ صوت . یقوم بدور الراوي والمتحدث الرئیسي، أما أفالطون فیظهر هنا شاعرًا وفیلسوفاً فالكتاب، 

  .  1سقراط في الظهور فورًا منذ السطر األول، مما یجعل القارئ یشعر بأنه أمام روایة

. ظام للروح اإلنسانیة إلى المجتمعن العدالة، كنینقل فكرته ع )جمهوریةال(الكتاب الثاني من  في     

ح كما لو كنا ننظر في یمكن التعرف على نظام الرو  ـــــ طبقًا لرأي أفالطون ـــــ ففي النظام االجتماعي

فعنوان . الیونان القدیمة في) ) (Polisالمدینة الدولة(قد حدد وجهته في ذلك ناحیة نظام ل عدسة مكبرة،

) المدینة الدولة(لم تكن . یتوافق مع ذلك)" المدینة الدولة(درس : "والذي یعني حرفیاً   (Polteia) كتابه

في )  (Polisلذلك تظهر دولة بالمفهوم الحدیث للدولة، وٕانما كانت دولة مكونة من مدینة واحدة،

ن یتمتع بحق لم یك). مدینة(وأحیانا على أنها ) دولة(ها الترجمة األلمانیة لكتاب أفالطون أحیانا على أن

  فقط، الذین ال یشملون النساء وال  )األحرار(یسمون بالمواطنین إال من  )الدولة(المدینة االنتخاب في 

  

                                                 
  . 12ـ11، ص 1زءجال م،2011، 1بعةطالهشه، في صحة الفالسفة مدخل ألعمالهم الفلسفیة الرائدة، دار الحكمة، لندن، عبداهللا محمد أبو  ـ1
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لكنه رفع مكانة النساء في دولته . كانت العبودیة عند أفالطون مؤسسة معتادة وال خالف علیها .العبید

  .نتماء إلى الطبقة الحاكمة مثل الرجالالمثالیة ألنهن نلن فیها حق اال

أن العقل یمثل الحاكم، واإلرادة تمثل الحراس والموظفین، أما  وهذا یعني في الوصف السیاسي     

، التي یقف العقل على قمتها، هي التي *فصور التدرج الهرمي للسلطة. الغرائز فتمثل الشعب المحكوم

 تكز على الفكرة األساسیة القائلةإن مفتاح تصوره للعدالة یر . بدقةتحدد تصور أفالطون للدولة المثالیة 

شجاعة والتدبر فالعدالة والحكمة وال إلنسان الفرد وللدولة على السواء،بأن العقل هو الحاكم الطبیعي ل

  .األربعة، بینما تحدد العدالة العالقة التوافقیة بین هذه الفضائل )الفضائل األساس(تمثل عند أفالطون 

یصل إلى تصوره عن مجتمع  ائل محددة بطبقات اجتماعیة محددة؛بعد أن یربط أفالطون فض     

والذین تحیط بهم ففي أعلى القمة توجد مجموعة من الحكام المزودین بسلطة ملكیة، : الطبقات الثالث

 باب العملن المواطنین األحرار أر م الجمهور الغفیربعد ذلك . )الحراس(طائفة المحاربین التي تسمى 

فهم یتخذون : فهي الحكمة  یشاركون في الحكم، أما الفضیلة التي یجب أن یتحلى بها الحكامالذین ال

اجهة یجب أن تكون لدیهم القدرة على مو  كل القرارات المهمة وفضیلة الحراس هي الشجاعة، إذ

م، كبح جماح غرائزهفعلیهم : وفضیلة المحكومین هي التدبر والتبصر .األخطار الداخلیة والخارجیة

هم یكونون معا الطبقة : إن الحكام والحراس مرتبطون بصورة وثیقة .وأن یمارسوا االعتدال والطاعة

  .حدة في المحافظة على نظام الدولةالحاكمة، وتربیتهم مشتركة، ومصالحهم وا

ارك ولذلك یؤكد أفالطون على أن یش سبارطة،مهوریة أفالطون دولة عسكریة مثل إإن ج      

على : " الجنسان معًا في حراسة المدینة وفي جمیع األعمال المتصلة بذلك، وهذا ما یؤكده بقوله

ن وإ "  :، إذ على النساء أیضًا أن یقمن بهذا الدور حیث یقول1"الجنسین معًا أن یقوما بكل شيء سویًا 

أم ذهبن إلى الحرب، أن یسهمن في حراسة الدولة، ویشتركن مع  ؛على النساء، سواء ظللن في المدینة

الرجال، كما تفعل ذلك إناث الكالب حین تشارك ذكورها في الصید والحراسة، وأن یتقاسمن معهم كل 

جیش عامل، ال یحمیها فقط من أعداء الخارج، وٕانما یجب علیه أیضًا أن فلمدینة أفالطون  .2"شيء 

  .لداخلیةیقضي على االضطرابات ا

باالستقرار، وهو االستقرار مثلما في التعالیم  تاماً  یرى أفالطون أن العدالة مرتبطة ارتباطاً      

  ، وأي انحراف عنه یمثل الفیثاغورسیة كتدرج هرمي متعدد األصوات، لكنه مرتب ومنظم عقلیاً 

  

                                                 
بناًء هرمي الشكل في قمته الحاكم الفیلسوف، وفي وسطه " محاورة الجمهوریة"تجدر اإلشارة هنا إلى أن أفالطون بناء دولته كما عرضها في * 

االموسوعة ، رحمن مرحبالمحمد عبدا: لمزید من التفصیل أنظر. (طبقة الجند تدافع عن المدینة، وفي قاعدته طبقة العمال والصناع والتجار

 . 148ص م،2007عویدات للنشر والطباعة، بیروت، ، "من الفلسفة الیونانیة إلى الفلسفة اإلسالمیة"الفلسفیة الشاملة 

  .335م، ص1985فؤاد زكریا، الهیئة  المصریة العامة للكتاب، : ، ترجمة")451"الكتاب الخامس، الفقرة (ـ أفالطون، جمهوریة أفالطون 1

  .357، ص")465"، الفقرة نفسهالكتاب ( المصدر نفسهـ 2
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ر قابل للتغییر للطبقات السیاسة بناًء هرمیًا واضحًا راسخًا، غی وتعدد األصوات یعني في لغة. اضطراباً 

  .عالمات للظلمــ على عكس ذلك ــ فالخالفات السیاسیة والثروات، وما أكثرها، تعتبر  المختلفة،

ه فإن المثالیة منتمین لطبقتهم، أما الصعود إلى طبقة أعلى یولد المواطنون في دولة أفالطون     

على كل واحد أن یقوم  بدأ العدالة عند أفالطون یعني أنن مذلك أ استثنائیة قلیلة،ممكن في حاالت 

 ،بدوره، وهذا یعني أنه على كل إنسان أن یشغل المكان المخصص له منذ البدایة بالطریقة المحددة

 ي أثینا المدعومة منمة، وهو أن الدیمقراطیة، مثل التي تطبق فمهتضح أحد مطالب أفالطون الوهنا ی

  .یجب أن تفقد شرعیتها تماماً  السفسطائیین،

 هذه الشرعیة، وهذا یمكن ضمانهعلى عكس ما في أثینا عندما یحدد العقل  یصبح الحكم شرعیاً      

أفالطون إال  جمهوریةلذلك ال ینال مكانة الحكام في . فقط عندما یخضع الحكام لعملیة انتقاء دقیقة

تكتسب عنده  وبسبب ذلك فإن تربیة الحكام والحراس مراتبها، الذین لهم اتصال بالمعرفة في أعلى

ذلك أوصى أفالطون بالمزج بین التربیة الفلسفیة والتربیة العلمیة، مثل التي أهمیة جوهریة للغایة، ل

كریة متقشفة، مثل التي عرفها عن ، كما أوصى أیضًا بمزج ذلك بتربیة عس*"ألكادیمیته"وضعها بنفسه 

  .1لتربیة ال یتوالها الوالدان، وٕانما تتوالها الدولةهذه او  إسبارطة،

التربویة والعسكریة  ومن خالل ما سبق یتضح أن أفالطون حاول أن یقتبس النظم السیاسیة،      

السائدة في إسبارطة ویؤسس على شاكلتها نظام مدینته المثالیة الجدیدة في أثینا، فنجد معالم النظام 

رمته وبصرامة في الجمهوریة المثالیة، ذلك النظام الذي تسهر علیه وترعاه التربوي والعسكري یتكرر ب

ة من الواجب أن یعنى هؤالء الموظفون بأبناء صفو : " الصدد الدولة، حیث یقول أفالطون في هذا

إنه ذات النظام الذي .  2"خاصًا من المدینة  اً مكان وحدهنَّ  ات، یقطنَّ یبالمواطنین، ویعهدوا بهم إلى مر 

هذا ویصب نظام التربیة الطویل الذي یصفه أفالطون في . طبقته مدینة إسبارطة على موطنیها

  .3جمهوریته المثالیة؛ اهتمامه على تشكیل العقائد والخصائص واآلداب

وٕاجماًال یمكن القول إن أفالطون لم یجد أبدًا حرجًا في اإلعجاب بالنظام التربوي والعسكري في      

لذي حاول جاهدًا ألجل ترسیخه وتطبیقه في مدینته المثالیة، وهذا ما أكدته نصوص مدینة إسبرطة وا

  ".الجمهوریة"محاورته 

  

                                                 
 ، وسمت بذلك نسبة للحدیقة )م.ق386ـ387(هي مدرسة أفالطون الفلسفیة والذي أسسها بعد عودته إلى مدینة أثینا بین عامین : األكادیمیة * 

عرفت المدرسة باسم األكادیمیة، وبذلك أدخلت هذه ف" أكادیموس"شتراها بضاحیة من ضواحي مدینة أثینا  وهذا المكان ینسب  إلى البطل االتي 

  )الباحث. (الكلمة إلى كل لغات العالم تقریبًا، وأصبحت ذات داللة واضحة على سمو التعالیم ورفعة مكانة العلم والمتعلمین الذین یدرسون بها

  . 22ـ21ـ20ـ19ـ عبداهللا محمد أبو هشه، مرجع سبق ذكره، ص1

  .348، مصدر سبق ذكره، ص")460"الكتاب الخامس، الفقرة (طون ـ أفالطون، جمهوریة أفال2

3 -  Francois Chatelet, Olivier Duhamel et Evelyne Pisier, Dictionnaire des euvres politiques, (Paris: 

Presses universitaires de Fance, 1986), P. 883. 



  

 
 

480 

 مجلة القلعة                                                                             لوطنیة والمواطنة في الفلسفة السیاسیة                   ا
  )12(العدد                               أفالطون                                           "عرض وتحلیل لبعض نصوص جمھوریة (         

  :الوطنیة في المدینة األفالطونیة - 2

  :المدینة في فلسفة أفالطون) أ(

وهذا عند أفالطون أهمیة كبرى، وبلغ هذا االنشغال حد الهوس،  "Polis"لقد شكل بحث المدینة      

وظف فیه الفلسفة لتأكید  ،سیاسیاً  إن مسعى أفالطون في فلسفته كان مسعاً : مدعاة لتأكید القول

أطروحاته السیاسیة، فكانت الفلسفة مدخال ال غنى عنه لبناء األطروحات األفالطونیة في مجال 

مواضیع تتكرر هي  ؛وتصوره للعدالة وتوزیع المهام على المواطنین 1ي للمدینةالسیاسة، فالتنظیم المثال

ورغم أن هدف هذه المحاورة هو  ،*)تیماوس(محاورة فهي تصاغ مثًال من جدید في  في غیر موضع،

إال أنه ال  ضًال على أصل اإلنسان في المجتمع؛البحث في أصل الكون الفیزیقي أو الكوسمولوجي، ف

الفقرات األولى من هذه  في ص تصوره لتنظیم المدینة المثالیةقدیم عرض موجز، یلخیتوانى في ت

ن مفهوم المدینة یعد بمثابة الحامل النفسي للمشروع السیاسي المحاورة، فهل نبالغ إذا قلنا إ

 المدینة عند أفالطون تحقیق العقل،هدف السیاسة أو  إن المسوغ لهذا السؤال هو أناألفالطوني؟ 

  .في ذلك هم الفالسفة هُ وأدواتُ 

ارتقى أفالطون بمفهوم المدینة، وقد تجلى ذلك في رصده آللیات تنظیمها، فأسس الرجل بذلك      

المرء البعد قرأ نص أفالطون في حضوره التاریخي یدرك لثقافة جدیدة في مجال السیاسة، وعندما یُ 

نظر أحد  وحسب وجهة أفالطونفي فلسفة  (Cite)هذا وتعد المدینة  الحقیقي لهذه الفكرة،

بمثابة الهدف في الفلسفة األفالطونیة، ویعد هذا الهدف أحد أهم  سیین المعاصرین،المتخصصین الفرن

یاة انشغاالتها الكبرى، إذ تجعل الفلسفة األفالطونیة من آفاق بحوثها التأملیة الطریقة المثلى إلدارة الح

سعیدة علیها أن تحقق وحدة كتلك التي في الروح، كأداة  ضي إلى حیاةإن المدینة قبل أن تف. العامة

على المدینة األفالطونیة أن تكون كالجسد اإلنساني تتالحم أعضاؤه لتشكل . 2تقنیة ثم كموجود حي

  .مجتمعة فیه الحیاة إال بتماسك أعضائهكائنا واحدا، ال تدب 

في  ، إال إذا تمثلغیر مسبوق في عصره معنى للمدینة األفالطونیة كمفهوٍم جدیٍد في الفلسفةوال      

السیاسي ل الصدارة في المعرفة، یشكل العقل ثُ إعطاء الصدارة للعقل في المجتمع، فكما تحتل المُ 

  ففي سیاق النظام المعرفي تشكل المثل مصدر الیقین، ویمثل العقل  مصدر الحقیقة في المجتمع،

  

                                                 
1- Platon, Timee, presentation et traduction par Luc Brisson, (Paris:Edition Flammarion,5eme 

edition,2001), p. 98.  

وهي من محاورات مرحلة النضج، والذي یعرض فیها أفالطون فلسفته الطبیعیة، ویعرض فیها لنظریاته في تفسیر : (Timaeus)طیماوس * 

  )الباحث. (العالم الطبیعي ودور اإلله الصانع في ذلك

2  - Luc Brisson. Jean. Francois Pradeau, Le vocabulaire de Platon,(Paris Illipses Edition Marketing, 1988), 

p.14.  
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تاریخ ( في كتابه *)والتر ستاس(الیونانیة ویعقب مؤرخ الفلسفة . المرجعیة للحقیقة معرفیا وسیاسیا

لما كان على الدولة أن تتأسس على العقل فإن قوانینها : " على هذا المفهوم قائالً  )الفلسفة الیونانیة

یجب على الحكام ! یجب أن تكون عقلیة، والقوانین العقلیة ال تتم إال بالناس العقالنیین، أي الفالسفة

د أو الثروة، بل أن یكونوا فالسفة ــــ ولما كان الفالسفة قلة فیجب أن یكون لدینا أرستقراطیة ال بالمیال

ثمة إذن عالقة وطیدة بین . 1"بالعقل ــــ والمبدأ العامل الوحید للدولة هو العقل والمبدأ الثاني هو القوة 

  . نظریة المثل وحكم الفیلسوف، فالعدالة االجتماعیة ال معنى لها في ظل غیاب هذا األخیر

فسه لنظریته في المعرفة في اآلن ن ریساً تك ون لمشروعه السیاسي في الجمهوریةكان إنجاز أفالط     

هذه األخیرة التي راهن علیها  عقل وحطت من قیمة المعرفة الحسیة،الالتي رفعت من شأن 

أن تعد أفكارًا خیالیة مصدرًا للحقیقة، فالمثل ال یمكن ـــــ بشكل من األشكال ـــــ  السوفسطائیون وجعلوها

فساد في التي ال تتعرض لل نیة، إنها صور الحقیقة المطلقةطو ال معنى لها في سیاق الفلسفة األفال

لیست : " معقبًا على هذه الفكرة األفالطونیة بقوله )سالتر ستو (لذلك یضیف  عالم التغیر ألنها عقلیة،

یة إن هدفها تأسیس السیاسة على نظر  تصویر كمال خیالي وغیر واقعي،جمهوریة أفالطون محاولة ل

لهذا فإن هذه الدولة لیست غیر واقعیة بل هي الدولة الحقیقیة الوحیدة  ولة،المثل بتصویر مثال الد

  . 2"وحقیقتها هي أساس وجود كل الدول الموجودة بالفعل 

إن غایة الدولة عند أفالطون هو تحقیق الفضیلة العقلیة، وهي القیم التي آمن بها سقراط ودخل،      

إنها القیم النائیة عن المصلحة الشخصیة الضیقة،  السوفسطائیین،االت مع ألجلها، في معارك وسج

یق مصلحة مادیة أو غنى والتي ترمي فقط إلى خدمة المجتمع وسكان المدینة، وال ترمي إلى تحق

لذلك نجده یقول في هذا فهذا ال ینسجم البتة مع الغایة القصوى للدولة األفالطونیة،  مؤقت زائل،

في  هي أن تجد لمن ینبغي أن یتولوا الحكم فیها سبیالً  ین دولة حكمها صالح،إن وسیلة تكو "  :الصدد

الحیاة أفضل من الحكم، وعندئذ فقط تكون مقالید السلطة في أیدي األغنیاء بحق، ال أغنیاء الذهب، 

   .3"وٕانما أغنیاء الفضیلة والحكمة، وهو الغنى الذي البد منه لتحقیق السعادة 

رأي أفالطون في مفهوم الغنى، إنه غنى العقل ولیس أي  لفقرة بالغة الداللة علىتبدو هذه اهذا و      

غنى آخر، لذلك نجد أن الفالسفة في دولته ال یأبهون باألشیاء المادیة وجمع الثروات، فهم یترفعون 

  .عن هذه الصغائر ألنها ال تضیف لهم أي قیمة یمكن أن تذكر

                                                 
موظفًا بریطانیًا ومعلمًا وفیلسوفًا وعالمًا في نظریة المعرفة، وكتب عن هیجل والتصوف والنسبیة األخالقیة، كان یعمل : سوالتر تیرنس ستی* 

، وله العدید من )م1955ـ1932: (، وكان یعمل بقسم الفلسفة في جامعة برینستون في الفترة)م1932ـ1910: (في الخدمة المدنیة في الفترة

    ).بتصرف(یا ویكیبید: نقًال عن(". الدین والعقل الحدیث"، و"تاریخ الفلسفة الیونانیة"، و"صوف والفلسفةالت: "المؤلفات منها

م، 2005مجاهد عبدالمنعم مجاهد، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، : جمةس، تاریخ الفلسفة الیونانیة، تر ـ ولتر ستی1

  .  151ص

  .  150، صهـ المرجع نفس2

   .426ص، مصدر سبق ذكره، ")521"، الفقرة السابع الكتاب(جمهوریة أفالطون أفالطون،  ـ3
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إن شكل المدینة التي كرسها أفالطون هي انعكاس للمثل ولتصوره الفلسفي، فالمدینة المقترحة في     

الجمهوریة ال یحق لها أن تحاكي المدن السابقة الفاسدة كالمدینة الدیمقراطیة مثًال، التي جعلت الحكم 

لقد روجت  ي أثینا،ة فیة على صعید الحیاة االجتماعی، فكانت نتائجه كارثمن ال یستحقهفي ید كل 

أفالطون، إلى المعرفة الفاسدة التي ال تحتكم إلى العقل بل إلى رأي األنظمة القائمة تلك، حسب 

ة للنهج المعرفي وٕاذا كانت فلسفة أفالطون هي تتم ها مصدرا للیقین وإلدراك الحقائق،الحواس، وتتبنا

بل ـــــ لیست فقط مشروعا معرفیا فحسب  ـــــ فإنها في الوقت نفسه محاولة لجعلها الذي رسمه سقراط؛

خلفته الحرب الضروس بین أثینا  ي الذيثأیضًا، في محاولة إلصالح الوضع الكار  سیاسیاً  وتكریساً 

من یحكم؟ وما هي الشروط التي : وهو عادة النظر في سؤال أساسي وجوهري،إمن ثم ، و وٕاسبارطة

  تخوله لهذه المهمة؟ 

الصفوة الممتازة في المجتمع هي التي یحق لها ذلك دون سواها، إنها صفوة أن في ال شك      

 ارم یؤهلها في نهایة المطاف لذلك،نظام تربوي صبالتزود ، وهذا بعد الفالسفة المؤهلة للحكم السیاسي

وینتج . 1"لمعرفة وبین وظیفة الحكم السیاسيضرورة التوحید بین وظیفة ا" وهنا ینتهي أفالطون إلى 

وهي القضیة األساسیة التي یستشفها القارئ من  .ما أن یحكم الفالسفة أو یتفلسف الحكامذلك إعن 

نص الجمهوریة منذ صفحاته األولى، ففي الوقت الذي یفصح فیه أفالطون عن تصوره للمعرفة، یقدم 

  . 2لنا في اآلن نفسه نظریته السیاسیة التي تقوم على مبدأ المعرفة

أكید أفالطون على أهمیة الفالسفة الحكام ودورهم في الدولة باعتبارهم عقلها وعلى الرغم من ت     

فهو . المفكر ؛ إال أنه لم  یجعل ذلك غایة، في حد ذاته بل هو وسیلة تحقیق العدالة والدولة الفاضلة

لم یجعل الفالسفة الحكام في تلك المرتبة الممیزة بوضعهم فوق الشعب وبإطالق أیدیهم من أي قید 

، وهذا ما یؤكده 3ضعى لیصبحوا سادة المجتمع؛ بل في الواقع لیصبحوا خدمة المحققین ألهدافهو 

أما أنتم فقد تعهدناكم بالرعایة من أجل صالح الدولة ومن أجل صالحكم أیضًا، حتى تكونوا : " قائالً 

فة اآلخرین، بمثابة الحكام وملوك النحل في الخلیة، وربیناكم تربیة أصلح وأكمل من تربیة الفالس

وجعلناكم أقدر منهم على الجمع بین الفلسفة والسیاسة، فعلیكم إذن، كل بدوره، أن تهبطوا إلى حیث 

  .   4"یقیم بقیة المواطنین 

  

  

  

                                                 
  . 21ص ب ت، ،6بعةطالـ أمیرة حلمي مطر، الفلسفة السیاسیة من أفالطون إلى ماركس، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، 1

  . 66م، ص2011، 1بعةطالخدیجة زتیلي، أفالطون السیاسة، المعرفة، المرأة، دار األمان، الرباط،  ـ 2

   .57حوریة توفیق مجاهد، مرجع سبق ذكره، ص ـ 3

  .426ـ425، مصدر سبق ذكره، ص")520"، الفقرة السابع الكتاب(أفالطون، جمهوریة أفالطون   ـ4
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  :فلسفة أفالطونالمواطنة في  )ب(

یرتبط مفهوم المواطنة بشكل عام بحقل السیاسة وبعالقة الفرد بالدولة والمجتمع المدني، ویترتب      

على ذلك جملة من القضایا متعلقة بالحقوق االجتماعیة والقانونیة، والسیاسیة، وكذا بطبیعة العالقات 

  .اإلنسانیة ومنظومة القیم واألخالق بشكل عام

المواطنة مرتبطة بالمشاركة السیاسیة، ولن یكتسب هذا المفهوم وعلى هذا األساس تظل      

مشروعیته إال بتحقیق المساواة الكاملة بین أفراد المجتمع بمختلف أطیافه رجاال ونساء على السواء في 

وعندها فقط یمكن الحدیث عن العدالة االجتماعیة  االجتماعیة،شراكة عادلة من أجل تحقیق التنمیة 

توزیع الفرص بین األفراد، وهذا في ظل الوطن الواحد واالنتماء الجغرافي، على أن یتقدم والمساواة في 

بوصف هذا االنتماء هو الرابط المشترك للمواطنین مهما اختلفت  ،االنتماء للوطن على أي انتماء آخر

لوطن ن عبارة المواطنة مشتقة من الوطن، وٕاذا كان حیز اذهبیة، ویكفي أن نقول إنتماءتهم الما

والجغرافیا ضروریین لتحقیق مفهوم المواطنة، فإن الدولة بوصفها الجهاز السیاسي والقانوني هي التي 

حقوق المواطنة، وواجبات  وستفضي هذه العبارة إلى قضایا. ةونابض بالحیا اً تجعل المفهوم فعلی

  .المواطنة، وغیرها من المواضیع التي تصب في الموضوع

. یامنا هذه عن مفهوم المواطنة وعالقتها بثقافة الدیمقراطیة والعدالة االجتماعیةیكثر الحدیث في أ     

 ولكن هذا المفهوم قدیم قدم المدن اإلغریقیة، فقد ارتبط ظهوره بالمدینة الیونانیة، وكان أول مرة في بالد

ة والقانونیة، حیث تشكلت المدینة في المفهوم السیاسي وأثیرت في خضمها المشاكل االجتماعی ،الیونان

فقد طرحت مسألة سن القوانین، ومن له األحقیة في تقریر توقیت الحروب والمعارك، ومختلف الشؤون 

انعكاسات ما هي  ارستها من منظور النوع االجتماعي؟ولكن ماذا عن المواطنة ومم ،المصیریة األخرى

وكیف انعكست تلك  تها؟مصداقیوماذا عن  ذلك على حریة األفراد؟ ما هي المبررات التي تساق؟

التصورات على قطاع كبیر من المجتمع وهو النساء؟ قد تكون هذه المقدمة المقتضبة مدخل الكالم، 

ماذا عن مواطنة النساء التي كن یمثلن حوالي نصف المجتمع األثیني في ذلك : ودافعا لطرح السؤال

  الوقت؟ ولماذا هناك مواطنة للرجال ومواطنة منقوصة للنساء؟

عن الحیاة  مرأةلقد اتفقت الدساتیر اإلغریقیة القدیمة مع أهداف أصحابها وطموحاتهم، في إبعاد ال     

السیاسیة منها، السیاسیة واالجتماعیة، وكذلك إقصائهن من كل الوظائف السامیة في الدولة، خاصة 

لمة من داللة ــ من كبكل ما تحمله ال بدعوى عدم مقدرتها وأهلیتها لهذا العمل، وكانت المواطنة ــ

نصیب الرجل فقط، فالحریة السیاسیة والمشاركة في صنع القرار اقتصرت على المواطنین، أما بقیة 

اقتصرت على الرجال من ) المواطنة(واألمر األكبر من ذلك أن هذه الصفة . السكان فقد ُحرموا منها

  واطنین حق االشتراك في الجمعیة وهذه الصفة أعطت الم. عامًا، دون النساء) 20(األثینیین من سن 
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نص من نصوص ونحن نناقش هذا الموضوع، هنا ویستوقفنا  .1والترشیح للوظائف المحلیة والعامة

 (Gender)لم تكن قضایا النوع : " الذي تقول فیهو ) ریان فوت(لكاتبة ل) النسویة والمواطنة(كتاب

وقضایا المواطنة منفصلتین طوال الوقت على مدى تراث النظریة السیاسیة التقلیدیة، إذ اعتمدت 

  . 2"واجبات المواطنة وفعالیتها بقوة على صفات الرجولة

اصرات، ومحرومات في العصر الكالسیكي ق في المجتمع األثیني) المواطنات(لقد كانت النساء      

تحت سلطة األب، أو األخ، إلى غایة الزواج حیث تنتقل  المرأة، وكانت 3من كل الحقوق السیاسیة

ه حق التحكم فیها وفي كل المرأة من جدید إلى هیمنة سلطة جدیدة هي سلطة الزوج، الذي یملك لوحد

ن فعل المواطنة الحقیقیة ال ، وأرجال دون النساءوهذا یعني أن الحقوق السیاسیة تشمل ال أمالكها،

  .النساء الالتي یمثلن نصف المجتمع األثیني یشمل

مواطنة فعلیة في أثینا، وكانت مرتبتها االجتماعیة كمرتبة الغرباء والعبید، وعلیه فالمرأة لم تكن      

ن الصدد إویمكن القول بهذا ). الدولة(المدینة ولم یكن لها أي صلة بالدساتیر والقرارات الصادرة عن 

ین بتلك المكانة ظحاالحترام أو المكانة االجتماعیة القلة القلیلة من النساء اللواتي كن یتمتعن ببعض 

وجراء . 4"لقد أكدت الدیمقراطیة على التفاوت بین حیاة الرجل وحیاة المرأة وأبرزته  "بفضل أزواجهن فـ

 كانت السلطات المطلقة تمنح للرجلذلك كله فإن قضیة الحریة الشخصیة لألفراد كانت متفاوتة، و 

ل ما مهام إدارة شؤون المرأة والحل محلها، فیما یتعلق بممتلكاتها وأطفالها وك أم أخاً  أم أباً  كان زوجاً 

أبعدت الحیاة السیاسیة األثینیة النساء عن الوظائف الدنیویة  "فلقد  یرتبط بها من قرارات مصیریة،

د القانون األثیني عدم قدرة المرأة على التصرف كشخص مستقل في والمناصب الشرفیة في الدولة، وأك

  . 5" كل ما یرتبط باإلجراءات القانونیة

وصف فیه  ، ملخصاً )Philipe Jockey( فیلیب جوكي أستاذ التاریخ والحضارة الیونانیة كتب     

ظلت  في بالد الیونانالمرأة  : "یقول فیها بأنرة یصهذه الوضعیة المؤلمة، والالإنسانیة في عبارة ق

، الزوجة، األم، في وضع األنثى: یتم دمج الصور الثالث ففي التاریخ الیوناني القدیم !".قاصرة أبدیة

تي تتعلق بالفعل، فهي تلك ال بشر، وٕاذا كانت هناك فكرة یشترك فیها العدید من ال)القاصرة(وحید هو 

  ها ثم بزوجها، منتقلة من أسرة أحدهم إلى أسرة ، مرتبطة بوالد)قاصرة أبدیة(بكون المرأة الیونانیة 

  

                                                 
  36ص، مرجع سبق ذكرهـ  حوریة توفیق مجاهد، 1

، 1الطبعةجلس األعلى للثقافة، القاهرة، أیمن بكر وسمر الشیشكلي، مراجعة وتقدیم فریدة النقاش، الم :جمةریان فوت، النسویة والمواطنة، تر ـ 2

  . 28م، ص2004

3  - Claude Mosse, politique et Societe en Grece Ancienne, le "modele" ATHENIEN, (Paris: Champs 

Flammarion, 2003), p.28.  

  .  39م، ص2005، ترجمة وتقدیم، منیرة كروان، المجلس األعلى للثقافة، القاهرة، "الواقع والقانون"ـ روجر جیت، المرأة في أثینا 4

  . 57، صنفسهـ المرجع 5
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بوضع قانوني من شأنه أن یحسن  ـــ رغم كل ذلك ـــ محاصرة دون أن تتمتع اآلخر، وهي دائماً 

  .  1مصیرها

تتفق ومن الواضح جدًا أن هذه الصورة القائمة عن المرأة في بالد الیونان القدیمة، هي التي      

ضعت فقد وُ  في المجتمع الیوناني القدیم،التي تتصدى لدراسة مكانة المرأة  بشأنها كل الدراسات الحدیثة

والتي ال تعكس الحقیقة وفي هذه األیقونة المستهدفة،  هم،من طرف الذكور وألجل االجتماعیةُ  القوانینُ 

  . 2یتم تأكید الموقف االجتماعي الذكوري ):يجوك(األستاذ یضیف  بشكل كامل

واألمالك األخرى، وكان یحق للرجل  واشيوالم ملكیة خاصة للرجل كاألراضيالمرأة كانت ف     

ت التي منحها له التصرف في كل ما یملك كیفما شاء، ومتى شاء، وله في ذلك مطلق الصالحیا

ناقصة، أو ولذلك یمكن توصیف مواطنة المرأة األثینیة بالمواطنة غیر الكاملة، أو ال القانون األثیني،

، في العالم القدیم بأسره كان هذا المشهد السیاسي هو السائد،  ولذلك 3هي على هامش المواطنة

 عن المنظومة السیاسیة الكالسیكیة، التي تماماً  مغیباتباألصح العالم غائبات أو هذا وكانت نساء 

ولعل هذا الواقع بكل تداعیاته هو الذي أخمد صوتهن، فحجب عنا  فرضت ثنائیة متنافرة في المجتمع،

كما أحاطهن  یل أفكارهن إلى الحضارات الالحقة،وتوص ن الكتابةحقائق كثیرة بسبب عدم تمكنهن م

عرف من طرف المؤرخین، وربما  بالغموض والسریة، مما جعل تاریخ المرأة یظل لفترة طویلة متجاهالً 

فقد كانت طبیعة القوانین السائدة في بالد الیونان القدیمة، من أهم  الحدیث، یقظة ملحوظة في العصر

األسباب التي أسهمت في وضع القیود وتكبیل الحریات، وكان على الناس طاعة القوانین لتجنب 

  .العقاب

عن الجدل السیاسي، وعن كل وظائف الدولة، تمامًا هذا ویالحظ أن المرأة كانت معزولة      

القضاء، بل وال یمكنها البتة ممارسة القانون، وحتى عندما یتم ربط النساء بالمواطنین ووظائف 

فإن المدینة تجعل لهن مكانة محددة، فهي ال  و كفتیات لهؤالء المواطنین؛كأمهات، أو كزوجات، أ

ل الحصو  المدني، ولكن لیس بإمكانهن أیضاً من كل مشاركة في الحیاة داخل المجتمع  تقصیهن تماماً 

  . 4على عدد من االمتیازات المدنیة

النصف اآلخر من المجتمع فإن  مرأة كانت تمثل حوالي نصف المجتمع األثیني؛أن المن رغم وبال     

، وما یكابدنه من أجل الحیاة، لهویتها، غیر عابئ بإنسانیتها ، طامساُ لجهودها كان جاحداً  ـــ الرجل ــ

  بتحمل أعباء الحیاة السیاسیة، أو التموقع في إحدى مؤسساتها،  ن منوطةولم تكن واحدة منه. والبقاء

                                                 
1  - Philipe Jockey, La Grece antique, (Paris: Editions, la cavalier bleu, 2005), p.79.  

2  - Ibid, p.80.  

3  - Claude Mosse, Politique et Societe en Grece ancienne, P. 28.  

4  - Raoul Lonis, La Cite dans le monde Grec, sous la direction de Andre Zysberg, (paris: Armand Colin, 

2eme ed, 2010),p. 47.   
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فالوضع الذي كان سائدًا ـــ حسب رأى  ،1اإلنساني وهذا لكي ال تتمكن من تخلید اسمها عبر التاریخ

. ، والمقصود به شریحة النساءأفراد المجتمعكبیر من لقطاع  بعض المؤرخین ـــ مأساوي بكل أبعاده

، والتي كانت إحدى السیادة في ذلك الوقت ت لهالذي كان ،ولعل ذلك سببه طبیعة المجتمع الذكوري

دون منازع، عدم الكشف عن هویة النساء، وخاصة الفاعالت منهن في تفوق فیها  المهام التي

  .  2األسرار وأجاد بالفعل ممارسة هذا الدورالمجتمع، فلقد تكتم عن الكثیر من 

  :الخاتمة

، )الوطنیة والمواطنة في الفلسفة السیاسیة(شوطًا في بحث موضوع یجدر بنا هنا وبعد أن قطعنا       

  :لى عدد من النتائج وهي على النحو التاليأن نصل إ

غل شُ  في الفكر السیاسي، حیث )المواطنة(و) یةالوطن(الیونانیة هي أول من أسس لفكرة الحضارة  ـــ1

وحولوها من فكرة یتناقشون  ،بقضیة المواطنةــ وعلى رأسهم الفیلسوف أفالطون ــ أبناؤها ومفكروها 

ثرت بهم ونهلت من حولها إلى انتماء وطني لم یسبق له مثیل في تحقیق التقدم لهم ولكل األمم التي تأ

لیس فقط عبر التأمل  )المواطنة(و) الوطن(أسس لفكرة هم بالفعل أول من الیونانیین ف. معین حضارتهم

وٕانما أیضًا عبر ممارسة الحیاة النابضة بالحیویة والنشاط الذي حولهم فیما ال یزید  ،والنقاش والتفلسف

تقلیدیة إلى أمة من األفراد الفاعلین الذین یفاخرون بانتمائهم وبقدرتهم  ن ثالثة قرون من أمة مستكینةع

ولم یكن ذلك إال عالمة بارزة على مدى . دم في كل مناحي الحیاة بشكل غیر مسبوقعلى صنع التق

  .شعورهم بالمواطنة الحقیقیة

كان أفالطون معجبًا إلى حٍد كبیر بالنظام التربوي والعسكري في مدینة إسبرطة، والذي كان له ـــ 2

ترسیخه وتطبیقه في مدینته، وهذا  األثر الكبیر في تشكیل مدینته المثالیة، ولذلك حاول جاهدًا من أجل

  ). الجمهوریة(ما أكدته نصوص محاورته 

ممكن في فإنه  أعلى؛ أما الصعود إلى طبقة في دولة أفالطون منتمین لطبقتهم، یولد المواطنون  ــ3

على كل واحد أن یقوم بدوره، وهذا  بدأ العدالة عند أفالطون یعني أنن مذلك أ. حاالت استثنائیة قلیلة

هنا یتضح أحد . یعني أنه على كل إنسان أن یشغل المكان المخصص له منذ البدایة بالطریقة المحددة

هو النظام الذي كان سائدًا عند الیونان، وبالتالي فالعدالة  النظام الطبقيف مة،مهمطالب أفالطون ال

عبارة عن مصطلحات ال قیمة لها في مجتمع یؤمن بالطبقیة  والمساواة االجتماعیة ــ على ما أعتقد ــ

  .ویقدسها

      

                                                 
1   - Dannielle Jouanna, Aspasie de Milet, egerie de Pericles, histoire dune femme, histoire dun mythe, 

(france: Librairie arthene fayard, 2005), p. 69.  

  . 138ـ خدیجة زتیلي، مرجع سبق ذكره، ص2
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  )12(العدد                               طون                                           أفال"عرض وتحلیل لبعض نصوص جمھوریة (         

؛ إال من یسمون )الدولة(فهل من العدالة والمساواة االجتماعیة أن یتمتع بحق االنتخاب في المدینة  

لذلك كانت . وال العبیدفقط؟ وهذا یعني أن المشاركة في االنتخاب ال تشمل النساء ) األحرار(بالمواطنین 

إال أنه رفع مكانة النساء في دولته المثالیة ألنهن . العبودیة عند أفالطون مؤسسة معتادة وال خالف علیها

  .نلن فیها حق االنتماء إلى الطبقة الحاكمة مثل الرجال

بتحقیق المساواة  بما أن المواطنة مرتبطة بالمشاركة السیاسیة؛ فلن یكتسب هذا المفهوم مشروعیته إال  ـــ4

الكاملة بین أفراد المجتمع بمختلف أطیافه رجاال ونساء على السواء، في شراكة عادلة من أجل تحقیق 

  . إال أن هذا لم یحدث  في المجتمع الیوناني . التنمیة االجتماعیة

رباء والعبید، ولم فالمرأة مثًال لم تكن مواطنة فعلیة في أثینا، وكانت مرتبتها االجتماعیة كمرتبة الغ     

ویمكن القول بهذا الصدد إن القلة القلیلة من . یكن لها أي صلة بالدساتیر والقرارات الصادرة عن الدولة

النساء اللواتي كن یتمتعن ببعض االحترام أو المكانة االجتماعیة حظین بتلك المكانة بفضل أزواجهن فـقط 

.  

في بالد الیونان ) المرأة(اتمة عن نصف المجتمع األثینيومن الواضح جدًا إذن أن هذه الصورة الق     

القدیمة؛ هي التي تتفق بشأنها كل الدراسات الحدیثة، التي تتصدى لدراسة مكانة المرأة في المجتمع 

فقد وضعت القوانین االجتماعیة من طرف الذكور وألجل الذكور فقط، ولذلك كانت المرأة . الیوناني القدیم

كاألراضي، والمواشي، واألمالك األخرى، وكان یحق للرجل التصرف في كل ما یملك  ملكیة خاصة للرجل

كیفما شاء، ومتى شاء، وله في ذلك مطلق الصالحیات التي منحها له القانون األثیني، ولذلك یمكن 

توصیف مواطنة المرأة األثینیة بالمواطنة غیر الكاملة، أو الناقصة، أو هي على هامش المواطنة، أو 

  .لمواطنة المنقوصة للنساء األثینیاتا

إن طبیعة القوانین التي كانت سائدة في بالد الیونان القدیمة من أهم األسباب التي أسهمت في وضع   ــ5

  .القیود وتكبیل الحریات، وكان على الناس طاعة القوانین لتجنب العقوبات التي أقرها جزء من المجتمع

حتى أعتبره بعض الباحثین كتاب ) الجمهوریة(الطون في كتابه السیاسي إن التربیة التي أكد علیها أفـ 6

في التربیة أكثر من كونه كتاب في السیاسة؛ وذلك لتركیز كاتبه على أهمیة التربیة في غرس القیم في 

نبیلة نفوس الناشئة من أبناء المجتمع، فاالنتماء للوطن والوالء له ال یتأتي إال بالتربیة، فغرس هذه القیمة ال

هي التي ارتقت بها المجتمعات قدیمها وحدیثها، وخیر شاهد على ذلك الحضارة ) قیمة حب الوطن(

الیونانیة التي كنا بصدد الحدیث عنها، والتي أثرت وال زالت تأثر في عالمنا الحاضر بفضل حبهم 

  .   وانتماءهم لوطنهم

ال واالستفادة منها وتوظیفها وخاصة في مجال ال بد من قراءة التجربة الیونانیة الرائدة في هذا المج.7

التربیة، والتعلیم من أجل خلق جیل محب لوطنه، تسري روح الوالء واالنتماء والتضحیة في سبیله، جیل 

  . یعشق الوطن ویجسده قوًال وعمالً 
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  عقائمة المصادر والمراج

 :القرآن الكریم: أوال

یة قالون، جمعیة الدعوة اإلسالمیة العالمیة، طرابلس ــ لیبیا، االقرآن الكریم، مصحف الجماهیریة برو  ـ1

  . دون تاریخ

  :المصادر: اً نیثا

  .م1985فؤاد زكریا، الهیئة المصریة العامة للكتاب، : ، جمهوریة أفالطون، ترجمة)أفالطون(ـ 1

  :المراجع: اً لثثا

  :المراجع باللغة العربیة) أ(

  .م1973أباظة، إبراهیم دسوقي، وعبد العزیز الغنام، تاریخ الفكر السیاسي، دار النجاح، بیروت،  ـ1

سمیر عزت : كلیفورد، المواطنة والسلوك الحضاري كمكونین للدیمقراطیة اللیبرالیة، ترجمة ،اوردینــ ـ2

   .م1995عمان، نصار، دار النسر للنشر والتوزیع، 

قضایا في الفكر العربي المعاصر، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت،  الجابري، محمد عابد،ـ 3

  .م1997، 1الطبعة

عبدالمحسن الخشاب، الهیئة المصریة العامة للكتاب، : الدیمقراطیة األثینیة، ترجمة ،م. هـ. جونز، أـ 4

  .م1976القاهرة، 

، ترجمة وتقدیم، منیرة كروان، المجلس األعلى للثقافة، "الواقع والقانون"جیت، روجر، المرأة في أثینا  ـ5

  . م2005القاهرة، 

محمد بدران، مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر، القاهرة، : ، قصة الحضارة، ترجمةول ،دیورنت ـ6

   .2م، المجلد1986، 3الطبعة

  .م2011، 1الطبعةزتیلي، خدیجة، أفالطون السیاسة، المعرفة، المرأة، دار األمان، الرباط،  ــ7

حسن جالل عروسي، الهیئة المصریة العامة : تطور الفكر السیاسي، ترجمة ،سباین، جورج ـ8

 .1م، الكتاب2010للكتاب، القاهرة، 

مجاهد عبدالمنعم مجاهد، المؤسسة الجامعیة  :جمةتر، تاریخ الفلسفة الیونانیة، تر ستیس، ول ـ9

  . م2005للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، 

، محمد فتحي، نماذج من الفلسفة السیاسیة، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، ىالشنقیط ــ10

  .م2010، 1الطبعةاإلسكندریة، 

شكلي، مراجعة وتقدیم فریدة النقاش، أیمن بكر وسمر الشی :جمةفوت، ریان، النسویة والمواطنة، تر  ــ11

  .م2004، 1الطبعةالمجلس األعلى للثقافة، القاهرة، 
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، مكتبة األنجلو المصریة، "من أفالطون إلى محمد عبده"مجاهد، حوریة توفیق، الفكر السیاسي  ــ12

  .2007، 5القاهرة، الطبعة

مطر، أمیرة حلمي، الفلسفة السیاسیة من أفالطون إلى ماركس، دار غریب للطباعة والنشر  ـ13

  .، دون تاریخ 6الطبعةوالتوزیع، القاهرة، 

إمام عبدالفتاح إمام، المجلس األعلى : دیوجینیس، حیاة مشاهیر الفالسفة، ترجمة ،الالئرتى ـ14

  .1م، المجلد2006، 1للثقافة، القاهرة، الطبعة

النشار، مصطفى، تطور الفلسفة السیاسیة من صولون حتى ابن خلدون، الدار المصریة  ــ15

  .م2005السعودیة للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، 

،الدار "قراءة في فلسفة أرسطو السیاسیة"النشار، مصطفى، الحریة والدیمقراطیة والمواطنة  ــ16

  . م2008المصریة السعودیة للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، 

أبو هشه، عبداهللا محمد، في صحة الفالسفة مدخل ألعمالهم الفلسفیة الرائدة، دار الحكمة، لندن،  ــ17

  .1زءالج ،م2011، 1الطبعة

  :یةجنباأل باللغةالمراجع  )ب( 

1-  Claude Mosse, politique et Societe en Grece Ancienne, le "modele" 

ATHENIEN, (Paris: Champs Flammarion, 2003).   

2 -Dannielle Jouanna, Aspasie de Milet, egerie de Pericles, histoire dune 

femme, histoire dun mythe, (france: Librairie arthene fayard, 2005).  

3- Luc Brisson. Jean. Francois Pradeau, Le vocabulaire de Platon,(Paris 

Illipses Edition Marketing, 1988). 

4-  Francois Chatelet, Olivier Duhamel et Evelyne Pisier, Dictionnaire des 

euvres politiques, (Paris: Presses universitaires de Fance, 1986).   

5-  Philipe Jockey, La Grece antique, (Paris: Editions, la cavalier bleu, 

2005).   

6- Platon, Timee, presentation et traduction par Luc Brisson, (Paris:Edition 

Flammarion,5eme edition,2001).   

7  -Raoul Lonis, La Cite dans le monde Grec, sous la direction de Andre 

Zysberg, (paris: Armand Colin, 2eme ed, 2010).    

  :المعاجم والموسوعات: اً رابع

، 1، موسوعة الفلسفة، المؤسسة العربیة للدراسة والنشر، بیروت، الطبعة، عبدالرحمنبدويـ 1

  .1من الجزء1984
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  .م1996، 1الطبعةبودبوس، رجب، القاموس سیاسي، الدار الجماهیریة للنشر والتوزیع واإلعالن،  ــ2

  .م1980ـ1979الزاوي، الطاهر أحمد، مختار القاموس، الدار العربیة للكتاب، لیبیا ـ تونس،  ــ3

، معهد اإلنماء العربي، طرابلس ـ "والمفاهیماالصطالحات "زیاده، معن، الموسوعة الفلسفیة العربیة  ــ4

  .1م، المجلد1988، 1لیبیا، الطبعة

   .2، الجزءم1982 ،صلیبا، جمیل، المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، مكتبة المدرسة، بیروت ــ5

  .م1997، 2جورج، معجم الفالسفة، دار الطلیعة، بیروت، الطبعة ،طرابیشي ـ6

من الفلسفة الیونانیة إلى الفلسفة "عبدالرحمن، االموسوعة الفلسفیة الشاملة مرحبا، محمد  ــ7

  .م2007، عویدات للنشر والطباعة، بیروت، "اإلسالمیة

  .2م، المجلد2013ابن منظور، لسان العرب المحیط، دار الحدیث لطبع والنشر والتوزیع، القاهرة، ــ 8
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 مجلة القلعة                                                                                 فلسفة صموئیل ھنتغتوننظریة صدام الحضارات في 
  )12(لعدد ا                                                                                                                                              

  ))1(صموئیل هنتغتون فلسفةالحضارات في  دام صنظریة ( 

  ) (مرادمحمد علي فوزیة -د

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من الجدیر ذكره إن الحضارة كاإلنسان تولد وتنمو وتتطور وتتغیر وتموت، وٕاذا كان موت      

اإلنسان ال یعني فناء نوعه، فإن أفول الحضارة ال یعني اندثارها، فالثقافة تبقى وال تزول ألنه تقوم على 

وحدوث التفاعل والتواصل بین الحضارات أمًرا طبیعًیا . اهدة ومعبرة عن الحضارةالتراكمیة، لتكون ش

  . یعبر عنه تارة بالحوار، وتارة بالتعایش، وأحیاًنا أخرى بالصراع أو الصدام

شهد العالم منذ القدم العدید من الصراعات المدمرة التي كادت تفني البشریة، وصوًال لحرًبا باردة      

فتصورت اللیبرالیة . اإلیدیولوجیة كان النصر فیها حلیف اللیبرالیة الغربیة على الشیوعیة ُعرفت بالحرب

الذي یهیمن على العالم بأجمعه، إال إن )2()البرادیغیم أو األنموذج(بأنها على حد تعبیر هنتنجتون

م، قد حملت معها جملة من 2001الصدمة التي تعرضت لها بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 

تموضعت العالقات الدولیة في حیز من النظام العالمي الجدید المتمیز بأحادیة «التغییرات؛ حیث 

ل قطبیة مهیمن علیها، وممثلة بالعالم اإلسالمي قطبیة تهیمن علیها الوالیات المتحدة األمریكیة، مقاب

  .)3(»والعربي منه تحدیًدا

صموئیل (وانطالًقا من هذه التغییرات استقرأ العالم الغربي ومنه على وجه التحدید المفكر األمریكي     

إنَّ البعد "الذي یقول فیه )إعادة صنع النظام العالميو صدام الحضارات (كتابه في  )هنتنجتون

الرئیسي واألكثر خطورة في السیاسة الكونیة الناشئة سوف یكون الصدام بین جماعات من حضارات 

  و قد أكد أن هذا الصدام لن یكون صداًما إیدیولوجیا أو اقتصادًیا وٕانما صداَما ثقافًیا إثنًیا ". مختلفة

                                                 
حد أكثر الشخصیات تأثیًرا في النصف الثاني من القرن أ.Samuel Phillips Huntington[1927-2008[:هنتنجتونفلبس صموئیل -  1

، والتي جادل فیها بأن صراعات صراع الحضارات أكثر ما ُعرف به على الصعید العالمي كانت أطروحته بعنوانالعشرین في المجال السیاسي، 

بل بسبب االختالف الثقافي والدیني بین الحضارات الكبرى  الدول القومیة لن تكون متمحورة حول خالف أیدیولوجیات بین الحرب الباردة ما بعد

 wik /ar.wikipedia.orgویكبیدیا، الموسوعة الحرة: ینظرلمزید لمعرفة ا. في العالم، وهو جدال تمسك به حتى وفاته
)( عضو هیئة التدریس، جامعة المرقب، كلیة االداب الخمس، قسم الفلسفة وعلم االجتماع. 

العلمیة في وتعترف بها األوساط المقدمات النظریة التي ترسم طریق البحث العلمي،  تعني جملة«:  [Paradigm]البرادیغیم أو األنموذج  - 2

دراسة نقدیة في جینالوجیا المفهوم، المركز اإلسالمي للدراسات االستراتیجیة، " قیس ناصر راهي، ِصدام الحضارات: ینظر»المرحلة المعنیة

  . 57، 56، ص 2017األولى، : العراق، ط

ن الضروري أن یكون لدینا خریطة حقیقیة موضحة، إننا لو كنا نرید أن نفكر جدًیا بشأن العالم ونعمل فیه بفعالیة، فم«أما هنتنجتون فیرى 

صموئیل هنتنجتون، : ینظر »"فوضى"و " طنطنة" و          " ارتباك"بدون هذه البنى الفكریة لن یكون سوى . ونظریة ما،  ومفهوم ونموذج

، 1999الثانیة، : دار سطور، القاهرة، ط  صالح قنصوه،: طلعت الشایب، تقدیم: ِصدام الحضارات وٕاعادة بناء النظام العالمي الجدید، ترجمة

  .49ص

أكرم حجازي، بین توتر الذات وصمیم اآلخر ثمة محاوالت للعقلنة، ورقة قدمت إلى ندوة حوار الثقافات ضمن الموسم الثقافي السنوي،  - 3

 .23، ص2004كلیة اآلداب، جامعة تعز، الیمن، 
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  )12(العدد                                                                                                                                               

التحدید صراع بین الحضارة الغربیة من جهة والحضارتین اإلسالمیة وبالتالي حضارًیا؛ إنه على وجه 

  .والصینیة من جهة أخرى

 هلما المقصود بصدام الحضارات؟ و : ومن ھنا یمكننا أن نصوغ إشكالیة البحث على النحو التالي    

 ادمفكیف یحدث هذا التص الحضارات تتصادمإذا كانت  ما یحدث بین الحضارات هو صدام حًقا؟ و

وما األسس التي استند علیها في نظریته؟ وما البدیل المقترح لهذه  في فكر صموئیل هنتغتون؟

  النظریة؟

مفهوم توضیح : أوالً تحقیق مطلبین هما إلى مالمحه في المقدمة  أبرزنا هذه البحث الذي هدفی   

أما . من المفاهیمصدام الحضارات، وبیان نمط التجاذبات التي یخفیها هذا المفهوم وعالقته بغیره 

المطلب الثاني فیتمثل في بیان األسس التي استند علیها هنتنجتون في نظریته مع بیان االنتقادات التي 

  .وجهت لهذه النظریة

تحتم علینا استعراض مفهوم صدام الحضارات والمفاهیم ذات الصلة بما أن طبیعة الموضوع و     

حلیلي، أما في عرض نظریة صدام الحضارات فإننا سنعتمد بالموضوع فإننا سنعتمد المنهج الوصفي الت

المنهج التحلیلي التركیبي حیث سنقوم بتحلیل النصوص واستنطاقها، ومن ثم إعادة تركیبها، ونحن نقر 

ومع ذلك فقد سعینا في كل مرة إلى محاولة فهمها . بعجزنا عن اإلحاطة بالمضامین الكاملة للنصوص

بتأویالت الشراح والدارسین لفكر هنتنجتون من بنصوص أخرى من جهة، و  ومقارنتها وربطها بسیاقها

  :وقد قسم البحث إلى ثالث مباحث بعد المقدمة كانت على النحو التالي. جهة أخرى

  .ُلغویة و اصطالحیة )الصدام الحضاري، الحضارة، الصراع، الصدام(دالالت مفهومیة :المبحث األول

 في فلسفة هنتنجتون صدام الحضارات أطروحة: المبحث الثاني

 الردود واالنتقادات التي وجهت لنظریة صدام الحضارات: المبحث الثالث 

وأخیًرا ُذیل البحث بخاتمة ضمت أهم النتائج التي توصل إلیها البحث، وقائمة بأهم المصادر 

  .والمراجع

  :المبحث األول

  لغویة و اصطالحیة )الحضاريالصدام ، الحضارة، الصراع، الصدام(دالالت مفهومیة

للمصطلحات أهمیة بالغة وذلك لما تمتلكه من محوریة أو مركزیة في بناء اإلنسان والمجتمع،      

 ،تحدید معاني المفاهیم المستخدمة في هذا البحثلا لهذه األهمیة فإننا نسعى في هذا المبحث ونظرً 

 ودخاصة بعد الثورة المعلوماتیة التي أزالت القیوتوضیح دالالتها المعرفیة لكي یسهل لنا أمر توظیفها 

  كل هذا  .مما سهل لهم أمر الوصول لجذورها المعرفیة ؛في متناول الجمیع تعن المفاهیم وأصبح
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من هذه المفاهیم فما المقصود ب.أحدث شرًخا وفوضى عارمة في البنیة االبستمولوجیة للمفاهیم 

  السیاسي و االبستمولوجي؟ انظورهم

البد من تحدید تعریف لهذا المفهوم ومعرفة شروطه، وحیثیاته، الحضاري لمعرفة مفهوم الصدام     

  .هنتنجتونصموئیل  في فلسفةوالفرق بینه وبین الصراع؛ ومن ثم التطرق له بشيء من التفصیل 

  Conflictالصراع-1

 :أـ تعریف الصراع لغة

ْرعُ «منظور إلى معنى الصراع قائالً یشیر ابن       ه في التهذیب : الصَّ الطَّرُح باألرض، وَخصَّ

راعُ ...باإلنسان، راعِة، ... ُمعاَلَجُتها أیُُّهمما َیْصَرُع صاَحبه: الصِّ ورجَل َصَراٌع وَصِریٌع َبْیُن الصَّ

ْرع وٕان لم یكن معروًفا بذلك، وُصَرعةٌ : وَصروعٌ  ْرع أل: شدید الصَّ   .)1(»ْقراِنه َیْصَرُع الناَس كثیر الصَّ

  :ب ــــ اصطالًحا

قّوتین أو مبدأین تستلزم تطبیقاتهما على شيء « بین عالقةیتمثل في الالند الصراع أندریة  یقول     

، في األخالق هناك بوجه خاص صراع واجبات، عندما یظهر عمٌل واحدٌ . واحد تعّینات متناقضة

یمكُن وجود نزاع سلطة . آن واحد بحسب القاعدة الُمعتمد علیهاالعملیة، مشروًعا وغیر مشروع في 

  . )2(»واحدة مع ذاتها، إذ كانت ال تستطیع االنطباق على موضوع معین دون أن تقع في تناقض

نزاع بین شخصین یحاول كل منهما أن یتغلب على اآلخر بقوته المادیة، كالصراع بین « هو أو      

النزاع بین الدول في الحرب، ویطلق الصراع مجاًزا على النزاع بین قوتین األبطال الریاضیین، أو 

معنویتین تحاول كل منهما أن تحل محل األخرى كالصراع بین رغبتین، أو نزعتین أو مبدأین أو 

وسیلتین، أو هدفین أو الصراع بین القوانین أو الصراع بین الحب والواجب، أو الصراع بین الشعور 

ظاهرة الكبت ولهذا النوع من الصراع عند علماء النفس خطورة بالغة في تفسیر مظاهر والالشعور في 

  .)3(»الشخصیة والشخصیة الشاذة

تنافس أو صدام بین اثنین أو أكثر من القوى أو «أما في السیاسة فیشیر هذا المفهوم إلى      

    ،طرف تحقیق أغراضه یحاول فیه كل) كالشركات والدول(األشخاص الحقیقیین أو االعتباریین 

                                                 
 .317، ص 2003األولى، : الخامس، دار الحدیث، القاهرة، ط: ابن منظور، لسان العرب، مج - 1

  .205، 204، ص 2001الثانیة، : األول، دار عویدات، بیروت، ط: خلیل أحمد خلیل، مج: أندریه الالند، موسوعة الالند الفلسفیة، ت - 2

  .725، ص1971األولى، : األول، دار الكتاب اللبناني،بیروت،ط: جمیل صلیبا، المعجمالفلسفي، ج - 3
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وأهدافه، ومصالحه ومنع الطرف اآلخر من تحقیق ذلك بوسائل وطرق مختلفة، والصراع ظاهرة 

نسانیة، وفي كل المیادین، وقد یكون مباشًرا أو غیر مباشر سلیًما أو طبیعیة في الحیاة والمجتمعات اإل

  .)1(»ملًحا واضًحا أو كامًنا وأشهر أنواع الصراعات هي الصراع الدولي والصراع الطبقي

یتضح مما سبق أن مفهوم الصراع یشیر إلى عّدة دالالت قد تكون إیدیولوجیة أو اجتماعیة أو       

وینشأ هذا المفهوم في الغالب بین أطراف متباینة أو مختلفة في . أو دینیةسیاسیة أو اقتصادیة 

األغراض أو األفكار أو االهداف؛ یسعى كل طرف من هذه األطراف لتحقیق غایة أو هدف أو فكرة، 

وفي المقابل هناك طرف أخر البد أن یتعرف بتفوق الطرف األول علیه، وقد یكون هذا الصراع دولي 

أفراد أو مؤسسات وشركات، وبالتالي یعتبر الصراع بمثابة ظاهرة طبیعیة في أو طبقي، بین 

  . المجتمعات اإلنسانیة

  Clash:الصدام- 2

في الفكر السیاسي بصفة عامة، والفكر السیاسي المعاصر  هشاع استخدامأما مفهوم الصدام فقد    

 :النحو التالي ، ویمكننا أن نسوق العدید من التعریفات لهذا المفهوم علىبشكل خاص

  :تعریف الصدام في اللغة- أ

ْدمُ  ]َصدم[«      ْلب بشيء مثله: الصَّ وصاَدَمُه . َضَرَبه بجسده: وَصَدَمه َصْدًما. َضْرُب الشيء الصَّ

والرَُّجالِن َیْعُدواِن . التَّزاُحمُ : والتًَّصاُدمُ . أصابهم: َفَتصادما واصَطَدما، وَصَدُمه َصْدًما، وَصَدَمُهم َأْمرٌ 

  . )2(»َفَیتصاَدماِن َأي َیْصِدُم هذا ذاك وذاك هذا

  :ب ــــ اصطالًحا

مفهوم اجتماعي معارض للنظریة الوظیفیة التكاملیة في  عن إما الصدام اصطالًحا فهو عبارة      

ن التضارب في القیم والمصالح یشكل أالبناء االجتماعي ینطلق من الواقع التاریخي الذي یشیر إلى 

دام موقًعا هاًما في نظریات ظاهرة عضویة في األشكال والعالقات االجتماعیة، وتحتل ظاهرة الص

رورة للمجتمع، وتبرر استخدام القوى واإلكراه في ضالسیاسة ألنها تفرض التنظیم السیاسي بوصفه 

السیاسة، وتفسر ظاهرة الدولة ومركزیة السیادة في التنظیم السیاسي للمجتمع، وینشأ الصدام بوصفه 

دودیة المطالب الفئویة بمحدودیة الموارد و محصلة للتعددیة االجتماعیة كما ینشأ عن اصطدام ال مح

  الثروة في المجتمع كما أن التمركز االجتماعي یأخذ أشكاًال هرمیة تؤدي إلى قیام ظاهرة الغنى والفقر 

                                                 
  .632، ص1993الثانیة، : الثالث، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،بیروت،ط: عبد الوهاب الكیالي، موسوعة السیاسة، ج - 1
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حتواء ة والنظریات السیاسیة إلى ایولقد سعت السیاس) عالقات القوة في المجتمع(والحاكم والمحكوم 

، فال ) شریعة الغاب(یحول الحیاة االجتماعیة إلى حالة تسودها  إطالقهاظاهرة الصدام نظًرا ألن 

قانون وال رادع أو نظام إال القوة الوحشیة العاریة التي ال تعرف الرحمة أو العدالة، ومن البدیهي أن 

میع أشكال التنظیم یكون ذلك في غیر صالح ترقیة الحیاة المنتظمة والمتحضرة بل حتى ضد ج

االجتماعي المقدم بما في تلك العائلة، وعلى هذا األساس لجأت المجتمعات البشریة إلى تأطیر 

الصدام وتقنینه في إطار العقد االجتماعي أو في ضمن مفهوم السلطة والقبول بمنطق  تقدیم التنازالت 

لتزام بمحاولة تحقیق األهداف مقابل التمتع بمیزات السلم االجتماعي واال) عن الحریة المطلقة(

  .)1(والمصالح والقیم االجتماعیة بأشكال وطرق قانونیة مشروعة

وبالنتیجة یكون الصدام مفهوم اجتماعي صادر عن الواقع التاریخي الذي یرى إن  تضارب        

السیاسیة؛ وللمفهوم صدى في النظریات . القیم والمصالح یعتبر ظاهرة عضویة في الواقع االجتماعي

فیرى رجال السیاسة إن هذا المفهوم نتاج التعددیة االجتماعیة، والصراع من أجل محدودیة الدخل 

والموارد، ویكمن دور هذا المفهوم في فرض التنظیم داخل المجتمع باعتباره ضرورة، فبدون هذا التنظیم 

شعب، وهذا ما دفع بالشعب یتحول المجتمع لحالة من الفوضى واالضطراب؛ إذ ال قانون وال رادع لل

التي تنص على تقدیم التنازالت مقابل التمتع  )2()العقد االجتماعي(إلى تأطیر الصدام وتقنینه بتبني فكرة

 .بتحقیق األهداف والمصالح والقیم االجتماعیة بطریقة منظمة وقانونیة وتحت رعایة الدولة

  Civilizationالحضارة  -3

  :أـ تعریف الحضارة لغة

َحَضَر َیْحُضُر ُحَضوًرا وَحَضاَرًة «یقول ابن منظور في تعریف الحضارة َأّنها لفظة مشتقة من الفعل     

مظاهُر الرقي العلمي والفني : وــ . ضُد الَبَداوة« وهي )3(»اإلقامة في الَحَضر: والَحَضاَرةُ .... 

  . )4(»واالجتماعي في الحضر

  

  

  

                                                 
  .626، صمرجع سبق ذكرهعبد الوهاب الكیالي،  - 1
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 :ــــ اصطالًحاب 

إن حضارًة ما هي مجموعة ظواهر اجتماعیَّة مركَّبة، ذات طبیعة قابلة للتناقل، «الالند أندریة یقول   

تّتسم بسمٍة دینی�ة، أخالقیَّة، جمالیَّة فنیة، تقنیَّة أو علمیة، ومشتركة بین كل األجزاء في مجتمع عریض 

  . )1( »أو في عدَّة مجتمعات مترابطة

بوصفها مرحلة انحالل الثقافة، أي «فقد نظر للحضارة  Oswald Spengler" أما أوزفالد شبنغلر     

المرحلة التي ینصرف فیها شعب متمدن نحو األشیاء العملیة، وفي مقدمتها التجارة ولیس بعًدا نحو 

  .)2(»القیم والفضائل والفن، وهو فهم ممّیز جًدا أللمانیا

أعلى تجمع ثقافي من البشر، وأعرض مستوى من  «الحضارة تتمثل في أما هنتنجتون فیرى أن     

الهویة الثقافیة، یمكن أن یمیز اإلنسان عن األنواع األخرى، وهي تعرف بكل من العناصر الموضوعیة 

العامة، مثل اللغة والتاریخ والدین والعادات والمؤسسات والتحقق الذاتي للناس، وهناك مستویات للهویة 

روماني كاثولیكي، مسیحي، : ّرف نفسه بدرجات مختلفة من االتساعلدى البشر، فساكن روما قد یع

غربي والحضارة التي ینتمي إلیها هي أعرض مستوى من التعریف الذي یمكن أن یعرف به  -أوروبي

عند " هم"الكبرى التي نشعر ثقافًیا بداخلها أننا في بیتنا، في مقابل أي " نحن"نفسه، الحضارة هي 

  . )3(»اآلخرین خارجًیا

أن الحضارة هي عبارة عن نظام یستنبط تاریخًیا من واقع الحیاة یتضمن یتضح لنا  مما سبق    

العادات، والتقالید، واللغة، والمعرفة، والمعتقدات، والقانون، واألعراف، والقیم، والسلوك، وبكلمة واحدة 

جمیع  هذه القدرات  كل العادات التي یستطیع اإلنسان اكتسبها بصفته عضًوا في مجتمعه، وتتجسد

  .وروحي مادي ینبشكل

إن جیراننا األوروبیین واألمریكیین كذلك یفهمون «" تعایش الثقافات"في كتابه  )هارالد موللر(      

تحت كلمة حضارة العدة الكاملة لمجتمع من المجتمعات للتغلب على مشكالت الوجود في حقبة 

االجتماعیة الممیزة، وآداب اللیاقة السیاسیة، وبنیة تاریخیة، وذلك یشمل االقتصاد، والعالقات 

  .)4(»االستیطان، والتربیة، وأخیًرا أیًضا الدین ونظم القیم وعلم الجمال

  

                                                 
  .172أندریه الالند، مرجع سبق ذكره، ص - 1

 .54، ص2005األولى، :دار الكتاب الجدید، بیروت، طهارالد موللر، تعایش الثقافات مشروع مضاد لهنتنجتون،  - 2

 .72صموئیل هنتنجتون، مصدر سبق ذكره، ص - 3

 .53هارالد موللر، مرجع سبق ذكره، ص - 4
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  )1(الصدام الحضاري- 4

وهو ما یقصده  )صدام الحضارات(یرى حسن حنفي أن المعنى المختبئ خلف هذا المفهوم      

بین المعسكرات وبین اإلیدیولوجیات، والنظم السیاسیة االشتراكیة والرأسمالیة، « هنتجتون صراع قائم

والشرق والغرب، الشمال والجنوب، األغنیاء والفقراء، المركز والمحیط، االستعمار الجدید وحركات 

كان الطرف األقوى، وعلى  التحرر الجدیدة، قد انتهى لصالح طرف واحد هو الطرف األول، فقد

الطرف الثاني أن یعترف بالهزیمة، الصراع اآلن لم یعد بین نظم سیاسیة وقوى اقتصادیة، بل صراع 

رورة متفوًقا في الحضارة، ألنها هي التي ضحضارات، والمتفوق في السیاسة واالقتصاد، قد یكون بال

  .)2( »ثقافتها ونزعها عن حضارتهاجعلته متفوًقا، وحتى یتم زعزعة ثقة شعوب األطراف في 

القرى والمناطق . الكیان الثقافي األوسع« فیرى أن هذا الصدام سیكون بین أما هنتجتون      

كلها لدیها ثقافات محددة وعلى مستویات مختلفة ... والجماعات العرقیة والقومیات والجماعات الدینیة

عندما یغزو شعب من حضارة «كانت الصراع من أبرز صور ویرى أن .  )3( »...من التمایز الثقافي

 .)4(»معینة، شعًبا من حضارة أخرى ویزیله من الوجود أو یخضعه له

إلخ بین ...بمفهومه العام هو صراع إیدیولوجي سیاسي دیني اجتماعي إذن الصدام الحضاري     

األمر فیه لطرف على حساب  بین جمیع الدول والفئات والجهات یحسم... النظم السیاسیة بمجملها

  .طرف آخر یعترف بالهزیمة

أما بمعناه الخاص و تحدیًدا عند هنتنجتون موضوع دراستنا فیقصد بالصدام الحضاري الصراع      

من جهة  )أوروبا وأمریكا(الحضارة الغربیة : الثقافي االثني وبالتالي الحضاري بین حضارتین هما

والحضارة اإلسالمیة والصینیة من جهة أخرى، ویحدد الرابح في هذا الصراع بمدى تقدمه الحضاري، 

والصدام في نظره سیكون نوعان صدام جزئي وصدام كلي؛ الجزئي سیكون بین مجموعات متقابلة أو 

كلي فالصدام متجاورة لسیطرة على أراضي البعض ومن ینتصر یكون هو الرابح، أما على المستوى ال

سیكون بین حضارات مختلفة على القوة العسكریة واالقتصادیة و الحضارة المسیطرة أو الرابحة هي 

  .التي تفرض قیمها الدینیة والسیاسیة الخاصة بها على الحضارة الخاسرة

                                                 
استعمال مفردة صدام الحضارات بدًال من صراع الحضارات؛  «إن مفهوم الصدام یختلف عن مفهوم الصراع عند هنتنجتون وٕان األصح - 1

 »دام الحضارات إشارة إلى إمكان وجود حضارات متعددة في آن  ومكان معنیین أما في صراع الحضارات فإنه ال یمكن ذلكذلك ألن في ص

 .  26قیس ناصر راهي، مرجع سبق ذكره،  ص: لمعرفة المزید ینظر

، 2000، 114: العدد ي، بیروت،حسن حنفي، صراع الحضارات أم حوار الثقافات، مجلة الفكر العربي المعاصر، مركز اإلنماء القوم - 2

 .35ص

 .72صموئیل هنتنجتون، مصدر سبق ذكره، ص - 3

 .82المصدر نفسه، ص- 4
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 في فلسفة هنتنجتون صدام الحضارات نظریة: المبحث الثاني

  .األسس التي قامت علیها النظریة -1

أطروحة صدام الحضارات الفكر العالمي بكل تیاراته خاصة وٕانها صدرت عن أحد  استقطبت     

، باإلضافة النطالقها من معطیات " صموئیل هنتنجتون"أكبر الشخصیات في الفكر الغربي وهو 

فما األسس التي بنى علیه هنتنجتون أطروحة صدام . واقعیة وما وصل إلیه العالم بعد الحرب الباردة

 الحضارات؟                                                                   

عند هنتجتون على أن السیاسة العالمیة ستشهد أشكال جدیدة  صدام الحضاراتتقوم نظریة      

اعث األول لهذا الصدام هو الثقافة؛ أي یحل للصدام تختلف عن ألوان الصراع السابقة؛ حیث یكون الب

في هذا العالم  «یقول في كتابه. الصدام الثقافي محل الصدام األیدیولوجي أو السیاسي أو االقتصادي

الجدید لن تكون الصراعات المهمة والملحة والخطیرة بین الطبقات االجتماعیة أو بین الغني والفقیر أو 

صادًیا، الصراعات ستكون بین شعوب تنتمي إلى كیانات ثقافیة بین أي جماعات أخرى محددة اقت

 . )1(»مختلفة

یؤكد هنتنجتون في هذا النص أن أكثر الصدامات لن تكون صدامات سیاسیة أو اقتصادیة أو       

أیدیولوجیة وٕانما ستكون صدامات ثقافیة اثنیة وحضاریة؛ فالشعوب تسعى كلها إلثبات هویتها وثقافتها 

الي تكون الثقافة وبالت. من خالل التمسك بالنسب والعرق والدین واللغة وكل ما یثبت هویتها وثقافتها

هي العامل الموحد والمفرق في آن واحد وٕان مجموعة الدول التي كانت في الحرب البارد ضمن ثالث 

الحضارة الصینیة : معسكرات لم تعد على هذا األساس، فقد تحولت إلى سبع حضارات رئیسیة هي

 .     قیةوالیابانیة والهندیة واإلسالمیة والغربیة واألمریكیة الالتینیة واإلفری

وبناء على ما سبق یكون الرسم الحدودي للدول قد تغیر استناًدا إلى المعاییر التي وضعها       

و یؤكد أیًضا . هنتنجتون لكي یتوافق مع الحدود الثقافیة الجدیدة التي حلت محل كتل الحرب الباردة

لشعوب واألمم أن تجیب ا «على أن في أواخر الثمانیات شهدت حالة من هیجان أزمة الهویة حاولت

من نحن؟ وتأتي اإلجابة عنه دائًما باألسلوب التقلیدي الذي اعتاده البشر، وذلك : عن السؤال المهم

  فالناس یعرفون أنفسهم من خالل النسب والدین . باإلشارة إلى األشیاء التي تعني الكثیر بالنسبة لهم

                                                 
  .46صموئیل هنتنجتون، مصدر سبق ذكره ، ص - 1
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ومع الحضارات على : والقیم والمؤسسات االجتماعیة، ویتطابقون مع الجماعات الثقافیةواللغة والتاریخ 

  . )1(»المستوى األكبر

أن الصراع في رأیه ناتج عن عدم تفاعل الدول غیر الغربیة، مع الدول الغربیة  والذي یتجسد         

 :                                                                  في ثالث احتماالت

              :                                                              االحتمال األول- 1

القوة الغربیة  «إن ، ویقول بهذا الخصوص)2(رفض كل ما یتعلق بموروث الحضارة الغربیة        

خالل القرن التاسع عشر جعلت من الصعب بشكل متزاید، وفي النهایة من المستحیل على المجتمعات 

التحسن الذي طرأ على وسائل . غیر الغربیة أن تلتزم باالستراتیجیات المقصورة على جماعات معینة

اد بشدة من تكالیف هذا القصر ، ز .النقل واالتصال واالعتماد المتبادل  بین الدول في القرن العشرین

صعب جًدا في  )3(فإن الرفض العام للتحدیث وكذلك للتغریب... وباستثناء المجتمعات الریفیة الصغیرة

.                                                                 )5(»، وعلى مستوى عاٍل من االتصال المتبادل)4(عالم یتجه بشدة نحو التحدیث

یوضح هنتنجتون في هذا النص إن التقدم الذي لحق بالغرب في القرن التاسع عشر أحدث هوة        

عمیقة بین المجتمعات الغربیة، والمجتمعات غیر الغربیة جعل إمكانیة تتبع السیاسة االقتصادیة أمًرا 

لم تستطع هذه المجتمعات أن ترفض التقدم غیر ممكن للمجتمعات غیر الغربیة، وفي المقابل 

الحضاري الذي لحق بالمجتمعات الغربیة فظلت تتأرجح بین التحدیث والغربنة، ولم یرفض هذا الوضع 

  .          إال بعض الجماعات

                                                 
  .39المصدر نفسه، ص - 1

لحضارة الوحیدة التي تحدد باتجاه فالغرب هو ا....العالم المسیحي الغربي " یشیر مفهوم الغرب في هذا البحث لــــ: یقصد بمفهوم الغرب - 2

هذا التحدید یرفع الحضارة من سیاقها التاریخي والجغرافي والثقافي، ومن "..." بوصلة، ولیس باسم شعب أو دین أو مساحة جغرافیة بعینها

بیة أمریكیة أو شمال أطلنطیة، أوروبیة وفي العصر الحدیث، الحضارة الغربیة هي حضارة أورو الناحیة التاریخیة فإن الحضارة الغربیة حضارة 

صموئیل هنتنجتون، مصدر سبق . واسم الغرب هو الذي أدى إلى نشأة مفهوم التغریب، كما أدى إلى الدمج المضلل بین التغریب والتحدیث

  .78، 77ذكره، ص

قیس ناصر راهي، : ینظر »یعني القبول بالتكنولوجیا والتطور العلمي الذي ینجزه الغرب «" : Modernization:" یقصد بمفهوم التحدیث - 3

  .53مرجع سبق ذكره، ص

ودعاة التغرُّب . أوروبا الغربیة، أو حضارتها بمعنى أصح، باعتبارها الحضارة المؤسسة على العقل «: یقصد بمفهوم الغربنة - 4

Westernizers   ب األوروبي، وهم الجماعة في كل أمة، الداعون إلى األخذ بأسباب العلم األوروبي، وتحدیث هم دعاة االنفتاح على الغر

لمعرفة المزید ینظر . »"التمدن على النمط الغربي"وعند هنتنجتون یقصد بالغربنة . اقتصاد بالدهم، وهیكلها االجتماعي، ومؤسساتها السیاسیة

  . 579، ص2000الثالثة، : فلسفة، مكتبة مدبولي، القاهرة، طعبد المنعم الحفني، المعجم الشامل لمصطلحات ال

  .120صموئیل هنتنجتون، مصدر سبق ذكره، ص - 5
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  :                                                               االحتمال الثاني- 2

أن التحدیث أمر مرغوب «على اعتبار" كل ما یتعلق بالحضارة الغربیة" قبول التحدیث والغربنة     

 فیه وضروري، وأن الثقافة المحلیة تعترض مع التحدیث، وغیر قابلة لالمتزاج ویجب تجنبها أو

 .  )1(»إلغاؤها، وٕان المجتمع البد أن یتغرب بكامله لكي ینجح تحدیثه

تجد المجتمعات غیر الغربیة نفسها أمام األمر الواقع في قبول التحدیث والغربنة، باعتبار أن           

التحدیث أمر ضروري مواكبة لتقدم الحضاري، والثقافة المحلیة تناقض التحدیث لهذا البد من رفضها 

  .                            تبدالها بالغربنة أي التمدن على النمط الغربيواس

 :االحتمال الثالث- 3

الخیار الثالث ینص على الجمع بین االحتمالین التحدیث والثقافة المحلیة، وهذا االحتمال من         

أكثر االحتماالت رواًجا وانتشاًرا وینتج عنه ما یسمى بالدول الممزقة التي لها ثقافة واحدة سائدة تضعها 

إن شعوب الدولة الممزقة ف...في حضارة واحدة، ولكن زعماءها یریدون االنتقال إلى حضارة أخرى

ویقررون أن مجتمعاتهم ... ، مختلفون على أي حضارة هي حضارتهم المالئمة"من هم"متفقون على 

البد أن ترفض الثقافة والمؤسسات غیر الغربیة وأن البد لها من االلتحاق بالغرب والقیام بالتحدیث 

. دها نواًة لحضارة أرثوذكسیة أوروبیةكروسیا المقسمة بین إلحاقها بالغرب وبین إفرا... والتغریب 

وتركیا التي تتجاذب بتاریخها وثقافتها من جهة وطموحها واندماجها في الحضارة الغربیة من جهة 

 . )2( أخرى، ومثل هذا التمزق یقال في أمریكا الالتینیة والمكسیك واسترالیا

وبین " الثقافة المحلیة"ین الحضارة األم یتأرجح االحتمال الثالث بین االحتمالین األول والثاني؛ ب      

الحضارة المراد اللحاق بركبها، وینتشر هذا النوع في الحضارات غیر الغربیة وهذا ما ینتج عنه الدول 

 .                                                       الممزقة في نظر هنتنجتون

دًدا من اإلشكالیات من أهمها إن الهویات الثقافیة إن أطروحة هنتنجتون أثارت ع: صفوة القول     

  في عالم ما بعد الحرب صدام والتي هي هویات حضاریة على المستوى العام هي التي تشكل أنماط ال

                                                 
  .121صموئیل هنتنجتون، مصدر سبق ذكره، ص - 1
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داخل والثقافیة  األثنیةعالمي وستكون الصراعات العرقیة و  صدامالقادم سیكون صدام الباردة، وٕان ال

 .الحضارة الواحدة هي صراعات سیاسیة على المستوى المحلي

 .أسباب حدوث الصدام الحضاري - ثانًیا

أشرنا فیما سبق إن الهویة الثقافیة تلعب دوًرا كبیًرا في حدوث الصدام الحضاري الذي یحدث بین       

أسباب لحدوث هذا  الحضارات الغربیة والحضارات غیر الغربیة وقد ساق هنتجتون في كتابه عّدة

 :                                                 الصدام نوردها على النحو التالي

إن المصدر األساسي للصراع في عالم ما بعد الحرب الباردة سیكون صراًعا ثقافًیا، ویرى  -1

ن العالمیة فإن الدولة القومیة ستستمر في لعب دور أساسي في الشؤو  «هنتنجتون إنه بالرغم من إن

الصراعات المهمة في السیاسة الدولیة ستكون بین الدول والمجتمعات التي تنتمي إلى حضارات 

مختلفة، وستهیمن الصراعات الحضاریة على السیاسة العالمیة وستكون ساحتها األساسیة خطوط 

 . )1(»التماس بین هذه الحضارات

یبین هنتنجتون إن الصراعات المهمة في السیاسة ستكون صراعات  بین دول ومجتمعات من       

حضارات مختلفة هي الحضارة الغربیة من جهة والحضارة العربیة اإلسالمیة والحضارة 

من جهة أخرى، و قد تشترك الحضارة الصینیة مع الحضارة اإلسالمیة وقد  - الصینیة–الكونفوشیوسیة

ي ما صراع عرقي سیاس 50صراًعا من إجمال  26شارك المسلمین في :ید من األمثلة قائالً ساق العد

من هذه الصراعات كانت بین جماعات تنتمي لحضارات مختلفة، عشرون ...  1994و  1993بین 

باختصار كانت هناك صراعات بین مسلمین وأطراف من . و عشرون بین المسلمین وغیر المسلمین 

ثة أمثال ما كان بین كل الحضارات غیر اإلسالمیة، كما كانت الصراعات داخل حضارات أخرى ثال

اإلسالم نفسه كثیرة أكثر مما كانت داخل أي حضارة أخرى بما في ذلك الصراعات القبلیة في 

الغرب على العكس من اإلسالم لم یتورط إال في صراعین بین حضارات مختلفة وصراعین .... إفریقیا

الحروب . ینها الصراعات التي كان المسلمون طرًفا فیها كانت دائًما كثیرة الضحایاداخل حضارات بع

الصومال وأكراد "ألف كان ثالث منها ما بین المسلمین وغیر المسلمین  200الست یقدر القتلى فیها بـــ 

  اع عدد ما بین ثلثي إلى ثالثة أرب" لینهي كالمه بــــ... وواحدة فقط لم یكن بها مسلمون" العراق

                                                 
  .117، 116، ص 2002الثانیة، : حسین علوان، العولمة والثقافة العربیة، دار مجدالوي، األردن، ط - 1
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وكذلك ... الصراعات بین الحضارات كانت بین المسلمین وغیر المسلمین، حدود اإلسالم دمویة

نجتون في هذا النص إن جّل الصراعات كانت بین جماعات من حضارات أشار هنت      . )1( "األحشاء

مختلفة، فالصراع اتخذ  ثوًبا جدید فلم یعد الصراع سیاسًیا أو اقتصادًیا وٕانما أصبح صراع قیم ومبادئ 

وبین كذلك الخطر الذي یشكله  اإلسالم بثقافته وقیمه ومفاهیمه على الحضارة . أي صراًعا ثقافًیا

شیًرا إلى أن الصراعات داخل اإلسالم نفسه كثیرة أكثر مما كانت داخل أي حضارة أخرى الغربیة، م

  .                                       بما في ذلك الصراعات القبلیة في إفریقیا

مادام اإلسالم سیبقى إسالًما ولیس هناك  «یقول الكاتب محمد علي حوترًدا على كالم هنتنجتون     

أدنى شك في ذلك وما دام الغرب سیبقى غرًبا وال یتوقع أحد أن یصبح الغرب شرًقا فإن الصراع  

 .)2(»قرًنا  14سیظل قائًما بینهما كما ظل قائًما لـــ

تصارعة لعل من أقوى وأهم األسباب لحدوث الصدام بین الحضارات راجع الختالف الحضارات الم-2

في اللغة والدین والعادات والتقالید واألعراف، أو عدم قدرتها على تفهم الحضارة االخرى، یقول 

الدول تحدد األخطار والتهدیدات على أساس نوایا الدول األخرى، هذه  «هنتنجتون بهذا الخصوص إن 

و رجال الدولة ال یتوقعون الشعوب . وكیفیة إدراكها تشكلها االعتبارات الثقافیة على نحو جلي. النوایا

تهدیًدا محتمًال من شعوب یشعرون أنهم یفهمونها ویثقون بها بسبب اللغة أو الدین أو القیم أو 

.                                                )3(»إنهم یتوقعون التهدید، بدرجة أكبر، من دول مختلفة عنهم ثقافًیا. المؤسسات أو الثقافة المشتركة

التأثیر والتغییر وبالتحدید في االختالفات الخاصة  وتتضح هذه االختالفات بشكل كبیر في قضایا   

 .                                                         بالنمو السیاسي واالقتصادي

إن التراجع الذي لحق بالمجتمعات الغربیة جعل من المجتمعات األخرى تبني لنفسها تاریخ خاص -3

بها، بل إنها سعت لبناء تاریخ خاص بالمجتمعات الغربیة ككل وهذا ما جعل من النظام الدولي یتسع 

 " أي الحضارات الغربیة وغیر الغربیة" للغرب وغیر الغرب لیكون متعدد الحضارات

        

                                                 
  .418، 417، 416صموئیل هنتنجتون، مصدر سبق ذكره، ص - 1

  .134، ص2002األولى، :شجون الحاضر وغموض المستقبل، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط: محمد علي حوت، العرب والعولمة - 2

  .57صموئیل هنتنجتون، مصدر سبق ذكره، ص - 3
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وكل هذا ما نتج عنه صغر العالم، وبالتالي زادت التفاعالت بین الحضارات وشعوبها واستوعبت كل  

.                                                                              وما تملكه من مقومات حضاریة، ومعرفة الفرق بینها وبین غیرها من الحضارات حضارة نفسها

تمثل التطورات االقتصادیة في دول شرق آسیا وبالتحدید في الصین أكبر خطر تواجهه الحضارة  -4

اني من القرن العشرین؛ فالتقدیرات تشیر إلى أن االقتصاد الصیني سیكون الغربیة في النصف الث

األكبر مع مطلع القرن الحادي والعشرین بل إن آسیا ستمثل تقریًبا أربعة من خمسة أكبر اقتصادیات 

اقتران الثروة «في العالم، وهذا یؤثر على االقتصاد الدولي ویلغي القاعدة التي یقول بها هنتنجتون وهي 

 .      )1(»الغرب والتخلف بغیر الغرب لن یتخطى القرن العشرین ب

الفروقات الثقافیة غیر قابلة لتحول أو التغیر بعكس التحوالت واالختالفات األیدیولوجیة و  -5

أثناء الحرب الباردة، «االقتصادیة التي من الممكن أن یتم التفاوض حولها وغالًبا ما یتم التوفیق بینها 

أن تكون هناك دولة غیر منحازة، كما كان عدد كبیر بالفعل، أو كان بإمكانها، كما فعل كان یمكن 

كان یمكن لقادة تلك الدول أن یختاروا على ضوء إدراكهم . أن تغیر انحیازها من جانب آلخر - كثیرون

ت الهویة لمصالحهم األمنیة وحسابتهم لموازین القوى وخیاراتهم اإلیدیولوجیة في العالم الجدید، أصبح

 .  )2(»تحدید صداقات دولة ما وعداواتها الثقافیة هي العامل الرئیسي في

 «ازدیاد معدالت النمو السكاني وظهور دیمغرافي بین الشباب والمراهقین المسلمین وبخاصة    -6

زیادة نسبة من هم بین الخامسة عشرة والثانیة والعشرین، یقدم مجندین جدد لألصولیة واإلرهاب والتمرد 

النمو االقتصادي یقوى الحكومات اآلسیویة، بینما یهدد النمو الدیمغرافي الحكومات اإلسالمیة . والهجرة

تطورات المهمة في العالم في النمو االقتصادي في شرق آسیا هو أحد ال...والمجتمعات غیر اإلسالمیة

 .                     )3(»النصف الثاني من القرن العشرین

مما ساعد ذلك في فرصة ظهور الصراع؛ وبطبیعة الحال النمو السكاني یصاحبه ركوًدا اقتصادًیا     

ف النمو یترتب علیه هجرة هذه الفئة العمریة للبلدان الغربیة وهذا یشكل قضیة مستعصیة في ظل اختال

  .  السكاني والثقافات بین تلك المجتمعات

  

                                                 
  .170المصدر نفسه، ص - 1

  .203المصدر نفسه، ص - 2

  .170هنتنجتون، مصدر سبق ذكره، صصموئیل  - 3
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المنظمات ذات الحضارة الواحدة تحقق أشیاء أكثر، كما أنها تكون  أكثر نجاًحا «یقول هنتنجتون  -7

من دول تنتمي إلى ذات حضارات متعددة، ویصدق ذلك بالنسبة للمنظمات من المنظمات المكونة 

                        .             )1(»السیاسیة واألمنیة من جانب، والمنظمات االقتصادیة من جانب آخر

بظهور النزعة اإلقلیمیة في السیاسة العالمیة یقول هنتنجتون إنه أصبح على كل دولة أن تعید      

تحدید مصالحها األمنیة والسیاسیة في عبارات إقلیمیة واضحة، وكذلك األمر في التحالفات العسكریة 

 من التعاون والثقة والتجمعات االقتصادیة التي تتطلب المزید من التعاون والثقة، وهذا ال یتأتى إال

 .                                                                      المتبادلة

التحدیث ال یصاحب الغربنة وهذا ما ینتج عنه إحیاء للثقافات غیر الغربیة، فالتحدیث یصاحبه  -8

ثقة بالنفس والنظر ألهمیة تلك تغیرات في القوة االقتصادیة والعسكریة وما یترتب على ذلك من زیادة ال

إنه لن تتمكن أي دولة وال مجموعة من  «الثقافة على غیرها من الثقافات، ویؤكد هنتنجتون قائًال یبدو

 .    )2(»الدول غیر الغربیة أن تحقق مقدرة مماثلة خالل العقود القادمة 

 تقسیم الحضارات عند هنتنجتون -ثالثًا

بما أن الثقافة هي العامل الموحد والمفرق في آن واحد فإن الدول التي كانت في الحرب البارد      

ضمن ثالث معسكرات لم تعد موجودة على هذا األساس فقد تحولت إلى سبع حضارات كبرى معاصرة 

 :                                                         هي على النحو التالي

 : لحضارة الصینیةا- 1

 - یطلق هنتنجتون على هذه الحضارة اسم الحضارة الكونفوشیوسیة وٕان كان ینظر إلیه      إي       

على أنها أحد المكونات الرئیسیة للحضارة الصینیة، ویرى إن هذه الحضارة تمتد في  -الكونفوشیوسیة 

  یقر جمیع الباحثین إما بوجود  «ائًال جنوب شرق آسیا لتشمل الثقافات ذات الصلة مع فیتنام وكوریا ق

  

  

                                                 
  .213المصدر نفسه، ص  - 1

  .145المصدر نفسه، ص - 2
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. قبل المیالد و ربما قبل ذلك بألف عام 1500حضارة صینیة واحدة متمیزة ترجع على األقل إلى عام 

.                                                                 )1(»تین تلت أحدهما األخرى في القرون األولى من العهد المسیحيأو بوجود حضارتین صینی

 :الحضارة الیابانیة- 2

یــرى بعض الباحثین أن الثقافتین الصینیة والیابانیة واحدة لتصبح تحت مسمى حضارة الشرق       

الیابان حضارة مستقلة، وأنها كانت من ذریة الحضارة  «األقصى إال أن جّل الباحثین یعترفون بــــ

 .        )2(»م 400م إلى .ق 100الصینیة و ظهرت خالل الفترة من  

  :الهندیةالحضارة  - 3

واالصطالح األخیر هو "  الهندو"أو " اإلندیك" أو " األندین"یشار إلى هذه الحضارة عادة باسم       

م على .ق 1500وجدت على شبه القارة منذ  «األفضل واألحدث لهذه الحضارة، یقول هنتنجتون

من دیانة أو نظام وتعتبر الهندوسیة النواة األساسیة لهذه الحضارة، وهي تمثل أكثر  .)3(»األقل

.                                                                                        اجتماعي بالنسبة لهم، وقد ظلت موجودة بالهند بالرغم من إنه یوجد بها مجتمع إسالمي كبیر

  :الحضارة اإلسالمیة- 4 

 «یقر جمیع الباحثین بوجود حضارة عربیة إسالمیة، وقد برزت هذه الحضارة بظهور اإلسالم في      

شبه الجزیرة العربیة في القرن السابع المیالدي، انتشر بسرعة عبر شمال إفریقیا وشبه جزیرة أیبیریا، 

  . )4(»كما انتشر شرًقا في آسیا الوسطى وشبه القارة الهندیة وجنوب شرق آسیا

  : الحضارة الغربیة - 5

یرى جّل الباحثین أن الحضارة الغربیة تتكون من ثالث مكونات رئیسیة هي أوروبا وأمریكا     

 800أو  700یؤرخ للحضارة الغربیة عادة بأنها ظهرت حوالي سنة  «الشمالیة وأمریكا الالتینیة و

  . )1(»میالدیة

                                                 
  .75صموئیل هنتنجتون، مصدر سبق ذكره، ص - 1

  .75المصدر نفسه، ص - 2

  .75المصدر نفسه، ص - 3

  .76صموئیل هنتنجتون، مصدر سبق ذكره، ص - 4
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  :ریكا الالتینیةحضارة أم-6 

لها هویة ممیزة تجعلها مختلفة عن الغرب، ورغم إنها  «أقر هنتنجتون أن حضارة أمریكا الالتینیة     

من نبت الحضارة األوروبیة إال أنها تطورت على امتداد كل المسارات المختلفة عن أوروبا وأمریكا 

  .)2(»الشمالیة

وقد كانت ألمریكا الالتینیة ثقافة مشتركة مثل التي كانت ألوروبا بینما لم تكن موجودة ألمریكا        

الشمالیة، وٕاذا كانت أوروبا وأمریكا الشمالیة قد جمعتا بین الثقافة الكاثولیكیة والبروتستانتیة فإن أمریكا 

إنه من الممكن اعتبار أمریكا الالتینیة فرًعا ویرى هنتنجتون . الالتینیة تتمتع بالثقافة الكاثولیكیة فقط

.                                                                                من الحضارة الغربیة أو حضارة منفصلة قائمة بذاتها على صلة وثیقة بالغرب

  :الحضارة اإلفریقیة - 7

شمال القارة  «یرى هنتنجتون أن معظم الباحثین ال یعترفون بهذه الحضارة وذلك لعّدة أسباب فــــ       

وفي أماكن أخرى جاء االستعمار ... اإلفریقیة وساحلها الشرقي ینتمون إلى الحضارة اإلسالمیة

ولندیون في جنوب إفریقیا صنع المستوطنون اله. والمستوطنون بعناصر من الحضارة الغربیة

أن االستعمار األوروبي جلب معه ... والفرنسیون ثم اإلنجلیز ثقافة أوروبیة متعددة المكونات الصغیرة

 .)3(»المسیحیة إلى معظم البالد جنوب الصحراء

ویرى هنتنجتون إنه بالرغم من كل ذلك ال یمنع هذا األمر من شعور اإلفریقیین بهویتهم؛ وتتكون      

 .                                 حضارتهم، لتكون جنوب إفریقیا هي دولة المركز فیها

أدت  یتبین مما سبق إن عالم ما بعد الحرب الباردة قد حمل خطوط تقسیم حضارات جدیدة        

إلى عالم متعدد الحضارات متعدد األقطاب، وظهر من یؤید هذا التقسیم ویعترف بالصیرورة التاریخیة، 

ولم تعد الحضارة الغربیة هي الحضارة الكونیة المهیمنة، وٕانه من مصلحة الغرب االعتراف بهذه 

یتها وهیمنتها، وٕانها الحضارات، وفي المقابل ظهر فریًقا أخر یعتقد بمركزیة الحضارة الغربیة و كون

   محمد سعدي رائدة التقدم والتطور وهذا ما نتج عنه صراع بین الغرب وباقي الحضارات       یقول

                                                                                                                                                    
  .76المصدر نفسه، ص - 1

  .76المصدر نفسه، ص - 2

  .79، 78یل هنتنجتون، مصدر سبق ذكره، صصموئ - 3



  

 
 

507 

 مجلة القلعة                                                                               نظریة صدام الحضارات في فلسفة صموئیل ھنتغتون
  )12(العدد                                                                                                                                               

االنبعاث الحضاري غیر الغربي على الساحة العالمیة من شأنه أن یهدد  «في هذا الخصوص إن

الحضارة الغربیة، لذلك فإن على الغرب أن ینّمي قوة حضاریة و انسجامها وحیویتها في مواجهة 

                                                         .                                     )1(»الحضارات األخرى، وٕاال فإن كل قیمة وثقافته آیلة للزوال واالنهیار

إن هنتنجتون یعطي صورة مبهرة  للحضارة الغربیة حیث یجعل منها متفردة عن  :خالصة القول   

وباعتبار العالم عنده عالمان فإنه یجعل من العالم الغربي بقیمه وثقافته وتراثه ودینه باقي الحضارات، 

على باقي الحضارات؛ وقد یكون الخطأ الذي وقع فیه راجع إلى الخلط  المهیمنةیمثل الحضارة 

إن المعیار الذي «)هاني إدریس( یقول. المفهومي في المصطلحات بین مفهومي الحضارة والثقافة

یستخدمه هنتنجتون ضمًنا في أغلب األحوال، إنما یعكس الفكرة األمریكیة المتسلطة بشأن تعدد 

قافة أو الشعب یعد حضارة، إذا كان له ما ألقلیة أمریكیة من فاعلیة سیاسیة، وفي غیر الثقافات، فالث

 .                       )2(»هذه الحالة فهو یتجاهلها 

  الردود واالنتقادات التي وجهت لنظریة صدام الحضارات: المبحث الثالث

بالرغم من أن هنتنجتون حاول تقدیم الوقائع والدالئل التي تؤكد على ما ناد به في كتابه          

إال أن حقیقة األمر لیست كذلك فنظریته صدام الحضارات  )صدام الحضارات وٕاعادة النظام العالمي(

وثقافتها جاءت لتقف ضد كل ما هو دیني وتدعو جمیع الحضارات لتخلي عن معتقداتها وحضارتها 

وقیمها إذا أرادت أن تلحق بالركب الحضاري الغربي؛ فالتطور والتقدم متربط في نظرهم بالتحدیث 

سعت هذه النظریة على المستوى السیاسي والثقافي واإلیدیولوجي واإلعالمي، إلى  «والتغریب، وقد

افیة للحضارات األخرى، إقناع الشعوب العربیة بضرورة وأهمیة نسف المعلومات الروحیة والعقدیة والثق

 .                                )3(»وتهمیشها وتشویه صورتها

لهذا وجهت عّدة انتقادات لهذه النظریة من قبل رواد ومفكرین في الفكر اإلسالمي، والفكر         

الغربي على حد السواء شملت جانبها اإلیدیولوجي الفكري من زاویة و بناؤها المنطقي من زاویة أخرى، 

  :     ویمكننا عرض بعض هذه االنتقادات على النحو التالي

                                                 
، ص 2006األولى، : ، إفریقیا الشرق، المغرب، ط"حوارات ومقاالت مختارة لصامویل هنتنجتون"محمد سعدي، حول صراع الحضارات  - 1

54.  

  .116، ص2002الثانیة، : هاني إدریس، حوار الحضارات، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء،ط - 2

  .68، ص2010االولى، : ، دار الفكر، دمشق، ط"اإلعالم الغربي واإلسالم تشویه وتخویف"محجوب بن سعید، اإلسالم واإلعالموفوبیا ال - 3
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  :الخلل في المنهج والمفهوم- 1

لو قمنا بتحلیل هذه النظریة العترضنا الغموض واللبس من حیث المنهج والمفهوم؛ فالمنهج         

الذي سلكه هنتنجتون غیر قادر على تحلیل األحداث التي أشار إلیها في كتابه وهذا بطبیعة الحال 

ثقافة وقد سیقودنا إلى نتائج غیر مطابقة للواقع؛ أما من حیث المفهوم فهو ال یفرق بین الحضارة وال

إن أساس االختالف  «غلب على تفسیراته للصدام عنصر الدین كمحدد أولي للحضارة أو الثقافة قائالً 

بین الحضارات هو التاریخ واللغة والدین، ولكن الدین هو أهم عناصر االختالف، وذلك إلضفاء صفة 

  .)1(»الدین على هذا الصراع بین الحضارات

وبالرغم من اعتماده على عّدة مقومات للحضارة إال إنه یتخذ من الدین مقوم وركیزة أساسیة        

باعتبار الحضارة الغربیة قد قامت على الدین المسیحي، وأن الخطر األعظم یأتي من األدیان وخاصة 

تدم بینها لیس ثمة في عصرنا الراهن حضارات مختلفة یح «الدین اإلسالمي إال أن حقیقة األمر

الصراع على أساس ثقافي دیني، كما یذهب هنتنجتون، فلیس ثمة صراع بین مسیحیة الغرب وٕاسالمیة 

  .)2(»وكونفوشیوسیة الشرق، ولیس ثمة صراع حضاري دیني بین أمریكا والیابان

ولعّل أكبر خلل نظري تعاني منه األطروحة یتعلق  «یقول محمد سعدي في هذا الخصوص        

ر وطبیعة تصنیف هنتنجتون للحضارات، حیث یتمیز تصنیفه بالخلط الشدید بین مفاهیم متمیزة بمعایی

  .)3(»كالحضارة، الدین ، االنتماء الجغرافي أو االثني

مما سبق یتضح إن تقسیم هنتنجتون للحضارات یتناقض بشكل كبیر مع المحددات أو المقومات       

ضارات وهذا ما نتج عنه خلط منهجي بین الحضارات وعدم التي اعتمد علیها في التمییز بین الح

فصنف الحضارة الغربیة نسبة لموقعها الجغرافي، في حین الحضارة اإلسالمیة . إدراك االختالفات بینها

نسبة للدین، والحضارة الصینیة أو الكونفوشیوسیة نسبة إلى الفیلسوف كونفوشیوس، والهندیة والیابانیة 

  . إلقلیمي، واألفریقیة واألمریكیة نسبة إلى المعیار الجغرافينسبة إلى المعیار ا

یتضح لنا اللبس الذي وقع فیه هنتنجتون وهو عدم قدرته على التمییز بین المقومات : صفوة القول     

ویدلنا أیًضا على أنه قد  أخفى المقومات . الذاتیة والمقومات الموضوعیة في  تقسیمه للحضارات

  .وم علیها الحضارات و هي القوة والموقع االستراتیجي والنفوذالرئیسیة التي تق

                                                 
  . 46، ص2004بدون، : محمود أمین العالم وآخرون، اإلسالم وحوار الحضارات، مكتبة الملك فهد، الریاض، ط - 1

  . 60المرجع نفسه، ص - 2

  .64رجع سبق ذكره، صمحمد سعدي، م - 3
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  عداء هنتنجتون للمسلمین- 2

طلًقا لإلسالم والمسلمین من" صدام الحضارات "یحمل هنتنجتون العداء الواضح والصریح في مؤلفه     

وحیثما ینظر المرء على امتداد حدود اإلسالم، یجد أن المسلمین لهم  «من مصادرة أساسیة مفادها إنه

  .)1(»مشكالت في العیش مع جیرانهم بسالم

بتجریم اإلسالم وتحمیله  «ویمكن القول بأن هذا التحامل واالتهام هم براٌء منه، خاصة اتهامه      

مسؤولیة الصدامات والحروب التي شهدها، منذ ظهوره، ما أسماه هانتنغتون بخط التوتر الممتد من 

  .)2(»أوروبا الغربیة إلى الشرق األوسط عبر البلقان، إلى إفریقیا وآسیا؟

میة والصینیة تقوم على ضرورة التصدي للحضارة اإلسال ةلقد وضع هنتنجتون استراتیجیة محدد      

ألنهما یمثالن التحدي بالنسبة للحضارة الغربیة، وبعدما یتم القضاء علیهما سیتحول الصراع لباقي 

  .الحضارات إلضعافها ومن ثم القضاء علیها، وكل هذا من أجل تحقیق المصالح الغربیة

ع اآلخرین، فدعاهم ترتیب األولویات في معارك صراع الغرب م «وبناء علیه فإن هنتنجتون أراد       

مع تحیید الحضارات  - الصینیة-إلى البدء بكسر شوكة الحضارة اإلسالمیة والحضارة الكونفوشیوسیة

وبعد ذلك یستدیر الغرب للصدام والصراع مع  - األخرى، حتى یفرغ الغرب من اإلسالم والصین

  .)3(»ریبالحضارات التي حّیدها، والتي أبت تبني النموذج الغربي والذوبان في التغ

  الحتمیة التاریخیة لهنتنجتون- 3

تقوم نظریة الحتمیة التاریخیة التي ناد بها هنتنجتون على فكرة مغلوطة فالحضارات تتعاقب        

لیس بالصراع أو الصدام أو اإلفناء وٕانما الحضارات تتراكم وتتشارك في صنع السلم الحضاري؛ 

عنصریة  فاإلبداع لیس حكرًا على حضارة دون األخرى، في حین أن نظریة هنتنجتون مبنیة على نزعة

ترى في الرجل الغربي هو وحده دون سواه رجل الحضارة والباقي مازالوا في طور التخلف والبداوة؛ أي 

نظرتها للحضارة من زاویة واحدة تتمثل في المحافظة : بمعنى أن أطروحته تحوى أغلوطة كبیرة هي

رة الغربیة، إن نص صدام الحضارات، یعكس بكل وضوح مركزیة الحضا «: على الهویة الغربیة

  بمعنى االنحیاز ثقافًیا وقیمًیا للحضارة الغربیة ومصالحها اإلستراتیجیة السیاسیة واالقتصادیة والعسكریة 

                                                 
  .416صموئیل هنتنجتون، مصدر سبق ذكره، ص - 1

  .118، ص1997األولى، : محمد عابد الجابري، قصایا في الفكر المعاصر، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، ط - 2

  .144، ص 2004الرابعة، :طمحمد عمارة، اإلسالم واآلخر، من یعترف بمن؟ ومن ینكر من؟، مكتبة الشروق الدولیة،القاهرة،  - 3
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     .      )1(»والثقافیة، وال شيء غیر المصالح الغربیة

وهذا ما دفع بهنتنجتون لوضع نظام عالمي تسیطر فیه الحضارة الغربیة على غیرها من    

الحضارات، فلیس الهدف هو بناء حضارة إنسانیة واحدة، وٕانما السعي لفرض هیمنة الحضارة الغربیة 

 وهذا یدلنا على نظرة الغرب الضیقة التي فرضت على الحضارات األخرى. على العالم بنظرة أحادیة

وجعلتها تدور في فلك الحضارة الغربیة بقیمها وعولمتها وثقافتها، دون القدرة على التحرر و التعبیر 

.                                                                           عن نفسها وقیمها وخصوصیتها الثقافیة، والسعي لتجد لها مكاًنا في عالم التزاحم الحضاري 

  الدعوة لبدیل منطقي هو الحوار        - 4 

جدًال واسًعا في العالم  «أثارت نظریة صموئیل هنتنجتون عن الصراع بین الحضارات        

اإلسالمي بسبب تركیزها على مقولة الصراع بدل الحوار والتفاهم أوًال، و بسبب مركزیة هذا الصراع 

  .)2(»على الغرب واإلسالم ثانًیا

تهام هنتنجتون لإلسالم على وجه الخصوص یدل داللة واضحة على عدم معرفته بهذا إن ا        

 «الدین، ویحسب كنقاط ضعف على هذه النظریة، یقول محمد عابد الجابري في هذا الخصوص إن

فكرة غیر معقولة إذ یجب أن تكون الحضارات ...صدام الحضارات من الناحیة العلمیة مجرد وهم 

ولكن هذه الفكرة، ...سیارات، أو ما أشبه هذا وذاك، حتى یمكن تصورها تتصادمعبارة عن صحون أو 

وبما أننا نحن العرب . من ناحیة االستراتیجیة السیاسیة والعسكریة والثقافیة تنطوي فعًال على قضیة

فضًال عن وجوب تعمیم ... والمسلمین على رأس المستهدفین فیها فمن الواجب المساهمة في فضحها

  .)3(»بمضمونها وأهدافهاالوعي 

إن الحضارات ال تتصادم وٕانما  تتحاور و تتالقح وتتفاعل وتتواصل وتؤثر بعضها : صفوة القول    

ألنها تعبر عن أفكار البشر وتفاعالتهم وعالقاتهم فیما بینهم، فقد جعل اهللا : في البعض اآلخر

في  التعارف والتواصل سنة كونیة بین بنى البشر، أما ما یحدث من قتل وحروب مدمرة فهي موجودة

بني البشر منذ األزل؛ رغبة منهم في تقلد السلطة أو استحواذ الثروة، وما نشاهده في أیامنا هذه  

بجمیع ألوانه فهو راجع للتنافس ومحاولة التمركز في السلطة، كل هذا زاد من بربریة وهمجیة اإلنسان 

  . دم بل تتحاور وتتواصلال من رقیه وحضارته، ومع ذلك تمایز الحضارات و انقسامها ال یجعلها تتصا

                                                 
  .35، ص2004الثانیة، : فائز هشام البرازي وآخرون، الحضارات صدام أم حوار، دار حوران، دمشق، ط - 1

  .108، ص2006األولى، : محمد سبیال، زمن العولمة، فیما وراء الوهم، دار توبقال للنشر،الدار البیضاء،ط - 2

  .86محمد عابد الجابري، مرجع سبق ذكره، ص - 3
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  :الخاتمة

  :توصلنا من خالل هذا البحث إلى جملة من النتائج نعرضها على النحو التالي وقد    

صراًعا ثقافًیا أثنًیا وبالتالي حضارًیا، وسیحدث بین : إن الصدام الحضاري عند هنتجتون سیكون  -1

من جهة والحضارة اإلسالمیة والصینیة من جهة  )أوروبا وأمریكا(الحضارة الغربیة : حضارتین هما

  .أخرى

صدام تختلف عن على أن السیاسة العالمیة ستشهد أشكال جدیدة لل صدام الحضاراتتقوم نظریة  -2

ألوان الصراع السابقة؛ حیث یكون الباعث األول لهذا الصدام هو الثقافة؛ أي یحل الصدام الثقافي 

فالشعوب تسعى كلها إلثبات هویتها وثقافتها . محل الصدام االیدیولوجي أو السیاسي أو االقتصادي

 .   ثقافتهامن خالل التمسك بالنسب والعرق والدین واللغة وكل ما یثبت هویتها و 

یتبین لنا بوضوح اللبس الذي وقع فیه هنتنجتون وهو عدم قدرته على التمییز بین المقومات الذاتیة  -3

ویدلنا أیًضا على أنه قد  أخفى المقومات الرئیسیة . والمقومات الموضوعیة في  تقسیمه للحضارات

  .وذالتي تقوم علیها الحضارات و هي القوة والموقع االستراتیجي والنف

نستشف من هذه النظریة االستراتیجیة التي وضعها هنتنجتون، والتي تقوم على ضرورة التصدي  - 4

للحضارة اإلسالمیة والصینیة ألنهما یمثالن التحدي بالنسبة للحضارة الغربیة، وبعدما یتم القضاء 

ن أجل تحقیق علیهما سیتحول الصراع لباقي الحضارات إلضعافها ومن ثم القضاء علیها، وكل هذا م

  .المصالح الغربیة

إن الهدف الرئیسي لهنتنجتون لیس بناء حضارة إنسانیة واحدة، وٕانما السعي لفرض هیمنة الحضارة  - 5

وهذا یدلنا على نظرة الغرب الضیقة التي فرضت على الحضارات . الغربیة على العالم بنظرة أحادیة

ها وعولمتها وثقافتها، دون القدرة على التحرر و األخرى وجعلتها تدور في فلك الحضارة الغربیة بقیم

.                                                                           التعبیر عن نفسها وقیمها وخصوصیتها الثقافیة، والسعي لتجد لها مكاًنا في عالم التزاحم الحضاري 

إن البدیل المنطقي لهذه النظریة هو تبني مقولة الحوار والتفاهم بین الحضارات بدًال من مقولة  - 6

الصراع أو الصدام وهذا ال یتأتى إال بفضح الهدف الغربي الذي یسعى لبناء حضارة أحادیة تهیمن 

  . على باقي الحضارات
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  لوعي باهلوية الوطنية للفرد واتمعأهمية ا

  ـ)(خمیس أمحمد الجدید/ أ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :مقدمة

الفرد والمجتمع ومتابعة إحراز التقدم یعد الوعي بالهویة الوطنیة ضرورة حتمیة لحمایة منجزات     

والنمو وتعزیز السیادة الوطنیة ،وهذه الضرورة تتصاعد كلما تطور اإلنسان وازدادت متطلباته وقدراته 

والتحدیات التي تواجهه، لذلك اتخذ الوعي مستویات متعددة انتقل فیها من وعي الفردي إلى المجتمعي 

.  

وان قبول الحلول المستوردة هي مسخ لهویة الفرد والمجتمع وخطرا على مستقبلهم، والمتأمل في      

، وبذلك ى الهویة الوطنیة للفرد والمجتمعتجارب األمم و الحضارات یدرك حجم الخطر وصعوبته عل

مناهج مغفال الز ألحد  إن یضع الحلول و ال یجو ( یرى المفكر اإلسالمي مالك بني نبي في هذا الصدد

مكان أمته ومركزها ، بل یجب علیه ان تنسجم أفكاره وعواطفه وأقواله وخطواته مع ما تقتضیه المرحلة 

  ).التي فیها أمته

إن إحیاء الوعي الوطني وتعمیقه في النفوس البشریة هو أول دروع التحصین العالجیة و الوقائیة      

إدراك الفرد لواقع مجتمعه ومعرفة مشكالت العصر للفرد و المجتمع، وبما أن الوعي الوطني هو 

والقوى الفاعلة و المؤثرة في صناعة القرار ،وبما أن الوعي هو حالة الیقظة الفكریة التي یدرك فیها 

  .اإلنسان نفسه، ومقدرته على الفهم و التحلیل 

  :مشكلة البحث

  )للفرد والمجتمع أهمیة الوعي بالهویة الوطنیة (تتلخص مشكلة البحث في معرفة     

  :أهمیة البحث

 .إلقاء الضوء على قیمة في غایة األهمیة وهي قیمة  الهویة الوطنیة -

 .   یساهم البحث في تنمیة الوعي  بأهمیة الهویة الوطنیة على مستوى الفرد والمجتمع -

 .یساعد البحث على إكساب األفراد قیمة الهویة الوطنیة -

 .ولمة التي یتعرض لهاتوعیة الفرد على مواجهة تحدیات الع -

  :أهداف البحث

 .إبراز دور الفرد في نشر الوعي بالهویة بین إفراد المجتمع -

 .تعزیز االنتماء الحضاري للوطن لدى الفرد والمجتمع -

                                                 
()

  )الفلسفة(قسم التفسیرب كلیة اآلدا جامعة بني ولید
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 .التعاون فیما بینهمتجمیع شتات األفراد وغرس روح  -

 .توعیة الفرد للخروج من حالة الجمود و التعصب والالتسامح التي یعیشها -

  .تعمیق اإلحساس بروح االنتماء لهذا الوطن -

  :المنهج 

یستخدم الباحث المنهج الوصفي التحلیلي لتحلیل المفاهیم والمصطلحات التي یتضمنها البحث مع 

  .مراعاة الدقة والحیادیة في ذلك 

  :تساؤالت البحث

 ما هو مفهوم الوعي بالهویة الوطنیة؟ -1

 ما أهمیة الهویة الوطنیة للفرد والمجتمع؟ -2

 كیف یمكن  غرس الهویة الوطنیة لدى الفرد والمجتمع؟ -3

 :مباحث البحث

  :یتم تقسیم هذا البحث إلى المباحث التالیة

  .نتناول فیه مفهوم الهویة الوطنیة: المبحث األول 

  .نتناول فیه أهمیة الهویة الوطنیة للفرد والمجتمع: المبحث الثاني

  . نتناول فیه كیفیة غرس الهویة الوطنیة لدى الفرد والمجتمع: المبحث الثالث

  وصوال إلى مجموعة من النتائج والتوصیات*

  :نتناول فیه مفهوم الوعي الهویة الوطنیة: المبحث األول 

الوعي هو الذي واجه به اإلنسان وجوده منذ الخلیقة األولى على سطح األرض ولقد كان في كل     

خطوة یخطوها یؤصل وعیه ویؤصل وجوده في آن واحد ، وكان یعني في هذه المرحلة امتزاج الخبرة 

عي اإلنساني العلمیة بالخبرة السلوكیة وفق تقالید وعقائد وكانت الطبیعة هي اللب األصیل لطبیعة الو 

ورد الوعي سیكولوجیا بمعنى إدراك المرء لذاته وأحواله وأفعاله ، الذي تشتمل علیه الفطرة اإلنسانیة 

وهذه الذات  )1(وبه تدرك الذات  ،فة ،وله مراتب متفاوتة في الوضوحإدراكا مباشرا ،وهو أساس كل معر 

هي نظرت المرء لنفسه بوصفها متمیزة عن البیئة المحیطة به ، وهذه النظرة إلي الذات ستصبغ كل 

  . )2(إحكام الفرد،ونظرته إلى غیره والي كل ما یحدث حوله

ویعرف الوعي انه طاقة ذهنیة لها حضور إدراكي وجودي قادر على االختیار أو االنتقاء النقدي ،     

واب من رموز الواقع وٕاحداثه ، ومن ثم فان  للوعي القدرة على یستشف المستقبل وأن ومعرفة الص

  وبهذا الوعي نشأت الحضارات وآتت خیر )3(یحس به إحساسا غامضا أو أن یوقن به إیقانا غامضا 

                                                 
 .215م، ص1982إبراهیم مذكور ، المعجم الفلسفي ، مجمع اللغة العربیة، المطابع األمیریة ، القاهرة ،1
  14صالشخصیة نموها وطرق توجیهها في المدرسة ، دار الكتاب الجامعي ، غزة ، فلسطین ، م ،2005مورنتس ، وآخرون ،.امونا لدج  -2
 .152م ، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر ، اإلسكندریة ،ص2007محمد عبد الواحد حجازي، الوعي السیاسي في العالم العربي ، -3

  مجلة القلعة                                                                                      أھمیة الوعي بالھویة الوطنیة للفرد والمجتمع
  )12(العدد                                                                                                                                            



  

 
 

516 

د في و العقیدة و الثقافة و الصناعة ، كذلك آداب السلوك التي تعني الفر  باآلداذخرها في العلوم 

  .ته الشخصیة واالجتماعیةصال

  :وهذا الوعي له مجموعة من الركائز وهى

 تعتبر األسرة هي الدائرة األولیة لتنشئة الوعي في ضمیر الطفل وفكره وسلوكه وفي : التنشئة

لتواد والتراحم ، ومن حیث تعامله مع من حوله وتواصله بهم ، فالعالقة بین الوالدین من حیث ا

الحرص على أداء كل منهما لواجبه المفروض علیه عن رضي وأمانة ، هذه العالقة تنعكس 

 .على األبناء وتضع البذور األولى للتعامل اإلنساني في شخصیة الطفل

 تعتبر المدرسة هى الدائرة الثانیة التي یبدأ وعي الطفل بواقعه وحیاته یشتد : النظام التعلیمي

في صالبته اإلدراكیة ویتسع في دائرته المعرفیة ، ویتفتح عقله وٕاحساسه ،وتقوم المواد الدراسیة 

والمنهاج التربوي الذي یطبقه المعلمون في تربیة وتزكیة الوعي عند المتعلم لیتفق مع اآلنات 

 .الثالثة وعیه بالحاضر والمستقبل و الماضي

 لتواصل والتعاون بین طبقات الشعب و طوائفه التي تحقق ا: طبیعة العالقات االجتماعیة

وجماعاته ، وهذه العالقات االجتماعیة تتشابك وتتواصل مع بعضها وتتعارض وتتوازي أو 

 .تتالحم وتتألف على غرار یظهر فیه االختالف و التمایز الذي یكون أشبه بالصراع 

  إعطاء كل ذي حق حقه فعلى الحكام  إشاعة العدل بین الناس و الحرس على : نظام الحكم

، وبقدر ما یتاح لإلنسان من حریة في  فكر و العمل و العقیدة ، وبقدر ما یكون األثر 

 .اإلنساني للوعي فیكون منفتحا للحیاة في حاضرها ومستقبلها

  1(وتعني اتساع دائرة التواصل الحضاري بالحضارات األخرى: العراقة الحضاریة(. 

هو القدرة العقلیة الحیة التي تستطیع إن تدرك العلل و األسباب الوعي وبذلك یرى الباحث إن 

، وتستبین النتائج في سرعة دون  تردد أو النكوص على اإلعقاب ، ثم هو اإللهام  القادر 

على استطالع آفاق المستقبل و التنبؤ به ، إي هو اإلحساس بالزمان إحساسا وجودیا خاصا 

  .ان ، وهو اإلحساس الفطري بالواجبومخلصا لإلنسان كیفما كان وحیثما ك

ضغط التقالید سواء كانت فكریة أو (ومن نقائض الوعي التي یجدر باإلنسان إن یتجنبها هى     

أخالقیة أو سلوكیة ضغطا یمیت فیه حریة اإلرادة وحیویة الشعور ویصیر عبدا منقادا لما یفرضه 

  .2)المجتمع

سها علم وفكر وثقافة وفن وصناعة واقتصاد ، ثم هي كذلك وٕاذا كانت التجربة الحضاریة في أسا      

  عقیدة وتقالید وأخالق وسلوك وسیاسة اجتماعیة ،وما من شك في إن تطاول العصور وتالحقها ، 

  

                                                 
  159نفس المرجع ، ص -1
  .164نفس المرجع ، ص -2
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وحیاة الشعوب في العمل و البناء والتغییر إلى ما هو ارقي یؤدي إلى ثراء تجربة األمة في نظرتها إلى 

  ).1(اذاتها ونظرتها إلى غیره

ویتغیر الوعي في ماهیته من عصر ألخر ومن شعب ألخر ومن مواطن ألخر ، وبذلك نجد إن     

الوعي العربي هو وعي أنساني عالمي متفرد بسبب الموقع االستراتیجي الجغرافي والحضاري لألمة 

ت متصلة على مدى التاریخ ، ویرجع الفضل في ذلك اإلسالم الحنیف الذي جعل من العربیة في حلقا

َیا َأیَُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َوُأْنَثٰى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا  الوعي رسالة عالمیة كما ورد في قوله تعالى

   2ِإنَّ اللََّه َعِلیٌم َخِبیرٌ   ِعْنَد اللَِّه َأْتَقاُكمْ ِإنَّ َأْكَرَمُكْم   َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا

وتكونت للعرب المسلمین نتیجة الفتوحات اإلسالمیة في مشارق األرض ومغاربها  الخبرة الحضاریة 

الطویلة و العمیقة و الثریة مع إحداث التدفقات الحضاریة العالمیة التي مرت بها األمة العربیة ، 

ة النافذة في تقویم اإلحداث وتقدیرها  وتحدید األهداف وما یمكن إن تسفر عنه في فكانت لها الرؤی

  .)3(مستقبلها

وٕان تقدم األمة العربیة  وتحررها ووحدتها یمكن في امتلكها الوعي الذي یقوم على مستویات ثالث هي 

:  

انطالقا من قانون  وهو وعینا للقسم المتقدم من العالم وفهمنا للجزء المتقدم منه: الوعي الكوني  -

 .وحدة الجنس البشري

یعني امتالك الحداثة حیث ال یمكن االمتداد مكانیا في العصر بدون االمتداد : الوعي الحدیث -

زمنیا في امتالك وعي العصر،إن التكنولوجیة الحدیثة بدون قاعها المعرفي العقالني الثقافي 

 .ما هي إال حدید خردة في الید الجاهلة

وهو یعني امتداد الوعي في المكان الذي هو العالم المعاصر ، وفي الزمان : خي الوعي التاری -

  . )4(الذي هو التاریخ الذي یتطور من الماضي إلى الحاضر إلى المستقبل

إن للشخصیة اإلنسانیة نصیبها من التأثیر االجتماعي في ثمرة المجتمع وانطباعه وفاعلیته ، ولكن     

خصیة بطابعها وخلقها ، وهذا التفرد یعني الحریة ، والحریة شعور وعمل هذا ال یقلل من تفرد الش

  .)5(والتزام أخالقي بالواجب

ویرى الجابري إن التغایر الذي یقع على مستوى الوعي والذي تبدو فیه العالقة بین التراث و الفكر     

ال نمتلك الحریة في  المعاصر مفصومة مقطوعة ،ال یربطهما جسر وال یصلهما خیط، وذلك بسبب إننا

  التوحید بین تراثنا وبین الفكر العالمي المعاصر على صعید وعینا ، وان المسألة لیست مسألة إحالل 

                                                 
  .164ص نفس المرجع ، -1
  .13سورة الحجرات ، اآلیة   -2
  .165سابق ، ص\محمد عبد الواحد الحجازي ، مرجع  -3
 .149م،عمان األردن، ص2007محمد خالد الشیاب ، رؤى فلسفیة في الفكر العربي المعاصر ، دار یافا العلمیة للنشر و التوزیع ، -4
  .166محمد  عبد الواحد حجازي ، مرجع سابق ، ص -5
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الماضي محل الحاضر بل هي إعادة بناء الوعي بالماضي والحاضر والعالقة بینهما ،وهى عملیة 

  .)1(الماضي والمستقبل تتطلب التخطیط لثقافة 

ویعني بذلك إعادة كتابة ثقافة الماضي وٕاعادة تأسیسها وبنائها في وعینا كتراث نحتویه بدل إن یحتوینا 

، إما التخطیط لثقافة المستقبل معناه توفیر شروط المواكبة والمشاركة في الفكر المعاصر في أغنائه 

  . وتوجیهه

  :الهویة الوطنیة للفرد والمجتمعنتناول فیه أهمیة : المبحث الثاني

إن الجماعة كالفرد ال تستطیع إن تبادر إلي عمل أو تقوم بانجاز اي عمل مهما كان نوعه ، دون أن 

تعرف نفسها ، وتحدد مكانها ودورها ، وشرعیة وجودها كجماعة متمیزة إذ لیس لإلنسان الفرد أو 

هد ما لم یفهم نفسه ویدرك المشكالت التي تواجهه المجتمع إن یحدد أهدافه ویبادر إلي العمل ویذل الج

، ویتعرف على ذاته ویحل تناقضات وعیه وتمزقانه الذاتیة وٕان فهم القاعدة الروحیة والعقلیة التي 

فردي  يینطلق منها الوعي العربي الراهن ویتأسس علیها بما فیه من وعي نظري وفلسفي ومن وع

  .2)كل وعي ومبدأ كل ممارسة الذاتي هو بدایة (وشعبي ، فهذا الوعي

حرب ساخنة یحدد شروطها  إلىغیاب الوعي أو استالبه هو الذي یحول كل صراع اجتماعي  إن     

حربا بین العقل و الدین ،بین الساسة والوجهاء ، بین الفقر و الغنى ، إن ما یعیشه المجتمع العربي 

في الوقت ذاته ،وهى حرب تفقده كل قدرة الیوم هو حرب مواجهة فكریة وضمیریة واجتماعیة وروحیة 

على إدراك واقعه والتفكیر بمستقبله ،وتحصر نشاطه وجهوده في الصراع من أجل حمایة الذاتیات 

المتنافیة والرابضة كل منها خلف متاریس ذهنیة أكثر منها مادیة ،ووهمیة أكثر منها موضوعیة ،تحرم 

  )3(مكن رؤیة الخطر أكثر مما تحمي منه 

لغرب عمد إلي استالب الفكر اإلنساني ، دونما االعتراف للشرق بأیة مساهمة فعلیة في تشیید هذا إن ا

الفكر ، فقد حدد الغرب ومفكروه بدایة الوعي اإلنساني و الحضاري مع بدایة ظهور الفكر وبالتحدید 

  .)4(مع الحضارة الیونانیة القدیمة

ویرى الباحث ضرورة تعزیز الثقافة اإلسالمیة لبناء الهویة واالنتماء الوطني ، و المحافظة على       

 والهویة سالح ال بدالذاتیة الثقافیة اإلسالمیة ضرورة ملحة لتحصین الهویة الثقافیة واالنتماء الوطني ،

  فالهویة لیست (مرحلة ،  إي نحدد طبیعته ونختاره ألنفسنا على حسب التحدیات التي تواجهنا في إن

  

  

                                                 
 .97م، ص1994ابد الجابري ، المسألة الثقافیة ، مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت ، محمد ع-1
 .41م ، مكتبة مدبولي ، القاهرة ، ص3،1990برهان غلیون ، اغتیال العقل ، ط -2
  .41نفس المرج ،ص -3
  .33افة ،طرابلس، صم،منشورات اللجنة الشعبیة العامة للثق2006امحمد حسین نصر ، العولمة وخطاب الهویة ، -4
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ٕان مكونات الهویة ألي امة من األمم تنتمي إلي ما هو جوهري أو أصلي وثابت ونهائي و  1)شیئا تابتا

أم أنها مما یشمله التغییر و التعدیل و التحویر و االكتساب بالمحیط الذي من حوله سواء أكان 

ا سیاسیا أو اقتصادیا أو دینیا أو ثقافیا ، فالهویة  كما هو معروف  من المفاهیم التي تضخمت بشأنه

المقاربات و الدراسات و البحوث والسبب في ذلك یعود إلي التصاق هذا المفهوم بتخصصات عدة في 

حقل العلوم اإلنسانیة  فالحدیث عن الهویة ومفهومها فقد أصبح من الموضوعات الثقافیة وقضایا 

لمختلفة و الفكر السیاسي و االجتماعي ، وخاصة في ظل المتغیرات المحلیة واإلقلیمیة و الدولیة ا

الحفاظ على ذاتیته وأصالته  إليالمتصارعة التي یعیشها كل مجتمع ذي تراث وهویة حضاریة یسعى 

مجموعة من  (وتقالیده وعاداته وثقافته الوطنیة ، فالهویة وفقا لعلم االجتماع السیاسي ماهى إال

ه بعالقته بالجماعة الخصائص و الممیزات التي یمكن للفرد عن طریقها أو من خاللها إن یعرف نفس

)االجتماعیة التي ینتمي إلیها والتي تمیزه عن اإلفراد المنتمین إلى الجماعات األخرى
وهناك فرق بین  2

مصطلح الهویة الذي یستخدم للتعبیر عنى التراث الحاضر ، ومصطلح الذاتیة الذي یستخدم للتعبیر 

  .عن اإلنسان 

لك التي تنتقل بالوراثة داخل الجماعة وتظل محتفظة ومن مكونات الهویة الوطنیة للشعوب هي ت   

  .بوجودها وحیویتها بینهم مثل األساطیر و القیم و التراث الثقافي 

إن الهویة كیان یتغیر ویتطور ویتفاعل ولیست معطي جاهزا ونهائیا ، بل هي تنمو  یرى الباحثو     

شار و االنفتاح وهى تتغنى دوما بتجارب وتتطور وتتفاعل سواء في اتجاه االنكماش أو في اتجاه االنت

أهلها ومعاناتهم واآلمهم وانتصاراتهم وتطلعاتهم وآمالهم وطموحاتهم ، وصراعاتها واحتكاكها مع 

فالهویة مطلب عام وأساسي لكل المجتمعات ، إي أنها حجر الزاویة في تكوین ، الثقافات األخرى 

األمم و الشعوب ، باعتبارها تراهم تاریخي طویل من القیم و المبادئ الثابتة التي نشأت عبر عملیات 

بأنها منظومة متكاملة من المعطیات المادیة والنفسیة (اجتماعیة وتاریخیة وبذلك تصبح الهویة 

)یة واالجتماعیةوالمعنو 
  :وبذلك یرى الباحث إن أهمیة الوعي بالهویة یتمثل فما یلي 3

االرتقاء بالقدرة العلمیة والتنمویة للفرد والمجتمع والعمل على إعطاء الحریات و الحقوق  -1

 .الطبیعیة واألصیلة لهم

نیة تعمل على تقویة كل عوامل الصمود والتحدي و التعاون و الوحدة ، كمسألة اللغة الوط -2

 .للشعوب 

  

                                                 
م ،مركز المحروسة للبحوث والتدریب و النشر ، المعادي ، مصر 2001محمد همام ،الفكر العربي في مطلع القرن الحادي و العشرین، -1

 .116،ص
 .47م، ص2006عابد بن الشریف ، اإلعالم والعولمة والهویة ، دار الكتب الوطنیة ، بنغازي ،  -2
  .49نفس المرجع ، ص -3



  

 
 

520 

  مجلة القلعة                                                                                      أھمیة الوعي بالھویة الوطنیة للفرد والمجتمع
  )12(العدد                                                                                                                                            

من أهمیة الهویة تقویة الثقافة الوطنیة للدول بمحتویاتها من دین وعادات وتقالید وأعراف ،   -3

 .والحفاظ على روح الفخر بالثقافة الوطنیة بین االفراد في مواجهة الثقافة الدخیلة على المجتمع

ما یسمى بأدب الجنس وحریة ممارسته وثقافة العنف التي من شأنها تنشئة أجیال محاربة  -4

كاملة تؤمن بالعنف كأسلوب للحیاة وكظاهرة عادیة وطبیعیة ، وما بترت على ذلك من انتشار 

  .الرذیلة والجریمة والعنف في المجتمعات 

  :المجتمعنتناول فیه كیفیة غرس الهویة الوطنیة لدى الفرد و : المبحث الثالث

كان لثورة االتصاالت التي عرفها الربع األخیرمن القرن الماضي أثرا كبیر جدا على الهویات الوطنیة 

فقد سیطرت وهیمنة على العقول واألمزجة واألذواق والسلوكیات لترویج وتسویق منتجاتها المادیة 

الدائمة ومواكبة ثقافته السؤال عن الهویة ال ینفصل عن حركة المجتمع (إنوالفكریة ، وهذا یعني 

  .1)مجتمع إيللتغیرات اإلقلیمیة و العالمیة التي تشكل وتؤثر في 

منظومة االتصاالت الرقمیة باختالفها وتنوع إشكالها تحولت عن القیم واألهداف  ویرى الباحث إن     

بها مثل حریة التعبیر وحق االتصال ، فقد ساهمت والى حد  نوديوالمبادئ اإلنسانیة السامیة التي 

  .كبیر في المزید من تخدر الشباب وافقدهم إرادة الوعي

غرس مفهوم الوعي بالهویة الوطنیة لدى الشباب والمحافظة على هویته  كما یرى الباحث إن      

ا التغیر یشمل كل مناحي الحیاة یلزم ذلك تعریف الشباب بان العالم یتغیر بسرعة كبیرة ، وهذ، وذاته 

، ومن ثم فان الشباب مصاب ببلبلة وتشتت وعدم القدرة على التكیف مع المتغیرات المتالحقة على 

، كما یلزم الدولة الوطنیة إشباع حاجات الشباب المادیة والمعنویة بما یسهم في قوة مستوى العالم 

  .استقراره ، ومنها الحاجة إلى األمن والحمایةارتباط الفرد بوطنه ، وسعیه إلى استمرار تقدمه و 

ونتیجة هذا التغیر والتحدیث أصبح الشباب یعاني من اهتزاز الهویة ، األمر الذي یتطلب القدرة على 

وان الصراع بین الهویة ،التعامل بنجاح في مجتمع شدید التغیر تكنولوجیا واقتصادیا واجتماعیا 

إلى عدم قبول الحضارة الغربیة للحضارة الوطنیة وقیمها ورموزها  الوطنیة وبین الحضارة الحدیثة أدى

  .وطریقة حیاة الشعب قد أدى إلى تنازع الهویات الوطنیة لدى الشباب 

من أهم الخطوات الضروریة لحمایة وتحصین الهویة من الخاطر التي تواجهها   ویرى الباحث    

  :یتمثل فما یلي 

ة قوة الجذبة وذلك برده إلي حدوده الطبیعیة والقضاء على كسر حدة االنبهار بالغرب ومقاوم -1

 .أسطورة الثقافة العالمیة

العمل على إعادة بناء التراث القدیم لألمم والشعوب وٕازالة معوقاته واستنفار عوامل تقدمه ، و  -2

 .التركیز على غرس القیم األخالقیة 

                                                 
  .140عابد بن الشریف ، مرجع سابق ، ص -1
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الرابط األسري واالجتماعي القائم على أساس األخالق و القیم األخالقیة و العمل على تقویة  -3

 الروحیة

تعریف اإلنسان بقضایاه وهمومه وعقائده الدینیة ، وعدم التشكیك في جمیع قناعته الدینیة  -4

 .وهویته 

استخدام الوقت بما یعود علي الشباب بالفائدة وأسرهم ومجتمعهم ،بدال من تضیعه في توافه  -5

 . ور وبما یعو علیه بالضرر في دینه وأخالقه وسلوكهاألم

 العمل على زیادة قدرة األنا على اإلبداع و التفاعل مع الماضي و الحاضر -6

توسیع لغة الحوار بین األدیان مع التأكید على هویات الشعوب وتوعیة إفراد المجتمع من  -7

 .تمر لحمایتها اجل العمل على االحتفاظ بهویتهم وثقافتهم والعمل الجاد والمس

العمل على تطویر األنظمة التعلیمیة من اجل المحافظة على اللغة المحلیة وٕابقائها كوسیلة   -8

  .للتعلم و التخاطب 

 :النتائج

إن الهویة الوطنیة ألي شعب بحاجة  إلى إعادة بناء وتجدید وتفعیل من الداخل ، لتهیئتها  -1

 .للمقاومة والتصدي 

یة الفرد وذلك عن طریق تطویر المناهج الدراسیة بما یسهم تقویة الجانب الروحي في شخص -2

 .في تنمیة الهویة الوطنیة لدى النشء التعلیمیة 

 .العمل على زیادة الوعي عند الفرد تحصینا لذاته من االنحرافات الفكریة  -3

تطویر وسائل اإلعالم المسموعة والمقرؤة والمرئیة بما یسهم في تعزیز الهویة الوطنیة لدى  -4

 .إفراد المجتمع

تفعیل دور المؤسسات التربویة والتعلیمیة من مدارس ومعاهد وجامعات في تعزیز الهویة  -5

 .الوطنیة 

ضرورة وضع سیاسات وخطط واستراتیجیات للمحافظة على الهویة الوطنیة ، ومقاومة  -6

 .المخاطر التي تواجهها

 .تهم الثقافیة ، و موروثهم الثقافيتفعیل دور المراكز الثقافیة بما یسهم في توعیة اإلفراد بهوی -7

  :التوصیات 

یجب إن تقوم المؤسسات التعلیمیة والتربویة من مدارس ومعاهد وجامعات بممارسة دورها  -1

 .في غرس الهویة الوطنیة من خالل الدروس والمحاضرات واألنشطة والبرامج التثقیفیة 

یحب على القائمین بإعداد محتوى المناهج الدراسیة وضع مبادئ الهویة الوطنیة في   -2

 .عین االعتبار عند إعدادها 
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على وسائل اإلعالم بجمیع وسائلها توعیة الشباب من خالل تنمیة روح الوطنیة و الهویة  -3

كیات العملیة الدالة على حب الوطن و االنتماء إلیه من في نفوس الشباب وغرس السلو 

  . خالل برامجها اإلعالمیة

  :المراجع

  .م1982إبراهیم مذكور ، المعجم الفلسفي ، مجمع اللغة العربیة، المطابع األمیریة ، القاهرة ، -1

م ، الشخصیة نموها وطرق توجیهها في المدرسة ، 2005مورنتس ، وآخرون ،.امونا لدج  -2

 .كتاب الجامعي ، غزة ، فلسطین دار ال

م،منشورات اللجنة الشعبیة العامة 2006امحمد حسین نصر ، العولمة وخطاب الهویة ، -3

 .سللثقافة ،طرابل

 .م ، مكتبة مدبولي ، القاهرة 3،1990برهان غلیون ، اغتیال العقل ، ط -4

 .م2006بنغازي ، عابد بن الشریف ، اإلعالم والعولمة والهویة ، دار الكتب الوطنیة ،  -5

م ، دار الوفاء لدنیا 2007محمد عبد الواحد حجازي، الوعي السیاسي في العالم العربي ، -6

 .الطباعة والنشر ، اإلسكندریة 

محمد خالد الشیاب ، رؤى فلسفیة في الفكر العربي المعاصر ، دار یافا العلمیة للنشر و  -7

 .م،عمان األردن2007التوزیع ،

 .م1994لمسألة الثقافیة ، مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت ، محمد عابد الجابري ، ا -8

م ،مركز المحروسة 2001محمد همام ،الفكر العربي في مطلع القرن الحادي و العشرین، -9

 .للبحوث والتدریب و النشر ، المعادي ، مصر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 
 

523 

  مجلة القلعة                                                                                          العولمة الثقافیة وعالقتھا بالثقافة السیاسیة   
  )12(العدد                                                                                                                                               

  العوملة الثقافية وعالقتها بالثقافة السياسية 

  )(سمیة سالم الشعالي. د 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : المقدمة

، الذي مات في ظل النظام العالمي الجدیدالعولمة ظاهرة أفرزتها ثورة االتصاالت وثقافة المعلو     

الم في كافة المجاالت الهیمنة علة العالكاملة و اح للوالیات المتحدة األمریكیة ودول الغرب السیطرة أت

ما قد یترتب علیها من ، وقد اهتم المفكرون بهذه الظاهرة و السیاسیة واالقتصادیة والتقنیة والعسكریة

بصفة خاصة على هویتهم الثقافیة ، و على الناس في شتي مجاالت الحیاة نتائج تؤثرتداعیات و 

معتقداتهم الدینیة، إذا كانت ظاهرة تداخل الثقافات قد شكلت إحدى و وثقافتهم القومیة وذاتیتهم الوطنیة 

منه من معاني االختراق ویبدوا أن ثقافة العولمة بما تتض ،ت الحضارة اإلنسانیة عبر التاریخسما

قفت یة المطاف في ذات األهداف التي و ، تصب في نهاالهویة الثقافیة واحتالل العقولطمس الثقافي و 

  .  في حقبة تاریخیة سابقةخلف االستعمار 

  ـ:األهمیة واألهداف من البحث

براز آثار وإ  ،ات العولمة من الجانب الثقافيتتجلي أهمیة و هدف البحث في فهم إیجابیات وسلبی     

  . عالقتها بالثقافة السیاسیةالعولمة من هذا الجانب، والتعریف بأهداف ووسائل العولمة الثقافیة و 

  ـ:إشكالیة البحثــ 

  ـ   :تعتني الدراسة باإلجابة على بعض األسئلة التالیة 

  ؟ وما المقصود بالعولمة الثقافیة؟هي العولمة ـ ما1

  ؟ة الثقافیة على الثقافة السیاسیةهي التحدیات التي تفرضها العولم ـ ما2

  هي التحدیات التي تفرضها العولمة الثقافیة على الثقافة السیاسیة؟  ـ ما3

  .  المقارنة وفیما یقتضیه البحثاد على المنهج التاریخي الوصفي و سیتم االعتم ـ:المتبع المنهج ــ 

  ـ :المباحث 

  )العولمة الثقافیة و ثقافة العولمة:(المبحث األول

  .الهویة الثقافیةي لمصطلح العولمة، والثقافة، و المفهوم النظر  :المطلب األول

  .العولمةثقافة العولمة الثقافیة و  :المطلب الثاني

  )العولمة الثقافیة وعالقتها بالثقافة السیاسیة :(المبحث الثاني 

  الثقافة السیاسیة في أطار العولمة المطلب األول ـ 

                                                 
()

  ـ كلیة اآلدابـ جامعة سرتخ قسم التاری

 



  

 
 

524 

  :ة ـ التحدیات التي تفرضها العولمة الثقافیة على الثقافة السیاسی المطلب الثاني

  .السلبیةأ ـ اآلثار اإلیجابیة و 

  .مجابهة العولمة ب ـ مواجهة الغزو الثقافي و 

  ) العولمة الثقافیة و ثقافة العولمة(ـ :المبحث األولـ 

هوم ربما تكون العولمة من أكثر الظواهر التي تثیر جدًال واسعًا، رغم مرور سنوات على اجتیاح المف  

حول  ىلفت بشأنها اآلراء و تباینت الرؤ فما من مظاهر علمیة اخت، مجالت البحث في مختلف العلوم

، وعلى العولمة العالمیة كظاهرةثیراتها على المستویات الوطنیة واإلقلیمیة و تأتعریفها، وتقدیر أبعادها و 

ل المفهوم النظري هذا األساس قسم هذا المبحث إلي مطلبین أثنین، حیث سنتناول في المطلب األو 

، وذلك على لمطلب الثاني العولمة الثقافیة وثقافة العولمةالمة، والثقافة والهویة الثقافیة، و لمصطلح العو 

  ـ :النحو التالي

  . الهویة الثقافیةلمصطلح العولمة، والثقافة، و  المفهوم النظري: ــ المطلب األول

یرى الحالة لیس بجدید و ما تصفه هذه لكن العولمة متفقین أن الكلمة جدیدة، و  إن المهتمین بقضیة  

تداوًال منذ بدایة التسعینات، أصبح مصطلح العولمة میر نحوها بدأ منذ مئات السنین، و بعضهم أن الس

م، وسقوط االتحاد السوفیتي 1989تي بدأت بتدمیر جدار برلین أصبح علمًا على الفترة الجدیدة الو 

األمریكیة انفردت الوالیات المتحدة عي، و لي الغربي على النظام الشیو انتهت بتغلب النظام الرأسماو 

  .    من هنا سنحدد مفهوم مصطلح العولمةو بقیادة العالم المعاصر، 

  :ـ العولمة اصطالحا1

" شال ماكلوهان في مؤلفة ، من طرف الكاتب مار م1968صطلح العولمة ألول مرة عام استعمل م   

، لتلفزیون في سیر الحرب في فیتنامتأثیر اعندما تحدث عن  1" .السلم في القریة العالمیةالحرب و 

، و بعد ذلك لم یستعمل المصطلح حتى لحدیثة تجعل من الكون قریة واحدةحیث أن أجهزة اإلعالم ا

زیبغینو " ثم جاء بعده " عولمة السوق" في مقالة المعنونة بـ" تیدور لوفیت" م من طرف 1983عام 

قد وظف لرئیس األمریكي جیبي كارتر و بعد مستشارًا ل، الذي أصبح فیما م1980ـ 1977"  بریجینسكي

من مجموع االتصاالت العالمیة على أنها تمتلك % 75هذا المصطلح انطالقًا من امتالك أمریكا 

  2نموذجًا كونیًا للحداثة

االعتماد المتبادل ویرتكز مفهوم العولمة التحدیث، و : ن تطورین هامین همایعبر مصطلح العولمة ع  

صعدة في ، باإلضافة إلي الروابط المتزایدة على كافة األئل في التكنولوجیا والمعلوماتیةالتقدم الهاعلى 

  االقتصاد، ثم التجارة والمال و  ، لقد ظهرت العولمة أوًال كمصطلح في مجالالساحة الدولیة المعاصرة

                                                 
 .18م، ص 2009ب، .، كنوز الحكمة ، د العولمة فلسفتها ، مظاهرها تأثیراتهاـ عبد القادر تومي، 1
 3ت ، ص .، در البحر للطباعة ، د، أتعرف على العولمةـ صالح الرقب 2
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قًا أو حالة ذات أبعاد متعددة، تتجاوز دائرة االقتصاد، فتشمل المبادالت أخذ بوصفها نظامًا أو نس

  1.االیدلوجیاة والفكر والتربیة واالجتماع و واالتصاالت والسیاس

یة وثقافیة اقتصادو  ، وٕانما في الحقیقة تشمل مضامین سیاسیةوالعولمة ذات مضامین سیاسة بحثة 

ى العدید من المستویات سیاسیًا نفسها في الحیاة المعاصرة عل، وقد فرضت العولمة واجتماعیة وتربویة

  2تعلیمیًا واقتصادیًا وفكریًا وعلمیًا وثقافیًا وٕاعالمیًا، وتربویًا و 

  :ـ الثقافة2 

اجتماعیًا قوامه السلوك  ، باعتبارها تشكل قواماً مع عن غیره من المجتمعات بثقافتهیتمیز كل مجت  

علیه فإن الثقافة تحتل موقعًا أساسیا في حیاة المجتمع، اإلنساني، و  ومجمل أوجه النشاط، الجماعي

مرجعتیها منظومة القیم و المعاییر السائدة ، فقد تعددت اآلراء هي تمثل طرق و أسالیب الحیاة ، و ف

ت التي حذت حذوها مئات التعریفات، التعریفا أشهرحول مفهوم الثقافة حیث أعتبر تعریف تایلور من 

والمعتقدات، والفن، واآلدب،  أن الثقافة  هي ذلك المركب الكلي الذي یشمل  المعرفة ىحیث یر 

  .3العادات األخرى التي یكتسبها اإلنسان واألخالق والقانون، والعرف والقدرات و 

ة أي مجتمع هي طریقة حیاة ولم یبتعد رأي رالف لنبتون عن تعریف تایلور باعتبار أن ثقاف   

ى مجموعة األفكار والعادات التي یتعلمونها ویشتركون فیها وینقلونها من جیل أعضائه، أو باألحر 

، كما أضاف بیتر فارب رأیه بأن الثقافة هي 4یعبر ذلك عن الصیغة األنثروبولوجیا لفهم الثقافةآلخر، و 

ك اإلنساني موضحًا ما یجب عمله وما یحسن عمله وما المخطط األساسي الذي یضعه المجتمع للسلو 

  5.ما یجب أن ال یعملن عمله و یمك

ك ، فعرف محمد عابد الجابري الثقافة بأنها ذلتایلور صداه في األدبیات العربیةوقد وجد تعریف     

تطلعات التي الالمركب المتجانس من الذكریات والتصورات والقیم والرموز والتعبیرات واإلبداعات و 

طورات بفعل ، وفي إطار ما تعرفه من تلحضاریةما في معناها، بهویتها ا، أو تحتفظ للجماعة بشریة

  6. األخذ و العطاءدینامیتها الداخلیة وقابلیتها للتواصل و 

  

    

                                                 
،  العولمة ـ صراع الحضارات ـ العودة إلي األخالق و التسامح: قضایا في الفكر المعاصر، ـ محمد عابد الجابري1

  .137م، ص 1997بیروت ، مركز دراسات الوحدة الوحدة العربیة، 

  70م، ص 2001، القاهرة ، دار قباء ، ، الثقافة العربیة في زمن العولمةـ أحمد مجدي حجازي2
 176ت ، ص .ن ، د.، دلعربیة في عالم متغیرمستقبل الثقافة اـ أنور الزعبي ، 3
 25م، ص 2002، مركز فلسكین للدراسات و النشر ،  الثقافة العربیة و التجدید اإلسالمي، فلسطینـ نبیل علقم، 4
  30م، ص 2002، بیروت ، مركز دراسات الوحدة العربیة ،  الثقافة و أزمة القیم في الوطن العربيـ علي وطفة، 5
 176، ص المرجع السابقـ أنور الزعبي ، 6
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فیة التي تمیز العاطت الروحیة والمادیة والفكریة و جمیع السما" وكما عرفها الیونیسكو كذلك بأنها  

طرق الحیاة ، كما تشمل الحقوق ماعیة بعینها، وهي تشمل الفنون واآلداب و فئة اجتعینه، أو مجتمعنا ب

  1".المعتقدات یة لإلنسان والقیم والتقالید و األساس

مر الذي یستدعي جدًال ، األالواردة لم تتجاوز البعد الوصفي ومن الواضح أن مجمل التعریفات   

  .التطور المجتمعي فاعلیة الثقافة في سیاق بشأن دور و 

  :ـ الهویة الثقافیة 3

مع نشأة االستعمار في العصر الحدیث، یمكن مالحظه العدید من الممارسات االستعماریة الهادفة    

مستعمرة هویتها و خصوصیتها، وما سیاسة الفرنسة في الجزائر والمغرب وتونس الستالب الشعوب ال

البرتغالي في أفریقیا ما یعرف بقوانین االستعمار الفرنسي و إال إحدى حلقات هذه الفلسفة، وقد ادخل 

ن یعتبر الشخص متدینا إذا كانت تصنف المواطنین إلى متمدنین وغیر متدنین و االستیعاب التي كا

ویقبل قانون األحوال الشخصیة بمظهر أوروبي من ناحیة السلوك والملبس،  یظهریتكلم لغة أوروبیة، و 

  2.لذلك   خالف كان ما اً متمدین والغیر األوروبي

االستعمار من حیث أنها تكرس لهیمنة الدول الغنیة و ي أن هناك تقاطعًا بین العولمة و بمعن   

ت المتقدمة على الدول النامیة، ولكن بأدوات أكثر مقبولة من أدوات االستعمار القدیم، بل حتى بأدوا

ة تشكل اه الكثیر من الباحثین بأن العولم، لذلك لیس غریبًا ما یر مختلفة عن أدوات الحرب الباردة

  ، فما هي الهویة الثقافیة ؟؟ تهدیدًا للهویات الثقافیة

مفهوم ال یقبل التعریف، " ، فرأي غوتلوب فریغه أن الهویة آلراء حول مفهوم الهویة الثقافیةتعددت ا   

جودي یمتلك خاصیة وذلك الن كل تعریف للهویة هو هویة بحد ذاتها، فالهویة مفهوم أنطولوجي و 

  3" .سحریة تؤهله للظهور في مختلف المقوالت المعرفیة

المعطیات المادیة منظومة متكاملة من " كما تطرق  الیكس میكتسیللي بتعریف الهویة بأنها    

تتمیز بوحدتها التي نسق من عملیات التكامل المعرفي و ، تنطوي على والنفسیة والمعنویة واالجتماعیة

   فمعني  4" .الروح الداخلیة التي تنطوي على خاصیة اإلحساس بالهویة والشعور باالنا تتجسد في 

  

  

                                                 
  63ت ، ص .ن ، د.، د، تطور الثقافة الرأسمالیة في الثقافة العربیةـ محمد أحمد  العجاتي1

، أبو ظبي ، مؤسسة ، محاضرات الموسم الثقافي الرابع عشرحقوق األنسان في عصر العولمةـ محمد محمد فائق ، 2

 50م، ص 1998الثقافة و الفنون، 
 51محمد محمد فائق، المرجع السابق، ص ـ 3
 317ت ، ص .ن ، د.، د العولمة و الهویة الثقافیةـ عبداالله بلقزیز، 4
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وجودا منفردا هو بوصفه ل على ما به الشيء البد"فیة وفق االصطالح الفلسفي یعني مفهوم الهویة الثقا

  1". هو ما یراه جالل آمین بانه یعني التفردمتمیزا من غیره، و 

 إن هویة أي أمة هي صفاته التي تمیزها عن باقي األمم لتعبر عن شخصیتها الحضاریة، وتجمع    

ه، التراث اللسان الذي یجري التعبیر بالعقیدة التي توفر رؤیة للوجود، و : الهویة في ثالثة عناصر

ي التي تلي الدین، كعامل ممیز لشعب ثقافته تختلف عن شعب الهویة باللغة هالثقافي طویل المدى، و 

  2.آخر

هویة ومن أهم عناصر الهویة الدین حیث في الحروب تذوب الهویات متعددة العناصر، و تصبح ال   

الهویة في غایة األهمیة ذه الهویة دائمًا بالدین، و ، وغالبًا ما تتحدد هاألكثر معنى بالنسبة للصراع

مصالح حیث الناس ال یمكنهم أن یفكروا أو یتصرفوا بعقل في متابعه مصالحهم ومنها تنطلق ال

  3.الخاصة إال إذا عرفوا أنفسهم فسیاسة المصالح تفترض وجود الهویة

تتلخص من هذه الرؤیة بأن العولمة آمر راقع ینبغي التعامل معها في سیاق حوار حقیقي مع قوي     

واجهتها تنطوي على مابیات، باعتبار أن رفض العولمة و ظیم اإلیجتعلعولمة، وذلك لتقلیل السلبیات و ا

 نجد هذه الرؤیة تعبیرا لها في الخطاب الرسمي، و تجدر المالحظة أن مسألة التفاعلمخاطر كبیرة و 

اء على مستوي الثورة ، أن الحدیث ال یدور عن أطراف متكافئة سو اإلیجابي تبقي مثار جدل ال سیما

، لكنها ظاهرة متعددة لعولمة لیست مجرد ظاهرة اقتصادیةى المستوي االقتصادي فا، أو علالمعلوماتیة

فیما یخص اسیة رغم أهمیة الجانب االقتصادي، و سینتضمن جوانب اقتصادیة، وثقافیة و االبتعاد 

أنماط حیاة وقیم ومعاییر و ، تصوراتومعارف و  ىبما تشمل علیه من رؤ  الثقافة یمكن القول أن الثقافة

اآلخر، تفترض من المثقفین تمثلها لالرتقاء بمجتمعاتهم نظرًا لما یتوجب علیهم القیام به للذات و  ونظرة

  .   من دور طلیعي

  .العولمة الثقافیة وثقافة العولمة: المطلب الثانيـ 

ثقافیة أطلق علیها الجابري  إستراتیجیةلقد أدى تفرد الوالیات المتحدة بقیادة العالم إلى تكریس    

  4. االختراق حیث تحولت التبعیة الثقافیة إلي عملیة ترسخ ثقافة االختراق إستراتیجیة

     

                                                 
م ، ص ص 2000، بیروت ، مركز دراسات الوحدة العربیة ،  ، المجتمع العربي في القرن العشرینـ حلیم بركات 1

 .62ـ 60
م ، ص 1999،  2طلعت الشایب، ط : ،ترجمة  ظام العالميصدام الحضارات إعادة صنع النـ صامویل هنتجتون ، 2

116. 
م ، ص 1999، 1، دار نهضة مصر للطباعة و النشر ، ط مخاطرة العولمة على الهویة الثقافیةـ محمد عمارة ، 3

46 
 214ـ محمد عابد الجابري ، المرجع السابق ، ص 4
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التابع للمتبوع ویمیل الجابري الستخدام هذا المصطلح باعتبار أن التبعیة الثقافیة تفترض عالقة من  

رسها الطرف القوي على ، فیما تشيء عبارة اإلمبریالیة الثقافیة بعالقة هیمنة یماعن حاجةتعبیرًا 

الثوري العربي لما اح استخدامها في الخطاب السلفي و تستبعد عبارة الغزو الثقافي التي ر الضعیف، و 

  1. تحمله من مضامین أیدیولوجیة

الثقافة هي  ، ألنجتماعیة والسیاسیة واألخالقیةصل العولمات االقتصادیة واالفالعولمة الثقافیة هي أ   

مستعدین لالنضمام إلى األنظمة  تجعل الناسوس لقبول تلك األنواع األخرى، و النفالتي تهیئ األذهان و 

مجتمع وكل أمة،  كلعنصرًا أساسیًا في حیاة كل فرد و تعتبر الثقافة والمؤسسات واالتفاقیات الدولیة، و 

، فالهویة اإلنساننماط الحیاة المختلفة والفنون واآلداب وحقوق أوهي تشمل التقالید والمعتقدات والقیم و 

لدى أفراد كیان اجتماعي معین، والتي تشعر أصحابها بخصوصیتهم معبره عن الشعور باالنتماء 

  2.األنماط السلوكیةدهم المختزن من الخبرات المعرفیة، و رصیو 

  ـ : وسائل العولمة الثقافیة ـ

  .اإللكترونیة اآلالت واألدوات واألجهزة التكنولوجیة و  

  :ـ مضامن العولمة الثقافیة

" آلراء العقائدیة االنظریات النقدیة، و و البرامج الفكریة والتصورات األدبیة والفنیة والمذاهب   

  3."اإلیدیولوجیة

، بل ترتبط ارتباطًا وثیقًا بوسائل االتصال اقتصادیًا وحسبالعولمة لیست نظامًا ومن هنا نجد أن     

  . الحدیثة التي تنشر فكرًا معینًا ، وثقافة معینة یمكن أن تطلق علیها أسم ثقافة االختراق

ود الثقافیة ، فبدًال من الحدًا في إحداث هذا التأثیر الثقافيلقد لعبت ثورة االتصاالت دورًا أساسی     

ها الشبكات العالمیة ، ترسما العولمة حدودًا أخري غیر مرئیة، تطرح إیدیولوجییةوالوطنیة والقوم

أدي استخدام القنوات  ، وقدائیة بغرض الهیمنة على األذواق والفكر والسلوكالقنوات الفضو  كاإلنترنت

  . ةإلي تقلص دور الكلمة المكتوبة لحساب الصورة المرئی" اإلنترنت" الشبكة العنكبوتیة الفضائیة و 

المكان، ولم لثورة العالمیة الثالثة اختصرت وسائل االتصال الزمان و إن ثقافة العولمة في ظل ا    

، ما یجري بمثل ما هو الحال الیوم یحدث في التاریخ البشري أن تابع البشر في أربع جهات األرض

  ة واألسرة، وحول الرغبة ام إلي توحید القیم حول المرأوهذا االجتیاح المعلوماتي الثقافي یهدف بشكل ع

                                                 
ت ، ص .، جامعة فیالدلفیا ، د و تنافسیة العولمة الدور الثقافي للجامعة بین خصوصیة الحداثةـ عصام نجیب ، 1

222.  
 298ـ 297ـ محمد عابد الجابري ن المرجع السابق، ص ص 2
، الرباط ، ، آثار العولمة على البلدان المتنامیة في المتنامیة في المجالین الثقافي و التواصليـ ناصر الدین األسد 3

 114ـ 111، ص ص م 2001مطبوعات أكادیمیة المملكة المغربیة ، 
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الذات وٕالي  ىفي الذوق والمآكل والملبس، وتوحید طریقة التفكیر والنظر إل أنماط االستهالكوالحاجة و 

  1.ٕالي كل ما یعبر عنه السلوكوٕالي القیم و اآلخر 

  السؤال الذي یطرح نفسه هنا، هل یمكن اعتبار ثقافة الصورة ثقافة أم أنها تسطیح للثقافة؟   

لیة التبادل ، فإن الخلل یعتري نظام تدفق المعلومات العالمي یجعل من عمفي حال اعتبارها ثقافة     

انیات واإلمبراطوریات واحد من ثقافات متقدمة تمتلك اإلمك، وتسیر باتجاه الثقافي غیر متكافئة

عولمة المفكرین لالستعاضة عن مصطلح العولمة الثقافیة الاإلعالمیة، وقد دفع بالكثیر من الباحثین و 

مفاهیم من قبیل الغزو الثقافي، والهیمنة الثقافیة والتبعیة الثقافیة والهیمنة ، بالثقافیة أو ثقافة العولمة

  2.، األمر الذي یجعل مجرد الحدیث عن التبادل الثقافي أو التفاعل الثقافي شیكا بغیر رصیدلیةاالتصا

، كن على األفریقي لیدخل هذه المدارس أن تم من خالل اإلرسالیات التبشیریةكان معظمة ی      

أن یتخلى  ، أي كان یطلب من الشخص لیكون متمدیناً مسیحیًا بدًال من اسمه األفریقي یختر له اسماً 

  3.عن هویته و ثقافته األصیلة

، و استلزمت التوسع خارج الحدود، ت اقتضته طبیعة التطور الرأسماليویرتبط االستعمار بتطورا    

االستعمار من ى أن هناك تقاطعًا بین العولمة و ، بمعناد الخام والید العاملة الرخیصةبحثًا عن المو 

  . على الدول النامیةحیث أنها تكریس لهیمنة الدول الغنیة 

ومن الالفت للنظر االنتشار الواسع للثقافة الشعبیة الغربیة في العالم فالمواد الثقافیة المتدنیة تجد     

لها سوقًا أوسع من الثقافة الراقیة ربما بسبب احتكامها آللیات السوق، یبدو أن األحادیة الثقافیة التي 

ود تاریخیًا، رغم اإلدراك لما تحمله العولمة من مخاطر على یبشر بها منظور العولمة غیر قابلة للصم

األقلیة تكفل حمایة ثقافیة على المستویات المحلیة و  الخصوصیات الثقافیة، مما یستلزم تبني سلبیات

  . الهویة الثقافیة

  ) العولمة الثقافیة و عالقتها بالثقافة السیاسیة : ( المبحث الثاني: ــ ثانیاً 

، إال أنها بوجهها العام تتفرع األنواع التي تختلف تبعًا ددة للعولمةتختلف الرؤى حول األوجه المتع    

األكبر من حیث الختالف المیدان الذي أحدث تغییرًا معینًا فیه، فهناك العولمة االقتصادیة التي تعد 

زیادة و  تساع حجم األسواق،وساهمت في ا ،التي أنتجت أنماط جدیدة لالقتصاد، و التأثیر على البشر

طرح جملة من هناك العولمة القافیة التي ساهمت في انبثاق حركة العولمة ینافس بین الدول و الت

ان للمواهب واإلبداع ، حیث اطلقت العنتجت عنها أنماط جدیدة في التفكیرالتي نالمفاهیم الحدیثة، و 

  ، ین البلدان المختلفةمن التفاعل الحضاري ب أدت إلى نوعكونها ألغت الحواجز بین الدول و  ،واالبتكار

                                                 
 314ـ عبداإلله بلقزیز، المرجع السابق، ص 1
 192ـ محمد عاید الجابري، المرجع السابق، ص 2
 53ـ محمد فائق ، المرجع السابق، ص 3
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لثقافة ا ىسنتطرق من خالل المطلب األول إل وقد أثرت على الجانب السیاسي بالدرجة األولى،

التحدیات التي تفرضها العولمة الثقافیة على الثقافة  ىالعولمة، والمطلب الثاني إلالسیاسیة في إطار 

  . السیاسیة

  .الثقافة السیاسیة في إطار العولمة  :ـ المطلب األول 

وتعكس إذا كانت الثقافة العامة تشمل جمیع الخصائص المتعلقة بأیة مجموعة بشریة متجانسة     

مورثاتها وسلوكها وعلومها ومعارفها وفنونها، وآدابها وقیمها ومعتقداتها و طرق عیشها ولغتها و تراثها، 

اسیة هي نسق القیم ، فإن الثقافة السیجیلالتاریخیة التي تناقلتها األجیال المتعاقبة جیًال بعد 

ر ة تعتبالمعتقدات السیاسیة التي ینشأ النظام السیاسي في إطارها ، إذ أن الثقافة السیاسیواالتجاهات و 

القواعد الحاكمة لسلوك منها المیراث التاریخي للمجتمع و ، و جزاًء من الثقافة العامة، ومصادرها متعددة

  1. ، والمعتقدات الواقعیة والرموز التعبیریة التي تحدد حالة الفعل السیاسيحكومیتنااألفراد حكامًا وم

، بتعلقها بالمعارف والمعتقدات ي تناولت مفهوم الثقافة السیاسیةوقد كادت تتفق الدراسات الت    

التي لرموز ، بمعني منظومة القیم و امع ما، نحو شؤون الحكم والسیاسةالتجاهات السائدة في مجتاو 

 تحدد الكیفیة التي یتم بها رؤیة المجتمع لسلطته السیاسیة ، وعالقة الحاكم بالمحكوم ، األمر الذي

  . راد داخل النظام السیاسيیحكم سلوك األفیتضمن معاني العلمیة السیاسیة و 

  ـ :ـ أنماط الثقافة السیاسیة

قعات األفراد من الحكم مستوي تو ة الضیقة، و یقوم هذا النمط على الوالءات التقلیدی: النمط الضیقـ 1

  .كذلك الرغبة في المشاركة العامةمتدنیة، و 

یسود هذا النمط الحیاة العامة، و اد وأعون النتائج عملیة الحكم وال یشاركون في األفر : النمط التابعـ 2

  .في ظل أنظمة سیاسیة مركزیة كاألنظمة الشیوعیة

األفراد فاعلون ومشاركون ومؤثرون في النظام السیاسي، ویسود هذا النمط في : النمط المشاركـ 3

  2.المجتمعات ذات البنیة الدیمقراطیة

لتأكید بأن درجة حداثة ضرورة ا إن الواقع یؤكد مدى تعایش األنماط في المجتمع الواحد، مع   

  . رواج نمط معین من الثقافة السیاسیةام السیاسي القائم تفترض سیادة و بنیة النظالمجتمع و 

  ـ :ــ ركائز الثقافة السیاسة

  .الوطنيلقائمة على الحس بالقهر القومي و ، اـ العقیدة القومیة1

  .لقهر أو الغبن الطبقيـ العقیدة االشتراكیة، القائمة جوهریًا على اإلحساس با2

                                                 
 م  2018/ 10/ 23، الثالثاء  ، نظرة مفهوم الثقافة السیاسیةـ صحیفة الرأي 1
م، 2003، جامعة بیرزیت، معهد إبراهیم أبولغد،  دراسة میدانیة، الثقافة السیاسیة في فلسطین ـ ـ محمود میعاري2

 14ص 
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  1.كوجهین لحقیقة واحدةلى الحس المزدوج بالقهر القومي والطبقي معًا، و ـ العقیدة الثوریة، القائمة ع3

التقنیة، خسر لغربي المتفوق في مجاالت العلم والمعرفة و الدولة العثمانیة أمام االستعمار ا نهیاروبا   

خضع الوطن العربي لعملیة تجزئة إلى كیانات سالمیة التي كانت جامعًا لهم، و العرب بقایا هویتهم اإل

بما یسمح له بفرض ، والتعلیمیةنظمه اإلداریة ستعمار الذي سعي لفرض قوانینه و هزیلة ، خضعت لال

ثقتها بذاتها الوطنیة  ، هذه السیطرة التي خلقت شعورًا بالدونیة لدي قطاعات فقدتاستمرار سیطرته

  . ، فما أخذ الصراع مظهرًا مزدوجًا ضد الغربةوالقومی

  ـ :ــ تیارات الثقافة السیاسیة العربیة

  .النموذج المعاصر الذي یتوجب تمثل ثقافتهـ تیارات قدمت بالدعوة للتغریب، باعتبار أن الغرب هو 1

العقیدة إلسالمیة كنموذج تاریخي  ىالعودة إل ىطق التغریب، ویدعو إلـ التیار الثاني جاء لیرفض من2

  .للعرب و المسلمین

  2.التراثلبحث عن صیغة تجمع بین التغریب و ـ تیار ثالث أتخذ موقفًا توفیقیًا محاوًال ا3

تتكون بدورها من عدة ة السلطة السیاسیة في المجتمع، و افة فرعیة مرتبطة بظاهر إن الثقافة السیاسیة ثق

  :تشمل تلك الثقافات الفرعیة التاليیم بینها عالقة مشاركة وتأثیر و ثقافات فرعیة تق

ة الریفیین، ثقافـ ثقافة الصفوة، ثقافة الجماهیر، ثقافة الكبار، وثقافة الشباب، وثقافة الحضریین، و 

  3.السیاسیة المضادة التي تتناقض عناصرها مع الثقافة السیاسیة السائدة في المجتمعالثقافة و 

آلخر، نظرًا الرتباطها بالقیم والمعاییر والعوامل السیاسیة  إن الثقافة السیاسة تختلف من مجتمع   

قًا، بل باتًا مطلال تعرف الثقافة السیاسیة في أي مجتمع ثیة واالقتصادیة والتاریخیة، و االجتماعوالدینیة و 

یتم هذا التغییر إما بطریقة مخطط لها، وهو ما یطلق علیه بالتغییر الموجه تتعرض للتغییر المستمر و 

یتم التغییر ، أو تعایش مع تطورات قد تصیب المجتمعالذي یتم عن طریق النظام السیاسي من أجل ال

بالقیم واالتجاهات  الذي یرتبطهو ما یطلق علیه التغییر غیر الموجه بطریقة غیر مخطط لها، و 

یاسیة واالجتماعیة السقة كل ذلك بالظروف االقتصادیة و عالوالمشاعر والسلوكیات السیاسیة لألفراد، و 

  .التاریخیةوالثقافیة و 

وقد تكون الثقافة السیاسیة نتاج النظام السیاسي القائم سواء كان هذا النظام دیمقراطیًا أم دیكتاتوریًا،   

كل نظام سیاسي في إنتاج الثقافة السیاسیة التي تحافظ علیه، وعلى هذا فإن الثقافة حیث یساهم 

  لیست أحادیة االتجاه، یمكن القول في النظام السیاسي كما تتأثر به، وعالقتهما تبادلیة و  السیاسیة تؤثر

                                                 
م، ص ص 2000، بیروت ، دار الفكر المعاصر،  ، أزمة الفكر السیاسي العربيـ عبداالله بلقزیز، رضوان السید 1

47 ،48  
 . 232ـ محمد عابد الجابري، المرجع السابق، ص 2
 ـ صحیفة الرأي ، المرجع السابق3
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، ومنها اإلرث السلطوي الذي الزم الحیاة قافة السیاسیة العربیةأن عوامل متعددة أسهمت في تكوین الث

السیاسیة العربیة بعد االستیالء على السلطة، ولم تكن المسألة السیاسیة غائبة عن الفكر العربي 

  .  عموماً 

  . التحدیات التي تفرضها العولمة الثقافیة على الثقافة السیاسة : المطلب الثانيـ 

ولها الدارسون في علم االقتصاد أختلف حواسعًا وتتعدد بشأنها اآلراء و  إن ظاهرة العولمة تثیر جدالً    

راكي قد ازداد الحدیث عن مصطلح العولمة مع زوال المعسكر االشتوالسیاسة والثقافة واالجتماع، و 

ظهور حركة دمج على و طلح على ظهور نظام جدید للعالم یدل هذا المصوانفراد المعسكر الرأسمالي، و 

، سنعرج من العالم وٕالغاء الفواصل والحدود الجغرافیة والزمنیة والموضوعیة بین الدول والمجتمعات

  ـ :خالل هذا المطلب على التالي

  ـ :أ ـ اآلثار السلبیة و اإلیجابیة 

اعة ثقافة أمام إشسلعة، و  ىالثقافیة تحویل الثقافة نفسها ومؤسساتها إل إن من سلبیات العولمة   

وقدرتها إقصاء الثقافات األخرى، من خالل قوتها المالیة  ىذات الطابع المؤمرك والمتجهة إلالعولمة 

  1. ها الثقافیة أو منافستها الثقافیةمتال من خالل قی ،على اإلنتاج والتوزیع

  ـ  :ـ أهم سلبیات العولمة الثقافیة

البنیة الثقافیة المحلیة وتفاقم مخاطر االستالب و  ختراق، كافة االختراق التي تمثلها العولمةـ ثقا1

  .  تكریس االنصیاع للحضارة األمریكیةالثقافي، التطبیع مع الهیمنة و  االستعمارالغزو و 

  .، وفرض هیمنة ثقافة واحدة تقلیل من قیمة الثقافات المختلفةـ ال2

  . في ممارسة السلوك االجتماعياعة الذوق الغربي في االستقالل و ـ إش3

  . بال وعي خلف الموضات االجتماعیة ـ نشر الثقافة الغربیة لألدیان، وفرض الركض وغالباً 4

العولمة تقوم على ، نظرًا لتفشي األمیة  فیها، و ـ حرمان الشعوب المتخلفة من اللحاق بركب التقدم5

  2. تقنیة عالیة ال تملكها الكثیر من الدول النامیة

في ظل ضعف التحصینات  ، وخاصةًا على الهویة العربیة اإلسالمیةخطر إن الثقافات الوافدة تشكل    

اء ، خصوصًا الجانب اإلعالمي، إنها تستهدف القضنفتاح بال وعي على العالم الغربياالالداخلیة و 

  .اإلسالمیةالنهائي على التراث الثقافي والمكون الحضاري لألمة العربیة و 

  ـ :ــ أهم اإلیجابیة العلمة الثقافیة 

     

                                                 
، كلیة أصول الدین ، الجامعة اإلسالمیة ، العولمة الثقافیة آثارها و أسالیب مواجهتهاسن سلیمان الرقب، ـ صالح ح1

 .8ت ، ص .فلسطین ، د
 .19ـ 18م، ص ص 2001، مكتبة الشروق،  اإلسالم في عصر العولمةـ محمود حمدي الزقزوق، 2
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الم في مجال تطویر التكنولوجیا ووسائل ومن الناحیة اإلیجابیة تعني التطور الهائل الذي عرفه الع

ریب المسافات بین أجزاء المعمورة، وٕاشاعة المعرفة ، وما نتج عن ذلك من تقاإلعالم واالتصاالت

لعوائق التي تعیق االتصال الحر والمباشر بین اوتخفیف الحواجز و  الشعوبمم و والتعاون المثمر بین األ

  .    الجماعاتاألفراد والهیئات و 

ویمكننا وضع أصحاب هذه الرفض ارت العولمة الكثیر من المواقف واآلراء، ما بین التأیید و لقد أث  

   :اآلراء والمواقف في ثالثة فرق و هي

  .، فرأي ضرورة اإلسراع باالنخراط فیهاعولمة من أهمیةـ فریق أدرك مدي  ما لل1

  .، فأستشعر الخطر القادم من العولمةیق سیطرت علیه الهواجس والمخاوفـ فر 2

، فیهاجم ظاهرة العولمة فكرًا، في حین یمارسها سلوكًا و یستخدم ـ فریق تتنافس أقواله مع أفعاله3

  1. أدواتها فعلیاً 

الدیني قد قافیًا، و هذا التهدید الثقافي و ة المعاصرة أنها أفرزت تهدیًد ثومن ضمن إیجابیات العولم  

العنف، ألنهم یحتمون بعقائدهم لدرجة التعصب و  یؤدي أیضًا إلي فرار الناس إلي الدین، یلوذون به و

  2. یشعرون أنهم مهددون في أعز شيء عندهم

و ذلك هاها المادي لكل ما هو قدیم، و ة بمعنوٕان من إیجابیات العولمة أیضا القضاء على الحداث  

  3.المجتمععلمنة الثقافة و  ىلك بعد عقود من مساعي الحدثین إلذمأزق الحداثة الفاضح عربیًا، و 

تمیزه عن غیره من  من المعروف أن لكل مجتمع من المجتمعات انتماء ثقافیًا و خصوصیة    

ضاریة التي تمیزه عن غیره من الحضارات، خصوصیته الحالمجتمعات، والمجتمع اإلسالمي له ثقافته و 

علینا وعلى ثوابتنا  هي إال نقمه ، ولكن في باطنها ماومنها الثقافیة في ظاهرها نعمة فالعولمة بأشكالها

التقالید واألعراف الثقافیة وخصوصیتنا الحضاریة، ومنها العقیدة الدینیة واللغة والتاریخ والعادات و 

  ـ :منها ،التكنولوجیة العلمیة والثقافیة طیاتها كثیرًا من اإلنجازات ، فالعولمة تحمل فيةالنبیل

ـ رواج تكنولوجیا المعلومات و االتصاالت ، و إحداث التطورات النوعیة في مجال تیسیر االتصاالت 1

  .الثقافیة العلمیة بین الشعوب

لیة في شبكة المعلومات الدو عالم الدولیة، ومنها القنوات الفضائیة و ـ دور شبكات االتصاالت واإل 2

  . المحلیة للعالمتغطیة األخبار العالمیة و 

  .ـ االهتمام بالمحافظة على البیئة من التلوث3

                                                 
 71ـ 67م ، ص ص 2001، القاهرة ، الناشر مجموعة النبیل العربیة،  العولمة االجتیاحیةـ محمد أحمد الخضري، 1
ت، .، كلیة التربیة ، جامعة الملك سعود، الریاض، د العولمة الثقافیة و اثرها على الهویةـ خالد بن عبداهللا القاسم، 2

 23ص 
 178م ، ص 2000بیروت ،  ، المركز الثقافي العري،فتوحات العولمة و مأزق الهویةـ علي حرب ، حدیث النهایات 3
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  .انتشار الثقافة التقنیة ـ تیسیر االتصاالت بین الشعوب والدول، و  4

  .رفع الظلم عن كثیر من المضطهدین في العالمر المسافات، و صاـ اخت5

، لكافة شعوب ین من تبلیغ الرسالة اإلسالمیة والثقافیة اإلسالمیةالدعاة المسلمـ تمكین العلماء و  6

  .العالم

  1.زیادة قدرتها نوعا ما في التأثیر على مجریات األحداثدة الوعي السیاسي لدي الشعوب، و ـ زیا7

  ـ :ب ـ مواجهة الغزو الثقافي و مجابهة العولمة

 ، وذلك لغایات إحالل الثقافةثقافیة تشن من قبل أعداء اإلسالمالغزو الثقافي بأنه هجمات  یعرف   

التغریب أیضا، ومن مظاهر اج أسالیب االستشراق والتنصیر و ، بانتهالغربیة مكان الثقافة اإلسالمیة

، بذل علیه لتحریكه لدي األمم المغزوة التركیزلغازیة بالجانب الدنیوي، و ة االغزو الثقافي اهتمام األم

قوانینه قیة وٕاحالل المفاسد بین الشباب، شن هجمات على أحكام اإلسالم و الجهود لتحطیم القیم األخال

 هشوی، وشن حمالت تحقیق طموحات األفراد ومتطلباتهمبمحاولة إظهار عجز الشریعة اإلسالمیة عن ت

  . ٕاعادة إحیاء النزعات الجاهلیة و غیرها من المظاهراإلسالمیة، و  ولألمةاإلسالمي للدین 

االختراق نا أن نفرق بین مواجهة الهیمنة و ، فعلیالغزو الثقافي و مجابهة العولمة إذا علینا هنا مواجهة  

لنسبة للدول كنًا ال باالثقافي وبین مجابهة العولمة كواقع عصري، فهذه المجابهة لم تعد أمرًا مم

أنحاء العالم أن  ال الدول القویة على حد سواء، في حین تحاول الثقافات المختلفة في شتىالضعیفة و 

خصوصیتها، وهذا حق مشروع لها الوسائل التي تمكنها من مواجهة ما یهدد هویتها و توحد اآللیات و 

مازالت تظهر دفاعًا عن الخصوصیات الثقافیة ت العولمة بأمثلة عدیدة، ظهرت و تحفل دراساو 

  .االحتكاك الثقافي فمنها دول العالم الثالثللمجتمعات خالل عملیات التداخل و 

ویته الثقافیة ، یرى بعض الباحثین مدي انشغال عالمنا بالدفاع عن هلنسبة لعالمنا العربي واإلسالميباو 

العقود األخیرة، فنالحظ أن الثقافات بطبیعتها كبوات في في مواجهة العولمة، هو رد فعل ألزمات و 

مهما كانت مستویاتها فهي في حالة استعداد دائم عن هویاتها لدرجة االستنفار في فترات األزمات 

  2.خاصة 

ق القومي، تأخذ مستمرة على النطام مستمر بین العولمة والمحلیة وهناك مقاومة دائمة و فالصراع دائ  

المعلومات وغیرها عبر الحدود، في تعني انتقال األفكار والمبادئ و ، فالعولمة متعددةأشكاًال مختلفة و 

، نود هنا أن األفكار و المبادئمنع انتقال هذه االنغالق و  ىة في بعض األحیان إلحین تمیل المحلی

  ال خوف على هویتنا من ذلك، ألن ثقافتنا ألخذ بما هو إیجابي في العولمة و نؤكد على ضرورة ا

                                                 
 8ـ صالح حسین سلیمان، المرجع السابق، ص 1
، اآلداب ، 15، مجلة  مجلة جامعة الملك سعود،  "أزمة الهویة الثقافیة غي عصر العولمة" ـفتحیة إبراهیم محمد، 2

 .128ـ 127م، ص ص 2003الریاض ، 
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المطلوب في عصر العولمة أال نتطرف لمحافظة على ثوابها وخصوصیتها و اإلسالمیة قادرة على ا

هو االنخراط في عصر العلم والتقنیة ، بل الواجب االنغالق أو نحو التعلق بكل جدیدسواء نحو 

  .من االختراق، مع حمایة خصوصیتنا الثقافیة كفعلین مساهمین

  ـ :ــ طرق مواجهة الغزو الثقافي

  .غزو الثقافي على األمة اإلسالمیةخطورة ال ىبین أفراد المجتمع وذلك بیان مد نشر التوعیةـ 1

  .ـ انتهاج األسالیب نفسها المستخدمة من قبل الجهة الغازیة2

  .اإلسالمیة ـ تقید الوسائل و الضوابط الشرعیة المستخدمة في توعیة األمة 3

  .العودة بها إلى طریق الهدایةـ األخذ بید األمة اإلسالمیة، و 4

  .ـ تنفیذ الحجج و الشبهات التي یلصقها الغرب بالدین اإلسالمي5

  1.ـ تنشئة األبناء تنشئه إسالمیة قائمة على أحكام الدین اإلسالم6

ولمة وبكافة أشكالها، وأن نكون مطالبة بالتصدي ألخطار العإذا على العالم العربي اإلسالمي ال   

العمل على إقامة تجمع اقتصادي واحد، و سوق مشتركة ذلك باالتجاه و  یتم تحقیقحذیرین اتجاهها، و 

واحدة الن العالم العربي اإلسالمي بحاجة ماسة إلي التكامل في جمیع المجاالت ، خاصة التعلیم و 

تساب وسائل العلم و الثقافة ونالحظ تم األخذ األعالم و مجاالت االقتصاد ، وتنمیة المجتمع و اك

ها تعزیز الهویة بأقوى عناصرها وهي العودة ، مناومة اآلثار التي تسببها العولمةباألبعاد المتنوعة لمق

"  العربیة" العنایة باللغة األم لقائمة على توحید اهللا سبحانه، و تربیة األمة علیه بعقیدته ااإلسالم و  ىإل

حضارته سالم وعالمیته وعدالته و ، و إبراز إیجابیات اإلم والمناهج وتسهیل تدریسهافي وسائل األعال

التحصین ورفع الكفاءة ومحاربة مواجهه مساوئ العولمة بالتعلیم والتدریب و التثقیف و وثقافته وتاریخه و 

  .       الجهل وخفض معدالت األمنیة

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
ـ .م2017/ 12/ 10، بتاریخ  المرسالصحیفة ،  مخاطر و حلول الغزو الثقافي الغربيـ إیمان سامي، 1
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  الخــــــاتمــة

داخلة متجلیة في مختلف لقد توصلنا من خالل بحثنا هذا إلى أن العولمة هي حقًا ظاهرة مت     

الذي تسعي فیه إلي توحید  ، و في الوقتثت العدید من التغیرات على البشر، فقد أحدالمستویات

الجنوب المتعثر نموه بسبب مختلف قطر الفجوة بین الغرب المتقدم و  ، فهي بالمقابل تزید فيالعالم

اإلنجازات التكنولوجیة العراقیل التي تحول دون تجاوزه لعتبه النمو، فالعولمة تحمل في طیاتها كثیرًا من 

  .شعوبهم المسلمةب االستفادة منها في نفع دینهم و العر العلمیة والثقافیة، مما یمكن المسلمین و 

، إن من أخطر أهداف العولمة ر في لجانب الثقافيوعة من األخطاكما تضمنت العولمة مجم   

أن مواجهة العولمة في الجانب الثقافي تتطلب تصبح الثقافة العلیا، و الثقافیة تسدید الثقافة الرأسمالیة 

وضعها الحكومات المسلمة والعربیة، والمؤسسات التعلیمیة والثقافیة شاملة تشترك في  إستراتیجیة

  . د من سلبیات العولمة  الثقافیة واالستفادة من اإلیجابیاتمیة للحالمنظمات التربویة اإلسالو 

أحیاء ذلك من خالل الدعوة لالتفاق و و العولمة تحت شعار حمایة الهویة والخصوصیة رفض   

التأكید على ضرورة األخذ و  ع الحرص على الهویات الثقافیة،الموروث القدیم، الدعوة لتكامل الثقافات م

على المحافظة ن ثقافتنا اإلسالمیة قادرة ولمة وال خوف على هویتنا من ذلك، ألي العبما هو إیجابي ف

  .خصوصیتناو على هوایتنا 

تشعر  مما ال شك فیه أن العولمة الثقافیة بكافة أشكالها قد أثارة فعل تشدده عن الشعوب التي  

  .   التراث و العودة إلي األصولبضرورة الحفاظ على الذات و 
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 العوملة تآك                                       
ّ
  ل مفاهيم املواطنة والوطنية يف ظل

  )واألبعاد املضموندراسة حتليلية فلسفية ناقدة يف (

  )(یوسف عبدالمجید فرج المغربي.أ: إعداد 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :المقدمة

ال شك أن ًهناك متغیرات ومستجدات على الساحة الدولیة واعتبارات جدیدة تدفع بمفاهیم المواطنة       

الثقافي والوطنیة إلى األمام لتكون في صدارة المشهد السیاسي واالقتصادي ودائرة االهتمام االجتماعي و 

واضحا في مضامینها ودالالتها والوعي بمبادئها تبدال حیث شهدت هذه المفاهیم  ،وبؤرة التحلیل العلمي

وذلك مع ، دم أو بناء لواجهة المجتمع وهیكل الدولةوما یرتبط بها من قیم وسلوكیات تمثل معول ه

تغیر طبیعة العالم المعاصر من حیث موازین القوى وسیطرة القطب الواحد وظهور التكتالت السیاسیة 

اعیة الحاضنة للفكر اللیبرالي وعبوره للحدود الجغرافیة والسیاسیة على واالقتصادیة وتنامي البنى االجتم

، وٕازاء مثل هذه الحالة یرى الكثیر ِمن المهتمین بقضایا )1(الجسور التي مدتها تكنولوجیا االتصال 

الدولة والمجتمع أن ُهناك حاجة ُملّحة أكثر ِمن ذي قبل تفرض مراجعة وتمحیص مفاهیم ِبحجم 

والتي َكاَنت في صورتها الماضاویة القدیمة تعنى أن الوطنیة ظاهرة نفسیة ، مواطنةالوطنیة وال

، والمواطنة صفة للمواطن الذي یتمتع )2(اجتماعیَّة قوامها ُحب الوطن والتفاني في خدمة مصالحه

واألْمنیَّة التي ، ِإن المواطنة ِمن القضایا ذات األْبعاد السیاسّیة واالجتماعّیة )3(بالحقوق ویلتزم بالواجبات

ُتعّبر عن معاییر االنتماء ومستوى المشاركة ِمن قبل األفراد في الحمایة والدفاع عن الوطن كما تعّبر 

عن وعي األفراد بالحقوق والواجبات والحرص على المصلحة الوطنیة كما تعكس مدى إدراك المواطن 

لتي تعصف بمفاهیم الوطنیة والمواطنة لدوره في مواجهة التحدیات التي تواجه المجتمع والمتغیرات ا
)4(.  

، دیدات الموجهة  للدولة اإلقلیمیةإّن المتغیرات العالمیة الجدیدة قد أوجدت أشكاًال جدیدة من الته    

واالختراق القائم لحدودها لم یعد قاصرا على التدخل العسكري المباشر فحسب بل ِإنه اختراق اقتصادي 

ثقافي یتجاوز الحدود اإلقلیمیة المعروفة حتى صار معه المفهوم سیاسي واتصالي وتكنولوجي و 

  التقلیدي لسیادة الدولة الوطنیة َعلى المحك وموضع تساؤل خاصة وَأن ُهناك قرارات مصیریة تتعلق 

  

                                                 
)( جامعة إجدابیا –عضو هیئة التدریس كلیة االقتصاد والعلوم السیاسیة  

  .  https//www.politics-dz.comالرابط . 2019محمد صخري ، ملف شامل عن المواطنة ، الموسوعة الجزائریة للدراسات السیاسیة واإلستراتیجیة )  1

  . 44،ص  2015، جامعة النجاح ،" 1993مفهوم المصلحة الوطنیة الفلسطینیة وتأثیره على الوحدة الفلسطینیة منذ اتفاق أوسلو "، معتصم محمد مفالح زید )  2

  . 103ص.،2019فلسطین، ، جامعة األزهر ، رسالة ماجستیر ، "مفهوم المواطنة لدى الشباب الجامعي في قطاع غزة "وسام محمد جمیل صقر ، )  3

مركز األبحاث الواعدة في البحوث :الجزائر "(المواطنة وتعزیز العمل التطوعي"شروق بنت عبد العزیز الخلیف ومحمد بن خلیفة إسماعیل،)     4 

  .7ص) 2013االجتماعیة ودراسات المرأة 
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  )12(العدد                                                                                )واألبعاد المضموندراسة تحلیلیة فلسفیة ناقدة في (      
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بأمنها واْستقرار شعوبها یتم اتخاذها خارج حدودها كما أن القوة المتولدة عن مجتمع العولمة الجدید 

  . )1(أخذت في تشكیل أبنیتها المؤّسسیة الجدیدة والتي ال تعرف حدودا 

ن هذا المنطلق أْصبحت المواطنة تْحظى باهتمام السیاسیین واألكادیمیین ِمن خالل دراسة إ وِ     

المتغیرات المؤثرة في المواطنة والسبل التي یمكن توظیفها ِمن أجل تعزیزها قانونیًا وسیاسیَا وتربویًا ألن 

  تمكین المواطنة في الدولة الحدیثة یعنى تمكین 

، والمواطن الذي )2(انتمائه ومشاركته الواعیة استقرار الدولة وتنمیتها المواطن الذي یتوقف على     

یعي قیم الوطنیة والمواطنة هو رأس المال الحقیقي في عملیة التنمیة بكل أبعادها االقتصادیة 

والسیاسیة والثقافیة واالجتماعیة ولقد مّثل موضوع المواطنة جزءًا ِمن مشكلة الهوّیة والقیم المرتبط 

، وحیث أنَّ العالم أْصبح قریة صغیرة في ظل العولمة وسهولة المواصالت واالتصاالت فقد كثر )3(بها

إلنسان داخل في اآلونة األخیرة الحدیث في األدبیات الفكریة الغربیة والعربیة عن المواطنة وحقوق ا

) 4( في الدول النامیة ، فالفكر اللیبرالي یطرح نفسه كبدیل للواقع السیاسي والفكريحدود الدولة الوطنیة

والتي تشهد تحوال نحو الدیمقراطیة واإلصالح وٕاعالن انتصار قیم اللیبرالیة كطرف متجانس ومتماسك 

كل المفهوم القدیم ، هذه المتغیرات كانت وراء اهتزاز وتآ)5(ومتقدم مقابل حضارات وشعوب متخلفة 

طنة والوطنیة في ظل متغیرات بنكهة لیبرالیة ، ویبرز كمشكلة یراها الباحث تهدد مفاهیم المواللمواطنة

عابرة للحدود والجغرافیا ترّوج لها الرأسمالیة اللیبرالیة الجدیدة كحّل لمشاكل الدول النامیة وفي ثوب 

، وفي ضوء ما تقدم تحاول هذه الدراسة بیان تأثیر هذه جدیدة لمفاهیم المواطنة والوطنیةوُحلة 

  .الدولیة على مفاهیم الوطنیة والمواطنة المتغیرات التي تشهدها الساحة

  مشكلة الدراسة

یمكن القول أّن ُهناك مجموعة ِمن العوامل أسهمت في تراجع مفهوم المواطنة والوطنیة في مظهره     

وتشیر األحداث  ،المواطن العالمي أو"بالمواطنة العالمیة " ا یسمىالمحلى الضیق في مقابل بروز م

المعاش إلى ظهور تحدیات جدیدة لمفهوم المواطنة والوطنیة وتتعدد المتغیرات التي الیومیة والواقع 

  تبلورت في إطار ) ، واقتصادیة واجتماعیة فكریة، وثقافیة( ا التحدي لتشتمل متغیرات تقف وراء هذ

                                                 
مركز الدراسات ) ب ، ت ( ، ) 5(العدد ،السنة الثانیة ، لدیمقراطیة، مجلة ا" الدیمقراطیة واألمن القومي في الواقع المعاصر" محمد سعد أبوعامود ،)  1

   33القاهرة  ، ص، السیاسیة واإلستراتیجیة 
 168ص .) :2015ُعمان ، .( ، مجلة تنمیة الموارد البشریة ، جامعة السلطان قابوس "المواطنة والتربیة  دراسة مقارنة "سیف بن ناصر المعمري ، )  2

.  
ف، المواطنة الصالحة، السمات والواجیات، ورقة عمل مقدمة للمركز العربي للتربیة والعلوم و الثقافة،حول التربیة المدنیة والمجتمع محمود أبود)  3

  2ص، 2004المدني، بیروت
البیان للبحوث والدراسات مركز :الریاض( یحي سعید محمد قاعود ،أطروحات فوكویاما وهانتنتغتون والنظام العالمي الجدید،دراسة تحلیلیة مقارنة)  4

  .75ص) ه 1436،
  . 88،ص 2اط)1999مركز روكفللر ، نیویورك ، (صاموئیل هنتنتجتون ، صدام الحضارات إعادة صنع النظام العالمي ، ترجمة طلعت الشایب )  5

  مجلة القلعة                                                                                          العولمة الثقافیة وعالقتھا بالثقافة السیاسیة   
  )12(العدد                                                                                                                                               
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، والتي جعلت العالم )1(في عصر العولمة ] المواطنة العالمیة [ القوة الواحدة وأصبحت ترّوج لمفهوم 

قریة صغیرة تجمعها مصالح اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة وثقافیة باإلضافة إلى تزاید أدوار الفاعلین 

، كما أن تنامي عالميوأفراد ورأي عام الجدد في الساحة الدولیة من منظمات دولیة وشركات كبرى 

االهتمام بقضایا حقوق اإلنسان وتطور تكنولوجیا االتصال تجاوز حدود الدولة الوطنیة وأسهم في تآكل 

على الدولة مفاهیم الوطنیة والمواطنة باإلضافة إلى بروز قضایا أخرى في هذا االتجاه تفرض تحدیات 

األوبئة العابرة  ،لوث البیئةت، ، الدیمقراطیةحقوق اإلنسان، مةالجریمة المنظ، اإلرهاب(الوطنیة مثل 

ُكل هذه التغییرات كانت وراء اهتزاز المفهوم القدیم للمواطنة والوطنیة وهنا یبرز التساؤل ) للحدود 

؟ مفاهیم المواطنة والوطنیةالرئیسي للدراسة ما هو تأثیر المتغیرات التي أفرزتها العولمة على تآكل 

  : الیةتْبرز األسئلة الفرعیة التّ وِمن ِخالل هذا التساؤل 

  ؟المساقات التاریخیة لتطورهما ـــ ما مفهوم المواطنة والوطنّیة؟ وما هي أهمّ 

  ؟التي تنطوي علیها؟ وما هي أهّم المتغیرات العولمة ــ ما مفهوم

  ؟ ةــــ ما هو تأثیر العولمة على مفاهیم المواطنة والوطنیَّ 

   :فرضیة الدراسة

    "المفهوم التقلیدي للوطنیة والمواطنة أن العولمة  أّدت إلى تغییر"الدراسة من فرضیة ترىتنطلق هذه 

   :أهداف الدراسة

تهدف هذه الدراسة إلى االقتراب أكثر ومعرفة مفاهیم المواطنة والوطنیة والعولمة وكذلك معرفة       

  ــــــ:ة والوطنیة وذلك من خالل اآلتي تأثیر المتغیرات الدولیة متمثلة في العولمة على مفاهیم المواطن

  .ـــ التعرف على مفهوم المواطنة والوطنیة، وما هي أهم المساقات التاریخیة لتطورهما

  .، وما هي أهم المتغیرات التي تنطوي علیهاالعولمة ــ التعرف على مفهوم

  .ــــ التعرف على تأثیر العولمة على مفاهیم المواطنة والوطنیة

  منهج الدراسة 

لما كانت طبیعة المشكلة هي التي تحدد طریقة تناولها وما یستخدم فیها من مناهج بحثیة مالئمة لذا 

سوف یسیر البحث في خطواته معتمدًا على المنهج الوصفي التحلیلي ألنه المنهج الذي یتالءم مع 

في ظل العولمة من خالل  طبیعة البحث وذلك للتعرف على ظاهرة تآكل مفاهیم الوطنیة والمواطنة

  .تتبع التطور التاریخي وسیاقاتها المختلفة وعالقتها بالمتغیرات الدولیة

  .)حول المواطنة ( المبحث األول 

  

  

                                                 
  . 86شروق بنت عبد العزیز الخلیف  و محمد بن خلیفة إسماعیل ، مرجع سبق ذكره ، ص )  1
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    The Concept of Citizenshipمفهوم المواطنة في اللغة: أوًال 

أقام  ،وطن یطن وطنا، طن اإلنسان ومحلهوهو و : المنزل تقیم به :ي اللغة تعنى الوطنالمواطنة ف - 1

منزل إقامة اإلنسان ولد  ،أوطان: وجمع الوطن، تخذه وطناا: توطن البلد ،اتخذه وطناً : وطن البلد، به

  )1(فیه أم لم یولد 

 )2(مصدر الفعل واطن بمعنى شارك في المكان إقامة ومولدًا ألن الفعل على وزن فاعل : ومواطنة

  ) 25( سورة التوبة اآلیة ) َلَقْد َنَصَرُكُم اللَُّه ِفي َمَواِطَن َكِثیَرٍة ( وفي القرآن الكریم

  .  وتعني اآلتي: مفهوم المواطنة اصطالحا - 2

 patriotismأ ـــــــ في االصطالح تعنى الوطنیة حب الوطن 
)3(    

الدولة فالفرد یحصل على حقوقه المدنیة والسیاسیة واالقتصادیة متبادلة بین األفراد و ب ــــ التزامات 

      )4(واالجتماعیة نتیجة انتمائه لمجتمع معین وعلیه في الوقت ذاته واجبات یتحتم علیه أداؤها 

  citizenshipك من یرى أن المواطنة مصطلح مستحدث في اللغة العربیة  للتعبیر عن كلمة وُهنا    

عالقة بین فرد ودولة كما یحددها قانون "بأنها : ئرة المعارف البریطانیة المواطنةاالنجلیزیة  وتعّرف دا

  )5(" تلك الدولة وبما تتضمنه تلك العالقة من حقوق وواجبات في تلك الدولة 

ج ــــــــ مؤسسة كولیر األمریكیة ترى أن المواطنة أكثر أشكال العضویة اكتماال في جماعة سیاسیة ما 
)6(  

  .ثانیًا نشأة مفهوم المواطنة

اهتمامًا  خالل مرحلة القرون الوسطى عرفت أوروبا سیادة الحكم الفردي المطلق، الذي الیعیر    

لفكر السیاسي والقانوني الغربي بصیاغة مبادئ وٕاقامة ، لكن منذ القرن الثالث عشر قام اللمواطنة

مؤسسات وتطویر آلیات جدیدة للحكم سمحت بتأسیس نظم حكم ُمقیدة للسلطة، لقد تتطلب األمر 

نضاًال طویال وثورات شعبیة تمكنت من القضاء على الحكم المطلق، وبالتأكید شّكلت الثورة الفرنسیة 

جدیدة في الجسم األوروبي ومعها َعرَف مفهوم المواطنة تطورا  أهّم  تلك الثورات التي ضخت دماء

حقوق اإلنسان ، وبزوغ الطبقة البرجوازیة وصدور بیان اإلقطاعينتج عنه انهیار النظام  ملحوظاً 

  الذي أصبح بموجبه مفهوم المواطنة یشمل الحقوق المدنیة والسیاسیة والحقوق  1789المواطن سنة و 

  

                                                 
  . 338، ص )  1993دار إحیاء التراث العربي، : بیروت ( ر ، لسان العرب ، ط الثانیة ابن منظو )  1
  . 725، ص )  1984مكتبة لبنان ، : بیروت( معجم األغالط اللغویة المعاصرة ، محمد العدناني )  2
  . 62-61، ص ص) 1982مكتبة بیروت ، : لبنان (معجم مصطلحات العلوم االجتماعیة ، أحمد زكي بدوي )  3
  . 110، ص )  1984مكتبة الفالح ، : الكویت ( میشیل مان ، موسوعة العلوم االجتماعیة ، ترجمة عادل الهواري )  4
  . 10، ص )  2007مركز ماعت للدراسات الحقوقیة ، : القاهرة ، (سعید عبد الحافظ ، المواطنة حقوق وواجبات )  5
 . 5، ص) 1999مركز یافا للدراسات واألبحاث، : القاهرة (أحمد صدقي الدجاني ، مسلمون ومسیحیون في الحضارة العربیة اإلسالمیة )  6
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، وفیما یلي یحاول الكاتب االقتراب أكثر من مفهوم المواطنة من )1(االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة

خالل البحث والتنقیب في بدایات ظهور هذا المفهوم من خالل التأصیل التاریخي والفلسفي لمفهوم 

  .الذین تبنوا ونظروا لمفهوم المواطنة في كتابات العدید من المفكرین والفالسفة المواطنة

  .الفلسفي لمفهوم المواطنةالتاریخي و ثالثًا التأصیل 

ِمن المفاهیم الحضاریة التي أفرزها الفكر الحدیث من خالل ) CITIZENSHIP(ُیَعدُّ مفهوم المواطنة    

إلنسان قیمة علیا، في جعل ا النتاج الفكري لإلنسان ومن خالل تراكم المنجزات الحضاریة التي أسهمت

مفهوم المواطنة مفهوم تاریخي شامل ومعقد له أبعاد عدیدة ومتنوعة تأثر عبر العصور بالتطور و 

وارتبط مفهوم  )2(االجتماعي والسیاسي وبعقائد المجتمعات وبقیم الحضارات والمتغیرات العالمیة الكبرى

المواطنة بحركة الشعوب عبر التاریخ بهدف إقرار المشاركة االجتماعیة واالقتصادیة واتخاذ القرارات 

الملزمة للجماعة وتولى المناصب العامة على أساس العدالة االجتماعیة والمساواة وسیادة القانون ولقد 

طت بتطور المجتمعات البشریة ذلك أن مّر مفهوم المواطنة بتحوالت وتغیرات رئیسة ومتداخلة ارتب

المواطنة كمفهوم وسلوك مرتبطة بوجود هذه المجتمعات وتطورها ومن هنا نستطیع القول أنه كلما 

تطورت المجتمعات البشریة كلما تطورت المواطنة كمفهوم وسلوك حتى وصلت إلى ما علیه الیوم من 

ة هوم  یمكن التمییز بین أربعة  مراحل تاریخیتأصیل وممارسة ومن خالل التتبع التاریخي لهذا المف

  )3(ــــ :أرست مبادئه وقواعده الفلسفیة والقانونیة وهي كما یليتطور من خاللها مفهوم المواطنة، و 

     في هذه المرحلة بدأْت المواطنة سطحیة ومحدودة حیث َكان اِإلنسان البدائي  :المرحلة األولى

فضال إیاه على أّي مكان آخر ویمكن القول أن هذه المرحلة قد بدأت یرتبط بالمكان الذي یعیش فیه م

مع بدایة تفاعل األفراد وتكون المجتمعات البشریة وهي تشكل مرحلة أولیة وتمتد هذه المرحلة من 

  .  لمیالد وحتى نهایة العصور الوسطىعصور ما قبل ا

جتمع ببعض الحقوق واالمتیازات في هذه المرحلة تمتعت شرائح معینة في الم -:یةالمرحلة الثان

المرتبطة بمعاییر معینة مثل مقدار الثروة للرجال دون النساء ویقابل ذلك حرمان الطرف اآلخر الذي 

ال توجد لدیه هذه االمتیازات مما نتج عنه نشوء ارتباط وانتماء لدى أصحاب االمتیازات مقابل الشعور 

هذه المرحلة نشوء الدولة القومیة واإلصالح الدیني ملت كما ش غتراب لدى الطرف اآلخر،باإلحباط واال

وقد امتدت هذه المرحلة خالل )         1648(وانتهاء الحروب في أوروبا وتوقیع معاهدة وستفالیا 

  . عصر النهضة في أوربا

      

                                                 
: باطالر ( 5، دفاتر التربیة والتكوین ،العدد "لمدرسة المغربیة ومطلب ترسیخ قیم المواطنة والسلوك المدني التجلیات والتحدیات"عبد اإلله مرتبط،ا)  1

  .30، ص) 2011

  .7ص) :  2012الجزائر ، منشورات مركز الحكمة ، (مجلة دراسات و أبحاث ،العدد األول " في مفهوم المواطنة "فتیحة أوهایبیة ، )  2

  . 14مرجع سبق ذكره ، ص، شروق بنت عبد العزیز الخلیف و محمد بن خلیفة إسماعیل )  3

  مجلة القلعة                                                                                          وعالقتھا بالثقافة السیاسیةالعولمة الثقافیة    
  )12(العدد                                                                                                                                               
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  مجلة القلعة                                                                                          العولمة الثقافیة وعالقتھا بالثقافة السیاسیة   
  )12(العدد                                                                                                                                               

، میة وترسیخ مفهوم الدولة القومیةاقترنت هذه المرحلة بظهور الثورة الفكریة والعل - :المرحلة الثالثة  

، كما شهدت هذه المرحلة تبلور مفهوم المجتمع شرسة مع الكنیسة وأمراء اإلقطاع التي خاضت حروب

ركنًا أساسیًا من أركان  ، كما أصبحت المشاركة والمساواةأنقاض المجتمعات اإلثنیة الضیقة العام على

المواطنة وتحول األفراد من مجرد رعایا علیهم حقوق فقط إلى مواطنین لهم حقوق وعلیهم واجبات وقد 

 .     تى نهایة الحرب العالمیة الثانیةامتدت هذه المرحلة من نهایة القرن الثامن عشر وح

متغیرات وظروف جدیدة لم یكن له مثیل ) مرحلة العولمة(شهدت هذه المرحلة  - :المرحلة الرابعة      

، السّیما مع ثورة المعلومات وسهولة لت من العالم المعاصر قریة صغیرةفي المراحل السابقة جع

في هذا السیاق هناك من یرى أن تغییرات ، و )1(االتصاالت وانتشار الشركات العمالقة العابرة للقارات 

أوجدت واقعًا له قیمه ومعاییره الجدیدة وخلق أزمة قیمیة ترتب علیها اضطراب واختالل المرحلة هذه 

ثقافي وسلوكي متعدد الجوانب واآلثار وامتدت هذه المرحلة منذ منتصف القرن العشرین والزالت حتى 

 .  یومنا هذا 

یل الفلسفي أنه یمكن في هذا االتجاه أیضًا یرى الباحث وعلى مستوى التحلیل النظري والتأصو        

من أهمها نظریات تحدید مجموعة من التحوالت الرئیسیة التي أسهمت في ترسیخ مفهوم المواطنة لعّل 

وفي هذا الجزء من الدراسة یحاول الباحث االقتراب أكثر وتسلیط الضوء على أهم  العقد االجتماعي،

  .منّظري هذه المدرسة 

  social contractاعى رابعًا  نظریات وفالسفة العقد االجتم

ریما یعود الفضل في تطور ونضج مفهوم المواطنة بحسب رأي الباحث إلى إسهامات وكتابات      

فالسفة ومفكري نظریات العقد االجتماعي حیث تحول مشروع المواطنة من المشروعیة الدینیة للحكم 

لتنظیم السیاسي أي إرادة الناس إلى مشروعیة المشاركة والموازنة بین الحقوق والواجبات كأهم مصدر ل

واتفاقهم على إقامة المجتمع المدني ومن ثم فأن خضوعهم للسلطة یقوم على رضائهم بها وینصب 

الفكر السیاسي لمنّظري العقد االجتماعي على تحدید حقوق المواطنین وواجباتهم إزاء الدولة وفیما یلي 

  .أراء بعض رواد مدرسة العقد االجتماعي

    )  1679ــ   1588( س هوبز  ــ توما 1

الشك أننا ال یمكن أن نعثر في كتابات توماس هوبز على الكثیر في مجال المواطنة وحقوق        

، ویرى هوبز أن األفراد قد تخلوا عن جمیع أنصار السلطة المطلقةاألفراد إذ من المعروف عنه أنه من 

حقوقهم من أجل األمان الذي یوفره حكم ملكي مستقر حتى وإِن كان الملك فیه یتمتع بصالحیات 

  كاملة وعلى الفرد أن یقبل أّي تجاوزات تنجم عن احتكار السلطة لتلك الصالحیات ألنها أفضل من 

                                                 
( المعاصرة نحو مفهوم جدید للمواطنة في عهد التكتالت الكبرى والنظام العولمي في الدولة ومواطنوها ،ا: ة محمد مصطفى القباج ، مدارات المواطن)  1

  .40، ص) ) ت.ب( بیت الحكمة ، قرطاج ، تونس : لمجمع التونسي للعلوم واآلداب والفنون 
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  )12(العدد                                                                                                                                               

، وهو من ناحیة أخرى ال یمنح )1(عدم وجود سلطة قاهرة تغّل أیدي األفراد عن أعمال العدوان والثأر

األفراد حق الثورة على الحاكم انطالقًا من رؤیته بأن السیادة المطلقة غیر مسئولة أمام أحد وفي 

موضوع المواطنة جعل هوبز طبیعة اإلنسان الفرد محور فلسفته السیاسیة وبنى علیها تصور التنظیم 

  .هي الطابع األساسي لنظریته)   (individualismالسیاسي األمثل وقد ترتب على ذلك أن جعل الفردیة 

  ) 1704ــــــ  1632(   ــ جون لوك 2

خالفًا ألراء هوبز التي انبعثت من ظروف الثورة والحرب األهلیة في انجلترا كل الصالحیات في ید  

  سلطة مطلقة فإن أراء 

كتنظیر للثورة  قد االجتماعيلوك جاءت استجابة للصراع بین الملك والبرلمان وجاءت نظریته للع     

، أستطاع جون لوك أن یلعب دورا كبیرا في توجیه الفكر األوروبي لقوة قلمه وذیوع كتاباته االنجلیزیة

ولما امتاز به من نشاط علمه الفائق في توجیه السیاسة وتشكیلها ووصف حكومة المواطن ومبادئ 

جتماعیة داخل المجتمع السیاسي وحق الفرد في المطالبة بالمساواة والحق في المشاركة السیاسیة واال

  . )2(المواطنة بصفته مواطن له حقوقه في الدولة 

  ) 1778ــــــــ  1712( ـــــ جان جاك روسو   3

)3(اآلتي متین أساسیتین  یمكن تحدیدهما فيعلى دعامفهوم المواطنة عند جان جاك روسو یعتمد 
.  

  .جانب الفرد في الحكمــــــــــــ المشاركة اإلیجابیة من 

  .ــــــ المساواة الكاملة بین أفراد الشعب الواحد

  ) 1755ــــــ  1689(   ــــ مونتسیكیو 4

و  )1748روح القوانین ( ناقش مونتسیكیو مفاهیم المواطنة والوطنیة بالتفصیل في كتابه الشهیر      

سّمى حب الوطن والمساواة بالفضیلة السیاسیة وربط مفهوم الوطن بالمساواة قي الحقوق و المساواة 

  .)4(أمام القانون

    خامسًا الظروف الموضوعیة لتطور سیاق وداللة مفهوم المواطنة  

ته المشروعة كان انتصار التوجه اللیبرالي للمجتمع القائم على مبدأ تأكید وجود الفرد أي استقاللی     

، )5(بال شك من بین أهم التحوالت التي طبعت المجتمع األوروبي منذ عصر النهضة تجاه المجموعة

  اإلنسان األوروبي كشرط  ) individualization( وسنحاول في هذا الجزء من البحث تتبع مسار فردنة 

                                                 
مرباح ، كلیة العلوم ، رسالة ماجسنیر ، جامعة قاصدي "هوبز الفلسفة السیاسیة عند توماساألسس المادیة في "، نسیمة علیلي وأنیسة محجوبي ) 1

  . 49، ص 2015االجتماعیة  واإلنسانیة، ورقلة، الجزائر، 
، الجزائر قسم الفلسفة نسانیة واالجتماعیة،، جامعة محمد بوضیاف ، كلیة العلوم اإل، رسالة ماجستیر"نة عند جون لوكالمواط"، شبابحة الویزة ) 2

  .1،  ص2017
  .21، ص إسماعیل، مصدر سبق ذكره محمد بن خلیفةو  شروق بنت عبد العزیز الخلیف )  3
  . 31عبد اإلله مرتبط ، مصدر سبق ذكره ، ص )  4
  .151،ص) 2000الجامعة المفتوحة ، : طرابلس ( أحمد إبراهیم الجبیر ، مبادئ العلوم السیاسیة ، الطبعة الثانیة،)  5
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  مجلة القلعة                                                                                          العولمة الثقافیة وعالقتھا بالثقافة السیاسیة   
  )12(العدد                                                                                                                                               

ة وكذا عالقة المدني موضوعي لظهور فكرة المواطنة باعتبارها إعادة تعریف لعالقة الفرد بالجماع

الت الرادیكالیة في مجاالت الدین، في هذا السیاق یمكن القول، لقد تضافرت التحو بالسیاسي، و 

یس الرابط ، وبنى السلطة السیاسیة والهیئات القضائیة للمشاركة في حركة إعادة تأسوتصورات العالم

االجتماعي على قاعدة الوطنیة في المجتمع األوروبي وٕادماج البلدان األوروبیة في الحداثة، والتي أّدت 

، إلى فصل مجاالت الدیني والسیاسي، والقانوني، واالقتصادي، واالجتماعي بدورها في نهایة المطاف

التحدیث في أوروبا ِإلى ثالثة ، حتى وصل مسار تمایز متزاید لكل مجال بحد ذاته واستتباعًا إلى

)1(مسارات 
.  

  .ــ إعادة النظر في عالقات الدین بالدولة 1 

  .ــــ استقاللیة الفرد و فردنة اإلنسان األوروبي 2  

  ) . sociation( ـــ تحویل البلدان األوروبیة إلى الحالة المجتمعیة  3 

وغائیة بالنسبة للتقالید والدین وانتهت  ، وتكنولوجیةثورة معرفیةوعلى العموم ولدت المواطنة من  

، واإلنسانیة بصفتها مجموعة تجریدیة ألقوام متشابهین وعالمیین إلنسان باعتباره كائنًا تجریدیاً بتشكیل ا

.  

وفي نهایة هذا الجزء من البحث یمكن القول أن التجارب التاریخیة أفرزت معان مختلفة للمواطنة      

وحتى في . ربًا وبعدًا من المفهوم المعاصر للمواطنة حسب آراء المؤرخینفكرًا وممارسًة تفاوتت ق

التاریخ المعاصر تنوعت في إفرازها لمفهوم المواطنة أو بعیدًا عن الزمان والمكان بكل أبعادها 

التأصیل السلیم لمفهوم  ، ومن ثم ال یمكنلوجیة والتربویةاالقتصادیة والسیاسیة واالجتماعیة واألیدیو 

في ٕانما باعتبار أنَّه نشأ ونما طنة باعتباره نتاجًا لفكر واحد مبسط أو لمرحلة تاریخیة محددة ، و الموا

ظل محاضن فكریة متعددة تنوعت نظریاتها وعقائدها بل وظروف تشكلها على المستوى المحلي 

ة الحدیثة ، فإن والقومي والدولي ، وألن قضیة المواطنة محورًا رئیسًا في النظریة والممارسة الدیمقراطی

من الطریقة التي یمنح بها هذا النظام أو ذاك حقوق المواطنة ادها وكیفیة ممارستها ینبع تحدید أبع

  .للجمیع ومدى وعي المواطنین وحرصهم على أداء هذه الحقوق والواجبات

  أبعاد المواطنة : سادسًا 

في إطار السیاق الراهن للعولمة وما تحمله من متغیرات ُهناك من یرى أن للمواطنة عدة أبعاد     

  . )2(رئیسة تتمتع بدرجة كبیرة من الدینامیكیة و الترابط الوثیق تتمثل في اآلتي 

  

                                                 
  21، )  ب، ت ( األخضر مزوار ، الظروف الموضوعیة لطهور فكرة المواطنة في أوروبا )  1

  
  . 29، ص)  2017المركز الدیمقراطي العربي ، : القاهرة ( براسنان  ، إشكالیة المواطنة، الرعیة في التراث السیاسي اإلسالمي ، الطبعة األولى ،)  2
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  :ـــ البعد السیاسي1

واالنتخاب  رد بالحق في التصویتق والواجبات السیاسیة التي تضمن تمتع الفویعني مجموعة الحقو 

  .والمشاركة السیاسیة وتقلد المناصب العامة

  : ـ ــــــ البعد االقتصادي االجتماعي 2

ن والذي یشیر إلى مجموعة العالقات التي تربط ما بین أفرد المجتمع في سیاق اجتماعي معی    

التضامن االجتماعي باإلضافة إلى حقوقهم في الرفاهیة بالوالء واالنتماء و وتتطلب ضرورة تمتعهم 

  .والكفایة االقتصادیة

   :ـــــ البعد المدني للمواطنة3

یشیر إلى أسلوب حیاة المواطنین في المجتمع الدیمقراطي ویتضمن مجموعة القیم التي تشمل      

الجمعیات والوصول إلى  یة االجتماع وتكوینم القانون وحر حریة التعبیر عن الرأي والمساواة أما

  .المعلومات

  :البعد الثقافي للمواطنة  -3

یشیر البعد الثقافي للمواطنة إلى مدى الوعي بالتراث الثقافي المشترك للمجتمع  وكذلك االعتراف       

أشكال التمییز التي بالتنوع الثقافي وحقوق األقلیات وتأكید مبدأ المساواة القانونیة وحمایة الفرد من كل 

  .تظهر بسبب عضویته في مجموعة أو فئة معینة في المجتمع

  :الصور الجدیدة للمواطنة: سابعًا 

إضافة للمفهوم السابق للمواطنة هناك صور للمواطنة الجدیدة أفرزتها المتغیرات العالمیة الراهنة      

  )1(ـــــ :وهي كاآلتي

  .وهي تتعلق بحقوق والتزامات مواطن األرض ـــ المواطنة اإلیكولوجیة أو البیئیة

  .ــــ المواطنة األقلیة وهي تتضمن حقوق الدخول في مجتمع ما والبقاء في هذا المجتمع

ـــ المواطنة الكوزموبولیتانیة وهي تعني كیف ینمى الناس اتجاها إزاء المواطنین اآلخرین والمجتمعات  

  .األخرى عبر الكوكبلثقافات وا

  .ة المتحركة وهي ُتْعنى بالحقوق والمسئولیات للزوار ألماكن وثقافات أخرىـــ المواطن

   :مقومات المواطنة: ثامنًا 

من خالل ما تقدم یمكن القول أن المواطنة لیست وضعیة جاهزة یمكن تجلیها بصورة آلیة عندما      

یكتسب عندما تتهّیأ له تحقق الرغبة في ذلك وٕانما هي صیرورة تاریخیة ودینامیكیة مستمرة ،وسلوك 

  آلیات بادئ والقواعد وفي إطار مؤسسات و الظروف المالئمة وهي ممارسة في ظل مجموعة من الم

                                                 
  .39ص، ) ب، ت :  العراق ( اطنة بین السیاسة الشرعیة والتحدیات المعاصرة ،عالء الدین عبد الرازق جنكو ، المو )  1
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تضمن ترجمة مفهوم المواطنة على أرض الواقع وٕاذا كان من الطبیعي أن تختلف هذه المتطلبات نسبیًا 

خرى ومن زمن إلى أخر بسبب اختالف الحضارات والثقافات والعقائد والقیم ومستوى من دولة إلى أ

، ومن أهم الشروط  )1(النضج السیاسي فأنه البد من توفر مجموعة من المقومات األساسیة المشتركة

  ـــــ:والمقومات التي ال مجال للحدیث عن المواطنة في غیابها بحسب رأي الباحث هي 

  .وتكافؤ الفرص ــ المساواة  1

  .  ــ المشاركة في الحیاة العامة   2

  .  ــ الوالء للوطن  3

  )العولمة أنموذجاً ( المتغیرات الدولیة: المبحث الثاني 

تشیر األحداث الیومیة التي یؤكدها الواقع المعیش وتنشغل بها األواسط السیاسیة والثقافیة      

ة والوطنیة وتتعدد هذه العوامل لتشمل متغیرات سیاسیة واإلعالمیة إلى تحٍد واضح لمفاهیم المواطن

وفكریة وثقافیة واجتماعیة تبلورت في إطار القوة الواحدة في العالم ونظرته المتحولة أو ما تهدف إلیه 

تدعمها في ) العولمة(واطنة عالمیة في عصر یعرف بعصر من مصالح جعلتها ترّوج لمفهوم جدید لم

القوة السیاسیة والعسكریة التي تحت یدها ومن أهم هذه المتغیرات التي تعد  السعي الحثیث لتحقیق ذلك

:دواعي أساسیة النبعاث هذا المفهوم الجدید للمواطنة المتغیرات التالیة
)2(  

ــــــ عولمة األسواق سوف یؤدي إلى توحید المقاییس االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة والعالقات 

  .المجتمعاتالثقافیة بین 

  . ركزیة للسیاسات القومیة والدولیةـــ االختالف الثقافي سوف یصبح النقطة الم

  ـــ الهویات الدینیة واألخالقیة سوف تزداد بشكل كبیر وكذلك الصراع

  .ــــ تأثیر اإلعالم العالمي في  السلوك اإلنساني سوف یزداد أكثر 

  .ینحسر بشكل ملحوظ ـــ إحساس الناس بالمجتمع والمسئولیة سوف 

، لیس البلدان المتخلفة فقط والتي لم تنتشر المـــ تزاید المشكالت العرقیة والدینیة في أقطار كثیرة من الع

  .فیه قیم الحداثة ولكن في قلب العالم الغربي

وصول في البلدان التي مثلت مهد التجربة اللیبرالیة و هات األصولیة المسیحیة المتطرفة ـــــ نمو االتجا

  .إلى منعطف خطیر وتهدید التضامن الذي یمثل قاعدة وأساس أي مجتمع سیاسي المواطنة فیهافكرة 

  .ـــ بروز فكرة العولمة

في هذا االتجاه أیضًا هناك من یرى أن الكثیر من األزمات التي تعیشها عطفًا على ما سبق و    

وم المواطنة وٕاعالء شأن مفاهیم خاصة بعض الدول العربیة ومن ضمنها لیبیا هي من جّراء غیاب مفه

  على حساب اإلطار الوطني العام كما أن المتغیرات العالمیة المعاصرة تلقي بتبعات ومسئولیات جدیدة 

                                                 
  . 14،ص)  2005المركز الثقافي العربي ، : بیروت (برهان غلیون ، بیان من أجل الدیمقراطیة، الطبعة الخامسة )  1
  .87شروق بنت عبد العزیز الخلیف ومحمد بن خلیفة إسماعیل ، مصدر سبق ذكره ، ص)  2
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على المواطنة ُتضاف إلى خللها وتشوها في بنیة الوعي العربي وما یترتب علیها من انشقاقات 

)1(وممارسات 
  .وفیما یلي استعراض لمفهوم العولمة في األدبیات الفكریة المختلفة  

  ) globalization( العولمة : أوًال 

، التحدیث(یغت على نفس الوزن مثل تي صاستحدث مفهوم العولمة لُیضاف إلى قائمة المفاهیم األخرى ال    

وذلك لوصف وتحلیل التحوالت التي یعرفها العالم منذ النصف الثاني من القرن ) ، التغریب، األمركةالعصرنة

العشرین والتي تتصف بدرجة عالیة من التعقید والتشابك 
)2(

، وفي واقع األمر تعددت تعریفات ومفاهیم  

العولمة بحیث أصبحت عملیة صیاغة تعریف دقیق لها تبدو مسألة شاقة نظرًا لتأثر تعریفاتها بتحیزات 

یدیولوجیة واتجاهاتهم نحوها والدارس لهذه الظاهرة یلحظ اتجاهین في تعریفات العولمة أحدهما الباحثین األ

اتي وسرعة انتقال البشر والسلع المعلوماهرة فیما یخص التبادل التجاري و ة للظیركز على الجوانب اإلیجابی

لرأي المخالف على ضیاع  الخدمات وتجاوز الحدود التقلیدیة في المقابل وعلى الضفة األخرى یركز أصحاب او 

  .الثقافة الوطنیة واختراق السیادة الوطنیة وسیطرة الدولة الرأسمالیةالهویة و 

  -:المساحة من البحث سوف نستعرض عددًا  ِمن تعریفات العولمة  هطلق وفي هذومن هذا المن

وهي تفید معنى تعمیم   ) ( globalizationترجمة عربیة شائعة لكلمة " العولمة "ـــــــ من حیث الداللة الغویة  

)3(الماضيالشيء وتوسیع دائرته لیشمل الكل وشاع تداولها في الخطاب الیومي خالل تسعینیات القرن 
وفي ، 

التي تعني جعل ) ( mondialisationنفس هذا االتجاه یرى محمد عابد الجابري أن العولمة ترجمة لكلمة 

   )4(المراقب إلى الالمحدود الذي ینأى عن كل مراقبة أي نقله من المحدود  ،الشيء على مستوى عالمي

تكثیف للروابط االجتماعیة عبر العالم والتي تربط " یرى أن العولمة )انتوني جیدنز ( ـــــــ عالم االجتماع 

العكس وتتأثر بما یحدث عن بعد أمیال و  الكیانات المحلیة المتباعدة بطریق تجعل من األحداث المحلیة تتشكل

  )5(" صحیح 

مجموعة من العملیات التي تتضمن تحوًال في التنظیم الفضائي " آخرون یرى أن العولمة ــــــــ دافید هالید و 

للعالقات االجتماعیة والتعامالت والذي یتولد عنه تدفقات عبر قاریة ومابین إقلیمیة وشبكات من التفاعل 

"  والنشاط وممارسة القوة
)6(

  

  

                                                 
  . 287، ص)  2008بیروت ، مؤسسة االنتشار العربي ،  ( محفوظ محمد و آخرون ، المواطنة والوحدة الوطنیة في المملكة السعودیة ،  ) 1

كلیة  أطروحة دكتوراه ،، " دراسة مقارنة لحاالت الیابان والصین والهند، صعود القوى العالمیة في ظل العولمة والهیمنة األمریكیة "، منیر مباركیة )  2

  .9، ص 2016الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة باتنة ،  الجزائر ، 

  

3) Norman Blackhau." Globalisation discours" . IP6 working paper NO . 2 ( NCCR.  SWITTZERLAND. 2003 .)p.6   

 )  

  . 354، ص)  2001مكتبة بستان المعرفة ، : اإلسكندریة ( لمة عبدالرحمن خلیفة ، فضل اهللا محمد إسماعیل ، في األیدیولوجیة والحضارة والعو )  4

5   ) Anthony Giddens  " The Concequences of Modernity( Cambridge :polity press. 1990 ) p64.  

  .107منیر مباركیة ، مرجع سبق ذكره ، ص)  6
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توسیع النموذج االقتصادي األمریكي وهیمنة القیم األمریكیة لتشمل العالم " ــــــــــ توماس فریدمان یرن أن العولمة 

"كله 
)1(

  

اء ویرى  روزینو أسباب االنتقال من عصر الوطنیة إلى عصر ما بعد الوطنیة بما یناسب ذلك أوًال إلى بن     

وثانیًا إلى بنیة السلطة األحادیة الجانب للدولة الوطنیة المتنافسة قد عوضت ، عالقات النظام السیاسي الدولي

ــــ :و أصبحت تسیر على أساس توزیع السلطة المتعددة المراكز كما یلي
)2(

  

  .، المنظمات الدولیة الجدیدة غیر الحكومیة الكنیسة الكاثولیكیة، مثل البنك الدولي :ــ المنظمات العابرة للحدود

أزمات المناعة والنزاعات العرقیة و مثل التغیرات المناخیة والمخدرات ومرض فقدان  :مشاكل  العابرة للحدودــ ال

  .العمالت

  الحملة اإلنتخابیة األمریكیة ، حرب الخلیج، مثل بطولة كأس العالم لكرة الفدم :ــ األحداث العابرة للحدود

  .سباب دینیة أو علمیة أو إلى التوجهات السیاسیة والتي تنشأ نتیجة أل :ــ الجماعات العابرة للحدود

  .عاون والبنوك والسیولة المالیة والعلم التقنيمثل أشكال العمل واإلنتاج والت: المنشآت العابرة للحدود

  )3(ــــ :وفي هذا السیاق أیضًا یمكن رصد ثالث مدارس فكریة من خالل تعریف العولمة      

، ویرى أصحاب هذه الرؤیة أن العولمة قادمة ثلها المدرسة اللیبرالیة الجدیدةوتم: الرؤیة االندماجیة ــ1

  .ن االندماج في العولمة هو الفناءالمحالة وال یمكن ألیّي كان إیقافها أو الفكاك منها والبدیل ع

یة وتتبنى هذه الرؤیا مدارس فكریة متعددة مثل الواقعیة الجدیدة ونظریة التبع: رؤیة نقد العولمة ــ2

یركز أصحاب هذه الرؤیا على ، لعولمةوالمدرسة الماركسیة الجدیدة والتیارات الشعبیة المناهضة ل

  الجوانب السلبیة للعولمة فالعولمة هي مرادف للهیمنة ونوع من االستعمار الجدید

 ادة منهاتنطوي هذه الرؤیة على أن العولمة أمر واقع ینبغي التعامل معها واالستف: الرؤیة التفاعلیة ــ3

  .وتجاهلها ینطوي على مخاطر جسیمة

أن العولمة ظاهرة لیست جدیدة تمامًا وهي عبارة عن ) أنتوني أم سي غراو ( ومن جهته یعتبر    

صول إلى تشكیل نظام عالمي واحد مسار تاریخي دوري تمكنت من خالله الحضارات اإلنسانیة من الو 

  .)4(یعتقد أن العولمة تشّكلت عبر ثالث موجاتو 

ة بواسطة التوسع تشكلت العولمة في هذه الفتر  ) 1850ـــ  1450عصر االكتشافات ( الموجة األولى

  .والغزو األوروبي

  

                                                 
1  ) Thomas Friedman The Lexus and the Olive tree( New York: farrar. Straus and Giroux. 1999) pp:07.08  

 

  . 71، ص  2012أولریش بك  ، ماهي العولمة ، ترجمة ، أبو العید دودو  ، المانیا ، منشورات الجمل ، بیروت ، )  2
، ، جامعة النجاح الوطنیة رسالة ماجستیر،  2006ــ "  1999العولمة وأثرها على عملیة اإلصالح في الوطن العربي منذ "، فوز نایف عمر ریحان )  3

  22، ص  2007فلسطین، 

  .113مصدر سبق ذكره ، ص، منیر مباركیة )  4
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تجلت من خالل التوسع واالنتشار الكبیر لإلمبراطوریات األوروبیة )  1945ــ  1850( ـــ الموجة الثانیة

.  

  .وهي العولمة الحالیة شكلت حقبة جدیدة في الشئون اإلنسانیة..... ) ـــــ    1945( ــ الموجة الثالثة 

  مستویات العولمة: ثانیًا 

ماءاتهم ُكل باحث یضع مضامین متنوعة لها ِمن قبل الباحثین باختالف انتتطرح العولمة مفاهیم و 

)1(نفسه في مستوى محدد انطالقًا من أهدافه البحثیة وتطلعاته المنهجیة كما یلي 
.  

  :العولمة كمتغیر  -1

في مجاالت عدة یتم االقتراب من العولمة باعتبارها متغیر ینبني على عّدة ُمتغیرات ومؤشرات لعالم 

المنبني في جانب كبیر منه َعلى ضروب مختلفة ِمن لفعل االقتصادي بالدرجة األولى و متغیر یطبعه ا

العولمة ها متغیرا  له أدواره و أفعاله و الدالالت القیاسیة والكمیة التي تجعل من العولمة قي خضم

ان أخرى ، وتقدم بیانات ومؤشرات تتغیر وتتواصل وتثبت في أحیاعل وعوامل عدةكمتغیر ترتبط بفو 

الظواهر المختلفة فتؤثر في الوحدة والمنظومة والمجتمع والدولة التنبؤ بمن خاللها یمكن تفسیر أو 

مفهوماتیة رمزیة وداللة منطقیة ومیزة م وتصبح حینئذ كما هي ظاهراتیة و والسیادة والخاص والعا

  ) : 1( تفاضلیة  كما هو موضح بالشكل رقم 

    

  الوطن                      ا�تمع    الوحدة                                              

  

  

  املعايري                                                                                 األمة         

                                                         

  لعوملةا                                                          

  

  املنظومة                    السيادة                      الدولة                           

                                                    

  )1(الشكل رقم 

  )2012إسماعیل ، (المصدر 

  

       

                                                 
، رسالة ماجستیر ، جامعة الحاج األخضر ، قسم العلوم السیاسیة  ، "العولمة والحكم ،نحو حكم عالمي ومواطنة عالمیة " كرازدى إسماعیل ، )  1

  )بال(، ص  2012
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  .العولمة كعملیة  -2 

العولمة كعملیة تتم ِبوعٍي تام ِمن جانب من یقوم بها وتستهدف تحقیق أهداف معینة خطط لها سلفًا 

أي أنها فعل وخلفها فاعل مؤثر یمتلك إمكانیات القوة فهي تنطوي على مجموعة ِمن الممارسات 

، والتي تستهدف تحقیق غایات معینة فعال واألنشطة الغائیة التي تتم بوعي من جانب القائمین بهاواأل

هداف معینة واعتمادا على وسائل وأسالیب أّي أن ُهناك إرادة واعیة تدیر وتوجه هذه األنشطة تحقیقًا أل

وسائل یفترض فیها أدوات و وأدوات معینة، فالعولمة وفق هذا التصورهي برنامج عمل یتضمن أهداف و 

  .القدرة على تحقیق هذه األهداف 

  .العولمة كظاهرة  -3

یمكن القول أن أكبر توصیف للعولمة بالنظر لجدة ونوعیة موضوعاتها وتسارعها واالهتمام الكبیر    

وال تعني العولمة كظاهرة فقط  الذي نالته من قبل المهتمین هو اعتبارها كظاهرة وهي المقاربة السائدة ،

تزاید انكماش العالم وترابطه وتالشي الحدود فیه وال تعني فقط تدفق السلع والخدمات واألفكار دون 

قیود من مكان آلخر أي أنها ال تقف عند حد تقلیص الزمان و المكان والفروق النوعیة بین 

)1(: المجتمعات إنما تعنى إلى جانب ذلك مایلي 
  

المال ، أسواق الشركات الدولیة، المؤسسات المالیة الدولیة( قوى جدیدة تتحكم في العالم ظهور ــــ

  .)الجریمة العالمیة، عصابات العنف و 

ــــــ ظهور شبكات من التفاعل بین تنظیمات المجتمع المدني وبین أقسام الرأي العام وبین مراكز ودوائر 

  .صنع القرار 

، قضایا البیئة، اإلرهاب( مكن مواجهتها دون تكتل عالمي مثلجدیدة ال یـــــــــ ظهور قضایا عالمیة 

  ).العنف درات، غسیل األموال، الجریمة و المخ

  :العولمة كأیدیولوجیة -4

معینة  غالبًا ما ینظر للعولمة كأیدیولوجیة تحمل في طیاتها فكرًا  وعقیدًة تفسح المجال أمام انتشار قیم

وفي هذا المستوى ینظر للعولمة على أنها إطار فكري یقوم على فكرة  ،في جمیع المجاالت الحیویة

انتصار الحضارة الغربیة وتدشین مرحلة جدیدة في تاریخ البشریة وتستند هذه الدعاوى على مجموعة 

صدام الحضارات لصموئیل  وتسلك نظریات مثل) اللیبرالیة الجدیدة ( من األطر اإلیدیولوجیة مثل 

، وسوف نقف هنا على أهم أدبیات هؤالء )2(التاریخ لفرانسیس فوكویاما نفس االتجاه ، ونهایةهنتنجتون

الكتاب والتي ترى أدبیاتهم وكتاباتهم أن العولمة في نهایة المطاف تعنى انتصار وهیمنة القیم 

  .األمریكیة

                                                 
  . 22، ص) 2002مركز دراسات و بحوث الدول النامیة ، : القاهرة ( صالح سالم زرنوقة ، العولمة والوطن العربي )  1
  .24صالح سالم زرنوقة ، مصدر سبق ذكره  ، ص )  2
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  )الوجه اآلخر للعولمة (  هیمنة القیم األمریكیة: ثالثًا     

من أراد أن ینهض أو یتقدم فما علیه إال أن یتبع ( حرصت األدبیات األمریكیة على الترویج لفكرة تقول 

، لذلك حاول كریستوفر الین  التركیز على )1(النموذج األمریكي بحذافیره و إال فال نهضة و تقدم وال ُرقّي 

  )2( :في ما یلي أبرز نقاط الهیمنة األمریكیة المتمثلة

  .ـ عسكریًا تمتلك قدرات ال یمكن مضاهاتها-1

  .تتمتع بتفوق اقتصادي في النظام الدولي ـــــ2

  .ــــــ تتحرك و تتصرف بناء على مصالحها االقتصادیة واألمنیة واإلیدیولوجیةـ3

  .ــــــ القوة العظمى الوحیدة في نظام دولي أحادىـ4

  )3(ـــ :كما یرى الخبیر األمني األمریكي بریجنسكي أن هذه الهیمنة تنطلق من عدة مرجعیات فكریة كمایلي    

یعود أصل المجتمع األمریكي إلى تلك المستعمرات التي أسسها البیورتان الفارون من  المرجعیة الدینیة   

االضطهاد الدیني في أوروبا فهم یعتقدوا أن هجرتهم بمثابة خروج توراتي جدید وأمریكا أرض میعاد حیث 

یالیة مسوغًا علیهم بناء مملكة الرب وُهم شعب مختار ولدیهم مصیر مبین، وهكذا تضفى القداسة على االمبر 

  )4(دینیًا 

المهاجرین یتسم المجتمع فیها بأنه براغماتي لیبرالي یتمتع  الوالیات المتحدة دولة منالمرجعیة الثقافیة  

باالنفتاح والالمركزیة وهذا ما جعلها تتمتع بتأثیر ومركزیة جذب كبیرة نتیجة المتالكها نموذج جدید للحیاة 

لتعددیة العرقیة والدینیة والثقافیة وهو ما دفع باتجاه تكریس النهج یدعو للتجانس والتعایش ویتمتع با

وهي ثقافة ترسخت في عقلیة ) صناعة العدو(، كما طور المجتمع األمریكي نفسه من خالل ثقافة )5(اللیبرالي

والدعم   صانع القرار األمریكي، وتفترض دومًا عدو یهدد سالمة أمریكا  وغایة هذا السلوك هو التعبئة والتحشید

  لقرارات السیاسة األمریكیة 

، ویقترح بریجنسكي نتیجة للفراغ اإلیدیولوجي والقیمي بعد الحرب )6(والسّیما المتعلق منها بالعمل العسكري    

الباردة استغالل المتغیر الثقافي وبذل جهد أكبر لفهم التحوالت السریعة التي یمر بها العالم والتي ستكون 

  .)7(ثقافیةو فلسفیة 

  

                                                 
  .327،  ص 2011، مجلة البیان ، الریاض ، " تحول القوة في العالقات الدولیة "مصطفى شفیق عالم ،  )  1

2 ) Christopher Layne "The Unipolar Illusion Revisited : The coming end of United States" Unipolar Moment " 

International Security.vol 31 .No 2( Fall 2006 ) p.122 
  . 238،ص )  2004:بیروت ( زبینغو بریجنسكي ، االختیار السیطرة على العالم أم قیادة العالم ، دار الكتاب العربي )  3
  . 165، ص) 2001مكتبة الشروق ، : القاهرة (   1، ط 2روجیه غارودى ، األساطیر المؤسسة للسیاسة األمریكیة ، ترجمة رضا هالل ، ج)  4
  92، ص)  2016مكتبة السنهورى ، : بیروت  ( 1علي زیاد عبداهللا ، مؤشرات القوة والتأثیر في اإلستراتیجیة األمریكیة ، ط)  5
 13، ص)  1991مركز الكتب األردني، : عمان ( الطبیعة المتغیرة للقوة األمریكیة ، ترجمة عبد القادر عثمان : ناي  حتمیة القیادة . س . جوزیف )  6

.  
وحدة العربیة مركز دراسات ال: بیروت (  2محمد سعدي ، مستقبل العالقات الدولیة من صراع الحضارات إلى أنسنة الحضارة وثقافة اإلسالم ، ط)  7

  . 13ص) 2008،
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حقق لها الریادة في على المصالح وتعزیز مكانتها بما ی تقوم السیاسة  األمریكیةالمرجعیة السیاسیة  

، وفي هذا السیاق أیضًا وعطفًا على ما سبق یمكن القول أن الهیمنة األمریكیة شّكلت هدفًا قیادة العالم

وفقًا للمرجعیات التي شّكلت عقلیة صانع القرار األمریكي الفكر السیاسي األمریكي و  یًا فيأساس

، والتي تأطرت بمجموعة من لمختلفة في سبیل تحقیق هذا الهدفوسوغت له استعمال الوسائل ا

النظریات السیاسیة التي جاءت لترشید اإلدارات األمریكیة المتعاقبة في كیفیة االستغالل األمثل 

ء التنظیر الفكري ات القوة األمریكیة من أجل الهیمنة ومن أهم المساهمات في هذا المجال جالمكون

  )1(صمؤئیل هنتنجتونو بریجنسكي، وفرانسبس فوكویاما، و زبغنیلجوزیف ناي، و 

ونظرًا لتشعب هذا الموضوع وكثرة عدد المنظرین الذین روجوا للهیمنة األمریكیة سوف یكتفي     

صراع الحضارات و إعادة تشكیل النظام ( الباحث هنا بطرح أهم األفكار التي جاءت في كتاب 

  )2(: لیةألمریكي صاموئیل هنتنجتون والتي یمكن تلخیصها في النقاط التالمؤلفه الفیلسوف ا) العالمي 

  .في هذا العالم الجدید الصراعات الخطیرة  ستكون بین شعوب تنتمي إلى كیانات مختلفة  - 

الحضارة الغربیة  لها القدرة على التأثیر على سیاسة و اقتصاد و أمن كل حضارة أو منطقة أخرى  - 

  : فهي 

  .تمتلك وتدیر النظام المصرفي العالمي.      

  .لعالم الرئیسیة تقدم غالبیة سلع ا.       

   .تسیطر على أسواق العالم .      

، أصبحت هناك حاجة ُملحة إلرساء برادیم جدید یساعد على إدراك وتفسیر بعد نهایة الحرب الباردة - 

، لذلك فبرادیم الحضارات هو أفضل نموذج إرشادي لفهم األحداث حوالت الكبرى التي یعیشها العالمالت

  .المهمة في العالم 

  ثالثًا أبعاد العولمة 

متعددة األبعاد وبالتالي یقتضي فهمها وتقدیر آثارها لعولمة أن العولمة ظاهرة معقدة و تظهر تعریفات ا

أن للعولمة ) مانفیرد ستیغر(أكثر من مختلف أبعادها ویعتقد  على البیئة الدولیة والمحلیة االقتراب

)3(أربعة أبعاد رئیسیة 
لذكرها لذا سوف نحاول المرور علیها بشكل ُمختصر قد ال یتسع المقال  

  .ومقتضب في هذه الدراسة 

  

                                                 
، العدد  3، مجلة تكریت للعلوم السیاسیة ، المجلد " فكرة الهیمنة األمریكیة عند جوزیف ناي وبریجینسكي"عبد الكریم أسعد عبدالوهاب و هاشم كایم ، )  1

  . 14ص) ت.ب(10، السنة  3
أمریكا ، نیویورك ، ، مركز روكفللر ، ترجمة طلعت الشایب ،  الطبعة الثانیة صاموئیل هنتنتجتون  صدام الحضارات إعادة صنع النظام العالمي ، )  2

  14ص 1996
3 ( BSteger : 2013  37  



  

 
 

555 

  مجلة القلعة                                                                                          العولمة الثقافیة وعالقتھا بالثقافة السیاسیة   
  )12(العدد                                                                                                                                               

  ) العولمة االقتصادیة ( البعد االقتصادي  -1

ادیة عبر العالم فالتدفقات الضخمة العولمة االقتصادیة وهي تشیر إلى تكثیف وتوسیع الروابط االقتص

واألسواق وسعت وصولها عبر العالم ، لرؤوس األموال والتكنولوجیا حثت على التجارة في السلع والخدمات

  وهو ما أنشأ روابط جدیدة

بین االقتصادیات الوطنیة وكنتیجة لما سبق ظهرت الشركات الضخمة العابرة للقومیات والمؤسسات 

القومیة وأنظمة التجارة اإلقلیمیة الضخمة كتكتالت رئیسیة یرتكز علیها النظام  االقتصادیة الدولیة

  .االقتصادي العالمي للقرن الواحد والعشرین 

  )العولمة السیاسیة ( البعد السیاسي للعولمة  -2

 العولمة السیاسیة تشیر إلى تكثیف وتوسیع الروابط السیاسیة عبر العالم وهذا المسار تنجم عنه      

مجموعة من القضایا ذات الصلة بمبدأ سیادة الدول وتزاید تأثیر المنظمات المابین ـــ حكومیة الدولیة 

واآلفاق المستقبلیة لتشكل منظومة حكم إقلیمیة وعالمیة كما تنجم عنه ظاهرة انتقال وحتى فرض القیم 

وهو ما أدى ) الشفافیة ، حوكمةال، الدیمقراطیة( والثقافات والممارسات السیاسیة عبر الدول والمجتمعات

  .إلى شبه تنمیط آللیات الحكم وتداول السلطة في غالبیة دول العالم

    :)العولمة الثقافیة ( البعد الثقافي  -3

هي العملیة التي تؤدي إلى خلق ثقافة عالمیة أي أنها تعمل على دعم رؤیة عالمیة عن التبادل الثقافي    

قافات مع احترام الثقافات المحلیة واإلقلیمیة، نظریًا تقوم العولمة الثقافیة على وترقیة المجتمع المتعدد الث

قیم التعددیة الثقافیة والدیمقراطیة ولكنها عملیُا هیمنة بطبیعتها فالمظهر األكثر أهمیة بالنسبة للعولمة 

كثقافة عالمیة عبر وسائل ونشرها ) األوروبیةــ األمریكیة(الثقافیة الیوم هو محاولة دعم الثقافات الغربیة 

األعالم الجماهیریة ووسائل أخرى وُتَعدُّ العولمة الثقافیة الیوم عملیة أكثر تعقیدا وقوتها ترتبط أساسًا بأنها 

  .غیر مرئیة ویغلب علیها التخفي

  )العولمة البیئیة  ( البعد البیئي  -4

مام العالمي بالقضایا و التحدیات البیئیة خاصة تشّكل هذا البعد من أبعاد العولمة نتیجة لتزاید الوعي واالهت

قضایا المناخ  والتلوث العابر للحدود فاآلثار البیئیة للعولمة أصبح ینظر لها على أنها واحدة من بین أكبر 

مهددات الحیاة البشریة والتعامل معها ال یمكن إال من خالل تحالفات عالمیة وتضافر جهود مختلف 

  .مدنیینالفاعلین الرسمیین وال

  :رابعًا نظریات العالقات الدولیة وكیف تنظر للعولمة

للعولمة نصیب في نظریات العالقات الدولیة بمختلف اتجاهاتها وقد اقتربت نظریات العالقات الدولیة من 

، الدولیة العولمة من خالل أهم مظاهرها ومكوناتها ودینامیكیاتها وتأثیرها على الفواعل في العالقات

للعالقات  فیما بینهم وسوف نستعرض هنا وبشكل مختصر ما جاءت به النظریات األساسیة وعالقاتهم

  .الدولیة بخصوص العولمة
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  ــ:النظریة الواقعیة - 1

ُتَعّد وسیلة ترى هذه النظریة أن العولمة ومؤسساتها خاصة القانون الدولي والمنظمات الدولیة     

للدفاع عن المصالح وممارسة القوة ولكنها لیست ضمانا كافیا لألمن فتلك المؤسسات تعكس التأثیر 

الهیمنة للقوى األساسیة في السیاسة الدولیة فجوهر العولمة یعكس التوزیع النسبي للقوة وهي تقف 

ى رؤیة ظواهر الترابط والحواریة لصالح الفاعلین الدولیین المسیطرین كما یمیل المنظرون الواقعیون إل

المرافقة للعولمة كمصدر للهشاشة والقابلیة لالختراق الذي یقود للنزاع وذلك          ألن الشعوب 

والدول األكثر ترابطًا وتشاركًا هي األكثر ِإحساسًا بعدم األمن
 )1( .  

  ــ:النظریة النیولیبرالیة - 2

تقترب هذه النظریة من العولمة بشكل كبیر فهي أصًال تفسر العالقات الدولیة على أساس     

غیر أنها تركز فقط على ظروف العولمة التي ) االعتماد المتبادل المعقد(وهي للعولمة الظواهر المرافقة

النظریة وفي وفق هذه . ه على كیفیة رؤیة الدول لمصالحهاتعكس تسارع االعتماد المتبادل وتأثیر 

ظروف االعتماد المتبادل المكثف تعترف الدول بالرغبة بتبادل المصالح والمنافع فیما بینها وهو ما 

ینعكس على شكل إنشاء مؤسسات دولیة لتسهیل ذلك التعاون وحل الخالفات فیما بینها كما وأنه في 

سكریة سنكون أقل قیمة بالنسبة ظل العولمة ترى أن المعاییر التقلیدیة لقیاس القوة مثل القدرات الع

للدول التي تفضل المصالح الطویلة األجل للتعاون على المزایا التكتیكیة وأن فاعلین جدد سیظهرون 

  .للتأثیر على وضع األجندة الدولیة قي الوقت الذي تكون فیه القوة أكثر توزیعًا 

  ــ:النظریة البنائیة - 3

، والبیئة یجة للتفاعل االجتماعير العالقات الدولیة هي نتتؤكد هذه النظریة على أن بنیة وجوه    

الدولیة تصبح بذلك انعكاسًا للعالقات االجتماعیة بین الدول وفي نفس الوقت قد تنعكس لتؤثر على 

المكون الداخلي للدولة القومیة كما یرى أنصار هذه النظریة أهمیة المكاسب المادیة واالقتصادیة وأن 

معنى فقط عندما تكون هناك أفكار تعطى لها معنى من قبل الشعوب والمجتمعات الهیمنة یكون لها 

أو سلبي في مستقبل       وكنتیجة لذلك األفراد والمجتمعات یملكون القوة إلحداث تغییر إیجابي

  .العولمة

  األسس الفلسفیة واالجتماعیة لبیداغوجیا المقاربة بالكفاءات: اً خامس  

  ) 2(: ، لعّل من أهمها مایلي حدد بهاللعولمة أسس وممیزات تت

  )نمذجة العالم ونمطیته(واجتماعي من قبل القوى المهیمنة فرض نموذج إنساني عالمي فردي - 1

  .تبني مناهج إصالح سیاسیة اقتصادیة اجتماعیة دینیة تربویة وفق النموذج العولمي المفروض  - 2

                                                 
 . 116مصدر سبق ذكره ، ص، منیر مباركیة )  1
  . 15ص ، :كرازدي  سماعیل  ، مصدر سبق ذكره  )  2

  مجلة القلعة                                                                                          العولمة الثقافیة وعالقتھا بالثقافة السیاسیة   
  )12(العدد                                                                                                                                               



  

 
 

557 

  .براغماتیة التفكیر وفق فلسفة لیبرالیة  للنشاط الفردي واالجتماعي  - 3

استخدام التكنولوجیا المعاصرة في جمیع أنواع األنشطة بما یضمن الوصول للنموذج المفروض   - 4

  .للعولمة 

  .استراتیجیات التعلیم وفق أسس وقیم العولمةمناهج وأسالیب و ) بیداغوجیات(بناء وصیاغة   - 5

  مؤسسات العولمة: سادسًا 

  ـــــ:ُهناك من یرى أن الدول الرأسمالیة تحرص على احتكارها لعوامل القوة المتمثلة في      

  .كار مراكز إنتاج التقنیة الحدیثةاحت ـــ1

  .ر القرار في مراكز المال الدولیةـ احتكاــ2

  .احتكار مراكز االتصال واإلعالم ــ3

  .ستخدام أسلحة  الدمار الشامل النوویة وغیر النوویةاحتكار مراكز إنتاج وا ــ4

ألسباب القوة فالبد من إیجاد مؤسسات دولیة تصیغ  قواعد من استمرار احتكارها ولكي تتمكن  

العولمة وتفرض تفوقها النوعي وتلبي طموحاتها التوسعیة وفي ما یلي أهم هذه المؤسسات
 )1(

  

  ) I M F( ــ صندوق النقد الدولي 

  ) W B( ـــ البنك الدولي للتنمیة و األعمار 

نشأ الصندوق الدولي والبنك الدولي بعد الحرب العالمیة الثانیة كنتیجة لمؤتمر األمم المتحدة      

والجدیر بالذكر هنا أن مهام  1944لشئون النقد والمال الذي عقد في بریتون وودز خالل یولیو 

السوق الحرة وطرحها  الصندوق تعقدت بعد أن حملت أمریكا وبریطانیا خالل الثمانینیات  لواء

  .كایدیولوجیا

  )  (WTOمنظمة التجارة العالمیة   - 

  أثر الشركات متعددة الجنسیات على الوطن العربي : سابعًا  

دة العولمة وتأثیرها على الوطن العربي أن للشركات متعدیرى الكثیر من المهتمین بقضایا     

ال یمكن  تجاوزه أو القفز فوقه في مجاالت السیاسة واالقتصاد  الجنسیات في هذا اإلطار دور

  . )2(واالجتماع كما یلي 

عمل الشركات على تمویل نظام السوق لیصبح المرجع في تقییم الخطوات والسیاسات كافة، من  - 1

تناع عن تنظیم النشاط الدعوة ألوسع قدر من الخصخصة للنشاط اإلنتاجي والخدمي واالمخالل ـــــ

، هذا یفقد الدولة سیطرتها على مراحل اإلنتاج والتوزیع ویفسح المجال أمام االستثمارات االقتصادي 

  .األجنبیة والشركات متعددة الجنسیة

                                                 
  . 22فواز نایف عمر ریحان ، مصدر سبق ذكره ، ص)  1
  ) .بال(، ص 2015، مركز كارنیغي للشرق األوسط ، " شر ، الدولة القطریة والهویة الوطنیة والمواطنة مروان  المع)  2
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   .فتح األسواق المحلیة من خالل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة الدولیة  - 2 

 ـــ :تسبب الشركات تراجع الدولة وضعفها من خالل ما یلي   - 3

 .أ ـ التراجع في مفهوم السیادة الوطنیة واتساع نطاق تدخل المجتمع الدولي في الشؤون الداخلیة للدولة

 .أولویة متقدمة لالعتبارات االقتصادیة على حساب السیاسیة في نطاق التفاعالت الدولیةب ـ إعطاء 

جـ ـ السیطرة على القرار السیاسي للدولة مما یتسبب في ضعف قوتها وینعكس هذا في قدرتها على 

 .الفعل المؤثر على الصعید الدولي بما یحقق مصلحتها وأهدافها الوطنیة

ــــــ التهرب :دة الجنسیة أسالیب غیر مشروعة في البلدان التي تعمل فیها مثلُتمارس الشركات متعد  - 

تشجیع األنظمة العمیلة عن طریق تقدیم الدعم المادي ودفع الرشاوى لإلطاحة  رائب والرقابة،من الض

 الوقوف بوجه اإلصالحات والقرارات التي تتخذها الدولة مثل .باألنظمة االقتصادیة والسیاسة الوطنیة

  .دعم المواد الغذائیة وسیطرة الدولة على بعض القطاعات االقتصادیة والمشاریع التنمویة

  )أزمة الوطنیة والمواطنة في لیبیا(المبحث الثالث 

یعتمد على األمن وحده ، وٕانما على إیمانه  یمكن القول أن االستقرار الحقیقي ألّي مجتمع ال    

تسمو على أي هویة  مفهوم حداثي للهویة الوطنیة الجامعة التيبمفاهیم الوطنیة والمواطنة  وعلى 

  .فرعیة

" الهویة الوطنیة والمواطنةالدولة القطریة و "مقالة بعنوان  وفي هذا السیاق یقول مروان المعشر في      

، المجتمع كافة بأن حقوقها محفوظة أن المفهوم الحداثي للمواطنة البد أن تشعر من خالله مكونات

نه سیجد ، ألة  یستطیع الصمود أمام كل الهزاتتغّول علیها أحد، وعلى بناء متین لمؤسسات الدولفال ی

، بدًال من انشغالهم في یدًا واحدة ضد األخطار الخارجیة ، مستعدین للوقوفمواطنین ولیس أتباعاً 

بل بالمؤسسات ، وطان ال تحمى باألناشید الوطنیةصراعاتهم الداخلیة، لقد أثبتت االضطرابات أن األ

بال شك لیبیا هي إحدى الدول التي تحاول ترسیخ هذه القیم و " الجامع الراسخة وترسبخ مفهوم المواطنة

  .)1(لكنها تواجه أزمات كثیرة برزت بعد سقوط نظام العقید القذافي، واإلعالء من شأنها

ًا في إطار موحد متجاوزین أي دمج المواطنین اللیبیین جمیع) أزمة الهویة الوطنیة(لعّل أخطرها      

ة تضعف انتماء المواطن إلى ، وهذه األزمقةانتماءاتهم الجهویة والعقائدیة والقبلیة والفكریة الضی

التركیبة القبلیة للمجتمع خاصة في ظل  ،إلى تفتیت وضیاع الهویة الوطنیة ، وتؤدي بالتاليالوطن

، وأن هذه المواطنة على ترسیخ مبدأ المواطنة كممارسة، حیث ِإنَّ الدولة اللیبیة الزالت غیر قادرة اللیبي

، وأصبح اللجوء واالنتماء إلى الهویات الفرعیة المتعددة في لیبیا الدولة اللیبیةشبه مفقودة إلى اآلن في 

  سواء القبلیة أو الجهویة أو الفكریة أو الدینیة وحتى العائلیة هو الحل والهروب في بعض األحیان 

                                                 
، الموسوعة الجزائریة للدراسات السیاسیة واإلستراتیجیة  ، "قرأة في مؤثرات العولمة على الوطن العربي " مثنى مشعان خلف المزروعي ، )  1

  ) .بال(، ص 2018
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حیث تداخلت هذه الهویات مع الهویة الوطنیة بل وأصبحت في بعض األحیان تعلو فوق الهویة 

، في حین أن دولة المواطنة یجب أن تكون قائمة على قیم إنسانیة مجردة عن كل المرجعیات یةالوطن

، ونتائجها بدون وتشظیها ذور تهدید استقرار لیبیاهذه األزمة تحمل بقبلیة والعرقیة أو األیدیولوجیة ال

أدنى شك مدمرة لمستقبل الدولة وللهویة الوطنیة
 )1(.  

هناك من یرى أن صفة المواطن كفرد له حقوق وعلیه واجبات ال تتبلور بمجرد  االتجاهوفي هذا        

توفر ترسانة من القوانین والمؤسسات وٕانما تشبع هذا المواطن بقیم المواطنة وثقافة القانون التي تعنى 

جال أن االحتكام إلى مقتضایات هو الوسیلة الوحیدة للتمتع بالحقوق وحمایتها من الخرق وبالتالي ال م

الستعمال العالقات الخاصة مع ذوى النفوذ أو االحتماء بمركز الفرد في القبیلة وهي ظواهر مازالت 

وفي هذا السیاق هناك من یرى أن أهّم معوقات تفعیل ممارسة   )2(حاضرة في المجتمعات المتخلفة 

  ــــ:  )3(قیم المواطنة لدى اللیبیین تتمثل في التالي 

  .الة االجتماعیة وعدم محاربة الفساد ــ تدني مستوى العد 1

  .ـــ عدم وجود دستور ینظم العمل السیاسي  2

  .ــ انتشار الوساطة والمحسوبیة وضعف المساءلة  3

   :نتائج الدراسة

المواطنة في ظل توصلت هذه الدراسة إلى أن هناك تآكل وتراجع كبیر في مفاهیم الوطنیة و  - 1

هیم العولمة أثرت على المفا" وهذا ما یؤكد صحة فرضیة الدراسة التي تقول أن  ،موجات العولمة

  ."التقلیدیة للوطنیة والمواطنة

توصلت هذه الدراسة إلى أن هناك تأصیل فلسفي وتأطیر نظري متعدد ومتباین لمفهوم المواطنة  - 2

زمنیة مختلفة تناولت هذا یختلف باختالف المدارس الفلسفیة الفكریة المتعددة  وكذلك خالل سیاقات 

  .المفهوم

تصاالت تجمعها االریة صغیرة بفعل ثورة المواصالت و توصلت الدراسة إلى أن العالم أصبح ق - 3

  .ار الفاعلین الجدد في هذه القریةالمصالح المختلفة باإلضافة إلى تزاید حجم وأدو 

اقتصادیة واجتماعیة تروّج لمفهوم یاسیة و سو  راسة إلى أن هناك متغیرات فكریةتوصلت هذه الد - 4

  .المواطنة العالمیة وتقوض حدود الدولة الوطنیة وتنتهك مشاعر الوالء والوطنیة 

  

  

                                                 
جلة العلوم االقتصادیة والسیاسیة، العدد م" لیبیا أنموذجًا " المواطنة ودورها في تحقیق السلم االجتماعي "أحمد عمر مهلهل   جندي،محمد مصباح ال ) 1

  305، ص 2018، الحادي عشر
  2018جریدة األیام  ، " الهوّیة الوطنیة في لیبیا وأهمیتها في إعادة بناء الدولة " ، بلقاسم القاضي ) 2

  . 311، ص ذكره ، مصدر سبقجندي، أحمد عمر مهلهلمصباح المحمد )  3
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توصلت هذه الدراسة إلى أن هناك تحدیات وقضایا أكبر من حجم الدولة الوطنیة تنتهك مفاهیم  - 5

إلرهاب، والجریمة المنظمة، والدیمقراطیة الوطنیة والمواطنة وتتجاوز حدوده وتخترق سیادتها  بحجم ا

  .وحقوق اإلنسان

دراسة إلى أن لكل مجتمع ثقافته الخاصة التي تمیزه عن بقیة المجتمعات والقیم هي توصلت هذه ال - 6

أحد مكونات الثقافة والتي تختلف من مجتمع آلخر ولكن رغم هذا االختالف فإن هناك قیم تمثل قاسم 

  .ءالعدل والنظام والوالء واالنتمامشترك بین كثیر من المجتمعات مثل حب الوطن والحریة والمساواة و 

توصلت هذه الدراسة إلى أن حروب االستعمار المباشر و استعمال القوة المباشرة تراجعت لصالح  - 7

  )حروب اإلعالم والثقافة (حروب القوة الناعمة 

  التوصیات

ــ تعتبر المواطنة والوطنیة أحد الجوانب المهمة في حیاة أي مجتمع األمر الذي یعطي أهمیة خاصة ـ1

الوطنیة من خالل فتح الحوار والنقاش في القضایا الساخنة والملحة المحلیة والدولیة لتنمیة وتعزیز قیم 

.  

ـ في ظل التحدیات السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة والمتغیرات الفكریة التي تشهده المجتمعات ـــ2

للحفاظ على والدول الیوم توصي هذه الدراسة بأن یصبح تدعیم  قیم المواطنة والوطنیة مسألة ضروریة 

  .استقرار المجتمع وتماسكه 

تطویر منظومة التعلیم والتربیة وفق برامج وخطط تخدم توصي هذه الدراسة بضرورة إصالح و  ـــ3

تمعیة قضایا المواطنة وتعزز الشعور بالوطنیة وتخلق روح االنتماء  وتفتح أبواب المشاركة المج

  .وتغرس حب التطوع والمبادرة

أعداده من خالل تزویده و ) المواطن(لمال االجتماعي البشري توصي هذه الدراسة باالهتمام برأس ا ــــ4

طة بالمعارف والقیم والمهارات ذات العالقة بالمجال القانوني والسیاسي واالجتماعي والثقافي وفق خ

  .علمیة مدروسة

ر لدى األفراد  وتدریبهم على مهارات تطویر برامج التنمیة البشریة وخلق روح اإلبداع واالبتكا ــــــ5

التفكیر الناقد وغیرها من مهارات المواطنة من خالل تنظیم اللقاءات المستمرة مع المؤسسات المختلفة 

  .  وتنظیم حلقات النقاش ومد جسور التواصل  مع المسئولون وصناع القرار

نماط الو الءات ب معالجة أشكال وأبال شك أن ترسیخ قیم الوطنیة والمواطنة لدى المواطن یتطل ــــ6

  .لجة مظاهر الغلو والتطرف الفكري وتغلیب الوالءات الوطنیة ومعاالضیقة والسلبیة 
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  التسامح

  قیمة أخالقیة وواجب وطني

  ) (|وطالقزریمق أب /د                                         

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المقدمة

یعیش مجتمعنا الیوم مأزقًا خطیرًا في زمن طغت فیه المادة علي الروح ، وانحسرت معها القیم        

روف منكرًا، اإلنسانیة واألخالقیة، حتى َأستهین بحیاة اإلنسان وكرامته، فأصبح المنكر معروفًا والمع

وانسلخ الناس من القیم الرفیعة والنبیلة، ونمت معاییر المصالح، وسادت العادات الفاسدة، وكأن ركب 

  .اإلنسانیة یسیر أو یسار به إلى هّوة الفناء والهالك

وال یمكن أن تقوم لمجتمعنا قائمة دون وجود أو تنامي القیم والمثل العلیا التي هي بمثابة األسس    

  .ستند علیها المجتمع في تحقیق وجوده وتطورهالتي ی

هذا وقد تضمنت الحضارة اإلسالمیة تجربة طویلة ورائعة من الحیاة الراشدة المستقرة ؛إذ كانت     

القیم مرجعیة وضابطًا إلیقاع الحیاة التي سادها التسامح واعتماد الحوار، وكانت الحكمة والحجة 

  .والبیان فیصًال فیما أختلف فیه

إن ترسیخ التسامح والمحبة واجب وطني وأخالقي وٕانساني ؛ألنه یعزز االنتماء الوطني، ویرسم      

صورة مشرقة آلمال وطموحات شعبنا؛ الذي یسعى دائما لمواكبة التطور الحضاري واإلنساني في 

  .العالم

ذه القضایا ذات وما أحوجنا الیوم إلى مثل هذه المؤتمرات التي یكون جل محاورها النظر إلى ه     

  . العالقة بهذه الموضوعات الهادفة ، وخاصة في هذا الوقت المليء بالصراعات والخالفات

  ـ:وقد جاء اختیاري لهذا البحث لعدة أسباب

ـ الواقع الذي نعیشه الیوم من خالفات وصراعات ؛فهذه محاولة لبث روح التسامح بین أفراد المجتمع 1

سورة "َفَمْن َعَفا َوَأْصَلَح َفَأْجرُُه َعَلى اللَّهِ :اإلسالمي الحنیف في قوله تعاليوالتي دعا إلیها دیننا 

  ."40:الشوري 

  .ـ بروز ثقافة اإلقصاء وعدم تقبل األخر2

  .ـ استخدام القوة في فرض اآلراء وعدم احترام وجهات نظر اآلخرین3

ومن هنا تظهر أهمیة االلتزام بالقیم األخالقیة للفرد والمجتمع، وألجل ذلك تدعو الشریعة      

  اإلسالمیة إلى االلتزام بالفضیلة، والبعد عن الرذیلة في كل مجاالت السلوك اإلنسانیـ، إذن السؤال الذي 

                                                 
() كلیة اآلداب قسم الفلسفة/ جامعة الزاویة.  
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حیاة الفرد والمجتمع؟  فما هو مفهوم التسامح ؟  وما ضوابطه ؟ وما أثر التسامح في :یطرح نفسه هو 

وهذا ما اتجهت إلى توضیح الصورة بشأنه مستخدمًا منهجًا تحلیلیًا مبني على رؤى فلسفیة في تحلیل 

األفكار واآلراء،وتقدیمه للقارئ من خالل هذه النماذج للموضوعات واألفكار التي نقدمها في طي 

وطني، والذي رأیت أن أقسمه إلى  التسامح قیمة أخالقیة وواجب: صفحات هذا البحث الذي عنوانه

  :العناوین الفرعیة اآلتیة

  .ـ مفاهیم ومصطلحات البحث:أوالً 

  ـ الیونسكو والتسامح:ثانیاً 

  .ـ التسامح في الفكر اإلسالمي:ثالثاً 

  .ـ التسـامح في الفكر الغربي:رابعاً 

  .ــ ثقافة التسامح في مواجهة العنف:خامساً 

  .لفرد والمجتمعـ أثر التسامح في حیاة ا:سادساً 

  الخاتمة                                                          

  :ـ مفاهیم ومصطلحات البحث:أوالً 

  :الثقافة )1

ثقفت الرمح أقمت :أقام المعوج، ومنه :ثقف الشيء : التقویم، واإلدراك، والحذق، یقال:تعني: لغة/1

  .)1(المعوج منه، وسویته

  .والمهارةإذا الثقافة هي الحذق 

لقد حظي مفهوم الثقافة بتعریفات متعددة؛ لتصبح المساحة التي یغطیها المصطلح : اصطالحاً /2

ومن هذه . یتسع لیشمل كل نواحي الحیاة ،واصبح من مفهوم ضیق إلي مفهوم واسع وأشمل

  ـ:التعریفات نذكر منها علي سبیل المثال ال الحصر

هي كل مركب یشمل علي : یقول": 1908/2003" رتعریف العالم اإلنجلیزي إدوارد تایل   

المعارف، والمعتقدات ،والفن، والقانون، واألخالق، والتقالید، وكل القابلیات، والعادات األخرى التي 

   ).2(یكتسبها اإلنسان كعضو في مجتمع معین

ات، ذلك المركب المتجانس من الذكریات ،والتصور ": "1934/1996"وأیضًا یعرفها محمد الجابري

  والتطلعات ،التي تحتفظ بها جماعة متمیزة بكونهم نشطین ومتمیزین ومنتجین في هذا الحقل ، 

  

                                                 
  .19،ص9جم،1995دار صادر ،بیروت ،  لسان العرب، ابن منظور،(1)
 .31،ص2006بیروت، بیة،ر مركز دراسات الوحدة الع ا الثقافة،سیسیولوجیالغني عماد،  ربد )(2
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یشكلون أمة في معناها ، بهویتها الثقافیة في اطار ما تعرفه من تطورات بفعل دینامیتها الداخلیة 

  )1(وقابلیتها للتواصل واألخذ والعطاء

  ـ:التسامح )2

وتعني لغة الجود والكرم، سمح سماحة وسموحة :السماح والسماحة :"جاء في لسان العرب بمعنى :لغة

سمح ،كرم وسماحًا وسماحة : أما في قاموس المحیط فتعنى )2(.والمسامحة هي المساهلة. وسماحاً 

التسامح إذًا یشیر )3.تساهلوا: كرماء، وتسامحوا. جاد وكرم، وسمحاء.وسموحًا وسموحة وسمحًا وسماحًا 

  .في اللغة إلي التساهل

  ـ:اصطالحاً 

هو أن یحترم المرء أراء غیره ِإلعتقاده أنها محاولة للتعبیر :التسامح كما جاء في المعجم الفلسفي    

والوصول إلى . عن جانب من الحقیقة، وهذا یعني أن الحقیقة اغنى من أن تحال إلى عنصر واحد

  . )4(ومن حق كل إنسان إبداء رأیه. معرفة كل عناصرها

لتقبل وجهات النظر المختلفة فیما یتعلق  االستعدادموقف یتجلى في : هوأیضا یعرف التسامح بَأن   

، ویرتبط التسامح بسیاسات الحریة في میدان الرقابة لسلوك والرأي دون الموافقة علیهاا باختالفات

االجتماعیة ،حیث یسمح بالتنوع الفكري والعقائدي علي أنه یختلف عن التشجیع الفعال للتباین 

  .)5("والتنوع

إذًا نفهم من هذه التعریفات جمیعًا إنه ال یتحقق التسامح إال باحترام حریة اآلخر وطرق تفكیره    

  .وسلوكه وآرائه السیاسیة والدینیة أي قبول اآلخرین

  ـ:العنف

أي كل ما في الرفق من خیر ففي العنف الشر . )6(وهو ضد الرفق ،الخرق باألمر وقلة الرفق به :لغة

  .مثله

هو مجموعة من األنماط السلوكیة التي تصدر عن الفرد أو الجماعة، وتؤدي إلى تصرفات ـ :اصطالحاً 

  )7(.االجتماعیةوغیر تربویة خطیرة، تتعارض مع القانون والمواثیق والقیم والعادات  اجتماعیةغیر 

  

                                                 
  .14، ص1988، 228الجابري، العولمة والهویة الثقافیة ،مجلة المستقبل العربي،مركز دراسات الوحدة العربیة،بیروت، عددمحمد عابد )(1)

  . 490،ص2جالمصدر السابق، ابن منظور، لسان العرب ،2)(

 .636،ص2،2003بیروت،ط ،محمد المرعشلي، دار إحیاء التراث: الفیروز آبادي، قاموس المحیط، تقدیم )3(

  .273صم، 1982دار الكتاب اللبناني ،بیروت ،  جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، 4)(

  .362معجم مصطلحات العلوم االجتماعیة، ص 5)(

  .304ص ،10ابن منظور ،لسان العرب ، المصدر السابق،ج)6(

 .83،ص"د ــ ت" ،دار الحكمة ،طرابلس،.....وعالقته بتعاطي المخدرات األسريالعنف  ،فتحي علي محمد) 7(
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من خالل هذه التعریفات للعنف یمكن القول بَأنه سلوك ال اجتماعي كثیرًا ما یتعارض مع قیم   

  .المجتمع والقوانین الرسمیة العامة فیه

  :ـ الیونسكو والتسامح:ثانیاً 

في دورتها الثامنة والعشرون في " الیونسكو"لقد اعتمد المؤتمر العام للمنظمة الدولیة للتربیة والثقافة    

  ـ:م،تعریفًا شامًال للتسامح علي النحو اآلتي1995باریس سنة 

 ،وحریة الفكر والضمیر والمعتقدات عبر االنفتاح والمعرفة، واالختالفـ احترام وقبول التنوع )1

لیس أخالقیًا فقط بل سیاسي وقانوني، وهو فضیلة تساهم في إحالل ثقافة السلم محل ثقافة والتسامح 

  .الحرب

موقف إیجابي یقر بحق اآلخر في التمتع  اتخاذ، بل هو والتنازلـ إن التسامح ال یعني التساهل )2

  .بحقوقه، وهو ممارسة یجب علي الدول والجماعات واألفراد األخذ به

والتعددیة بما فیها التعددیة الثقافیة والدیمقراطیة  ،سؤولیة تشكل عماد حقوق اإلنسانم ـ إن التسامح)3

  .وحكم القانون، وینطوي التسامح علي نبذ االستبداد

ـ إن التسامح ال یعني قبول الظلم االجتماعي، أو تخلي الفرد عن معتقداته والتهاون بها، بل یعني )4

  )1(.، وهو إقرار بحق الفرد في العیش بسالمین بمعتقداتهموقبوله وتمسك اآلخر تمسكه بمعتقداته 

  :ـالتسامح في الفكر اإلسالمي:ثالثاً 

الدین اإلسالمي هو الدین الوحید الذي یجعل التسامح سمته البارزة ویعطي كل ذي حق حقه، كما أنه 

  . یعطي الحق ألصحاب الدیانات األخرى التمسك بدینهم وحریة القبول به

، واألحادیث النبویة الشریفة التي تحدثنا عن أهمیة العفو جاءت الكثیر من اآلیات القرآنیة وقد

سورة  "  َال ِإْكَراَه ِفي الدِّیِن َقْد َتَبیََّن الرُّْشُد ِمَن اْلَغيِّ  :یقول تعالى. ، وفضلهماوالتسامح

  )2(شيءإن اهللا كتب اإلحسان على كل ":""وأیضا یقول النبي ".265البقرة،

إذًا من سماحة اإلسالم كفالة الحریة الدینیة لغیر المسلمین، وأیضا یقرر بَأن عالقة المسلمین مع    

  غیرهم 

َیا َأیَُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َوُأْنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل :یقول تعالى. عالقة تعارف وتعاون

  ".13سورة الحجرات،"ِلَتَعاَرُفوا

ومن أبلغ صور التسامح مع األخر في اإلسالم عدم سبه أو لعنه، فعن عائشة ـرضى اهللا عنهاـ زوج    

 ،ففهمتها: عائشةقالت .السام علیكم :، فقالوا""دخل رهط من الیهود علي رسول اهللا: قالت" ."النبي

  إن اهللا یحب الرفق في األمر كله،  ،ال یا عائشةمه"فقال رسول اهللا  :قالت. وعلیكم السام واللعنة: فقلت

                                                 
  

  .إعالن مبدأ التسامح )(1

  ".1955": كتاب الصید والذبائح ، باب األمر بإحسان الذبح، برقم ،رواه مسلم في صحیحه(2)
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ي القیم التي یجب هذه ه )1(."فقلت یا رسول اهللا ولم تسمع ما قالوا قال رسول اهللا ،قد قلت وعلیكم

  .التحلي بها

وبیان  ،مؤلفاتهمرین العرب والمسلمین في موضوع التسامح على اهتمام العدید من المفك يلقد حظ   

ومن المفكرین نذكر منهم . وفي مواجهة العنف وأشكاله ،ه في تماسك المجتمع والحفاظ علیهأهمیت

  :علي سبیل المثال ال الحصر

االعتراف للفرد المواطن بحقه :" التسامح بانه" 1928/2010"یعرف المفكر اإلسالمي محمد أركون    

ألفكار السیاسیة والدینیة الفلسفیة، التي یریدها وال أحد في أن یعبر داخل الفضاء المدني عن كل ا

وهذا ویؤكد أركون .)2(یستطیع أن یعاقبه علي آرائه إال إذا حاول فرضها بالقوة أو العنف علي اآلخرین

ویبلغ : "حیث یقول الفیلسوف اإلسالمي قد أعطى قیمة كبیرة للتسامح ،"ٍ 1126/1198"بأن ابن رشد 

قف ابن رشد من آراء المخالفین والخصوم، حینما یلوم الغزالي على كونه ال التسامح قمته في مو 

ینبغي : یقول. یحاول أن یتفهم موقف الخصم، بل یحكم بفساده دون اعتبار المقدمات التي أدت إلیه

أن ال یعتقد  ،دمات محمودة تزیل عنه تلك الشنعةلمن أقر طلب الحق إذا وجد قوًال شنیعًا ولم یجد مق

ك القول باطل وأن یطلبه من الطریق الذي زعم المدعى له یوقف منها علیه، ویستعمل في تعلم أن ذل

  .)3("ذلك من طول الزمان والترتیب ما تقضیه طبیعة ذلك األمر المتعلم

ال أن یتخلى المرء عن قناعته، وال أن یكف : "أما محمد عابد الجابري فیذهب إلى أن التسامح هو    

أیة وسیلة من وسائل العنف  استعمالعن  االمتناععن إظهارها والدفاع عنها والدعوة لها ،بل یعني 

  .)4(اآلراء ولیس فرضها احترام: والتجریح، وبكلمة واحدة

اآلراء ،وعدم فرضها بالقوة، بل القدرة علي تحمل الرأي اآلخر والصبر علي التسامح هو احترام  إذا   

والتسامح ال یتحقق . أشیاء ال یحبها اإلنسان وال یرغب فیها حتى وٕان كانت مناقضة لمنظومته الفكریة

وهو لیس واجب أخالقي فقط؛ . إال باحترام حریة اآلخر ،وطرق تفكیره وسلوكه وآرائه السیاسیة الدینیة

  .ل وواجب سیاسي وحقوقي أیضًا، وهو فضیلة تعمل على إحالل ثقافة السالم محل ثقافة الحربب

  .ـ التسامح في الفكر الغربي:رابعاً 

  

  

                                                 
  ".5678:"رواه البخاري في صحیحه، كتاب األدب ،باب الرفق في األمر كله، برقم1)(

  .243،ص2000، 2هاشم صالح، دار الطلیعة، بیروت، ط:أركون، قضایا في نقد العقل الدیني ،ترجمةمحمد 2)(

  

  .23ـ22،ص1997محمد الجابري، المثقفون في الحضارة العربیة ،مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت،(3)

  

  .28م،ص1997یروت،محمد عابد الجابري ، قضایا الفكر المعاصر، مركز دراسات الوحدة العربیة، ب) (4
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عرفت فكرة التسامح الدیني في أوروبا في القرون الوسطى ،إبان هیمنة الكنیسة وسیطرتها على 

الشعوب ؛ونتیجة الصراع الدموي ببن الكنیسة الكاثولیكیة والكنیسة البروتستانت؛ وما نتج عنها من 

  .دمار وقتل ومذابح ،ظهرت أصوات تنادي بالتسامح الدیني

،والفیلسوف الفرنسي "1632/1704"ومن بین هؤالء الفیلسوف اإلنجلیزي جون لوك      

  ".1694/1778"فولتیر

لیس ألي إنسان السلطة في : "وجاء فیها.م1689ألف جون لوك رسالته في التسامح الدیني عام      

أن یفرض على ِإنسان أخر ما یجب علیه أن یؤمن به، أو أن یفعله ألجل نجاة روحه هو؛ ألن هذه 

  . المسألة شأن خاص، وال یعني أّي ِإنسان أخر

إن اهللا لم یمنح مثل هذه السلطة ألي ِإنسان، وال ألیة جماعة، وال یمكن أي ِإنسان أن یعطیها    

عن عدمیة التفكیر األحادي الذي ینفي األخر وال یقبل  االبتعادویقصد هنا لوك یجب .)1("ِإلنسان آخر

  .  محاورته

دعا من خاللها إلي فهم الدین . والحقیقة ِإن رسالته في التسامح من أول المؤلفات في هذا المجال   

استخدم مصطلح  ویعتبر أول من. اعتمادا على العقل، بما یسمح بتأسیس مفهوم التسامح الدیني 

حقوق اِإلنسان ،إلى تكریس مبدأ المساواة في الحقوق، بین جمیع الطوائف الدینیة في زمن كانت فیه 

  .الحرب ضاربة بین الكاثولیك والبروتستانت

  :)2(وعن أهم ما تضمنته الرسالة یمكن أن نلخصها في بعض الفقرات

سبیل للهدایة ونجاة اإلنسان، لما وبالتالي ال یمكن أن تكون .ِإن القمع لیس سیاسة ناجحة )1

 .تحمله من سلبیات كثیرة 

ِإن غایة الكنیسة هي نجاة الروح اإلنسانیة وسعادتها،وال یمكن التبشیر بهذه الرسالة إال عن  )2

 .طریق الترغیب فیها،وهذا ال یتسنى لألنظمة 

ولهذا ال .دالدولة غایتها حفظ النظام وحقوق الناس،أي حفظ النفس والمال وحركات األفرا  )3

 .أخیر یمكن استخدام القوة والعنف،إال في موضوعات یتعین فیها اللجوء لتفعیل القوة كخیار

 .، وتجبرهم علي قبولهااآلخرینءها وأفكارها الخاصة على ال یصح للدولة أن تفرض آرا )4

 .فالتسامح هو ضمان سالمة النظام في المجتمع،وتوازن أفكاره )5

المجتمع تجنب فرض سلطته والوقوف في وجه رغبة الفرد الشخصیة هكذا یؤكد لنا لوك بَأن علي 

  .طالما ال تتعارض مع التشریعات ؛ فإنها ستؤدي إلي إحداث فوضة وعنف

                                                 
  

  .19،ص1999منى أبو سنه ،المجلس األعلى للثقافة ،مصر،:جون لوك ،رسالة في التسامح،ترجمة(1)

  

  .20المصدر السابق، ص(2)

مجلة القلعة                                                                                                                                                                                                      التسامح                          
)     12(العدد                                                                                              قیمة أخالقیة وواجب وطني                 



  

 
 

570 

مجلة القلعة                                                                                                                                                                                                      التسامح                          
)     12(العدد                                                                                              قیمة أخالقیة وواجب وطني                 

  . فقد أّلف رسالته في التسامح الدیني في نهایة القرن الثامن عشر: أما الفیلسوف فولتیر

طبیعة المجتمع  وذلك عندما تحدث عن. ودافع من خاللها عن قیمة التسامح الدیني وبیان َأهمیتها    

األوروبي الذي تتنازعه داخلًیا قوى دینیة متناحرة، فبدًال من أن تفشي روح التسامح بین الناس، فهي 

أراد من خالل هذه الرسالة إعادة الّنظر . تنشر الكراهیة وتحّرض على العنف، وٕاقامة العدالة باسم اإلله

لة؟ وهل یمكن إقامة عدالة مع هل یمكن بناء مجتمع متسامح دینًیا دون إرساء العدا: في مبدأ العدالة

  وجود هیجان عقائدي عارم؟

هو نتاج : فالتسامح عنده". حقك في إبدائه إني أخالفك رأیك ولكنني أدافع حتى الموت عن" :یقول   

  .)1("جمیعًا مخلوقین من الضعف والخطأ، فلیعذر كل منا حماقة األخر فنحن ،اإلنسانیة

اء ومختلفین وعرضة وبما أننا جمیعًا، ضعف ،َأحد منا یتمتع بالكمالر بان ال هكذا یوضح لنا فولتی    

  .ینبغي علي كل منا أن یسامح اآلخر علي عیوبه ،للتقلب والخطأ

مذبحة سان بارثولومیو وغیرها  :مثل وبا آنذاك من حروب باسم الدینوقد ذكرنا لنا ما شهدته أور      

وهذا النزاع المرعب الذي امتد  .شریة افتقارا للتسامحین أكثر البعلي المسیح أطلقحتى .باسم الدین 

  .یجب أن یسامح كل منا أخطاء األخرقرونًا كثیرة هو درس مذهل نتعلم منه َأنه 

  :ـثقافة التسامح في مواجهة ظاهرة العنف:خامساً 

فمنهم من أبدا استخدام القوة مع  ،فالسفة حول إشكالیة معالجة العنفلقد اختلف المفكرون وال

  .الخارجین عن القانون ،ومنهم من دعا إلي التسامح والعفو والمصالحة

  ؟..أما نواجه العنف بالعنف...؟هل نواجه العنف بالتسامح  :والسؤال هنا

وٕانما یحتاج إلى  ،معالجته في هذه الورقات البحثیة الحقیقة أن الموضوع معقد وال یمكن للباحث    

من خالل . وطنيلتركیز عن التسامح كقیمة أخالقیة وواجب ولكن ما یهمنا هو ا. دراسات متخصصة

  .وآراء بعض الفالسفة  ،معرفة موقف الدین

  :موقف الدینـ :أوالً 

دعا دیننا الحنیف إلي التسامح والحوار بدًال من التزمت بالرأي واستخدام العنف؛ وقد قدم أعلى      

ادر التسامح لدى المسلمین سواء في درجات التسامح مع مخالفي عقیدته، وكان القرآن أعظم مص

فالقرآن .تسامحهم مع أصحاب الدیانات والمعتقدات األخرى، ــ كما ذكرنا ــ أو بین المسلمین أنفسهم 

  .الكریم هو دستور المسلمین ومنهج حیاتهم وأول وأهم مصادرهم في قیم التسامح

  

    

                                                 
 

  .309،ص2017، المتحدة المملكة یوسف نبیل ،مؤسسة هنداوي،: القاموس الفلسفي ،ترجمة ،فولتیر) 1(
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 وََالَتَعاَوُنواَعَلىۖ◌ َوَتَعاَوُنوا َعَلى اْلِبرِّ َوالتَّْقَوٰى  :"ومن اآلیات التي تؤكد على قیم التسامح، قوله تعالى  

ْثمِ   ِإنَّهُ ۚ◌ َفَمْن َعَفا َوَأْصَلَح َفَأْجُرُه َعَلى اللَِّه :قوله تعالىوأیضا  ،"2:االیة سورة المائدة،" َواْلُعْدَوانِ  اْإلِ

  ".40االیة:الشورى"الظَّاِلِمینَ  َالُیِحبُّ 

ال  المسلم أخو المسلم،":""قال رسول  ،تدل على نبذ العنف وقیم التسامح التي األحادیثومن     

معهم سلوك  يولكن كیف السبیل إلى التعامل مع الغیر الذین ال یجد )1(".یظلمه وال یخذله وال یحقره

والشواهد . واإلذاللویصیرون على اإلمعان في الظلم  ،فالتسامح في نظرهم یعنى الضعف ،التسامح

  .هذا كثیرة في حیاتنا الیومیة ىعل

أن " :یقول مالك بن نبي.الدین اإلسالميالحقیقة إن مواجهة ظاهرة العنف تكمن في إحیاء تعالیم     

المشكلة لیس تعلیم المسلم عقیدته فهو یمتلكها ، إنما المهم أن نرد إلي هذه العقیدة فاعلیتها وقوتها 

ین قد اعتنى بكل ما یؤدي إلى صفاء روح العبد، بدء بالعبادات فالد)2(".اإلیجابیة وتأثیرها االجتماعي 

إضافة إلى تفصیل أمور الدنیا .التي تساعده على القرب من اهللا،والبعد عن كل المعاصي والرذائل 

فهو النور الهادي له في درب الحیاة، . واألخرة ،ما یضمن للعبد السالمة، والعیش في أمن وتسامح

َلْت آَیاتُُه :قال تعالى. كل األمراض والشفاء الكافي له من َوَلْو َجَعْلَناُه ُقْرآًنا َأْعَجِمی�ا لََّقاُلوا َلْوَال ُفصِّ

 َعَلْیِهمْ  َوُهوَ  َوْقرٌ  آَذاِنِهمْ  َ◌ِفي َالُیْؤِمُنون َوالَِّذینَ ۖ◌ َوِشَفاءٌ  ُهًدى آَمُنوا ِللَِّذینَ  ُهوَ  ُقلْ ۗ◌ َأَأْعَجِميٌّ َوَعَرِبيٌّ ۖ◌ 

  ".44فصلت، سورةَبِعیدٍ  ّ◌َ◌َكانٍ  ِمنم ُیَناَدْونَ  ُأولَِٰئكَ  ۚ◌ َعًمى

على العنف بكل أشكاله  االبتعادفالعنف ظاهرة خطیرة تهدد أمن المجتمع واستقراره ، وعلیه یجب 

  .ومعالجته بالرجوع إلى تعالیم الدین اإلسالمي ،الذي یحث على التسامح والعفو والصفح

  :ـ موقف الفالسفة:ثانیاً 

اإلنجلیزي برتداند  وهذا ما أكده الفیلسوف. الحقیقة للتسامح ضوابط وحدود یجب الوقوف علیها

، الذي یرى بان الشيء الوحید الذي یحرر البشر هو التعاون ،وأول خطوة فیه تتم "1872/1970"رسل

من األحقاد ؛ في قلوب األفراد ، فالتعاون بین األفراد یتم القضاء علي العنف وذلك بعد تصفیة قلوبهم 

أن من طبیعة اإلنسان الخطأ ولكنه سرعان ما یندم فیعود ویصلح ما : نتیجة وعیهم بهذه الحقائق وأولها

فعله، والعنف یولد عنف أشد فهو یؤدي للتحدي وٕابراز القوة في حین أن القوة الحقیقیة كامنة في 

  .التسامح والتحكم في الذات وعدم االنتصار لها

                                                 
 

  ."2564":رقمب،بابتحریر ظلم المسلم،مسلم،كتاب البر والصلة واألدب رواه  )(1

 

 .34، صم1987عبد الصبور شاهین ، دار الفكر، سوریا،: اإلسالمي، ترجمةمالك بن نبي ،وجهة العالم (2)
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عات، اَأفضل بعیدًا عن الحروب والصر  كما أنه وجه رسالة لألجیال القادمة یتطلع فیها إلى مستقبل

الشيء األخالقي الذي أتمنى قوله لهم هو بسیط جدًا، أود أن أقول أن الحب حكمة : "یقول فیها

في هذا العالم الذي یترابط أكثر فأكثر بشكل وثیق ، علینا أن نتعلم التسامح مع . والكراهیة حماقة

عا، فإنه یتوجب علینا تعلم نوع من اإلحسان ولو أردنا العیش معا ال الموت م. بعضنا البعض

  )121(".والتسامح

كما أننا نجد فولتیر یؤكد علي أهمیة التسامح وانه ینبغي التخلي عن العنف في كل مجاالت 

عجین من النقائص واألخطاء أذن  نناإ و  . اإللهإننا أبناء من نفس األب ومخلوقات من نفس :"الحیاة 

  .)2("فلنتسامح فیما بیننا

في  اآلخرینإذًا التسامح ال یعني تخلى الفرد عن حریته أو التهاون بشأنها، بل هو إقرار بحق 

  . التمتع بحقوقهم

  :ـ التسامح واثره في حیاة الفرد والمجتمع:سادساً 

من الحقائق الثابتة التي أشار إلیها العالمة ابن خلدون في مقدمته، أن االجتماع اِإلنساني     

، وهذا ما یؤده یعني أن االجتماع ضروري لِإلنسانوهذا  .)3("اِإلنسان مدني بالطبع": یقول. ضروري

الواقع، فاِإلنسان یولد في المجتمع ویعیش فیه ویموت فیه، فاإلسالم نظم الحیاة االجتماعیة ألن النظام 

لى ع ضروري للمجتمع ألنه ال یتصور وجوده بدونه، وٕاال أصبح المجتمع غابة یعیش فیها القوي

  .حساب الضعیف

من وجود "ال بد " شروط النهضة"ولعل خیر دلیل على ذلك ما قاله مالك بن نبي في كتابه الشهیر     

قوة التماسك الضروریة لألفراد في مجتمع یرید تكوین وحدة تاریخیة هذه القوة مرتبطة في أصلها بغریزة 

  )4(".لة والعشیرة والمدینة واألمةیتیح له تكوین القبی ارتباطاالحیاة في جماعة وعند الفرد 

ارة ال تقوم على فأي حض .البعض بعضهمبِإذًا فمهمة القیم األخالقیة في المجتمع ربط األفراد      

ذلك بالحضارة  ویعطى لنا مالك مثال على. ، فِإن مصیرها الزوال ال محالةاألساس األخالقي

  ضمان لتلك تؤلف لنا حضارتنا المنشودة ، وفي یدها كقوة التماسك هذه جدیرة بأن :"اِإلسالمیة، فیقول

  

  

                                                 
  

  .رسل ،رسالة للمستقبل1)(

  

  .165،ص1،2009هنریت عبودي،داربترا للنشر،سوریا،ط:فولتیر ،رسالة في التسامح، ترجمة)2)(

 

  .77ص،2004دار یعربب ، سوریا، المقدمة،ابن خلدون، )3(

 

  .82م،ص2009، 9دمشق، ط  - عمر مسقاوي وآخرون،دار الفكر: ، شروط النهضة، ترجمةنبيمالك بن )4(
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 )1(".، وحضارة ولدت على أرض قاحلة، وسط البدو، رجال الفطرة والصحراءالتجربة عمرها ألف عام

  .فلو هذه القیم األخالقیة ال یمكن أن نشاهد إنجازات الحضارة من علوم وفنون وغیرها

ومن سماحة دیننا الحنیف الحث على التعاون بین أفراد المجتمع في كافة المجاالت،وتوطید روح    

 َلى اِإلْثمعَ وََالَتَعاَوُنوا  َوالتَّْقَوى َوَتَعاَوُنوا َعَلى الِبرِّ : التسامح والعفو والمحبة بین الناس؛ قال تعالى

وكي تتحقق اللحمة الوطنیة )2("ینفع أخاه فلیفعل من استطاع منكم أن":""،وقال2:المائدةِ◌َواْلُعْدَوانِ 

بین أبناء المجتمع یجب تطبیق القیم األخالقیة الباعثة على التقارب وصفاء القلوب والتآخي؛ قال 

ال تحاسدوا، وال تتاجشوا، وال تباغضوا، وال تدابروا، وال یبع بعضكم على بیع : صلى اهللا علیه وسلم

" ا، المسلم أخو المسلم، ال یظلمه، وال یخذله، وال یحقره، التقوى ههنابعض، وكونوا عباد اهللا أخوان

من الشر أن یحقر أخاه المسلم، كل المسلم على  امرئبحسب ): "ویشیر إلى صدره ثالث مرات(

، هذه الدعوة إلى األخّوة والتآزر والتسامح بین الناس كفیلة ببناء )3("المسلم حرام دمه وماله وعرضه

  .ماسك مجتمع قوي مت

ولهذه القیم النبیلة أثرها علي حیاة الناس بما تمد به من روح ونفسیة راضیة األمر الذي 

هكذا یتبین لنا أهمیة وأثر هذه القیم في حیاة األفراد ومنها .ینعكس إیجابًا علي ازدهار المجتمع وتطوره 

: آل عمران َواْلَعاِفیَن َعِن النَّاسِ  ظَ َواْلَكاِظِمیَن الَغیْ : أیضًا كظم الغیط والعفو عن الناس، قال تعالى

كل هذا وما في حكمه من  22: النورَوْلَیْصَفُحوا َأال ُتِحبـُّوَن َأن َیْغِفَر اللَُّه َلُكمْ  َوْلَیْعُفوا: ، وقال134

الفضائل في المعامالت التي دعا إلیها اإلسالم تكون سببًا مباشرًا في التآلف االجتماعي، وٕالى إقبال 

الناس على بعضهم وزیادة الروابط بینهم، فیشعر الذي یقدم خدمة لغیره كأنه یقدمها لنفسه األمر الذي 

ال یؤمن أحدكم حتى یحب : "یدفعه إلى إتقانها وتقدیمها في أحسن أحوالها؛ قال صلى اهللا علیه وسلم

على المفاسد وتقدیم  ، وبتحقق هذه الروح والنزعة الجماعیة یكون القضاء)428("ألخیه ما یحب لنفسه

  .المصالح في كل قول وفعل

وتعتبر قیم التسامح ضرورة مجتمعیة ملحة وأساس تقوم علیه كافة المجتمعات البشریة، إذ یزید    

  .التسامح من ترابط المجتمع الواحد

وال أبالغ إن قلت إن التحلي بقیم التسامح الیوم احد أهم ركائز بناء دولتنا، بما تحمل من معاني    

ْفَح اْلَجِمیَل﴾، ...﴿ الصفح الجمیل   ".85/سورة الحجر"َفاْصَفْح الصَّ

                                                 
 

  79م،ص2002دمشق، _ بسام بركة وآخرون، دار الفكر  :مالك بن نبي، مشكلة األفكار ،ترجمة )(1

  

  .2199: رقمقیة ،بكتاب السالم، باب االستحالب الر مسلم،  رواه(2)

  

  ."2564: رقمكتاب البر والصلة واآلداب ،باب تحریم ظلم المسلم ، بمسلم،  رواه(3)

 

  .13: رقم، ب..كتاب اإلیمان ، باب من اإلیمان أن یحب ألخه البخاري، رواه(4)
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الحقیقة أن الواقع اللیبي الیوم بما فیه من صراعات وخالفات جهویة وقبلیة وغیرها، بحاجة إلى      

والتعاون بین أفراد المجتمع، في ظروف حرجة ینبغي  هذه القیم تحقق أمنه وسالمته، وتعید روح اإلخاء

سورة "،َفَمْن َعَفا َوَأْصَلَح َفَأْجُرُه َعَلى اللَِّه ِإنَُّه ال ُیِحبُّ الظَّاِلِمینَ .أن تكون هي شعارنا الیوم 

  ".20/الشورى

یكون ثمة ئنا، ال وبالتأكید لیس فینا من هو معصوم، فإذا لم یسامح بعضنا البعض على أخطا     

  .، ویصبح المجتمع مفكك ومهدد بشتى أنواع العنف والتطرف واإلرهابوجود لالستقرار

في خضم األحداث التي تعصف بمجتمعنا من كل جانب، ال سبیل لنا إالَّ  بأنناهكذا یمكن القول    

  .أن ننتهج النهج القرآني في إشاعة روح التسامح واألخوة والمحبة والسالم

  :ـةالخاتمـــــــ

  ـ:اآلتیةتوصلت من خالل البحث إلى النتائج  

ا وذلــك بتهــذیب النفــوس وتزكیتهــ ،هــو ســلوك الطریــق إلــى اهللا عــز وجــل :أن الســلوك الصــحیح -1

 .وتطهیر القلوب ومعالجة أمراضها

 .میة والقوانین والمواثیق والعهودااللتزام بالقیم األخالقیة واجب تقرره الشریعة اإلسال -2

 .وتقبل األخر المخالف مهما كانت أفكاره ،واألیمان باحترام حقوقه كاملةنشر قیم التسامح  -3

توطیــد العالقــة بــین قــیم التربیــة الدینیــة واألخــالق فــي منــاهج التعلــیم وزیــادة التركیــز علــى القــیم  -4

 .المفیدة في المجتمع

 .تعزیز مبادئ وقیم التسامح عبر كل المؤسسات ذات الصلة بالعملیة التربویة -5

 .، خاصة ونحن مقبلون على بناء الدولةماسة لاللتزام بالقیم األخالقیة لیبیا في حاجةنحن في  -6

  التوصیات والمقترحات

ـــ االلتــزام بالكتــاب والســنة فــي مختلــف المجــاالت ،وفــي شــتي دروب الحیــاة ،فإنــه بقــدر اتبــاع هــذا 1

  .المنهج یكون االبتعاد عن مظاهر العنف وأشكاله

التعلیمیــة فــي بالدنــا العنایــة بتــدریس القــیم األخالقیــة فــي مختلــف مراحــل ـــ أقتــرح علــى المؤسســات 1

التعلیم ، وذلك لحاجتنا الماسة إلیها الیوم ،صونًا لها من االنحراف ،وحفظًا لها من االنسـیاق خلـف 

  .المناهج الفكریة الضالة

الدراســیة بــل  ـــ التعلــیم یجـب ال یقتصــر علــى الجانـب المعرفــي فقــط مثـل الحفــظ وتــدریس المقـررات2

إعــداد بیئــة لــتعلم المفــاهیم الوســطیة واالعتــدال والتســامح مــن خــالل التنویــع فــي األنشــطة المدرســیة 

  .الثقافیة واالجتماعیة وغیرها

  .ـ التركیز على  اإلعالم فهو له تأثیر كبیر في اكتساب القیم واألفكار المختلفة 3   
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  التنوع الثقايف واحلضاري بني اخلصوصية والعاملية قراءة فلسفية 

  )(میالد أبوراوي خلیل. أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــ

  :اإلطار العام للبحث. 1

 المقدمة  1. 1

إن قیاس المستوى الحضاري ألي أمة هو نتاج فهم اإلنسان لتراثه، وثقافته، وتفاعله   

ویتضمن هذا الناتج . المجموعةاالجتماعي في كل مرحلة من مراحل تاریخه على صعید الفرد وصعید 

عناصر وأبعادًا روحیة وفكریة ویشمل القیم والتقالید وأنماط الحیاة والفنون، وأشكاًال متنوعة من اإلبداع 

الثقافي الذي یمثل رمز الهویة وعنوان الذاتیة وتعبیر عن الخصوصیة التي تتمیز بها أمة من األمم أو 

  .ینفرد بها شعب من الشعوب 

وما تحمله من سیطرة ثقافیة وما تضمنه من وسائل تقوم ) العولمة ( كرة العالمیة إن طرح ف

على االستالب أو الضیاع والالهویة الذي یقذف بالضائعین بعیدًا عن أهلهم ووطنهم من خالل ما 

تشجعه أبواق العولمة بلغة جذابة لتترك الذین یستجیبون لخطابها بعیدین عن ثوابت مجتمعهم المعرفیة 

األخالقیة من خالل ما تطرحه من نهایة القومیة والدولة العرقیة وتحویل العالم إلى طرف منتج للقیم و 

  . والثقافة وطرف آخر مستهلك لها وكذالك من خالل رسم العالقة بین الذات واآلخر

والمجتمعات بما تزخر به من تنوع ثقافي هو ما یدفع إلى التدقیق في الخصوصیات الثقافیة      

والفلسفیة المتنوعة التي تشترك جمیعها في إنتاج مادة ثقافیة تحمل خصوصیة هذا المجتمع عن غیره 

لبًا من المجتمعات ،كما إن إهمال أي طرف من هذا التنوع هو إهمال لهذه الخصوصیة، والتي تؤثر س

على التطور الحضاري للمجتمعات، فكما هو معلوم أن الحضارات الكبرى التي عرفها تاریخ البشریة 

تتفاوت فیما بینها في موقفها من المادیة والروحیة، فمنها ما یغلب علیه الجانب المادي، ومنها ما 

بة من الحضارات التي یغلب علیه الجانب الروحي، ومنها ما یسوده التوازن بینهما، فهي سلسلة متعاق

تفتح المجال لما سوف یتلوها من حضارة، والذي أطلق علیه فالسفة الحضارة بالتماثل والتطابق، 

وانطالقا من العرض السابق فان الباحث اعتمد على .والتماثل والتطابق ال یدعان مجاًال للصراع

النظر إلیه لما یتناوله من  مجموع من العناوین التي تسهم في إثراء هذا الموضوع بالدراسة ولفت

مواضیع حساسة  تمس الخصوصیة الثقافیة للحضارات، وما تحمله من هویة یحاول الغرب جاهدًا 

  إذابتها في قالب العولمة، بأفكارها التي تحمل بین طیاتها استعمارا وٕاخضاعا لثقافات المجتمع اآلخر، 

                                                 

)(
  .االجتماععلم قسم الفلسفة و ، والعلوم مسالته، كلیة اآلداب، جامعة المرقب 
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في الموضوع األول الذي سیتحدث فیه الباحث عن الحضارة والثقافة من خالل تحدید المفهوم  كما 

خلق سیتناول في العنوان الثاني من هذه الدراسة عن أهمیة التنوع الثقافي والحضاري وما یمثله من 

لحضارة أما العنوان الثالث الذي حمل عنوان ا ذالك البعد الحضاري الذي أسس بنیان الحضارات

وما تمثله كل حضارة من فلسفة تختص بها عن غیرها من الحضارات أما  والثقافة من منظور فلسفي

الثقافة ودورها في توطید أركان الحضارة فقد وجد الباحث ضرورة عنوان والذي یحمل  الموضوع الرابع

ك توطید أركانها، أما من طرح هذا العنوان لما ارتأیت فیه من دور للثقافة في دعمها للحضارة، وكذال

الهویة الثقافیة بین الخصوصیة والعالمیة، والذي العنوان اآلخر الذي سیتناول فیه الباحث موضوع 

قادني طوعیة إلى أن الهویة هي ما تؤكده مسیرة الشعوب وتجاربها الحیة في النهضة المبنیة على 

والعولمة وجهان لعملة واحدة الغزو الخصوصیة، أما الموضوع الذي یلیه فسأتحدث فیه  عن العالمیة 

الثقافي على اعتبار أن العولمة جاءت الختراق الثقافات، ومن ثم غزوها والقضاء علیها أما أخر 

المواضیع والذي یحمل عنوانه الغرب ومدى استخفافه بالعقول االثنولوجیة والذي سیعرض فیه الباحث 

رسمت العالقات بین الحضارات التي تقودها وتتحكم بها مقوالت القوة، والصراع، والهیمنة الغربیة التي 

وال یتسنى للبحث في هذه . ، وتفرز لها أنماطا جدیدة لها من خالل عالقات السیطرة والهیمنة

المواضیع إال من خالل طرح تساؤل یمثل المفتاح الذي یفتح له بابًا لعله یهتدي به إلى بر األمان 

  .والذي یمثل مشكلة البحث

نجعل من جمیع الثقافات وما تمثله من خصوصیة بما فیها من تنوع خصب وبما بینها من  كیف   

دون إخضاعه للعالمیة  تباین وتأثیر متبادل جزءًا من التراث الذي یشترك في ملكیته البشر جمیعاً 

  ؟.والعولمة

  مبررات الموضوع 1. 2 

یة والعالمیة إذ أن التنوع یهدف هذا البحث لدراسة التنوع الثقافي والحضاري بین الخصوص

لیس هو العدید من الثقافات التي تمأل األرض فحسب وٕانما هو قبل ذلك تلك الروح الحضاریة  التي 

أبدعت هذا التنوع الضخم الذي ال یكاد یحصى من اإلفرازات الثقافیة  وٕان أیة مصادرة لهذا التنوع من 

للكیان اإلنساني بحسب حقیقته الوجودیة، وهي  خالل دمج هذه الثقافات في قالب عالمي واحد هي هدم

مغالطة لذات من یقوم بها قبل أن تكون مصادرة لحق إنساني یتمتع به كل فرد وجد على هذه 

  .إن هذه الورقة تحاول أن تقرأ هذا التنوع من ُبعد فلسفي راجیًا أن تقدم ما یفید القاري. األرض

  :المنهجیة 1. 3

ة البحثیة على المنهج التحلیلي، من خالل تحلیل األفكار التي اعتمد الباحث في هذه الورق

جاءت في  موضوع البحث وذالك لكي یتسنى للباحث الولوج في مشكالتها، وتنكشف مبهماتها، لتبدو 

  . بصورة واضحة ومتكاملة
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  . تحدید مفاهیمي..... الحضارة والثقافة تحدیـد .2

تمیز مفهوم الحضارة منذ ظهوره بغناه وتعقده إلى درجة اعتبرت العدید من التعریفات التي 

یتضمنها تعریف للحضارة جاءت في ست رموز وصفیة ، وتاریخیة ، ومعیاریة ، ونفسیة ، وبنیویة ، 

  . وتكوینیة 

ما بین الحضارة والثقافة هي من أبرز مظاهر تلك الكثافة في والواضح أن مسألة العالقة  

ولقد میز  1858و  1845األولى إلى المرحلة الواقعة بین عامي للمرة   التعقید والغنى ویعود طرحها

ما بینهما فجعل الحضارة معادلة للجوانب التقنیة والمادیة وجعل الثقافة معادلة " الكسندر دوهومبولت"

ولوجیة والمعنویة إال أن تطور الفكر االنتروبولوجي الذي ارتبط تقلیدیا بدراسة تاریخ للجوانب اإلیدی

الحضارات تخطى حدود هذا التمییز ومعالمه إلى معنى أوسع وأشمل الذي یرى أن الجوانب المادیة 

تنطلق من العالقات الداخلیة الجوهریة القائمة ما بین المظاهر  )1(والمعنویة في كل مركب متكامل

والنفسیة الموازیة لذالك " السوسیوثقافیة " إذ یشیر مفهوم الثقافة إلى البنیة . المادیة والمظاهر الثقافیة 

اإلنتاج المادي بما یخلق لدى أصحاب الثقافة إمكانیة التأثیر والسیطرة المتعاظمة على نشاطهم ، 

  .یطهم وٕانتاجهم المادي على نحو أو آخر ومح

وقد أعطى تطور الفكر االثنولوجي الثقافة أهمیة مركزیة في تعریف الحضارة من خالل ظهور 

التي انتشرت وشاعت تحت اسم االنتربولوجیا الثقافیة ال  )2(االنتربولوجیا الثقافیة االنكلو ساكسونیة

االنتروبولوجي الثقافي باسم تایلور  الذي كان أول من  تحت اسم االنتربولوجیا الحضاریة ولقد ارتبط

والفن،  الكل المعقد الذي یشتمل على المعارف، والمعتقدات،" صاغ مفهوم الثقافة وحدده بأنه

واألخالق، والقوانین، واألعراف، وغیرها من االستعدادات والعادات التي یكتسبها المرء بوصفه عضوا 

یف على حد تعبیر كلود لیفي ستراوس باالختالف الممیز بین اإلنسان في المجتمع ویرتبط هذا التعر 

والحیوان، أو الثقافة والطبیعة حیث یظهر اإلنسان صانع أدوات ، فتبدو عندئذ العادات والمعتقدات 

ومن هنا  )3(والمؤسسات تقنیات بین أخرى ذات طبیعة ثقافیة أي تقنیات في خدمة الحیاة االجتماعیة

إلى درجة أننا لم نلمس الیوم سیادة " الحضارة"یتضمن في االستخدام الفعلي مفهوم " ثقافةال" أخذ مفهوم

  . )4(في داللة واحدة" الثقافة"و" الحضارة"یسلم باستخدام " للحضارة "نوع من مفهوم ثقافي خالص 

للداللة على معان متعددة " الحضارة"أما في الثقافة العربیة واإلسالمیة یستخدم مصطلح 

  حیث توصف النظم أو . ختلفة ، والتي تشمل كل ما هو متحضر بالمقارنة مع ما هو همجيوم

                                                 
1 م1996.المركز الثقافي العربي : بیروت ). األنتروبولوجیا ( مدخل الى األنتولوجیا . جاك لومبار ترجمة حسن قبیسي -   

  . 3/4مجلة اآلداب العدد . ما بعد المركزیة األوروبیة من التفاوت الى االختالف ). 2000. (محمد جمال باروت - 2

  .وزارة الثقافة : دمشق. األنتروبولوجیا البنیویة ). 1977. (كلود لیفي ستراوس ترجمة مصطفى صالح - 3

  .238مجلة المستقبل العربي ،العدد. صراع الحضارات أم تعدد ثقافات ). 1998. (محمود أمین العالم - 4
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" حضاریة"للداللة على رقیها، ورفعتها، ومجدها، أو غیر " حضاریة"السلوك واألفكار بأنها 

  .للداللة على فقرها، وانخفاض مستواها

، وهي مشتقة من "حاضرة"مرادفة لكلمة " حضارة "القاموس العربي نجد أن كلمة وبالرجوع إلي 

وعندما تحدث ابن خلدون عما یشبه مفهوم ). سكان البادیة(، عكس البدو )أي سكان المدن "( الحضر"

التي تشیر إلى " العمران"الحضارة  أي التقدم المادي والمعنوي لإلنسان أو للمجتمعات استخدم كلمة 

لكنه نظر إلى هذا االزدهار من . ة األرض، ومن ثم ازدهار العمران، والفنون، والصنائع، واألفكارعمار 

عنده بالطور " الحضارة" وارتبطت .منظور تقلیدي جعل منه دورة ضمن دورات نشوء الدولة وانهیارها

  . ورفاهیةواألذواق، وتزداد أنماط المعیشة دعة  األخیر من العمران، الذي ترقى فیه العوائد،

إن العمران مرتبط عند ابن خلدون بنشوء الدولة واستقرارها ولكنه وجد بموازاة ذالك، عالقة 

ومن هذه الناحیة اقترب . أساسیة بین هذا االزدهار التابع الستقرار الدولة، وبین عدم انقطاع حبل العلم

منظور تطور العلم، وتراكم  ابن خلدون كثیرا من بعض النظریات الحدیثة التي تنظر إلى الحضارة من

  .)1(المعرفة والتقنیة البشریتین

وعندما اصطدم العرب المسلمون بالواقع الجدید للحضارة الغربیة من خالل حركة االستعمار 

في مقابل كلمة الحضارة وعملوا على استیعاب الخبرة والمعرفة الجدیدة القادمة " المدنیة"استخدموا كلمة 

م االجتماعیة من الحضارة الغربیة، من خالل محاولتهم االرتقاء التاریخي ببعض وسائل تنظیم حیاته

  . والفكریة، وحتى السیاسیة وأسالیب هذا التنظیم

إن الحضارة في مفهومها العام، هي كل شكل من أشكال : انطالقا مما تقدم یمكن أن نقول

تنظیم الحیاة البشریة، وهي بالتالي ثمرة جهد یقوم به اإلنسان لتحسین ظروف حیاته، سواء كان 

الثمرات مقصودا أم غیر مقصود، وسواء أكانت الثمرة مادیة أم المجهود المبذول للوصول إلى تلك 

ویتجلى . وبذالك تكون الحضارة حصیلة إیجاد عالقة خاصة، ونمط تعامل اإلنسان مع العالم. معنویة

وبناء . في اإلجابة عن التساؤالت، وتلبیة االحتیاجات التي تظهر إلى الوجود بوحي من هذه العالقة

كما إن اإلنسان منذ أن عاش بصورة جماعیة كان  .دو أیضا نوع من الحضارةعلى هذا المعنى فللب

یتمتع بصورة من صور الحضارة والتي هي في األساس فلسفة تختص بها كل حضارة وما تحمله بین 

    .دفتیها من ثقافة

  :التنوع الثقافي والحضاري - 3

الم أو في مجتمع أو مؤسسة عبارة عن وجود ثقافات مختلفة في الع  والحضاري التنوع الثقافي

  . والتنوع الثقافي هو مجموعة من الثقافات المتنوعة أو المختلفة، بدًال من الثقافات األحادیة .معینة

                                                 
العبر  مقدمة ابن خلدون الجزء االول من كتاب). 1992. (م كاترمیر.عبدالرحمن بن محمد بن خلدون ،تحقیق المستشرق الفرنسي أ - 1

  .مكتبة لبنان: بیروت . ودیوان المبتدأوالخبر 
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عبارة التنوع الثقافي یمكن أن تشیر أیضا إلى . الثقافات المتجانسة مثال الثقافة العالمیة، أو

وتستخدم في بعض األحیان عبارة . فات مختلفة وكَال منها یتبادل االحترام لهذه االختالفاتوجود ثقا

بمعنى تنوع المجتمعات البشریة أو الثقافات في منطقة معینة أو في العالم ككل وكثیرًا " التنوع الثقافي"

لى التنوع الثقافي في ما یقال أن الثقافات المختلفة تكون سببًا للعولمة وهو أن یكون لها أثر سلبي ع

  .العالم

وینشأ تعدد الثقافات في ظل الوجود أو القبول، أو التعزیز للتقالید الثقافیة المتعددة ضمن    

فالعدید من المجتمعات . اختصاص واحد، والذي یعتبر عادة نتاج الثقافة المرتبطة بالجماعات العرقیة

َا، وكثیر من هذه االختالفات ما زالت قائمة حتى التي ظهرت في العالم تختلف ثقافاتهم اختالفَا تام

كذلك االختالفات الثقافیة مثل اللغة واللباس والتقالید، وهناك أیضًا الكثیر من االختالفات . یومنا هذا

في المجتمعات في طریقة تنظیم أنفسهم، وفي تصورهم المشترك لألخالق، وفي طرق تفاعلهم مع 

  . البیئة

الحیاة اإلنسانیة خلق ذالك البعد الحضاري الذي أسس بنیان الحضارات  إن التنوع والتعدد في

فعلى الرغم من أن البشر متساوون في إنسانیتهم العامة وخصائصهم األولیة المشتركة ،فإنهم في 

حقیقة األمر متمایزون داخل المحیط البشري بدرجة أو أخرى وبالتالي أصبح التنوع والتعدد سمة من 

  .نسانیة والتي توزع على دوائر حضاریة متعددة ومتنوعةسمات ثقافة اإل

إن هذا التنوع یرتبط بقناعات اإلنسان وأفكاره ونمط سلوكه واتجاهه فكل إنسان هو الذي یقرر 

فالتنوع هو وصف لخلیط .ما یعتنق من دین وما یؤمن به من فكر وما یرتضیه لنفسه من ثقافة وسلوك

متعددة والتي تستند إلى مرجعیات مختلفة والى مناطق عدة في العالم متجانس من الثقافات المتنوعة وال

  .وتجمع بین ما هو ممیز وما هو دون ذلك من ثقافة الشعوب

یشیر مفهوم التنوع إلى اتسام الثقافة البشریة بسمة التنوع واالختالف للحضارة اإلنسانیة 

السلوك كاللغة والدین والقانون والفنون منقسمة في فعالیات متنوعة تتمثل في تعدد المعتقدات وقواعد 

والتقنیة والعادات والتقالید واألعراف فكل مجتمع یسعى جاهدا نحو الحفاظ على هویته وما یمیزه 

  ویعطیه خصوصیته واستقالله عن باقي الثقافات األخرى 

  :)1(فالتنوع الثقافي والحضاري یضمن

  .وتقالیدها وقیمهاالتعرف على الثقافات األخرى في عاداتها  -1

  .االعتراف بشرعیة الثقافات األخرى -2

                                                 
جامعة : عنابة. التنوع الثقافي وعالقته بالقیم التنظیمیة داخل المنظمات متعددة الجنسیات في الجزائر). 2015.2016. (عبدالمجید بكاي - 1

  .باجي مختار الجزائر 
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  .االحترام المتبادل بین الثقافات وتطور النقد الذاتي -3

  .إعطاء فرصة جدیدة تضمن وتحقق الحریات والمساواة بین الثقافات المختلفة -4

أرقى الممیزات البشریة التي تكون في العادة سالحا دو حدین یعتبر التنوع الثقافي والحضاري واحد من 

فكلما كانت النظرة إلیهما بطریقة ایجابیة كانت تبعیتها ایجابیة أما إذا كان التعاطي معهما بتلك النظرة 

  .المتخلفة السلبیة كانت نتیجتها تدمیریة ال فائدة فیها

ها األلوان كل حسب طبیعته وخصوصیته إن هذا التنوع جمیل كجمال ألوان الطبیعة تتناغم فی

فهذا التنوع یشیر إلى االختالفات بین المجتمعات اإلنسانیة في األنماط الثقافیة السائدة فیها من خالل 

أصالة وتعدد الهویات الممیزة للمجتمعات التي تتألف منها اإلنسانیة فهي مصدر للتبادل واإلبداع كما 

رة التنوع البیولوجي بالنسبة للكائنات الحیة وبهذا المعنى فان أنها ضرورة للجنس البشري مثل ضرو 

التنوع الثقافي والحضاري هو التراث المشترك لإلنسانیة وینبغي االعتراف به والتأكید علیه لصالح 

  .أجیال الحاضر وأطفال المستقبل

  :الحضارة والثقافة من منظور فلسفي - 4

أن تستند إلى فلسفة معینة، وهذه الفلسفة هي لكل حضارة فلسفتها، فال توجد حضارة بدون 

التي تحدد ماهیة الحضارة وتمیزها عن الحضارات األخرى، والفلسفة كما هو معلوم عملیة ذهنیة، 

والحضارة بدورها أیضا تؤثر في األعمال الذهنیة، وهناك سمة تبرز أكثر من السمات األخرى لتمییز 

االنجازات الفكریة والعلمیة " الحضارة على األنشطة الذهنیة الحضارة ، وهي القیمة التي تضیفها تلك 

والدور القیادي الذي تنیطه باألفكار في الحیاة البشریة، ولعل أهم هذه األفكار هي النظم " والجماعیة 

الدینیة ، ثم التأمالت الفلسفیة والمثل العلیا التي صاغها اإلنسان وتصوراته للكمال الذي یمكن أن 

. األفراد والشعوب واإلنسانیة ككل، والمتطلبات التي یبنیها على أساس تلك الحضارات یكون علیه 

والتساؤل حول بلوغ الكمال وتربیة الجنس البشري یظهر هنا، فأولئك اللذین یؤكدون فكرة إمكان بلوغ 

مبدأ  الكمال هذه قد تنبئوا بشيء عن طبیعة الروح، شيء یقول إن طبیعتها هي أن یكون قانون وجودها

  .)1(اعرف نفسك

فالفلسفة إذن ملتصقة بالحضارة ، وٕان الحضارة نفسها ولیدة الفلسفة ، مثلما كانت سببًا في والدة 

الفلسفة ، إذن ال یمكن تصور قیام حضارة أصیلة دون فلسفة بمستواها ، وهذا ما دفع أحد المفكرین أن 

لى الحضارة ، واختالف الحضارات على هذا یعد الفلسفة قوة تاریخیة حاسمة تقترن بكل تغییر یطرأ ع

  . )2(االعتبار، متأت من االختالفات الفلسفیة التي تنشأ بموجبها

                                                 
دار المعرفة للطباعة : بیروت . ضوء فلسفة الحضارة ، دراسة تحلیلیة نقدیة السیاسة الدولیة في ). 2009. (كامران احمد محمد االمین - 1

  .والنشر والتوزیع 
  .دار اآلفاق العربیة : بغداد. الحوار الفلسفي بین حضارات الشرق القدیمة وحضارة الیونان ). 1985. (علي حسین الجابري - 2
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في الحقیقة من القرن الثالث حتى السادس ظهرت أفكار أخالقیة وفلسفیة على جانب كبیر من      

ذه األفكار األخالقیة والفلسفیة علمت الشعوب واألفراد كیفیة التصرف وبناء التطور والتشعب وه

العالقات مع الغیر وقد أخذت هده األفكار والفلسفات مكانها تحت ظروف اجتماعیة وحضاریة متباینة 

وكما یقول فروید أن الذات األخالقیة العلیا ألیة حضارة تنشئ بالطریقة نفسها التي تنشئ فیها الذات 

ألخالقیة عند الفرد وهذه الذات األخالقیة للحضارة ترتكز على ما تتركه الشخصیات العظیمة من ا

تعالیم وأفكار وانطباعات وما یتركه المفكرون والمبدعون والنظرة المتوازنة للمجتمع والكون ولكن ما 

  .یؤخذون علیه هو الدوغمائیة في التفكیر 

اءته لإلحداث والتطورات التي شهدها المجتمع حاول كل باحث تفسیر الحضارة حسب قر     

ویبدو أن العالقة بین الحضارة والثقافة هي محور . البشري ، وحسب الزاویة التي نظر فیها للحضارة 

التناقض واالختالف في تحدید معنى متفق علیه للحضارة، أي إشكالیة العالقة بین الجانب المادي 

ة والثقافة كالهما یشیر إلى مجمل أسلوب الحیاة لدى شعب فالبعض یعد الحضار . والروحي للحضارة

ما، والحضارة هي الثقافة على نطاق أوسع، وكالهما یضم المعاییر والقیم والمؤسسات وطرائق 

وهناك من یعد الحضارة فضاء أو .التفكیر، التي علقت أجیال متعاقبة أهمیة أساسیة في مجتمع ما

أو بأنها نظرة مركزة إلى العالم والعادات والبنى . صفات الثقافیةمساحة ثقافیة، أي مجموعة من الموا

الثقافیة التي تكون نوعا من الكل التاریخي والذي یتعایش مع ظواهر أخرى متنوعة، أو هي نوع من 

  .)1(وسط أخالقي یضم عددًا معینًا من األمم ، وكل ثقافة فرعیة هي جزء من أجزاء هذا الكل

الحضارة تنفرد بعالقة خاصة بینها وبین سائر العلوم إال أنها ال تفهم مع إن هناك من یرى أن 

أي الحضارة من خالل المجاالت السابقة فحسب ، بل إن هناك عالقة عكسیة فالحضارة تؤثر تأثیرا 

 هائًال على سلوك األفراد والجماعات من الوجهة االجتماعیة والنفسیة مثلما تتأثر هي بهذا السلوك

  . )زكریا(

فكل الحضارات لها خصائصها الخاصة بها والنابعة من تاریخها ووضعیتها الجغرافیة وعالقاتها 

  .الخاصة بالدول والحضارات األخرى، ویمكن أن تؤثر كل هذه العوامل في قدرة الحضارة على التطور

ترتبط بالجانب المادي للحضارة وكما هو معروف لها وجهتي نظر حول مفهومها ، األولى 

ونستطیع أن نعد هذه إحدى العناصر المعقدة في . والثانیة بالجانب المعنوي أي الثقافیة موضوع بحثنا

العالقة بین جانبي المادیة والروحیة للحضارة، فالجانب المادي والثقافي انصهرا بدرجة كبیرة في إطار 

تأثیراتهما المتبادلة في بعضهم البعض، وهذا ومن الصعب الفصل بینهما ولكال الجانبین  الحضارة،

التمازج یعطي طابعًا خاصًا وفریدًا لحضارة معینة، ویجعلها مختلفة ومتمیزة عن الحضارات األخرى 

  ألنه یرتبط ارتباطا عضویا بتطور المجتمع ویضفي طابعه علیه، حیث األفكار والنظم والعلوم 

                                                 
. صدام الحضارات واعادة بناء نظام عالمي جدید ). 1998. (محمد خلف صموئیل هنتنغتون ترجمة مالك عبید ابو شهیوة و محمود - 1

 .الدار الجماهیریة للنشر والتوزیع واالعالن : طرابلس
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والمجتمعات تنمو وتتطور من طور البساطة وعدم النضج إلى طور التقدم والنضج، وهذا ما 

جرى التأكید علیه عند الكثیر من المفكرین اللذین كتبوا في هذا الموضوع، وأصبح بحكم المقرر في 

من  معظم نظریات تفسیر الحضارة أو بتفسیر كل حضارة بطبیعتها وبالیاتها وخصائصها الذاتیة، التي

الخطاء استخدامها مع حضارة أخرى، مما یتعذر معه حتى المقارنة السلیمة، وهذا واضح في أي حقل 

من الحضارة إذا أخذناه ونظرنا إلیه نظرة تاریخیة شاملة كمًا ونوعًا واعتمادا على واحد من تعریفات 

  "ه الثقافي نظام اجتماعي یعین اإلنسان على الزیادة في إنتاج" الحضارة والقائل بأنها 

إن الحضارة تنتج نفسها، كما إن الثقافة تنتج نفسها بنفسها، بفعل وحدة العالقة بین الثقافة والحضارة   

  . )1(في مضمار جدل الوحدة بین الفكر والعمل

فالحضارة هي الصفة أو الحالة الناتجة عن انجازات رائعة یحققها مجتمع من المجتمعات ، وتعني  

عینة ظهرت خالل التاریخ في مجتمع واحد أو في مجتمعات متصلة، وتتطلب قدرًا مجموعة انجازات م

  .)2(معینًا من السیطرة على الطبیعة أو مستوى الئقا من العیش

جمیعنا یعي تمامًا أن اإلنسان هو كائن مثقف قبل أن یعي معنى الثقافة، بل قبل أن یدرك 

الختالف وكنهه، والمآل الذي یؤدي إلیه، فالوعي االختالف بین أفراده، وقبل أن یفهم معنى ذالك ا

حالة متقدمة في الجنس البشري، والتنوع قد نشاء نتیجة حاجة اإلنسان إلیه، فاإلنسان البدائي وهو ینوع 

في اختیار السكین الحجري الذي یدافع به عن نفسه، أو یهجم به على فریسته، أو یجتز بها قوته، لم 

إال  بكون فطرة الحاجة قد دفعته إلیه، فضًال أن یعي بأنه یؤسس لثقافة یكن یعي سبب اختیاره هذا 

  .ما، أو فلسفة یتبناها أحفاده باسم التنوع الثقافي

وان كانت الحاجة قد دفعت اإلنسان إلى إیجاد ثقافته وتنوعها ، فانه كذالك كان مدفوعًا نتیجة 

حبه للتملك، فحب التملك هو غریزة أخرى دفعت باإلنسان إلى أن ینوع في ثقافته، فلما ابتدع اإلنسان 

أخرى تمامًا كما كان  أدواته األولى، كان علیه أن یحتفظ بها وال یسلمها لغیره، فهو سیحتاج إلیها مرة

یحتفظ بقوته، فهو ال یرید أن یسیطر علیه شخص آخر وهذا ما تطور عبر حقبه التاریخیة التالیة إلى 

ما یعرف بالملكیة الفكریة أو الثقافیة والتي تساهم في توطید حضارة عن غیرها من الحضارات األخرى 

ثقافة الجانب المعنوي في توطید أركان وهذا ما یدفعنا إلى طرح سؤال عن الدور الذي تقوم به ال

  ؟ .الحضارة وٕاظهارها بالقوة والتمیز عن باقي الحضارات األخرى

  :الثقافة ودورها في توطید أركان الحضارة - 5

إن العالقة بین الحضارة والثقافة عالقة وطیدة، حتى في بعض األحیان یستخدمان كمترادفین 

  فالثقافة تنكمش حتى تصیر . هة الثقافة وبوصفها مقابًال لهاوتطرح الحضارة في بعض األحیان بمواج. 

                                                 
  ).آفاق عربیة (دار الشؤون الثقافیة العامة : بغداد. تأمالت في الحضارة واالغتراب ، الطبعة االولى). 1986. (عزیز السید جاسم - 1
دار : بیروت . في معركة الحضارة ، دراسة في ماهیة الحضارة واحوالها في الواقع الحضاري ، الطبعة الثانیة ). 1973. (قستنطین زریق - 2

 .العلم للمالیین 
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معبرة عن مجرد تلك األفكار والمبتدعات اإلنسانیة المتعلقة باألساطیر والدین والفن واألدب، 

، والثقافة )1(والتكنولوجیةفي حین تدل الحضارة على اإلبداعات اإلنشائیة المتعلقة بمجال العلوم المادیة 

إحدى األدوات الرئیسیة لترابط المجتمع ، ویضفیها سیماء خاص بها بحیث تختلف عن المجتمعات 

لذالك تؤدي الثقافة دورا بارزا في تكوین وجهة نظر المجتمع إزاء المجتمعات األخرى وكیفیة . األخرى 

ات األخرى ، فیرى البعض في الثقافة أنها ومن ثم كیفیة تعامل الحضارة مع الحضار . التعامل معها 

كل ما یتصل بمقومات الفرد والمجتمع من النواحي الفكریة والسلوكیة االجتماعیة، وهي كل ما تنطوي 

  .على المعرفة في العقائد والفن واألخالق والقانون والعرف وغیر ذالك من القدرات

ر الشعب، فهي بالتالي تشتمل على مجموع فالثقافة هي الطریقة التي بموجبها یعیش ویفك        

وهي خاصة به ونابعة من ظروفه . عاداته وفنونه ومؤسساته والمفاهیم والقواعد التي یعیش بموجبها

واحتیاجاته وبیئته وتطور بالده التاریخي والحضاري، فالثقافة هي كل ما یتعلق بشؤون الحیاة والناس 

. حصیلة عمل اجتماعي للشعب من خالل عصوره الطویلة  في العلوم والفنون واآلداب، ومن ثم فهي

ولكل فرد جزء من ثقافة وطنه وعصره الن الثقافة تكتسب اكتسابا بالتلقي حینا واالستنباط حینا آخر 

وثقافة األمة العامة تتجه إلى ابتالع الثقافات الفرعیة والثقافة . یقیم المجتمع ومؤسساته ونظمه وعالقاته

لى القضاء على الثقافات المحلیة، وعندما یكتمل تكوین الثقافة العالمیة، تصبح العالمیة تتجه إ

  .   )2(الحضارة تمجد على قوالب معینة ویبدأ تدهورها

فالثقافة هي البیئة الرئیسیة لحیاة المجتمعات وتتمتع بالصورة النموذجیة وقوة االختیار اتجاه 

وشبكة المعاني للناس وتقوم بتصمیم الشخصیة الذاتیة  الشخصیة، وتقدم الثقافة نظام القیم والمعاییر

ورسم الصورة النموذجیة لها إلى حد كبیر من خالل التصمیم وتكییف األوضاع وفقًا للحاجات 

لذالك تتأثر كل جوانب حیاة البشر بالثقافة التي قررت وجود اإلنسان وجسدت أسلوبه . االجتماعیة

وأسلوبه في حل مشاكله، إلى أن یصل إلى طریقته في تخطیط الذاتي وأسلوب تفكیره وطریقة سلوكه 

وٕانشاء مدنه الخاصة به وتتكون نتیجة للتراكم التاریخي ذخیرة ثقافیة لدى كل المجتمعات، وعندما یتنبه 

أبناء حضارة ما إلى ضرورة المحافظة على شخصیتهم وٕاحیاء تراثهم وخصائصهم، یلجئون إلى هذه 

بها ویغذون آمالهم بما تتضمنه من المشاعر الدفینة والخبرات المختزنة، هذا  الذخیرة، ویغنون نفوسهم

  . )3(یدل على أن الثقافة هي وجه أصیل  ووافر التعبیر ألیة حضارة من الحضارات

فضًال عن ذالك فان نشوء ثقافة حیة خاضعة لعوامل متعددة تاریخیة واجتماعیة واقتصادیة 

   تتوافر آلخر، ویمكن أن تظهر في حقبة معینة وتفتقر إلیها في حقبة وسیاسیة، وقد تتوافر لمجتمع وال

                                                 
  ).بیة آفاق عر (دار الشؤون الثقافیة العامة : بغداد. تأمالت في الحضارة واالغتراب ، الطبعة االولى). 1986. (عزیز السید جاسم - 1

  .دار كندي للنشر . مدخل الى تاریخ الحضارة ،الطبعة االولى). 1989. (شحادة الناطور وآخرون - 2

دار : بیروت . في معركة الحضارة ، دراسة في ماهیة الحضارة واحوالها في الواقع الحضاري ، الطبعة الثانیة ). 1973. (قستنطین زریق - 3

 .العلم للمالیین 
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أخرى، لذالك أیضا لم تنشا عبر التاریخ إال ثقافات كبرى محدودة، وقلیل منها أتیح له أن 

یصل بها إلى مصاف الحضارات الكبرى ولكن یطور منظوماته الروحیة والعقلیة واألخالقیة والعلمیة و 

  .إلى أي مدى یمكن أن یستفید األفراد المنتمون إلى ثقافة واحدة من فرض قیمهم على اآلخرین 

ال یمكن تحقیق النجاح باستخدام حوافز سیاسیة أو اقتصادیة إلكراه أفراد مجتمع أخر على 

بوسعه للحفاظ على قیمه األساسیة الخاصة لو تبني طریقة تفكیر خاصة فالمجتمع البد له أن یبدل ما 

والعالقات الثقافیة ألي مجتمع توثر في تقویة ". العولمة"أنها تغیرت تحت تأثیر الحداثة والعالمیة 

واستقرار الجانب الروحي لهذا المجتمع، وهذه الروحیة تحدد شكل المجتمع، وهذا التحدید یكون فقط في 

متلك الوعي بذالك ویعترف بهذه العالقة من جدید، والتي لها صفة حالة ما إذا كان هذا المجتمع ی

  .جذابة ومدهشة

وهكذا فان الحضارة هي ارفع تجمع ثقافي للبشر وهي اشمل مستوى للهویة الثقافیة ال یفوقها 

من حیث تحدیده الهویة الثقافیة إال الذي یمیز اإلنسان عن غیره من األنواع األخرى من الكائنات 

على سطح الكرة األرضیة ویمكن تحدیدها وتعریفها بكل من العناصر الموضوعیة مثل  الموجودة

التاریخ والدین والعادات والمؤسسات وبالتمایز الذاتي للبشر، ولدى البشر عدة مستویات للهویة، من 

ي والحضارة التي ینتمي إلیها هي المستوى االشمل واألعم للتمایز والذ. حیث الوطن والدین والمذهب

ومن الواضح أن الحضارات تتمازج وتتداخل فیما بینها وربما تضم حضارات فرعیة، . یعرف به بشدة

وفي الوقت الذي نادرًا ما تنقسم فیه الحدود بین الحضارات بالحدود الواضحة إال إنها مع ذالك فان 

تنقسم وتندمج الحدود بین الحضارات هي حدود حقیقیة، فالحضارات كیانات دینامیكیة تصعد وتسقط و 

  .)1(، وتختفي وتدفن تحت رمال الزمن

فالمجتمعات والحضارات عبارة عن توازن دینامیكي بین ثالثة عناصر أو ثالث قوى اجتماعیة         

وهي الدین والدولة والثقافة وتوجد هذه العناصر الثالثة في الوقت نفسه في جمیع مستویات التفاعل 

تتصادم أو تتصارع مع بعضها، تنتج أزمة في جمیع األحوال، وتؤثر  المتبادل، ومع ذالك فهي عندما

في كل الناس والمجتمعات، والتطورات التي كان یمكن أن تأخذ قرونا تمر بسرعة مثل الشبح في 

  . )2( أشهر أو أسابیع ویتم تحققها

  :الهویة الثقافیة بین الخصوصیة والعالمیة - 6

تعتبر الهویة موقف فكري سیاسي اجتماعي ثقافي، قبل أن یكون مجرد مصطلح یشیر إلى 

مجموعة "جملة من األشیاء، تتسع أو تضیق حسب رؤیة المفكرین ویعرف محمد عباس الهویة بأنها 

  السمات الفكریة والوجدانیة والروحیة والوطنیة والثقافیة التي تشكل في مجملها إطار مرجعیا جمیعا 

                                                 
  .مكتبة مدبولي. االسالم والغرب آفاق الصدام ،الطبعة االولى). 1995. (ن، ترجمة مجدي شرشرصامویل هنتجت - 1

  .المجلس االعلى للثقافة . فكرة االطمحالل في التاریخ الغربي ). 2000. (آرثر هیرمان ، ترجمة طلعت الشایب - 2
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،یعرف ویقدم األفراد والجماعات أنفسهم من خالله، في تفاعلهم مع اآلخرین ،وعلیه فان مفهوم 

  .؟ )1(من أنا ،ومن أكون مقارنة مع األخر: الهویة یتضمن اإلجابة على سؤال

التعرف على عالقة الثقافة أما عن مفهوم الهویة الثقافیة فان اإلجابة على هذا السؤال تقتضي 

بالهویة فالناظر لمفهوم الهویة یرى أن الثقافة جاءت بوصفها احد مكونات الهویة إال إن هناك 

الكثیرون ینظرون إلى الثقافة باعتبارها العامل الحاسم في مفهوم الهویة یؤكد حمدان على أهمیة الثقافة 

كثیرا من عناصرها الثقافیة العامة ،والتي تشمل  عندما تفقد مجموعة من الناس"في حفظ الهویة ،یقول 

مجموعة العادات واألنظمة والقوانین واألسالیب واألدوات والتقالید واألعراف التي تمارسها معظم أفرادها 

،كأنواع الطعام المحلیة واللباس الوطني واللغة وأسالیب تحیة ومخاطبة األفراد بعضهم البعض 

نیة والخاصة ،وتشمل مجموع العادات والتقالید واألنظمة واألسالیب التي والمعتقدات والممارسات الدی

  .)2(تحتفي بها حزب أو فئة أو طبقة محددة في المجتمع

فإذا كانت الهویة هي مركب السمات أو األحاسیس أو أي شيء أخر، فهي خصوصیته     

لیة هي الثقافة ، ومن ثم فان وكیانه المتفرد في مواجهة اآلخر ،فان الذي یساعد على انجاز هذه العم

موقع الثقافة هو موقع أساسي بالنسبة للهویة فالثقافة إذا هي اإلطار العام الذي تتشكل فیه هذه الهویة 

ولكن السؤال هنا والذي یطرح نفسه عن ما مدى قدرة الثقافة والتي تحمل على عاتقها صفة التقوقع في 

  مواجهة اآلخر؟

ا السؤال اتجاهان أساسیان، ینطلق األول من رفض تام إلمكانیة یبرز في اإلجابة على هذ    

على ذاتها ،وتتعدد الدعوى التي یعتمد علیها هذا االتجاه القائل باستحالة " الهویة_انغالق الثقافة "

لیست مجموعة من المكونات "االنغالق والتقوقع على الذات ،فالثقافة أوال وحسب وجهة نظرهم 

لجامدة المطلقة والمنغلقة الساكنة التي تصلح لكل زمان ومكان وبناء على ذالك فال والعناصر الثابتة وا

وجود لشيء اسمه المحلیة أو الخصوصیة ألنه في نظرهم إن الثقافة لیست سوى األخذ والعطاء والمد 

  .)3(والجزر والمبادلة ،والفكر ال یمكن قوقعته، وٕاال اختنق ومات

لة تقوقع الثقافة یقوض إمكانیة االنغالق في مواجهة اآلخر ومن هنا فان التأكید على استحا

هو أمر مستحیل لم یعد باإلمكان الحدیث  فمحاولة الثقافة المحلیة الوطنیة عزل نفسها والتقوقع ثقافیا،"

عن ثقافة منعزلة وصافیة، تكتفي بنفسها وتجدد ذاتیا بدون االحتكاك باآلخر أو األخذ من ثقافات 

إال  یار العزلة الثقافیة كاستراتیجیه أمر ال طائل منه فهو ال یبعد الثقافة عن المواجهة،، فاخت)4(خارجیة

  إلى حین ،وكثیرا ما تدخلها عزلتها في مواجهات اعنف قد تأخذ شكل الحروب عندما تكون المواجهة 

                                                 
 .المجلس االعلى للثقافة : لقاهرة ا. العولمة وقضایا الهویة الثقافیة ). 2006. (ماهر عبدالعال الضبع - 1

  .دار التربي الحدیثة : عمان . الثقافات االجتماعیة المعاصرة ،مقوماتها في التربیة واالنسان والمجتمع ). 1989. (محمد زیدان حمدان - 2

  .الدار الجماهیریة للنشر : سرت. الحركة والسكون وفصول اخرى ). 1998. (علي فهمي خشیم - 3

  .المرجع نفسه) 1998. (مي خشیمعلي فه - 4
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ما تكون المواجهة من الداخل فاالنغالق الذاتي كان ممكنا عند أو شكل الثورات، من الخارج،

  .في التاریخ القدیم، ولكنه بات مستحیل في التاریخ الحدیث ،حیث العالم قریة الكترونیة صغیره 

وعلى النقیض من االتجاه السابق، یبرز فریق آخر یحذر من خطورة هذا االنفتاح، ویؤكد على 

ال یعني بأي حال من  هذا االنفتاح فاالنفتاح على الثقافات األخرى،فكرة الغزو الثقافي التي تصاحب 

األحوال أكثر من إتاحة الفرصة لغزو جدید ال یختلف في جوهره وأثاره عن الغزو التقلیدي التي شهدته 

  . )1(المجتمعات العربیة عبر تاریخها الطویل

الطرح الذي عرض آنفا بین یرى الباحث على أن كثیر من طروحات مفهوم الثقافة، ومنها 

اتجاه مؤید لالنفتاح واتجاه مغایر رافض له یؤكد على أن الهویة تعتبر احد السمات الملحقة بالثقافة 

،فال هویة بدون ثقافة، فتعریف الیونسكو یقر بوجود خصوصیات للثقافة في مواجهة الثقافات األخرى 

ي تجعل المركب الثقافي یختلف من مجتمع إلى ،ومن هنا فان الهویة الثقافیة هي السمة الخاصة الت

أنها مجمل الظروف االقتصادیة والسیاسیة والتاریخیة واالجتماعیة والنفسیة، التي تعطي لهذا  آخر،

المركب الثقافي خصوصیته ،وتشكل نظرة أصحابه إلى اآلخر ،دون أن یعني ذلك االنغالق أو التقوقع 

ي الخصوصیة القابلة دائما لتطویر نفسها من خالل تفاعلها الحي أو یعني االنفتاح والذوبان ،ولكن تعن

والخالق مع مستجدات العصر، في عالقة جدلیة، ال تأخذ فیها فقط بل تأخذ وتعطي في تفاعل مثمر 

  .یحفظ لها خصوصیتها ویحمیها من الموت

عة قطی"من ناحیة أخرى فان تعددیة العموم والخصوص في الحضارات اإلنسانیة ال تعني 

یقف بین الواحدیة الحضاریة وبین التضاد المطلق بین الحضارات انه تمیز " تمیز "وٕانما هي " التضاد 

یقوم على ساقین اثنتین ساق العموم القائم فیما هو مشترك إنساني عام في حقائقها وقوانینها بتغایر 

ثمرات تجاربها، مهما  عقائد وحضارات الباحثین فیها، وذالك لثبات موضوعات هذه العلوم، وتماثل

یمثل رصیدا "مشترك إنساني عام "ففي هذه نكون بإزاء .تعددت وتغیرت هویات وثقافات القائمین بها 

  .عبر الزمان والمكان للعموم الجامع بین مختلف الحضارات اإلنسانیة،

العموم والخصوص بین الحضارات، فهي ساق "تمیز"أما الساق الثانیة التي یقوم علیها 

وصیات في الهویات والثقافات والفلسفات  ومیادین هذه الخصوصیات هي العلوم اإلنسانیة، التي الخص

تتغایر بتغایر موضوعاتها النفوس اإلنسانیة، والتي تتلون وفق المواریث والعقائد والفلسفات والعادات 

قیقة ونفس القانون، وٕاذا كانت التجارب المادیة تكرر على المادة فتثمر ذات الح.واألعراف والتقالید 

.. رغم التكرار، ورغم تغایر هویات القائمین على هذه التجارب ، لثبات وحیاد المادة موضوع التجارب

فان التجربة الفنیة أو الشعریة أو الروحیة ، وكذالك االجتهاد في العلوم اإلنسانیة یستحیل التماثل فیها 

  ت النفس اإلنسانیة لیس لها ثبات وال حیاد المادة الن موضوعا عند تكرارها حتى لدى اإلنسان الواحد،

                                                 
  .دار زوقات للنشر : دمشق. نحن وثقافة االخر ). 1979. (جمیل سالم - 1
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فعلى العموم الذي یمثل نطاق المشترك اإلنساني العام في الفكر اإلنساني وعلى .الصماء 

واإلنسانیات یقوم على التمایز الذي یمثل معیار الخصوص الذي یمثل التعددیة في الهویات والثقافات 

  .    )1(التعارف بین الحضارات المتعددة لألمم والشعوب

غیر أن . إن موضوع الهویة الثقافیة هو من بین الموضوعات الكبرى التي تحتاج إلى تحلیل 

اهن هناك أزمة هناك مشكالت نظریة ومنهجیة متعددة ویكفي أن نشیر إلى انه في أوروبا في الوقت الر 

هویة حادة ،الن االتحاد األوروبي وان كان قد نجح في المجال االقتصادي والسیاسي إال انه فشل في 

  .)2(فرض دستور واحد على كل الدول األوروبیة ومعنى ذالك إن الهویة األوروبیة ما زالت منقسمة

سیرة الشعوب وتجاربها وأخیرا یبقى الحرص على الهویة والذات الوطنیة أمرا محتوما تؤكده م

الحیة في النهضة المبنیة على تلك الخصوصیة، سیما حین تكون تلك الشعوب ذات حضارة، أو 

لكن مسیرة النهضة البشریة أیضا تؤكد شیئین  .تضطلع بدور محوري ثقافیا وسیاسیا بین جیرانها

  .مهمین

وممارسة فعل  أن الحرص على الهویة والخصوصیة ال یمنع أبدا من مراجعة الذات، أولهم   

المساءلة كخطوة مهمة في أي رقي، خاصة في ظل المتغیرات العدیدة التي ظهرت بكثافة على واقع 

حیاتنا في نواحیها الفكریة واالجتماعیة والسیاسیة، األمر الذي یجعل الركون للثابت والقار دعوة 

  . للتأخر

أن الحرص على الذات والخصوصیة إذا المس حدود الشطط قد یؤدي بأصحابه ربما دون أن وثانیهم 

یعوا ال إلى التخلف بمجتمعاتهم فحسب، وٕانما إلى الصدام مع المختلفین معهم، ومن ثم إشاعة جو من 

  .   )3(االرتیاب الذي یصل إلى حد الخصومة بین دعاة الذات وأنصار اآلخر

و ما یتیح للغرب من استخدام شتى الوسائل لسیطرة علینا سواء عسكریا أم اقتصادیا أو حتى وه       

  . ثقافیا من خالل طرح فكرة العالمیة والعولمة التي تحمل بین طیاتها غزوًا ثقافیاً 

  :الغزو الثقافي"العالمیة والعولمة وجهان لعملة واحدة : 7

ألخیرة ،جاءت فكرته األساسیة من ازدیاد العولمة مفهوم ومصطلح انتشر في السنوات ا

العالقات المتبادلة بین األمم سواء المتمثلة في تبادل السلع والخدمات أو في انتقال رؤوس األموال أو 

في انتشار المعلومات واألفكار وسرعة تدفقها أو في تأثر امة بقیم وعادات وتقالید وقواعد غیرها من 

  .)4(األمم

                                                 
  .دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع : المنصورة . عالمنا حضارة ام حضارات ). 1997. (محمد عمارة - 1

  .الهیئة المصریة العامة للكتاب : القاهرة . ة وتفكیك للخطاب الدیموقراطیة وحوار الثقافات ،تحلیل لالزم). 2007. (السید یسین - 2

الهیئة المصریة العامة للكتاب : القاهرة . تجدید الخطاب الثقافي نقد الذات واالخر في الفكر العربي المعاصر ). 2007. (سعید الالوندى - 3

. 

  . ات سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة ونفسیة معجم مصطلحات عصر العولمة ، مصطلح. اسماعیل عبدالفتاح عبدالكافي - 4
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العولمة ما "عولمة األفكار والقیم والعادات أي عولمة الثقافة، وهذا ما یشیر إلیه أیضا هذا التعریف 

هي إال رسملة العالم وتتم السیطرة علیه في ظل هیمنة دول المركز وسیادة النظام العالمي الواحد 

ف القومیات وٕاضعاف فكرة السیادة الوطنیة وصیاغة ثقافة عالمیة واحدة تضمحل إلى وبالتالي إضعا

  .جوارها الخصوصیات الثقافیة 

من مظاهر العولمة إقصاء وتجاوز أن تكون الثقافة ثقافتین استعماریة امبریالیة ،وثقافة وطنیة    

لمة الذي یجعل الثقافة صنفین تحرریة، فالتصنیف الذي ترید تكریسه من خالل تأثیر إیدیولوجیا العو 

هما االنفتاح والتجدید وثقافة االنكماش والجمود، وعلیه نستطیع القول إن مظاهر العولمة الثقافیة تعمل 

على تواجد االنفتاح الثقافي على الثقافة الغالبة وتبنیها، والعمل على جمود الثقافات األخرى وانعدامها، 

األشیاء تسمیة أخرى ال تتوافق مع العولمة ومقاصدها  وكذالك إقصاء كلمات ومصطلحات تسمى

كالعبارات المتمثلة في االستقالل والتحرر، الوحدة والتنوع، التمسك بالثوابت وبالتالي ممارسة نوع من 

ثقافة التكیف  اإلقصاء اإلیدیولوجي لعبارات ومفاهیم وتعویضها بعبارات أخرى مثل ثقافة االنفتاح،

  . )1(على الثقافات المتعددة والثقافات الخاصة بالشعوب وعلیه محاولة القضاء

من مخاطر العولمة على الثقافة هو تكریس االستتباع الحضاري واالختراق الثقافي محاولة في     

ذالك بسط نفوذها وفرض سیطرتها على الدول الضعیفة من خالل إیدیولوجیا االختراق الثقافي الذي 

تثار ویتخذ منها موقف بغرض تشخیص كل المخاطر التي تتردد في أصبح من األمور التي یجب أن 

كل مرة على الهویة الثقافیة والحضاریة ، فاالختراق صار ظاهرة من الظواهر التي تعانیها الهویة ولم 

  .یعد مجرد مصطلح للتداول بل أصبح ظاهرة لها وجودها الفعلي في ظل العولمة

تمعات تعیش في حالة من الوهم الخادع الذي یحمل من وراءه فثقافة االختراق تعمل على جعل المج  

خفایا دفینة بحیث تكون هذه األوهام لها خطورتها على الهویة الثقافیة ألنها تجعل المجتمع یعیش في 

  .عالم الوهم والخیال تبعده عن واقعه ، یتوههما على أنها حقیقة وصحیحة ومفیدة له

عبور المجتمعات المعاصرة إلى الحداثة العالمیة، ضرورة ویؤكد السید یسین على أنه أصبح    

وقد یبدو عبء العبور بكل تكالیفه . حتمیة ال فرق في ذالك بین مجتمعات متقدمة ومجتمعات نامیة

االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة أیسر بالنسبة للمجتمعات المتقدمة التي خاضت اختبارات الحداثة منذ 

ومع ذالك یمكن القول إن معركتها في سبیل تطویر مؤسساتها . لمجتمعات النامیةقرون إذا ما قورنت با

وتحدیث قیمها ال تقل ضراوة عن المعركة التي قدر للمجتمعات النامیة أن تخوضها ، ومع هذا البد 

  من تأكید أن معركة المجتمعات النامیة مزدوجة، فهي أوال سعي حثیث الستكمال الحداثة على الطریقة 

                                                 
كلیة العلوم االنسانیة : الجزائر . انعكاسات العولمة على الهویة الثقافیة عند محمد عابد الجابري ). 2017-2016. (سارة عیاش - 1

  .واالجتماعیة ،قسم الفلسفة 
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الغربیة ، وهي ثانیة محاولة للعبور إلى العالمیة في عصر العولمة، بكل ما تفرضه من شروط سیاسیة 

  .  )1(وقیود اقتصادیة

إن الدول والمنظمات الداعیة والعاملة لفرض ظاهرة العولمة تعمل على استثمار منجزات ثورة 

والتكنولوجي في نشر ثقافة جماهیریة واحدة وبقوالب محددة مسبقة الصنع االتصاالت والتقدم التقني 

عمودها الفكري االستهالك، فاإلعالم مثًال أصبح سید الموقف في كل الفضائیات وشكلت المواد 

اإلعالنیة لهذا الهاجس والمسیطر والبوصلة التي توجه األجیال الجدیدة في التفكیر والتعامل وأسلوب 

ها وبذالك فان هذه العولمة ستؤدي إلى تغییر في القیم الحالیة والخصوصیة الموجودة في الحیاة بكامل

  .     )2(المجتمعات وتؤدي إلى حدوث تغییرات اجتماعیة عمیقة

ال تخلو العولمة من توجه استعماري جدید یتركز على احتالل العقل واإلرادة وجعلهما یعمالن 

ومصالحه مع تحیید قوة الدولة أو إنهاكها واستالبها وانتزاع وفق أهداف المستعمر وفي إطار خططه 

مقومات حضورها وتأثیرها االجتماعیین وفرض نوع من اإلدراك الواقعي مع إلحاق شلل بالوعي المنقذ 

  .واإلرادة والقوة وطاقات الروح وباإلیمان وقدراته الخالقة عند المؤمنین بالخصوصیات الحضاریة

وكما ذكرناه سابقا والذي یعني إلغاء الحوار والتبادل الحضاري والحلول  إن االختراق العولمي 

محله یستهدف العقل والنفس اللذان یتم من خاللهما التفسیر والتأویل والتسریع وقبول ما هو مفید 

ومحاربة ومواجهة ما ال یتناسب مع خصائص المجتمعات بحیث انتقل من السیطرة عن طریق 

  .طرة عن طریق الصورة السمعیة والبصریة التي تسعى إلى تسطیح الوعياالیدولوجیا إلى السی

أصبح الیوم الخوف من عواقب ثورة المعلومات واالتصال الحدیثة مهددة تحت وطأة قوى        

التكنولوجیا والشبكة العنكبوتیة ووسائل التواصل االجتماعي التي تلح علینا باالنفتاح بالمعرفة والصورة 

إن موجة الوسائط المتعددة الوافدة علینا سلبت قیم أطفالنا وشبابنا دون حراك من جانبنا والصوت حیث 

،بدواعي التحضر واالنفتاح على ثقافات اآلخرین وهذا اإلقبال من طرف الشباب على مستحدثات 

اإلعالم الجدید هو سنة من سنن الحیاة فهم یتطلعون أكثر من غیرهم إلى كل ما هو جدید وهو ما 

فع بشبابنا إلى االنزالق طوعیة و االنصیاع لثقافة الغرب وتتبعها مع االبتعاد عن األصل الثقافي ید

الذي تربى في كنفه بل یعتبر هذا األصل من التخلف لما یفرض علیه من قوانین تضبط سلوكه 

من اجلها فیعتبرها قیودًا تمنعه من التطور والتقدم واللحاق بركب الحضارة  وهي الغایة التي قامت 

العولمة ونجحت في الوصول إلیه والذي نطلق علیه غزوا فكریا وغزوا اجتماعیا وغزوا أخالقیا وغزوا 

  .ثقافیا

       

                                                 
  .الهیئة المصریة العامة للكتاب : القاهرة . الدیموقراطیة وحوار الثقافات ،تحلیل لالزمة وتفكیك للخطاب ). 2007. (السید یسین - 1

  .مجلة العلوم االنسانیة : الجزائر . رهانات تحصین الهویة في ظل غزو العولمة ). 2016. (لمین هماش -زینب قریوة  - 2
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تشیر التجارب العالمیة إلى أن العالقة التي تربط ثقافة عالمیة معینة مع بقیة الثقافات تتمحور حول  

فعنصر اإلكراه واإلجبار الموجودان في  .محور القوة والسلطة، وال تقوم على أساس الفعل الثقافي

ریخ ومسار الحاضر، الصالت الثقافیة یفرغانها من محتواها ما تالحظه الشعوب، أساسا من خالل التا

الذي هو میل الثقافة التي تتحلى بالقدرة على التسلط وتتمتع بالیات أقوى، إلى  في صراع الثقافات،

  .فرض قیمها على اآلخرین

یذهب الكثیر من أصحاب الرأي إلى أن عدم إدراك الثقافات وفهمها على نحو عمیق، وعدم    

حضاریة، یعد اكبر خطر یهدد العالم المعاصر والمستقبل وعي البنى والمسارات والمعطیات الثقافیة وال

اإلنساني، ویكون سببا لصراعات حضاریة كثیرة لقد كانت الخلفیة السیئة للغزو الثقافي هي السبب 

الذي مهد األرضیة دائما لصراع الحضارات على هذا األساس یستلزم الكشف عن هذا الدور التخریبي 

فقد وظفت القوى .والثقافة له خلفیته العریقة على امتداد التأریخ اإلنساني  للغزو الثقافي فاستغالل الفكر

المضادة للشعوب جمیع الوسائل لفرض هیمنتها على المجتمع البشري وخیر دلیل ومثال على ذالك هو 

ما ذكره الباحث آنفا من السیطرة على عقول أطفالنا وشبابنا من خالل شبكات التواصل ألالجتماعي 

نفث من خاللها أي العولمة سمومها في عقول وأجساد شبابنا شباب المستقبل إذا استطاعت والتي ت

على الدوام أن تستخدم الفكر والثقافة وتوظیفها إلى جوار القوة والمال لترسیخ سلطتها وفرض 

  .      )1(هیمنتها

في العالم، یجب االعتراف على انه ال وجود لثقافة معزولة ومنفصلة عن سائر ما هو موجود 

فكل ثقافة تعیش تحت تأثیر بقیة الثقافات، كما إنها تترك تأثیرها على ما سواها وعلى هذا األساس، 

لیست الثقافة بمعزل عن التغییر لذالك في الوقت الذي ینبغي فیه رفض أسلوب القضاء على الثقافات 

ى ، أن یتم اإلذعان إلى مبدأ وتدمیرها من دون رحمة من خالل استخدام النفوذ الخارجي للقوى الكبر 

اختالط الثقافات هذا االختالط الذي یسهم في تیسیر مسار العولمة التي ترتكز إلى عدم التفاهم 

المشترك بین الثقافات، وتقوم على أساس إظهار صورة مشوهة ومضطربة لطبیعة االرتباط بین 

  .لعولمةالثقافات وهو ما یطلق علیه بالغزو الثقافي الذي ولد من رحم ا

وأخیرا یرى الباحث إن سیر الوقائع ، وبخاصة على مستوى العقلیات والذهنیات واألفكار، هو أمر      

أكثر تعقیدا وتركیبا لدرجة یصعب على الباحث في التجارب التاریخیة الكبرى أن یفرد العناصر، بین 

لمختلفة عن الثقافة سلم وحرب، بین حوار وصراع، بین حتمیات وممكنات بل أصبحت الثقافات ا

الغربیة كالذمة في أیدي الغرب یحركونها متى ما یشاءون وكیفما یشاءون نتیجة الستخفافهم بعقول 

  .وثقافات األخرىین

    

                                                 
  .المنهاج اسالمیة فكریة فصلیة . الغزو الثقافي وحوار الحضارات ). 2001، اغسطس . (خالد توفیقمحمد رحیم عیوضي ترجمة  - 1
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  :الغرب ومدى استخفافه بالعقول االثنولوجیة -8

متقدمة لمجتمع إنساني ترتقي فیه الثقافة والتي تعني في التعریف القاموسي حالة  الحضارة   

والعلم والصناعة وأسلوب اإلدارة والحكم ،وعلى المستوى الفردي نكون متحضرین حینما نبلغ وضعًا أو 

، كما )1( حالة متقدمة نتمكن فیها من االتصال باآلخرین من ذوي العادات والثقافات والدیانات المختلفة

یاة على األرض ،وتشكل الحضارات اإلنسانیة اقرب ما یكون إلى حالة أن العالم ومنذ بدایة نشوء الح

ومن ثم فان فیها ما هو مشترك حضاري . منتدى حضارات عالمي متمیز تشترك أممها في عضویته

عام وأیضا فان هذه األمم تتمایز حضاریًا األمر الذي یستدعي الحفاظ على الهویات الحضاریة 

لیها رغم أهمیة ذالك ، وٕانما ألسباب وطنیة وعقدیة تلعب دورها الحاسم المتمیزة، ال لمجرد الحفاظ ع

في إنهاض أمم كثیرة من كبوتها باعتبار إن هناك قدرات غیر منظورة مختزنة في داخل هذه 

الخصوصیات یمكن أن تعمل على شحن شعوب هذه األمم بالكبریاء المشروع ، والطاقات المحركة في 

إلى ما یمكن أن تقدمه التعددیة الحضاریة من دور كبیر في إثراء مصادر  معركة اإلبداع، باإلضافة

  .)2(العطاء العالمي

واللذین یعایشون حیاة الشعوب واألمم ذات الحضارات الغنیة، والتاریخ القدیم، والتراث العریق أو        

وأعرافها یدركون أن  اللذین یغوصون في تراث هذه األمم، وفلسفتها، ومذاهبها وعاداتها، وتقالیدها،

  .العالم اإلنساني فیه أمم متعددة، تتمایز كل منها بشخصیتها القومیة والحضاریة الخاصة والممیزة

وٕاذا ما نظرنا في مذاهب هذه األمم وأعرافها، وفي موازین األذواق والحاسة الجمالیة، وفي 

نحن نظرنا إلى مذاهب هذه األمم  تصوراتها لمكان اإلنسان من الكون، وما وراء المادة والطبیعة، إذ

في هذه القضایا أدركنا الخصائص التي تمایز بینها جنبًا إلى جنب مع خصائص تشترك فیها فتجمع 

وال یخفى لكل باحث یسبر في أغوار المواریث الفكریة لهذه األمم، ویتتبع خیوط هذا التمایز  .بینها

  . )3(خالحضاري، یجد أنها تضرب بجذورها في أعماق التاری

فإذا ما تأملنا الحضارة الغربیة منذ الیونان وحتى نهضتها الحدیثة، والحضارة اإلسالمیة منذ         

تبلورها، بوصفها ثمرة إلدماج المواریث القدیمة للشعوب التي دخلت اإلسالم، حیث عمل المسلمون 

  اریة، واالستعارات على تطویرها وفاقًا لمعاییرهم وتصوراتهم لذالك أمكن القول أن التأثیرات الحض

                                                 
 . عرفها . ، بصفة عامة، تعرف بأنها علم دراسة اإلنسان ككائن ثقافي و بأنها الدراسة المقارنة للثقافةالنثروپولوچیاا فرع من فروع )االثنولوچیا

فرع من االنثروپولوچیا یتخصص بتحلیل المادة الثقافیة و تفسیرها بطریقة منهجیة تشبه في سماتها العامة االنثروپولوچیا الثقافیة : بأنها هوبل

االنثروبولوجیا بدراسة األجناس البشریة الموجودة في الوقت الحالي أو التي اختفت خالل اآلونة القصیرة، مع الدراسة التحلیلیة تهتم . األمریكیة

وتهتم االثنولوجیا أیضا بدراسة الظواهر االجتماعیة في المجتمعات البدائیة و تنتهج منهج تاریخي لكي تكتشف نشأة . المقارنة للشعوب البدائیة

 .رة و تتبع مراحلهاالظاه
  .دار الشروق : القاهرة . حوار الحضارات ، الطبعة االولى ). 2007. (احمد زویل - 1

  .فصلیة  -فكریة  -المنهاج ، اسالمیة . الحضارات والثقافات بین واقع الصراع وطموح الحوار ). 2001، ربیع . (نبیل علي صالح - 2

  .دار اللواء: الریاض. اضواء على الحضارة االسالمیة ). 1981. (احمد السایح - 3
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الثقافیة، واألفكار، واآلراء، والنظریات المتبادلة بین األمم والشعوب إنما كانت ظاهرة صحیة طبیعیة 

  .)1( وسلیمة، ال خطر فیها وال خوف منها

إال أن ما وصلت إلیه البشریة في طبیعة الحضارة المادیة الحدیثة، وبعد كل هذا التقدم الهائل        

على مستوى العالم،  والتقنیة، والتطور الكبیر في حركة الثقافة على المستوى العالمي إلى نتائج كارثیة 

على امتداد القرن العشرین  كان من شانها أن ساقت اإلنسان نفسه لیعیش بائسًا، ومحبطًا، ومحتاراً 

وتتابعاته مع بدایة القرن الواحد والعشرین والتي جعلته ممزقًا بین منجز علمي، وهمجیة مریعة قاتلة 

األمر الذي افقد هذا اإلنسان الطمأنینة والهدوء ألنه افتقد أساس الحكمة والهدف من وجوده على 

  .األرض

ة التي رسمت العالقات بین الحضارات وتقودها وتتحكم بها، إن مقوالت القوة، والصراع، والهیمن      

وتفرز أنماطا جدیدة من عالقات السیطرة والهیمنة ال یمكن أن تبقى هي العناوین السائدة على ساحة 

الحیاة اإلنسانیة على امتداد الزمن بل أصبحت العالقة الطبیعیة بین متعددین هي بالضرورة عالقة 

فال قرابة من دون صراع مع . مع اآلخر الغریب، وتواصل مع القریب صراع وتواصل معًا صراع

وموضوع الصراع بین الثقافات . األخر، وال صراع من دون هویة تبین حدود الذات والقریب والصدیق

هو السیطرة على الرأسمال الرمزي الذي یشكل رصید كل ثقافة، أو التثقف الذي یستدعي السیطرة على 

فالحق أن الصراع الثقافي یقوم على . في شبكة العالقات والموارد الثقافیة العالمیةمواقع إستراتیجیة 

وسائل تختلف عن تلك التي تستخدمها الحرب، وهو یجري كل یوم دون أن یدرك الناس أنفسهم ذالك 

أحیانا، وذالك من خالل توسع دائرة نفوذ اللغات، واآلداب، والفنون، واألسماء، وأسالیب التنظیم 

الخ، وهو صراع مستمر سواء أدخلت المجتمعات الثقافة في نزاع دولي ...لتأهیل واإلدارة، والسلوك وا

  .مسلح أم لم تدخل فیه

من هناء بداء التغول الغربي واالستخفاف بالثقافات والحضارات األخرى ومدى قوة وهیمنة الثقافة       

وخیر دلیل على ذالك هو ما عرفته األوساط الغربیة على الثقافات األخرى وفرض رؤیتهم على الغیر 

واألدبیات في نهایة القرن الماضي وخاصة بعد انهیار االتحاد السوفییتي وبروز عوامل موضوعیة 

أخرى تتعلق بتطور المسار التاریخي للتجربة الغربیة التي أدت لظهور إسهامین الفتین یمثالن 

یمكن أن توفر لنا بعض الكفایة المعرفیة والسیاسیة الموضوع األقرب إلشكالیات العالقة بین الغرب و 

  .لوعینا بالغرب المعاصر ومدى استخفافه بالعقلیات االثنولوجیة

األولى مقولة نهایة التاریخ، وتقول إننا إنما نشهد انبثاق عالم متناسق نسبیًا اآلن یقوم على       

نا على األغلب ال نشهد نهایة الحرب الباردة وٕان. قاعدة الدیمقراطیة الغربیة بمعناها الفكري والسیاسي

  أو أیة مرحلة ما بعد الحرب، بل ونهایة التاریخ كما كان، أي النقطة األخیرة من نقاط التطور 
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إدارة بوصفها شكًال أخیرا من أشكال  اإلیدیولوجي للبشریة، وتعمیم اللیبرالیة ،الدیمقراطیة الغربیة،

  .)1(المجتمعات البشریة

الثانیة مقولة صدام الحضارات وهي عبارة عن أطروحة فكریة سیاسیة كتبها صموئیل هنتنغتون      

" ما لبث أن وسعها وأخرجها في كتاب حمل عنوان  - على شكل مقال تحت عنوان صدام الحضارات 

المقال أطروحة تقول إن الهویة  یدعم هذا" صدام الحضارات وٕاعادة صنع النظام العالمي الجدید 

الثقافیة سیكون من شانها أن تحل في عالم ما بعد الحرب الباردة ،وهو واقع سیكون من شانه أن یسفر 

  .عن مجابهات في الحضارات

یحاول الباحث من خالل االستعراض السابق للنظریتین السیاسیتین فهم ماهیة التوظیف المعرفي       

ساعد على توضیح صورة وعي الغرب لذاته وتمظهرات هذا الوعي في تشكیل والسیاسي لهما بما ی

السیاسة الغربیة تجاه الحضارات االثنولوجیة األخرى في نصیهما الفكریین، وما یعكسانه من دالالت 

یتضح أن كال الكاتبین . وسمات ومعالم الحضارة المعرفیة والعملیة التي تنسب إلیها أفكار النظریتین

" سیادة الغرب "یبًا إلى نتیجة واحدة معدة مسبقًا، وان اختلفت الطریق أال وهي ضرورة یصال تقر 

: وذالك حین یقسم حضارات العالم إلى المركز" یجب"هنتنغتون یصل إلى هذه النتیجة عن طریق 

ار، بقیة العالم وضرورة أن یقوم متخذو القرار في الغرب بأخذ هذه الحقیقة في االعتب: الغرب، والهامش

والعمل على استمرار هیمنة الغرب وسیادته عن طریق تحالفات حضاریة مع دول حضارة الغرب ذات 

  .)2(الثقافة المشتركة مع الوالیات المتحدة بخاصة

وذالك حین یفلسف تاریخیًا انهیار "الضرورة "فیصل إلى تلك النتیجة عن طریق " فوكویاما "أما       

ویعلن أن التاریخ وصل إلى نهایته بذالك وان سیادة . یمقراطیة اللیبرالیةالمعسكر الشرقي، وانتصار الد

لقد ركزت طروحات فوكویاما وهنتنغتون على . الغرب الدیمقراطي من خالل تعمیم أنموذجه الثقافي

الجانب السیاسي على حساب الجانب الثقافي والحضاري، وبنت مجمل نظریتیهما التحلیلیة على 

نیة ببعدها الكمي، لكنها تفتقر للمعنى التاریخي في سیاق المدى الطویل للتحلیل معلومات تفصیلیة غ

  . العام لمسار حركة التاریخ 

لم یكتفي الغرب من استهتاره واستخفافه بالحضارات والثقافات المغایرة له من خالل طرحه       

یخ ونهایته إال وهي العولمة التي للنظریتین السابقتین بل عمد إلى طرح فكرة جدیدة مهدت لها فكرة التار 

جاءت لتصوغ اإلطار النظري الذي یشتمل على آلیات تحقیق هذه النظریة ومن الركائز التي تنهض 

علیها ظاهرة العولمة هي الدعوة إلى إنشاء المجتمع العالمي الجدید، وما یتبعه من حقوق المواطنة 

  عطي الحق للدول العظمى أن تتدخل في أي مكان العالمیة وهذه الدعوة تشكل مدخًال لظاهرة خطیرة ت
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وان أكثر ما یلفت االنتباه في ظواهر . )المعلة( من العالم وفي كل صغیرة وكبیرة لتفرض إرادتها

العولمة خاصًة في المجال الثقافي هو المدى الذي بلغته الثقافة الشعبیة األمریكیة من االنتشار 

والسیطرة على أذواق الناس في العالم ،فقد أصبحت الموسیقى واألفالم السینمائیة األمریكیة منتشرة في 

ي في اللباس واألطعمة وغیرها من السلوكیات انتشرت على نطاق إرجاء العالم، كما إن النمط األمریك

  . )1(واسع، ویبدو إنها تعتمد في نشر نمطها الثقافي على تفوقها التقني وهیمنتها االقتصادیة والسیاسیة

الغرب یرمي إلى تحقیق أهدافه بكل الوسائل الممكنة، ویضعها على رأس مشاریعه وسیاسته  إن       

تبعیة من خالل االختراق والغزو الثقافیین وتخریب قیم اآلخرین واستقطاب األجیال ومنها فرض ال

الصاعدة بدغدغة غرائزها وتوجیه میولها والتركیز على ما هو في سطح االهتمامات البشریة لدیها 

لحصرها في حیز السطح من االهتمامات والمهام مستفیدًا من فاعلي التفوق والقوة والسیطرة والثروة 

لتي لدیه في هذا المجال للوصول إلى زعزعة الثقة ثم محو الشخصیة ومقومات اآلخر ونحن نعرف ا

اللغة والدین وبقیة السمات األخرى التي : أن أهم مقومات الشخصیة الثقافیة ألي أمة من األمم هو

  .)2(تحمل العادات والتقالید واألعراف ومكونات الذاكرة التاریخیة لألمة

  :الخاتمـــــة

من المّسلم به أن الثقافة هي روح الحضارة ونور العقل والمعرفة ولیست بالتالي ترفا فكریا بل 

هي فعل حیاة وساحة صراع من اجل مستقبل أفضل والحفاظ على الخصوصیة واالنتماء داخل حركة 

ن تكون في التقدم اإلنساني ویمكن القول أكثر أنها من إعادة إنتاج الحیاة بخط جدید مختلف ومهمتها أ

الخندق األول للتحول والتغیر االیجابي وخلق الوحدة والتواصل والتالقي في حیاة المجتمعات وفي 

  .سعادة اإلنسانیة

إن التنوع إنما هو نتاج اآللف من السنین وكل ثقافة تشكل هویة أصحابها لكن هذا التنوع 

ه ال مصدر صراع وتناحر كما یمكن له أن یكون مصدر غنى وثراء بین الشعوب بحسب توظیفه وفهم

نهایة "وكذالك " صراع الحضارات"یسعى بعض المتطرفین في أصقاع األرض بما یسمونه زورا 

  ".التاریخ

یؤكد الباحث أن جدلیة العالمیة والخصوصیة مسالة حیویة تحتل صدارة التفاعالت الثقافیة 

ام الحق في االختالف والحق في التنوع العالمیة والعالمیة الحقیقیة ال یمكن أن تثمر إال في ظل احتر 

الثقافي كما أن الخصوصیات الثقافیة ال یمكن أن تشكل إثراء لثقافتها إال في ظل اإلیمان بوجود 

مبادئ إنسانیة مشتركة تتجاوز كل الحدود الجغرافیة الثقافیة والدینیة وعوض إلغاء التنوع الثقافي باسم 

  وصیة ینبغي الدفاع عن أولویة ما هو مشترك بین اإلنسانیة العالمیة أو رفض العالمیة باسم الخص
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فالثقافات ال تحمل في ذاتها أي تعصب أو نزوع لرفض كرامة اإلنسان وحقوقه كما أن 

توظیفها واستغاللها من طرف األفراد والجماعات قد یجعلها معیقة النتشار الوعي بحقیقة وحدة 

  .اإلنسانیة وبكونیة القیم اإلنسانیة

كما یؤكد الباحث أیضا بأن العولمة بكافة أشكالها قد سببت ردة فعل متشددة عند الشعوب 

التي تشعر بضرورة الحفاظ على الذات والتراث والعودة إلى األصول ففي مقابل هجمة العولمة تقام 

تحصین ذاتیة عن طریق تنمیة قواها الحركات المدافعة عن الهویة والخصوصیة من خالل عملیة 

  .واختیار الثقافة المالئمة لمواردها وحاجتها

فالعالم وما یمر به یتجه تحت ضغط العولمة الزاحفة إلى التمسك أكثر من أي وقت مضى  

بخصوصیاته الثقافیة والى المحافظة على حدود األوطان والسیادة الجغرافیة ومما ال شك فیه أن 

فع األساس لتحریك الخصوصیات الثقافیة مهما توسعت العولمة االقتصادیة وكذالك العولمة هي الدا

الثقافیة فقد فجرت العولمة الغازیة العدید من الحركات األصولیة دفاعا عن الذات والشخصیة الوطنیة 

  .)1(وسرعان ما بررت هذه الحركات استخدامها العنف بحجة انه سالح الضعفاء أمام المستبدین
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 اهلوية الثقافية يف ظل التطورات التكنولوجية

 "قراءة فلسفية"

  )(عبد الرحمن على الزرقاني.أ                                                                                        

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :المقدمة

ما یزال عالقًا في دهني ذلك الحوار الذي حدث بیني وبین الدكتور عیسى عبد اهللا الفقي حول       

، فأجاب بأنه "التراث الثقافي اللیبي الشكل والرمز"سؤالي له عن السبب الذي دفعه إلى كتابة مؤلفه 

د مسلسل رسوم متحركة یعود السبب إلى العراك الذي دار یوما بین أبنه وأبنته، على أن كل منهما یری

معین فأثار حفیظتي، وجعلني أتساءل إذا كبر هؤالء وغیرهم من أبناء جیلهم فماذا سیتحدثون ألبنائهم 

 .   عن تجاربهم وهویتهم الثقافیة، هل سیتحدثون لهم عن هذا المسخ الثقافي؟

یف الذي ذكره األستاذ لعل أكثر تعریفات الهویة أفاء بالغرض الذي یهدف له الباحث هو ذلك التعر     

الدكتور نجیب الحصادي في إحدى ورش العمل التي أقیمت حول تأصیل مفهوم الهویة، حیث یقول 

الهویة هي ربیبة الروح، وقبس من سناها، وفاقد هویته أشبه ما یكون بجرم انزاح عن مساره، ال "أن 

ف أن اإلنسان الذي فقد انتمائه ُیفهم من وراء هذا التعری." وجهة یؤمها ، وال فلك یسعى في مداره

لهویته فإنه یفقد أهم ما یمكن أن یوجه به كل أفعاله، ویواجه به عواصف وتیارات التطور التكنولوجي 

الجارفة التي باتت تزداد بزیادة االختراعات التكنولوجیة، كمجال تقنیات النشر واإلعالم الجدید، ومجال 

 .ات الترفیه والتسلیةتقنیات التواصل االجتماعي، ومجال تقنی

تعد تلك التقنیات هي الركیزة التي اعتمد علیها الباحث للتبریر بأن الهویة الثقافیة تواجه خطر      

مدمر في ظل التطور التكنولوجي، لعل هذه التقنیات تعد من أخطر الوسائل التكنولوجیة تشویها 

) قضیة إعالمیة بأي طریقة كانت(شر أي ومسخًا للهویة الثقافیة، فعن طریق اإلعالم الجدید أصبح ن

معتمدًا على إعطاء أمر إلكتروني فتجوب كل بقاع العالم وتصل بلمح البصر عن طریق شبكات 

 . اإلنترنت، ویشاهدها أصحاب هویات مختلفة فیتأثرون بها إلى درجة قد تصل إلى الذوبان الثقافي

واصل االجتماعي بنوافذه المتعددة، والتي  بات أصبح األمر أشد خطورة بعد تعاقب اختراعات مواقع الت

أمر الحد من خطورتها صعبًا، حیث أن تتبع مخاطر هذه النوافذ یحتاج إلى العدید من الدراسات 

واألبحاث، إن الباحث وجد أنه لیس باإلمكان اإلشارة إّال إلى بعض مخاطر تقنیات التطور التكنولوجي 

یمكن أن تحدثه هذه التقنیات من فصل لمستخدمیها عن كل على الهویة الثقافیة، مع توضیح ما 

  .الركائز التي تربطهم بهویتهم

                                                 

) (جامعة المرقب/ كلیة اآلداب والعلوم مسالته/ قسم الفلسفة واالجتماع .  
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أما فیما یتعلق بتقنیة األلعاب اإللكترونیة فإن تأثیرها على الهویة الثقافیة یعد أشد خطرًا بین     

التطورات التكنولوجیة المختلفة، وذلك لكون أن هذه األلعاب تفسد أهم الركائز الخلقیة التي تقوم علیها 

صل االجتماعي، والذي یتحقق من الهویة الثقافیة، لقد أبعدت هذه األلعاب بجاذبیتها النشء عن التوا

  .خالله تعلم القیم التي تؤسس علیها الهویة الثقافیة

تعرض الباحث في هذه الدراسة إلى قضیة وضع الحلول واالستراتیجیات التي ترتكز على خطة      

  .تربویة تعتمد مواجهة كل التطورات التكنولوجیة التي قد تكون سببا في تشویه الهویة الثقافیة

إن هذه الخطة التربویة ال بد أن ُتسند لكي تكون عملیة تحصین الهویة الثقافیة متقنة وناجحة ف     

بخطة هرمیة توزع مهامها على كل من له دور ومسؤولیة في تحصین أو معالجة ما قد یطرأ على 

التوازن وسد  من تشویه أو طمس، حتى تتحقق بذلك أمكانیة امتالك مفاتیح العودة إلى الهویة الثقافیة

           .الثغرات لحمایة الهویة

  :مشكلة الدراسة 

ال شك أنه أصبح من الصعب المحافظة على الهویة الثقافیة في خضم كثرة التطورات       

التكنولوجیة التي باتت تعصف بالقیم التي تبنى علیها الهویة الثقافیة، حیث ظن أغلب أنصار التوجه 

كونوا غافلین التطوري التكنولوجي أن التكنولوجیا تحمل بداخلها تحوالت ایجابیة فقط، متناسین أو ربما ی

  .عما تحدثه من تأثیرات سلبیة

ربما یعود ذلك إلى افتتانهم بالتطورات المادیة التي أحدثتها التكنولوجیا، ولذلك فهم لم یعیرون      

اهتمامهم بالجانب الروحي المتمثل في الهویة الثقافیة، والذي كاد أن ینسف جله من جراء هذه 

  .التطورات التكنولوجیة

تحمله الهویة الثقافیة من قیم كانت تربط أفراده بأواصر المحبة والتعاون وكافة القیم  فرغم ما    

النبیلة، إّال أن هذه القیم أصبحت تندثر شیئًا فشیئًا، وبات یتم التعویض عنها بما حققه لهم التطور 

  . التكنولوجي

  :وعلیه فإن السؤال المفصلي لهذه الدراسة یتمثل في

  .ي تمارسه التكنولوجیا الحدیثة على الهویة الثقافیة ؟ما مدى التأثیر الذ

  :الهدف العام

  .محاولة الوقوف على الدور الذي تلعبه التكنولوجیا على الهویة الثقافیة

  :منهج الدراسة

تعتمد هده الدراسة على المنهج التحلیلي، مستعینًة بإحدى عملیتیه النقد أو التقویم، والتي یتم من      

  .وتتبع ما قد یعیق تماسك واستمرار الموروث الثقافي  في ظل التطور التكنولوجي خاللهما رصد

  :التأطیر المفاهیمي لبعض مصطلحات البحث

  مجلة القلعة                                                     الھویة الثقافیة في ظل التطورات التكنولوجیة                                      
 )12(العدد                                                                                                             قراءة فلسفیة                   



  

 
 

601 

  :الهویة

  : لغة

ُتعرُف الهوّیة في الّلغة بأّنها ُمصطلٌح ُمشتقٌّ من الّضمیر هو؛ ومعناها صفات اإلنسان وحقیقته،       

  وأیضًا ُتستخدُم لإلشارِة إلى الَمعالم والخصائص التي تتمّیُز بها الشخصّیة الفردّیة

  :اصطالحا

لهویة حیث عرفت بعدة معان، لو أننا اتجهنا إلى الفكر العربي لوجدنا تعریفات كثیرة لمفهوم ا     

ما به الشيء هو هو باعتبار تحققه یسمى "وهي التشخص، والشخص نفسه، والوجود الخارجي، قالوا 

حقیقة وذاتًا، وباعتبار تشخصه یسمى هویة، وٕاذا أخد أعم من هذا االعتبار یسمى ماهیة، وقد یسمى 

هویة إذا كان جزئیًا كحقیقة  زید، وحقیقة إذا ما به الشيء هو هو ماهیة إذا كان كلیًا ماهیة اإلنسان، و 

والهویة عند ابن رشد تقال بالترادف عن المعنى الذي یطلق علیه اسم  1.لم یعتبر كلیته وجزئیته

  2.الموجود

هویة الشيء عینیته وتشخصه وخصوصیته ووجوده المتفرد له الذي ال یقع فیه : وعند الفارابي     

  3.إشراك

جاء في معجم العلوم االجتماعیة أن الهویة هي تحدید الممیزات الشخصیة للفرد من خالل مقارنة      

  4.حالته بالخصائص االجتماعیة العامة

فالهویة جسر یعبر من خالله الفرد إلى بیئته االجتماعیة والثقافیة، فهي إحساس باالنتماء والتعلق      

الهویة بالوضعیة التي تحتلها الجماعة في المنظومة االجتماعیة  بمجموعة، وعلیه فالقدرة على إتیان

  5.ونسق العالقات فیها

في حین عرف الدكتور عباس الجیراري الهویة بكونها الشخصیة الذاتیة اآلنیة، وقسمها إلى أربعة     

   .مرتكزات وهي الدین، واألرض، واللغة، والثقافة، بكل أصنافها

  :الثقافیة

  صار حاذقًا خفیفًا فِطنًا، فهو ِثْقٌف : ثَْقفًا، وثََقفًا، وثقافةً  -ككُرم وفرح -جاءت من أصل ثقف: لغة     

                                                 
  .528،527، صدار الكتاب اللبناني: بیروت). 2المجلد ج( المعجم الفلسفي). 1982. (جمیل صلیبا -1
 529دار الكتاب اللبناني، ص: بیروت). 2المجلد ج( المعجم الفلسفي). 1982. (جمیل صلیبا -2

مركز دراسات : بیروت). 1المجلد ط( الهویة وقضایاها في الوعي العربي المعاصر). 2013. (ریاض زكي قاسم -3

 .23الوحدة العربیة، ص
 103ص.أكادیمیة بیروت: بیروت .االجتماعیةمعجم العلوم ). 1998. (فریدریك -4

 94ص.دیوان المطبوعات الجامعیة: الجزائر .المسألة الثقافیة وقضایا اللسان والهویة). 2013. (لعربي ولد خلیفةا 5-
 ،عباس الجیراري یستعرض دور التراث المغربي في حمایة الهویة الوطنیة خالل جلسات لیالي الشرق

http://www.oujdacity.net 
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أي ذو فطنة وذكاء، " غالم ثقف"ویقال  1.سوَّاهُ : وثقََّفه تْثِقفاً . أخذُه، أو َظِفَر به: وثِقَفُه كسِمَعهُ . وثَِقفٌ 

  .والمراد أنه ثابت المعرفة بما یحتاج إلیه

هي ما یتصف به الرجل الحاذق المتعلم من ذوق، وحس انتقادي، وحكم صحیح، أو : اصطالحا     

  2.هي التربیة التي أدت إلى إكسابه هذه الصفات

الفردیة والجماعیة، والعامل الذي یحدد السلوك هي النواة الحیة للشخصیة : تعریف الهویة الثقافیة    

ونوع القرارات، والعنصر المحرك الذي یسمح لألمة بمتابعة التطور واإلبداع مع االحتفاظ بمكوناتها 

الثقافیة الخاصة، فالهویة الثقافیة في واقع األمر جزء عضوي من فكرة الثقافة، ألنها مهما اختلفت 

  .ذاتیها بصورة من الصور أنواعها فإن التعبیر عنها یظل

 و الحضاریة السیاسیة و االجتماعیة و االقتصادیة الحیاتیة الجوانب كل تمثل كما أنها     

 و لها، الشعور االنتمائي و بالحس األفراد إلیها ینتمي التي الموحدة الجماعة ألعضاء والمستقبلیة

 أمة أو حضارة ألي هي المحرك الثقافة تعتبر بحیث قیمه، و وجمالیاته ونقائه اإلنسان ذاتیة هي أیضا

  3.المعرفي واإلنتاج  اإلبداع حركة تحكم التي هي أي ضبطها و توجیهها في

وقد عرفها البعض بأنها تلك المبادئ األصلیة السامیة والذاتیة النابعة من األفراد أو الشعوب، وتلك     

، إلثبات هویة ركائز اإلنسان التي تمثل كیانه الشخصي الروحي والمادي بتفاعل صورتي هذا الكیان

ألصلي لمجتمع ما، أو شخصیة الفرد أو المجتمع أو الشعوب، بحیث یحس ویشعر كل فرد بانتمائه ا

  .یخصصه ویمیزه عن باقي المجتمعات األخرى

  :مفهوم التطور

أي انتقل من  وتطور الشيء، نقله من طور إلى طور المصدر تطور، ویقال طور الشيء: لغة      

. طور إلى طور، كل واحد على حده، واشتقوا من فعل طّور اسم التطویر ومن فعل تطّور اسم التطویر

  .ل تطورت الصناعة التكنولوجیةویقال في تحوّ 

التطورات یراد منها العملیة المسئولة عن إنشاء أو تعدیل إحدى خدمات تكنولوجیا  :اصطالحا     

المعلومات أو أحد التطبیقات، یستخدم هذا المصطلح أیضًا بمعنى الدور أو المجموعة التي تقوم 

  )مجال الحاسوب ( بأعمال التطویر 

     

                                                 
  .85، ص1981- 1980الدار العربیة للكتاب، : لیبیا .مختار القاموس. الطاهر أحمد الزاوي 1

 .378،  ص1982دار الكتاب اللبناني، : الجزء الثاني، بیروت .المعجم الفلسفي. جمیل صلیبا 2-

  .82دار النفائس، ص : األردن. ویالت العولمة على الدین واللغة الثقافیة). 2002(. أحمد السحمراني -3
 https://www.almaany.com موقع معجم المعاني الجامع 
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في كثیر من العلوم بالغموض، حیث ال یوجد تعریف موحد  یتصف مفهوم التكنولوجیا:  التكنولوجیة 

متفق علیه عند أغلب العلوم، بید أن الوصول إلى تعریف شامل للتكنولوجیا ال یمكن التأكید علیه حتى 

  .اآلن

والتي  " Techno"" تكنو"كلمة مركبة من أصل یوناني، وتنقسم إلى شقین  هي: التكنولوجیا لغة    

وتعني الدراسة العلمیة المعمقة " "Logosتعود إلى فعل قدیم یعني الفن أو اإلتقان، أو التصنیع، 

وتشیر التكنولوجیا من الناحیة اللغویة إلى الدراسة الرشیدة للفنون، وعلى وجه الخصوص . للفنون

  1.الصناعیةالفنون 

  .تم تعریف التكنولوجیا في معجم مصطلحات العلوم االجتماعیة كما یلي: اصطالحا     

یقصد بالتكنولوجیا بمعناها الواسع جانب الثقافة المتضمن المعرفة واألدوات التي یؤثر بها اإلنسان     

ها، وتعتبر المعرفة العلمیة في العالم الخارجي، ویسیطر على المادة لتحقیق النتائج العلمیة المرغوب فی

  2التي تطبق على المشاكل العلمیة المتصلة بتقدیم السلع والخدمات جانبًا من التكنولوجیا

كما ینظر إلى التكنولوجیا على أنها علم التقنیات، الذي یدرس الطرق التقنیة من جهة ما هي    

  .ر الحضارةمشتملة علیه من مبادئ علمیة، أو من جهة ما هي متناسبة مع تطو 

  )اإلعالم التكنولوجي...(الهویة الثقافیة واإلعالم الجدید 

في الوقت الذي كان فیه اإلعالم معتمدًا في االنتشار على الوسائل التقلیدیة ،كالدوریات       

والمجالت الورقیة والصحف، وغیرها، كان تأثیر اإلعالم على الهویة الثقافیة للشعوب محدودًا، فقد ال 

ه الوسائل اإلعالمیة إّال إلى نطاق محدود، وبالتالي یكون االنتشار ضعیف في ظل توفر تصل هذ

القدرات والجهد والوقت لنشر هذه الوسائل، عندها یكون التأثیر محدودًا بل یكاد یكون معدوم في 

المناطق البعیدة عن مصدر هذه الوسائل، باستثناء بعض كمیات هذه الصحف والمجالت، والتي قد 

ون بطلبات خاصة من بعض الدول،  وبالتالي یصبح انتشار هذه الوسائل محدودًا في نطاق تك

جغرافي معین، من هنا كان التأثیر على الهویات الثقافیة في تلك الفترة ضعیفًا بسبب قلة انتشار هذه 

  .المصادر

وجي، فإن االنتشار أما عندما كثرت القنوات المستخدمة في اإلعالم الجدید مع االنفجار التكنول    

بات ال یكلف إّال كبست زر، ویصبح ما یود نشره على مرأى أعداد هائلة من المتلقین، ومن مجتمعات 

ذات ثقافات مختلفة، علیه أصبح االنتشار والتأثیر سریع ومتعدد االتجاهات، فبدًال من أن كان التأثیر 

  ید معتمدًا على العدید من الوسائل، حیث مقتصرًا على بعض من الدوریات بات التأثیر اإلعالمي الجد

                                                 

. نقل التكنولوجیا إلى الدول النامیة بین حتمیة مدرسة التبعیة ومنطق الخصوصیة التاریخیة). 2016نوفمبر . (سهى حمزاوي 1-

  .63مجلة العلوم اإلجتماعیة، ص

 56، ص1982أحمد زكي بدوي، معجم مصطلحات العلوم االجتماعیة، بیروت لبنان،  -2
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أصبح لهذه الدوریات مواقع إلكترونیة تعرض إنتاجها اإلعالمي وینتشر ویصبح متداوًال عند أي 

نتیجة للتطور التكنولوجي الذي المس بطبیعة الحال اإلعالم فقد زادت . لعالمشخص في أي بقعة من ا

إمكانیة تحقق األساس الذي یقوم علیه اإلعالم والذي یتمثل في نقل ما ینتجه الواقع في سیاق حركته 

، الیومیة إلى أكبر قطاع ممكن من الجمهور في وقت واحد، أو بتعبیر أدق إنه آلیة إلعادة إنتاج الواقع

وتقدیمه بأسلوب یجدب المتلقي ویلبي احتیاجاته المختلفة، وقد تطورت لهذا الغرض مجموعة من 

األسالیب واألشكال التي باتت تشمل مجاًال واسعًا یمتد من صیاغة الخبر القصیر ، إلى إعداد 

   1.البرامج، وٕاخراج المسلسالت، انتهاًء بتصمیم الصفحات اإللكترونیة والنشر على االنترنت

 العالقة تقلیله ألثر طریق عن ذلك الجماعة، و هویات على القوي األثر اإللكتروني لإلعالم إن    

  .2المعلومات إلى الوصول وطرق الفیزیائي الحیز و المكان بین ما القائمة

ال شك أن اإلعالم الجدید رغم خطورته هو أهم دعائم الحفاظ على الهویة الثقافیة بمختلف روافده، 

أن یوظف بطریقة سلیمة وٕاّال أصبح أذاة سلبیة في هدم الهویة الثقافیة، وسالح لمن أراد  شریطة

التربص بنا، إنه الناقل األول واألسرع للمعلومة، وله من قوة التأثیر ما ال تحققه السیاسات المختلفة أو 

یدة بمنهجیة حذرة، لذلك وجب التعاطي مع هذا اإلعالم الجدید بكل وسائلة التكنولوجیة الجد. الحروب

وذلك بوضع استراتیجیة تعلیمیة وتثقیفیة معینة تبدأ من النواة األولى وهي األسرة حتى تصل إلى أعلى 

أن یكون اإلعالم هو نافذتنا . "لعل هذا األسلوب المثالي إن صح هذا الوصف یضمن. هرم في الدولة

ر الشعوب العربیة في الحفاظ على الهویة على العالم وهو الوسیلة األقوى لتحقیق طموحات وآمال وأفكا

الثقافیة، مع تحقیق التنمیة والتبادل الثقافي للقیم والحریات، وتلبیة احتیاجات الواقع، وتصحیح الصورة 

السلبیة التي یصدرها اإلعالم الغربي لنا، علیه فإنه یظل اإلعالم الجدید عند كثیر من المفكرین 

إبراز الهویة الثقافیة، وتأكید الوحدة الثقافیة، والتواجد الثقافي في  والمثقفین  هو األداة األقوى في

   3."مواجهة العولمة

إن الباحث یؤید بشكل أو بآخر خطورة تكنولوجیا اإلعالم الحدیثة المتجسدة من خالل تفكیك     

الثقافیة، ألنه وبكل الثقافات، والغزو الثقافي والتلویث الثقافي، وٕافساد الثقافات الوطنیة، ومسائل الهویة 

  بساطة أن هذه التكنولوجیات الحدیثة ال تعبأ بانتقاداتنا وأخالقیاتنا، وال تنتظر حتى أن نكمل تأقلمنا 

                                                 

نینوى : دمشق. لق الهویة وحوار الثقافات دراسة في إعالم المنطقة العربیةق-اإلعالم العربي). 2005. (تهامة الجندي -1

  .84للدارسات والنشر، ص 

الهویات الوطنیة والمجتمع العالمي واإلعالم دراسات في إجراء تشكل ). 2002. (سان منیر حمزة سنو وعلي أحمد الطرح2- 

  .83دار النهضة العربیة، : نانلب). 1المجلد ط(الهویة في ظل الهیمنة اإلعالمیة العالمیة 

، 177شؤون عربیة رقم العدد. مفهومه ودواعیه وعوامل تحقیقه: األمـن الثقـافي).2019، الربیع.(نهلة محمد أحمد جبر3- 

 .144ص
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نولوجیا ونقدنا وتفنیدنا لسلبیاتها، بل هي تتقدم دون أن تنتظر أن نصبح متهیئین لمعانقتها، حیث أن تك

اإلعالم الجدید هي نتاج ثقافي غربي، ظهرت لتلبي حاجات موضوعیة لصیقة ببنیان وثقافة هذه 

المجتمعات، ولم تراع ما هو موجود في مجتمعاتنا من أعراف وتقالید ومبادئ وقیم جاء بها الدین 

  . اإلسالمي، وهذا ما جعلها تشكل خطرًا كبیرًا على هذه المقومات

 انعدام على وشك أو انعدام إلى تشیر الحدیثة واالتصال اإلعالم تكنولوجیا تطور مؤشرات كل     

 الحكومات من بدء المتدفقة، المعلومات بسیل التحكم على أو المنع على سلطة أو أي جهة قدرة

 وثقافتنا أوالدنا على بالخطورة یعود ما وهذا األسر، وأرباب الدین وانتهاء برجال المخابرات، وأجهزة

 تحمل واالتصالیة اإلعالمیة الوسائط هذه ألن والدینیة، والثقافیةاالجتماعیة  وقیمنا وعاداتنا وتقالیدنا

في طیاتها حجم كبیر من المعلومات والصور والبیانات التي تعمل على تحطیم األخالق، ومبادئ 

غیر مراقبة من جهات شبابنا وأطفالنا من دون علم ومن دون رقابة، ما دامت هذه المعلومات والصور 

 ،والمعلومات اإلعالم مجاالت في الدولیة التدفقات توسع عن الجدید تعبیرإن هذا اإلعالم  1.مسئولة

 والمتطورة، االتصال الحدیثة وسائط خالل من المختلفة، االجتماعیة العادات و األفكار والقیم ونقل

  2.العولمة الجدیدة لمظاهر للترویج ووسعت وانتشرت واسع بشكل برزت والتي

بأحد  االنحدار في الوافدة واالتصال اإلعالم مجال في الجدیدة التكنولوجیا هذه ساهمت لقد     

 بحجة الكریم، القرآن لغة العربیة الفصحى، اللغةالركائز أو العناصر الرئیسة للهویة الثقافیة وهي 

 في تروج التي أصبحت لمصطلحاتا من العدید التكنولوجیا هذه وزرعت الرسالة فهم في البساطة

 القائم "المصدر" ،"التنمیة" ،"عالمي" مثل سواء حد على المتخصصة والكتابات العامة، األحادیث

" العمران" "النهضة"هذا المجال مثل  في تستخدم كانت محلیة تعبیرات عن عوضا "باالتصال

الجدید على شیوع الكتابات الركیكة، وغیرها، كما ساعدت تكنولوجیا اإلعالم " المنشد" "الخطیب"

  .والتعبیرات الغامضة غیر محددة المعنى، مما ساهم  هذا في ضحالة الفكر

لعل السؤل الذي یفرض نفسه في هذا المضمار هل زادت المخاطر والتأثیر على الهویة الثقافیة     

  . بعد أن أصبح التواصل مفتوحًا ومؤثرا على أوسع نطاق بین الهویات المختلفة؟

  : تكنولوجیات مواقع التواصل االجتماعي وتأثیرها في الهویة الثقافیة

وجیة المستمرة والسریعة التي نشاهدها كل یوم جعلت تقنیاتها ال شك أن التطورات التكنول    

  التكنولوجیة تفوق كل التوقعات، حیث أصبح اإلنسان یتسوق إلى أي مكان في العالم وهو جالس في 

                                                 

دراسة ." عالقة استخدام تكنولوجیا اإلعالم و االتصال الحدیثة باغتراب الشباب الجامعي). 2012/2011. (خالد منصر -1

 .64جامعة باتنة، ص: باتنة". میدانیة على عینة من طالب جامعة باتنة

مركز الرضاء : دمشق. تكنولوجیا المعلومات على أعتاب القرن الحادي و العشرین). 1998. (هاني شحاذة الخوري 2-

 .196للكمبیوتر، ص 
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األعمال مراقبة سیر العمل في شركاتهم  بیته؛ ویشتري ما یریده من مقتنیات، كما أصبح بإمكان رجال

كل یوم والتحدث مع موظفیهم دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقر الشركة، كما مكنتنا هذه التقنیات 

التكنولوجیة من السفر إلى أي مكان للعالم، والتنقل بكل سالسة وكأننا على معرفة مسبقة بهذه 

ل، لقد سهلت لنا التكنولوجیا الوقت والجهد بالتقنیة األماكن، رغم أننا لم یسبق لنا أن نراها من قب

في التنقل وتحدید أماكننا إلى  (GPS) وتختصر بــ ) positioning system) globalالمعروفة بــــ 

  1.غیر ذلك من المهمات التي تحققها هذه التكنولوجیا

 مجتمع أفضى"األخطار التي تحملها تكنولوجیات االتصال الحدیثة  على الهویة هي ما  تعد    

 مكانا هویته وتحدید اإلنسان جدید عن مفهوم تفشي إلى والتقني العلمي التطور لهذا المعلومات

 بلده، بحیث حدود داخل تعریفه یجري السائد مواطنا المفهوم في كان حسبما اإلنسان یعد فلم ونشاطا،

 نشیطة ذهنیة فعالیة اإلنسان أصبح إنما و الطبیعیة، فیااالحدود الجر  داخل متالزمان وجسده نشاطه

 الدولیة الشبكة أو الكمبیوتر، أو ،االصطناعي القمر) االتصال عبر أجهزة الحدود وخارج  داخل

 یرى لهذا وناشطا، فاعال مكان كل في و ،وهناك هنا موجود إنه(البرید اإللكتروني  أو الفضائیة،

 سریعة االتصال طرق عبر نشیط ووجود  citizenقد انتهى عصر مواطن المدینة أنه البعض

 ،التقنیة خالل من لإلنسان بالنسبة الوجود وأصبح info ban البعض یسمیها التي للمعلومات، و

 الفرد یعایش هكذا و المباشرة، المجتمعیة العالقات فیه تقطعت وجود أي ذاتیا، خاصا وجودا المعاصرة

 والمجتمع للذات hyper مفارق  واقع مع أي الكوكبیة الصور والرموز من دافق تیار مع بتفاعل و

 البیئة متجاوزا كوكبیة مواطنة و كونیا وعیا یعیش المرء أن هذا معنىreality الثقافیة  والحدود

  .2واألمة العرقو الدین  عن تراثیة ثقافة وأسس قواعد ومتجاوزا االجتماعیة المباشر

مع ظهور األجیال المتالحقة لألنترنیت، والذي أتاح إمكانیات جدیدة في االتصال عبر الشبكة      

، فایبر، واتس "Twitter " تویتر "Facebook" الفیسبوك(من خالل مواقع التواصل االجتماعي مثل 

، أتاحت هذه النوافذ في أحد خدماتها أمكانیة التواصل المباشر مع )أب، واي شات، إیمو وغیرها

األصدقاء واألشخاص الذین تفصل بینهم مسافات بعیدة، رغم أن هذه التطورات التكنولوجیة أصبحت 

أكثر من أي خطر آخر، في وقتنا الحاضر تشكل خطرًا كبیرًا على عالقة اإلنسان بهویته الثقافیة 

وعلیه فإن هذه التطورات التكنولوجیة أصبحت مدعاة إلحداث آثار سلبیة متعددة تشكل هاجسًا قویًا 

  مدمرًا ال یدرك مخاطره إّال من یعرف عواقب تشویه أو طمس الهویة الثقافیة على المجتمع، فمع 

                                                 

المؤتمر . من یقود من؟ من منظور فلسفي - جیاجدلیة العلم والتكنولو ). 2018أكتوبر  9إلى  7. (عبدالرحمن علي الزرقاني -1

جامعة المرقب، : العلمي الدولي الثاني لكلیة االقتصاد والتجارة الثورة التكنولوجیة اقتصادیات القرن الحادي والعشرین، الخمس

 .91ص

جامعة : مستغانم/الجزائر. أثر استخدام مواقع التواصل االجتماعي على الهویة الثقافیة). 2015-2014. (سعاد بلعربي 2

 .81عبدالحمید بن بادیس، ص
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دید من الجماعات والمجتمعات اإلنسانیة والتي اصطلح علیها بالمجتمع انتشارها ظهر نوع ج

االفتراضي، من خالل إعادة رسم الحدود والخرائط الثقافیة؛ حیث ساهمت في تفریغ الثقافة، وتمییع 

 التواصل فمواقع. 1.الهویة متخطیة للحدود عرفت في ظلها الثقافة المحلیة ألخطار التالشي واالندثار

 من وتزید ،والسیاسیة الثقافیة فوق الحدود وتقفز ،الهویة عن المكان تفصل أن على قادرة االجتماعي

 بالحیز متعلقة هویات وتنسج تقویضه، والوطني، وتعمل على المحلي باالنتماء الشعور إضعاف

یات علیه، عندها یصبح سهًال على الشركات الربحیة المنتجة لتقن باالنتماء الشعور من وتقلل المكاني،

التكنولوجیا أن تضاعف اختراعاتها التكنولوجیة ببرمجیات وتقنیات تنزع من اإلنسان كل ما یربطه 

  .بالهویة الثقافیة، بل إن هذه الشركات لن تتوالى في نزع آدمیته وتجعله أكثر حیوانیة

 التطور ذلك هو خصوصا اللیبي و العربي المجتمع على طرأت التي التغیرات أهم من ولعل    

الثقافة  و المعرفة مصادر من مصدرًا رئیسیا باعتباره االتصال و اإلعالم مجال في الهائل التكنولوجي

 له فإن هنا من و السلوك، ثم الفكر مكونات من مكونا یعد كم ،حیاته في اإلنسان لها یتعرض التي

 تكنولوجیا تطور مع خاصة حدة األمر زاد لقد ثقافیا، و بناء بنائها و اإلنسان شخصیة أثر على

 و السرعة الهائلة، بسبب غیره، من أكثر الشباب تغوي التي )االجتماعي التواصل مواقع( االتصال

 عالقات ینسجون بالهم، و یشغل عما حریة بكل التعبیر یستطیعون بحیث في استخدامه، الفردانیة

 كان وٕاذا هویتهم الثقافیة،الواقعیة، وترفضها  بیئتهم في علیها یقدرون ال افتراضیة التي اجتماعیة

 صّناعها، فإن و الجدیدة التكنولوجیا مبتكري هذه من یعتبرون العالم من أخرى بقاع في الشباب

 على اإلبداعیة، وقدراتهم مهاراتهم فرص اختبار النعدام ذلك لها، و مستهلكین یبقون العربي الشباب

 التسطیح، ثقافة في االنغماس إلى بهم والدفع المحتوى من تفریغهم جهد هو یالحظ ما ذلك من العكس

  .اللیبیة اإلسالمیة العربیة إلى الهویة والوالء وعدم االنتماء الهویة، تمییع إلى السعي خالل من أو

 الوطنیة الثقافات حساب على المعلومة ثقافة بلورة في بارزا دورا االجتماعي التواصل مواقع وتلعب    

 من العالمیة الثقافة في الذوبان من حمایتها مع ،والعجز الضعف من نيتعا أصبحت التي والقومیة،

 أبرز من یعتبر الذي الفكري التطرف و واالغتراب، ،المعلومات ثورة و كالعولمة، متغیرات خالل عدة

  .2الثقافیة الهویة بناء أمام تقف التحدیات التي

لقد حاولت بعض الدول في بدایة انتشار مواقع التواصل االجتماعي أن تضمن المحافظة على    

الهویة الثقافیة بأسلوب التخویف والترهیب والحجب المطلق، غیر أن الباحث یعتقد جازمًا أن تشویه 

 جعلت والتي نراها،  التي الشاكلة التواصل االجتماعي، وعلى تكنولوجیا ظل في الثقافیة وطمس الهویة

   أو بالخوف تواجه أن من أكبر هي العالم، عبر واالنتشار التوسع على قدرة آلیاتها من هذه المواقع أشد

                                                 

  . 8المرجع السابق، ص -1

  .10المرجع السابق ص 2-
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 أن وحري، أبناءنا على یتدفق ومفروض، واقع أمر العالمیة آثارها الوافدة، فهذه المواقع من الرعب

 االتصال مجال في الفعالة األكادیمیة والدراسات الجادة، والبحوث لبالدنا، السیاسیةاإلرادة  تجتمع

 التكنولوجیة العولمة هذه آلثار قدراتنا التقنیة مواجهة كیفیة عن للبحث والتكنولوجیا والمعلومات،

 خططاتم وضع یتم وكیف جبریة، تاریخیة كحركة العالمیة الثقافة ظاهرة مع وكیف یتعامل االتصالیة،

 أو جدیدا، استعمارا تراه ما رد به تستطیع ما والنفاذ القوة من تكون إعالمیة اتصالیة سیاسات وتبني

  .؟ للهویة الثقافیة نافعا تراه ما قبول

إذا كانت الهویة الثقافیة تصاب بالتشویه من مواقع التواصل االجتماعي، فكیف یكون التأثیر علیها    

  .من قبل األلعاب التكنولوجیة

  : األلعاب اإللكترونیة وزعزعة الهویة الثقافیة

ال شك أن ما جعل هذه األلعاب التكنولوجیة أشد خطورة على النشء هو عدم تفطن أرباب األسر     

ویتغافلون لما قد  فیفرحون بذلك، ّال إلى الجوانب اإلیجابیة لهذه األلعاب في بدایة تعلق أبنائهم بهاإ

، تحدثه من أضرار مستقبلیة قد ال تظهر إّال في مراحل متقدمة من ممارسات األبناء لهذه األلعاب

  .شوكةوعندها یصبح انتشال األبناء من هذا الخطر شبیها بانتشال قطعة صوف من باطن 

إن األلعاب اإللكترونیة وخاصة تلك التي تحمل خاصیات ملفتة النتباه المتلقیین، كألعاب الفیدیو التي 

ظهرت مند أكثر من نصف قرن، فإنها وفي اآلونة األخیرة أصبحت تقدم تجارب وخبرات تشاركیه ال 

وهي ) بوبجي(لعاب نهایة لها عبر االنترنت، خاصة ألعاب ما یسمى بتقمص األدوار، وما یعرف بأ

ألعاب یكون الالعب فیها شخصیة متجسدة في عالم خیالي، وعلى عكس األلعاب النمطیة یتحكم 

بشكل كامل في المواصفات الفیزیائیة لشخصیاتهم االفتراضیة، وكذلك في " األفاتار"ممارسو ألعاب 

االفتراضیة، وامتلك تطوره وسماته، وكلما خاض الالعب مزیدا من المعارك تطورت وتقدمت شخصیته 

  .أدوات ومهارات أكثر

إلى أنه نظرا إلى االحتماالت الال محدودة ) مارك غریفیث(و) داریا كوس(وقد خلص الكاتبان     

وطبیعتها االجتماعیة، واحتمال أن ینشأ ارتباط بین "MMORPGs" للعوالم الجدیدة من األلعاب

ویقول . من أكثر ألعاب الفیدیو التي تلقى رواجا" األفاتار"الالعب وشخصیته المستعارة، ُتعد ألعاب 

لقد ُصممت هذه األلعاب خصیصا : "أحد الالعبین والمصممین لهذه األلعاب مفسرا حبه لتلك األلعاب

لجذب الالعب إلى عالمها، فكلما نجحت في تخطي أحد المستویات فإنك ُتكاَفأ باالنتقال إلى المستوى 

توقف من تلقاء نفسها مطلقا، وٕان أخذت استراحة فإنك إما ستتعرض لمعاناة في الذي یلیه، فهي ال ت

العودة لممارسة اللعبة الحقا، وٕاما ستشعر بالوحشة الفتقادك اإلثارة والمتعة التي تمنحك إیاها ممارسة 

  ".اللعبة
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لعل ما یؤكد خطر هذه األلعاب على الهویة الثقافیة هو حدیث هذا المصمم والذي أشار في هذا  

النص ضمنًا إلى عدم القدرة لمستخدمي هذه األلعاب في االبتعاد عن هذه اللعبة، حیث أن األساس 

بدوا هذا ما یجعل الالعبین یرون العالم بنظرة وی الذي تقوم علیه هذه األلعاب هو العنف والقتال،

مجزأة، حیث یرسخ في عقلهم الباطن أن قواعد العالم مهیأة وجاهزة وما علیهم إال الصراع والقتال 

داخله والفوز حسب القواعد المرسومة، وذلك ما یجعلهم ینظرون إلى العنف كوسیلة لحل جمیع 

العنیفة التي جعلته یفوز دائما في اللعبة ستجعله یفوز في المشاكل، فعقل اإلنسان یعتقد أن الطریقة 

العالم الحقیقي، مما یجعلهم یصابون بفقدان الحساسیة تجاه العنف، فیقّلل ذلك من شعورهم األخالقي 

 ألعاب أن األمریكي، وجد الشیوخ مجلس أمام  بشهادته أدلى الذي الباحثین ألحد ووفقا .تجاه اآلخر

  .1للمراهقین العنیف من السلوك ٪ 22 إلى ٪ 13 من تتراوح بنسبة تزید العنیفة الفیدیو

ال شك أن هذا هو ما ابتلیت به مجتمعاتنا العربیة وخاصة مجتمعنا اللیبي، حیث سلبت هذه    

األلعاب اإللكترونیة أحد أهم عناصر هویتنا الثقافیة، وهي فقدان الشعور بالقیم األخالقیة والدینیة 

حیث أن أصعب ما یمكن مواجهته من أخطار تسببها هذه األلعاب اإللكترونیة على واالجتماعیة، 

الهویة الثقافیة هو ذلك الخطر المدمر الذي أصبح فیه قتل اإلنسان ال یمثل أي شعور عند من قام 

  .بهذا الفعل

ربي إن تخلخل القیم في مجتمعات الوطن الع" ویقول محمود الداودي عن الخطر المحدق بالقیم    

یقود إلى ما سماه علماء االجتماع المعاصرون بالشخصیة المضطربة، وبالتالي فإن الشخصیة 

المضطربة تصبح بنیتها أكثر تفككًا، واستعدادًا لتشرب القیم األجنبیة الوافدة، وذلك بدوره یؤدي إلى 

ته عالمته حالة من التذبذب على مستوى االنتماء الثقافي، وهذا الوضع یقود صاحبه إلى ما سم

  2.عهر الهویة: اإلنثروبولوجیا األمریكیة مارغرید مید

البد أن تواجه هذه األخطار وفق خطة تربویة محكمة،  على أن یكون االعتماد مرتكزًا على ما     

، وذلك تمتلكه ثقافتنا من تجربة تحمل من الحلول ما یخولها ألن تتجاوز مخاطر تشویه الهویة الثقافیة

  .فاظ على تجدر الهویة الثقافیةبوضع أسس الح

  

  

  

                                                 

 https://midan.aljazeera.net ما السر الذي یدفع الشباب إلدمان لعبة بوبجي؟...مقال بعنوان الكفاح االفتراضي  

. أثر معطیات ومظاهر مجتمع المعرفة على الطفل). 2012. (مركز الدراسات االستراتیجیة جامعة الملك عبد العزیز -1

  .19مركز الدراسات االستراتیجیة جامعة الملك عبد العزیز، ص: ةالسعودی

  .46الوحدة، ص. بعض الجوانب األخرى لمفهوم التخلف اآلخر في الوطن العربي). 1988، نوفمبر. (محمود الداودي -2

  

  مجلة القلعة                                                     الھویة الثقافیة في ظل التطورات التكنولوجیة                                      
 )12(العدد                                                قراءة فلسفیة                                                                                



  

 
 

610 

  : أسس الحفاظ على تجدر الهویة الثقافیة

تساح الكبیر والسریع للثورة لیس من السهل الحافظ على الهویة الثقافیة لمجتمعنا في ظل هذا االك    

التكنولوجیة، حیث أصبح فیها العالم قریة صغیر یستطیع فیه أي شخص أن یتواصل مع أي فرد في 

  .أي بقعة من العالم؛  وكأنه یجلس معه في نفس المكان

ال شك أن هذا التواصل المفتوح بجمیع ما حققته الثورة التكنولوجیة من نوافذ واختراعات أدت إلى      

وجود خطر كبیر على الهویة الثقافیة، و أن یحدث لها تشویه، وتشویش، من بعض الثقافات التي ال 

ت حتى تكون هویتنا في تتماشى مع هویتنا الثقافیة والدینیة، لذلك لزم اتخاذ بعض التدابیر والتحصینا

إن هذه التدابیر والتحصینات تتمثل في استراتیجیة تربویة لتعزیز القیم . مأمن من أي هویة دخیلة

وتقوم هذه االستراتیجیة على مجموعة . الثقافیة، في مواجهة ما تحمله من سلبیات تضر بالهویة الثقافیة

  :من الخطوات تمثلت في

  :ي للفردتعزیز البناء القیمي والدین -1

حیث یؤكد التاریخ أن استنهاض الشعور الدیني هو الطریق الرئیس لألمة في حفاظها على أبنائها     

من السلبیات التكنولوجیة المؤثرة على الهویة الثقافیة، كما أن صیاغة الشخصیة السویة ال بد أن یستند 

  .إلى أساس دیني وأخالقي یظهر مالمح الهویة الثقافیة

  :بأهمیة التواصل االجتماعي اإلیمان -2

وهذا یعني أهمیة الحفاظ على الهویة الثقافیة من خالل القدرة على التعامل بشكل إیجابي مع    

التعددیة الفكریة والثقافیة والعرقیة والسیاسیة واالقتصادیة؛ وذلك ألن التعددیة مبدأ تربوي إسالمي؛ بل 

ة الفرد في ضوء هذه التعددیة یمكن أن تنمي فیه روح هو سنة من سنن اهللا في خلقه؛ ولذلك فإن تربی

 هویة كل ذلك ألن داخل. "التسامح، ورفض التعصب، واحترام اآلخر وقبول االختالف مع الغیر

 وفق یخلفها الذي اإلنسان هو بل قبلي، معطى لیست فهي مختلفة مستویات ذوات متعددة هویات

    1"التحول صیرورة

  :الة والمعاصرةأهمیة الجمع بین األص -3

فالبد أن یكون هناك تواصل بین التراث وثقافة المجتمع المعاصر، وفق عملیة انتقاء دقیقة؛ بحیث    

یكون هذا التراث معینًا في بناء الحاضر، ورسم صورة المستقبل، مع ضرورة تشبع التعلیم بمقومات 

ساعدًا على تحدید اتجاه التطور ثقافة المجتمع وشخصیته، وفي نفس الوقت جعل هذا التراث عامًال م

  . التكنولوجي الذي ننشده، ودعامة قویة لهویتنا الثقافیة

  :بث روح العلم واإلبداع -4
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إن العصر الذي نعیشه هو عصر العلم والمعرفة، وخاصة التكنولوجیا، ومن یمثلك المعرفة هو الذي 

سیتحكم في العالم ومصیره، وبالتالي ال سبیل لسد الفجوة التي بیننا وبین الغرب إّال بالتفوق في المجال 

العلمي والتقني، ونشر روح اإلبداع؛ بحیث تكون المنطلق األساس الذي تتكون من خالله وفي إطاره 

فاظ على هویتنا الثقافیة حیة سائر الغایات التربویة، التي یجب أن تنظم عمل التربیة، إذا ما أردنا الح

  .وفاعلة

  : النهوض باللغة العربیة -5

اللغة هي أذاة التعلُّم والتفكیر واالتصال االجتماعي، كما أنها تمثل ذاكرة األمة وأبرز مظاهر     

ثقافتها، لذلك فإن أزمة اللغة العربیة الراهنة هي أزمة الهویة الثقافیة في الوقت ذاته؛ ولهذا البد من 

الهتمام باللغة العربیة والنهوض بها، ومن متطلبات ذلك توجیه المعلمین ألهمیة الحدیث والتدریس ا

باللغة العربیة الفصحى، وتعوید تالمیذهم على التحدث بها، مع تبصیرهم بأخطائهم في أعمالهم 

األجنبیة، بل التحریریة ومتابعة التصویب لهم، فالمعركة الحقیقیة ال تكمن في مواجهة تعلیم اللغات 

ینبغي أن تكون تلك المعركة ضد العوامل التي تضعف من شأن اللغة القومیة، ولیس هذا معناه 

تجاهل اللغات األجنبیة أو مقاومة تعلیمها، ولكن یكون تعلُّم الفرد للغة األجنبیة بعد تمكنه من لغته 

  .القومیة

سند بخطة استراتیجیة هرمیة توزع مهامها على یعتقد الباحث جازمًا  أن الخطة التربویة ال بد أن تُ     

  . كل من له دور ومسؤولیة في تحصین أو معالجة ما قد یطرأ على الهویة الثقافیة

    :مفاتیح العودة إلى التوازن وسد الثغرات لحمایة الهویة

ال شك أن عملیة العودة إلى الهویة الثقافیة األصیلة لألمة یحتاج إلى سد الكثیر من الثغرات التي     

أحدثتها المظاهر التكنولوجیة المتعددة والتي تنتشر بزیادة هذه التطورات، حیث تزداد صعوبة مواجهة 

ا الثقافیة بعد هذا التراجع سلبیات هذه المظاهر على الهویة الثقافیة خاصة مع ازدیاد هشاشة منظومتن

كالمجتمع الیاباني الذي مازال  ،1الحضاري المفزع في مقابل ما تحققه الحضارات األخرى لثقافاتها

  .موروثة وهویته الثقافیة مع تصدره قائمة الدول المواكبة إلنتاج هذه التطورات التكنولوجیةمحافظًا على 

 ومهاراته، وهى وأفكاره، الفرد، تصورات تكوین في وأولیا سیاأسا دورا المنزلي والمناخ األسرة تؤدي     

وطرق  أشكال خالل من وهویتهم، وثقافتهم، بتاریخهم، األبناء عالقات تعزیز عن األول المسئول

عدم  عمقها أبنائها وبین بینها وأسوارا حوائط صنعت أجیال وأخطاء عیوب تتالفى التي الحدیثة التربیة

  .اإللكتروني الثقافي االنفتاح سلبیات من یحمیهم راعٍ  دون تركهم لخطورة إدراكهم
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 الدفاع خط األسرة إن ما یجعلنا نتغلب على اآلثار السلبیة لتكنولوجیا األلعاب یتركز في أن تشكل 

 إدراك من لآلباء بد فال التكنولوجیا، الستخدام اآلثار السلبیة حجم من األطفال على اظالحف في األول

عرضها،  في والتحكم محتویاتها وفحص اإللكترونیة، األلعاب لبعض اقتناء أبنائها وسلبیات مخاطر

 واعیة تربیة تربیتهم من خالل أبنائهم وعقول نفوس في والمبادئ القیم بزرع شيء كل قبل قیامهم مع

  1.مستمرة ومراقبة

بدورهما  القیام لزم ولذا الطالب؛ شخصیة بناء أسس تكوین في أساسیان مدخالن والمعلم المدرسة   

 أن یستطیعون بحیث لدیهم، النقدیة الرؤیة تكوین على والحرص بالطالب االهتمام خالل من كامًال 

 في الوقوع یجنبهم بأسلوب التكنولوجیة الحدیثة؛كوسائل التواصل  الخارجیة المؤثرات یتعاملوا مع

من المفاتیح الرئیسة التي ینبغي االعتماد علیها في إعادة إنعاش هویتنا . والسلوكي الفكري االنحراف

ثقافة  كل الدینیة، ونبذ التعالیم ونشر اإلسالمیة القیم وغرس اإلسالمي، الفكر الثقافیة هو العودة لقراءة

 األجهزة الرسمیة تشترك واحدة ثقافیة منظومة إعداد وتستطیع .معتقداتنا تشویه أو المادیة إلى تدعو

   2.مخاطرها من تحد األقل على أو المرحلة هذه تتجاوز حتى تنفیذها، في

ال یخفى على أحد أن مجتمعنا اللیبي هو مجتمع مسلم یعتمد في كثیر من األحیان إلى ترسیخ     

طریق المصدر الدیني، فهذا المصدر یعد داعماً قویًا وضروریًا في الحفاظ  الكثیر من القیم الثقافیة عن

على الهویة الثقافیة، شریطة أن یتم توظیفه بالشكل السلیم، حیث ُتلقى هذه المهمة على عاتق الدعاة 

وشیوخ المساجد، غیر أن القیم التي ُتعّلم عن طریق المصدر الدیني ینبغي أن تكون على قدر من 

یة في فهم السیاق الذي یجب أن یكون علیه السّلم القیمي، والذي یضفیه هذا المصدر الدیني المسئول

هي ) المساجد(إلى النشء على الهویة الثقافیة، یتفق االجتماعیون والتربویون على أن المراكز الدینیة 

القیم والسلوك أحد أهم مصادر التنشئة في مجتمعنا، حیث تقوم بتنشئة األفراد، وتثقیفهم وتعلیمهم 

المقبول اجتماعیا، إضافة إلى تلقینهم المعارف والعقائد التي تشكل هویتهم الثقافیة والحضاریة ویقوم 

  3علیها أمر دینهم

ال یقل الدور الذي یلعبه اإلعالم في الحفاظ على الهویة الثقافیة شأنًا عن األدوار التي تقوم بها    

قافیة، خاصة في ظل هذا التطور الهائل والسریع الذي یشهده باقي مصادر إعداد وتنشئة الهویة الث

  .إلخ ...التطور التكنولوجي لإلعالم، من قنوات فضائیة متنوعة ومواقع التواصل االجتماعي
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في عملیة تشكیل وٕاعادة صیاغة القیم تمثلت أهمیة اإلعالم الجدید في كونه أصبح العبًا رئیسًا 

والهویة الثقافیة بشكل عام، لقد دخلت وسائل اإلعالم على كل بیت، وخاطبت الصغیر والكبیر، 

لقد استهدفت وسائل اإلعالم بأسلوب ...واقتحمت كل میدان الفكر، مرورًا بالثقافة إلى الترفیه والتسلیة،

في مجتمعنا، وبالتالي سّلم ) اإلنسان(ي المقابل استسلم جذاب العقول والعواطف، بل وحتى الغرائز، ف

، وفي )األب واألم والمدرسة(بدور  - إلى حد كبیر -الذي صار یقوم) المربي اإللكتروني(أطفاله، لهذا 

  1."أحیان كثیرة الدعاة والمشایخ الدین تؤخذ عنهم الفتوى

وحتى یتم توظیف المصادر التكنولوجیة لألعالم في الجانب اإلیجابي والعودة بالهویة الثقافیة إلى     

حالة التوازن واالستقرار ینبغي على الجهات المسئولة في الدولة تسخیر كافة الجهود واإلمكانیات في 

هویة الثقافیة لجعلها إقامة قنوات ومواقع وصفحات الكترونیة وكل ما من شأنه أن یقوم بتحصین ال

  . حصنًا منیعًا أمام أي محاوالت تشویه من نوافذ اإلعالم التكنولوجي الجدید 

  :الخاتمة

في نافلة هذه الدراسة یؤكد الباحث أن هذه التطورات التكنولوجیة المختلفة الخادمة لإلنسان قد      

  .أضحت في هذا العصر مشوهة وماسخة للقیم التي تبنى علیها هویته الثقافیة

من خالل تتبع بعض التقنیات التي أشار إلیها الباحث وجد أنها سلبت اإلنسان وجوده الروحي،    

غلقت هذه التقنیات المجال أمام أفراد الفئة الواحدة التواصل االجتماعي الطبیعي والذي من شأنه حیث أ

  .زیادة ترسیخ الهویة الثقافیة الواحدة، وتأكید استمرار هذه الهویة بین األجیال

 إعالمیة كسوق العربیة المنطقة اتضح من التطورات التكنولوجیة في مجال اإلعالم الجدید أهمیة   

 تتحول المنطقة وأن المتتالیة، الحضاریة الهزائم بعد الثقافیة العربیة المنظومة لهشاشة خصبة واتصالیة

 إلى یؤدى هذا  قد مما والصحافة اإللكترونیة، والفضائیة األجنبیة التلفزیونیة للقنوات مهم هدف إلى

 اإلعالم الجدید وسائل على السیطرة في قدرة الدولة وانخفاض العربیة، الثقافیة القیم مناعة ضعف

  .العربیة الدول في للثقافة كأجهزة

فیما یتعلق بالتطور التكنولوجي الخاص بمواقع التواصل االجتماعي تبین من الدراسة أن الخطر    

  .  أكثر قوة، وأشد تأثیرًا على الهویة الثقافیة، حیث أن تعدد نوافذها وجاذبیتها زاد من أزمة الهویة

دراسة أن مواقع التواصل االجتماعي عندما تسیطر على اإلنسان تكون قادرة على اتضح من ال   

فصله عن الهویة الثقافیة في مجتمعه الذي ینتمي إلیه، بل إن زیادة االرتباط بهذه المواقع یزید من 

إضعاف شعور اإلنسان باالنتماء لمجتمعه، وتعمل على تقویضه، ولن یتوقف تأثیر هذه المواقع لهذا 

قدر فحسب بل تنسج له هویات متعلقة بالحیز الذي یتواصل، وتقلل عنده الشعور باالنتماء، في هذه ال

  الحالة یصبح هذا اإلنسان الذي أصبح جسدًا خواء فریسة سهلة أمام تلك الشركات الربحیة والتي 
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یربطه بهویته الثقافیة، بل إنها لن تتوالى في نفث ما ینزع بدورها ستضیف له تقنیات تنزع منه كل ما 

  .منه آدمیته ویجعله أكثر حیوانیة

اتضح من خالل هذه الدراسة أن الخطر المحدق بالهویة الثقافیة من تكنولوجیا األلعاب اإللكترونیة     

المتخصصة بتصمیم یفوق كل األخطار التي تسببها التطورات التكنولوجیة األخرى، ذلك ألن الشركات 

هذه األلعاب وسعت من إمكانیاتها التقنیة، وأصبح ما تطرحه على مستخدمیها أكثر جاذبیة، حتى بات 

من یتعاطى مع هذه األلعاب یقضي جل وقته علیها، ویفقد بشكل تدریجي كل ما یربطه بهویته 

س، وجعلتهم یرتبطون ، بل إن مستخدمیها من األطفال قطعت ارتباطهم بهویاتهم من األساالثقافیة

  .بهویات تحمل من القیم الكفیلة بهدم ثقافاتهم المادیة والروحیة

تبین من خالل هده الدراسة أیضا أن هذه األخطار المحدقة بالهویة الثقافیة لن یتم مجابهتها     

متلكه ومعالجة ما تم تشویهه إّال بتدابیر محكمة،  على أن یكون االعتماد في هذه مرتكزًا على ما ت

، وذلك بوضع ثقافتنا من تجربة تحمل من الحلول ما یخولها ألن تتجاوز مخاطر تشویه الهویة الثقافیة

مفاتیح العودة إلى التوازن وسد أسس الحفاظ على تجدر الهویة الثقافیة، والتي تضمن استحضار 

  .الثغرات لحمایة الهویة

ل الطریق أمام أي محاولة لتشویه الهویة، هو إن ما جعل مفاتیح هذه الخطة تحفظ التوازن وتقف     

  توزیع مهام هذه الخطة على كل الركائز التي لها دور في تربیة النشء على ترسیخ الهویة الثقافیة، 

 في وأولیا أساسیا حیث یتمثل دورها المنزلي والمناخ األسرةتبدأ هذه الخطة بمفتاحها الرئیس وهو 

 بتاریخهم، األبناء عالقات تعزیز عن األول المسئول ومهاراته، وهى وأفكاره، الفرد، تصورات تكوین

 صنعت أجیال وأخطاء عیوب تتالفى التي الحدیثة وطرق التربیة أشكال خالل من وهویتهم، وثقافتهم،

 سلبیات من یحمیهم راعٍ  دون تركهم لخطورة عدم إدراكهم عمقها أبنائها وبین بینها وأسوارا حوائط

  .اإللكترونى ىالثقاف االنفتاح

إن ما یكمل عملیة التوازن في المرحلة األولى لتربیة النشء وتعلیمهم سبل الحفاظ على هویتهم     

 بناء أسس تكوین في األساسیان الثقافیة وترسیخها هما المدرسة والمعلم، حیث یعتبران المدخالن

 تكوین على والحرص بالطالب االهتمام خالل من بدورهما كامًال  القیام لزم ولذا الطالب؛ شخصیة

كوسائل التواصل التكنولوجیة  الخارجیة المؤثرات یتعاملوا مع أن یستطیعون بحیث لدیهم، النقدیة الرؤیة

  .والسلوكي الفكري االنحراف في الوقوع یجنبهم بأسلوب الحدیثة؛

 افیة هو العودة لقراءةمن المفاتیح الرئیسة التي ینبغي االعتماد علیها في إعادة إنعاش هویتنا الثق    

 تشویه أو المادیة إلى ثقافة تدعو كل ونبذ الدینیة التعالیم ونشر اإلسالمیة القیم وغرس اإلسالمي الفكر

  .معتقداتنا
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المصدر  ففي مجتمعنا اللیبي الذي یحتاج في كثیر من األحیان إلى ترسیخ قیمه الثقافیة عن طریق 

الدیني، ومن المعروف أن هذه المهمة توكل إلى المشایخ ودعاة المساجد، غیر أن نجاح هذه المهمة 

  .یتوقف على ما ینشره هؤالء الدعاة من غرس للقیم النبیلة التي ال تتنافى مع القیم الدینیة المعتدلة

ال یقل الدور الذي یلعبه اإلعالم في الحفاظ على الهویة الثقافیة شأنًا عن األدوار التي تقوم بها      

باقي مصادر إعداد وتنشئة الهویة الثقافیة، وحتى یتم توظیف المصادر التكنولوجیة لألعالم في 

بغي على الجهات المسئولة في الجانب اإلیجابي والعودة بالهویة الثقافیة إلى حالة التوازن واالستقرار ین

الدولة تسخیر كافة الجهود واإلمكانیات في إقامة قنوات ومواقع وصفحات الكترونیة، وكل ما من شأنه 

أن یقوم بتحصین الهویة الثقافیة لجعلها حصنًا منیعًا أمام أي محاوالت تشویهیة من نوافذ اإلعالم 

  .التكنولوجي الجدید
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عالقة استخدام تكنولوجیا اإلعالم و االتصال الحدیثة باغتراب ). 2012/2011. (خالد منصر-8

  .جامعة باتنة: باتنة ".انیة على عینة من طالب جامعة باتنةدراسة مید." الشباب الجامعي

الهویة الثقافیة في ظل تكنولوجیا االتصال الرقمي الجدید ). 2018. (سامیة جفال ومسعودة طلحة-9

  .وانحسار ثقافات المجتمعات

 .أثر استخدام مواقع التواصل االجتماعي على الهویة الثقافیة). 2015- 2014. (سعاد بلعربي- 10

  .جامعة عبدالحمید بن بادیس: مستغانم/الجزائر

نقل التكنولوجیا إلى الدول النامیة بین حتمیة مدرسة التبعیة ). 2016نوفمبر . (سهى حمزاوي- 11

  .مجلة العلوم اإلجتماعیة .ومنطق الخصوصیة التاریخیة

التكامل بین أجهزة  :عولمة اإلعالم والهویة الثقافیة العربیة الفرص والتحدیات). .1998. (شومان- 12

  .المجلس األعلى للثقافة: القاهرة  .ندوة العولمة والهویة الثقافیة. اإلعالم وأجهزة الثقافة
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من یقود من؟  - جدلیة العلم والتكنولوجیا). 2018أكتوبر  9إلى  7. (عبدالرحمن علي الزرقاني - 13

المؤتمر العلمي الدولي الثاني لكلیة االقتصاد والتجارةالثورة التكنولوجي ةاقتصادیات . من منظور فلسفي

  .جامعة المرقب: الخمس). 91صفحة ( القرن الحادي والعشرین

الهویات الوطنیة والمجتمع العالمي ). 2002. (غسان منیر حمزة سنو وعلي أحمد الطرح - 14

دار : لبنان). 1المجلد ط( ظل الهیمنة اإلعالمیة العالمیةواإلعالم دراسات في إجراء تشكل الهویة في 

  .النهضة العربیة

  .أكادیمیة بیروت: بیروت .معجم العلوم االجتماعیة). 1998. (فریدریك - 15

). 1المجلد ط( الهویة وقضایاها في الوعي العربي المعاصر). 2013. (قاسم ریاض زكي - 16

  .مركز دراسات الوحدة العربیة: بیروت

كیف تؤثر وسائل اإلعالم؟ دراسة في النظریات ). 1998. (محمد عبدالرحمن الحضیف- 17

  .مكتبة العبیكان: الریاض، الریاض). 2المجلد ط( واألسالیب

بعض الجوانب األخرى لمفهوم التخلف اآلخر في الوطن ). 1988، نوفمبر. (محمود الداودي - 18

  . الوحدة. العربي

أثر معطیات ومظاهر مجتمع ). 2012. (تیجیة جامعة الملك عبد العزیزمركز الدراسات االسترا - 19

  .مركز الدراسات االستراتیجیة جامعة الملك عبد العزیز: السعودیة .المعرفة على الطفل

. مفهومه ودواعیه وعوامل تحقیقه: األمـن الثقـافي). 2019، الربیع. (نهلة محمد أحمد جبر - 20

  ).177رقم العدد( شؤون عربیة

   .تكنولوجیا المعلومات على أعتاب القرن الحادي و العشرین). 1998. (هاني شحاذة الخوري - 21

  .مركز الرضاء للكمبیوتر: دمشق
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  واملعاصرةاألصالة  بني العربي الشباب لدى الثقافية اهلوية

  )(محمد رهد معذب آدم. د

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :مقدمة

أهم . یشهد عالمنا الیوم تغیرات متسارعة ومتالحقة مثلت قطیعة تامة حتى مع الماضي القریب

ا التقدم التكنولوجي واالنفجار المعرفي واالنفتاح الثقافي والتغیرات السریعة في جمیع جوانب سماته

الحیاة االقتصادیة، االجتماعیة، الثقافیة والتقنیة، وهذا ما یستوجب على مؤسسات المجتمع التعلیمیة 

مة المعرفیة لدى شبابنا، والتربویة متابعة هذا التطور المذهل، ودراسة آثاره على السلوك والقیم والمنظو 

من بحر المیتافیزیقیا التي أدمنت وانتشال شعوبنا . لیتسنى لنا تحقیق األمن الثقافي والخلقي والمجتمعي

  .والدخیل عند شبابنا العربي في رؤاهم ومخیالتهم األصیلبمقاربة . السباحة فیه

  :تساؤالت الدراسة

ما المقصود بالعولمة؟ ما أشكالها : أوال- تالیةتسعى هذه الدراسة إلى اإلجابة عن التساؤالت ال

ما الثقافة؟ وما القیم الثقافیة التي تسعى العولمة : ما عالقة العولمة بفئة الشباب؟ ثالثا: وأبعادها؟ ثانیا

ما أبعاد ثورة االتصاالت والمعلومات على : صلب القیم والثقافة في منطقتنا العربیة؟ رابعا إليایالجها 

  شبابنا العربي مع أدوات ومنابر العولمة القائمة؟ تعاطيأخالقیات الشباب؟ وكیف 

  :أهداف الدراسة

  :تهدف هذه الدراسة التعرف الي

 المتغیرات الدخیلة التي تؤثر على الهویة الثقافیة. 

 م الشباب وسلوكهم في عصر العولمةقی. 

 دراسة وفهم وجهات نظر المفكرین والتربویین، ومواقفهم تجاه العولمة. 

 ؟اإلحاللالمقاربة أم ... مواقف الشباب العربي من العولمة، ورؤیتهم للثقافات الوافدة 

 عصر في والمجتمعي والثقافي، الخلقي، األمن استخالص قیم ومقترحات بتوسمها یمكن تحقیق 

  .والمعلوماتیة العولمة

  :أهمیة الدراسة

  یشكل الشباب فئة متمیزة في أي مجتمع، بل هم أكثر فئات المجتمع حركة ونشاطا، ومصدرًا   

  من مصادر التغییر االجتماعي، كما تتصف هذه الفئة باإلنتاج والعطاء واإلبداع في كافة المجاالت، 

  

                                                 
()  جامعة نالوتكلیة التربیة علم االجتماع ،  –أستاذ مساعد.  
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وبفعل مكتسبات العولمة وأدواتها المتجددة  (1).فهم المؤهلون للنهوض بمسئولیات بناء المجتمع

فإن األهمیة بمكان التعرف الي اتجاهاتهم . والالمتناهیة التي أصبحت في متناولهم بسهولة ویسر

  .  هولة أي العولمةومیولهم وقدراتهم ومهاراتهم في التعاطي األمثل مع هذه الرافعة الم

  :الموضوع

ما انشغل رجال العلم والسیاسة واالقتصاد وأهل االختصاص في كافة مناحي الحیاة بمفهوم أو 

من (لدرجة أنها أوحت ألحدهم ! مثل ما انشغلوا بقضیة العولمة-في عصرنا الراهن - بظاهرة مجتمعیة 

كل أنواع التضمینات تتدفق منها بسهولة بین أهم الخصائص الممیزة لفكرة العولمة نجد كیف یبدو أن 

وهي مفهوم خصب بصورة استثنائیة من حیث قدرته على تولید التخمینات، والفرضیات . وبغزارة

  (2)).والصور والمجازات االجتماعیة القویة التي تصل الي أبعد بكثیر من الحقائق االجتماعیة المجردة

  :تعریف الَعْوَلمة

ها مصدر الفعل َعْوَلم، وهي حرّیة انتقال المعلومات، وتدفق رؤوس ُتعرَّف العولمة لغة بأن 

األموال، واألفكار المختلفة، والتكنولوجیا، والمنتجات والسلع، كما تمثل انتقال البشر أیضًا بین 

 (3).المجتمعات اإلنسانّیة المختلفة، حیث یؤدي ذلك إلى جعل العالم أشبه بقریة صغیرة

هي عملیة تطبقها المنظمات والشركات والمؤسسات بهدف تحقیق (أیضا  (Globalization)والعولمة 

 (4)).نفوذ دولي أو توسیع عملها لیتحول من محلي الي عالمي

ومن الصعوبة بمكان االتفاق على تعریف جامع مانع للعولمة وذلك لكثرة وجهات النظر 

ولكي نضع لمفهوم . حولها، والتي تتأثر باتجاهات ومنطلقات الباحثین ومواقفهم النظریة والفكریة منها

  :بعض منطلقاتها ومتضمناتها إیرادبنا  جدریعاما  إطاراالعولمة 

مكتمل البنیات، أوجده التالقي بین التطلعات والحاجات  فالعولمة مشروع حضاري غربي

المادیة الهائلة التي أوجدتها الطفرات الكبیرة من تقنیات االتصال  واإلمكاناتالغربیة من جانب، 

 .منذ منتصف القرن الثامن عشر المیالدي. (5)والمعلومات والصناعات المتقدمة من جانب آخر

التأخر : واكبي بتفصیل أمراض العرب والمسلمین فيشخص الك األولىومنذ عصر الیقظة 

، الضعف، االستبداد السیاسي األصیل، التمسك بالخرافات بدل الدین األجنبياالقتصادي، التدخل 

  تنال شیئا من الهیبة  أنوفقدان الروح النقدیة والعلمیة ومنذ حینه لم یكن لقیادة اجتماعیة او نخبة 

                                                 
القیــم لـدى شبــاب الجامعـة في مصــر ومتغیرات القرن الحادي   :محمد عبد الرازق إبراهیم، هاني محمد یونس موسى(1)

  http://www.ensanyat.com/vb1/showthread.php?t=2189والعشرین
، 354العولمة والثقافة تجربتنا االجتماعیة عبر الزمان والمكان، ترجمة ایهاب عبد الرحیم محمد، سلسلة عالم المعرفة، ع : توملینسونجون (2)

  .11، ص2008أغسطس 
  .م30/03/2019: علیه بتاریخ أطلع   www.almaany.com: تعرف العولمة(3)
  .م30/03/2019: خعلیه بتاری أطلع   www.almaany.com: تعرف العولمة(4)
  .38م، ص 2000، فبرایر 273الدین والعولمة، المجلة العربیة، ع : أحمد عثمان التویجري(5)
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، وهي عنصر أساسي من عناصر األمةخصوصیة  إنوذلك (6).والهیمنة واالستقرار في الحكم

 .في داخل المجتمع فلیس لهذه الخصوصیة أي معنى ماأهویتها، ال تتحدد اال بمواجهة أمة أخرى، 

أن المغلوب مولع أبدا باالقتداء بالغالب في شعاره وزیه ونحلته : (ابن خلدون أكدهوهذا ما 

هو بما  وٕانماالقتناعه أو العتقاده أن غلب الغلب لها لیس بعصبیة وال قوة بأس . وسائر أحواله وعوائده

 (7).)انتحلته من العوائد والمذاهب

الدخل الناتج عن (باعتماد العرب على اقتصاد الریع، والریع كمفهوم في النظریة االقتصادیة یعني     

كل دخل دوري غیر ناتج عن العمل أو الدفعات المنتظمة (أو ) مورد طبیعي بسبب الخصائص الفنیة

طوال  –أكسبهم ثروات طائلة صرفت ). تصنیع أو تجارة أو تقدیم خدمة: والعمل هنا یعني (8))المال(

األمر الذي أبقاهم یعیشون . على كافة المجاالت عدا تنمیة المورد البشري على الوجه األمثل- عقود

 !اإلنسانیةتطفال على الغرب، وأقعدهم دون المساهمة في الحضارة 

طمس هویات : دول النامیة منها على سبیل المثال ال الحصرتعددت سلبیات العولمة في ال

الثقافة الغربیة مكانها، توسیع الفجوات بین  وٕاحاللالشعوب ومجتمعات العالم، تشویه الثقافات المحلیة 

طبقات المجتمع، زیادة نسبة الهجرة الي الغرب بحثا عن فرص العمل والمستوى المعیشي األفضل، 

 إليوب المسلمة لصالح الفكر الغربي المادي وتحویل المناسبات الدینیة طمس المقدسات لدى الشع

   .مناسبات استهالكیة وتفریغها من القیم المثلى وغیرها

انتشار العلم : جانب سلبیاتها مثاال على ذلك إليأن العولمة ال تخلو من ایجابیات عظیمة  إال     

خ، فضال عن انتشار االختراعات الحدیثة المفیدة، ال...الطب، الصیدلة، الزراعة، البیطرة- بكل فروعه

  .انتشار وسائل النقل واالتصال عبر قنوات التكنولوجیا المتواترة

حیث یقدم عالم االجتماع االنجلیزي روالند (9):بل یذهب البعض أنها أصبحت نظریة للثقافة العالمیة

مایك فیذر (مع مؤلفین آخرین  روبرتسون نظرة مختلفة تمامًا حول نظریة العولمة جنبا إلى جنب

ویعتبر روبرتسون واحدا من العلماء .الذین لدیهم مواقف مماثلة حول هذه القضیة) ستون، سكوت الش 

ویرى ."عملیة انضغاط للعالم وتكثیف للعالم ككل" األوائل الذین درسوا العولمة حیث وصفها بأنها 

في " معا"لیعیشوا  مجتمعات البشریة واألفرادال روبرتسون أن السمة الرئیسة للعولمة تكمن في ضغط

هذا الفراغ النوعي یتطلب كل جهد من الجهود الفردیة التي كانت مسلوبة القدرة بسبب . نفس الفضاء

یعتمد  في جمیع األحوال وعلى جمیع المستویات فإن روبرتسون. المحدودة في مجتمعاتها اإلمكانیات

  " الثقافة العالمیة"د العالم ككل متكامل هو الذي یشكل مشهد هذا المفهوم األساسي للعولمة، إن وجو 

                                                 
  .6م، ص 1992، 2الوعي الذاتي، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، ط: نقال عن برهان غلیون(6)
  .101م، ص 1991المقدمة، دار ومكتبة الهالل، بیروت، : عبد الرحمن بن خلدون(7)
  .1، ص 2014، نوفمبر 3911اقتصاد الریع في المغرب، الحوار المتمدن، ع : عبد السالم أدیب(8)

(9)http://katehon.com/ar/article/nzryt-lwlm 18/5/2019تم االطالع في.  
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قبل أي موضوع یتعلق بفرد أو جماعة، في هذا السیاق فإن أي اختیار أو قرار أو تحرك 

روبرتسون و  .ي ثقافة عالمیة واحدة، وهذا أمر ال رجعة فیهفنحن نعیش ف". بعدا عالمیا"تلقائیا  یكتسب

 :یعتبر الجهات األربع الرئیسة في العولمة هي

 ).لكل دولة على حدة(المجتمع الوطني •

 .األنظمة االجتماعیة 

 .الفرد •

  .اإلنسانیة •

یمكن القول أن العولمة كمفهوم أصبح مفهوما طاغیا یبلغ من التأجج واالنتشار مبلغا یجعله یغطي     

كما یمارس تأثیرا كبیرا . والنظریات والتوجهات والمصالح االجتماعیة تباینا األیدیولوجیاتأشد أنواع 

ة، االقتصاد، االجتماع، السیاس: والتطبیقیة اإلنسانیةالفكریة لكل من العلوم  واألطرعلى شتى العلوم 

تشعبا وانتشارا معه یصعب حصره في خطوط محدودة معدودة، لكن باإلجمال . الفلسفة، التربیة والثقافة

  .األشكالالعولمة، أنها تتجلى وتنعكس في بعض  إليینظر 

  :أشكال العولمة

اب العمل في وهي زیادة الحریة االقتصادیة والتبادل التجاري بین أصح: العولمة االقتصادیة•

  - :(10)المالمح االقتصادیة الرئیسة للعولمة كالتالي وقد أوجز غالــب أحمد عطـــایا .العالم أنحاءشتى 

  .إعادة بناء االقتصاد العالمي باتجاه تقسیم العمل والتخصص* 

  .امحركة التجارة انهیار الحواجز السیاسیة والجغرافیة أم* 

  .االقتصادیة و تبني برامج الخصخصةتناقص دور الدول في المسیرة * 

  .االنخفاض الحاد في تكالیف النقل واالتصاالت السلكیة  والالسلكیة * 

أن ترتفع  من المتوقع( تزاید دور التجارة اإللكترونیة ونسبتها إلي إجمالي التجارة العالمیة * 

النمو المتسارع في * م  2005ملیار دوالر في العام ) 300(إلي  1998ملیار دوالر عام )  3(من 

  .قطاع الخدمات على حساب القطاعات األخرى

% 40تسیطر حالیا على حوالي( سیطرة الشركات متعددة الجنسیات على التجارة العالمیة * 

  ).من حجم التجارة العالمیة 

  .تبنى غالبیة الدول لبرامج إصالح وهیكلة اقتصادیة* 

  .ةاندماج و توسیع أسواق رأس المال العالمی* 

                                                 
  ، ورقة عمل مقدمة إلى الملتقى التربوي األول"كاساتها على الوطن العربيالعولمةوانع"غالــب أحمد عطـــایا،(10)

م، نقال عن  4/2002/ 30-29لمواد الجغرافیا واالقتصاد والدراسات االجتماعیة وعلم النفس الفجیرة 

  http://www.fez.gov.ae/fezweb/tawjeh/geography/reash/owlama/owlam%20.htm:موقع
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  ثورة  تكنولوجیة هائلة  تتسارع بخطى متالحقة *

  .أحد أهم عوامل اإلنتاج) know how( أضحت المعرفة *         

  .انهیار نظام النقد الدولي  و تزاید األزمات االقتصادیة  و سرعة انتشارها* 

  .األدیانتعدد الثقافات المتداولة وحریة * 

  .انتشار القیم الثقافیة واالجتماعیة الرأسمالیة في الدول النامیة* 

  .اندثار الخصوصیات الثقافیة و أنماط االستهالك التقلیدیة* 

  .أصبح معدل نمو التجارة العالمي أعلى من معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي العالمي* 

یة معتمدة كلیا على الریع، فإننا سنظل نراوح العرب ااقتصادیاتنوفي رأي الباحث، طالما بقیت 

  .المهولة في دول العالم اإلنتاجیة واإلمكاناتمكاننا متطفلین على موائد االقتراعات واالبتكارات 

الثقافي، یمثلها التطور الهائل  هي زیادة الترابط وازدیاد التبادل: االجتماعیة والثقافیة العولمة•

د تطمح الي سیطرة وغلبة ثقافة من الثقافات على جمیع الثقافات في وق .في المواصالت واالتصاالت

 .العالم

تتمثل في فرض الدول الغنیة والقویة قوتها العسكریة على الدول الضعیفة : العولمة السیاسیة•

وحقوق  الدیمقراطیةوالتدخل في قراراتها والسعي الي االستقطاب المستمر في مختلف المواقف، بدعوى 

 .غیرهاو  اإلنسان

. تتصدى هذه الدراسة لكشف البعد أو الشكل الثاني للعولمة أال وهو البعد االجتماعي والثقافي

فبرغم جسامة وضخامة الدور االقتصادي الذي تمارسه العولمة على الدول النامیة، كما سلف ذكره، 

القیم االقتصادیة  أنها ال تقتصر على تعمیم إال. وما تضطلع به لتوحید العالم كله في أنموذج واحد

. وأنظمتها فحسب، بل تتعدى ذلك لتعمم القیم الثقافیة التي تمثل جوهر ولب حیاة المجتمعات البشریة

أن الثقافة " باعتبار أن الثقافة هي طریقة لرؤیة العالم والتعبیر عنه، أو كما عبر صموئیل هنتنغتون 

الحضاریة، هي التي تشكل نماذج التماسك،  أو الهویة الثقافیة، والتي هي في أوسع معانیها الهویة

فالشباب في أي أمة . ال سیما لدى فئة الشباب (11)."والتفكك، والصراع في عالم ما بعد الحرب الباردة

إن أردت أن تدمر أمة : وصدقت المقولة المأثورة. هم ثروتها وأملها، هم المستقبل، والرجاء الموعود

فدمر شبابها؛ ألنهم رأس مال األمة وعدتها وعتادها وحاضرها ومستقبلها، وهم الثروة التي تفوق كل 

  .ثروات وموارد األمة

  

  

                                                 
مالك عبید أبوشهیوة ومحمود محمد خلف، الدار الجماهیریة : صدام الحضارات وٕاعادة بناء النظام العالمي، تعریب: هنتنغتونصموئیل (11)

  .71م، ص 1999للنشر والتوزیع واالعالن، مصراتة، لیبیا، 
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  :ثقافة راكدة ألمة هائمة

: خضعت منطقتنا العربیة لمرجعیات ثقافیة عتیقة بتراكماتها السحیقة، عبر عنها قسطنطین زریق      

. الوراء أحیانا إليسیرنا وتعوق تقدمنا، بل تعیدنا  تبطئإنا نحمل من الماضي أعباء ضخمة (

وقبل ذلك أیضا توقف . " تمخضت عن أربعة قرون من االنحطاط والتدهور إبان الحكم العثماني

أسالفنا وتأخروا طوال ما ینیف عن أربعة قرون بسبب تضییقهم سبل العقل وٕاقفالهم باب االجتهاد، 

ات الذات وتعزیز احترام وبسبب تخلیهم عن الفضائل الخلقیة التي یتمیزون بها، وجوهرها مقاومة شهو 

  .(12))اآلخر والتعاون وٕایاه

فاستغرق ! آلت أوضاع بالدنا العربیة بعدها إلي االستعمار، الذي سامها سوء االفقار والبالء

وكانت فاتورة االستقالل باهظة الكلفة ملیون شهید . إجالءه كل جهود وعزائم الحادبین من أبنائها

نتصف القرن العشرین وما أن تحققت االستقالالت حتى اعتلت ومنذ م. جزائري على سبیل المثال

إن السلطات الحاكمة في مختلف البالد العربیة (ومنذئذ . النخب الوطنیة سدة الحكم في سائر البالد

والقبلیة  األسریةفهي تعتمد إما الروابط . تتسم بأعراض الماضي ومساوئه وبنقائص الحاضر وشروره

ونتیجة فاعلیة هذه . سالیب االستبداد والقهر، أو الدیمقراطیة الناقصة والفاسدةالتي عفاها الزمن، أو أ

النقائص، وتفاعلها فیما بینها، ینتشر الفشل في الحكم والفساد في المجتمع وتتغلب السلطات الحاكمة 

یة رعایا، وتطغى الوالءات الجزئ إليعلى تكّون المجتمعات المدنیة وتطورها، فتغیب الشعوب وتتحول 

(13)).على الوالء الوطني الموحد
  

  
  
  

  

 :ما بین الغرب والشرق

ذلك الكل المركب الذي (Tylor" تایلور"وبثبیتنا لتعریف الثقافة كمفهوم كما ذهب الیه  

والقانون والعادات وغیرها من القدرات والعادات التي  واألخالقیشتمل على المعرفة والعقائد والفن 

  (14)).وا في مجتمعبوصفه عض اإلنسانیكتسبها 

في الثقافة هي العنصر الثقافي، العنصر البسیط الذي ال  األساسیةأن الوحدة  ىإلواستنادا 

. عناصر أبسط منه، أو الذي ال توجد حاجة علمیة لتحلیله الي ما هو أبسط منه ىإلیمكن تحلیله 

  والذي بدوره یتحد مع عناصر أخرى لتكوین المركب الثقافي، ثم یدخل هذا في تألیف النسق الثقافي 

                                                 
  .29م، ص 1998، 1روت، طما العمل حدیث الي األجیال العربیة الطالعة، مركز دراسات الوحدة العربیة، بی: قسطنطین زریق(12)
  .31-30المصدر نفسه، ص (13)
  .80، ص1988الثقافة والشخصیة الشخصیة ومحدداتها الثقافیة، دار النهضة العربیة، بیروت، : نقال عن عاطف وصفي(14)
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في العناصر والمركبات واألنساق فهذا التشابك والتوالد . ومنها العائلي والتعلیمي والدیني

تتألف من ثالثة قطاعات " هوایت "  إلیهوأن الثقافة كما ذهبت . الثقافیة یدل على أن الثقافة كل مركب

  (15):هي

o  األشخاصوالعقائد واالتجاهات الموجودة في عقول  األفكارویقصد به  اإلنسانأشخاص. 

o  أو بذل . معنى محددا أو من صنعه اإلنساناألشیاء وهي كل شيء مادي محسوس یعطیه

 .إیجادهبعض الجهد في 

o العالقات وخطوط التفاعل واالتصال بین البشر بعضهم ببعض وبین البشر واألشیاء. 

فالثقافة الغربیة، السیما األمریكیة، بكل هذا الجبروت والزهو تربعت على الفضاء الثقافي 

فالنموذج أو .آنفا إلیهالثقافیة العربیة التي ألمحنا العالمي، فآلت لها الغلبة، خصوصا مقابل الهویة ا

أصبح هو األطغى بكل ما یحمل من قیم إنسانیة، و یمكن القول  Styleفي الحیاة األمریكياألسلوب 

  .المادیة- 3) اللذة والسعادة(المنفعة - 2العقل - 1: أن تركیزها انحصر على الجوانب التالیة

حتى انغمس . كاسا للثقافة الغربیة بكل جزئیاتها وتفاصلیها الدقیقةفما مجتمعاتنا العربیة اال انع    

  !لها األعمىشبابنا العربي في التقلید 

وشكلت فارقا . ال ینكر ما للثقافة الغربیة من قیم وخصائص راكزة وباهرة أفادت العالم قاطبة   

أبسط تجلیاته، على سبیل المثال، احترام قیمة العمل  حضاریا بینها وبین قیمنا كعرب أو عالم ثالث

إال أن المتابع لحاضر مؤسساتنا التربویة التعلیمیة، مدارس، معاهد، . وتقدیس الوقت اإلنتاجیةوتقدیر 

  .وكلیات جامعیة، تصدمه هذه التغیرات الفاجعة

لقد أصبح شبابنا في عصرنا الحاضر أكثر تلهفا لما تقدمه له القنوات الفضائیة ومواقع االنترنت      

والهواتف المحمولة من برامج ومحتویات، كما أنه أصبح یقلد كل ما یشاهده عبر هذه الوسائط، من 

ة واالنفتاح سلوكیات وعادات وتقالید سواء كانت مفیدة أم ضارة بالنسبة له، وذلك تحت شعار الموض

على اآلخر ومواكبة تطورات العصر، وما نشاهده الیوم في واقعنا من انحالل لألخالق وانتشار 

للعالقات غیر الشرعیة داخل مؤسساتنا التعلیمیة وأیضا انتشار للجریمة والعنف واالغتصاب والغش 

وسلبیات القنوات والرشوة والمخدرات وتبادل الصور اإلباحیة بین الشباب خیر دلیل على مخاطر 

الفضائیة وشبكة االنترنت والهواتف المحمولة وغیرها من الوسائط اإلعالمیة الحدیثة، لقد جعلت هذه 

وجعلته یعیش .یمت لثقافته وتقالیده وقیمه المجتمعیة بصلة الوسائط الشاب العربي یعیش في عالم ال

الوصول إلى هذا العالم المثالي الذي في عالم خیالي بعیدا عن مجتمعه وأسرته، یفكردوما في محاولة 

  في شبابنا مرض اإلحباط والقنوط  ما غرس .صورته له وسائط االتصال ووسائل اإلعالم المكثفة

                                                 
  .83المصدر نفسه، ص (15)
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بل تعدى األمر ذلك كثیرا، حتى حبب له ركوب أمواج البحر والتضحیة .والیأس من واقعه المعاش

  .وارب الهجرة غیر الشرعیة الي أوروبابحیاته، في ق

الغرب بكل وضوح یختلف عن كل الحضارات األخرى التي (عندما یورد " هنتنغتون"لم یغال 

إنها تختفي . سنة 1500وجدت حیث كان لها تأثیر هائل جدا على كل الحضارات التي وجدت منذ 

لذلك كل المجتمعات في كل  بعملیات التحدیث والتصنیع والتي أصبحت عالمیة واسعة، وكنتیجة

هكذا شأن العولمة وضمنها هذه  (16))الحضارات األخرى تحاول اللحاق بالغرب في الثروة والحداثة

  "!االنترنیت"لة الجرارة خالمد

  :2019استخدام االنترنت حول العالم 

 Global Digital 2019العالم الرقمي  إحصائیاتكشفت أحدث مجموعة من التقاریر عن 

عن تزاید مستخدمي اإلنترنت بنحو یزید عن  Hoot suiteبالتعاون مع  We Are Socialمن شركة 

ملیون مستخدم جدید كل یوم، ارتفع عدد األشخاص الذین یستخدمون اإلنترنت خالل العام الماضي، 

حیث بدأ أكثر من ملیون شخص الدخول إلى اإلنترنت للمرة األولى كل یوم بدایة من ینایر 

2018.(17)  

مستخدًما جدیًدا في  11تظهر أحدث اإلحصائیات أن مستخدمي اإلنترنت ینمون بمعدل یزید على 

ملیون  366الثانیة، وتجدر اإلشارة إلى أن بعًضا من هذا النمو قد ُیعزى إلى وصول أكثر من 

  (18).الرقمیة 2018مستخدم جدید إلى اإلنترنت منذ تقاریر 

  2019العالمي األساسیة مؤشرات التقریر الرقمي 

  ملیون أي  100ملیار مستخدم، بزیادة  5.11وصل عدد مستخدمي الهواتف هذا العام نحو

من إجمالي األشخاص حول % 67عن نسبة العام الماضي، بنسبة بلغت % 2ما یعادل 

  .العالم

  ة ، بزیاد2019ملیار مستخدم في عام  4.39بینما بلغ إجمالي عدد مستخدمي اإلنترنت نحو

من إجمالي األشخاص حول % 57، بمعدل 2018مقابل ینایر % 9ملیون  366قدرها 

 . العالم

  

                                                 
  .504المصدر السابق، ص : هنتنغتونصموئیل (16)

https://vapulus.com(17) 11/05/2019، تم االطالع في 2019، احصائیات العالم الرقمي.  

  
  .المصدر السابق(18)
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  9بما یعادل زیادة قدرها  2019ملیار مستخدم نشط على السوشیال میدیا في  3.48هناك %

من إجمالي % 45وشیال میدیا النشطاء عن العام الماضي، لتصبح نسبة مستخدمي الس

  األشخاص حول العالم

  ملیار شخص في  3.26فیما بلغ عدد مستخدمي السوشیال میدیا عبر الهواتف الذكیة نحو

عن العام الماضي، لیكون معدل مستخدمي السوشیال میدیا عبر % 10، بزیادة 2019ینایر 

 .من إجمالي األشخاص حول العالم% 42الهواتف الذكیة 

 (19):تصفح اإلنترنت 

  كانت غوغل، ثم یوتیوب،  2018أكثر مواقع اإلنترنت التي تصفحها المستخدمون في عام

  .یلیها فیسبوك

  وتقدم تقاریر متخصصة برصد نشاط األشخاص على اإلنترنت بیانات ملفتة، تظهر نموا

  .ملحوظا في النشاط على شبكة اإلنترنت

 فالدقیقة الواحدة تشهد إجراء:  

 3.7 ملیون عملیة بحث على غوغل.  

 18 ملیون رسالة نصیة.  

 4.3 ملیون مشاهدة فیدیو على یوتیوب.  

 973 ألف تسجیل دخول في فیسبوك.  

 375  غوغل بالي وأبل ستور( ألف عملیة تنزیل تطبیقات.(  

 174 ألف تصفح على إنستغرام.  

 481 ألف تغریدة.  

 187 ملیون برید الكتروني.  

 38 ملیون رسالة واتساب.  

 862 ملیون دوالر تسوق عبر اإلنترنت  

 266 ساعة مشاهدة على خدمة نت فلیكس الرقمیة. 

                                                 
https://www.alhurra.com(19) 13/05/2019تم االطالع في.  
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بینما ) المحور االفقي(البیان أدناه یوضح استخدام وسائط المعلوماتیة حسب فئات العمر 

 What Sappو  LinkedInفباستثناء . یعرض المحور الرأسي النسبة المئویة للمستخدمین

  .العمر في تصاعد مع  Societal Mediaاإلعالم المجتمعي فان استخدام وسائط 

  

  

  

  (20):حقائق وأرقام –االنترنیت في الشرق االوسط 

شهدت منطقة الشرق األوسط نموا ملحوظا في استخدام اإلنترنت والهاتف المحمول وشبكات 

، وفق نتائج تقریر سنوي صدر عن منصة إدارة وسائل التواصل 2018التواصل االجتماعي في 

 .2019مطلع "Hoot suite" االجتماعي هوت سویت 

مالیین  304.5ملیون نسمة، فیها  250وفق التقریر، فإن منطقة الشرق األوسط التي یسكنها نحو 

 8وكشف التقریر زیادة اشتراكات الموبایل بـ .وهو ما یفوق عدد السكان. اشتراك بالهاتف المحمول

  .فقط 2018في المئة في عام  2.7مالیین اشتراك، بنسبة نمو بلغت 

                                                 
  .المصدر السابق(20)
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في  71ملیون مواطن في الشرق األوسط یصلون إلى االنترنت ما یعني  182ومن نتائج التقریر أن 

  .المئة من سكان المنطقة

وكانت الجزائر الدولة العربیة التي .ملیون مستخدم جدید إلى اإلنترنت 18فقط وصل نحو  2018وفي 

 3.5، بنحو 2018زیادة مستخدمي اإلنترنت في عام  احتلت مرتبة متقدمة بین دول العالم من حیث

ملیون مستخدم جدید، مقارنة بالهند األولى التي زاد عدد المستخدمین الجدد فیها بنحو مئة ملیون 

 .شخص

كما أشار . في المئة 98بالمئة تلیهما الكویت  99في قطر واإلمارات بلغت نسبة انتشار اإلنترنت 

االجتماعي حیث بلغ عدد مستخدمي مواقع التواصل في الشرق األوسط التقریر الي مواقع التواصل 

  .من عدد سكان المنطقة% 53ملیون شخص، أي نحو  136.1

 4.7دخل وسائل التواصل االجتماعي نحو ستة مالیین مستخدم جدید، بنسبة نمو بلغت  2018وفي 

وسائل التواصل االجتماعي ملیون شخص من مستخدمي  118أیضا یشیر التقریر إلى أن . في المئة

من مجموع المستخدمین في الشرق % 46أي بنسبة . یدخلون إلى حساباتهم عبر الهاتف المحمول

 .األوسط

اإلنترنت ألول  ىملیون شخص ال 360شهد دخول أكثر من  2018الالفت في التقریر أن عام  عالمیا

 4.34اإلنترنت في العالم إلى ووصل عدد من یتصلون ب.مرة، بمتوسط ملیون مستخدم جدید یومیا

  .ملیار نسمة 7.5في المئة من مجموع سكان العالم البالغ  57ملیار شخص، بنسبة 

ودولة لیبیا لیست بمنأى عن هذا التیار الكاسح من العولمة المعلوماتیة وذلك ما تعكسه هذه 

  :اإلحصائیة
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الدولة أو 

 المنطقة 

عدد مستخدمي 

 اإلنترنت 
الترتیب 

من عدد (نسبة الوصولیة لإلنترنت 

 ) السكان
الترتیب 

  109  %53.20  1  746,662,194 الصین 

  143  %29.55  2  391,292,635 الهند 

  54  %76.18  3  245,436,423 الوالیات المتحدة 

  90  %59.68  4  123,927,230 البرازیل 

  15  %92.00  5  117,528,631 الیابان 

  روسیا 

 
110,003,284  6  76.41%  53  

  92  %59.54  7  75,937,568 المكسیك 

  20  %89.65  8  73,436,503 ألمانیا 

  157  %25.37  9  66,244,991 إندونیسیا 

  11  %94.78  10  62,354,410 المملكة المتحدة 

  101  %55.50  11  57,342,723 الفلبین 

  29  %85.62  12  55,413,854 فرنسا 

  153  %25.67  13  47,743,541 نیجیریا 

  14  %92.72  14  47,094,267 كوریا الجنوبیة 

  95  %58.35  15  46,395,500 تركیا 

  120  %46.50  16  43,974,618 فیتنام 

  107  %53.23  17  42,731,675 إیران 

  130  %39.21  18  37,519,531 مصر 

  35  %80.56  19  37,337,607 إسبانیا 

  86  %61.32  20  36,442,438 إیطالیا 

  116  %47.50  21  32,710,169 تایالند 

  19  %89.84  22  32,602,776 كندا 

   70  %70.15  23  30,758,972  األرجنتین 
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الدولة أو 

 المنطقة 

عدد مستخدمي 

 اإلنترنت 
الترتیب 

من عدد (نسبة الوصولیة لإلنترنت 

 ) السكان
الترتیب 

  106  %54.00  24  30,248,355 جنوب أفریقیا

  179  %15.51  25  29,965,859 باكستان 

  175  %18.25  26  29,738,660 بنغالدیش 

  97  %58.14  27  28,287,098 كولومبیا 

  62  %73.30  28  28,018,492 بولندا 

  45  %78.79  29  24,572,446 مالیزیا 

  61  %73.75  30  23,803,319 السعودیة 

  110  %52.48  31  23,321,390 أوكرانیا 

  23  %88.24  32  21,288,648 أسترالیا 

  96  %58.27  33  20,555,783 المغرب 

  88  %60.00  34  18,940,907 فنزویال 

  171  %20.27  128  1,275,642 لیبیا 

من حیث عدد مستخدمي االنترنیت  128دولة في العالم احتلت لیبیا الترتیب ) 214(فمن بین 

  %).20.27(أي بنسبة ) من عدد السكان(الوصولیة لألنترنیت من حیث  171والترتیب 

برغم هذا االقبال المنقطع النظیر إلدخال االنترنیت في حیاة الناس الیومیة اال أن األمر ال   

  :یخلو من عیوب ومخاطر، سواء على صعید االسرة أم المجتمع، أقل مظاهرها

  :سلبیات شبكات التواصل االجتماعي

ن حصر كل مخاطر ومثالب،وسائط العولمة المعلوماتیة، على السابحین بین من الصعوبة بمكا

 :فقط للتدلیل على ذلك نورد في ایجاز البعض القلیل منها. أمواجها المتالطمة في هذا الحیز المحدود

تؤدي لعزلة األبناء عن آبائهم مما قد یؤدي بهم لالنخراط في عالم افتراضي یسبب لهم أنها  .1

  .نفسیة وربما الدخول في عالقات غیر شرعیةاضطرابات 

انتحال شخصیات البعض عن طریق استخدام اسم شخص أو مؤسسة واستخدامهم في نشر  .2

  .المعلومات المغلوطة أو بث الشائعات أو للنصب واالحتیال

إدمان تلك المواقع حتى صارت جزءا ال یمكن االستغناء عنه في حیاة البعض منا، فأصبحنا  .3

 .ي االتصاالت وأدمناها وكأنها عالم یوازي عالمنا الحقیقينستخدمها ف
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ظهور لغة جدیدة بین الشباب وتحولت رموز وحروف اللغة العربیة إلى رموز وأرقام أخرى فبات  .4

 .مما قد یؤدي بهویتنا ولغتنا إلى الطمس" 7"یكتب " ح"حرف 

فئات المجتمع صغارا وكبارا أو شبابا وشیبة بسبب تجنبهم المعاملة  انتشار سمة الكذب بین كل .5

 .وجها لوجه

ویشمل ذلك . ظرفیة أوقضیة شخصیة، مصلحة تخدم كانت ان الخیال نسج مواقف وافتعال اختالق .6

 وكالة األنباء القطریةبثت  2017في مایو طیف واسع من النوایا والحبكات، منها مثال ما تردد 

، ولكن سارع المسؤولون »لمعادیة إلیرانالمشاعر ا«تصریحات ألمیر قطر انتقد فیها ما أسماه 

 إلي األمرفتفاقم  .القطریون إلى إنكار التصریحات، متهمین قراصنة باختراق وكالة األنباء الرسمیة

 .اآلن إليومصر من جانب وقطر من جانب آخر ما تزال قائمة  واإلماراتأزمة بین السعودیة 

 عمر الرئیس عهد ابان السودان في الحاكم النظام قبح تعكس صورة نشر ذلك آخر على ومثال

 . البشیر

 البشیر سجنه أن بعد الدین، شمس إبراهیم األسبق السوداني الدفاع وزیر عن المزعوم باإلفراج فید .7

 اعتقاله تم ولكن ،2001عام  طائرة حادثة في یمت لم الدین شمس أن النشطاء وادعى طویلة لفترة

 إطالق وتم. بعد ما تزوج بزوجته به، لیتعفن وترك البشیر من أوامر على بناء سري سجن في

 .الدین إبراهیم شمس أنه ادعوا شبیه مسن لرجل صورة ونشروا الثورة، بعد سراحه

مزي (أن الصورة كانت لمواطن كیني أسمه  برس من خالل موقع فرانس ”Google“شفحیث ك

لوتوكومو في مقاطعة توركانا بدولة كینیا، یعیش في قریة . عاما 70وعمره یناهز ) لوموني لیوان

 .م2019مارس  20وتم نشر الصورة ألول مرة بتاریخ . یعاني سوء تغذیة وجفاف
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  :تعاطي الشباب العربي مع العولمة المعلوماتیة

واإلعالم المجتمعي  Digital Mediaاإلعالم الرقمي: والتي تعددت أشكالها ومسمیاتها

Societal Media  الحي على خطوط االتصالواإلعالم الشبكيOnline Media  و اإلعالم التفاعلي

 Interactive Mediaو الوسائط السیبرونیةCyber Media   وغیرها من مسمیات،وقد قیل كثرة

 تعمل فیها وسائلالجدیدة التي  األساسیة البیئة وذلك ما تؤكده. األسماء تدل على عظم المسمى

 التي المسالك تعقد المعقدة المسارات تتبع أن تستطیع المعلومات حتى دولیة عالمیة بیئة فهي االتصال

 أقصى من وذهاباً  جیئة الدولیة الحدود عبر المعلومات والشعارات والتوقعات، إلكترونیاً  فیها تتدفق

 الدولیة األحداث مسار تتبعها جانب إلى الثانیة، من األلف على في أجزاء أدناه إلى األرض في مكان

  .في العالم مكان أي في

إن رقابة السلطة على وسائل اإلعالم قد زالت وتالشت تماما، والسیما مع التطبیقات  القول ویمكن     

والتقنیات االتصالیة التي تتطور وتستحدث باستمرار، مما یجعل التنبؤ بما یمكن أن یحدث في 

من أشیاء جدیدة ضربا من المستحیل؛ وربما قد تكون هذه الحریة الالمتناهیة للتعبیر عبر المستقبل 

شبكة االنترنت، من بین األسباب التي جعلت عدة بلدان وأنظمة دیكتاتوریة تتماطل في إیصال الربط 

وٕاذا كانت . لكنها أخیرا سارت الي زوال (21).بالشبكة في أقطارها وحرمان مواطنیها من استعمالها

الصحافة بصفة عامة قد شكلت في الماضي ما سمي بالسلطة الرابعة بفضل تأثیراتها في مختلف 

المجاالت والسیما السیاسیة منها، فإن العدید من الكتاب حالیا یعتبرون صحافة المواطن كسلطة 

ة واإلداریة لمختلف البلدان وألنها تتیح لیس فقط خامسة؛ نظرا لتأثیرها المتعاظم على الشئون السیاسی

للصحفیین فرصة نشر ما هو ممنوع وما قد یفضح السلطة والنظام القائم، بل تتیح أیضا لألفراد 

إمكانیة  - بما فیهم أولئك الذین یمثلون الشرائح المهمشة والمنبوذین  في المجتمع - والمواطنین العادیین

 و إیصال آرائهم و اقتراحاتهم وأصواتهم الي أقصى بقاع العالم،فباتتالتعبیر بحریة عن قضایاهم، 

صحافة المواطن ال یمكن التحكم فیها و مراقبتها كما هو علیه األمر مع الصحافة التقلیدیة، ألنه حتى 

وٕان تم حجب موقع أو مدونة في بلد معین و منعه من النشر، فإن التقنیات الحدیثة تتیح إمكانیة بث 

من بلد آخر أو في موقع إلكتروني آخر، ولنا أن نستحضر في هذا المقام الموقع األبرز في الموقع 

الذي نشر مئات اآلالف من الوثائق المسربة عن طریق تشیلسي ماننغ التي  WIKILEAKSالعالم 

وكشفت هذه الوثائق الحربیة عن قتل .كانت تعمل محللة بیانات في المخابرات الحربیة األمریكیة

كما كشفت وثائق تتعلق .ش األمریكي مئات المدنیین دون اإلبالغ عن ذلك أثناء حرب أفغانستانالجی

  أكبر من الرقم الذي أشارت إلیه التقاریر التي ظهرت قبل  - ألف مدني  66بحرب العراق عن مقتل 

                                                 
: تونس.(3تحول المتلقي إلى مرسل وظهور صحافة المواطن، مجلة اإلذاعات العربیة، العدد دور وسائل اإلعالم الجدیدة في: إبراهیم بعزیز(21)

  .56-45ص ص).2011اتحاد إذاعات الدول العربیة،
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وتضمنت .ذیب السجناء على أیدي القوات العراقیةكما كشفت التسریبات عن تع. نشر وثائق ویكیلیكس

ألف رسالة من دبلوماسیین أمریكیین أشارت إلى أن اإلدارة األمریكیة أرادت  250تلك الوثائق أیضا

من بینها بصمات األعین، وعینات الحمض النووي،  - " شخصیة وحیویة"الحصول على معلومات 

فحتى الوالیات المتحدة بكل  (22).المتحدةوبصمات األصابع، عن مسؤولین مهمین في األمم 

" غطرستها وقدراتها وامكاناتها لم تفلح على تغطیة موبقاتها بعیدا عن أعین المراقبین أمثال 

 .الذي هّز العالم بتسریباته الفاضحة الفاجعة" جولیاناسانج

  

اال إزالة  - من خالل العولمة المعلوماتیة  –عودا على بدء، فلو لم ینجز الشباب العربي 

القبیحة  تمیزوا في عدد من الدول العربیة بقسوتهم ودیكتاتوریاتهمالذین  الطواغیت من حكام العرب،

تسببت في إزهاق أرواح اآلالف من بني أوطانهم، من أجل المحافظة على كراسي الحكم وٕاحكام  التي

على مقالید السلطة في البالد، وأشاعوا الفساد بین العباد، وارتكبوا أشد أنواع الفظائع  القبضة

  . والموبقات

لكفاهم ذلك حتى اآلن، ألن المعلوماتیة واالنترنیت ستكون أداة طیعة في أیادیهم إلنجاز األكثر مما 

  .في متقبل األیام إلیهیتوقون 

  :ولوج آفاق الكفایةلالضحایا  مسعى للخروج من حیز- المستقبل  إلىالطریق 

تضيء - على خفوتها- ال یلیق بهذه الدراسة أن تطوي صفحاتها دون وضع إشارات وعالمات   

تتموضع في مواجهة العولمة بالتعلیم والتدریب والتثقیف والتحصین ورفع الكفاءة . جانب من المسار

  .عند أمة العرب والمسلمینوزیادة اإلنتاجیة ومحاربة الجهل وخفض معدالت األمیة المرتفعة 

في مجال المصادر التعلیمیة  وأعتبرها سانحة لتثمین الجهد المقدر الذي ترسیه المساهمة اللیبیة

،االنتفاع الحر والمستودعات الرقمیة في Open Education Recourses (OER)المفتوحة 

  (23):لیبیا

والبحث العلمي المتاحة من خالل أي هي موارد التعلیم والتعلم "الموارد التعلیمیة بالتعریف   

والتي تندرج في الملك العام او تم إصدارها بموجب ترخیص مفتوح یتیح ) رقمیة أو غیر رقمیة(وسیلة 

لآلخرین االنتفاع المجاني بها واستخدامها وتكییفها وٕاعادة توزیعها بدون أي قیود او بقیود محدودة، 

قوق الملكیة الفكریة القائم على النحو الذي حددته وتندرج عملیة الترخیص المفتوح في إطار ح

  ).االتفاقیات الدولیة ذات الصلة وتحترم حقوق مؤلف هذه الموارد

  أ

                                                 
http://www.bbc.com/arabic/world(22)2019مایو  27العالم، تم االطالع في  هزت التي ویكیلیكس أشهرتسریبات: سانج جولیانا.  

المصادر التعلیمیة المفتوحة، االنتفاع الحر والمستودعات الرقمیة في لیبیا، ورقة قدمت الي المؤتمر العلمي الثاني لكلیة : محمد مسعود قنان(23)

  .م28/04/2019التربیة نالوت، في 
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تت فكرة المصادر التعلیمیة المفتوحة نتیجة احتكار الكثیر من المؤسسات العلمیة العالمیة للعلوم 

  .التفكیر العلمي لوضع مصطلح حقوق الطبع والنشر محفوظة للمؤلف والناشرواالبتكار و 

  :تطور برنامج المصادر التعلیمیة المفتوحة في العالم

    - :هو جهد مكثف وتراكم معرفي وخبراتي تدرج على النحو التالي

به على م اعالن معهد ماساتشوستس األمریكي بنشر جمیع المواد التعلیمیة الخاصة  2001في عام 

  .زائر شهریا 1000000مقرر تعلیمي و أكثر من  2000وشمل ذلك أكثر من . االنترنیت

كما تم . م انعقاد اجتماع الیونسكو فیه تمت صیاغة مصطلح الموارد التعلیمیة المفتوحة 2002في 

  .االتفاق على توفیر موارد تعلیمیة مفتوحة بمساعدة تقنیات المعلومات واالتصاالت

  :قاد منتدى الیونسكو وتم فیه توسیع مفهوم الموارد التعلیمیة المفتوحة لیشملم انع 2004

 المحتوى التعلیمي . 

 األدوات. 

 الموارد التنفیذیة الالزمة. 

  . في الكاب تاون، و داكار، وباریس، وسلوفینیا2017و 2007ثم توالت المنتدیات واالجتماعات بین 

  (24):في لیبیاتطور برنامج المصادر التعلیمیة المفتوحة 

مصادر المعرفة في  أهموتأكیدا على اعتماد الشبكة العنكبوتیة كماعون معرفي، بل اعتبارها   

آلت الدولة اللیبیة على نفسها ترسیخ هذا المفهوم وخطت خطوات جادة، رغم الظرف . عصر العولمة

في هذا الخصوص التأمین  فتم. التي تمر به البالد، الذي نرجو له ان یكون طارئا وعابرا سریع الزوال

على المسلمات والنتائج السابقة، والعمل مع منظمة الیونسكو للمساهمة في الرفع من مستوى التعلیم 

  .ونشر المقررات الدراسیة اتجارواالستفادة بالشبكة العنكبوتیة في . الجامعي والعالي في لیبیا

لیبیة بشأن تدریب مجموعة من أعضاء هیئة م توقیع اتفاقیة تعاون بین الیونسكو والحكومة ال2010في 

التدریس والموظفین اللیبیین لیصبحوا خبراء تدریب في برنامج المصادر التعلیمیة المفتوحة واالنتفاع 

ثم تعاقبت ورش العمل المنوط . الحر من كل اإلمكانات المتاحة في المصادر والمستودعات الرقمیة

في عمان األردنیة، ودیسمبر من العام نفسه في سوسة  2016مارس . بها تفعیل هذا الدور الجدید

ورشة عمل أخرى في الحمامات التونسیة تم فیها استحداث مجموعة  2017وفي أغسطس . التونسیة

  :كما تم. المستودعات الرقمیة التي تضم مجموعة من موظفي الجامعات أصحاب الخبرة

 ات اللیبیةوضع مخطط لنشر المصادر التعلیمیة المفتوحة بالجامع  . 

  تحسیس من لهم عالقة بالتعلیم العالي بأهمیة المصادر التعلیمیة لمفتوحة في الرقي بالعملیة

 .مستودعات رقمیة بكل جامعة إنشاءالتعلیمیة في لیبیا وضرورة 

                                                 
  .المصدر نفسه(24)
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  :واستهدف برنامج التحسیس أربع فئات من المعنیین

 .صناع القرار بالجامعات اللیبیة .1

 .مدیري مكاتب الجودة بالكلیات .2

 .أعضاء هیئة التدریس بالكلیات .3

 .بعض الطلبة المهتمین باألمر .4

. م عقد ورشة العمل الخامسة في مدینة اجدابیا اللیبیة2017أكتوبر  29الي  26شهدت الفترة من 

  :التوصیات إصدار إلى أفضىأثریت بالتنویر والنقاش المثمر 

o مكتب یختص بالموارد التعلیمیة المفتوحة في لیبیا إنشاء. 

o اعتماد خطة العمل الموحدة وااللتزام بالبرنامج الزمني لتنفیذه. 

o اعتبار مقترح السیاسات القدم من فریق الخبراء جزء من الالئحة الداخلیة لعمل المكتب. 

o  الشروع في بناء المستودعات الرقمیة بالجامعات اللیبیة اعتبارا من تاریخ هذه الورشة وحسب

 .الجدول المقترح

o جالالتأكید على منظمة الیونسكو بالتعامل مباشرة مع فریق خبراء لیبیا في هذا الم. 

 17انعقدت ورشة العمل السادسة للموارد التعلیمیة المفتوحة، المستودعات الرقمیة في الفترة من 

حضره كل مندوبي الجامعات اللیبیة ومندوبي . في تونس العاصمة 2017نوفمبر  19الي 

  :توصیاتها أهمومن . وكوكبة من المهتمین بالشأن العالمیین. الیونسكو عن لیبیا

 .الجامعات اللیبیة للتوقیع على المشروع المقدم من خبراء الیونسكودعوة رؤساء  .1

 .اإلعالن عن قرب نهایة المرحلة التدریبیة لخبراء لیبیا في المجال .2

والعزم معقود على أن تستضیف جامعة طبرق ملتقى خبراء الموارد التعلیمیة المفتوحة 

 .م 2019یونیو  30ـــــــــ ــ 29والمستودعات الرقمیة بالجامعات اللیبیة في الفترة 

ال شك أنها إشارات توعز وتؤكد ضرورة ركوب سفینة العصر، حیث ال سبیل آخر أمام أجیالنا    

فأصبح عصرنا الراهن ال یعترف البتة بغیر تقنیة . العربیة الصاعدة سوى التسلح بالمعلوماتیة

 وأثاثفكل األدوات . رنیت األشیاء، حیث ولجنا اآلن الي عصر انت)العولمة(المعلومات واالنترنیت 

المنزل أو المكتب أو السیارة أو أدوات الترفیه وغیرها من احتیاجات االنسان مربوطة وتعمل من خالل 

  .االنترنیت

وهذا مواطن عربي آخر یجدر بنا االعتبار بتجربته، بل بتمثلها وتنزیلها دلیل عمل مرشدا 

إنه البروفیسور طالل . دریس، أو ترسیخها في عقول طالبناوهادیا لنا في مجال عملنا كأعضاء هیئة ت

م رئیسا لفریق األمم المتحدة لتقنیة المعلومات 2001توفیق أبو غزالة الذي اختیر في عام 

الفریق المنوط به رسم ووضع سیاسة تقنیة المعلومات واالتصاالت على مستوى العالم . واالتصاالت

  ها نذر نفسه لهدف واحد هو تحویل المجتمع العربي لیكون معرفیا ومنذ حین. وفي كافة مجاالت الحیاة
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من خالل اقتراع المعرفة، ونقل التكنولوجیا واالنترنیت والتعلیم والملكیة الفكریة وتقنیة 

  (25):فالي جانب من مساهماته. العربیةالمعلومات، وتوزیعها بین االمة 

منشأة متخصصة بتطویر وخدمة المعلوماتیة (TAG-ITI) طالل أبو غزاله لتقنیات المعلومات الدولیة

وكالة أنباء أجیب للملكیة الفكریة وأیضا   .المتنامیة بسرعة والبنیة التحتیة لتقنیة االتصاالت في العالم

وكالة أنباء الملكیة الفكریة هي وكالة أنباء أطلقت حصریًا لتغطي أنباء وفعالیات )أخبار–أجیب (

طالل أبو غزاله للكمبیوتر . وأنشطة الملكیة الفكریة فور حدوثها وأثناء تطورها في أنحاء العالم

مشروع منخفض التكلفة یهدف إلى توفیر حلول تقنیة في متناول كل مواطن )تاجیتوب(المحمول 

  .عربي

تقدم أبو غزاله لالستشارات التعلیمیة )الستشارات التعلیم - تاج(طالل أبو غزاله لالستشارات التعلیم    

 المنظمة العربیة لضمان الجودة في التعلیم. حلوًال غیر مكلفة لالحتیاجات التعلیمیة في العالم العربي

(AROQA) غیر ربحیة تأسست في شهر المنظمة العربیة لضمان الجودة في التعلیم هي جمعیة دولیة

  .وغایتها األساسیة النهوض بمستوى جودة التعلیم في العالم العربي 2007یولیو عام / تموز 

المنظمة العربیة لشبكات البحث والتعلیم هي (ASREN) المنظمة العربیة لشبكات البحث والتعلیم    

شبكات البحث والتعلیم الوطنیة في المنطقة العربیة وشركاء استراتیجیین تهدف إلى تنفیذ  اتحاد من

وٕادارة وٕادامة بنى تحتیة إلیكترونیة بین الدول العربیة مخصصة لمجتمعات البحث والتعلیم وتعزیز 

لیة البحث والتعاون العلمي في الدول األعضاء من خالل تزوید بنى تحتیة وخدمات إلیكترونیة عا

  .المستوى

رحلة واقعیة " العالم المعرفي المتوقد"وقد أفرغ أبو غزالة خبرة أكثر من أربعة عقود في كتابه الموسوم  

للمستقبل، تبین كیف ستغیر التكنولوجیا مسار التاریخ البشري في الثورة الصناعیة الرابعة، مما سیؤدي 

  .اإلى طمس وضبابیة الخط الفاصل بین البشر والتكنولوجی

وأعلنت مجموعة طالل أبوغزاله أن الكتاب متوفر لكل من یرغب بالحصول على نسخة منه كإهداء 

  .مكتب 100في جمیع مكاتب المجموعة والمنتشرة حول العالم والتي یزید عددها عن 

وأشارت المجموعة في بیان لها أن الكتاب یشكل خطابا تكنولوجیا یكشف عن عالقة تعایش وتكافل 

نسان والتكنولوجیا، ویقدم مجموعة واسعة من التقنیات، كما یستعرض العدید من التحدیات التي بین اإل

  .تجلبها مثل هذه التكنولوجیا

                                                 
 .30/05/2019تم االطالع في  (25)

http://www.tageducanews.com/Links.aspx?group_key=key_related_sites&lang=ar.  
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یلقي الدكتور أبوغزاله الضوء على القضایا التي یتعین على خبراء التكنولوجیا والمشرعین التفكیر بها  

كما یشجع النقاش العام وعلى جمیع المستویات حول اآلثار الممتدة النتشار التكنولوجیا، والتي جدیا، 

  .لن تكون من مسؤولیة خبراء التكنولوجیا وحدهم

ویشكل الكتاب مرجعا هاما لجمیع المهتمین بالمستقبل، والباحثین عن فهم الكیفیة التي سیتفوق فیها 

ریع، باإلضافة إلى المعنیین بالمتوّجب القیام به لضمان حدوث البشر على التطور التكنولوجي الس

 .التغیر بطریقة تقود إلى التنمیة البشریة

ضمن مهمته المستمرة  اإلصدار األحدث للدكتور أبو غزاله" العالم المعرفي المتوقد"ویعد كتاب      

ه لما یزید على أربعة في بناء عمال معرفة المستقبل، حیث أنها من مسؤولیاته التي وضعها لنفس

ومن الجدیر بالذكر ان أبوغزاله . عقود، باعتباره صاحب رؤیة مستقبلیة في مجال تكنولوجیا المعلومات

قد تقلد العدید من المناصب في هیئة األمم المتحدة في مجال تكنولوجیا المعلومات واسس مبادرات 

  .وى العالمومؤسسات تعلیمیة ال تعد وال تحصى في هذا المجال على مست

ما دعا العدید من الجامعات في الخلیج والعالم العربي الي عقد شراكات واتفاقیات مع مجموعة      

أبو غزالة، على سبیل المثال جامعة عجمان باإلمارات العربیة المتحدة وجامعة الدلتا في جمهوریة 

 .وغیرها (26)مصر العربیة 

  :التوصیات

كما في سائر جامعات العالم، التي تعتمد كثیرا على التقنیة  االقتداء بأشكال تنظیمیة جدیدة )1

التقلیدین على الكلیات والجامعات بمختلف  األساتذةوهذا طبعا یشكل تحدیا قویا لهیمنة 

 .تخصصاتها المعرفیة

والطلبة من  األساتذةأن یكون هذا التعلم بمثابة وسیلة من وسائل الحراك االجتماعي لصالح  )2

 .ماماأل ىإلأجل الدفع بالعملیة التعلیمیة 

دعم تطویر جودة علیا في التعلیم الجامعي وتنقیة وتنقیح المناهج الدراسیة من غبار السنین،  )3

 .واالتجاه نحو التجدید

بما أن المزید من المعلومات بات متاحا للجمیع بفیض المقررات الدراسیة االثیریة المتوفرة،  )4

والطلبة فیجب السعي بكل الوسائل  األساتذةه الطلبة دون تواصل أو لقاءات بین وما یكتسب

وطلبتهم، من خالل تحفیز تقنیة  األساتذةلتقریب المسافات بین الطلبة بعضهم البعض وبین 

 .المعلومات

  

                                                 
   (        http://alwatannewspaper.ae               .31/05/2019تم االطالع في 26)
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االهتمام بالمستودعات الرقمیة بل تأسیس مستودع رقمي بكل جامعة من الجامعات اللیبیة  )5

  .ا وقمیاوتدریب الطلبة على النهل منه معرفة وعلم

  :قائمة بالمراجع

  :الكتب –أوال 

م، ص 1992، 2الوعي الذاتي، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، ط: برهان غلیون  .1

6.  

محمد عبد الرازق إبراهیم العولمة والثقافة تجربتنا االجتماعیة عبر الزمان : جون توملینسون .2

، 2008، أغسطس 354عالم المعرفة، ع والمكان، ترجمة ایهاب عبد الرحیم محمد، سلسلة 

  .11ص

مالك عبید : صدام الحضارات وٕاعادة بناء النظام العالمي، تعریب: صموئیل هنتنغتون .3
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  .101م، ص 1991المقدمة، دار ومكتبة الهالل، بیروت، : عبد الرحمن بن خلدون .5

ما العمل حدیث الي األجیال العربیة الطالعة، مركز دراسات الوحدة : قسطنطین زریق  .6
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  :الدوریات –ثالثا 

دور وسائل اإلعالم الجدیدة في تحول المتلقي إلى مرسل وظهور صحافة المواطن، : بعزیزإبراهیم  .8

  .56- 45ص ص).2011اتحاد إذاعات الدول العربیة،: تونس.(3مجلة اإلذاعات العربیة، العدد
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القیــم لـدى شبــاب الجامعـة في مصــر  :الرازق إبراهیم، هاني محمد یونس موسىمحمدعبد  .21

ومتغیرات القرن الحادي 

 http://www.ensanyat.com/vb1/showthread.php?t=2189والعشرین
 

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  مجلة القلعةلدى الشباب العربي بین األصالة والمعاصرة                                                                     الھویة الثقافیة      
 )12(العدد                                                                                                                                               



  

 
 

639 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  

مجلة القلعة                                                                                                                                                                                                                                       النفسيالمحور / ثالثا
 )12(العدد 

 
  احملور النفسي/ رابعا



  

 
 

640 

  مجلة القلعة                                                 دور المؤسسات التعلیمیة اللیبیة في إدارة األزمات                   
  )12(العدد                                            "     دراسة میدانیة على مدارس التعلیم الثانوي ببلدیتي مسالتھ وقصر األخیار"

  دور املؤسسات التعليمية الليبية يف إدارة األزمات

  "دراسة میدانیة على مدارس التعلیم الثانوي ببلدیتي مسالته وقصر األخیار"

  )(سالم عمار الصكاليرمضان . د

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :المقدمة

والتي نتج عنها حدوث الكثیر من الكوارث ، إن للتقدم العلمي والتكنولوجي أثاره اإلیجابیة والسلبیة

جاءت نتیجة سوء استخدام اإلنسان ألسالیب التقنیة الحدیثة وذلك راجع لعدم قدرته على إدارتها أو 

ما ، ات جدیدة إلدارة الكوارث واألزماتمن اجل ذلك أتت الضرورة لوضع آلی، التخطیط الستخدامها

نتج عنه ظهور مصطلح إدارة األزمات والذي ظهر في النصف الثاني من القرن الماضي وذلك من 

اجل التغلب على الكوارث واألزمات على الساحة السیاسیة واالقتصادیة وأیضا االجتماعیة ومنها إدارة 

  . )1(األزمات التعلیمیة

، قطاعات المجتمع المختلفة تتفاعل مع ظروف مجتمعها وأحداثه إذا كانت المؤسسات في

كما أن طبیعة العمل التعلیمي ، فالمؤسسة التربویة أجدر بان تحصن نفسها لمواجهة هذه األزمات

وتشابكه مع المنظومات األخرى في المجتمع جعل المؤسسات التربویة التعلیمیة في أنحاء العالم أكثر 

واألمر یتوقف على ، ي حجمها وخطورتها عن األزمات الغذائیة واالقتصادیةعرضة ألزمات ال تقل ف

وكیفیة مواجهة القیادات اإلداریة لتلك األزمات أو التخفیف من ، نوعیة هذه األزمات ومستویاتها

  .)2(آثارها

  .مشكلة الدراسة

تعـوق نجـاح أكدت كثیر من الدراسات والبحـوث اللیبیـة علـى القصـور والمعوقـات والتحـدیات التـي 

  .المؤسسات التعلیمیة اللیبیة

ومستویات ، ونحن كما نرى ما تمر به دولتنا من أزمات وكوارث على مستوى الدولة ككل

وتأخر الكتاب ، ومن هذه األزمات انقطاع التیار الكهرباي المستمر، المؤسسات التعلیمیة باألخص

واستمرار االشتباكات في بعض ، ات وانضمام الطالب اللذین حدثت في مدنهم االشتباك، المدرسي

هذا ما یحتم علینا االهتمام بإدارة األزمات بالمؤسسات التعلیمیة للتصدي لمثل ، المدن اللیبیة وغیرها

  .هذه األزمات والحفاظ على مؤسساتنا التعلیمیة باعتبارها العمود الفقري للدولة

ة وتحددت مشكلة الدراسة في وكما یبدو مما سبق أن هذا الموضوع یحتاج إلى دراسة بحثی

  :السؤال الرئیس التالي

  ؟"ما دور المؤسسات التعلیمیة اللیبیة  في إدارة األزمات" 

  :وتفرع هذا السؤال إلى األسئلة الفرعیة التالیة

 .ما األسس النظریة للمؤسسات التعلیمیة وٕادارة األزمات؟ .1

                                                 
)( محاضر، جامعة المرقب، كلیة االداب والعلوم مسالته، قسم التربیة وعلم النفس.  

  .225ص، 2003، القاهرة، عالم الكتب، الطبعة األولى، إدارة المؤسسات التربویة، ومحمد صبري حافظ، حافظ فرج أحمد 1

دار یافا ، الطبعة األولى، بین األصالة والحداثة: هیم ورؤى في اإلدارة والقیادة التربویةمفا، لیلى محمد حسني أبوالعال 2

  .150 -149ص، 2013، األردن، عمان، ودار الجنادریة للنشر والتوزیع
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 .ما واقع إدارة األزمات بالمؤسسات التعلیمیة بلیبیا؟ .2

 .ما أهم المعوقات والمشكالت واهم المقترحات للتغلب على تلك المعوقات؟ .3

  : أهداف الدراسة

  :تهدف الدراسة الحالیة إلى التعرف على اآلتي

 .األسس النظریة للمؤسسات التعلیمیة وٕادارة األزمات .1

 .لتعلیمیة بلیبیاواقع إدارة األزمات بالمؤسسات ا .2

 .أهم المعوقات والمشكالت واهم المقترحات للتغلب علیها .3

  :أهمیة الدراسة

  :تمثلت أهمیة الدراسة في اآلتي

 .یعد هذا الموضوع من الموضوعات المهمة التي تأخذ مكانًا على الساحة اللیبیة والعالمیة )1

 .القومیة للبحث العلميهذا الموضوع أوصت بدراسته كثیرُا من المؤتمرات والهیئات  )2

  .هذه الدراسة تقدم نتائج یستفاد منها في تطویر المؤسسات التعلیمیة في لیبیا )3

  :حدود الدراسة

 : تمثلت حدود الدراسة في اآلتي

  .الحدود الموضوعیة .1

 :اقتصرت الحدود الموضوعیة على الجوانب الرئیسیة التالیة

 .توقع حصول األزمة بالمؤسسات التعلیمیة  -أ 

 .التخطیط إلدارة األزمات بالمؤسسات التعلیمیة   - ب 

 .مواجهة األزمة بالمؤسسات التعلیمیة   -ج 

  .آلیات اتخاذ القرار في األزمات بالمؤسسات التعلیمیة  -د 

  .الحدود المكانیة .2

، اقتصرت الدراسة الحالیة على تحدید كل المؤسسات التعلیمیة ببلدیتي مسالته وقصر األخیار

  :التالیة للمبررات وفقا

 .تم اختیار البلدیتین كنموذج  .أ 

  .المؤسسات التعلیمیة لمواقع الجغرافیة الرقعة اتساع  .ب 

  .الحدود البشریة .3

  :تم تحدید الحدود البشریة في     

 .مدراء المؤسسات التعلیمیة والمعلمین بهاعینة من       

  .الدراسات السابقة

بموضوع البحث وهي على یستعرض الباحث مجموعة من الدراسات السابقة والتي لها عالقة 

  :النحو التالي

دور مدیریات التربیة والتعلیم في إدارة األزمات التعلیمیة التي تواجهها المدارس الحكومیة وسبل "

   .) 1( )2011"(تطویره

  دور مدیریات التربیة والتعلیم في إدارة األزمات التعلیمیة التي : هدفت الدراسة إلى التعرف على

                                                 
الحكومیة وسبل دور مدیریات التربیة والتعلیم في إدارة األزمات التعلیمیة التي تواجهها المدارس ، ماهر محمد علیان أبو معمر 1

  .2011، غزة، جامعة األزهر، كلیة التربیة، رسالة ماجستیر في أصول التربیة، تطویرها
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، ةوالتجاذبات السیاسیة الفلسطینی، تواجه المدارس الحكومیة في ضل الحصار والحرب على غزة

ودور المدیریات في استشعار األزمات والتخطیط لها ومواجهتها وكیفیة الوقایة منها ومدى االستفادة 

، لتطویر أدائهاثم أهم اإلجراءات المقترحة ، ومعرفة واقع األداء الفعلي للمدیریات، منها بعد حدوتها

تقوم مدیریات التربیة والتعلیم : وكان من أهم نتائجها، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحلیلي

واحتل ، واحتل في المرتبة الثانیة مواجهة األزمات، األزمات التعلیمیة بدرجة كبیرة بممارسة إدارة

و أتى استشعار ، من األزمات المرتبة الرابعةالوقایة  في حین احتلت، ت المرتبة الثالثةالتخطیط لألزما

  .وكان في المرتبة األخیرة هو واقع األداء الفعلي من حیث األهمیة، األزمات في المرتبة الخامسة

  . )1()2015(دور العالقات العامة في مواجهة األزمات في مؤسسات التعلم العالي الفلسطینیة"  

والبیانات عن عمل دائرة العالقات العامة في جامعة  من أهداف الدراسة جمع المعلومات       

، ومعرفة األسباب التي أدت لوقوع األزمات التي تعمل العالقات العامة في الجامعة على حلها، النجاح

والتنبؤ بما ، والمقارنة بین المتغیرات التي تقف وراء أسباب األزمات من اجل العمل على تفادیها

واعتمدت الدراسة على المنهج ، بالعوامل التي أدت إلى وقوع األزمة والتحكم، سیحصل بالمستقبل

في الدول النامیة غالبا ال توضع خطط مسبقة للحد من : وكان من ابرز نتائجها، الوصفي التحلیلي

العالقات العامة ال تشارك في ، ال وجود لفریق مختص لمكافحة األزمات في جامعة النجاح، األزمات

، وٕانما یتم  ،یتم دائما اإلفادة من األزمات السابقة والعمل على عدم وقوعها ،حل جمیع األزمات

وبینت الدراسة أن هناك انسجاما بین مراحل إدارة األزمة المتمثلة في ، التعامل مع األزمة حال وقوعها

مة ویوازیها وما بعد األز ، واتنا األزمة یوازیها التنفیذ والتنسیق، ما قبل حدوث األزمة ویوازیها التخطیط

  .المتابعة وٕاصالح الخلل

"( نإدارة األزمات لدى رؤساء األقسام العلمیة في جامعة واسط من وجهة نظر التدریسیی"

2015()2(.  

مستوى إدارة األزمات لدى رؤساء األقسام العلمیة في جامعة : یهدف البحث إلى التعرف على

اإلحصائیة في مستوىات إدارة األزمات لدى والفروق ذات الداللة ، واسط من وجهة نظر التدریسیین

واعتمدت الدراسة على ، واللقب العلمي، والخدمة، رؤساء األقسام العلمیة وفقا لمتغیرات التخصص

إن اغلب األقسام العلمیة في الجامعة تفتقر إلى : وكان من ابرز نتائجها، المنهج الوصفي التحلیلي

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة في مستوى ، زماتفرق و لجان متخصصة في اكتشاف وٕادارة األ

  .إدارة األزمات لدى رؤساء األقسام العلمیة من وجهة نظر التدریسیین حسب متغیرات البحث

  .)3()2012"( آلیات اتخاذ القرار في إدارة األزمات في مؤسسات ما قبل المدرسة"

  ي إدارة األزمات بمؤسسات قبل المدرسة من واقع آلیات اتخاذ القرار ف: هدفت الدراسة إلى التعرف على

                                                 
قسم العالقات العامة ، دور العالقات العامة في مواجهة األزمات في مؤسسات التعلیم العالي، وآخرون، یوسف عبد العزیز ریان 1

  .2015، جامعة النجاح فلسطین، واالتصال
مجلة كلیة ، إدارة األزمات لدى رؤساء األقسام العلمیة في جامعة واسط من وجهة نظر التدریسیین، د علي محمد السویديثائر محم 2

  .2015، العدد الواحد والعشرون، التربیة
مجلة ، التربیة النوعیةكلیة ، جامعة دمیاط، آلیات اتخاذ القرار في إدارة األزمات في مؤسسات ما قبل المدرسة، سحر إبراهیم أحمد بكر 3

  .2012، الجزء الرابع، العدد الثاني عشر، الطفولة والتربیة
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، ومعرفة أثر بعض المتغیرات على آلیات اتخاذ القرار، وجهة نظر مدیري ومعلمات ریاض األطفال

وتحدید متطلبات رفع ، ومدى توافق أسالیب اتخاذ القرار التي یمارسها مدیري ومعلمات ریاض األطفال

، على اتخاذ القرارات المالئمة إلدارة األزمات في مؤسساتهاكفاءة مدیري ومعلمات ریاض األطفال 

یمارس مدیرو المدارس : وكان من ابرز نتائجها، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحلیلي

كما ال توجد فروق ذات داللة ، والمعلمات إلدارة األزمات آلیات اتخاذ القرارات بدرجات متفاوتة

أو عدد الدورات التدریبیة في مجال اتخاذ ، التخصص الدراسي ترجع إلىإحصائیة بین متخذي القرار 

  .القرار وٕادارة األزمات

  .)kennedy:1999()1(التخطیط إلدارة األزمات بمؤسسات التعلیم بأمریكا

وما یتوقع من حصول أزمات ، كیفیة التخطیط إلدارة األزمات: هدفت الدراسة إلى التعرف على

توفیر قاعدة : وكان من ابرز نتائجها، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي، بأمریكابمؤسسات التعلیم 

  .وكیفیة التصدي لألزمات، وتفعیل دور فرق إدارة األزمات، بیانات من خالل التخطیط لألزمات

  .)2()2007(إدارة األزمات في المدارس من خالل البیانات والمعلومات بها

واستخدمت ، الحوادث والكوارث التي قد تحدت في المدارسأهم : هدفت الدراسة للتعرف على

وٕان ، االعتماد على قاعدة بیانات للتصدي لألزمات: وكان من ابرز نتائجها، الدراسة المنهج الوصفي

  .إدارة األزمات بالمؤسسات التعلیمیة لم تطبق بالشكل الصحیح

  :مدى االستفادة من الدراسات السابقة

محاوالت تفعیلها على استفاد الباحث من الدراسات السابقة في تكوین الخلفیة النظریة والتعرف 

في مؤسساتنا التعلیمیة، ودورها في تحسین األداء سواء كان هذا األداء إداریًا في الجوانب البشریة، 

  .واآللیة، والفنیة، ووصوًال إلى األسالیب اإلحصائیة المستخدمة في تلك الدراسات

  :مصطلحات الدراسة

  :تحددت مصطلحات الدراسة في اآلتي

ما نصت علیه وزارة التربیة والتعلیم والمتمثل في مرحلة : المؤسسات التعلیمیة یعرفها الباحث إجرائیاً 

  .وموظفینوكل ما یوجد بها من معلمین وتالمیذ ، التعلیم األساسي بشقیه والتعلیم الثانوي

وموضع الحرب أیضا ، وكل طریق ضیق بین جبلین مأزم، أنها الشدة والقحط :تعریف األزمة لغویا

  .)3(ومنه سمي الموضع الذي بین المشعر وعرفة مأزمین، مأزم

عرفها فینك بأنها نقطة تحول في حیاة المنظمة نحو األسوأ أو األفضل فهي  :إدارة األزمات اصطالحا

سیر العمل في المنظمة قد یؤدي إلى نتائج  حالة من عدم االستقرار یحث فیها تغییر حاسم في

  .)4( مرغوب فیها أو نتائج غیر مرغوب فیها
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. Macneil, W.K.& topping, K. J, Crisis Management in Schools : Evidence- Based Postvention, Access 
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  .13ص، 1983،لبنان، بیروت، دار الفكر والنشر، مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر الرازي 3
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.Fink, steven ,' Crisis Management ',American new York , association, Val (7), no(1) , 1989.      
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الجهود من قبل إدارة المؤسسة التعلیمیة  تكاتفبأنها عملیة : ویعرف الباحث إدارة األزمات إجرائیا    

  .للتصدي لألزمات مع وجود الخطط البدیلة لمواجهتها وسبل اتخاذ القرارات المناسبة حیالها

  ):إطار نظري(ماهیة إدارة األزمات : أوال

والتي تساعد ، تعد إدارة األزمات بالمؤسسات التعلیمیة ركیزة أساسیة إلنجاح العملیة التعلیمیة  

ذي القرار من إخراج المؤسسات التعلیمیة من األخطار واألزمات المفاجئة وذلك من خالل وجود متخ

ومن ، ووجود الخطط البدیلة لمواجهة تلك األزمات والكوارث المفاجئة، فرق إدارة األزمات بمؤسساتها

  :يذلك یقوم الباحث بعرض األسس النظریة إلدارة األزمات فیما یل

قدرة المنظمة على التعامل مع المواقف الطارئة بسرعة وفاعلیة وكفاءة : بأنهاعرفت إدارة األزمات 

بهدف تقلیل التهدیدات والخسائر في األرواح والممتلكات واآلثار السلبیة على استمرار أنشطتها 

  .)Gigliotti & Jason, 1991: ()1(وعملیاتها

والتهدیدات الحالیة والمحتملة والعمل على قدرة المنظمة على إدراك المخاطر : كما تعني إدارة األزمات

تجنبها أو تقلیل آثارها السلبیة إلعادة التوازن للنظام في اقل وقت ممكن وبدء نشاطه مرة أخرى 

واستخالص الدروس المستفادة لمنع تكرار األزمة أو تحسین طرق التعامل معها مستقبال واالستفادة من 

  . )2( الفرص التي تتیحها

  .المفاهیم السابقة إلدارة األزمات ینتقل الباحث إلى األسباب المودیة إلى األزمات من خالل عرض

  .أسباب األزمات  -أ 

تعبر األزمة عن فشل إداري لمتخذ القرار نتیجة لحدوث خلل معین وعدم تمییزه ولكل أزمة 

نظر  وتتعدد وجهات النظر حول أسباب األزمات فمن وجهة، مقدمات وشواهد تدل وتشیر على حدوثها

  :)3( علماء االجتماع والتربیة فهم یعزون أسباب األزمات إلى

 .وتحدي السلطة، عدم المساواة االجتماعیة بین أفراد المجتمع ونقص الدوافع والحوافز .1

 .فشل نظام الرقابة والتحكم .2

 .)4( سوء اإلدارة من عشوائیة أو استبداد إداري أو عدم وجود أنظمة للعملیات اإلداریة .3

 .قلة الخبرةو ، ضعف القدرة في التعامل مع األزمة مناألخطاء البشریة  .4

 .)5( تتطلب قرارات مهمة وسریعة في فترة زمنیة قصیرة .5

 .تهدیدًا أساسیا لمصالح الكیان اإلداري واستمرار في أدائه الوظیفي .6

  :من العرض السابق ألسباب األزمات استنتج الباحث اآلتي

 .دورات التدریبیة للفرقوقلة ال، قلة خبرة القادة  -

 .ضعف نشر ثقافة إدارة األزمة بین أفراد المؤسسات التعلیمیة -

 .سوء اإلدارة من عشوائیة والتنصل من المسؤولیة -

 .التردد في اتخاذ القرارات العاجلة التي یتطلبها الموقف -
                                                 

1 .Gigliotti & Jason,(1991) 2007، كلیة التجارة، جامعة عین شمس، إدارة األزمات، وماجدة جبریل، نقال عن ممدوح رفاعي.  
  .30ص، 2007، كلیة التجارة، جامعة عین شمس، إدارة األزمات، وماجدة جبریل، ممدوح رفاعي 2
 .231- 230ص،2003، القاهرة، عالم الكتب، الطبعة األولى، إدارة المؤسسات التربویة، ومحمد صبري حافظ، حافظ فرج أحمد 3
  .25ص،2006، اإلسكندریة، الدار الجامعیة، الطبعة األولى، إدارة األزمات، أحمد ماهر 4
5

 . 151ص،مرجع سابق، بین األصالة والحداثة: مفاھیم ورؤى في اإلدارة والقیادة التربویة، لیلى محمد حسني أبوالعال 
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  .أهداف إدارة األزمات  - ب 

بمصیر الكیان اإلداري الذي أصیب  یقوم الباحث بعرض أهداف إدارة األزمات و التي تتعلق

  :)1( بها في اآلتي

 .العمل على عدم حدوث األزمات من خالل إزالة مسبباتها )1

 .والخروج بأقل الخسائر، تقلیل أثارها  )2

 .تصمیم النمط التنظیمي الفعال لمواجهة األزمة عند حدوثها )3

 .)2(وضع نهایة فوریة لألزمة  )4

  .جعل الخسائر في حدها األدنى )5

  .األزمةمراحل   -ج 

  :)3( تمثلت مراحل األزمة حدیثا في اآلتي

وتشیر إلى ، وتمثل فترة محددة غیر ظاهرة للعالم الخارجي تسبق األزمة: مرحلة ما قبل األزمة .1

 ،مرحلة انعدام األداء :والتي تظهر فیها، بدایتها وبدایة األلم الذي یزداد ببط في هذه المرحلة

 .مرحلة الخوف والغضب ،مرحلة اإلنكار

تمتاز بالسرعة والحدة وبالتدفق السریع ، وهي مرحلة الالعودة للوضع السابق: مرحلة األزمة .2

إذ تحدث فیها األزمة ویرتفع حجم تأثیراتها في اإلدارة كذلك مستوى األلم إلى أعلى ، لألحداث

 .وهنا دور المدیرین والمخططین االستراتیجیین بل تظهر الحاجة للقیادة المنفردة، نقطة

تعرف المرحلة األخیرة من األزمة غیر المدارة بالصدمة وعدم التأكد : حلة ما بعد األزمةمر  .3

أو تنتقل ، والبد من فریق إلدارة األزمة إلیجاد الحلول واتخاذ إجراء فاعل، وفقدان األمل

المنظمة إلى مرحلة التغییر الجذري كإعادة الهیكلة أو التصفیة أو االندماج ومع انتهاء األزمة 

 .هبط األلم ببط إال أنه یستقر عند مستوى أعلى من بدایتهی

  .أسالیب التعامل مع األزمات  -د 

  :)4(كما یلي هناك نوعان من األسالیب للتعامل مع األزمات كما حددها البعض

 :األسالیب التقلیدیة لمواجهة األزمات )1

هو السعي باال والهدف من مواجهة األزمات ، تختلف األزمة من حیث نوعها وشدتها وأسبابها

  .بشریة المتوفرة إلى إدارة الموقفمكنیات المادیة وال

  

  

  

                                                 
  .162، المرجع السابق 1
 .14ص، مرجع سابق، دور العالقات العامة في مواجهة األزمات في مؤسسات التعلیم العالي، وآخرون، یوسف عبد العزیز ریان 2
مجلة العلوم ، جامعة بغداد، تطایر مفاهیمي على وفق المنظور اإلسالمي: إستراتیجیة إدارة األزمات، إیثار عبد الهادي محمد 3

 .53 -52ص،2011،)64(العدد، )17(المجلد، اإلدارة واالقتصادكلیة ، االقتصادیة واإلداریة
 

  .167 -162ص،مرجع سابق، بین األصالة والحداثة: مفاهیم ورؤى في اإلدارة والقیادة التربویة، محمد حسني أبوالعاللیلى  4
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  مجلة القلعة                                                 دور المؤسسات التعلیمیة اللیبیة في إدارة األزمات                   
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 :ن أهم األسالیب التقلیدیة في مواجهة األزمات هيإ

وما ، لكي یتخلص الفرد من التوتر النفسي الناتج عن وجود األزمة من جانب :أسلوب الهروب .1

فانه یلجا إلى بعض األسالیب السلبیة للتخلص ، ینتج عن عجزه عن مواجهتها من جانب آخر

 .من هذه الحالة التي ال یستطیع معایشتها عن طریق الهروب

تظاهر بأنه قد تم السیطرة على ویتركز هذا األسلوب على االهتمام بال: القفز فوق األزمة .2

 . األزمة عن طریق التعامل مع الجوانب المألوفة والتي توجد خبرة في التعامل معها

 :األسلوب العلمي في مواجهة األزمات )2

ویوجد ، أصبحت األسالیب االجتهادیة غیر كافیة للتعامل مع األزمات الحدیثة لتعقدها وتشابكها

  :األزمات اكتر من أسلوب علمي للتعامل مع

 1(والهدف من الدراسة المبدئیة هو :الدراسة المبدئیة ألبعاد األزمة(: 

 تحدید العوامل المشتركة في األزمة. 

 تحدید أسباب االحتكاك الذي أشعل الموقف. 

  الموقف إلیهتحدید المدى الذي وصل. 

 ترتیب العوامل المشتركة والمؤثرة حسب خطورتها. 

 ةتحدید القوى المؤیدة والمعارض. 

 تحدید نقطة البدایة للمواجهة. 

تتوقف طریقة الدراسة المبدئیة والوصول إلى النتائج واألهداف السابقة على طبیعة األزمة وشدة 

إال انه في األزمات الناتجة عن الكوارث الصناعیة  والعنصر البشري قد ال ، خطورتها والوقت المتاح

  .األزمةیكون هناك متسع من الوقت للتأني في دراسة 

 الدراسة التحلیلیة لألزمة : 

یصعب مواجهة األزمة بشكل تحلیلي وشامل ألنه في كثیر من األحیان یعتبر ذلك خارج نطاق 

  :وتحلیل الموقف وتقسیمه إلى أجزاء تتیح اآلتي، اإلمكانات المتاحة

o  التأكد والیقین من األسبابو ، قة الواضحة بین الظواهر واألسبابالتفر. 

o العوامل الطبیعیة(دور المكون الطبیعي و ، البشري ومدي تأثیره في ظهورهاون دور المك.( 

o دور المكون الصناعي أو التكنولوجي وأسباب الخلل الذي أدى إلى حدوث األزمة. 

o  عدد العناصر المشتركة في صناعة األزمة ونسبة تأثیر كل منها على حدوث االشتعال في

 .الموقف

o حیاة األزمة المرحلة التي وصلت إلیها دورة. 

o توقع طبیعة وتكالیف األخطار الناتجة عن األزمة واثر الوقت على انتشارها. 

o واإلمكانات التي یمكن الحصول علیها في وقت ، تحدید اإلمكانات المتاحة بصورة مباشرة

 .مناسب الستخدامها

o   
                                                 

، لیة التربیةك، الة ماجستیررس، ممارسة مدیر المدرسة الثانویة مهارة إدارة األزمات بمحافظة غزة، حسام الدین حسن حمدون 1

  .49 - 48ص،2006، الجامعة اإلسالمیة
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ویتطلب ذلك ، ةونتائج التحلیل السابقة للموقف تمثل قاعدة معلومات هامة للتعامل مع األزم

سرعة تحویل هذه البیانات إلى معلومات كمیة یمكن استخراج المؤشرات من خاللها باستخدام العقول 

  .البشریة أو اإللكترونیة في ضوء ما تنتجه الظروف واإلمكانات

 التخطیط للمواجهة والتعامل مع األزمة:  

  :وتتحدد خطة المواجهة التحرك في االتجاهات اآلتیة

وهي الخطة الالزم إتباعها في اللحظات التي تسبق المواجهة والتعامل  :للمواجهةاالستعداد  -

 :مع األزمة وتتطلب اتخاذ مجموعة قرارات وٕاجراءات منها

  تحدید مجموعة اإلجراءات الواجب اتخاذها لحمایة كل ما یحیط بمجال األزمة وكل ما

 .یساعد على تقلیل الخسائر ووقف التدهور

  المساعدات المطلوبة من جهات یمكن االستعانة بها وطلبهاتحدید نوع. 

 إعطاء التعلیمات والتحذیرات الالزمة لألفراد المشاركین في مواجهة األزمة. 

 إعادة هیكلة الموارد البشریة والفنیة المتاحة تحدید المسئولیات. 

 تحدید نوع المعلومات وتوقیتات صدورها. 

 من الداخل وكذلك مع الجهات ، ألزمة نفسهتنظیم عملیات االتصال داخل نطاق ا

 .والمنظمات خارج المجال األزموي

 :تهدف خطة المواجهة الفعلیة والتعامل مع األزمات إلى :التخطیط للتعامل مع األزمة -

 السیطرة على الموقفو ، وتقلیل الخسائر، وقف تدهور الموقف. 

 واالجتماعیة الناتجة عن األزمة معالجة اآلثار النفسیةو ، توجیه الموقف إلى المسار الصحیح. 

 استخدام أنظمة وقایة ومناعة ضد نفس النوع من األزمات أو األزمات المشابهة. 

  .مراحل إدارة األزمة  -ه 

  :)1( یرى بعض المهتمین والمفكرین بان إدارة األزمات تمر بأربع مراحل وهي كما یلي

 .إعادة التوازن - .ةالمواجه - .االستعداد والتحضیر -. حدة األزمة تلطیف أو تخفیف       

  :)2( والمتمثلة في اآلتيبینما یرى البعض األخر بان إدارة األزمات تمر بخمس مراحل 

واألزمــات ، وقــوع سلســلة مــن إشــارات اإلنــذار المبكــر دو األعــراض التــي تنبــي باحتمــال وقوعهــا .1

 .تحدث عادة بسبب عدم االنتباه لتلك اإلشارات

 .أسالیب كافیة للوقایة من األزمات بالمؤسسةاالستعداد وتوفیر  .2

 .احتواء األضرار والحد منها وهو عملیة إیقاف سلسلة التأثیرات الناتجة عن األزمة .3

 .استعادة النشاط وتعني إعادة إعداد وتنفیذ برامج جاهزة قصیرة وطویلة األجل .4

 .الماضي التعلم وتعني التعلم المستمر وٕاعادة التقییم لتحسین ما تم إنجازه في .5

  

                                                 
  .233ص، مرجع سابق، إدارة المؤسسات التربویة، ومحمد صبري حافظ، حافظ فرج أحمد 1

  .32ص ،1993،القاهرة،مكتبة عین شمس، الطبعة األولي، تجارب محلیة وعالمیة، إدارة األزمات، محمد راشد الحمالوي 2
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  .مسؤولیات مدراء المؤسسات التعلیمیة في إدارة األزمات  - و 

وكیفیة ، یعد مدیر المؤسسة التعلیمیة العمود الفقري للمؤسسة وقائد فریق إدارة األزمات   

فمواجهة األزمات بكفاءة ، التعامل مع هده األزمات تحدد كفاءة وبراعة مدیر المؤسسة التعلیمیة

  .التي تحدد مدى معرفة المدیر وخبرته في إدارة األزماتوفاعلیة هي 

  : )1( لمؤسسة التعلیمیة في إدارة األزمات في اآلتياوتتمثل مسؤولیات مدیر 

واتخاذ ، ویتم من خالل إعداد سیناریوهات وتصورات عن األزمات المحتمل وقوعها :التخطیط .1

وكذلك إعداد وتجهیز فریق ، اإلجراءات الوقائیة المناسبة التي تعمل على منع مسببات األزمات

 .إلدارة األزمات المدرسة

التنسیق  وبالتالي البد من توفر نوع من، تحتاج مواجهة األزمات إلى جهد جماعي :التنظیم .2

وذلك لمنع االزدواجیة ، والتوافق والتكامل بین الجهود المختلفة التي تبدل في إدارة األزمة

 . ویتم التنظیم من خالل توزیع المهام واألدوار على فریق إدارة األزمات، والتعارض في األعمال

راءات في ضل ضیق الوقت وتسارع أحدات األزمة  البد من استخدام إج :تبسیط اإلجراءات .3

واالبتعاد عن الروتین في العمل والمخاطبات الكتابیة ، بسیطة تساعد في التعامل مع األزمة

 .وذلك ألهمیة الوقت أثنا حدوث األزمات في المؤسسات التعلیمیة

حیث تحتاج إدارة األزمات إلى السرعة العاجلة في اتخاذ القرارات الدقیقة : اتخاذ القرارات .4

بحیث تكون هذه القرارات واضحة ویمكن تنفیذها في حدود ، والمناسبة لموقف األزمة

 .اإلمكانیات المتاحة في المؤسسة

وهدا یبعث الطمأنینة في نفوس المعلمین ویخفف من اآلثار النفسیة  :التواجد في موقع األحداث .5

ویساعد على توفیر المعلومات الضروریة لمدیر المدرسة حتى یكون على ، الناتجة عن األزمة

 . كاملة بتطورات األحداث بینة

  .في إدارة األزمات اللیبیة دور المؤسسات التعلیمیةواقع : ثانیاً 

اتجه المجتمع اللیبي إلى تفعیل إدارة األزمات في مؤسساتنا التعلیمیة عبر عدة محاوالت 

  :سیتم تناولها تفصیلیا فیما یلي، واستندت هذه المحاوالت إلى عدة تغیرات جوهریة

  .اللیبیة التعلیمیة بالمؤسساتتفعیل إدارة األزمات في لجوهریة الحاكمة التغیرات ال -1

 ،تغیــر وتحــول أهــداف التعلــیم والتربیــة، وهــذا غالبــًا ســیكون علــى مســتوى خطــط وفلســفة التعلــیم والتربیــة  -أ 

وعلى مستوى إدراك الطالب والحقائق التي أعتاد تلقیها بـالحفظ والتلقـین، دون التفكیـر والتحلیـل إلـى أي 

واخـــتالف الـــرؤى فـــي دور التعلـــیم وأغراضـــه  ،حـــد تســـتطیع فلســـفة التعلـــیم فـــي لیبیـــا قبـــول هـــذه النســـبیة

  .)2( ةالمختلفة والنتائج المنتظر 

 .ر في األهداف إلى برامج تعلیمیة وتربویة ومقررات دراسیةمدى قدرة التعلیم اللیبي على ترجمة التغی  -ب 

إن واقع وتحوالت الحیاة المعاصرة اآلن وفي المستقبل یتطلب إصالحات كبیرة وواسـعة فـي بیئـة التعلـیم   -ج 

 .اللیبي

                                                 
 .282 -281ص، مرجع سابق، آلیات اتخاذ القرار في إدارة األزمات في مؤسسات ما قبل المدرسة، سحر إبراهیم أحمد بكر 1

، الطبعة األولى، الجامعة المغاربیة، طرابلس، دار "دراسات في المجتمع العربي"التعلیم والمعرفة والتنمیة، ، علي الهادي الحوات 2

 .172 -171ص،2007توزیع،الفسیفساء للطباعة والنشر وال
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وطنیة  ستراتیجیةاعلى حاجة نظام التعلیم اللیبي إلى دراسة ؤكد التاستنادًا إلى المعطیات السابقة 

وبحسب األصول والقواعد التربویة والنفسیة،  ،التعلیم تفعیل إدارة األزمات فيشاملة أحد أهم أركانها 

  .وتهیئة البیئة االجتماعیة العامة المناسبة لذلك

  :محاوالت لتفعیل إدارة األزمات بالمؤسسات التعلیمیة اللیبیة -2

  :)1( تطبیق على النحو التاليأشارت بعض الدراسات إلى هذه المحاوالت في متطلبات ال

ووضــع  ،ضــرورة وجــود نظــام احتیــاطي وخطــة مســبقة لحــدوث الكــوارث واألزمــات عنــد تعطــل األجهــزة  .أ 

خطــط اســتعادة للبیانــات فــي حــال تلفهــا وبــذلك تحتــاج المنظمــة لوضــع خطــة طــوارئ طالمــا بیاناتهــا فــي 

 .مأمن

 .)2( تأهیل العاملین إداریًا وفنیاً   .ب 

 .األداء على التوالي دراسة وتحدید معدالت  .ج 

  .الدراسة المیدانیة

  :تمهید

  .وقد تبین وجود قصور في تفعیل إدارة األزمات، تناول الباحث فیما سبق اإلطار النظري 

والتي تهدف إلى ، قام الباحث في الفصل الحالي بإجراء الدراسة المیدانیة التي أعدها الباحث

وأهم المعوقات والمشكالت والتحدیات التي ، معرفة واقع دور المؤسسات التعلیمیة في إدارة األزمات

  .توصیاتالو  أهم النتائجوالوصول إلى ، تواجه تفعیل إدارة األزمات بالمؤسسات التعلیمیة اللیبیة

  :وقام الباحث بعرض وتحلیل لكل ما سبق من خالل عرض اآلتي

  :إجراءات الدراسة المیدانیة:أوال

  :الدراسة المیدانیة أهداف  -أ 

 .رصد واقع إدارة األزمات بالمؤسسات التعلیمیة اللیبیة .1

الكشف عن أهم المعوقات والمشكالت والمقترحات للتغلب على تلك المعوقـات والمشـكالت  .2

 .سسات التعلیمیة اللیبیةبالمؤ 

  : مجتمع وعینة الدراسة   - ب 

مدیر ) 475(والبالغ عددهم ، یتكون مجتمع الدراسة من مدراء ومعلمین المؤسسات التعلیم الثانوي

وهو المجتمع الذي خصصه الباحث والمكون من مدارس التعلیم الثانوي ببلدیتي مسالته وقصر  ،ومعلم

 .)3(األخیار

وتعتبر أفضل طریقة الختیار العینة هي الطریقة العشوائیة؛ الن استخدامها یعني أن لكل فرد من       

وتم اختیار عینة عشوائیة تتكون من ، )4(في العینة أفراد المجتمع األصلي فرصة متساویة الختیاره 

  .مفردة) 38(
                                                 

جامعة الفاتح  ،كلیة االقتصاد والعلوم السیاسیة ، رسالة ماجستیر،)المشاكل وسبل العالج(اإلدارة اإللكترونیة عبد السالم علي صقر،  1

  .159ص، 2009، )سابقاً (
، رسالة ماجستیر غیر منشورة، أكادیمیة ودورها في التنمیة اإلداریة) الواقع والتحدیات(الحكومة اإللكترونیة سعاد مفتاح البوعزي،  2

  .2008الدراسات العلیا، طرابلس، لیبیا، 
 .2019، إحصایة مجتمع الدراسة،ومراقبة التعلیم قصر االخیار، مراقبة التعلیم مسالته 3
، 2000، ر والتوزیعمؤسسة الوراق للنش، عمان، األردن، أسس البحث العلمي إلعداد الرسائل العلمیة، مروان عبد الحمید إبراهیم 4

  .160ص
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 . خطوات بناء االستبیان

  :اآلتیةاعتمد تصمیم االستبیان وفق اإلجراءات 

 :تحدید الهدف من االستبیان .1

حیث یعد االستبیان وسیلة هامة ومن ثم ، استعان الباحث باالستبیان كأداة إلجراء الدراسة المیدانیة

التوصل إلى معلومات والتعرف على خبرات واتجاهات وأراء قد ال یمكن الحصول علیها " یفید في

  .)1( "بوسائل أخرى كالرجوع إلى الكتب والوثائق

وتم عرضه على عینة من خبراء اإلدارة ، وقد تم إعداد االستبیان كأداة أساسیة للدراسة المیدانیة       

والهدف من ذلك التعرف على مدى توافقه مع مجتمع الدراسة ومدى مالئمتها ، التربویة وأصول التربیة

 .  المؤسسات التعلیمیةللوصول إلى واقع إدارة األزمات ب، لمحاور الدراسة ومدى تحقیقها لألهداف

 ):أداة الدراسة(لالستبیان األولیةالصورة  .2

واستخدم . توصل الباحث إلى إعداد الصورة المبدئیة لالستبیان، من خالل ما تتطلبه منهجیة الدراسة

الباحث االستبیان لغرض تحقیق أهداف الدراسة فقام بتصمیم استمارة االستبیان، وحیث عرف 

لجمع البیانات قوامها االعتماد على مجموعة من األسئلة تتناول المیادین التي وسیلة "االستبیان بأنه

 .)2(" یشتمل علیها البحث وتعطي إجابات البیانات الالزمة للكشف عن الجوانب التي حددها البحث

  .فقرة ) 32( اتوكان إجمالي فقرات استمارة االستبیان بعد حذف فقر 

في ترمیز إجابات أفراد العینة لإلجابات المتعلقة  الثالثيالباحث مقیاس لیكارت وقد استخدم 

وثالث ) أحیاناً ( ودرجتان لإلجابة ) ال توجد(بالمقیاس الثالثي، حیث تم إعطاء درجة واحدة لإلجابة 

  :وكما هو مبین في الجدول اآلتي). غالباً (درجات لإلجابة 

  .ترمیز بدائل اإلجابة )1(رقم  جدول

 غالباً  ناً أحیا  ال توجد اإلجابة

 3 2 1 الرمز

 ،الثالثلإلجابات ) 3،   2،  1(وهو متوسط القیم ) 2(وقد استخدم الباحث متوسط القیاس       

طول الفترة المستخدمة هي  كنقطة مقارنة لتحدید مستوى إجمالي كل محور من محاور الدراسة، وكان

  .3على 2قسمةوقد تم حساب طول الفترة على أساس  0.66

  .یبین طول خالیا المقیاس )2(رقم  جدول                        

  اتجاه اإلجابة  المتوسط

  ال توجد  1.66 -  1

  أحیاناً   2.33 -1.67

  غالباً   3–2.34

                                                 
، مكتبة األنجلو المصریة، مناهج البحث في العلوم السلوكیة، ومصطفى محمد كامل، وأنور حسین عبد الرحمن، عزیز حنا داود 1

  .78ص، 1991،القاهرة
، اإلسكندریة ،دار المعرفة الجامعیة، مناهج البحث في علم النفس وفنیات كتابة البحث العلمي، عبد الفتاح محمد إدویدار 2

   .91ص، 2007
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صدق . وعدمها، والتي تعني اتجاه اإلجابة من وجودها)  3-1( یبین الجدول السابق طول الخالیا من 

  .االستبیان

  :خالل تحكیم السادة المحكمین على فقرات االستبیان ومعامل الفا كرونباخ للتباتوتم ذلك من 

یعد الصدق من الشروط الضروریة والالزمة لبناء االختبارات والمقاییس والصدق یدلل على مدى قیاس 

من الفقرات للظاهرة المراد قیاسها، وقد تحقق صدق المقیاس ظاهریًا من خالل عرض الفقرات على مجموعة 

  .المحّكمین المتخصصین، وقد تم األخذ في نظر االعتبار جمیع المالحظات التي قدمت من قبل المحّكمین

  .وصدق االستبیان ثباتالفا كرونباخ لمعامل  )3(رقمجدول ال              

  المحور
عدد 

  الفقرات

معامل 

الفاكرونباخ 

  للثبات

صدق 

 األستبانه

 0.0821 0.795  8  توقع حصول األزمة

 0.0712 0.742  8  التخطيط إلدارة األزمات

 0.0854 0.801  8  مواجهة األزمات

 0.0824 0.764  8  آليات اتخاذ القرار من قبل إدارة المؤسسة التعليمية لمواجهة األزمات

 0.0802 0.7755  32  دور إدارات المؤسسات التعلیمیة في إدارة األزمات

إن معامل ألفا یزودنا بتقدیر جید في أغلب المواقف وتعتمد هذه الطریقة على أتساق أداء الفرد من فقرة إلى 

والستخراج واقل من ذلك تكون منخفضة،  ) 0.6(أخرى، وأن قیمة معامل ألفا للثبات تعد مقبولة إذا كانت 

 "، وقد كانت قیمة معامل ألفا لثبات المحورالعینة االستطالعیةالثبات وفق هذه الطریقة تم استخدام استمارات 

"  مواجهة األزمات" ولمحور ‘)0.742(" التخطیط إلدارة األزمات" ولمحور) 0.795"( توقع حصول األزمة

وبلغ ، )0.764" ( آلیات اتخاذ القرار من قبل إدارة المؤسسة التعلیمیة لمواجهة األزمات" ولمحور ) 0.801(

، وبالتالي یمكن القول أنها معامالت ذات داللة )0.7755(ستبیان بهذه الطریقة معامل الثبات إلجمالي اال

أن معامالت ) 3(بینت النتائج في الجدول كما  .جیدة ألغراض البحث ویمكن االعتماد علیها في تعمیم النتائج

قیم الداللة حیث كانت  0.05دالة إحصائیًا عند مستوى المعنویة  المحاور كانت االرتباط بین كل محور من

  .لقیاسه ، وبذلك تعتبر المحاور صادقة لما وضعت0.05اإلحصائیة جمیعها أقل من 

  :عرض وتحلیل البیانات المتعلقة بمتغیرات الدراسة  .د 

  :الوصف اإلحصائي لعینة الدراسة وفق الخصائص والسمات الشخصیة:األولالجانب 

  :الجنس .1

مبحوثًا وما ) 6(كانوا من الذكور و%) 84.2(مبحوثًا وما نسبته ) 32(إن ) 4(الجدول  التالي رقم  یبین

  .من اإلناث%) 15.8(نسبته 

  %النسبة المئویة  التكرار  الجنس

 84.2 32 ذكر

 15.8 6 أنثى

 100 38 اإلجمالي
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  :الدرجة الوظیفیة .2

  .یع أفراد العینة حسب الدرجةوز یبین ت)  5(الجدول رقم                          

  %النسبة المئویة  التكرار  الدرجة الوظیفیة

 23.7 9  عشر إحدى

 21.1 8 تاسعة

  13.2 5 ثامنة

 7.9  3 عشر ثانیة

  34.2 13  عاشرة

 100 38 اإلجمالي

  :الوظیفة .3

  .یع أفراد العینة حسب الوظیفةوز یبین ت)  6(الجدول رقم                       

  %النسبة المئویة  التكرار  الوظیفة

 2.6 1  أخصائي

 15.8 6 إداري

  10.5 4 مدیر مساعد

 71.1 27 معلم

 100 38 اإلجمالي

  : الوصف اإلحصائي لمحاور الدراسة وفق استجابات المبحوثین:الجانب الثاني

على كل فقرة من فقرات االستبیان یتم ذلك بمقارنة متوسط االستجابة اإلجابات  اتجاهلتحدید   

  :وفقًا لآلتي  )7(لكل فقرة مع البیانات في الجدول رقم 

 2.34(،  أحیاناً اإلجابة  اتجاهیكون )  2.33 – 1.67(،  ال توجداإلجابة  اتجاهیكون ) 1.66 – 1(

  .لباً غااإلجابة  اتجاهیكون ) 3 –

توقع ، فیكون مستوى )T-Test(ولتحدید مستوى كل محور من محاور الدراسة، تم استخدام اختبار 

إذا كانت قیمة الداللة اإلحصائیة أقل ) أفراد العینة متفقین على فقرات المجال( حصول األزمة مرتفع

، ویكون ) 2( وقیمة متوسط االستجابة إلجمالي المجال أكبر من قیمة متوسط القیاس) 0.05(من 

إذا كانت قیمة الداللة اإلحصائیة ) أفراد العینة غیر متفقین على فقرات المجال(المستوى منخفض 

وقیمة متوسط االستجابة إلجمالي المجال أقل من قیمة متوسط القیاس ) 0.05(لالختبار أقل من 

اإلحصائیة لالختبار أكبر  إذا كانت قیمة الداللة) ال سلبي وال ایجابي(، ویكون المستوى متوسطًا )2(

  :یلي التحلیل لكل محور وفي ما )0.05(من 
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  .التعلیمیة بالمؤسسات األزمة حصول توقع: المحور األول 

  .التعلیمیة بالمؤسسات األزمة حصول توقع یبین استجابات أفراد العینة على ) 7(الجدول رقم 

المتوسط   ارةـــــــــــــــــــــــالعب

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

االتجاه 

  العام

  أحیانا 7690.  1.95  األزمة لمواجهة احتیاجها یتم التي الالزمة اإلمكانات توفیر

 اجل من التعلیمیة المؤسسات في المدیرین مع التواصل عملیة تتم

  حدوتها المتوقع األزمة على التعرف
  أحیانا  6650. 2.13

  غالبا  5890. 2.37 األزمة حدوت توقع عند للعمل والمعلمین المدیر بین التنسیق یتم

 عند التعلیمیة والمؤسسات التعلیم وزارة قبل من الجهود بدل عملیة تتم

 األزمات وجود توقع
  أحیانا  8380. 2.00

 على للتعرف التعلیمیة المؤسسات مدیري مع ندوات بعمل القیام

 األزمة لمواجهة حاجاتهم
  أحیانا  6690. 1.667

 التعلیمیة للمؤسسة السابقة للسنوات الدراسیة المسیرة مراجعة على العمل

 حدوتها المتوقع األزمات على للتعرف
  أحیانا  8370. 1.95

 المجتمع ومؤسسات التعلیمیة المؤسسات بین الصلة توثیق على العمل

 األخرى
  أحیانا  6550. 1.95

 یتوقع التي األزمات لمواجهة األطراف كل من الجهود بدل على العمل

 التعلیمیة مؤسساتنا في حدوتها
  أحیانا  6640. 1.79

  أحیانا  417280. 1.9737 التعلیمیة بالمؤسسات األزمة حصول توقع

  :المحوراستجابات أفراد العینة في فقرات ) 7(رقم السابق لقد ظهرت النتائج في الجدول 

توقع  ضعف التعلیمیة على بالمؤسسات األزمة حصول توقعلمحور  أكدت نتائج استجابات أفراد العینة

 .وقد یرجع السبب إلى عدم إدراك أهمیة إدارة األزمات، حصولها

  .التعلیمیة بالمؤسسات األزمة حصول توقعلمحور  (T- test )نتائج اختبار یبین ) 8(رقم جدول
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 األزمة حصول توقع
 التعلیمیة بالمؤسسات

1.9737 02632.0  0.41728 0.389 0.700 

) 8(فإن النتائج في الجدول رقم  التعلیمیة بالمؤسسات األزمة حصول توقعولتحدید مستوى 

وأن الفروق تساوي ) 2(من متوسط القیاس  قلوهو أ) 1.9737(أظهرت أن متوسط االستجابة 

   ،)0.700(ولتحدید معنویة هذه الفروق فإن قیمة الداللة اإلحصائیة لالختبار تساوي ) 0.02632(
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السبب أحیانا إلى عدم توقع وهذا یرجع معنویة الفروق، عدم وتشیر إلى  0.05 أكبر من وهي

  . حصول أزمة بالمؤسسات التعلیمیة

  .التعلیمیة بالمؤسسات األزمات إلدارة التخطیط: المحور الثاني 

  .التعلیمیة بالمؤسسات األزمات إلدارة التخطیط یبین استجابات أفراد العینة على) 9(الجدول رقم 

المتوسط   ارةــــــــــــــــالعب
  الحسابي

 االنحراف
  المعیاري

االتجاه 
  العام

 بین والمعامالت األعمال كل إنجاز في الحواسیبى عل یعتمد

 التعامل أطراف
  أحیانا  6730. 2.08

 فیها حدت التي السابقة الخبرات أرشیف توفیر إلى اإلعداد یتم

 أزمات
  أحیانا  8200. 1.76

 الخطط إلعداد التعلیمیة المؤسسات مدیري أشراك على العمل

 األزمة لمواجهة المناسبة
  أحیانا  7770. 1.87

 المؤسسات داخل من اإلداریة الكفاءات من االستفادة على العمل

 األزمة لمواجهة للتخطیط وخارجها التعلیمیة
  أحیانا  7690. 2.05

 المؤسسة داخل األزمة لمواجهة اإلداري التخطیط تفعیل على العمل

  التعلیمیة
  أحیانا 6730. 1.92

 برمجة خالل من العمل مراحل تحدید في التخطیط على یعتمد

  اآللي الحاسب
  أحیانا  7410. 1.79

 التعلیم وزارة إدارة قبل من الموضوعة الخطط على االعتماد یتم

 التعلیمیة المؤسسات داخل األزمات لمواجهة
  أحیانا  7160. 2.03

 والمعلمین التعلیمیة المؤسسة مدیر قبل من والتنسیق اإلعداد یتم

  المفاجئة األزمات لمواجهة
  أحیانا  6890.  2.11

  أحیانا  369370. 1.9507 التعلیمیة بالمؤسسات األزمات إلدارة التخطیط

على  استجابات أفراد العینة في فقرات المحور) 9(رقم السابق لقد ظهرت النتائج في الجدول 

إلى اعتماد إدارات المؤسسات السبب یرجع قد و ، الضعف الشدید في إعداد الخطط إلدارة األزمات

 .التعلیمیة على الخطط الموضوعة من قبل الدولة

 بالمؤسسات األزمات إلدارة التخطیطلمحور (T- test ) نتائج اختبار یبین ) 10(رقم  جدول

  التعلیمیة
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 األزمات إلدارة التخطیط
 التعلیمیة بالمؤسسات

1.9507 0.04934  0.36937 0.823  0.416 
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  مجلة القلعة                                                 دور المؤسسات التعلیمیة اللیبیة في إدارة األزمات                   
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) 10(فإن النتائج في الجدول رقم  التعلیمیة بالمؤسسات األزمات إلدارة التخطیطولتحدید مستوى 

وأن الفروق تساوي ) 2(من متوسط القیاس  قلوهو أ) 1.9507(أظهرت أن متوسط االستجابة 

 ،)0.416(ولتحدید معنویة هذه الفروق فإن قیمة الداللة اإلحصائیة لالختبار تساوي ) 0.04934(

 إلدارة لتخطیطلمستوى ال یوجد معنویة الفروق، أي أن عدم وتشیر إلى  )0.05( أكبر منوهي 

وهذا قد یرجع عدم االهتمام الكبیر من قبل إدارات المؤسسات التعلیمیة ، التعلیمیة بالمؤسسات األزمات

  .توقع حصول األزماتفي إعداد الخطط ل

  .التعلیمیة بالمؤسسات األزمة مواجهة: المحور الثالث 

  .التعلیمیة بالمؤسسات األزمة مواجھة یبین استجابات أفراد العینة على) 11(رقم  الجدول

  

  العبارة

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

االتجاه 
  العام

  أحیانا 7490. 1.92 األزمة الحتواء الالزمة اإلمكانات توفیر یتم

 التخاذ التعلیمیة بالمؤسسات الالمركزیة اإلدارة تطبیق على العمل یتم

 حدوتها أتنا األزمة لمواجهة المناسبة القرارات
1.76 .7510 

  أحیانا

  أحیانا 7770. 2.21  وقوعها عند لالزمة للتصدي األزمة إدارة فرق خبرات من االستفادة

 التعلیمیة المؤسسات ومعلمي مدیري قبل من الجماعي العمل تفعیل

 لالزمات الحلول إلیجاد
2.32 .6620 

  أحیانا

  أحیانا 6790. 2.16 لالزمة للتصدي البدیلة الخطط توفیر على العمل

  أحیانا 8220. 2.03 تطویرها على والعمل السابقة الخطط تقییم على العمل

 التعلیمیة المؤسسات بین المشترك التعاون ثقافة نشر على العمل

 لالزمات للتصدي األخرى المجتمع ومؤسسات
1.84 .7890 

  أحیانا

 التعلیمیة بالمؤسسات السابقة لألزمات مراجعات إجراء على العمل

 األزمة حدوث قبل البدیل إلیجاد منها لالستفادة
1.87 .7410 

  أحیانا

  أحیانا 411810. 2.0132 التعلیمیة بالمؤسسات األزمة مواجهة

فكانت  استجابات أفراد العینة في فقرات المحور) 11(رقم السابق لقد ظهرت النتائج في الجدول 

الكوادر  إلى قلةیرجع ذلك قد و ، االستجابات على مواجهة األزمة بالمؤسسات التعلیمیة كان ضعیفا

  .المدربة لمواجهة األزمات

  .التعلیمیة بالمؤسسات األزمة مواجھةلمحور  (T- test ) نتائج اختباریبین ) 12(رقم  جدول
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 األزمة مواجھة

 التعلیمیة بالمؤسسات
2.0132 .013160  0.41181 0.197  0.845 
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أظهرت ) 12(فإن النتائج في الجدول رقم  التعلیمیة بالمؤسسات األزمة مواجھةولتحدید مستوى 

) 0.01316(وأن الفروق تساوي ) 2(من متوسط القیاس  كبروهو أ) 2.0132(أن متوسط االستجابة 

 أكبر منوهي  ،)0.845(ولتحدید معنویة هذه الفروق فإن قیمة الداللة اإلحصائیة لالختبار تساوي 

ه ال توجد خطط وآلیات معدة مسبقا لمواجهة األزمة معنویة الفروق، أي أنعدم وتشیر إلى  )0.05(

   .بالمؤسسات التعلیمیة

  .التعلیمیة بالمؤسسات األزمات في القرارآلیات اتخاذ : المحور الرابع 

  .التعلیمیة بالمؤسسات األزمات في القرارآلیات اتخاذ  یبین استجابات أفراد العینة على) 13(الجدول رقم 

  

  العبارة

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

االتجاه 

  العام

  أحیانا 6200. 2.32 الخبرة بأسلوب المدرسة مدیر قبل من القرار اتخاذ عملیة تتم

  أحیانا 7410. 2.21 والمعلمین اإلدارة من الجماعي القرار من القرار اتخاذ عملیة تتم

 األزمة بإدارة المكلفة اللجنة خالل من القرار اتخاذ عملیة تتم

 التعلیمیة بالمؤسسة
1.97 .7160 

  أحیانا

 وزارة من مسبقا المعدة القرارات خالل من القرار اتخاذ عملیة تتم

 التعلیم
1.92 .7840 

  أحیانا

 عملیة خالل من المدرسة مدیر قبل من القرار اتخاذ عملیة تتم

 التخمین
1.95 .8370 

  أحیانا

  أحیانا 7890. 2.16 األزمة لمواجهة المعدة الخطط خالل من القرار اتخاذ عملیة تتم

 أخرى جهات مع والتعاون االستشارة من القرار اتخاذ عملیة تتم

  بالدولة
1.82 .8340  

  أحیانا

  أحیانا  5900.  1.76 األمور أولیا أراء أخد خالل من القرار اتخاذ عملیة تتم

  أحیانا 393990. 2.0132 التعلیمیة بالمؤسسات األزمات في القرارآلیات اتخاذ 

على ضعف وجود  العینة في فقرات المحوراستجابات أفراد ) 13(رقم السابق النتائج في الجدول  بینتلقد 

السبب إلى قلة االهتمام من قبل بعض یرجع قد و ، اآللیات المعدة التخاذ القرارات في إدارة األزمات بمؤسساتها

  .أو قلة اهتمامات أولیا األمور في ذلك، إدارات المؤسسات التعلیمیة في أخد أراء أولیا األمور

  .التعلیمیة بالمؤسسات األزمات في القرارلمحور آلیات اتخاذ  (T- test )ار نتائج اختبیبین ) 14(رقم  جدول
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 في القرارآلیات اتخاذ 

 بالمؤسسات األزمات

 التعلیمیة

2.0132 .013160  0.39399 0.206  0.838 

  مجلة القلعة                                                 دور المؤسسات التعلیمیة اللیبیة في إدارة األزمات                   
  )12(العدد                                            "     دراسة میدانیة على مدارس التعلیم الثانوي ببلدیتي مسالتھ وقصر األخیار"
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  مجلة القلعة                                                 دور المؤسسات التعلیمیة اللیبیة في إدارة األزمات                   
  )12(العدد                                            "     دراسة میدانیة على مدارس التعلیم الثانوي ببلدیتي مسالتھ وقصر األخیار"

فإن النتائج في الجدول رقم  التعلیمیة بالمؤسسات األزمات في القرار اتخاذ آلیاتولتحدید مستوى 

وأن الفروق تساوي ) 2(من متوسط القیاس  كبروهو أ) 2.0132(أظهرت أن متوسط االستجابة ) 14(

 ،)0.838(ولتحدید معنویة هذه الفروق فإن قیمة الداللة اإلحصائیة لالختبار تساوي ) 0.01316(

 بالمؤسسات القرار اتخاذ آلیاته ال توجد وتشیر إلى معنویة الفروق، أي أن )0.05(أكبروهي 

ى أو االعتماد عل، مدیرو إدارات المؤسسات التعلیمیةمن قبل إلى قلة الخبرة وهذا قد یرجع ، التعلیمیة

  .ما تصدره الدولة حیال ذلك

 المؤسسات إدارات دور واقعللمحور الرئیسي  (T- test )نتائج اختبار یبین ) 15(رقم  جدول

  .األزمات إدارة في التعلیمیة
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 إدارات دور واقع
 في التعلیمیة المؤسسات
 األزمات إدارة

1.9877 01234.0  0.32285 0.236  0.815 

فإن النتائج في الجدول  األزمات إدارة في التعلیمیة المؤسسات إدارات دور واقعولتحدید مستوى 

وأن الفروق ) 2(من متوسط القیاس  قلوهو أ) 1.9877(أظهرت أن متوسط االستجابة ) 15(رقم 

ولتحدید معنویة هذه الفروق فإن قیمة الداللة اإلحصائیة لالختبار تساوي ) 0.01234(تساوي 

ه ال یوجد دور للمؤسسات معنویة الفروق، أي أنعدم وتشیر إلى  )0.05( أكبروهي  ،)0.815(

   .التعلیمیة في إدارة األزمات

  .المفتوحةنتائج األسئلة  :الجانب الثالث

أهم المعوقات التي تعترض تفعیل إدارة األزمة بالمؤسسات التعلیمیة وفق استجابات أفراد عینة   -أ 

 :الدراسة وهي كما یلي

 .ونقص الخبرة لمتخذي القرار، قلة توفر اإلمكانیات الالزمة .1

 .ضعف الرقابة والمتابعة من الجهات ذات العالقة .2

 .مشاركة أفراد المؤسسة التعلیمیةاالعتماد على القرارات الفردیة دون  .3

 .غیاب التخطیط والتنظیم اإلداري بالمؤسسة التعلیمیة .4

 .ال توجد خبرة كافیة لمواجهة األزمات وكیفیة تقدیرها وٕایجاد الحلول لها .5

أهم المقترحات للتغلب على المعوقات التي تعترض مواجهة األزمة بالمؤسسات التعلیمیة وفق   -ب 

 :دراسة والمتمثلة في اآلتياستجابات أفراد عینة ال

 .من مادیة وبشریة والمعدات التقنیة، توفیر اإلمكانیات الالزمة بالمؤسسة التعلیمیة .1

 .التعاون والمتابعة الحقیقیة واالستشارة في اتخاذ اإلجراءات المناسبة بالفعل .2

 .إعطاء الصالحیات مع توفیر ما یلزم لمواجهة األزمات .3
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  مجلة القلعة                                                 اللیبیة في إدارة األزمات               دور المؤسسات التعلیمیة     
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 .المؤسسة التعلیمیة وتبادل اآلراء للتصدي ومواجهة األزماتالعمل بروح الفریق داخل  .4

 .العمل على توفیر الخطط البدیلة إلدارة األزمة .5

أهم المشكالت والتحدیات التي مواجهة األزمة بالمؤسسات التعلیمیة وفق استجابات أفراد عینة   - ج 

 :الدراسة والمتمثلة في اآلتي

 .یئة خصبة لألزماتعدم االستقرار السیاسي للدولة والذي یخلق ب .1

 .المركزیة اإلداریة في اتخاذ القرارات .2

 .متخذي القرار دوي خبرة بسیطةأن الهیكلیة المستمرة والتي تودي إلى  .3

  .ملخص النتائج واهم التوصیات

  :أهم النتائج

 .عدم توقع حصول أزمة بالمؤسسات التعلیمیة أكدت استجابات أفراد عینة الدراسة .1

 .التعلیمیة بالمؤسسات األزمات إلدارة لتخطیطا ال یعتمد على هأن .2

 .أكدت استجابات أفراد العینة على مواجهة األزمة بالمؤسسات التعلیمیة كان ضعیفا .3

على ضعف وجود اآللیات المعدة التخاذ القرارات في إدارة األزمات  استجابات أفراد العینةأكدت  .4

 .بالمؤسسات التعلیمیة

   .ه ال یوجد دور للمؤسسات التعلیمیة في إدارة األزماتأن على استجابات أفراد العینةأكدت  .5

أكدت استجابات أفراد عینة الدراسة على وجود معوقات لتفعیل إدارة األزمات بالمؤسسات التعلیمیة  .6

  . ونقص اإلمكانیات، ضعف الرقابة والمتابعة منها

 .أهم التوصیات

   .شریة من دوي الخبرة في هذا المجالالعمل على توفیر الموارد المادیة والكوادر الب. 1

   .العمل على توظیف لجان متخصصة إلدارة األزمات. 2

العمل على بدل الجهود من خالل التعاون مع القطاعات األخرى بالدولة  لنجاح إدارة األزمات . 3

   .بالمؤسسات التعلیمیة

  . االعتماد على قادة وخبراء في إدارة األزمات بالمؤسسات التعلیمیة. 4

العمل على إجراء الندوات والمؤتمرات المستمرة لنشر الثقافة والوعي بدور إدارة األزمات في نجاح . 5

   .المؤسسات التعلیمیة

  .المیةاالستفادة من تجارب وخطط المؤسسات الناجحة في مجال إدارة األزمات محلیة وع. 6

  . االهتمام من قبل وزارة التعلیم بإدارة األزمات بالمؤسسات التعلیمیة وتوفیر ما یلزمها. 7
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  :المراجع

المؤتمر الوطني األول من بحوث أبو بكر مصطفى بعیره، السیاسات العامة للتنمیة اإلداریة،  -1

 .2007، لیبیا ،2007جامعة قاریونس المنعقدة في ، للسیاسات العامة في لیبیا

 .2002،دار الفكر العربي، القاهرة، األسباب والعالج: إدارة األزمات، أحمد إبراهیم أحمد -2

 .2006، اإلسكندریة، الدار الجامعیة، الطبعة األولى، إدارة األزمات، أحمد ماهر  -3

یر مفاهیمي على وفق المنظور تطا: إستراتیجیة إدارة األزمات، إیثار عبد الهادي محمد -4
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 .2003، القاهرة

، ممارسة مدیر المدرسة الثانویة مهارة إدارة األزمات بمحافظة غزة، حسام الدین حسن حمدون -7
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 .2008ماجستیر غیر منشورة، أكادیمیة الدراسات العلیا، طرابلس، لیبیا، 

، المكتبة اإللكترونیة  وأثرها علي تطویر أداء العاملین بالمكتبات، الطاهر الهادي الطاهر الجدي - 10
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 .2002، اإلسكندریة، دار الجامعة الجدید للنشر، إدارة األزمات –اإلداریة 
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  التعليم األساسي التحديات التي تواجه عمل املرشدين النفسيني مبدارس مرحلة

  ببلدية سرت يف عصر العوملة 

  :إعداد

  )(ربیعة مسعود عمر احفاف.أ      )(سعاد محمد سالم.أ      ()امحمد عمر امحمد عیسى.د

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :المقدمة: أوالً 

فنحن نعیش في عصر یتسم یتسم عالمنا الیوم بأنه عالم علمي التفكیر وتكنولوجي التطبیق،   

بالسرعة الفائقة واالكتشافات العلمیة المتراكمة ووفرة المعلومات والتطورات التكنولوجیة المتالحقة، أدى 

  )1(لتحوالت عمیقة األثر في مجاالت الحیاة االجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة والسیاسیة المختلفة

ة انتشار المعلومات في العوالم االفتراضیة ولقد ساهم التطور العلمي والتكنولوجي في سرع  

المتاحة، و كان من نتائج هذا التقدم العلمي والتقني وانتشار المعلومات عبر وسائل االتصال واإلعالم 

المختلفة أن أصبح اإلنسان یعیش في عالم سریع التغیر وأن العالقات اإلنسانیة داخل المجتمع أخذه 

فاوتة وساهمت أیضًا في ظهور العدید من المشكالت واالضطرابات في التغیر واالبتعاد بدرجات مت

  .النفسیة وتغیر في منظومة القیم المجتمعیة

وٕان اهتزاز قیم الحق والعدل والخیر وظالم الرؤیة للمستقبل تجعل الفرد یفقد الشعور باألمن النفسي     

نفسه، األمر الذي یؤكد على لیحل محله الشعور بالیأس والقنوط والغضب على مجتمعه وحتى على 

دور المرشد ویزید من مسؤولیاته في معالجة التفكك والتدهور االجتماعي وعلیه المساهمة في إعادة 

  ).2(بناء المجتمع

مما یستوجب توافر جهود إضافیة موازیة للجهود الرسمیة المقدمة في المؤسسات التعلیمیة متمثلة    

الرسمیة، ذلك ألن الوضع العولمي الیوم أصبح یفرض على المدرسة في برامج مكملة للبرامج المدرسیة 

  )3(تحدیات كبرى ُیحتم علیها تقدیم خدمات إضافیة للمتعلمین لمواجهة هذه التحدیات

وُتعتبر المدرسة واحدة من أهم المؤسسات التي تحتاج إلى التوجیه واإلرشاد النفسي، وذلك بغیة     

االحترام الالزمین للتلمیذ في غرفة الصف ویساعده على تنمیة تحقیق مناخ آمن، یوفر األمن و 

  شخصیته المتكاملة، وتأتي الحاجة إلى التوجیه واإلرشاد في مقدمة الحاجات النفسیة التي یحتاجها 

  

                                                 
  () كلیة التربیة جامعة سرت/ئیس قسم التربیة وعلم النفس  

   () جامعة سرت –عضو ھیئة تدریس كلیة التربیة  

) ( جامعة سرت –عضو ھیئة تدریس كلیة التربیة  

  24م ، التربیة وقضایا المجتمع المعاصرة ، كلیة التربیة، جامعة المنصورة ،ص2016محمد عطوة مجاھد ،  - 1

  3م ، التوجیھ واإلرشاد ، مطابع المنصورة ، غزة ،  الطبعة االولى ، ص2003عبدهللا عبدالمنعم ، -2

  85مجلة العلوم اإلنسانیة والتربویة ، جامعة قسطنطنیة الجزائر ، العدد الرابع ، ص. ثارها النفسیة على القائمین بها، معوقات العملیة اإلرشادیة وآ 2007كریمة قنطاري ، لوكیا الهاشمي ، -3
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التلمیذ في المراحل التعلیمیة كافة، ألنها تسهم في حال إشباعها إلى تحقیق النمو السوي للتالمیذ 

  )1(كافة بمستویاتهم

وتعد المدرسة من أهم المؤسسات التربویة واالجتماعیة التي تستعین باإلرشاد كوسیلة تتم من      

خاللها تحقیق التوافق والصحة النفسیة لألفراد، فهي تهدف إلى تكوین الشخصیة المتكاملة للفرد 

وجداني واالجتماعي في آن وٕاعداده لیكون مواطنًا صالحًا، كما تقوم برعایة نموه البدني والذهني وال

  )2(واحد 

وعلى نطاق المدرسة أیضًا یهتم اإلرشاد بمشكالت التالمیذ األسویاء الذین یطلبون المساعدة أو     

تدریجیًا إلى مشكالت قد تؤثر في  یكونون بحاجة إلیها لمعالجة المشكالت وحلها قبل أن تتفاقم وتتحول

  )3(شخصیاتهم

المدرسي الیوم أصبح یشغل مكانة كبیرة في التربیة الحدیثة التي جعلت  ومن المؤكد أن اإلرشاد    

التلمیذ محور العملیة التعلیمیة، حیث ركزت جهودها إلى رعایة التالمیذ من جمیع الجوانب الجسمیة 

ر والنفسیة واالجتماعیة والروحیة، وقد أدى التحول من التربیة التقلیدیة إلى التربیة الحدیثة إلى زیادة دو 

المعلم في تنمیة الصحة النفسیة للتالمیذ، وزیادة دور الخدمات االجتماعیة والنفسیة في العملیة 

التربویة، وأصبحت وظیفة المرشد النفسي من الوظائف األساسیة في المدرسة الحدیثة التي تهدف إلى 

ل العملیة مساعدة التالمیذ على تنمیة أنفسهم ووقایتهم من االنحراف، وعالج مشاكلهم من خال

التربویة، ومساعدة اإلدارة المدرسیة والمعلمین وأولیاء األمور على أن یقوموا بمسؤولیاتهم في تنمیة 

  )4.(التالمیذ، مما جعل مهمة المرشد التربوي ال تقل أهمیة عن مهمة المعلم في المدرسة الحدیثة

حاجاتهم النفسیة،  وٕاشباعیًا ومن هنا یتضح أن للمرشد التربوي أثرًا هامًا في دعم الطالب نفس  

بطرق تتسم  اآلخرینفالمرشد التربوي هو ذلك المتخصص أو المهني الذي یفترض أن یقوم بمساعدة 

بالفاعلیة واالهتمام في إطار المهمات المناطة به في مؤسسات التربیة والتعلیم، والمساعدة في التوصل 

النفسي من التخصصات  اإلرشادحیث أصبح إلى إیجاد الحلول المناسبة للمشكالت االجتماعیة، 

الهامة في الوقت الحاضر وذلك الزدیاد حاجة أفراد المجتمع للعون والمساعدة نظرًا لتفاقم المشكالت 

    )5(االجتماعیة في المجتمعات اإلنسانیة بشكل عام

  

  

                                                 
  109األردن ، الطبعة االولى ، ص: ،مشكالت وقضایا نفسیة ، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر، عمان 2004أبو أسعد األحمد،   -1

  9، مركز البحوث اإلنسانیة والتربویة ص )8(اإلرشاد التربوي في كلیة التربیة بجامعة بغداد من وجهة نظر الطلبة واألساتذة، مجلة التربیة والتعلیم، العدد  م ، واقع2008یونس متي بحري، ( -2

  .7،ص م  ، اإلرشاد التربوي مفهومه، خصائصه ، ماهیته،دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان األردن 2003سعید جاسم االسدي،  -3

  6م ، اإلرشاد النفسي المصغر للتعامل مع المشكالت الدراسیة ، مكتبة عالم الكتب ، القاهرة ، ، 2000محمد حامد زهران،  -4

، دار الفكر للطباعة والنشر، عمان ،  األردن ، الطبعة)1(م ، نظریات اإلرشاد والعالج النفسي، الطبعة 2008نادر فهمي الزیود،  -5
 

  .197االولى ، ص
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وترتبط هذه الفاعلیة وُیعتمد نجاح العمل اإلرشادي بالمدرسة إلى درجة كبیرة على فاعلیة المرشد، 

بعوامل منها مهارته في االتصال، كما أن تحسین فاعلیة اإلرشاد أمر ضروري للعملیة التربویة 

  ).1(بمجملها، ألن مستقبل اإلرشاد یعتمد على توفیر بیانات محسوسة حول فوائده ومحدداته 

وي أصبحت ضرورته ولعل حاجة مجتمعنا اللیبي الیوم لتفعیل عملیة اإلرشاد والتوجیه الترب  

ملحة نظرًا للظروف التي یمر بها المجتمع اللیبي من حروب وما خلفته هذه الحروب من تفكك 

اجتماعي وضغوط اقتصادیة وفق الهویة السیاسیة وما تبعها من ظواهر التهجیر وفقدان العمل وتفشي 

یبي صغارًا وكبارًا ، هذا البطالة كان لها أثر كبیر في فقدان األمن النفسي لدى أبناء المجتمع الل

باإلضافة إلى بعض التغییرات الثقافیة الجدیدة التي تسربت إلى أبنائنا من قنوات التواصل االجتماعي 

وما تبعها من عدم توافق خلقي وانحرافات سلوكیة غیر مألوفة، والتي أسفرت عن وقوعهم فریسة 

دون بصراعاتهم النفسیة الخاصة، األمر الذي لالضطرابات النفسیة واالجتماعیة، اضافة إلى كونهم ینفر 

دعا الباحثون إلى إجراء هذه الدراسة للوقوف على التحدیات التي تواجه عمل المرشد النفسي داخل 

مؤسساتنا التعلیمیة ببلدیة سرت، ومحاولة وضع الحلول المقترحة للحد من هذه التحدیات خاصة وأن 

  .یمیة تعتبر من المهن الجدیدةمهنة اإلرشاد النفسي في المؤسسات التعل

  :مشكلة البحث: ثانیاً 

في ُحكم الواقع الذي ال مناص منه أن تقدیم الخدمات التوجیهیة واإلرشادیة لطالبنا داخل       

ضرورة ُملحة من خالل مد ید العون لهم لكي ال تهدر طاقاتهم وُتعطل  أصبحتمؤسساتنا التعلیمیة 

وقدراتهم الذاتیة، كما  إمكاناتهممجهوداتهم، عن طریق مساعدتهم في أن یؤهلوا أنفسهم بما یتناسب مع 

إنه من الممكن مساعدة الطالب على مواجهة المتغیرات الجدیدة والمتوقعة من خالل خلق المناخ 

  .وتطویر قدراتهم الشخصیة دواتهمیق المناسب لتحق

وحیث إن اإلرشاد التربوي حدیث العهد في مؤسساتنا التعلیمیة فآلیة تطبیقه تجعله یواجه كثیرًا   

  .من المشكالت التي تنعكس بدورها على عمل المرشد النفسي وتأدیة مهامه على المستوى المطلوب

 - جامعة سرت- بكلیة التربیة 3/3/2019ومن خالل الحلقة الدراسیة التي ُعقدت بتاریخ   

بإشراف قسم التربیة وعلم النفس والتي ضمت عددًا من األخصائیین االجتماعیین والمرشدین النفسیین 

بمدارس مرحلة التعلیم األساسي ببلدیة سرت للوقوف على أبرز التحدیات التي تواجه سیر العملیة 

المشكالت والصعوبات المهنیة منها واإلداریة التي  اإلرشادیة، ومن خاللها أستشف الباحثون عددًا من

ُتعیق عمل المرشد النفسي داخل المؤسسات التعلیمیة ما دعاهم إلى إجراء دراسة میدانیة للوقوف على 

  .هذه المشكالت ودراستها ومحاولة وضع الحلول والمقترحات شأنها

  

                                                 
  2، العدد الثاني ،ص)9(مجلة الجامعة اإلسالمیة، المجلد . م ، اإلرشاد التربوي في المدارس األساسیة العلیا والثانویة بمحافظة غزة واقع ومشكالت وحلول2001فؤاد علي العاجز،  -1
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  :وعلیه تتحدد مشكلة البحث في التساؤل الرئیسي التالي

بمدارس مرحلة التعلیم األساسي ببلدیة  ما هي أبرز التحدیات التي تواجه المرشدین النفسیین     

  سرت؟

  :ویتفرع من السؤال الرئیسي األسئلة الفرعیة التالیة

 ماهي التحدیات المهنیة التي تواجه المرشدین النفسیین بمدارس مرحلة التعلیم األساسي؟ -1

 تواجه المرشدین النفسیین بمدارس مرحلة التعلیم األساسي؟ما التحدیات اإلداریة التي  -2

ماهي التحدیات المتعلقة بطبیعة العالقة بین المرشدین النفسیین بالتالمیذ وأولیاء األمور  -3

 بمدارس مرحلة التعلیم األساسي؟

  ما التحدیات المادیة التي تواجه المرشدین النفسیین بمدارس مرحلة التعلیم األساسي؟  -4

  :أهداف البحث :ثالثاً 

  : یهدف البحث الحالي إلى التعرف على

 .التحدیات التي تواجه المرشدین النفسیین بمدارس مرحلة التعلیم األساسي ببلدیة سرت -1

 .التحدیات المهنیة التي تواجه المرشدین النفسیین بمدارس مرحلة التعلیم األساسي -2

 .س مرحلة التعلیم األساسيالتحدیات اإلداریة التي تواجه المرشدین النفسیین بمدار  -3

التحدیات المرتبطة بعالقة المرشدین النفسیین بالتالمیذ وأولیاء األمور بمدارس مرحلة التعلیم  -4

 .األساسي

 .التحدیات المادیة التي تواجه المرشدین النفسیین بمدارس مرحلة التعلیم األساسي -5

  :أهمیة البحث: رابعاً 

ملیة اإلرشادیة التي تهدف إلى مساعدة الفرد على تحقیق یستمد البحث أهمیته من أهمیة الع     

التوافق النفسي، كما تعتبر هذه الدراسة ذات أهمیة كونها تهدف للوقوف على التحدیات التي تواجه 

  .عمل المرشد النفسي في مدارس مرحلة التعلیم األساسي

ة المشكالت التي تواجه ومهمة المرشد النفسي تعني الحاجة الماسة له في المدرسة ومعالج     

التالمیذ، وهذا كله یقع على عاتق المرشد النفسي المؤهل علمیًا ومهنیًا وما یواجه من صعوبات یتعلق 

بعضها البعض بالمشكالت التي تواجهه مع إدارة المدرسة ومع زمالئه المعلمین ومع التالمیذ وأولیاء 

  .تاألمور مما یسهم ذلك كله إلى تلك الصعوبات والمشكال

ویتوقع الباحثون أن یفید هذا البحث المسؤولین بمكتب الدعم واإلرشاد النفسي بمراقبة شؤون التربیة 

  .والتعلیم ببلدیة سرت للتعرف على أهم هذه التحدیات ومحاولة إیجاد حلول لها
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  : مصطلحات البحث: خامساً 

  : اآلتیةتتحدد مصطلحات البحث  في المصطلحات 

هي جمع تحٍد، ویقصد بها الصعوبات المهنیة واإلداریة : بأنها إجرائیاویعرفها الباحثون  :التحدیات

والفنیة التي تواجه عمل المرشد النفسي أثناء تأدیة مهامه داخل المؤسسات التعلیمة في ظل التغیرات 

  .المجتمعیة المعاصرة

  : اإلرشاد النفسي

هو عملیة تتضمن تقدیم خدمات إرشادیة نفسیة للتالمیذ لمساعدتهم على فهم أنفسهم وتقبلها وتنمیة 

امكاناتهم وتطویر كفایاتهم ومهاراتهم للتعامل مع متغیرات العصر وضغوطاته، ومساعدتهم على حل 

  .)1(ءحقیق أقصى درجات التوافق والنمامشكالتهم واضطراباتهم النفسیة لت

  :المرشد النفسي

هو الشخص الذي یقوم بتأدیة األعمال في المدارس لیساعد التالمیذ على اجتیاز المشاكل التي قد 

  )2(تواجههم في مختلف المجاالت وزرع الثقة بالنفس لدیهم 

هي المرحلة األساسیة التي تضم سنوات : بأنها إجرائیاویعرفها الباحثون : مرحلة التعلیم األساسي

رحلتین االبتدائیة واإلعدادیة، والتعلیم األساسي هو تعلیم موحد توفره الدولة لجمیع التالمیذ، وتكون الم

مدته تسع سنوات دراسیة یوفر فیه كافة احتیاجات التعلیم األساسي من معارف ومعلومات ومهارات، 

اداتهم یولهم واستعدوتنمیة قیم واتجاهات تمكن التالمیذ من االستمرار في التعلیم وفق قدراتهم وم

  .لمواجهة التحدیات والظروف

  :العولمة

هي ظاهرة مركبة تشمل كل المستجدات والتحوالت التي یترتب علیها إزالة الحواجز بین شعوب     

العالم بحیث تصبح أكثر اتصاًال ببعضها في مختلف أوجه حیاتها، اقتصادیًا وثقافیًا وسیاسیًا 

  )3(وتكنولوجیًا وبیئیاً 

  :الدراسات السابقة: سادساً 

یعرض الباحثون فیما یلي لمجموعة من الدراسات السابقة والتي تناولت التحدیات التي تواجه      

  المرشدین النفسیین في المؤسسات التربویة ولقد حرص الباحثون على االطالع على هذه الدراسات 

  

                                                 
  .32ربیة العربي الدولي لدول الخلیج ، الریاض، ص م ،  اإلطار المرجعي لإلرشاد المدرسي ، مكتب الت2005محمود عطا ومصطفى حجازي وفھد الدلیم ، -1

كلیة التربیة، جامعة میسان، . م ، المشكالت التي یواجھا المرشد النفسي في المدارس الثانویة في محافظة میسان من وجھة نظر المرشدین النفسیین2015أشرف صالح جاسم ،  -2

 .8العراق ، ض

  .173ص ، ،  منشورات كلیة التربیة ، جامعة المنصورة. اجتماعیات التربیة م ، محاضرات في2016محمد عطوة مجاھد ،  -3
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یلي عرضا لهذه الدراسات وفقا  النظري او في جانبها العملي وفیما إطارهاواالستفادة منها سواء في 

  - :لتسلسلها الزمني

  :األولىالدراسة 

، المشكالت التي تواجه عمل المرشد التربوي في المدارس الثانویة في 2011زینب كاظم جاسم، 

  )1( :محافظة بابل 

هدفت الدراسة إلى التعرف على المشكالت التي تواجه عمل المرشد في المدارس الثانویة في    

وتم اختیارهم بشكل عشوائي، واستخدمت ) مرشدًا ومرشده 40(محافظة بابل، وتكونت عینة البحث من 

التربوي الباحثة، وتوصلت النتائج إلى وجود صعوبات رئیسیة تواجه المرشد  الدراسة استبانة من قبل

  .وتحد من عملهم واقتصارهم على الجانب النظري في عملهم

   -:الدراسة الثانیة 

،  فاعلیة البرنامج التدریسي المقترح في تنمیة بعض المهارات م2012منصور عبدالقادر األیتي،  

   (2)اإلرشادیة في سوریة 

في تنمیة بعض المهارات  هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى فاعلیة البرنامج التدریسي المقترح

، واستخدمت الدراسة مقیاس )مرشدًا نفسیاً  90(اإلرشادیة في سوریة، وتكونت عینة الدراسة من 

المهارات اإلرشادیة لدى المرشد النفسي وبرنامج تدریب لتنمیة المهارات اإلرشادیة، وقد توصلت نتائج 

ه القیاس البصري، وعدم وجود فروق بین الدراسة إلى وجود فرق بین المقاییس القبلي والبعدي اتجا

القیاس البعدي والتتبعي، وعدم وجود فروق في كل من التطبیقین البعدي والتتبعي نظرًا إلى المتغیرات 

  .الدیموغرافیة

  :الدراسة الثالثة 

  .، معوقات اإلرشاد التربوي من وجهة نظر المرشدین التربویینم2014جعفر صادق عبید العامري، 

وهدفت الدراسة إلى التعرف على المعوقات التي تواجه المرشدین التربویین خالل ممارستهم   

وقد تم اختیارهم بطریقة ) مرشده 30مرشد، و 30(عملهم اإلرشادي، وتكونت عینة الدراسة من 

عشوائیة، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي لتحدید الوضع الراهن للظاهرة المدروسة، وقد توصلت 

في المعوقات لدى المرشدین ) 05.0(بمستوى  إحصائیةتائج إلى وجود فروق ذات داللة الن

  .والمرشدات

  

                                                 
 .30ع عشر، العدد الثاني ، ص ، المشكالت التي تواجه عمل المرشد التربوي في المدارس الثانویة في محافظة بابل ، مجلة جامعة بابل، العلوم اإلنسانیة، المجلد التاس 2011زینب كاظم جاسم ، -1

 .رسالة دكتوراة ، غیر منشورة ، معهد الدراسات والبحوث التربویة ، جامعة القاهرة ، مصر. م ،  فاعلیة البرنامج التدریسي المقترح في تنمیة بعض المهارات اإلرشادیة في سوریة ،2012عبدالقادر األیتي ، منصور -2
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  :الدراسة الرابعة 

  .م ، المشكالت التي تواجه المرشدین التربویین2014، مصلح محمد عزیز

بمحافظة  هدفت الدراسة إلى التطرق إلى المشكالت التي تواجه المرشدین في المدارس الحكومیة    

، واستخدمت الدراسة استبانة )مرشدًا ومرشده 44(بیت لحم في فلسطین، وتكونت عینة الدراسة من 

 - المجتمع المحلي - الطالب - المشكالت التي تتعلق بمدیر المدرسة( مكونة من خمس محاور

فروق في  ، وقد توصلت النتائج إلى مشكالت عده بمحاور الدراسة، وتوجد)بالمرشد التربوي - بالمعلم

المتوسطات الحسابیة للدرجة الكلیة لالستبانة في المشكالت التي تواجه المرشدین والمرشدات في عمل 

  .اإلرشاد

  :الدراسة الخامسة 

م ، المشكالت التي یواجها المرشد النفسي في المدراس الثانویة في 2015أشرف صالح جاسم ، 

  .محافظة میسان من وجهة نظر المرشدین النفسیین

وهدفت الدراسة إلى التعرف على مدى وعي وفهم المجتمع عن أثر اإلرشاد النفسي ودور   

تم ) مرشدًا ومرشده 52(المرشد النفسي من قبل المدرسة وأولیاء األمور، وتكونت عینة الدراسة من 

اختیارهم بشكل عشوائي، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي الذي یعد ذو قیمة عالیة في وصف 

شكلة، وقد توصلت النتائج إلى عمل المرشد النفسي وكل ما یتعلق بعمله بالمدرسة وبما فیها من الم

طالب وهیئة تدریس، وأیضًا أن لإلدارة والمدرسین دور فعال من خالل مساعدتهم للمرشدین والعمل 

  .معهم كفریق من أجل تنفیذ الخدمات واألنشطة اإلرشادیة في المدرسة

  :ثالنظري للبح اإلطار

ــیم والتنشــئة االجتماعیــة وتزویــد      یــؤدي التوجــه التربــوي واإلرشــاد النفســي دورًا هامــًا فــي تطــویر التعل

عـن موقـف المجتمـع المستقبل، یؤدي بنا حتمًا إلى الحدیث بالمرونة الكافیة لمواجهة  النشءشخصیات 

  )1(ضي والحاضر والمستقبلمن الما

الخدمات األساسیة التي یحتاجها الفرد والجماعة، من أجل ویعد التوجیه واإلرشاد النفسي من   

المساعدة على مواجهة متطلبات التكیف النفسي، واالجتماعي، والثقافي، التي تفرضها طبیعة التغیرات 

  .الهائلة في مجال ثورة التكنولوجیا، والمعلوماتیة التي یشهدها عصرنا الحالي

تقدیم المساعدة إلى األفراد في مراحلهم العمریة حیث یهدف التوجیه واإلرشاد النفسي إلى   

كافة، فهو ضرورة لألطفال وللشباب والراشدین وكبار السن، كما أنه ضرورة للرجال والنساء ولذوي 

  )1(االحتیاجات الخاصة كالمعوقین والموهوبین 

                                                 
  20ریخ للنشر، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، صمصطفي القاضي ، وآخرون ، االرشاد النفسي والتوجیه التربوي ، دار الم-1

   مجلة القلعة                                                                   بمدارس التحدیات التي تواجھ عمل المرشدین النفسیین
  )12(العدد                                                                        عصر العولمةاألساسي ببلدیة سرت في  التعلیم مرحلة   
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لنفسیة، التي تقدم لألفراد أو الجماعات بهدف التغلب یعتبر اإلرشاد النفسي أحد قنوات الخدمة او    

على بعض ما یواجههم من مشكالت لألفراد الذین مازالوا قائمین في المجال السوي ولم یتحولوا بعد 

إلي المجال غیر السوي ،ولكنهم مع ذلك یواجهون مشكالت لها صبغة انفعالیة حادة، أو تتصف 

زون عن مواجهة هذه المشكالت بدون عون أو مساعدة، وألن بدرجة من التعقید و الشدة بحیث یعج

العملیة اإلرشادیة تقوم على زیادة استبصار، الفرد فإنها تؤكد بذلك عملیة التعلم من حیث اهتمامها 

  )2(ونحو اآلخرین، ونحو العالم الذي یعیشون فیه دواتهمبتعدیل أفكار األفراد ومشاعرهم وسلوكهم نحو 

اإلرشــاد عــن طریــق أشــخاص متخصصــین فــي هــذا المجــال لمســاعدة الطالــب علــى وتتحقــق مهمــة      

  )3(التوافق النفسي واالتزان االنفعالي لتجاوز كل ما من شأنه یعیق مسیرة الطالب العلمیة والعملیة

إن العالقــة بــین المرشــد والطلبــة هــي عالقــة تبــادل وتفاعــل فكــل منهمــا یــؤثر فــي اآلخــر، لــذا یمكــن     

لعشوائیة في تقدیم خدمات اإلرشاد تؤثر في دافعیـة المرشـد نحـو مهنـة اإلرشـاد مـن جهـة كمـا ا أنالقول 

تؤثر في دافعیـة الطلبـة نحـو الـتعلم ونحـو اإلرشـاد هـذا مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى فالمرشـد الـذي یتسـم 

لتربویـة بالتخبط والعشوائیة لن تكون لدیه القدرة على مواجهة المشاكل التي تحـدث فـي إطـار المؤسسـة ا

،وهــذا ســیؤثر ســلبًا علــى عطــاءه و اتجاهاتــه  نحــو الطلبــة كمــا ســینعكس ذلــك فــي ذات الوقــت وبشــكل 

  )4(و اتجاها تم نحو اإلرشاد والعمل اإلرشادي برمته أنفسهمسلبي على الطلبة 

مع وتتمثل أهمیة المرشد النفسي في جعل الطالب متوافقًا سعیدًا في مدرسته وفي أسرته وفي المجت     

الكبیر الذي یعیش فیه، كما یعمل المرشد النفسي على تقدیم خدمات رعایة النمو النفسي السوي في 

على تنمیة  أیضامرحلة التعلیم األساسي حتى یؤدي ذلك إلي حیاة متوافقة سعیدة في الرشد، كما یعمل 

وٕامكاناته واتجاهاته قدرة الطالب  على اتخاذ القرارات، من خالل مساعدته على تفهم قدراته ومیوله 

یعمل المرشد النفسي على ضرورة التغلب على المشكالت التي تواجه الطالب بمرحلة  أیضاومشاعره، 

التعلیم األساسي من المشكالت االنفعالیة والسلوكیة ومشكالت األطفال الیومیة، كما تتمثل أهمیة 

تؤثر على الطالب، وتقدیم خدمات المرشد النفسي بالمدرسة باألسرة، وحل المشكالت األسریة التي 

  .التربیة األسریة

، األساسـيفـي مـدارس مرحلـة التعلـیم  النفسي ودوره في العملیة التعلیمیـة اإلرشاد أهمیةوعلى الرغم من 

غیر ان المرشد النفسي یواجه العدید مـن المشـكالت ، ولقـد بینـت بعـض الدراسـات ان هنـاك العدیـد مـن 

  -: النفسي منها الصعوبات التي تواجه المرشد

 .اإلرشادیةعدم وضوح دوره وكثرة أعداد الطلبة في المدرسة، یشكل صعوبة تطبیق العلمیة  -1

                                                                                                                                                    
  3، االرشاد والتوجیه في المرحلة العمر، الشركة العربیة المتحدة للتسوق والتوریدات، جامعة القدس المفتوحة، القاهرة، ص2008نزیه عبد القادر حمدي، صابر سعدي أبو طالب ،-1
  4رشادیة، رسالة ماستر، كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، جامعة قاصي مرباح ورقلة، الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، ص، معوقات العملیة اإل2013/2014أسماء السویسي ،-2

 20أشرف صالح القاضي، وآخرون، االرشاد النفسي والتوجیھ التربوي، دار المریخ لنشر، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، ص. م-3

 . اعیة، معوقات العلمیة االرشادیة، مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات شھادة ماستر أكادیمي، قاصدي مرباح وقلة، كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتم2013/2014أسماء السویسي ،- -3

   مجلة القلعة                                                                   بمدارس التحدیات التي تواجھ عمل المرشدین النفسیین
  )12(العدد                                                                        األساسي ببلدیة سرت في عصر العولمة التعلیم مرحلة   
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   مجلة القلعة                                                                   بمدارس التحدیات التي تواجھ عمل المرشدین النفسیین
  )12(العدد                                                                        سرت في عصر العولمة األساسي ببلدیة التعلیم مرحلة   

 .والوسائل المساعدة، وعدم رغبته في المطالعة واالرتقاء بمستواه العلمي اإلرشادیةعدم توفیر المراجع  -2

 .ئه المرشدین في المدارس األخرىاألكادیمي والعلمي، وعدم االستفادة من خبرات زمال اإلعدادضعف  -3

 )1(.لمهارات اإلرشاد إتقانهم إعداماختالف في المستویات الدراسیة لدى المرشدین وذلك  -4

ولقــد جــاء هــذا البحــث للوقــوف علــى الصــعوبات التــي تواجــه عمــل المرشــد النفســي بمــدارس مرحلــة      

 ببلدیة سرت وهذا ما سوف یتم تناوله في الجانب المیداني من الدراسة األساسيالتعلیم 

  :الدراسة المیدانیة إجراءات

، الدراسة وأداة، جانب الهدف من الدراسة المیدانیة، ومجتمع الدراسة، وعینة الدراسةیتناول هذا ال     

  :المستخدمة في تحلیل الدراسة اإلحصائیةوالجوانب 

التعرف على  التحدیات التي تواجه المرشدین  إلىتهدف الدراسة المیدانیة : الهدف من الدراسة

  .ببلدیة سرت من وجهة نظر المرشدین األساسيالنفسیین بمدارس مرحلة التعلیم 

على ما تثیره من تساؤالت استخدم الباحثون المنهج  ولإلجابةتحقیقًا لهدف الدراسة  :منهج الدراسة

انسب المناهج العلمیة لمثل هذه الدراسات حیث من خالله یصف الباحثون  الوصفي التحلیلي باعتباره

  .موضوع الدراسة والخروج بمقترحات حوله

والبالغ  األساسيیتكون مجتمع الدراسة من المرشدین النفسیین بمدارس مرحلة التعلیم  :مجتمع الدارسة

  .م 2018/2019مرشدًا خالل العام الدراسي  68عددهم 

من المجتمع % 66.2مرشدًا یمثلون ما نسبتهم   45الدراسة على عینة قوامها  أجریت :عینة الدراسة

  .األصلي

االستبانه لجمع المعلومات حول التحدیات التي تواجه عمل  أداة بإعدادقام الباحثون  :اداة الدراسة

تكونت االستبانه ، ولقد االستبانه إعدادالمرشد وقد تم االعتماد على العدید من الدراسات السابقة في 

  محاور)4(فقرة موزعة في) 40(من

تم التحقق من صدق األداة عن طریق عرضها على مجموعة من المحكمین من أساتذة  :األداةصدق 

الفقرات ومناسبتها  انتماءبرأیهم حول درجة  باالسترشادكلیة التربیة بجامعات بنغازي ومصراته وسرت 

  للمحاور

بیرسون والجدول التالي یوضح  ارتباطاق الداخلي عن طریق معامالت تم حساب معامل االتسكما     

  :نتائج هذا التحلیل

  

  

                                                 
  26حوث التربویة والنفسیة، العددان السادس والعشرون والسابع والعشرون، صئاسو صالح سعید، دور المرشد النفسي في المؤسسات التعلیمیة لوقایة الشباب من آفة المخدرات، مجلة الب  -1
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   مجلة القلعة                                                                   بمدارس التحدیات التي تواجھ عمل المرشدین النفسیین
  )12(العدد                                                                        العولمةاألساسي ببلدیة سرت في عصر  التعلیم مرحلة   

  یوضح  معامالت ارتباط  صدق االتساق الداخلي  لمحاور ) 1(جدول رقم 

  )"بیرسون(باستخدام معامل ارتباط 

 rقیم معامل االرتباط   محاور االستبإنة  م.ر

 **0.792  تواجھ عمل المرشدالتحدیات المھنیة التي   1

 **0.870  االتحدیات االداریة التي تواجھ عمل المرشد  2

عالقة المرشد بالطلبة _التحدیات العالئقیة  3

  والمعلمین وأولیاء األمور

0.638** 

 **0.812  التحدیات المادیة التي تواجھ عمل المرشد  4

  )0.01(دالة عند مستوى معنویة أقل من ** 

یتضح من الجدول السابق إن عالقة معامالت االرتباط لكل مجال بالدرجة الكلیة إلجمالي    

وتراوحت معامالت االرتباط بین . فأقل ) 0.01(دالة عند مستوى معنویة  إلیهالمجاالت المنتمیة 

 الذيمما یدل على إن جمیع األبعاد صادقة ومرتبطة مع أداة الدراسة، األمر ) 0.870و  0.638(

  .ین صدق أداة الدراسة وصالحیتها للتطبیق المیدانيیب

  : األداةثبات 

إلجمالي  Alpha cronbach"لقیاس ثبات األداة استخدمت الدراسة معامل الثبات الفاكرونباخ    

" ببلدیة سرت األساسيالتحدیات التي تواجه المرشدین النفسیین بمدارس مرحلة التعلیم " محاور 

یمثل  الذي(أثرة على الصدق الذاتي  انعكس الذياألمر .) 829(بلغ   الذيإلجمالي حجم العینة  

  :، كما تشیر نتائج الجدول التالي.)910(، حیث بلغ )الجذر التربیعي للثبات

یوضح نتائج قیاس معامل الثبات والصدق إلجمالي مجاالت االستبإنة ومحاورها ) 2(جدول رقم 

  Alphacronbachالفرعیة  باستخدام معامل الفا كرونباخ

  م.ر
معامل   معامل الثبات  محاور االستبإنة

  الصدق

  0.903  0.816  التحدیات المھنیة التي تواجھ عمل المرشد  1

  0.883  0.781  التحدیات االداریة التي تواجھ عمل المرشد  2

3  
عالقة المرشد بالطلبة _التحدیات العالئقیة

  والمعلمین وأولیاء األمور

0.762  0.872  

  0.915  0.837  التحدیات المادیة التي تواجھ عمل المرشد  4

  .910  0.829  إجمالي االستبإنة  
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التحدیات التي تواجه "معامالت الثبات إلجمالي محاور  الجدول السابق إن قیم بیاناتیتضح من      

( راوحت ما بین ــوتت باالرتفاع تمیز " ببلدیة سرت األساسيالمرشدین النفسیین بمدارس مرحلة التعلیم 

  .مما یعني القدرة علي االعتماد علي تلك المقاییس .) ,7(وهي أكبر من .) ,837، .,762

التحدیات التي تواجه المرشدین النفسیین " إلجمالي مجاالت " الصدق" كذلك تمیزت قیم معامالت     

وهي أكبر .) ,915، . ,872(  باالرتفاع وتراوحت ما بین" ببلدیة سرت  األساسيبمدارس مرحلة التعلیم 

  .مما یعني القدرة علي االعتماد علي تلك المقاییس.) ,7(من 

  :تحلیل نتائج الدراسة المیدإنیة

للبحث عن ما التحدیات التي تواجه عمل المرشدین النفسیین بمدارس  لإلجابة على التساؤل الرئیسي    

ببلدیة سرت نعرض فیما یلي الستجابات المرشدین النفسیین حول التحدیات التي  األساسيمرحلة التعلیم 

  :تواجه عملهم  والجدول التالي یوضح ذلك

الستجابات عینة الدراسة من المرشدین النفسیین  اإلحصائيیوضح نتائج التحلیل ) 3(جدول رقم 

  حول التحدیات التي تواجه عملهم األساسيبمدارس مرحلة التعلیم 

الوسط   التحدیات التي تواجھ المرشدین النفسیین  م.ر
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

االھمیة 
  النسبیة

  الترتیب

  2  85.51  0.69  2.57  التحدیات المھنیة التي تواجھ عمل المرشد  1

  3  81.15  0.81  2.43  التي تواجھ عمل المرشد اإلداریةالتحدیات   2

بالطلبة عالقة المرشد _التحدیات العالئقیة  3

  والمعلمین وأولیاء األمور

2.43  0.82  81.16  4  

  1 88.41 0.61  2.65  التحدیات المادیة التي تواجھ عمل المرشد  4

 أنیالحظ من بیانات الجدول السابق والذي یوضح التحدیات التي تواجه عمل المرشدین النفسیین      

 أفرادالتحدیات التي تواجه عمل المرشد النفسي وذلك وفقا الستجابات  أكثرالتحدیات المادیة هي من 

یات عینة الدراسة ، بینما جاءت في المرتبة الثانیة التحدیات المهنیة للمرشد ، بینما كانت التحد

كانت التحدیات العالئقیة والمتصلة بعالقة المرشد النفسي بالطالب  وأخیرا، االداریة في المرتبة الثالثة

تذلیها لعمل المرشد داخل  وأهمیةالتحدیات المادیة  أنویعتقد الباحثون  .األمور وأولیاءلمعلمین وا

التي نولى بالعنایة من قبل المسؤولین عن مراقبة شؤون التربیة  األولویاتالمدرسة  ینبعي ان تكون من 

، كذلك األساسيالتعلیم  لتالمیذ مرحلة ياإلرشادوالتعلیم ببلدیة سرت لمساعدة المرشد للقیام بدوره 

خاصة  ومساعدة المرشد النفسي على تجاوزها  أهمیةیالء التحدیات المهنیة للمرشد النفسي إینبغي 

  .األكملحتى یستطیع القیام بدوره على الوجه 

عینة الدراسة عن هذه التحدیات  إجابةمن هذه التحدیات على حده ففیما یلي لتفسیر كل تحد  أما   

  .أهمیتها وترتیبها حسب

   مجلة القلعة                                                                   بمدارس التحدیات التي تواجھ عمل المرشدین النفسیین
  )12(العدد                                                                        العولمةاألساسي ببلدیة سرت في عصر  التعلیم مرحلة   
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لإلجابة على تساؤل البحث عن ما التحدیات المهنیة التي تواجه عمل المرشدین النفسیین بمدارس مرحلة   

ببلدیة سرت نعرض فیما یلي الستجابات المرشدین النفسیین حول التحدیات المهنیة التي  األساسيالتعلیم 

  :الجدول التالي یوضح ذلكتواجه عملهم  و 

الستجابات عینة الدراسة من المرشدین النفسیین  اإلحصائيیوضح نتائج التحلیل ) 4(جدول رقم 

  حول التحدیات المهنیة التي تواجه عملهم األساسيبمدارس مرحلة التعلیم 

الوسط   العبارة  م.ر

  احلسايب

االحنراف 

  املعياري

االمهية 

  النسبية

  الرتتيب

  2 85.79 0.69  2.57  املرشد أحياناً لطبيعة عمله، نظراً لنقص اخلربة العمليةقلة فهم   1

  6  79.76  0.76  2.39  ضعف كفاية املرشد النفسي وعدم تأهيله التأهيل اجليد  2

  1 88.41 0.66 2.65  مهنة االرشاد والتوجيه الرتبوي حديثة نوعاً ما يف مؤسساتنا التعليمية  3

  4  81.16 0.81 2.42  النفسي للخربة العملية يف حل بعض املشكالت النفسية األخصائيافتقار   4

  5 80.43  0.75 2.41  ال يتوافر لدى املرشد اخلربة الكافية لتطبيق االختبارات واملقاييس النفسية  5

يواجه املرشد بعض الصعوبات عند تصميم برامج العالج حسب نوع   6

  املشكلة وطبيعتها

2.38  0.77  79.71  7  

  11  73.91  0.87  2.22  اهتمام املرشد النفسي حبل املشكالت دون االهتمام بتعزيز االجيابيات  7

من الناحية النظرية والتطبيقية  اإلرشاديةعدم االهتمام بتطوير الربامج   8

  لتصبح أكثر فاعلية

2.04  0.76  68.12  12  

  3  81.16 0.82 2.43  عدم تكّيف املرشد النفسي مع طبيعة عمله  9

النفسي وحيدد مهامه بصورة  األخصائيال يوجد قانون خاص ينظم عمل   10

  واضحة

2.28  0.81  76.09  10  

  9  76.81  0.66  2.31  ضعف التواصل مع من له عالقة بتفعيل دور املرشد خارج املدرسة  11

  8  77.54  0.76  2.33  االفتقار إىل مجعية أو رابطة سيكولوجية تنظم جهود و خربات املرشدين  12

تي تواجه عمل المرشدین یالحظ من بیانات الجدول السابق والذي یوضح التحدیات المهنیة ال   

حسب استجاباتهم هي ه عمل المرشد النفسي ببلدیة سرت التحدیات المهنیة التي تواج أكثر أنالنفسیین 

من  األولوالتوجیه النفسي حدیثة نوعًا ما في مؤسساتنا التعلیمیة جاءت في الترتیب  اإلرشادمهنة  أن

التحدیات التي تواجه عمل المرشد النفسي، ونظرا لحداثة هذه المهنة فان قلة فهم المرشد لطبیعة عمله 

، المرشدجه عمل نظرا لنقص الخبرة العملیة جاءت في المرتبة الثانیة من التحدیات التي توا أحیانا

 األخصائيوجاءت في المرتبة الثالثة عدم تكیف المرشد النفسي طبیعة عمله ، وجاء تحدي افتقار 

، في حین جاء تحدي عدم الت النفسیة  في الترتیب الرابعالنفسي للخبرة العملیة في حل بعض المشك

، وربما تعزى لمرتبة الخامسةنفسیة في اتوافر الخبرة الكافیة لدى المرشد لتطبیق االختبارات والمقاییس ال

الدراسة  أثناءمتعددة منها عدم اقتران الجانب النظري  أسباب إلىالمشكالت  أوهذه  التحدیات 

 ت النفسیة والسلوكیة بشكل تطبیقي،، وعدم تدریب الطالب على التعامل مع المشكالبالنواحي التطبیقیة

  ویواجه  ،سي وعدم تأهیله التأهیل الجیدضعف كفایة المرشد النف: وجاءت الصعوبات التالیة وهي

   مجلة القلعة                                                                   بمدارس التحدیات التي تواجھ عمل المرشدین النفسیین
  )12(العدد                                                                        األساسي ببلدیة سرت في عصر العولمة التعلیم مرحلة   
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   مجلة القلعة                                                                   بمدارس التحدیات التي تواجھ عمل المرشدین النفسیین
  )12(العدد                                                                        األساسي ببلدیة سرت في عصر العولمة التعلیم مرحلة   

 االفتقار إلى جمعیةو  ،العالج حسب نوع المشكلة وطبیعتهاالمرشد بعض الصعوبات عند تصمیم برامج 

وضعف التواصل مع من له عالقة بتفعیل دور ، خبرات المرشدینأو رابطة سیكولوجیة تنظم جهود و 

في الترتیب السادس والسابع والثامن والتاسع على التوالي ،وجاءت في المرتبة  المرشد خارج المدرسة

من الناحیة النظریة والتطبیقیة لتصبح أكثر  اإلرشادیةعدم االهتمام بتطویر البرامج تحدي  األخیرة

  .فاعلیة

سیین بمدارس التي تواجه عمل المرشدین النف اإلداریةلإلجابة على تساؤل البحث المتعلق بالتحدیات     

 اإلداریةببلدیة سرت نعرض فیما یلي الستجابات المرشدین النفسیین حول التحدیات  األساسيمرحلة التعلیم 

  :التي تواجه عملهم  والجدول التالي یوضح ذلك

الستجابات عینة الدراسة من المرشدین النفسیین  اإلحصائيیوضح نتائج التحلیل ) 5(جدول رقم 

  حول التحدیات االداریة التي تواجه عملهم األساسيم بمدارس مرحلة التعلی

الوسط   العبارة  م.ر

  احلسايب

االحنراف 

  املعياري

االمهية 

  النسبية

  الرتتيب

  2  75.76  0.73  2.27  يقوم ااملرشد  النفسي بأعمال إدارية ليست من ضمن اختصاصه  1

  1  84.09  0.76  2.52  املرشدضعف وعي إدارة املدرسة بأمهية اإلرشاد النفسي وتدخلها بعمل   2

  7  67.42  0.85  2.02  عدم وجود دورات تدريبية خاصة مبهنة اإلرشاد  3

  12  61.36  0.99  1.84  تكليف املرشد النفسي بسد الدروس الشاغرة  4

قلة توفر اإلدارة دورات تدريبية عن كيفية استخدام االختبارات واملقاييس   5

  النفسية

2.00  0.84  66.67  8  

  11  64.39  0.85  1.93  الزيارات املتبادلة بني املرشدين النفسيني يف املدارسقلة   6

  9  65.91  0.85  1.98  ندرة األنشطة والندوات واملؤمترات اخلاصة باإلرشاد النفسي  7

  6  70.45  0.75  2.11  وجود النمط اإلداري املتسلط داخل املدرسة حيد من فعالية املرشد  8

  3  75.00  0.84  2.25  عملية اإلرشاد وعدم تعاو�م مع املرشد عدم فهم املعلمني لطبيعة  9

  5  70.45  0.84  2.11  حمدودية صالحيات املرشد النفسي داخل املدرسة  10

  4  71.21  0.88  2.14  عدم جلوء بعض املعلمني للمرشد عند وقوع أي مشكلة  11

  10  65.15  0.86  1.95  عدم وجود فريق عمل إرشادي ملتابعة اإلرشاد النفسي يف املدرسة  12

التي تواجه عمل المرشدین  اإلداریةیالحظ من بیانات الجدول السابق والذي یوضح التحدیات     

ضعف وعي :التي تواجه عمل المرشد النفسي ببلدیة سرت هي  اإلداریةالتحدیات  أكثر إنالنفسیین  

، األولىة جاء هذا التحدي في المرتبإدارة المدرسة بأهمیة اإلرشاد النفسي وتدخلها بعمل المرشد حیث 

 األخصائي، والقصور الواضح لدور النفسي في المدارس اإلرشادوربما یعزى هذا لحداثة توطین برنامج 

االجتماعي في المدرسة هي من جعلت من محدودیة دور المرشد النفسي في عمله الفني واقتصاره 

المرشد  النفسي بأعمال إداریة لیست من ضمن  قیام ، بینما جاء في المرتبة الثانیةاإلداريعلى العمل 

  ، وجاءت في المرتبة الثالثة مشكلة ه وعدم وضوح مهامه بالشكل الدقیقاختصاصه نظرًا لغموض دور 



  

 
 

674 

   القلعةمجلة                                                                    بمدارس التحدیات التي تواجھ عمل المرشدین النفسیین
  )12(العدد                                                                        األساسي ببلدیة سرت في عصر العولمة التعلیم مرحلة   

، ویعتقد الباحثون ان عدم تعاون اإلرشاد وعدم تعاونهم مع المرشد عدم فهم المعلمین لطبیعة عملیة

عمله تعد احد المشكالت التي تواجه عمل المرشد وربما یعزى ذلك لعدم  اءأدالمعلمین ومساعدته على 

، لذلك جاء تحدي عدم لجوء المعلمین الملقاة على عاتق المرشد النفسي معرفة المعلم لطبیعة المهام

  .الى المرشد عند وقوع اي مشكلة في المرتبة الرابعة

الترتیب  المدرسة للمرشدین في إدارة كذلك جاءت مشكلة محدودیة الصالحیات الممنوحة من قبل

متسلط داخل المدرسة یحد من صالحیات  إداريبوجود نمط  إال تتأتى، وهذه المشكلة لن الخامس

  .المرشد وهذه المشكلة جاءت في الترتیب السادس

التي  اإلداریةشكلت احد التحدیات  اإلرشادغیاب الدورات التدریبیة المتخصصة في برامج  أنكما     

، بینما جاء في المرتبة الثامنة قلة توفر اإلدارة دورات تدریبیة عن كیفیة استخدام تحد من فعالیة المرشد

  .اإلرشادياالختبارات والمقاییس النفسیة وهذا التحدي یشكل احد جوانب العمل 

من  الفقد جاءت مشكلة تكلیف المرشد النفسي بسد الدروس الشاغرة بد األخیرةفي المراتب  أما

، كما ان قلة الزیارات المتبادلة بین المرشدین النفسیین في المدارس المعلمین المتغیبین عن العمل

  .لتبادل وجهات النظر في قضایا عملهم  كانت من ضمن التحدیات التي تواجه عمل المرشد

التي  األمور وأولیاءبعالقة المرشد مع الطالب  ولإلجابة على تساؤل البحث المتعلق بالتحدیات المتعلقة    

ببلدیة سرت نعرض فیما یلي الستجابات  األساسيتواجه عمل المرشدین النفسیین بمدارس مرحلة التعلیم 

  :والجدول التالي یوضح ذلك المرشدین النفسیین حول هذه التحدیات

اسة من المرشدین النفسیین بمدارس الستجابات عینة الدر  اإلحصائيیوضح نتائج التحلیل ) 6(جدول رقم 

  التي تواجه عملهم االمور وأولیاءبعالقة المرشد مع الطالب  المتعلقة حول التحدیات األساسيمرحلة التعلیم 

الوسط   العبارة  م.ر

  احلسايب

االحنراف 

  املعياري

 األمهية

  النسبية

  الرتتيب

  5  68.12  0.76  2.04  ال يفهم الطالب طبيعة عمل املرشد  1

  7  64.49  0.71  1.93  ال يقتنع أولياء األمور باخلدمات اليت يقدمها اإلرشاد النفسي  2

الفهم اخلاطئ لدى بعض الطالب بأن املرشد النفسي ليس له احلق بالتدخل يف شؤو�م   3

  وإن رأيه غري مأخود به

2.22  0.87  73.91  3  

  1  76.81  0.66  2.30  خياف بعض الطالب من اللجوء إىل املرشد النفسي  4

  4  70.29  0.90  2.11  صعوبة تفهم الطالب ملشاعرهم والتعبري عنها حيول دون التشخيص الصحيح ملشكال�م  5

  2  76.09  0.81  2.28  من قبل الطلبة اإلرشاديةشيوع الالمباالة وعدم االلتزام مبواعيد اجللسات   6

  10  42.75  0.66  1.27  عدم تعاون أولياء أمور الطلبة مع املرشد النفسي  7

  8  63.75  0.81  1.91  ازدحام الصفوف باألعداد الكبرية من الطالب  8

  6  65.22  0.79  1.96  عدم تلبية بعض أولياء األمور  للدعوات املدرسية  9

  9  50.01  0.66  1.51  ال يشجع أولياء األمور أبنائهم للتفاعل مع املرشد  10
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بعالقة المرشد مع الطالب یالحظ من بیانات الجدول السابق والذي یوضح التحدیات المتعلقة        

التي تواجه عمل المرشدین النفسیین  ان اكثر هذه التحدیات التي تواجه عمل المرشد ، و األمور وأولیاء

في المرتبة ، بینما جاءت الب من اللجوء الى المرشد النفسيالنفسي ببلدیة سرت هي مخافة بعض الط

في المرتبة  أما، من قبل الطلبة اإلرشادیةشیوع الالمباالة وعدم االلتزام بمواعید الجلسات الثانیة مشكلة 

الفهم الخاطئ لدى بعض الطالب بأن المرشد النفسي لیس له الحق بالتدخل الثالثة فقد جاءت عبارة 

تفهم الطالب لمشاعرهم والتعبیر عنها صعوبة ، ثم جاءت مشكلة في شؤونهم وٕان رأیه غیر مأخود به

، بینما كانت مشكلة عدم فهم الطالب في الترتیب الرابع یحول دون التشخیص الصحیح لمشكالتهم

عدم تعاون فقد كانت  األهمیةحسب  األخیرةالتحدیات  أما، عة عمل الرشد في المرتبة الخامسةلطبی

للتفاعل  أبنائهم األمور أولیاء، وعدم تشجیع العاشرفي الترتیب  أولیاء أمور الطلبة مع المرشد النفسي

  .مع المرشد في المرتبة التاسعة

ولإلجابة على تساؤل البحث المتعلق بالتحدیات المادیة التي تواجه عمل المرشدین النفسیین بمدارس      

 ه التحدیاتببلدیة سرت نعرض فیما یلي الستجابات المرشدین النفسیین حول هذ األساسيمرحلة التعلیم 

  :والجدول التالي یوضح ذلك

الستجابات عینة الدراسة من المرشدین النفسیین  اإلحصائيیوضح نتائج التحلیل ) 7(جدول رقم 

  التي تواجه عملهمالمادیةحول التحدیات األساسيبمدارس مرحلة التعلیم 

الوسط   ارةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعب  م.ر

  احلسايب

االحنراف 

  املعياري

 األمهية

  النسبية

  الرتتيب

  1 94.93 0.42  2.84  ال ميلك املرشد مكتباً خاصاً بعمله يف املدرسة  1

  6  86.23  0.65  2.59  اخلاصة باإلرشاد النفسيال يتوافر داخل املدرسة مكان خاص لعقد الندوات واحملاضرات   2

  2  94.91  0.47  2.83  ندرة االمكانات والوسائل اليت تعني املرشد على القيام مبهامه  3

عدم توافر اخلطط العالجية كاالختبارات النفسية واختبارات الذكاء اليت تساعد عمل   4

  املرشد

2.76  0.60  92.03  3  

  4  89.86  0.59  2.70  واملطويات اليت تزيد من وعيه املهينعدم تزويد املرشد بالنشرات   5

  5  89.13  0.63  2.67  ندرة الكتب واملراجع املتوفرة ملادة اإلرشاد والتوجيه الرتبوي   6

المشكالت التي تواجه عمل المرشد النفسي  أولىمن  أنیتضح من بیانات الجدول السابق      

، یملك مكتبًا خاص به داخل المدرسةالمرشد ال  أنببلدیة سرت هو  األساسيبمدارس مرحلة التعلیم 

وهذه جاءت  اإلرشادیةوالوسائل التي تعین المرشد على القیام بمهامه  اإلمكاناتندرة  إلى إضافة

مشكلة عدم توافر الخطط العالجیة كاالختبارات النفسیة ، بینما جاءت في المرتبة الثالثة بالمرتبة الثانیة

  .ات الذكاء التي تساعد عمل المرشدواختبار 

  

       

   مجلة القلعة                                                                   بمدارس التحدیات التي تواجھ عمل المرشدین النفسیین
  )12(العدد                                                                        األساسي ببلدیة سرت في عصر العولمة التعلیم مرحلة   



  

 
 

676 

   مجلة القلعة                                                                   بمدارس التحدیات التي تواجھ عمل المرشدین النفسیین
  )12(العدد                                                                        األساسي ببلدیة سرت في عصر العولمة التعلیم مرحلة   

لها انعكاس سلبي على عمل المرشد فهذه  بالتأكیدالذكر  أنفةهذه المشكالت  أنویعتقد الباحثین 

المشكالت تمثل االحتیاجات المهمة والرئیسیة التي ینبغي توفیرها حتى نضمن سالمة عمل المرشد 

  .داخل مؤسساتنا التعلیمیة 

ندرة الكتب والمراجع مطویات التي تزید من وعیه المهني، و عدم تزوید المرشد بالنشرات وال أنكما     

مكان خاص داخل المدرسة لعقد الندوات  عدم توافر أنكما لمادة اإلرشاد والتوجیه التربوي،  المتوفرة

یة التي تواجه عمل هذه المشكالت من التحدیات الماد أیضاوالمحاضرات الخاصة باإلرشاد النفسي 

  .المرشد

  :استخالص نتائج الدراسة

  : اآلتیةیتضح من تحلیل نتائج الدراسة المیدانیة النتائج 

التحدیات التي تواجه عمل المرشد النفسي هي التحدیات المادیة ثم المهنیة وتلیها  أكثر نإ -

 .األمور وأولیاءالتحدیات المتعلقة بعالقة المرشد النفسي بالطالب  وأخیرا اإلداریة

ابرز التحدیات المادیة التي تواجه عمل المرشد النفسي عدم توفر مكتب خاص للمرشد  إن -

، وعدم توفر مله كمرشد نفسي ومقابلة التالمیذالنفسي داخل المدرسة یزاول من خالله ع

 .العملي أدائهوالوسائل المعینة التي تساعد المرشد على  اإلمكانات

المهنیة التي تواجه عمل المرشد النفسي بمدارس مرحلة التعلیم  من ابرز التحدیات إن -

والتوجیه التربوي حدیثة نوعًا ما في مؤسساتنا  اإلرشادهي ان مهنة ببلدیة سرت  األساسي

 قلة فهم المرشد أحیانًا بطبیعة عمله نظرًا لنقص الخبرة العملیة، و التعلیمیة

التي تواجه عمل المرشد النفسي بمدارس مرحلة التعلیم  اإلداریةمن ابرز التحدیات  إن -

ضعف وعي إدارة المدرسة بأهمیة اإلرشاد النفسي وتدخلها بعمل ببلدیة سرت هي  األساسي

 .وقیام االمرشد  النفسي بأعمال إداریة لیست من ضمن اختصاصه، المرشد

التي تواجه عمل المرشد  موراأل وأولیاءمن ابرز التحدیات المتعلقة بعالقة المرشد بالطالب  إن -

یخاف بعض الطالب من اللجوء إلى ببلدیة سرت هي  األساسيالنفسي بمدارس مرحلة التعلیم 

 .من قبل الطلبة اإلرشادیةوشیوع الالمباالة وعدم االلتزام بمواعید الجلسات ، المرشد النفسي

ن المقترحات التي من الممكن البحث من نتائج یقدم الباحثون مجموعة م إلیهوفي ضوء ما توصل     

هذه  أهموجه ومن  أكملفي تذلیل المشكالت التي تواجه عمل المرشد والقیام بدوره على  دتفی أن

  :المقترحات ما یلي 

 اإلرشاديتوفیر مكتب خاص في كل مدرسة للمرشد النفسي لیمارس من خالله عمله  -

 .والعالجي یكون بمثابة العیادة النفسیة داخل كل مدرسة

  



  

 
 

677 

   مجلة القلعة                                                                   بمدارس التحدیات التي تواجھ عمل المرشدین النفسیین
  )12(العدد                                                                        األساسي ببلدیة سرت في عصر العولمة التعلیم مرحلة   

 اإلرشادیة األدلةبالوسائل الالزمة لعمل المرشد النفسي وتوفیر  اإلرشاديتجهیز المكتب  -

 .المرشد النفسي داخل المدرسة أهمیةاللوحات الحائطیة التي توضح  وٕاعالنللمرشد 

للمرشد النفسي والتي توضح كیفیة تشخیص كل ات والمقاییس النفسیة والتربویة توفیر االختبار  -

 .نفسیة وسلوكیة داخل كل مدرسةمشكلة 

فرص تدریبیة للمرشدین النفسیین على التعامل مع االختبارات والمقاییس  إیجادالعمل على  -

 .وطرق عالجها  أسبابهاالنفسیة والسلوكیة وكیفیة تشخیص هذه المشكالت والوقوف على 

تعلیمیة لتوضیح  خاصة لعمل المرشد النفسي حسب كل مرحلة بأدلةتزوید المشرفیین النفسیین  -

، وتوضیح المشكالت النفسیة والسلوكیة حسب كل لیمیةمهام المرشد النفسي في كل مرحلة تع

 .مرحلة تعلیمیة

دور المرشد النفسي في المدارس وذلك من خالل  بأهمیةتوعیة المجتمع المدرسي والمحلي  -

المحلیة  تاإلذاعار واللوحات الدعائیة وعبالمختلفة، كالملصقات والمطویات  اإلعالموسائل 

  .المجتمع بالدور المناط للمرشد النفسي أفرادلتبصیر 

  :المراجع

: سالة للطبع والنشر، عمان، مؤسسة الر مشكالت وقضایا نفسیة): 2004(حمد أبو أسعد األ -1

 .، الطبعة االولىاألردن

، معوقات العملیة اإلرشادیة، رسالة ماستر، كلیة العلوم 2013/2014،أسماء السویسي -2

  .اإلنسانیة واالجتماعیة، جامعة قاصي مرباح ورقلة، الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

، المشكالت التي یواجها المرشد النفسي في المدارس الثانویة في  2015، أشرف صالح جاسم -3

 .كلیة التربیة، جامعة میسان، العراق. محافظة میسان من وجهة نظر المرشدین النفسیین

النفسي والتوجیه التربوي، دار المریخ  اإلرشادت ، .ح القاضي، وآخرون ، بأشرف صال -4

 .لنشر، الریاض، المملكة العربیة السعودیة

م ،  معوقات اإلرشاد التربوي من وجهة نظر المرشدین 2014جعفر صادق عبید العامري ،  -5

  ).21(عة بابل، العدد مجلة كلیة التربیة األساسیة للعلوم التربویة واإلنسانیة، جام. التربویین

المشكالت التي تواجه عمل المرشد التربوي في المدارس الثانویة ): 2011(زینب كاظم جاسم  -6

 )..2(، العدد )19(مجلة جامعة بابل، العلوم اإلنسانیة، المجلد . في محافظة بابل

ار الثقافة د. ، ماهیتهاإلرشاد التربوي مفهومه، خصائصهم، 2003، سعید جاسم األسدي -7

 .،  األردنللنشر والتوزیع، عمان

 .، الطبعة االولىم،  التوجیه واإلرشاد، مطابع المنصورة، غزة2003عبداهللا عبد المنعم،  -8
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نظومة م ،  التعلیم والتعلم الفعال، إعادة صیاغة الم2014عالء محمود جاد الشعراوي ،  -9

 .جامعة المنصورة كلیة التربیة،. التعلیمیة

، اإلرشاد التربوي في المدارس األساسیة العلیا والثانویة بمحافظة غزة 2001العاجز،فؤاد علي  -10

 ، العدد الثانيلجامعة اإلسالمیة، المجلد التاسعمجلة ا. واقع ومشكالت وحلول

معوقات العملیة اإلرشادیة وآثارها النفسیة على ): 2007(لوكیا الهاشمي كریمة قنطاري و  -11

  .، قسطنطنیة الجزائرد الرابعالعداإلنسانیة والتربویة،  ة العلوممجل. القائمین بها

مكتبة . كالت الدراسیة، اإلرشاد النفسي المصغر للتعامل مع المشم2000محمد حامد زهران ، -12

  . ، القاهرةعالم الكتب

جامعة . كلیة التربیة. محاضرات في اجتماعیات التربیة): 2016(محمد عطوة مجاهد  -13

 ، المنصورة

. اإلطار المرجعي لإلرشاد المدرسي): 2005(طفى حجازي وفهد الدلیم محمود عطا ومص -14

 .مكتب التربیة العربي لدول الخلیج: الریاض

مجلة جامعة القدس . المشكالت التي تواجه المرشدین التربویین): 2014(مصلح محمد عزیز  -15

 .، العدد الخامسلتربویة والنفسیة، المجلد الثانيالمفتوحة للدراسات ا

، دار المریخ للنشر، الریاض، االرشاد النفسي والتوجیه التربوي، لقاضي، وآخرونمصطفي ا -16

  .المملكة العربیة السعودیة 

، فاعلیة البرنامج التدریسي المقترح في تنمیة بعض م2012منصور عبد القادر االیتي، -17

التربویة، ، غیر منشورة، معهد الدراسات والبحوث هرسالة دكتورا. إلرشادیة في سوریةالمهارات ا

 .جامعة القاهرة ، مصر

ار الفكر للطباعة والنشر، نظریات اإلرشاد والعالج النفسي، د، 2008نادر فهمي الزیود،  -18

 .، األردن، الطبعة االولى عمان 

ئاسو صالح سعید، دور المرشد النفسي في المؤسسات التعلیمیة لوقایة الشباب من آفة  -19

  .سیة، العددان السادس والعشرون والسابع والعشرون المخدرات، مجلة البحوث التربویة والنف

، االرشاد والتوجیه في المرحلة 2008نزیه عبد القادر حمدي، صابر سعدي أبو طالب ، -20

  .العمر، الشركة العربیة المتحدة للتسوق والتوریدات، جامعة القدس المفتوحة، القاهرة 

لتربیة بجامعة بغداد من وجهة نظر ، واقع اإلرشاد التربوي في كلیة ام1989یونس متي بحري، -21

    .، العدد الثامنوالتربویة اإلنسانیةمركز البحوث الطلبة واألساتذة، مجلة التربیة والتعلیم 

   

22-   
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  آلیات التعایش النفسي مع اضطرابات ما بعد الحـرب

  )(یاسر محمد عزب .د
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 :مقدمــــة

یعتبر السالح األشد فتكًا في الحروب واالشتباكات المسلحة، هو التدمیر النفسي الذي یدمر 

، ولذلك ال یختلف اثنان علي أن الحروب نساء ورجال وأطفال وشیوخ التوازن النفسي للمدنیین من

السنوات األخیرة، ال تحمل في أحشائها سوى واالشتباكات المسلحة التي یشهدها المجتمع اللیبي في 

األلم والموت والمعاناة لألنفس البریئة،وأن ما نشاهده من صور مؤلمة للمصابین وللخراب والدمار، قد 

یكون الزمن كفیل بتجاوزها ونسیانها، وأما ما ال نشاهده وال یمحوه الزمن فهو األثر النفسي الذي 

اصرها، وعایش الرعب والقلق، وفقد عزیز أو قریب، أو منزل ستتركه هذه الحروب بداخل كل من ع

مما یجعله في وضع غیر اعتیادي؛ فیسبب له توترًا أو یشكل له یستظل بظله لیجد نفسه في العراء، 

  .تهدیدًا یفشل في السیطرة علیه، وینجم عنه ما یسمى باضطرابات ما بعد صدمة الحروب

كونها آثارًا جسدیة أو  كثر تعقیدًا مما نتخیل، تتعدىحیث تترُك هذه الحروب آثارًا عدیدة أ

عضویة، لتمتد إلى أثاٍر اجتماعیة ونفسیة بحق المدنیین األبریاء نساء ورجال وأطفال وشیوخ باإلضافة 

سنین طویلة حتى بعد أن تشفى الجراح   إلي العسكریین الذین شاركوا فیها، هذه اآلثار قد تبقى وتمتد

ارها مأساویة بال شك هو ما یتعلق بما تتركه هذه الحروب واالشتباكات لدى لكن أكثر آث وتختفي،

األطفال من آثار سلبیة قد ترافقهم طیلة حیاتهم؛ فالتشرد، وفقدان المسكن، وتقطع أوصال الحیاة 

والتعرض للعوز وصعوبات الحیاة، ومشاعر التهدید،  العادیة لألسرة المفاجئ، وفواجع الموت والیتم،

عد مؤثرات تخلف وراءها اضطرابات نفسیة مرضیة صنفت علمیًا باضطرابات ما بعد وكلها ت

  . الصدمة

فاستمرار الحروب واالشتباكات المسلحة في مجتمع ما یوفر بیئـــة خصبة إلصابة أفراده 

العــدوان، القلــق، الغضب، عدم االستقرار، : بالعدید من االضطرابات والمشكالت النفسیة؛ مثل

، وهذه االضطرابات تتجلى ــاع، السلبیـة، االنسحاب، السلـــوك الفوضوي، الخوف، وغیرهااالندفـ

بأعراض نفسیة مرضیة تؤثر تأثیرًا بالغًا على الصحة النفسیة لجمیع أفراد المجتمع، نتیجة عدم قدرتهم 

  علي التعامل معها علي نحو ایجابي، وذلك الفتقارهم إلي آلیات التعایش النفسي التي یمكن أن 

  

  

  

                                                 

()  جامعــة غـــــريان - بقسم علم النفس كلية اآلداب والعلوم  -أستاذ علم النفس اإلكلينيكي المساعد.  
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تساعدهم في التمتع بمزید من الصالبة النفسیة والقدرة على مواجهة اآلثار النفسیة واالجتماعیة 

  )1(.مصاحبة لهذه الحروبال

ویجمع المختصون في العالج النفسي علي تعرض المالیین من المدنیین بل والعسكریین في 

ُیصاب بها ، اضطرابات نفسیةكثیر من البلدان العربیة التي تشهد حروب واشتباكات مسلحة ألعراض 

أسرته أو جیرانه المقربین أو اإلنسان أثناء الحرب أو بعدها نتیجة تعرضه هو نفسه أو أحد أعضاء 

منزله للخطر أو اإلصابة أو الموت نتیجة القصف، كما أن احتمال اإلصابة بهذه االضطرابات یزید 

 .إذا تواكب مع إجهاد جسدي أو عوامل عضویة أخري

وفي الوقت الذي تغیب فیه ثقافة الدعم النفسي واالجتماعي في مجتمعاتنا العربیة؛حیث ال 

من  تأثیر الحرب وما یصاحبهاكبیرًا بالرعایة النفسیة وال بالوسائل المطلوبة الحتواء  ُیعطي اهتماماً 

قد تكون في كثیر من األحیان  ، رغم أن هذه اآلثار النفسیة للحروبعلى األفراد آثار نفسیة مختلفة

یة طویلة أشد إیالمًا من اآلثار العضویة، ومن ثم فإن أي تدخل أو دعم نفسي یقلل من اآلثار النفس

  )2(.المدى للحرب

أن أخطر آثار الحرب هو ما یتعلق بالجانب النفسي واإلنساني للفرد، ألن تدمیر  ویرى الباحث

إنسان أفظع بكثیر من أي خسائر مادیة یمكن أن ُتعوض، لذلك من الممكن الحفاظ علي هذا اإلنسان 

وقات العصیبة،فالزمن ال یشفي الجرح وكینونته فقط إذا َوجد االهتمام والرعایة النفسیة في هذه األ

النفسي بل یحوله إلى جرح مزمن إذا لم یتم تأهیل الفرد للتعایش نفسیًا مع ما مر به من أحداث صعبة 

  .أثناء الحرب

یذهب الباحث إلي أن اضطرابات ما بعد الحرب التي تواجه األفراد علي اختالف  ومن ثم

المسلحة أمر في غایة األهمیة، یجب تناولها بالبحث  أعمارهم ممن عایشوا الحرب أو االشتباكات

والدراسة، لتقدیم ید العون لهؤالء األفراد لتجاوز هذه االضطرابات وما یصاحبها من آثار نفسیة 

واجتماعیة غایة في الخطورة، ومن ثم وقایتهم منها في الحاضر والمستقبل عن طریق تأهیلهم 

  .وتزویدهم بآلیات التعایش النفسي

                                                 

، " دراسة ميدانية " االشتباكات المسلحةاضطرابات ما بعد الصدمة لدى األطفال النازحين من مناطق ): 2017(عزب، ياسر محمد -1

مايو " / التداعيـات والصراعـات.. كلفـة الصـراع يف ليبيــا"كتاب حبوث املؤمتر الدويل الثاين الذي نظمته مؤسسة الشيخ الطاهر الزاوي اخلريية 

2017.  

دار الفارايب، وط ما بعد الصدمة، اضطراب ضغ: سيكولوجيا الحروب والكوارث ودور العالج النفسي): 1999(يعقوب، غسان -2

 .بريوت
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  :مشكلة البحـــث

من تحوالت نوعیة في معظم  في السنوات القلیلة الماضیة رغم ما شهده المجتمع اللیبي

یعانون من ویالت الحرب  مجاالت الحیاة السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة، إال أنه مازال أفراده

الحقیقیة لهذه الحرب  كانت اآلثار واجتماعیة، وٕان واالشتباكات المسلحة بما یصاحبها من آثار نفسیة

  .لم تظهر بالكامل بعد، بل ستظهر خالل السنوات القادمة

ت منظمة الصحة العالمیة واالختصاصیین النفسیین من كارثة محدقة وهذا ما تؤكده تحذیرا

باألطفال اللیبیین جراء الفوضى التي تعیشها البالد من انتشار الصراعات المسلحة، إذ یصنفون جزءًا 

كبیرًا من موالید الثماني سنوات الماضیة بأنهم أطفال حروب یعانون من اضطرابات ما بعد الصدمة، 

ي العنف والتخریب والمیل إلى االنطواء والعزلة، وغیرها من المشكالت النفسیة والسلوكیة تتمثل ف والتي

  )1( .التي یخشى من تفشیها مثل تعاطي المخدرات بین األطفال في مرحلة الحقة

ومن ثم یمكن تفّهم حالة التوتر والخوف التي تنتاب أي شخص یعایش أحداث الحرب، إذ 

علیه في مخیلته، وربما یجد نفسه وقد ابتلى بمعاناة تستمر ألیام أو تظهر األحداث أكبر مما هي 

أسابیع باستعادة ذكریات الحدث أو كوابیس، أو توتر مستمر وشعوره بأنه غیر آمن، وتعتبر جمیع هذه 

األحاسیس ردود فعل طبیعیة تجاه أي حدث، سواء كان تهدیدًا مباشرًا لحیاته، أو ألنه شاهد أناسًا 

أصیبوا أو ماتوا أمام عیناه، كما أن الشعور بالذنب قد یجعل الشخص یعید الحدث في آخرین وقد 

ذهنه مرة تلو األخرى مما یشوش علیه التفكیر، وقد یبذل األشخاص جهودًا كبیرة لتجنب أماكن أو 

نشاطات تذكرهم بالحادث أو یفقدون اإلحساس تجاه أي شيء في محاولة إللغاء الشعور بأي شيء 

  )2( .طالقعلى اإل

فأعراض اضطرابات ما بعد الحرب هي في الواقع أعراض حقیقیة ومقلقة جدًا، ومن بین  لذلك

عالمات تشخیص هذه الحالة النفسیة هي استمرار األعراض لمدة شهر على األقل بعد الحرب، كما 

قیام بها، أنها تؤثر على عمل الشخص وحیاته االجتماعیة أو توقفه عن ممارسة األمور التي یرید ال

وٕان كانت أعراض اضطرابات ما بعد الحرب تظهر تدریجیًا عند معظم الناس، إال أن معظم الناس ال 

  )3( .یصاب بها وقتها أو بعدها بقلیل، ولكن قد یمتد األمر بعدها إلي شهور أو سنوات

  

                                                 

العربية األطفال في ليبيا هم أيضًا ضحية الحروب، ): 2016(العربي، محمد -1

 africa/libya-http://www.alarabiya.net/ar/north.نت
  

 .دار اقرأ للنشر والتوزيع، القاهرةالصدمة النفسية، ): 2006(عبد الخالق، أحمد -2
  

  

  .جلنة التأليف والتعريب الشويخ، جامعة الكويت، الكويتالصغار في الظروف الصعبة والنزاعات، ): 2007(الزين، هيام لطفي -3
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وقد یعتقد البعض أن حالة اضطراب ما بعد الحرب سیصاب بها فقط إال األطفال أو 

األشخاص الضعفاء، لكن هذا غیر صحیح، ألنه لماذا سیصاب البعض بهذه الحالة وال یصاب 

آخرون بها، حتى بعد التعرض ألكثر األحداث بشاعة وهي التهدید بالقتل أو رؤیة القتلى والجرحى؟، 

لكن یظل األمر محّیرًا، حیث كان االعتقاد السائد أن الخوف الشدید والشعور بالعجز والرهبة یؤدي إلى 

ر في ذلك بال حاالت أكثر من اضطرابات ما بعد الحرب، إال أن طبیعة صدمة الحرب نفسها ستؤث

شك، وال یزال من الصعب التكهن بشأن من یمكن أن یصاب باضطرابات ما بعد الحرب، فحتى عدد 

المرات التي مر فیها بصدمة الحرب نتیجة تكرارها، ال یمكنه أن یساعد في التنبؤ بما إذا كان سیصاب 

د إلى مخاطر الحرب، توجد بهذه الحالة أم ال، إضافة إلى العوامل المحیطة التي یتعرض فیها األفرا

قد تحمیهم من اإلصابة  أیضًا عوامل تساهم في مرونة هؤالء األفراد عند مواجهة صدمة الحرب

 )1( .باالضطرابات المصاحبة لها

 لكن إلى أن تظهر دراسات حدیثة قد تنبأنا بمن سیصاب بهذه الحالة من عدمه، یبقى األمـــــل

الدعم النفسي واالجتماعي لكل أفراد المجتمع الذین یعایشون في توفیر الرعایة النفسیة وخدمات 

ظروف وویالت الحروب واالشتباكات المسلحة، وتدریبهم علي التعایش النفسي مع اآلثار النفسیة 

واالجتماعیة لهذه الحرب، في الوقت الذي نالحظ فیه مجتمعاتنا تعاني نقصًا حادًا فیما یسمي باإلغاثة 

االت الطوارئ، أي نقصًا في الكوادر النفسیة المتخصصة، والتي إن وجدت في الصحیة النفسیة في ح

بعض البلدان فإنها تتبع علي األغلب منظمات غیر حكومیة دولیة، بمعني أنها مشاریع طوارئ قصیرة 

  ).مثل برامج هیئة األمم المتحدة للدعم والیونیسیف وغیرها(المدى 

اإلغاثة األهلیة أو الحكومیة مثل جمعیة الهالل كذلك یالحظ الباحث اقتصار دور مؤسسات 

األحمر علي تقدیم الدعم في العاصمة، وحتى وٕان امتد دورها خارجها یكون محدود في تقدیم الدعم 

المادي ولیس الدعم النفسي واالجتماعي المطلوب، فهناك مناطق بعیدة عن العاصمة تعیش أزمات أو 

 ویتعرض الكثیر من سكانها للعدید من المخاطر التي قد تؤديحربًا واشتباكات بین أطراف متنازعة، 

التشرید من منازلهم، ومع ذلك تفتقد للدور الفعال لهذه المؤسسات اإلغاثیة،  أو لإلصابة أو الموت

، وغیرها من المدن التي تعرضت لالشتباكات في الجبل 2019في ابریل مدینة غاتوواقعة سیول 

  .یر شاهدالغربي ومدن الشرق والجنوب خ

 

                                                 

الخبرات الصادمة وعالقتها ببعض أعراض االضطراب وبعض السمات الشخصية لدي أطفال شهداء ): 2004(حجازي، هاني -1

 .رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الرتبية، اجلامعة اإلسالمية، غزةانتفاضة األقصى، 
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الحرب ومن المالحظات الجدیرة باالهتمام أیضًا أن المستشفیات المیدانیة التي تصاحب      

واالشتباكات المسلحة الدائرة في المجتمع اللیبي، غالبًا ما تتكون من أطقم طبیة دون وجود 

متخصصین نفسیین لتقدیم الدعم النفسي واالجتماعي للمصابین أو النازحین من ویالت هذه الحرب، 

ي وزارة كذلك نالحظ أنه في الوقت الذي تم فیه استحداث إدارة جدیدة خاصة باإلرشاد النفسي ف

التعلیم، نجد أنها ال تقوم بدور فعال میدانیًا في ظروف الحرب واالشتباكات المسلحة، وال تقدم الدعم 

  .النفسي واالجتماعي المناسب ألفراد المجتمع ممن عایشوا هذه الحرب

 ما إذا كان الشخص الذي یعاني من أزمة نفسیة سواء ؛وفي ضوء ما سبق یتساءل الباحث

أو أسریة أو مهنیة تعتریه تغیرات نفسیة ومزاجیة، فما بالنا بمن عایش ویالت الحرب كانت عاطفیة 

وهل العیش في أجواء وویالت الحرب هو قدر كتبه اهللا لنا ال نستطیع ! .. واالشتباكات المسلحة ؟

! .. بأنفسنا نستطیع تغییره واستبداله بطریق السالم والطمأنینة والسكینة ؟ سلكناه تغییره، أم طریق

ولماذا كتب علینا أن نعیش مراحل من عمرنا إن لم یكن عمرنا كله في خوف واضطراب من تأثیرات 

كیف بإمكان أفراد مجتمع عاصروا ویالت حرب واشتباكات ال تنتهي، أن و ! ..الحرب وعواقبها؟

بنى وهل باإلمكان ت! .. یصمدوا في هذه الحیاة دون أن یقعوا فریسة الضطرابات ما بعد الحرب؟

مؤسسات الدولة المختلفة إلستراتیجیة نفسیة تعمل علي نشر ثقافة التعایش النفسي من خالل برامج 

  !مخطط لها تسعي للوصول إلي كل أفراد المجتمع؟

مشكلة البحث الحالي بشكل محدد في  ویمكننا في ضوء التساؤالت التمهیدیة السابقة صیاغة

  : دراسة اإلشكالیة التالیة

ألفراد المجتمع الذین عاصروا ویالت الحرب أن یتعایشوا نفسیًا مع اضطرابات ما بعد كیف یمكن " 

  :، وسوف یتناول الباحث دراسة هذه اإلشكالیة من خالل أربعة مباحث كالتالي"؟ الحرب

 واقــع المجتمـع اللیبــي.. المبحث األول. 

 اآلثار المترتبة علي الحــرب في لیبیا..المبحث الثاني.  

 اضطرابات ما بعد الحــرب..الثالث المبحث.  

 التعایش النفسي وآلیـــاته.. المبحث الرابع.  

الوصفي  المنهجوسوف یقوم الباحث بتناول هذه المباحث بالبحث والتحلیل، معتمدًا علي 

الذي یقوم على التسلسل المنطقي لألفكار، ولما یوفره من إمكانیة التوصل إلى معلومات  التحلیلي

  .یر جید للحقائق والمعلومات المرتبطة بموضوع الورقة البحثیةدقیقة، وتفس
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  :أهمیـــة البحـــث

  :فیما یلي الناحیة النظریةتكمن أهمیـة بحثنا من 

  أنه یمثل توصیف مختصر لحجم المعاناة التي یمر به المجتمع اللیبي اآلن جراء الحروب

واالشتباكات المسلحة، والتي انعكست علي واقع حیاة الفرد وسببت له العدید من االضطرابات 

  . النفسیة

  ،أنه یسلط الضوء علي اآلثار المترتبة علي الحرب واالشتباكات المسلحة في المجتمع اللیبي

الكثیر من الكوارث واآلثار السلبیة بحق المدنیین األبریاء نساء ورجال والتي خلفت ورائها 

 .وأطفال وشیوخ

 لمدنیین وحتى من أنه یؤكد علي ضرورة تقدیم المساعدة والرعایة النفسیة لكل أفراد المجتمع من ا

آلیات التعایش  من خالل إكسابهم ، وذلكمخاطر الحرب وویالتها الذین عاصروا العسكریین

  .النفسي مع اضطرابات ما بعد الحرب

  :فیما یلي الناحیة العملیةبینما تكمن أهمیة بحثنا الحالي من 

  لجمیع أفراد المجتمع في أنه یمثل رؤیة وقائیة تفید في تحقیق عملیة التعافي والرفاهیة النفسیة

 .وقت السلم ووقت الحرب علي حد سواء

 بمجال الدعم النفسي واالجتماعي، وغیرهم من  كما قد یستفید من نتائج البحث المهتمین

األخصائیین النفسیین واالجتماعیین بالمدارس باختالف مراحلها لتعزیز آلیات التعایش النفسي 

  .أصبح عرضة الضطرابات ما بعد الحربلدي أبنائنا الطالب، وكل من عان أو 

  االستفادة من توصیات ومقترحات البحث التي قد تفید في تفعیل ونشر آلیات التعایش النفسي

لدي أفراد المجتمع الذین عاصروا ویالت الحرب واالشتباكات المسلحة، وأصبحوا عرضة 

  . لإلصابة باضطرابات ما بعد الحرب

  : أهــــداف البحــث

  علي حجم المعاناة الناتجة عن ویالت الحرب في المجتمع اللیبي، والتي أدت إلي الوقوف

 .إصابة أفراد المجتمع باالضطرابات النفسیة

 لألفراد الذین یعانون من  توجیه االهتمام إلي ضرورة تقدیم المساعدة والرعایة النفسیة

اعدتهم علي التعافي اضطرابات ما بعد الحرب،وذلك بتزویدهم بآلیات التعایش النفسي لمس

  .وتحقیق المزید من الصحة والرفاهة

  تزوید أصحاب القرار والمسئولین في المجتمع بتوصیات ومقترحات تعزز من توفیر وتوسیع

لجمیع أفراد المجتمع المصابین أو المعرضین الضطرابات  خدمات الدعم النفسي واالجتماعي

  .والخسائر النفسیة والمعنویة لمنع وقوع مزید من األضرار ما بعد الحرب، وذلك
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  :المصطلحات المستخدمة في البحث

 الحــــرب:  

واشتباكات مبررة أو غیر مبررة بین طرفین أو أكثر علي المستوي المحلي تشیر إلي أحداث 

أو اإلقلیمي أو الدولي، یتعرض فیها سكان المناطق التي تشهد هذه الحرب ألبشع أنواع الظروف 

  )1( .الصادمة والتي تترك بصماتها على معظم نواحي الحیاة

 اضطرابات ما بعد الحرب:  

مرتبطة بأحداث حرب كعنف وقصف وتدمیر وقتل تكون تشیر إلي أعراض نفسیة مرضیة 

بـالخوف الشدید، والرعب، "خارج استجابة الخبرة المعتادة للفرد، وتكون استجابة الفرد فیها متصفة 

، وهذه األعراض یمكن أال تظهر مباشرة ویؤجل "والشعور بالعجز، وتجنب المشاركة الفعالة في الحیاة

 )2( .ألحداث الحرب أو االشتباكات من تعرض الفردظهورها بعد ستة أشهر أو أكثر 

 التعایش النفسي: 

ُیعرف الباحث التعایش النفسي وفق ما هو مستخدم في البحث الحالي علي أنه عملیة 

المساعدة النفسیة لألفراد الذین عایشوا الحرب أو االشتباكات المسلحة، لتخطي صدمة الحرب 

لألفراد، لمساعدتهم علي التعافي والتحسن مما یسمى  وتداعیاتها وخاصة على المستوى النفسي

  .باضطرابات ما بعد الحرب

  :واقـــــع المجتمـــع اللیبـــي.. المبحــث األول

 مقدمــــة:  

من حریته واستقراره وثرواته المادیة والبشریة جراء ما  دفع المجتمع اللیبي ثمنًا غیر مسبوقاً 

تجر الحروب عادة الدمار لإلنسان من عدة نواحي  شهده من صراعات وحروب ال تنتهي، حیث

اقتصادیة واجتماعیة ونفسیة، ویتأثر اإلنسان بها كثیرًا فقد تشعره بالعجز وعدم القدرة على العمل، 

وتجعله ذاتي التفكیر مستسلمًا لوساوس قهریة لدیه تتعلق بمستقبله وحیاته، وحیاة من حوله فیكون 

  .جتمعه، متأثرًا بالعدید من اإلحاطات التي تورثها كوارث الحروبعاجزًا عن المساهمة في بناء م

  تشخیص الواقـــع:  

أشكال مختلفة من الصراع لها أبعاد نفسیة وثقافیة 2011یعیش المجتمع اللیبي منذ عام

  وفكریة عدیدة، في ظل فوضي عارمة نتیجة غیاب الدولة بمفهومها السیاسي التي تفرض النظام 

                                                 

  .مرجع سابق): 1999(يعقوب، غسان -1

، مكتبة املنار 1، طترجمة أمينة السماك وعادل مصطفى): 2001(لالضطرابات النفسيةصائي الرابع الدليل التشخيصي واإلح-2

 .الكويت ،اإلسالمية
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والقانون، فالمجتمع اللیبي لیس أول مجتمع یواجه الحرب وتبعاتها من أزمات وانقسامات ونزاع 

مجتمعات أخرى عددًا ال یحصي من الحروب ولكنها في  السلطة، حیث شهدتسیاسي مسلح على 

مرحلة ما استقرت، فالسالم أصبح حلم ال یوجد علي أرض الواقع بسهولة، وحتى  الفترات التي ینظر 

إلیها على أنها هدنة أو سالم هي في الواقع فترات التحضیر إلى جولة أخري من الحرب، تتكرر 

  .ئر الشعوب، منها المادي والبشري والحضاري والثقافيالحروب وتتشابه خسا

یعصف بكل جوانب الحیاة داخل المجتمع  لكن ما نشهده الیوم من حرب واشتباكات مسلحة

اللیبي، بسبب النتائج المترتبة علي هذه الحرب وتأثیرها على الصحة النفسیة والعقلیة للمدنیین 

یعیشها العسكریین عند قتل اآلخرین،وعدم قدرتهم على  وللعسكریین، بدایة من الصدمة النفسیة التي

التكیف مع حیاتهم السابقة الطبیعیة،هذا األمر ال یؤثر علیهم فقط بل یؤثر على عائالتهم وجیرانهم 

القذائف  بحالة من الشعور بالخوف وعدم األمان إثر أصوات وأصدقائهم والمجتمع،أما المدنیین فیمرون

حالة ترقب مستمر ناتج عن التعرض إلى اإلیذاء أو الموت في اى لحظة، والتفجیرات، باإلضافة ل

  )1( .بمعني معاناة كًال من المدنیین والعسكریین من تأثیر ویالت الحرب واالشتباكات

الذین  المدنیین والعسكریین ىوالخطیر أن تأثیر ویالت الحرب واالشتباكات ال یتوقف عل

النسیج االجتماعي ى مواقع االشتباكات والنزاع، لیصل إلعاصروها فقط، بل یتعدي من هم في 

للمجتمع ككل، فالبعض یعتقد أن الحرب تكون محصورة في مناطق معینة فقط من البالد، ولكن 

الشائعات والحرب النفسیة التي تزرعها القنوات اإلعالمیة في نفوس اللیبیین تؤثر في الجمیع، لیصل 

اخل والخارج، من خالل نقاشاتهم السیاسیة وخاصة علي مواقع التواصل إلي جمیع اللیبیین في الد أثرها

االجتماعي، لیزداد الحقد وتشتعل الكراهیة أكثر، وتبدأ االنقسامات وتُقطع أوصال الروابط االجتماعیة 

والنسیج االجتماعي بین العائالت والقبائل والمناطق، مما أدى إلي حدوث شرخًا كبیرًا في العالقات 

اعیة كالقطیعة االجتماعیة وحاالت الطالق بل إلیالقتل أحیانًا، بسبب حرب ال ینالهم منها إال االجتم

الحزن واألذى والدمار وٕازهاق األنفس، وما شهدناه في األحداث األخیرة التي مر بها المجتمع اللیبي 

  .وحتى اآلن خیر شاهد 2019إبریلمنذ 

كذلك من الواقع المریر أیضًا الذي عاشه المجتمع اللیبي؛ ما مر به من أزمات مفتعلة عاني 

منها وأثرت علي حاجاتهم ومقومات حیاتهم األساسیة، مثل انقطاع للتیار الكهربائي لساعات طویلة، 

  قال القسرى في وقطع للمیاه لفترات طویلة،وارتفاع في األسعار، وانعدام السیولة، ونقص البنزین، واالعت

                                                 

تقرير املنظمة الليبية للسياسات واالسرتاتيجيات، اآلثار النفسية للحرب علي المجتمع الليبي، ): 2017(أبو السعود، سمر كمال -1

 .طرابلس
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من  السجون، والخطف علي الهویة أحیانًا، بل والخطف من قبل عصابات تتاجر بحیاة البشر

أجل الحصول علي األموال، وأخیرًا النزاعات المسلحة داخل المدن التي لم تتوقف في كثیر من 

المناطق، وما تسببه من تهجیر ونزوح للمواطنین المدنیین داخل البالد وخارجها، كل هذا الشك في 

خوف والرعب ظل غیاب القانون والجهات التنفیذیة التي تحمي حقوق المواطن، الذي عانى حالة من ال

والتوتر والضغط، نتیجة االلتزامات المطلوبة منه وخوفه علي سالمة نفسه وعائلته، فال یوجد إنسان 

  )1( .قادر علي تحمل هذا الواقع األلیم بدون أن یؤثر علي صحته النفسیة وتوافقه النفسي واالجتماعي

  جهود لتجسید هذا الواقـــع :  

، ومن أمثلة هذه 2011ُبذلت عدة جهود لتجسید الواقع الذي یعیشه المجتمع اللیبي منذ عام 

 :الجهود ما یلي

وهي دراسة تحلیلیة تنبؤیة هدفت على الكشف عن  ):2012(دراسة مجلة بولس وان  - 1

األولى  علي الصحة النفسیة والعقلیة للمجتمع، وهذه كانت المحاولة 2011تأثیرات الصراع اللیبي عام

للتنبؤ بحالة الصحة العقلیة والنفسیة، وما یترتب على ذلك من احتیاجات خدمیة الستیعاب هذه 

الحاالت التي تعاني من اضطرابات نفسیة نتیجة الصراع المسلح، وذلك على عینة تقدر بإجمالي 

/ ل طرابلسالنازحون داخ/ الزنتان/ بنغازي/ مصراتة(ملیون نسمة، من سكان بعض المدن مثل  1.24

من االنتشار الحاد % 12.4، وقد انتهت نتائج الدراسة إلى أن هناك ما یقارب )رأس جدیر/زلیتن

في العینات المتعرضة لمستویات عالیة من اإلرهاب السیاسي  لحاالت اضطراب ما بعد الصدمة

من  %50من االنتشار الحاد لحاالت االكتئاب الشدید، كما وجد أن % 19.8واألحداث الصادمة، 

 )2(.حاد باكتئابحاالت اضطراب ما بعد الصدمة من المرجح أن تكون مصحوبة 

وفریق من الباحثین، حول تأثیر الصراع المسلح علي زهیر بودالل .دراسة أخرى قام بهاد - 2

الحمل في مدینة بنغازي، قبل وأثناء النزاع المسلح عام " نواتج"النساء الحوامل، بعنوان حصائل 

، وتقدم هذه الدراسة التي أجریت في بنغازي مقارنة لمعادالت الوالدة قبل األوان، والوزن 2011

قبل وخالل الشهور التي " سابقا"المنخفض أثناء الوالدة، والوالدة القیصریة في مستشفي الجماهیریة 

الالتي وقد جمع الباحثون البیانات عن جمیع الحوامل . 2011سبقت النزاع المسلح في لیبیا عام 

  ، وهي الشهور التي اندلع فیها 2011أدخلن إلي جناح الوالدة خالل األشهر من فبرایر إلي مایو 

                                                 

 .مرجع سابق): 2017(أبو السعود، سمر كمال -1
 

  

2-Charlson, Fiona J. and Others (2012):Predicting the Impact of the 2011 Conflict in 

Libya on Population Mental Health: PTSD and Depression/ Prevalence and Mental 
Service Requirements. 

http//journals plos.org/plosone/article? id=10.1371/journal.pone.0040593 
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حامًال، والالتي أدخلن خالل األشهر التي  7096القتال األكثر ضراوة في المدینة، وعددهن 

حامًال، وبالمقارنة مع األشهر السابقة  5935، وعددهن 2010سبقت القتال من أكتوبر إلي دیسمبر 

قص ، ون%2.5مقابل %3.6اتضح وجود ارتفاع یعتد به إحصائیًا في معدالت الوالدة قبل األوان 

وأظهرت  ،%22.25مقابل  %26.9والعملیات القیصریة ،%8.5مقابل % 10.1الوزن عند الوالدة 

النتائج أنهقد تؤدي أحداث الحیاة الضاغطة التي تعاني منها الحوامل إلى نواتج تولیدیة ضارة، وینبغي 

  )1( .أن تنتبه مستشفیات التولید لذلك في أوقات الحرب

قام بها الباحث فتحي علي وآخرون بالتعاون مع كًال 2015دراسة مسحیة تقیمییةعام  - 3

، حول احتیاجات لیبیا بعد من معهد دیغنیتي الدنماركي ومركز البحوث واالستشارات بجامعة بنغازي

حول  2013أنجزت عملیة جمع البیانات في أكتوبر  ،"آثار التعذیب والعنف المنظم"الحرب بعنوان

مقابلة منزلیة في هذه الدراسة  2692، وأجریت 2011نذ سنة الشأن اللیبي والصراع القائم م

من العائالت أجابوا باختفاء فرد من أفراد العائلة، ونسبة %20االستقصائیة، وتوضح النتائج أن 

من العائالت عن قتل أحد % 5من العائالت أجابوا بأن أحد أبنائها قد اعتقل، وأبلغت نسبة  11%

عانوا من تعذیب % 20من الذین اعتقلوا عانوا من الضرب، و%46سبة أفرادها، ووجد الباحثون أن ن

قالوا إنهم عانوا من انتهاكات جنسیة أو تعذیب  %5- 3تعرضوا للخنق، وما بین % 15طفیف، و

كانواال یزالون نازحین حتى وقت %16بأنهم نزحوا داخلیا أثناء النزاع الداخلي، و %18حسي، وأفاد 

  )2( .ن إلي أن هذه األرقام تشیر إلى انتهاكات صارخة لحقوق اإلنسان في لیبیاالمقابلة، وینتهي الباحثو 

حول األوضاع اإلنسانیة في 2014) إیرین( وفي استقصاء لشبكة األنباء اإلنسانیة  - 4

 7قبل الحرب؛ كنا نرى ما بین :" وهو طبیب نفسي في مستشفي طرابلس)إ. ع (قال : المجتمع اللیبي

، وأضاف "مریضًا  30إلى  20میًا ، أما اآلن نستقبل عددًا أكبر یتراوح بین مرضي جدد یو  10إلى 

 )ن.ت(أما.. سنة 15أو  14أن عمر مرضي مدمني المخدرات قد أنخفض من العشرینات إلى 

أن أعراض االضطرابات  ، فتقولLYC )(األخصائیة النفسیة التي تعمل في مركز لیبیا للشباب 

  النفسیة قد هدأت إلى حد ما عن ما كانت علیه إبان الفترة التالیة للحرب مباشرًة، عندما كانت األفكار 

                                                 

1 - Bodalal, Z. and Others (2014): Prenancy Outcomes in Benghazi, Libya, before 

and during the armed conflict in 2011. http:// www.ncbi.nlm.nih gov/pub med/ 

24950075 
 

 

2-Ali, Fathi and Others (2015):Consequences of Torture and Organized Violence 

Libya Needs Assessment Survey/ Dignity Danish Institute Against Torture. 
http:// www. Dignityinstitute.org/media/2065868/pubseries_libyafinal.pdf  
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االنتحاریة شائعة، السیما بین المقاتلین السابقین، حیث تظهر على عدد أكبر من الناس 

أعراض أقل عنفًا الضطراب ما بعد الصدمة، وفي السیاق نفسه أكدت أن اضطراب ما بعد الصدمة 

أن عدوانیة المراهقین واألطفال  یؤثر على المقاتلین في المرحلة األولى ثم على األجیال التالیة، مضیفة

 )1(. ترتبط بحالة الفوضى السائدة في أعقاب الحرب

  النتائج المترتبة علي هذا الواقـــع :  

  ازدیاد حاجات وتطلعات وطموحات المواطن اللیبي بسبب سرعة التغیر االجتماعي الذي شهده

 .المجتمع مؤخراً 

 حیاة المواطن اللیبي، أدت إلصابته أصبحت الضغوط النفسیة اآلن جزءًا ال یتجزأ من 

 . نفسیة وسیكوسوماتیة باضطرابات

  صاحبت هذه الضغوط النفسیة لدى أفراد المجتمع سلوكیات غیر سویة مثل العنف والتطرف

 .واالنحراف واإلدمان

 كثرة وتنوع المشكالت األسریة وعدم قدرة اآلباء واألمهات علي التعامل مع مشكالت أبنائهم. 

 البناء األسري والعائلي مثل تعلیم المرأة وخروجها للعمل ومشكالت  ىعل رات عدیدةطرأت تغی

 .الزواج

  كثرة المشكالت التعلیمیة واالجتماعیة والنفسیة التیتواجه الطالب وعجز المؤسسات التعلیمیة

 .عن التعامل معها

  اللیبي بسبب ما ظهور بعض الظواهر النفسیة واالجتماعیة واألخالقیة الدخیلة علي المجتمع

 .یعانیه من حروب وصراعات

  انتشار الصراعات المسلحة بدًال من الحوار وقبول اآلخر، مما أثرت سلبًا علي النسیج

 )2( .االجتماعي ومكونات المجتمع

وترتب علي كل ما سبق تزایدت عدد الحاالت النفسیة في المجتمع اللیبي بسبب الحرب 

یاتیة التي لم تتوقف، ولم یتسنى للباحث الحصول علي إحصائیة واالشتباكات المسلحة والضغوط الح

  حدیثة بأعداد الحاالت النفسیة المترددة على المستشفیات الحكومیة والمصحات الخاصة للحصول علي 

  

                                                 

1  - IRIN (2014): Lingering Psychological Trauma Three Years After Libya’s 

Uprising.  http:// www. Irinnews.org/ar/report/4300 
  

خدمات اإلرشاد والعالج النفسي في المجتمع الليبي بين الواقع والمأمول ،كتاب بحوث المؤتمر ):2015(عزب، ياسر محمد -2

 .2015مايو " / معالجة قضايا المجتمعدور العلوم اإلنسانية في " جامعة طرابلس/ العلمي األول لكلية اآلداب 
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أخر تحدیث لألعداد إال من خالل التقریر المنشور عن المنظمة اللیبیة للسیاسات 

على آخر اإلحصائیات الرسمیة المتعلقة  2016، وكانت حتى عام 2017واالستراتیجیات عام 

  :  )1(بالصحة النفسیة في أبرز ثالث مدن بالمجتمع اللیبي هنا كالتالي 

  خارج المدينة  داخل المدينة  المدينة  ت
مجموع عدد 

  الحاالت
  مصدر البيانات

  13568  7429  6139  طرابلس  1
مستشفي الرازي لألمراض 

  النفسية قرقارش

  9912  1634  8278  بنغازي  2
مستشفي األمراض النفسية 

  بنغازي

  4491  583  3908  مصراتة  3
قسم الصحة النفسية بالمركز 

  الطب مصراتة

وهناك مالحظة جدیرة باالهتمام وهي عدم وجود العدد الكافي من المستشفیات والمصحات 

عدم  ىالمناطق المختلفة، ما یدفع الكثیر من الحاالت إل ىالنفسیة مقارنة بعدد الحاالت وتوزیعها عل

التوجه للعالج نظرًا للمسافات الطویلة التي یجب أن تقطعها الحاالت من مناطقها للوصول للمستشفي، 

فمن المعلوم أن المنطقة الغربیة بالكامل ال یوجد بها إال مستشفي الرازي بقرقارش والعیادة النفسیة 

تقصدها الحاالت  ىدیم خدمات الصحة النفسیة في وقت ال توجد فیه أماكن أخر بشارع الزاویة لتق

العیادات الخاصة المكلفة، فیما یشكل إغالق الطرقات نتیجة النزاعات المسلحة سببًا  ىالمرضیة سو 

  .أخر یمنع الحاالت من الوصول للمستشفي بسالم لتلقي العالج 

  :الحــرب ىاآلثار المترتبة عل.. المبحــث الثانـي

 مقدمـــة:  

للحرب واالشتباكات المسلحة تأثیرات سلبیة عدیدة علي سكان المناطق التي تشهد ذلك، وهذه 

یسلب الناس كرامتهم كما تفعل النزاعات  يءالتأثیرات تزدد خطورتها علي جمیع أفراد المجتمع، فال ش

خدمات األخرى التي یعتمدون المسلحة، التي تعمل مخالبها لتنخر في مقومات كسب عیشهم وتقوض ال

علیها،قبل أن تسلبهم حیاتهم وحیاة أحبائهم، تاركة إیاهم أشالء وأشتاتًا یبكون ماضیهم، أجیال كاملة 

تحمل ندوب الحرب التي ال تندمل؛ أعداد كبیرة من الرجال والنساء واألطفال كتب علیهم لألسف أن 

ما لم یتم تدخل مبكر نفسي واجتماعي وسیاسي یلتحقوا بتلك األجیال، وسیظل مصیر هؤالء قاتمًا 

  .إلنقاذ ما یمكن إنقاذه

  

                                                 

 .مرجع سابق): 2017(أبو السعود، سمر كمال -1
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  اآلثار النفسیة للحـــــرب:  

في ظروف الحروب واالشتباكات المسلحة تتعرض الشعوب ألبشع أنواع الظروف الصادمة 

والتي تترك بصماتها على معظم نواحي الحیاة، ویكون األطفال األكثر تأثرًا بما یحدث، حیث 

یتعرضون لنفس اآلثار النفسیة التي یتعرض لها الكبار، لكنها قد تكون أشد قوة لدى األطفال في 

االت، كما أنها تسهم إسهامًا مباشرًا في تشكیل شخصیاتهم، وتكوین میولهم، وبلورة أفكارهم بعض الح

على األطفال لفترة زمنیة طویلة، ربما تستغرق جیًال بأكمله،  وقد تمتد آثار الحرب. .نحو العالم والناس

آلخرین ما باإلضافة إلي ما سوف یورثه هذا الجیل الصغیر لمن بعده عندما یكبر، ویقص على ا

  )1(.تعرض له خوف وذعر وفزع، إنها سلسلة متتالیة من الخبرات والذكریات المؤلمة

عندما یتعرض الفرد إلي أي حدث مؤلم یسبب له نوعًا من التوتر والضغط یلجأ الفرد إلي 

خبراته السابقة لیختار منها أسالیب تكیف، وبالتالي یمكنه أن یخفض من القلق والتوتر ویصل إلي 

لة من التقبل والهدوء، وبالنسبة للحرب في لیبیا لیس في ذاكرة األجیال الحدیثة أي ذكرى للحروب حا

والصراعات المسلحة، وبالتالي فإن الحرب أزمة تزید من حدة القلق والتوتر في غیاب المساعدة 

ي ظهور الالزمة لتجاوز األزمة، وكنتیجة منطقیة فإن الفرد یستمر في حالة فوضي نفسیة تسارع ف

لكن عندما تكون القدرة على التكیف عالیة تزید المناعة، بمعنى أن  اضطرابات ما بعد الحرب،

االستعداد الشخصي للتأثر والقدرة الشخصیة على الصمود یلعبان دورًا كبیرًا في ظهور وشدة أعراض 

الفئات العمریة ولذلك یمكن تقسیم اآلثار المترتبة علي الحرب حسب  )2( .اضطرابات ما بعد الحرب

  : كما یلي

األطفال الذین شهدوا الصراعات المسلحة وطرقت أذهانهم دوي القنابل  :األطفال.. أوالً 

والصواریخ وعایشوا الفزع والیتم وظهرت لدیهم اضطرابات ما بعد الصدمة والتبول الالإرادي والمخاوف 

  .بمختلف أنواعها واالكتئاب والقلق 

تجدر اإلشارة إلى أن المراهقین أیضًا یمكن أن یواجهوا مشاكل معینة من  :المراهقین.. ثانیاً 

جراء التعرض للضغوط التي تسببها الحروب، حیث یكون هذا الوقت من حیاتهم من أكثر المراحل 

التي یمرون فیها بالعدید من التغییرات الجسدیة والعاطفیة، حتى إنهم قد یكونون أكثر عرضة للتأثر 

اریة في كثیر من النواحي من األطفال الصغار، وذلك ألنهم أكثر وعًیا ألهمیة األحداث باألحداث الج

  .الجاریة من حولهم

                                                 

 .مرجع سابق): 2007(الزين، هيام لطفي -1
  

 http://www.maganin.com/palestine/articl.الصحة النفسية في مواجهة الكوارث: )2005(داليا عزت  ،مؤمن-2
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هم أكثر مرحلة عمریة شاركت بفاعلیة في الحرب، وبالتالي حصدوا أغلب اآلثار  :الشباب.. ثالثاً 

السلبیة واإلیجابیة، فقد ُحكم علي بعضهم التعایش مع فقدان الكثیر من أصدقائه، أو مع إعاقة جسدیة 

افة إلي ضعف دائمة، أیضًا توقف العدید منهم عن التحصیل الدراسي بسبب مشاكل الحرب،إض

  .مما یجعلهم فریسة سهلة لإلدمان ارتباطه باألسرة، ومؤخرًا انتماء أغلبهم إلي جماعات مسلحة،

أما عن الكبار فإن القلق والخوف، والترمل وفقد بعض أفراد األسرة، والنزوح  :الكبار والراشدین.. رابعاً 

لكثیر من الضغط والقلق والتغیر السریع في الكثیر من أوجه الحیاة، وضعهم تحت تأثیر ا

  . )1(واالكتئاب

ویعتقد العلماء أن مقدمات الحاالت النفسیة المرتبطة بالحروب والصراعات المسلحة، تبدأ في 

الظهور قبل نشوب القتال نتیجة للتوتر والقلق الذي یصاحب فترة االنتظار والترقب، ومن وجهة نظرهم 

  :تتلخص أهم تأثیرات الحرب فیما یلي

  قد تؤثر الحروب على عدد كبیر من األفراد، حیث قد یفقد الفرد أجزاء من جسده :الجسديالتأثیر

والقصف، أو یصاب بأمراض سیكوسوماتیة مثل القرحة المعدیة واآلم  تالالنفجار بسبب تعرضه 

  .جسدیة متنوعة

 بمعنى انتشار مشاعر الخوف والقلق والشعور لدي الفرد بأنه سـیموت حتمًا، وألن  :التأثیر النفسي

الشعور الدائم بالخوف والتوتر یترك آثار سلبیة عدیدة على شخصیة ونفسیة الفرد فتنتابه دائمًا حالة 

  .من الخوف واألرق والترقب

 یة فإن هذا یؤدي إلى التأثیر على عندما یتأثر الفرد من الناحیة النفسیة والجسد :التأثیر االجتماعي

الجوانب االجتماعیة، وهذا یحدث للفرد ما یطلق علیه بالشلل االجتماعي وعندها تتأثر القیم 

 )2( .والعادات التي یؤمن بها

ولعل أخطر آثار الحروب علي األطفال لیس ما یظهر منها وقت الحرب، بل ما یظهر الحقًا 

في جیل كامل ممن نجوا من الحرب، وقد حملوا معهم مشكالت نفسیة ال حصر لها، نتیجة لما 

شاهدوه بأعینهم، إما مقتل األب أو األم أو األخوة أو األخوات أو أحد األقارب أو الجیران، فالمشاهد 

التي یراها الطفل بین سن الثالثة والسابعة تشكل شخصیته وتؤثر في سلوكه، ولذلك فإن مشاهد الجثث 

المحترقة والمنازل المهدمة، وحالة الرعب والفزع والترقب الذي یعیشها الطفل بین أسرة مذعورة من هول 

  نفسیة شدیدة تؤثر  ما هو واقع وما قد یقع، یختزنها الطفل في ذاكرته، وتتسبب في إصابته بصدمة

                                                 

اضطراب ما بعد الصدمة وسط األطفال والمراهقين بمعسكرات النازحين بوالية غرب ): 2012(أحمد، عبدالباقي دفع اهللا وآخرون -1

 .، اخلرطوم )46(جملة دراسات افريقية، جامعة إفريقيا العاملية، ع دارفور، 
 

  

  .، بريوتةالعربيةدار النهضالصدمة النفسية، علم نفس الكوارث والحروب، ) : 1991(النابلسي، محمد أحمد -2
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هي بنهایة مرحلة الطفولة على كیانه النفسي بأكمله، ألن هذه اآلثار السلبیة لتلك المشاهد ال تنت     

  )1(.فحسب، بل تشكل منظارًا یري الطفل العالم من خالله

 :ومن مظاهر آثار الحرب واالشتباكات المسلحة عند األطفال

 ردود فعل فسیولوجیة مثل التبول الالإرادي وازدیاد حاالت اإلثارة والتوتر. 

  تحتوي مشاهَد عنیفةیظهر الطفل خوفًا واضحًا من البرامج التلفزیونیة التي. 

  استحواذ مشاعر الخوف والقلق على الطفل، باألخص الخوف من وقوع الحدث ثانیة، وٕاعادة

 .استحضار الحدث على شكل صور ذهنیة 

  ظهور المشاعر التي یختزنها الطفل أثناء اللعب أو الرسم، فنالحظ أنه یرسم مشاهد من الحرب

ل إلى اللعب بالمسدسات، وبالتالي تمتلئ مشاعر كأشخاص یتقاتلون أو یتعرضون للموت، ویمی

 .الطفل بالعنف والكراهیة والقلق المستمر

  حدوث الكوابیس المتكررة والمؤرقة التي تتخللها مشاهد الحدث، وقد یؤدي هذا إلى تجنب الطفل

 .النوم وحده

 بهم یظهر الطفل تعلقًا قلقًا بالوالدین من خالل الخوف من االنفصال عنهم، وااللتصاق. 

  قلة اشتراك الطفل في النشاطات الخارجیة، نتیجة شعور الطفل بالوحدة واالغتراب عن رفاقه

 .ویتجنب اللعب معهم

 ،تبرز مظاهر الصدمة في لعبه في  حیث ُیظهر الطفل سلوكیات عدوانیة موجهة ضد اآلخرین

 .شكل عنف

 صعوبة في التركیز وانخفاض في األداء المدرسي والمستوى التحصیلي. 

  بعض األطفال قادرون على مشاركة اآلخرین تجاربهم هذه، خاصة في حال حصولهم على الدعم

المناسب، إال أن هنالك أطفاال یجدون صعوبة في المشاركة ویلجئون إلى التكتم، مما یؤدي إلى 

 )2( .دخولهم في معاناة صامتة وحرمانهم من الدعم المناسب

إلي نوعین تبعًا لنوع درجة اإلشباع الذي یحصل علیه  اآلثار النفسیة للحرب ویمكن تقسیم

مثل الطمأنینة واحترام الذات وخفض التوتر ونمو  أثار نفسیة ایجابیةالفرد لحاجاته النفسیة؛ منها 

تتمثل في القلق والمخاوف المرضیة واألحالم المزعجة واالنعزالیة  وآثار نفسیة سلبیةنفسي سلیم، 

وظهور آثارًا نفسیة سلبیة وٕایجابیة للحرب یرجع وظهور االنفعاالت الشدیدة،والعدوان والصراع النفسي 

  : إلي عدة عوامل مهمة منها

  

                                                 

  .، طرابلس لبنان1ط واقع الحرب وانعكاساتها علي الطفل،): 2001(نصار، كريتين -1

  .مرجع سابق):2017(عزب، ياسر محمد -2
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فمن أسالیب التنشئة االجتماعیة التي تؤدي إلي اآلثار السلبیة للحرب الحمایة :التنشئة االجتماعیة .1

المفرطة والقسوة الزائدة والحرمان العاطفي، أما التنشئة االجتماعیة اإلیجابیة فتقلل من آثار الحرب 

  .النفعالي للوالدین والمعاملة المعتدلة السلبیة، من خالل االتزان ا

حرمان الفرد من إشباع حاجته النفسیة تعرضه للكثیر من اآلثار النفسیة السلبیة  :الحرمان .2

  .  كالحرمان من األمن واحترام الذات 

تمثل الخبرات المؤلمة التي یمر بها الفرد منعطفًا حادًا وهامًا في حیاته، فالخبرات  :خبرات الفرد .3

مة كموت عزیز أو تهدید بالخطر المستمر یمكن أن یجعل الفرد یعیش في حالة من المؤل

  )1( .االضطراب والتوتر واألحالم المزعجة

  اآلثار االجتماعیة للحـــرب :  

هو أن یترك الناس أفرادًا أو جماعات أوطانهم لعدم توفر األمن  فاللجوء:اللجوء والنــزوح - 1

 والنزوحوالحاجات األخرى من مطعم ومشرب وخدمات صحیة وتعلیمیة وغیرها ویلجأ إلي بلدان أخري،

هو كذلك التحرك لنفس األسباب ولكنه حركة داخل الوطن الواحد، ویكون الالجئون والنازحون في 

مختلفة، من المفترض فیها أنها تكون مؤقتة ولكنها تتبع للمدى الزمني مجتمعات جدیدة ذات سمات 

  .للحرب

استخدام األسلحة الحدیثة والفتاكة التي ال تفرق بین المدنیین والعسكریین،تتسبب :اإلعاقات - 2

في نشر اإلعاقات الجسدیة المتنوعة بین المدنیین والعسكریین، مما یتطلب برامج عالیة التكلفة إلعادة 

  .تأهیلهم وتكیفهم مع أوضاع اإلعاقة نفسیًا وجسدیاً 

ینتج عن الحروب واالشتباكات المسلحة حدوث خلل في التوازن  :الخلل الدیموغرافي - 3

الطبیعي بین أعداد الرجال والنساء، حیث یخرج للحرب عادة الشباب من الرجال ویتعرضون للقتل 

یة تعدد الزوجات ألن المحاربین دائمًا من الرجال، والجرح واإلعاقة، وقد یكون ذلك من أسباب مشروع

كذلك یحدث خلل في التوزیع السكاني حیث ینزح السكان نحو المدن اآلمنة التي تتوفر فیها حاجاتهم 

  .األساسیة إلي جانب األمان

ویحدث ذلك عادة لألطفال والشباب في مناطق النزاعات حیث :انتشار ثقافة العنف - 4

للعنف ومظاهر الظلم، فتولد عندهم روح االنتقام، ومما یرسخ ثقافة العنف ما تبثه  یتأثرون بمعایشتهم

  .وسائل اإلعالم من أفالم عن الحرب والقهر والصراعات بین الجماعات المختلفة

  

                                                 

الرتبوي احلادي  رحبث مقدم إيل املؤمتاآلثار النفسية واالجتماعية التي خلفها الغزو العراقي علي أطفال الكويت، ):1992(سهل، راشد -1

 .والعشرون، مجعية املعلمني الكويتية، الكويت
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الظواهر االجتماعیة السالبة الناتجة عن الحرب واالشتباكات  إحدى یعتبر :التشرد - 5

  .المسلحة، نتیجة فقدان كثیر من األطفال والمراهقین لعائالتهم بسبب الدمار التي تسببه الحرب 

یتزامن ویعقب الحروب عادة انفراط في األمن یستغله ذوي النفوس  :انتشار الفوضى - 6

الضعیفة في السلب والنهب واالغتصاب والترویع، وینتج عن ذلك مشكالت اجتماعیة أخري كتعاطي 

  .المخدرات واالتجار بالبشر والمرتزقة

أفراد المجتمع،وتفقد في الحرب ینعدم األمن والعالقات الطبیعیة بین : انهیار القیم - 7

المجتمعات ممارسة الضبط االجتماعي، وتفقد حتى األسر تلك الوظیفة، ومن ثم انهیار البناء القیمي 

للمجتمعات، وتفقد خصائصها خاصة المجتمعات المهزومة، حیث أشار إلي ذلك ابن خلدون في 

ألن االنهزام في میدان المعركة نظریته لتبعیة المهزوم للطرف الغالب وتبعیته الحضاریة والثقافیة له 

  .یتبعه انهزام نفسي واجتماعي 

تمثل الحرب أهم أسباب الیتم في كثیر من األسر، ففقدان األب یجعل األسرة بال  :الیتم - 8

  .عائل، ألن األب أحد عمودي األسرة 

ویجعله  یحول الفقر دون تلبیة االحتیاجات األساسیة للفرد مما یخل بتوازنه الداخلي :الفقر - 9

یحس بالحرمان، وما ینتج عن ذلك من الحقد تجاه الطبقات الغنیة خاصة في غیاب أسالیب ووسائل 

  :التكافل االجتماعي، ومن ثم یعتبر الفقر من أهم أثار الحرب وذلك لآلتي 

  فقدان الكثیرین لسبل رزقهم.  

  توجیه نسبة كبیرة من الدخل القومي للمجهود الحربي.  

  یلحق باالقتصاد وبالبني التحتیة الدمار الذي.  

  1( .ارتفاع األسعار نتیجة لمخاطر النقل وندرة السلع( 

تتسبب الحرب في نشر ثقافة الحقد والكراهیة وعدم الثقة بین  :ازدیاد الصراعات القبلیة -10

األطراف المتصارعة والمتضررة،ویكون من الصعب إزالتها مهما بذلت من المجهودات، فالحواجز 

نفسیة التي تتركها الصراعات القبلیة قد تفوق آثارها كآفة التأثیرات األخرى،حیث من الصعب إزالة ال

  حقد وكراهیة في النفوس خاصة ألولئك الذین فقدوا ذویهم في تلك الحرب، وخاصة أن تلك التراكمات

  

   

                                                 

بالجامعات الحكومية بوالية  اآلثار النفسية واالجتماعية للحرب في دارفور كما يدركها طالب دارفور): 2009(الصادق، أميرة -1

  .جامعة اخلرطومالخرطوم، 
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النفسیة تنمو وتنتقل عبر األجیال، والبد أن تنفجر في یوم من األیام طالما هنالك عدم ثقة بین 

  )1( .الناس وعدم توفر مناخ للتعایش السلمي

  :اضطرابات ما بعد الحرب..المبحــث الثالث 

غالبًا ما تترك الحرب دمارًا علي الممتلكات واألرواح، وتؤثر في الحیاة النفسیة واالجتماعیة 

لكل أفراد المجتمع دون استثناء، كما أنها ال تحمل في أحشائها سوي األلم والموت والمعاناة لألبریاء 

والقلق وفقد عزیز أو قریب أو منزل یستظل  من المدنیین، واأللم النفسي لمن عاصرها وعاش الرعب

بظله ویجد نفسه في العراء، ویدفع جمیع أفراد المجتمع فاتورة هذه الحرب واالشتباكات المسلحة من 

  .أمنهم واستقرارهم النفسي

 تعریف اضطرابات ما بعد الحرب:  

صادم ال تعرض الفرد لحادث ( والتي تشیر إلي الصدمة النفسیة  سوف نبدأ أوًال بتعریف

یستطیع احتماله، مما یؤدي إلي ظهور أعراض مرضیة تختلف من شخص ألخر حسب خبرته وشدة 

تأثره بالمواقف وتوقعاته وردود فعل من حوله، وقد تظهر هذه األعراض بشكل فجائي أو بعد فترة من 

الفرد ألي تعرض ( ، كما یعرفها البعض بأنها )الوقت، وقد ال یذكرها البعض علي الرغم من وجودها

الخ، وال یشترط في .. شكل من أشكال اإلساءة والتعذیب، أو العقوبة القاسیة أو النزاعات المسلحة

حدوث الصدمة المواجهة بصورة مباشرة، فقد تكون بصورة غیر مباشرة عن طریق التلفزیون وتناقل 

 )2( ).اإلشاعات

طرابات التي تعقب وقوع االض(  اضطرابات ما بعد الصدمة بأنها ومن ثم یمكننا تعریف

الصدمة أو الحدث الصادم والتي تكون خارج مدى الخبرة المعتادة للفرد وتسبب له الكرب النفسي، 

 )3( ).وتكون استجابة الفرد فیها متصفة بالخوف الشدید والرعب والشعور بالعجز

اضطرابات ما فیرى الباحث أنه یمكن تعریفها قیاسًا علي تعریف اضطرابات ما بعد الحرب  أما

نتیجة معایشته ألحداث من حرب أو اشتباكات  االضطرابات التي یتعرض لها الفرد(بعد الصدمة بأنها 

مسلحة بشكل مباشر أو غیر مباشر نتیجة وجوده داخل نطاق هذه االشتباكات، مما جعله یواجه فیها 

  المحیطین به، فیحمل  أو الموت الفعلي أو التهدید به أو جرحًا خطیرًا أو التهدید الجسمي للذات

                                                 

كتاب حبوث املؤمتر العلمي دراسة وصفية علي طالب الجامعة،.. السمات الشخصية للمتعصب قبلياً  ):2015(عزب، ياسر محمد -1

  . 2015ديسمرب " / اجلامعة يف خدمة ا�تمع" جامعة الزيتونة / األول لكلية اآلداب والعلوم ترهونة 

  .مرجع سابق):2001(المعايير التشخيصية : الدليل التشخيصي واإلحصائي الرابع لالضطرابات النفسية-2

مطبوعات مركز األهرام دور ومهام األخصـائي النفسي فـي الكـوارث واألزمـات، ..كراسات إستراتيجية ):1992(طـــه  عبد الحليم،-3

  .القاهرة ،للدراسات اإلسرتاتيجية
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التي تثیر ذكریات  أو الناس وألیمة، ویحاول تجنب النشاطات واألماكن ذكریات متعاقبة حزینة

  ).والعجز والفزع، وصعوبة التركیز والحذر الزائد ما شاهده أو مر به، مع شعوره بالخوف

 العوامل المؤثرة في ظهور اضطراب ما بعد الحرب: 

ُوجد أن األشخاص المصابین باضطرابات نفسیة سابقة مثل  :العوامل المتعلقة بالشخص- 1

بهذا االضطراب، وقد اختلفت األبحاث حول تأثیر السن االكتئاب یصبحون أكثر عرضة لإلصابة 

ومعظمها لم تجد عالقة بین السن ومعدل حدوث اإلصابة، أما بالنسبة لجنس المصاب فقد أكدت 

 .بعض األبحاث أن النساء أكثر تعرضًا من الرجال الضطراب ما بعد الحرب

عن الشخص یلعب دورا مهما وجد أن شدة الحدث ومدى قربه أو بعده : عوامل متعلقة بالحرب- 2

في تحدید عواقبه، وتعرض الشخص لصدمات ضعیفة، ولكن متكررة یجعله أكثر عرضة لإلصابة 

باالضطراب عند تعرضه لصدمة أخرى ضعیفة، وكأن الصدمات المتكررة مهما ضعفت شدتها فإنها 

اث مؤلمة تدفع الشخص نحو الحافة أو إلى الحد الذي ال یستطیع معه أن یتكیف مع أي أحد

 .جدیدة

المتاحة للشخص والوقوف بجانب المصاب وتفهم حالته، فهذه المساندة : المساندة االجتماعیة- 3

 )1( .تمتص جزءًا هامًا من شدة األحداث وتساعد على مواجهة آثارها

 تشخیص أعراض اضطرابات ما بعد الحرب:  

اضطرابات ما بعد الحرب تبعًا اضطرابات ما بعد الصدمة بصورة منهجیة، ومنها  جرى دراسة

 لوضوح أعراضها وشیوعها ضمن الدلیل التشخیصي واإلحصائي لالضطرابات النفسیة والعقلیة

DSM2 ،وحددوا عامالن قد یجعالن الحدث صادمًا مثل الحرب ویسبب أعراض هذه االضطرابات ،

 :وهذین العامالن هما

 بالشخص أو بشخص آخر أن یكون الحدث تهدیدا بالموت أو إصابة خطیرة تلحق. 

  شعور قوي بالخوف والعجز والرعب عند الكبار، بینما عند األطفال تظهر عوارض سلوكیة أو

 .عصبیة مشّوشة 

وانتهى العلماء إلي أن اضطرابات ما بعد الحرب تنشأ علي أنها استجابة مرجأة أو ممتدة 

ة مهددة أو فاجعة، ویحتمل أن ، ویتصف بأنه ذو طبیع"مستمر لفترة قصیرة أو طویلة"لحدث ضاغط 

  یتسبب لدي أي فرد یتعرض لهفي حدوث مشاعر سلبیة كالضیق واألسى والحزن الشدید، بمعنى أنها 

                                                 

 .مرجع سابق  ):1992(طـــه   الحليم،عبد -1
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ردود فعل غیر طبیعیة لألحداث غیر العادیة أو الغریبة، ولكي یكون هناك تشخیص واضح 

لهذه األعراض یجب أن تكون األعراض موجودة ألكثر من شهر، ومستوي اإلجهاد یجب أن یكون 

  )1( .كبیرًا بما فیه الكفایة حیث تتأثر األنشطة الیومیة سلباً 

بمعنى أن الحرب ینجم عنها عالمات وأعراض نفسیة بعد عدة ساعات أو أیام من بدایة 

األعراض والعالمات الحرب، وینتهي معظمها قبل أن تتحول إلى مرض نفسي معین؛ ومن 

الغضب : ومن األعراض والعالمات االنفعالیةالعرق الزائد ونوبات الدوار والتنفس السریع،:العضویة

یحدث خلط في التفكیر، وانخفاض القدرة  :ومن الناحیة الفكریةالكتئاب والصدمة االنفعالیة،واألسى وا

االنسحاب من اآلخرین والصمت الطویل، وهناك أنواع  :ومن األعراض السلوكیةعلى االنتباه والتركیز،

 معینة من االضطرابات النفسیة األخرى التي تظهر في أثناء وجود تفجیرات أو قصف، أو بعد

  )2( .التعرض لهذا القصف أو بفترات قد تطول وقد تقصر

 :ومن أهم معاییر تشخیص الفرد ذو اضطرابات ما بعد الحرب ما یلي 

 .شاهد أو واجه أو تعرض بشكل مباشر للتهدید أو الموت أو إصابة خطیرة )1

 .استجاب ألحد أحداث الحرب بشكل من أشكال الخوف أو الرعب الشدید )2

إحساس بالتنمیل في (:ألحداث الحرب بـثالثة أعراض على األقل من اآلتيشعوره بعد معایشته  )3

قصور في / انخفاض في درجة الوعي بما حوله/ وهروب من الموقف/ رغبة في العزلة/ جسمه

 ).نسیان بعض الجوانب الهامة من أحداث الحرب/ ازدواجیة الشخصیة/ اإلدراك

تخیل واقعة انفجار أو قتل، (:د الصور التالیةتنتابه مشاهد الحرب بشكل دائم على األقل في أح )4

 ). أحالم مزعجة، هالوس بصریة أو سمعیة

األفكار، المشاعر، الحدیث، النشاطات ( یتجنب كل ما یثیر مشاعره ویذكره بوقائع الحرب مثل )5

 ).األماكن واألشخاص

صعوبة  صعوبة النوم، العصبیة،(:تظهر علیه أعراض مفرطة تدل على القلق وبشكل واضح مثل )6

 ).التركیز، االستجابة السریعة ألي مثیر

العزلة عن المجتمع، وعدم الذهاب للعمل أو المناسبات (یتجنب االنخراط في المجتمع  )7

 .)االجتماعیة

  

                                                 

  .مرجع سابق):2001(المعايير التشخيصية : الدليل التشخيصي واإلحصائي الرابع لالضطرابات النفسية-1

 .مرجع سابق :)1999(يعقوب، غسان -2
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  )1(.ال یكون االضطراب لدیه بسبب أي خلل فسیولوجي أو أي مرض عضوي )8

ویعتبر العامل الزمني مهم لتشخیص ما إذا كان الفرد یعاني من أعراض اضطرابات ما بعد 

؛ األعراض إلي )DSM-IV-R(التشخیصي لألمراض النفسیة والعقلیةالدلیل  الحرب، حیث یصنف

  :ثالثة أنواع حسب زمن التعرض للحدث الصادم كالتالي

 تستمر األعراض أقل من ثالثة أشهر :االضطرابات الحادة. 

 تستمر األعراض أكثر من ثالثة أشهر :االضطرابات المزمنة. 

 2(.التعرض للحدثتبدأ بعد ستة شهور من : االضطرابات المتأخرة(  

 :ذو اضطرابات ما بعد الحرب الفرد المراحل التي یمر بها

 وتتمیز باالنفعال الشدید والصراخ :مرحلة الرفض.  

 وتختلط فیها مشاعر النقمة والخوف :مرحلة اإلنكار.  

 یحاول االبتعاد عما یذكره بتفاصیل أحداث الحرب :مرحلة التجنب.  

 من البیئة المحیطة، وربما یسعي فیها للسیطرة علي قلقه بتناول  :مرحلة االنسحاب

  .المخدرات

 أي بین محاولة نسیان صدمة الحرب والتعامل معها : مرحلة التأرجح بین النكران والتبلد

  .بشكل سلبي

 وفیها یحدث التحسن في االستجابة والتكیف مع تطور العالج  :مرحلة التقبل واالحتواء

 )3(.والمساندة النفسیة

 مآل أعراض اضطرابات ما بعد الحرب: 

في أي سن عند األطفال أو الكبار، وقد تتأخر  أعراض اضطرابات ما بعد الحرب تظهر

أعراض هذه االضطرابات لما بعد انتهاء أحداث الحرب بأسبوع أو شهور أو سنوات قد تصل إلى 

البساطة، وقد تزداد خالل فترات إلي  ثالثین عامًا، وتتفاوت أعراض هذه االضطرابات من الشدة

   %40من المرضى یتم شفاؤهم، بینما % 30التعرض ألحداث مشابهة لما مر به، ولوحظ أن حوالي

  

  

                                                 

 .الكويت مكتبة اإلنماء االجتماعي،.،1استراتجيات التشخيص لما بعد األزمة، ط): 1993(منصور، طلعت -1
  

  .مرجع سابق):2001(المعايير التشخيصية : الدليل التشخيصي واإلحصائي الرابع لالضطرابات النفسية-2

 .مرجع سابق  :):1993(منصور، طلعت -3
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من المرضى %10تظل لدیهم أعراض متوسطة الشدة، و% 20تظل لدیهم أعراض خفیفة، و

  )1( .تسوء حالتهم أو تظل كما هي دون تغیر

  :ویرتبط التنبؤ بمآل حسن الضطرابات ما بعد الحرب في الحاالت التالیة

 الحاالت ذات البدایة السریعة. 

  أداء الشخصیة قبل اإلصابةكفاءة. 

 المساندة النفسیة االجتماعیة القویة. 

 غیاب األمراض العضویة والنفسیة األخرى. 

 2( .عالج الصدمة النفسیة الناتجة عن معایشة أحداث الحرب( 

  :التعایش النفسي.. المبحــث الرابــع

شتباكات المسلحة تؤدي الحوادث بالغة الخطورة كاألحداث الصادمة المصاحبة للحرب أو اال

الكالم غیر المترابط، وصعوبة التواصل الفكري، وعدم الراحة : ومنها إلي العدید من األعراض

والهیاج،وهلع وذعر وهروب،وغیرها من األعراض التي تؤذي الصحة النفسیة للفرد، وتهدد وجوده 

وقیمته إذا لم یتعامل معها بطریقة مناسبة،ولذلك یفید التدخل أو الدعم النفسي السریع عند مالحظة 

  . علي بعض األفراد مما عاصروا وعایشوا ویالت الحرب أو االشتباكات المسلحةمثل هذه األعراض 

  تعریف التعایش النفسي:  

أثناء أو بعد  یعني التعایش النفسي مساعدة األفراد على فهم الظرف أو الحدث الذي یمرون به

بمشاركتهم الحرب بشكل أفضل، وٕامدادهم بالمصادر وأسالیب التكیف المناسبة، وقد یكون الدعم 

وجدانیًا ومساعدتهم على التنفیس االنفعالي أو بتقدیم المعلومات ومساعدتهم على إعادة تنظیم أفكارهم؛ 

وهو ما یمكنهم من التخفیف التدریجي من اآلثار السلبیة للحرب، وتقلیل ما خلفته من أعراض نفسیة 

  .ةسواء من الناحیة الفكریة أو الوجدانیة أو الجسمیة أو االجتماعی

النصح وتقدیم الحلول الجاهزة لمشكالت الفرد،  وال تقتصر عملیة التعایش النفسي على إعطاء

تحدث فیها تعدیل لبنیة الذات لدى الفرد في إطار األمن الذي توفره  بقدر ما تشیر إلي العملیة التي

وتمكینه  بشكل جدیدالمرشد أو المعالج النفسي، والتي یتم فیها إدراك الخبرات المستبعدة  العالقة مع

  )3( .من التخلص من كل صور األحداث غیر السارة أو الصادمة المرتبطة بأحداث ووقائع الحرب

  

                                                 

  .مرجع سابق :)2012(أحمد، عبدالباقي دفع اهللا وآخرون -1

  .مرجع سابق  :)1992(سهل، راشد -2

 .، القاهرةجامعة عني مشس، رسالة ماجستري غري منشورة. االجتماعيةوالمساندة النفسية و استراتيجيات التعايش  ):2012(هناء ،أحمد-3
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  أهمیة التعایش النفسي:  

التعایش النفسي مع حدث أو صدمة طبیعیة یختلف عن التعایش مع صدمة من صنع 

اإلنسان مثل الحروب، لما لها من آثار نفسیة واجتماعیة واقتصادیة سلبیة، فصدمة الحرب تصیب 

ورجال، لذلك فالمعاناة تكون أكبر، ومن ثم یعد التعایش  جمیع أفراد المجتمع أطفال وكبار نساء

النفسي مع اضطرابات ما بعد الحرب أشبه بتحصین نفسي وعالجي لمشكالت قد یبقى أثرها لشهور 

بل لسنوات، إذا لم یتم التدخل المبكر المناسب لخدمات الدعم والمساعدة النفسیة لمن یعانون من هذه 

  .االضطرابات

یش النفسي تحت ما یسمي بآلیات الدعم النفسي االجتماعي عند مواجهة وقد یدخل التعا

األزمات، والذي یعد من مجاالت اإلرشاد قصیرة األمد، وعادة ما یأخذ فترة شهر إلي ثالثة أشهر، 

ویكون التركیز علي مشكلة محددة غالبا ما تسبب للفرد شعورا دائما بالصدمة لعدم القدرة علي التغلب 

  )1( .أن مثل هذه الخبرة تؤدي أیضًا إلي مزید من المعاناة النفسیة  علیها ، حیث

أن نالحظ أن الزمن ال یشفي من ذكریات وآثار الحرب، لذلك یجب مساعدة األفراد  ویجب

الذكریات السیئة، وذلك بتوفیر الدعم والمساندة النفسیة الالزم لهم،  على التعبیر عن معاناتهم ومواجهة

أن كل ثقافة لها طریقتها الخاصة في التعامل مع التجارب المؤلمة، فلكل شعب مفاهیم والجدیر بالذكر 

مختلفة للغایة حول االضطرابات النفسیة، كما أن الكثیرین یعتمدون أیضًا على الظروف األسریة للفرد، 

 وذلك فضًال عن عمره وطبیعة تعرضه لألحداث الصادمة، لكن المالحظ أن هناك عامل واحد یعتبر

هامًا في جمیع الثقافات، وهو التماسك األسري واالجتماعي، ودرجة الرعایة والدعم الذي یتلقاه الفرد، 

حیث أن االنفصال عن المحیط األسري یعتبر أحد أخطر الصدمات التي یمكن للحروب أن تتسبب 

  )2( .من الحرب نفسها بها، والسّیما بالنسبة لألطفال والمرهقین، وذلك ألنه غالبًا ما یكون أكثر إیالماً 

وقد أخذت أسالیب عالج اضطراب ما بعد الصدمة واضطرابات ما بعد الحرب بشكٍل خاص 

طریقها في علم النفس للمرة األولى بعد الحرب العالمیة األولى، لعالج الجنود والمدنیین المتضررین 

د یوم، لیحتوي أشكاًال عدیدة نفسیًا من الحرب وآثارها، ومنذ ذلك الحین أخذ العالج بالتطور یومًا بع

وطرقًا شتى هدفها حمایة الفرد من ذكریاته المؤلمة وٕاعادة تأهیله في الواقع والمجتمع، وكان من أشهر 

هذه األسالیب العالجیة؛ العالج المعرفي أو العالج المعرفي السلوكي، وكال العالجان یقومان على 

  ا إلى أفكار أكثر إیجابیة متصالحة مع الواقع، من تغییر أفكار وسلوكیات المریض السلبیة وتحویله

                                                 

  .مرجع سابق  ):1992(طـــه   عبد الحليم،-1

 .مرجع سابق :)2006(عبد الخالق، أحمد -2
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مع جماعي مع أشخاص عانوا وعایشوا عدیدة متنوعة تكون بشكٍل فردي أو  خالل جلسات

نفس التجربة المؤلمة غالبًا، یعمل المعالج من خاللها على مساعدة المریض إلدراك تصرفاته وأفكاره 

  )1( .الحالیة والعمل على تغییرها بطریقة تساعد في معالجة التجارب النفسیة األلیمة بطرٍق مختلفة

  آلیات التعایش النفسي:  

 الحرب التعایش النفسي في أبسط تعریف لها في إمداد الفرد الذي تعرض ألحداثتشیر آلیات 

أو االشتباكات المسلحة بالدعم والمساندة النفسیة الالزمة، ومساعدته على التنفیس عما یجول بخاطره، 

 ومساعدته كذلك على إعادة تنظیم أفكاره، من خالل استبصاره بالخبرة التي مر بها؛ وهو ما یمكنه من

التخلص التدریجي من آثارها، وتقلیل أو عالج ما خلفته من اضطرابات أو تشویهات فكریة أو 

 .انفعالیة

التعایش النفسي غالبًا أخصائي نفسي مدرب؛ حتى یتمكن من التعامل  هــذا ویقوم بتقدیم آلیات

ة، ثم عالج ما مع ضغوط األفراد بطریقة حرفیة ومهنیة سلیمة، فمن المفترض أنه یقوم بتشخیص الحال

یمكنه في حدود خبرته وتأهیله العلمي، أو التحویل للمختص لو كان هناك ما یخرج عن قدرته على 

ومن أهم آلیات التعایش النفسي مع اضطرابات ما بعد الحرب . .التعامل معه كالتحویل للطبیب النفسي

  :ما یلي

  إحداث التعایش النفسي لدي األطفال.. أوًال:  

 :األطفال أثناء الحربالتعامل مع - 1

یختلف التعامل مع األطفال وقت الحرب عن التعامل مع الكبار، وذلك من حیث األعراض 

التي تظهر علیهم وكذلك من حیث الطریقة التي یجب علینا إتباعها في التعامل مع ما یظهر علیهم 

 :ب منهامن أعراض، ویرجع اختالف طریقة التعامل مع األطفال عن الكبار إلى عدة أسبا

  انخفاض قدرة الطفل على التعبیر، بمعنى أنه ال یعرف كیف یعبر عن آالمه وما یعانیه في صورة

 .كلمات أو ألفاظ لغویة، لذلك البد من تنویع أسالیب التواصل معه

  أن تدخلنا في مساندة وتعایش الطفل نفسیًا مع اضطرابات ما بعد الحرب ومساعدته على التخلص

هتها بصورة إیجابیة وسرعة التوافق مع الظروف الجدیدة، كل هذا رهن بشعور من أعراضها ومواج

الطفل باألمان، فلذلك علینا إشعاره باألمان من خالل مساعدته، وعدم التخلي عنه، واالجتهاد في 

 .توصیل كلمات وتعبیرات وٕاشارات تجعله یشعر بتقبلنا له

  

                                                 

 .مرجع سابق :)1999(يعقوب، غسان -1
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 من خوف، یمكن تفسیره  أن ما یظهره الطفل من عالمات ومؤشرات ظاهرة كالبكاء أو ما یظهره

تألمه وتكرار روایة ما شاهده، وال نطلب نخشى من بكاء الطفل وتعبیره عن  بأكثر من دافع، وأال

منه في أول األمر التوقف عن ذلك، بل العكس لو الحظنا طفال ال یظهر أي عالمات حزن أو 

 .انفعال بما حدث یجب أن نساعده على البكاء والتحرر مما بداخله

 ینا أن هناك بعض األطفال ال یمكننا مساعدته علي التعایش، لخطورة وضعه وحالته لذلك عل

إحالته إلي طبیب نفسي أو معالج مختص، إنقاذًا للطفل من مزید من التدهور، وذلك مثًال عندما 

نرى طفًال یرفض التحدث رغم اجتهادنا معه، مع استمراره في البكاء ورفضه للطعام أو التحدث، 

 )1( .كل ذلك نذیر بسوء حالة الطفل خاصة مع معرفتنا باستمرار الحالة لعدة أیام أو أكثر

  :التواصل مع الطفل كیفیة- 2

البد من إتقان طریقة للتفاعل مع الطفل یمكننا من خاللها إقامة عالقة تفاعلیة إیجابیة یشعر  

فیها الطفل معنا باألمان والراحة، فنتمكن من تقدیم العون له، ولذلك عند تكوین عالقة مع الطفل یجب 

 :علینا أن نأخذ ما یلي في االعتبار

  یجب أن نشعر الطفل بمدى رغبتنا في مساعدته، ولذلك البد أن نكون صادقین في تقدیم ید

 . العون والمساعدة له

  یجب أن نحاول جذب الطفل باستخدام بعض األشیاء المحببة لألطفال في بدایة األمر لجذب

 .انتباهه لنا

  ذلك یخرجهم من الحالة یجب عند تواصلنا مع األطفال أن تعبر مالمح وجهنا عند الفرح، فإن

 .التي تؤثر علیهم

  ال مانع من لمس الطفل في أثناء الروایة أو اللعبة التي نمارسها معهم وذلك بهدوء وبدون افتعال

 .حتى یشعر باألمان والقرب

  یجب أن نسمح للطفل بالتحدث حتى لو كان حدیثه یبدو غیر متماسك، فلیس هدفنا في هذه

 .فحصهالمرحلة هو تشخیصه أو 

  یجب أن تأخذ في اعتبارنا عند إقامة عالقة جیدة بالطفل، خصوصیة كل طفل حسب طبیعة

 )2( .شخصیته

  

  

                                                 

  .جملة الرسالة الرتبوية املعاصرة، عمان، األردن األطفال،اضطراب الشدة ما بعد الصدمة لدي ): 2002(ان ــعـــــز، إيم-1

 .مرجع سابق :)2005(داليا عزت  ،مؤمن-2
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 :آلیات التعایش النفسي مع األطفال - 3

المقصود به مساعدة الطفل على التعبیر عما بداخله من معاناة وٕاخراجها خارج نطاق ذاته 

حتى ال تظل حبیسة لدیه تهدم في حالته النفسیة وفي قدراته على التوافق أو االندماج مرة أخرى في 

  :ة الجدیدة، ویتم ذلك من خالل آلیات هيالحیا

 :آلیـــــة الرســـــــم -أ

یفید استخدام الرسم للتعبیر عن الحالة الراهنة للطفل، كما یمكننا استخدامه في صورة تعلیمیة 

لتغییر أفكار األطفال، فبعد أن یعبروا عن أنفسهم،یمكن تعلیمهم وضع رسومات أكثر تفاؤًال، فبدًال من 

األرض الخاویة من الزرع، نعلمهم في صورة مجموعات كیف یرسمون علیها بعض الزهور أو رسوم 

وضع زرع؛ كذلك رسوم البناء بدًال من الهدم وهكذا، فمن ناحیة سوف تشغلهم فكرة التعلم لشيء جدید، 

ومن ناحیة أخرى سوف تجعلهم یعملون في مجموعات، وهو یخلق نوع من التفاعل یخرج الطفل من 

ته الذاتیة ویشعر بأنه لیس وحده، بل هناك أطفال آخرون مثله، فیشعر بأن الهم واحد ومقسم على أزم

  .المجموعة، فعلى الرغم من أنه رسم فإنه اتضح ما لذلك من تأثیر إیجابي على نفسیة الطفل

  :آلیــــة اللعـــــــــب - ب

للطفل، فیمكننا وضع األطفال في اللعب لها أیضًا تأثیر إیجابي على الحالة النفسیة  آلیة

مجموعات وتعلیمهم ألعابا جدیدة أكثر اعتمادًا على المجموعة،وال یتم ذلك إال بعد أن ینفس هو عما 

بداخله باختیاره للعبة التي یراها ویمارسها وحده،ثم تدریبهم على تقسیم األدوار، والهدف من ذلك أن 

أن له دورًا، وأن هناك حیاة مرة أخرى یمكن أن یشارك  یتفاعل مع اآلخرین، ویعاود االندماج، ویري

فیها بدور ما، ویأتي ضمن األلعاب أن یروي كل طفل قصة أو حكایة أخرى بها نجاح أو انتصار، 

نعطهم مثًال على ذلك، بحیث تتداخل قصة النجاح واالنتصار مع القصة أو المشاهد التي تعرض لها، 

  .ته النفسیةفتقلل من حدتها وتأثیرها على حال

  :آلیــــة التمثیل أو السیكودراما -ج

المقصود بالسیكودراما هو مساعدة األطفال على عمل مسرحیة تمثیلیة، یعبرون من خاللها 

عما یشاءون وتصلح لألطفال من عمر المدرسة، فیطلب منهم تجهیز المسرحیة من حیث التألیف 

د بأي شيء ال في الموضوع وال في طریقة التقدیم، وتحدید األدوار كذلك القیام بتمثیلها، دون التقی

وسوف نرى من خالل اختیارهم أكثر الموضوعات إلحاحًا على مجموعة األطفال، ثم نجعلهم یختارون 

فیما بینهم األدوار األكثر مناسبة لكل طفل منهم، وحتى لو كانت المسرحیة أو العمل الفني ال یسمح 

  ه، بمعنى أن الدور الواحد طلب أكثر من طفل أداءه، فال مانع من لكل طفل بأخذ الدور الذي یرغب فی
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مرات لیلعب كل طفل الدور الذي یرغب فیه، ألن ذلك  ذلك فیعاد عرضها أو تقدیمها عدة

سوف یجعله یعبر من خالل الدور عن حاجاته ومعاناته، ویضیف له بشكل ربما یبدو مختلفًا من طفل 

  )2) (1( .آلخر

  آلیات التعایش النفسي مع الكبار :ثانیًا:  

 :التعامل مع الكبارأثناء الحرب- 1

  لألفرادالذین یعانون من اضطرابات ما بعد الحرب فرصة یجب أن نجعل من مقابلتنا

 .الستخراج الصدمات الدفینة والحزن المبكر

  بعض األفرادقد یكون في حالة نفسیة مزریة تجعله ُمستثارًا وعصبیًا، وقد یصدر منه تصرف

أو سلوك غیر مرغوب فیه، ودورنا هنا أن نستوعبه ونهدئ من حالته وهذا هو أفضل دعم 

 .هذه اللحظة نفسي في

  حینما نستمع إلى من نحاول مساعدته ونقدم الدعم له، قد ال تكون جمیع األعراض ظاهرة

یجب أن نركز علي  أمامنا من خالل المالحظة أو حتى من خالل كالمه معنا، في هذه الحالة

 )3( .أكثر األعراض التي تبدو علیه ویتكلم بها

  : ــــاركیفیة التواصل وتكوین عالقات مع الكب  - 2

 معهم، وأننا أتینا لنطمئن علیهم ونقف  یجب أن نقدم أنفسنا لهم ونشرح لهم سبب وجودنا

 .بجانبهم

  فهذا ) أو عنهم(یجب أن نتعرف علیهم جیدًا، وأن نستخدم أسماءهم عند الحدیث معهم

 .یعطیهم إحساس باالهتمام 

 م جیدًا، وأن تكون لغة أجسامنا كما یجب علینا أن نقرأ لغة الجسد جیدًا، بمعني أن ننصت إلیه

 .ومالمح وجوهنا تعبر عن تفهمنا لحالته

  االستماع الفعال؛ بمعني أن تعطي الفرد فرصة كي یعبر عن رأیه، وتشعره أنك ترید أن تستمع

 )4( .إلیه

 :آلیـــات التعایش النفسي مع الكبــــار - 3

معهم،  لهم ونذكر لهم سبب وجودنایجب أن نقدم أنفسنا : آلیة تكوین عالقة اتصالیة جیدة - 1

  .نطمئن علیهم ونقف بجانبهم، ونخاطب كل شخص باسمه ونذكر لهم أسمائنا ومهنتنا وأننا أتینا

                                                 

  .مرجع سابق  ):1992(طـــه   عبد الحليم،-1

  .مرجع سابق ):1999(يعقوب، غسان -2

  .مرجع سابق  ):1991(النابلسي، محمد أحمد -3

 .مرجع سابق :)2005(داليا عزت  ،مؤمن-4
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للحرب تأثیر مدمر حیث تسبب شرخًا في البناء : آلیة توفیر اإلحساس باألمان والطمأنینة - 2

یجب أن نشعر الفرد باألمن والطمأنینة، وأنه یستطیع تجاوز ما مر به  النفسي لإلنسان، لذلك

 .بإرادته وعزیمته

المساندة عن قرب تساعد األفراد الذین یعانون من اضطرابات :ساسیةآلیة تلبیة االحتیاجات األ - 3

 ..ما بعد الحرب من تجاوز آالمهم النفسیة، ومن المهم توفیر الدعم النفسي لهم بكل ما یتضمنه

الفرد الذین یعانى من اضطرابات ما بعد الحرب، یكون : آلیة إبعاد الفرد عن مصدر الخطر - 4

نبعده عن كل مناخ عدواني، حیث ُیصاب كثیر من األفراد أثناء القصف في حالة صدمة وعلینا أن 

 .)1(بحالة غضب واستثارة وربما هیاج، وهنا علینا أن تهیئة مناخ آمن وهادئ

بمعني إعطاء الفرصة لألفراد الذین یعانى من اضطرابات ما بعد : المناقشة الجماعیة آلیة - 5

للتنفیس عما بهم، مع حسن االستماع إلیهم، فالمناقشة بین األفراد  كوسیلة الحرب أن یتحدثون معا،

. قد یخلق شعورًا داخل كل منهم باالنتماء للمجتمع اإلنساني، وأن هناك من یشاركهم اإلصابة واأللم
)2( 

 طرق الحد من أعراض اضطرابات ما بعدالحرب:  

  ًبالنسبة لألطفال.. أوال: 

وعدم األمان ، لذلك على اآلباء والمدرسین مالحظة الحرب تجعل األطفال یشعرون بالخوف  .1

 .ذلك للتدخل في الوقت المناسب

ردود أفعال األطفال مختلفة؛ فمنهم من یتأثر نفسیا بعد الكارثة مباشرة، والبعض اآلخر یظل  .2

 .في حالة جیدة لمدة أسابیع أو شهور، ثم یبدأ في االضطراب النفسي

م جدًا، مثل وضع الطفل في حضن أمه وتهدئته بالكالم، طمأنینة الطفل وقت وقوع الكارثة مه .3

وبالنسبة لألطفال األكبر سنًا یجب الرد على أسئلتهم بكل أمانة عن الوضع، مع األخذ في 

 .االعتبار عدم الشرح التفصیلي الذي یرعب األطفال

ویجب یجب تشجیع الطفل لكي یبتعد عن عواطفه وانفعاالته بالكالم أو المناقشة أو الرسم،  .4

 .إبعاد األطفال بقدر اإلمكان عن وسائل اإلعالم التي تعرض وتتحدث عن تفاصیل الحرب

یجب تقلیل الواجبات المدرسیة، وتشجیع الطفل على اإلبداع والتفكیر، وٕاعطاءه فرصة للعب  .5

 )3( .والرسم للتنفیس االنفعالي

  

                                                 

  .مرجع سابق  ):1992(طـــه   الحليم،عبد -1

  .مرجع سابق :)2005(داليا عزت  ،مؤمن-2

 .مرجع سابق  :)2001(نصار، كريتين -3
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  ًبالنسبة للكبــــــار.. ثانیا: 

 .تشجیع الفرد لیتحدث مع أي شخص عن غضبه والمشاعر واألحاسیس التي بداخله .1

 .المختصة بالصحة النفسیةتشجیع الفرد علي طلب المساعدة واستشارة المؤسسات  .2

إشعار الفرد بأنه غیر مسئوال عن األحداث، ولیس هناك مانع من أنیكون له دور فاعل في  .3

 .مساعدة غیره

تشجیعه علي النشاط والتفاعل االجتماعي والمشاركة الفعالة، لتجنب الضغوط النفسیة التي  .4

 .یمكن أن تحدث له نتیجة الحرب

 )1( .األصدقاء والعائلة لتخفیف األعباء والضغوط النفسیة تشجیع الفرد علي قضاء وقته مع .5

 خـالصــة:  

كونها آثارًا  الحرب تترُك آثارًا عدیدة أكثر تعقیدًا مما نتخیل، تتعدىأن  ىنخلص مما سبق إل

جسدیة أو عضویة، لتمتد إلى أثاٍر اجتماعیة ونفسیة بحق المدنیین األبریاء باإلضافة إلي العسكریین 

سنین طویلة حتى بعد أن تشفى الجراح وتختفي، لذلك  شاركوا فیها، هذه اآلثار قد تبقى وتمتدالذین 

آلیات التعایش النفسي داخل أي مجتمع یمر بحالة حرب أو اشتباكات مسلحة، في حمایة  تكمن أهمیة

اإلضافة أفراده من اإلصابة باضطرابات ما بعد الحرب والوقوع فریسة لالضطرابات النفسیة األخرى، ب

كون آلیات التعایش النفسي تمثل أسالیب وقائیة، تزود هؤالء األفراد بالمهارات النفسیة الالزمة،  ىإل

بتدریبهم علي خبراتهم المؤلمة قبل تفاقم اضطراباتهم النفسیة؛ وذلك  ىالتغلب عل ىوتساعدهم عل

 ىیة اإلیجابیة في النظر إلالصالبة النفسیة، وتحسین مفهوم الذات، والتفكیر العقالني وتبني الرؤ 

من األسالیب الوقائیة  األحداث، وعدم تضخیم األمور، واالبتعاد عن التفكیر السلبي وغیرها

  .والعالجیة

  التوصیات:  

یل ونشر قد تفید في تفع التي من شأنهاتقدیم عدد من التوصیات  نستطیع من خالل ما سبق

أفراد المجتمع الذین عاصروا ویالت الحرب، وأصبحوا عرضة لإلصابة  ىآلیات التعایش النفسي لد

  .وذلك لمنع وقوع مزید من المعاناة والمآسي النفسیةباضطرابات ما بعد الحرب، 

  ًضرورة تكوین فرق دعم ومساندة نفسیة تسعى لالهتمام بمن تأثروا بالحرب نفسیًا وجسمیا 

 المدارس والجامعات لمساعدة الطالب الذین  ضرورة تفعیل دور األخصائیین النفسیین داخل

  .یعانون من اضطرابات ما بعد الحرب وتقدیم الدعم النفسي واالجتماعي لهم

  ،ضرورة التدخل المبكر ببرامج اإلرشاد والدعم النفسي وقت وقوع الحرب واالشتباكات المسلحة

 .بما یحقق نجاحًا وفائدة أكثر من أي وقت

                                                 

 .مرجع سابق  :)2002(عـــــز، إيمان -1
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  ضرورة عمل برامج توجیهیة وٕارشادیة في المناطق التي تشهد حروب واشتباكات، للتعریف

 .نفسیة واجتماعیةبمخاطر هذه الحروب وما یصاحبها آثار 

 تفعیل دور وسائل اإلعالم المسموعة والمرئیة في زیادة وعي المجتمع باآلثار السلبیة للحروب 

 .واالشتباكات المسلحة وسبل الوقایة والعالج المناسبة لها

  ضرورة قیام مؤسسات الدولة الصحیة والتعلیمیة واإلعالمیة بدور فعال في إحداث التعایش

د الذین یعانون من اضطرابات ما بعد الحرب، من خالل مساعدتهم على النفسي لدي األفرا

استیعاب األحداث الدامیة والتعامل معها بشكل تكیفي من خالل إعطاء المعنى اإلیجابي لها 

 .من وجهة نظر علمیة سلیمة

 المقترحات:  

 یري الباحث أن موضوع البحث في حاجة إلي دراسات نفسیة مستفیضة لدراسته من جوانب

  :متعددة مثل

 واآلثار  إجراء المزید من البحوث والدراسات لمعرفة المزید عن اضطرابات ما بعد الحرب

  .المترتبة علیها 

 أفراد  علي تصمیم برامج إرشادیة مبتكرة للتخفیف من حدة هذه االضطرابات وآثارها

 .المجتمع

  المتخصصین ممن إنشاء هیئة وطنیة للدعم النفسي واالجتماعي، تضم في عضویتها جمیع

لهم خبرة الممارسة النفسیة واالجتماعیة، لتقدیم كل أشكال الدعم النفسي واالجتماعي ألفراد 

 .المجتمع وقت السلم والحرب بما یواكب أخر المستجدات في هذا المجال

  ساعة یقوم بتقدیم لدعم النفسي السریع في حالة الطوارئ  24إنشاء خط ساخن علي مدار

 .ة احتیاجات األفراد في وقت السلم والحربالنفسیة، وتلبی

  المراجــع والمصـــادر

  :المراجع العربیة.. أوالً   

اآلثار النفسیة للحرب علي المجتمع اللیبي، تقریر المنظمة ): 2017(أبو السعود، سمر كمال  .1

 .اللیبیة للسیاسات واالستراتیجیات، طرابلس

راب ما بعد الصدمة وسط األطفال والمراهقین اضط): 2012(أحمد، عبدالباقي دفع اهللا وآخرون  .2

بمعسكرات النازحین بوالیة غرب دارفور، مجلة دراسات افریقیة، جامعة إفریقیا العالمیة، ع 

 .، الخرطوم )46(

رسالة ماجستیر . استراتیجیات التعایش والمساندة النفسیة واالجتماعیة ):2012(أحمد، هناء .3

 .القاهرة، جامعة عین شمسغیر منشورة، 
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الخبرات الصادمة وعالقتها ببعض أعراض االضطراب وبعض السمات ): 2004(حجازي، هاني  .4

یة لدي أطفال شهداء انتفاضة األقصى، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، الشخص

 .الجامعة اإلسالمیة، غزة

): 2001(المعاییر التشخیصیة : الدلیل التشخیصي واإلحصائي الرابع لالضطرابات النفسیة .5

 .، مكتبة المنار اإلسالمیة، الكویت1ترجمة أمینة السماك وعادل مصطفى، ط

الصغار في الظروف الصعبة والنزاعات، لجنة التألیف والتعریب ): 2007(ام لطفي الزین، هی .6

 .الشویخ، جامعة الكویت، الكویت

اآلثار النفسیة واالجتماعیة التي خلفها الغزو العراقي علي أطفال الكویت، ):1992(سهل، راشد  .7

 .تیة، الكویتبحث مقدم إلي المؤتمر التربوي الحادي والعشرون، جمعیة المعلمین الكوی

اآلثار النفسیة واالجتماعیة للحرب في دارفور كما یدركها ): 2009(الصادق، أمیرة مصطفى  .8

 ،طالب دارفور بالجامعات الحكومیة بوالیة الخرطوم، جامعة الخرطوم، الخرطوم

دور ومهام األخصـائي النفسي فـي الكـوارث .. كراسات إستراتیجیة ):1992(طـــه  عبد الحلیم، .9

 .القاهرة. واألزمـات، مطبوعات مركز األهرام للدراسات اإلستراتیجیة

 .الصدمة النفسیة، دار اقرأ للنشر والتوزیع، القاهرة): 2006(عبد الخالق، أحمد  .10

األطفال في لیبیا هم أیضًا ضحیة الحروب، العربیة ): 2016(العربي، محمد  .11

  africa/libya-http://www.alarabiya.net/ar/north.نت

اضطراب الشدة ما بعد الصدمة لدي األطفال، مجلة الرسالة ): 2002(عـــــز، إیمان  .12

 . التربویة المعاصرة، عمان، األردن

دراسة وصفیة علي .. السمات الشخصیة للمتعصب قبلیاً ): 2015(عزب، یاسر محمد  .13

جامعة الزیتونة / طالب الجامعة،كتاب بحوث المؤتمر العلمي األول لكلیة اآلداب والعلوم ترهونة 

  . 2015دیسمبر " / الجامعة في خدمة المجتمع" 

جتمع اللیبي بین الواقع خدمات اإلرشاد والعالج النفسي في الم):2015(عزب، یاسر محمد  .14

دور العلوم " جامعة طرابلس/ یة اآلداب كتاب بحوث المؤتمر العلمي األول لكل ،والمأمول

 .2015مایو " /  اإلنسانیة في معالجة قضایا المجتمع

اضطرابات ما بعد الصدمة لدى األطفال النازحین من مناطق ): 2017(عزب، یاسر محمد  .15

دراسة میدانیة، كتاب بحوث المؤتمر الدولي الثاني الذي تنظمه مؤسسة .. االشتباكات المسلحة

 .2017مایو " / التداعیـات والصراعـات.. كلفـة الصـراع في لیبیــا"اهر الزاوي الخیریة الشیخ الط

مكتبة اإلنماء .،1استراتجیات التشخیص لما بعد األزمة، ط): 1993(منصور، طلعت  .16

 االجتماعي، الكویت
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. الصحة النفسیة في مواجهة الكوارث): 2005(مؤمن، دالیا عزت  .17

http://www.maganin.com/palestine/articl 

الصدمة النفسیة، علم نفس الكوارث والحروب، دار ) : 1991( النابلسي، محمد أحمد .18

 .العربیة، بیروت النهضة

 .، طرابلس لبنان1واقع الحرب وانعكاساتها علي الطفل، ط): 2001(نصار، كریتین  .19

اضطراب : سیكولوجیا الحروب والكوارث ودور العالج النفسي): 1999(یعقوب، غسان  .20

  .الفارابي، بیروتضغوط ما بعد الصدمة، دار 

 :المراجع األجنبیة.. ثانیـاً 

21. Ali, Fathi and Others (2015):Consequences of Torture and Organized 
Violence Libya Needs Assessment Survey/ Dignity Danish Institute Against 
Torture. 

http://www. Dignityinstitute. org/media/ 2065868/pubseries_ libyafinal.pdf  
22. Bodalal, Z. and Others (2014): Prenancy Outcomes in Benghazi, Libya, 
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 دور وسائل اإلعالم يف تشكيل الوعي خبصائص الطفل التوحدي

  من وجهة نظر أولياء األموروطرق التعامل معه  

  )(رزةة فرج سعد خرازهر .أ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :المقدمة

رى أسماء وأمراض واضطرابات لم نسمع عنها، وعانى اإلنسان عبر تظهر بین فترة وأخ

العصور من حاالت اإلعاقة واالضطرابات عبر مراحل عمریه مختلفة، وقد ظهر بعضها قبل 

من مراحل نموه، واالهتمام بفئة األطفال سیعود  مرحلةوتعد السنوات األولى من حیاة الفرد أهم الوالدة،

م ولمجتمعهم، ومن االضطرابات التي ظهرت ومازالت مبهمة وغامضة، والتي بالدرجة األولى بفائدة له

  )1(".التوحد"تصیب األطفال، هي اضطراب 

ما أن انتشار االضطرابات السلوكیة في أي مجتمع من المجتمعات یعتبر من الظواهر 

المجتمع اتجاه هذه المقلقة، فهي تؤثر علي اندماج أفراده وتواصلهم مع اآلخرین، كما أن نظرة أفراد 

االضطرابات هي نظرة سلبیة، وذلك نظرا لعدم وجود وعي بكیفیة التعامل مع هذه الفئات من 

المجتمعین، وهنا یبرز دور اإلعالم في زیادة وعي األفراد في المجتمع للتعامل مع العدید من الظواهر 

  )2(".اضطراب التوحد"السلوكیة ومنها 

نمائي یصیب الطفل في الثالث سنوات األولى من حیاته، وقد عرف التوحد بأنه اضطراب 

  )3.( وتتضح أعراضه لألهل خالل هذه الفترة

وعندما تكتشف األسرة  اضطراب أو إعاقة أحد األطفال فیها،فهذه تعد مرحلة حاسمة تؤدي 

 إلى تغییر جدري في المسار النفسي، االجتماعي، االقتصادي، السلوكي لألسرة عامة ولألم واألب

خاصة،وهذا االكتشاف یضع أولیاء األمور أمام واقع مر، خاصة إذا كان الطفل مصابا بالتوحد لكونه 

  )1( .وتعقیدا  خطورةمن أكثر االضطرابات 

والوالدین هما أول من یتلقى الصدمة بعد مرحلة التشخیص، وربما یعیشان مراحل الرفض 

  األمر بهم إلي تقبل الحالة، ویعتقد بعض أولیاء واإلنكار للحالة والتنقل من طبیب ألخر إلى أن یصل 

                                                 
)  (محاضر، جامعة المرقب، كلیة اآلداب والعلوم مسالته، قسم التربیة وعلم النفس. 

جامعة محمد . الخصائص النفسیة واالجتماعیة للطفل التوحدي من وجهة نظر المربیات " ماجستیردراسة ): 2014(مدلل، شهرزاد  )1(

  .8،كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة ،ص ) بسكرة(خیصر، 

رنت لألزمة الصحیفة السعودیة علي شبكة اإلنت. اتجاهات النخبة االقتصادیة السعودیة نحو معالجة الواقع ). 2009(المدني، أسامة غازي )2(

  .7المالیة العالمیة ،ص

  .1دور األسرة في تأهیل طفل التوحد، مركز دبي للتوحد ،ص) :2014(عبد الخالق، محمد))3(
جامعة البویرة، قسم العلوم . الضغط النفسي واستراتیجیات المواجهة  لدى أم الطفل التوحدي) : 2013-(دعوة وسنوفي، سمیرة ونوره  ) (1

دور أنشطة اللعب الجماعیة في تنمیة التواصل لدى األطفال المصابین بالتوحد ، جامعة الملك عبد العزیز، كلیة .عیة اإلنسانیة واالجتما

  ..5المعلمین، محافظة جدة، ص

  مجلة القلعة                             دور وسائل اإلعالم في تشكیل الوعي بخصائص الطفل التوحدي                                          
 )12(العدد                                 وطرق التعامل معھ من وجھة نظر أولیاء األمور                                                         
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االستقاللیة، (ألمور أن المشروع الذي یربطهم بطفلهم اهتز إلى األبد وعلیه قد تدفن أغلب رغباتهم،ا

ء األمور بخصائص طفل التوحد یؤثر في تعاملهم بالشكل ، وضعف وعي أولیا)العاطفیة، المهنیة

   .)1(الصحیح مع الطفل نتیجة للجهل وعدم الثبات بطرق التعامل معه

وتوعیة الوالدین بخصائص طفل التوحد تهدف إلي خلق موازنة تساعدهم على تنمیة مهارات 

ر عن المشاعر، وكذلك الطفل التوحدي التواصلیة كطلب األشیاء وجذب االنتباه والرفض والتعبی

تبصیرهم بكیفیة التعامل مع طفلهم التوحدي سواء بالقراءة واالطالع، أو حضور دورات تدریبیة حتى 

   .)2(یكونوا مؤهلین لمساعدة هذا الطفل 

ومن هنا جاء دور وسائل اإلعالم لما لها من أهمیة كبیرة في توعیة المجتمع بهذا االضطراب 

  .لطفل التوحدي وزیادة وعي أولیاء أمور ا

إذ یجب علي وسائل اإلعالم أن تعمل جاهدة علي توعیة المجتمعات من خالل البرامج 

المختلفة التي تسهم في زیادة الوعي والتثقیف والتعلیم والتربیة والتوجیه، كما تعمل علي لفت االنتباه 

خه وروحه فهو ، والخبر هو عصب اإلعالم وم"اضطراب طیف التوحد"للعدید من القضایا ومنها 

   .)3(من اإلعالم % 80یشكل نسبة 

فوسائل اإلعالم تحاول ببرامجها المتنوعة التأثیر في جوانب متعددة من السلوك اإلنساني      

والسیاسي واالجتماعي واألخالقي والتعلیمي والصحي،إذ أصبحت تلعب دورا رئیسا في تكوین المواقف 

یقة التي یفكرون وتشكیل الرأي العام، حتى أنها تؤثر في الطریقة التي یدرك بها اإلنسان األمور، والطر 

  .بها، والطریقة التي یتصرفون بها اتجاه محیطهم وعالمهم 

ویتركز تأثیر وسائل اإلعالم خصوصا في الجانب المعرفي لدي الفرد أو الجماعة، أكثر من 

تأثیرها في أي جانب أخر مثل الجانب السلوكي، عن طریق تزویده بمعلومات جدیدة وتعدیل الصور 

  .یمتلكها،ونقل الثقافات إلیهالذهنیة التي 

ولوسائل اإلعالم تأثیرا علي اإلنسان یتراوح بین السلبیة واالیجابیة، وهذا یتوقف علي الرسالة     

االتصالیة الموجهة للمستقبل، وذلك بسبب بعض وسائل االتصال الالزمة لإلنسان في حیاته الیومیة 

  الخ ....مثل الصحیفة والمذیاع والتلفاز 

  

  

                                                 
  . 2،ص)1(ط.مركز الكویت للتوحد . معاناتي والتوحد ). 1997(السعد، سمیرة عبد اللطیف )1(

  .3مجلة االتحاد، أبو ظبي، ص. لنجاح عالج لذوي التوحد وعي األسر أساسي ) : 2015(سمري، صالح )2(

 12دار النشر الدولي،ص : الریاض.  مقدمة في التربیة الخاصة سیكولوجیة ذوي اإلعاقة والموهبة) .2011(السرطاوي وزیدان، أحمد وعواد)3(

.  

  مجلة القلعة                             دور وسائل اإلعالم في تشكیل الوعي بخصائص الطفل التوحدي                                          
 )12(العدد                                 وطرق التعامل معھ من وجھة نظر أولیاء األمور                                                         
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وال ینحصر تأثیر وسائل اإلعالم بفئة معینة من الجمهور، بل إن لكل فئة من فئات األعمار حصة  

من التأثیر، ونسبة في التفاعل، وفق مضمون الرسالة اإلعالمیة واحتیاجات الفئة الموجهة إلیها 

  .ورغباتها وموافقتها 

ء أولیاء أمور أطفال التوحد في مدینة مسالته، لتقصي وقد تم عمل مسح میداني الستطالع أرا   

  .  مستوي تناول اإلعالم لطفل التوحد، وللوقوف علي مدي تعرض وسائل اإلعالم لهذا االضطراب

  :مشكلة الدراسة

على الرغم من أن السنوات السابقة قد شهدت اهتماما كبیرا ومتزایدا باألفراد المعوقین 

أن هذا االهتمام لم یشمل األطفال التوحدیون كما یجب، وبشكل متساو والموهوبین بشكل عام، إال 

مقارنة مع فئات التربیة األخرى، فكثیرا ما تم إهمالهم واستثنائهم عند التخطیط للبرامج والخدمات 

المختلفة التي تقدم في مجال التربیة الخاصة، وكثیرا ما تم دمجهم مع فئات اإلعاقة األخرى وما یترتب 

  )1(.ن تقدیم خدمات غیر مناسبة علیه م

وأي إهمال ألطفال التوحد سوف یشكل معضلة اجتماعیة وصعوبات ومشاكل نفسیة لهم 

  )2(.ولذویهم فضال عن إهدار أموال كبیرة یمكن أن تستمر في مجاالت أخرى 

فسلوك الطفل التوحدي یعتبر سلوك معقد، وفي أغلب األحیان لیس من الیسیر أن یعرف لماذا 

یصدر هذا السلوك أو ماذا یرید من وراءه، والسبب أن الطفل ال یستطیع أن یعبر بشكل طبیعي عن 

السلوك المطلوب ولیس لدیه وسیلة تعبیر واتصال طبیعیة یمكن أن یدیر شؤون حیاته ومتطلباته 

   .)1(واحتیاجاته الضروریة

ة غیر واضحة بالنسبة ولكن لكل طفل شخصیته وأنماطه  السلوكیة الخاصة به، وتعد الصور 

ألسر أطفال التوحد عن مستقبل هذا الطفل واحتماالت تطور سلوكیاته التي تبدو أشبه بالذهان أو 

  .)2(الفصام

وال یزال االضطراب التوحدي من االضطرابات النمائیة التي یحیطها كثیر من الغموض في كافة     

األفراد اآلخرین، حتى ال یتلقى أي معلومات جوانبها، والتي تعوق الطفل التوحدي على التواصل مع 

وال ینمو نموا طبیعیا، ویسبب العدید من المشاكل للقائمین على رعایته بسبب السلوكیات المضطربة 

  المزعجة التي تصدر عنه، وتعاني أسرته من ضغوط نفسیة واجتماعیة عالیة تتعلق بوجود طفل 

                                                 
 . 7ة حسن بن علي للنشر، ص مؤسس: الدوحة . التوحد واإلعاقة الغامضة ). 1999( توفیق والراوي ،أمال وحماد )1(

مجلة . المظاهر السلوكیة ألطفال التوحد في معهدي الغسق وسارة من وجهة نظر أبائهم وأمهاتهم ). 2011(الكیكي، محسن محمود أحمد )2(

  .11ص  ،)1(، العدد )11(أبحاث كلیة التربیة األساسیة، مجلد 
  

  .9رسالة ماجستیر غیر منشورة، أكادیمیة التعلیم المفتوح بریطانیا،ص. ماعیة والعقلیة لألطفال المصابین بالتوحد من وجهة نظر اإلباءالخصائص النفسیة واالجت). 2008(شبیب، عادل جاسب ) 1(
 2كلیة التربیة، جامعة طنطا، ص، )1(ط .  ذوي االوتیزم ): 1997(كامل، محمد علي  )(2

  مجلة القلعة                             دور وسائل اإلعالم في تشكیل الوعي بخصائص الطفل التوحدي                                          
 )12(العدد                                 وطرق التعامل معھ من وجھة نظر أولیاء األمور                                                         

  مجلة القلعة                             دور وسائل اإلعالم في تشكیل الوعي بخصائص الطفل التوحدي                                          
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توحدي ال یدعم والدیه وال المحیطین به، وتكمن المشكلة أیضا في الحاجة إلى وجود برامج عالجیة 

( تأخذ بید هذا الطفل في بدایة سن مبكر إلى عالم األسویاء، وترفع من كفاءة عالقته بالمحیطین به 

  ).أباء، إخوة، معلمین

احثة من خالل المالحظة بأن تغطیة اضطراب التوحد من خالل وسائل اإلعالم ووجدت الب    

محدودة، وأن هناك إغفال كبیر من قبل وسائل اإلعالم حول هذا االضطراب، وبهذا الغیاب یمكننا من 

خالله تحدید مشكلة الدراسة في معرفة مستوي تغطیة وسائل اإلعالم لهذا االضطراب الذي بدأ یقلق 

طفال التوحد، وكذلك معرفة دور وسائل اإلعالم االیجابي في تغطیة هذا االضطراب من بعض أسر أ

  .وجهة نظر أولیاء األمور 

  - :ومما سبق یمكن بلورة مشكلة الدراسة في السؤال التالي

  ما دور وسائل اإلعالم في تشكیل الوعي بخصائص طفل التوحد من وجهة نظر أولیاء األمور؟ -

 :تساؤالت الدراسة 

ما مستوي تغطیة وسائل اإلعالم لخصائص الطفل التوحدي من وجهة نظر أولیاء أمور أطفال  - 

  التوحد؟

 ما مدي رضا أولیاء األمور عن تغطیة وسائل اإلعالم لمشكالت الطفل التوحدي ؟ - 

هل توجد فروق دالة إحصائیُا في قدرة وسائل اإلعالم على تشكیل الوعي بخصائص طفل التوحد  - 

 نظر أولیاء األمور یعزي للمؤهل العلمي والوظیفة؟ من وجهة

 :هدف الدراسة

تهدف هذه الدراسة إلي معرفة  دور وسائل اإلعالم في التعریف باالضطراب طیف التوحد من وجهة 

  .نظر أولیاء األمور

 :أهمیة الدراسة

  : تنبع أهمیة الدراسة من األتي

  :الناحیة النظریة -1

لحصول علیها من مصادرها والتي تتعلق بمستوي تغطیة وسائل اإلعالم أهمیة المعلومات التي تم ا

 .الضطراب التوحد 

  :الناحیة التطبیقیة-2

 من خالل استفادة الفئات اآلتیة منها 

  .الباحثون وذلك من خالل جعل هذه الدراسة نواة لدراسات أخري متشابهة - 

 .التوحد اإلعالمیون من خالل معرفة مستوي تغطیة اإلعالم الضطراب- 

  :حدود الدراسة

  مدینة مسالته : الحدود المكانیة - 

  مجلة القلعة                             لوعي بخصائص الطفل التوحدي                                  دور وسائل اإلعالم في تشكیل ا        
 )12(العدد                                 وطرق التعامل معھ من وجھة نظر أولیاء األمور                                                         
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  2019- 2018: الحدود الزمنیة - 

عینة من أولیاء أمور األطفال الذین تم تشخیصهم علي أنهم یعانون من اضطراب : الحدود البشریة

 . طیف التوحد 

  :منهج الدراسة

استخدمت الباحثة في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي الذي یهدف إلى وصف الظاهرة ثم     

  .تحلیلها بناء على ما تم جمعه من معلومات حول الظاهرة

  :مصطلحات الدراسة

  :وسائل اإلعالم  -

المتلقیة ما یجري من حولها  یقصد بوسائل اإلعالم جمیع الوسائل واألدوات التي تنقل إلي الجماهیر

 .)1(عن طریق السمع والبصر

وهناك من یري أن وسائل اإلعالم هي التي تتجسد في الرادیو والتلفزیون، والصحف والمجالت،  - 

والكتب، والسینما، واإلعالن، وهي من أهم المؤسسات المرجعیة التي تؤثر في شخصیة وقیم وأفكار، 

  .) 2(مد البعیدوممارسات الشباب علي مستوي األ

وهي جمیع األدوات التي تستخدم في األنشطة اإلعالمیة علي اختالف :وسائل اإلعالم إجرائیا -

 :أشكالها المكتوبة والمرئیة  والمسموعة 

 )الكتب  - المجالت   - الجرائد( وسائل اإلعالم المقروءة - 

  )المحاضرات - الندوات –المذیاع ( وسائل اإلعالم المسموعة - 

  )االنترنت–المسرح  –السینما  -التلفاز(اإلعالم المرئیة وسائل - 

  )الزیارات-االجتماعات- المحادثة- المقابلة(وسائل اإلعالم الشخصیة- 

 :طیف التوحد -

حالة تصیب بعض األطفال عند الوالدة، أو خالل مرحلة الطفولة المبكرة تجعلهم غیر قادرین على 

ین على تطویر مهارات التواصل ویصبح الطفل منعزال تكوین عالقات اجتماعیة طبیعیة، وغیر قادر 

  .)3(عن محیطه االجتماعي ویتقوقع في عالم مغلق یتصف بتكرار الحركات والنشاطات

  :طفل التوحد -

أولئك األطفال الذین یعانون من االنسحاب الشدید في المجتمع وفقدان التواصل والفشل في تطویر     

العالقات مع اآلخرین، والتردید المیكانیكي للكلمات والعبارات السلبیة في التعبیر واإلعادة المملة 

  .)1(لألفعال ونطق الكلمات

                                                 
  . 137،ص )2(، العدد12مجلة األزهر بغزة،  سلسلة العلوم اإلنسانیة، مجلد . وسائل اإلعالم في تشكیل الوعي االجتماعي لدي الشباب الفلسطینيدور ). 2010(المهدیوحلس، ناصر علي وموسي عبد الرحیم (1)

 . 8الریاض،ص :تأثیر الغزو الثقافي علي سلوك الشباب العربي، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم اإلنسانیة ). 1998(الحسن، محمد إحسان )2(

  . 30القاهرة ، دار النهار،ص . اللغز الذي حیر العلماء واألطباء  –التوحد ) : 2005(سالمة، ربیع شكري ) 3(

  مجلة القلعة                             دور وسائل اإلعالم في تشكیل الوعي بخصائص الطفل التوحدي                                          
 )12(العدد                                 وطرق التعامل معھ من وجھة نظر أولیاء األمور                                                         
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  : أولیاء األمور

یین، لهم أهمیة كبیرة في البیت، هم من یقومون بمشاركة أطفالهم هم أباء وأمهات األطفال التوحد

اهتماماتهم ووظائفهم، ومشاركتهم أیضا في النشاطات االجتماعیة والزیارات والتفاعالت مع اآلخرین، 

ساعین إلى تغییر سلوكیات أطفالهم وتحقیق أهدافهم بشكل أفضل، لذا هم یحتلوا أو یمثلوا المصدر 

  .الجتماعیة لألسرة األول للتنشئة ا

  الوسائل اإلعالمیة والطفل التوحدي " لقد تم في هذه الدراسة التركیز علي محورین أساسیین هما  -

فالوسائل اإلعالمیة تعتبر األساس الذي یوفر القدرة علي توصیل المعلومات لعامة الناس بما     

یحمله من محتوي الرسالة وكیفیة تفسیرها من خالل تنظیم األلفاظ والنصوص والمعاني وكذلك تستخدم 

 )1(.لذي تقدمهالخبرات والقیم االجتماعیة السائدة، لكي نجعل المشاهد ینجذب بالمحتوي اإلعالمي ا

ولما لوسائل اإلعالم من أهمیة فإن لها الدور األكبر في تغطیة اضطراب طیف التوحد وذلك من     

خالل لفت نظر المواطن من خالل البرامج اإلعالمیة التي تقدمها نحو هذا االضطراب الذي انتشر 

راب وٕایجاد الحلول بشكل ملحوظ في اآلونة األخیرة، بما یسهم في التعرف علي حجم هذا االضط

  . للتقلیل منها 

 :مفهوم التوحد  -

یعتبر هذا االضطراب من أهم القضایا التي تواجه المجتمعات،باعتبارها قضیة إنسانیة اجتماعیة    

 .اقتصادیة اهتمت بها شرائح متعددة كالطبیب واألخصائي النفسي واالجتماعي وغیرهم

احدي االضطرابات التي تنتشر بین األطفال، إذ تبدو بمظاهره وأعراضه  –ویعد اضطراب التوحد  - 

متناقضة ظاهریا، ومثیره لالهتمام إلي الحد الذي یجعل غالبیة أفراد المجتمع یكونون تصورا عنه، من 

  .دون أن یكون لدیهم أي احتكاك أو اتصال مباشر بأي طفل توحدي 

خالل السنوات الثالث األولى، اضطراب نمائي، تظهر أعراضه "  :ویمكن القول أن التوحد هو - 

متمثلة في إعاقة في التفاعل االجتماعي وٕاعاقة في التواصل والسلوك المحدود والنمطي والطقوس، 

 )2(.واستجابة غیر اعتیادیة بالنسبة للخبرات الحسیة

  :أعراض اضطراب طیف التوحد -

 .اضطراب التواصل مع المجتمع لغوي وغیر لغوي  -1

 .االجتماعي اضطراب التفاعل  -2

  .اضطراب القدرة اإلبداعیة والقدرة علي التخیل  -3

                                                                                                                                                    
(1) Smith D (2007) : Introduction  to Special Education :Making adifference (6th de) Boston:Allyn And Baoon 

 
 . 3القاھرة، مصر، ص: الدار المصریة اللبنانیة". أطر نظریة ونماذج تطبیقیة"تحلیل الخطاب اإلعالمي ). 2007(شومان، محمد )1(

  .،مرجع سابق7مقدمة في التربیة الخاصة سیكولوجیة ذوي اإلعاقة والموهبة،ص ) .2011(السرطاوي وزیدان، أحمد وعواد)2(

  مجلة القلعة                             دور وسائل اإلعالم في تشكیل الوعي بخصائص الطفل التوحدي                                          
 )12(العدد                                 وطرق التعامل معھ من وجھة نظر أولیاء األمور                                                         
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الطفل یولد سلیما معاف، وغالبا ال تكون هناك مشاكل خالل الحمل أو عند الوالدة، وینمو هذا  - 

عادة ثالثون ( الطفل جسمیا وفكریا بصورة طبیعیة سلیمة حتى بلوغه سن الثانیة أو الثالثة من العمر

  )1().الصمت التام أو الصراخ المستمر( أة األعراض في الظهور كالتغیرات السلوكیةثم تبدأ فج) شهرا

 :خصائص التوحد

  :من أهم الخصائص واألعراض التي تمیز التوحد

  .ضعف التفاعل االجتماعي -1

 .البرود العاطفي الشدید -2

 .ضعف االستجابة للمثیرات الخارجیة -3

 .استخدام والتواصل مع اآلخرینضعف  -4

 .إیذاء الذات -5

 .فقدان اإلحساس بالشخصیة -6

 .االنشغال المرضي بموضوعات معینة -7

 .الشعور بالقلق الحاد السلوك النمطي -8

 .القصور في أداء بعض المهارات االستقاللیة والحیاتیة -9

 )2(.انخفاض في مستوى الوظائف العقلیة - 10

 :لإلصابة باضطراب طیف التوحد األسباب المحتملة 

 .تسمم الدم، الحصبة األلمانیة: عوامل ما قبل الوالدة - 

 .صدمات، نزیف حاد من الشهر الرابع إلي الشهر الثامن من الحمل، تناول األدویة: عوامل والدیة- 

 .عسر الوالدة، قلة تدفق األكسجین، التهاب الدماغ بعد الوالدة : عوامل ما بعد الوالدة- 

 .اختالف في تركیبة أو وظیفة الدماغ  - 

 .وجود عیوب وراثیة  - 

 .)1(اختالل في جهاز المناعة  - 

 :أسباب الضغوط التي تقع علي عائالت التوحدیین-

التوحد یخلق ضغوطا كبیرة على العائالت بشكل ال یمكن مقارنته مع االضطرابات األخرى،      

 : وهناك عدة أسباب وراء ذلك منها

    

                                                 
  .، مرجع سابق39تأثیر الغزو الثقافي علي سلوك الشباب العربي،ص ). 1998(الحسن، محمد إحسان )1(

الكتاب االلكتروني لشبكة العلوم النفسیة، إصدارات شبكة العلوم النفسیة العربیة، . التوحد الطفولي). 2007(الجبلي، سوسن شاكر )2(

  . 31 - 25،ص ص6العدد

  .سابق ،مرجع34مقدمة في التربیة الخاصة سیكولوجیة ذوي اإلعاقة والموهبة،ص ) .2011(السرطاوي وزیدان، أحمد وعواد(1)

  مجلة القلعة                             دور وسائل اإلعالم في تشكیل الوعي بخصائص الطفل التوحدي                                          
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غموض وضبابیة التعرف إلى التوحد، فغالبا ما یكون صعب التعرف علي التوحدي فهو بطریقة  -1  

 .ما غیر مرئي مقارنة مع األطفال الذین یعانون من الشلل الدماغي مثال أو متالزمة داوون

 .االتجاهات السلبیة من المحیطین -2

 .الشعور برفض األبناء لآلباء -3

ینشأ جهد عاطفي وجسدي كبیر من خالل العنایة بالطفل التوحدي وخاصة بأنه المعاناة واإلجهاد،  -4

یعیش في عالم لم نصل حتى اآلن إلي میل الكتشافه، فله حاجات ال یتمكن هو من اإلفصاح والتعبیر 

  .)1(عنها

  :اإلعالم والتوحد -

إن الطبیعة البشریة ترفض أن تعیش وحیدة، واإلنسان في حالة اتصال وتواصل دائم مع نفسه وبیئته 

ومجتمعه، واالتصال ظاهرة قدیمة صاحبت اإلنسان في مرحلة حیاته منذ القدم ومع تطور اإلنسان 

 .تطورت وسائل اإلعالم وتنوعت

وتعد وسائل اإلعالم بأشكالها المختلفة من األدوات المهمة للتوعیة وذلك لكونها مصدرا مهما     

إلكساب الفرد المعرفة والوعي بالقضایا المجتمعیة ومنها قضایا اإلعاقة ووسیلة مباشرة لالتصال مع 

لمرسل والمستقبل، أفراد المجتمع وتصل إلي عدد كبیر من األفراد دون الحاجة إلى وجود عالقة بین ا

فالصحف الیومیة والمذیاع والتلفاز والكتب والمجالت وشبكات االتصال اإللكتروني تعد مصادر مهمة 

للمعرفة بشكل عام، وذلك لجاذبیتها وسهولة وصولها إلى أكبر قطاع من أفراد المجتمع، فوسائل 

فراد بشكل مباشر وغیر اإلعالم تعمل من خالل ما توفره من مواد على نقل المعرفة والوعي لأل

  .)2(مباشر

ولإلعالم دور بارز وفعال في عملیة تعریف األفراد بقضایا اإلعاقات التي یعاني منها المجتمع     

بشكل خاص باعتبارها أصبحت تشكل ظاهرة مقلقة ألفراد " اضطراب طیف التوحد"بشكل عام وقضیة 

دید من المجتمع، وذلك من أجل زیادة وعي األفراد بهذه القضیة الحساسة التي صارت تشغل بال الع

 .)3(أفراد المجتمع

وتتمحور أهمیة وسائل اإلعالم الحدیثة في موضوع الدراسة كونها بدأت تأخذ دور المدرس واألب     

  .واألم في تنشئة األجیال وتزویدهم بالعلم والمعرفة واألدب واألخالق والفنون وكافة المعارف األخرى

 :وظائف اإلعالم -

دعم الهویة الشخصیة وتحدیدها وذلك من خالل دعم القیم  اإلسهام في مساعدة الفرد علي -1

 .الشخصیة وأنماط السلوك المقبول

                                                 
  . 16رؤیة األهل واألخصائیین عمان، دار الثقافة للنشر والتوزیع،ص : التوحد). 2011( عبد اإلماموالجوالدة ، محمد فؤاد ومحمد صالح (1)

 . 49رسالة دكتوراه ، جامعة عمان العربیة للدراسات العلیا، ص" . في األردندرجة فاعلیة برنامج مقترح لتنمیة المعرفة والوعي السیاسي لدي المرحلة األساسیة العلیا ) . "2006(جویجان، أغادیر عرفات یاسین (2)

  .88، ینایر، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكویت، ص 85جریدة الوطن الكویتیة، السنة الثامنة، العدد . كلمة التحریر). 2008(الرفاعي، طالب )3(
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تماسك التفاعل االجتماعي وتتمثل في حاجة الفرد إلي التعرف علي ظروف اآلخرین وٕادارة الحوار  -2

 .والتفاعل االجتماعي

الیومیة وتساعد علي الراحة الترفیه حیث تساعد وسائل اإلعالم الفرد علي الهروب من مشكالته  -3

 .واالسترخاء إلي جانب مليء أوقات الفراغ واكتساب الثقافة الحقیقیة

ولقد أوضحت العدید من الدراسات العربیة واألجنبیة علي أن التعرض لوسائل اإلعالم یزید    

  .معلومات الفرد

وبما أن دراستنا هذه علي أولیاء األمور فإن االستفادة من كل الوسائل وخاصة وسائل التواصل     

االجتماعي بكل ما فیها لها فوائد كبیرة لهم، وذلك من خالل التعرف علي كل ما هو جدید للطفل 

جیههم إلي المراكز الخاصة بذوي التوحدي وعلي كیفیة التعامل معه وكیفیة تعدیل سلوكیاته بجانب تو 

 .االحتیاجات الخاصة والتعامل مع األخصائیین 

  :الدراسات السابقة  -

هناك العدید من الدراسات العربیة واألجنبیة التي تناولت موضوع التوحد وكذلك دور وسائل اإلعالم 

 :في التثقیف والتوعیة بهذا االضطراب ومنها 

هدفت هذه الدراسة إلى تصنیف الشخصیات التي  :)Belcheraul Maich,2014(دراسة  -

 .تحاكي أصحاب ظاهرة التوحد في وسائل اإلعالم، التلفزیون والروایة واألفالم والكتب المصورة 

وقد استخدمت هذه الدراسة عشرین مادة من مواد وسائل األعالم التي وردت أعاله بنسبة خمس 

، واعتمدت الدراسة )2012-2006(وات من الزمنوحدات في كل وسیلة، مستمدة من فترة سبع سن

تحلیل المضمون على عینات تمثل أربع فئات من وسائط اإلعالم التي توفر التوازن واالنتظام للظواهر 

 .الرمزیة ذات الصلة بموضوع التوحد

یة وقد أوضحت نتائج الدراسة أن وسائل اإلعالم قد أظهرت أطفال التوحد بأنهم یتمتعون بخبرة ذهن    

عالیة جدا، وهذا قد ظهر كثیرا في مواد التلفزیون، بینما كانت أقل من ذلك في الكتب والروایات 

  .والقصص

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على صورة األشخاص ذوي  ):2008حسن السوداني، ( دراسة  -

اإلعاقة في الدراما العربیة بشكل عام، وقد اعتمد الباحث علي التحلیل النوعي للصورة، وقد توصلت 

نتائج هذه الدراسة إلى أن التلفزیون قد قدم أنواعا مختلفة من المعالجات لصور المعاقین، وقد تناولت 

  .المعاقین بطریقة هامشیة  الفضائیات أیضا قضایا

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الخصائص النفسیة واالجتماعیة  ):2008عادل شبیب،( دراسة -

) دراسة الحالة(والعقلیة لألطفال المصابین بالتوحد، وقد اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي 

فلین مصابین بالتوحد الطفل األول من باستخدام أداة المقابلة، وقد اقتصرت عینة الدراسة على ط

  ، وقد توصلت نتائج الدراسة إلي عدم إدراك أولیاء األمور 2005، والطفل الثاني من موالید1999موالید
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للخصائص النفسیة للطفل التوحدي، كما أن بعض أولیاء األمور یمارسون الضرب مع أطفالهم من 

ور عن فهم خصائص طفل التوحد النفسیة أجل تأدیبهم، وهذا یعكس مدي قصور أولیاء األم

  .واالجتماعیة والعقلیة 

هدفت هذه الدراسة إلى التحقق من فاعلیة برنامج تعلیمي  ):2005سامر الحساني، ( دراسة  -

باللعب لتنمیة االتصال اللغوي لدى األطفال ذوي اضطراب التوحد، وقد تكونت عینة الدراسة من 

طفل، وقد استخدم برنامج اللعب لتحقیق أهداف الدراسة، وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق )30(

بعد التقلید والفهم والتعرف بین المجموعتین التجریبیة والضابطة قبل  في مهارات االتصال اللغوي على

 .تطبیق البرنامج وبعده لصالح المجموعة التجریبیة 

      ):Johnson,Catherine and Joanne,2004(دراسة جوهانستون وكاثرین وجوني  -

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى أثر استخدام التواصل البصري في قدرة أفراد العینة على التفاعل 

االجتماعي، ومدى تأثیره في إنجازهم للمهمات المطلوبة منهم، وقد استخدمت إستراتجیة التدخل المبكر 

كالرمز، (صل البصري لتعلیم أطفال التوحد في مرحلة ما قبل المدرسة على استخدام نظام التوا

أطفال تراوحت ) 3(، وقد تكونت عینة الدراسة من )والصورة، والرسوم التخطیطیة، والرسوم البیانیة

سنوات، وقد توصلت نتائج الدراسة إلى فاعلیة البرنامج في تحسین مهارات ) 5- 3(أعمارهم من 

 .التواصل لدى األطفال 

  :الدراسة المیدانیة

  :زمة للدراسةأداة جمع البیانات الال 

استخدمت الباحثة االستبیان لغرض تحقیق أهداف الدراسة فقامت بتصمیم استمارة استبیان واشتملت 

على جزأین، حیث أستخدم الجزء األول في جمع البیانات الشخصیة عن المبحوثین وهي الجنس، 

رئیسیین وكان عدد  أما الجزء الثاني من االستمارة فهو عبارة عن محورین. المؤهل العلمي، والمهنة

فقرة لكل محور للتعرف على دور وسائل اإلعالم في التعریف باضطراب التوحد من ) 16(فقراتهم 

  .وجهة نظر أولیاء األمور

  :التحلیل اإلحصائي ومعالجة البیانات-

بعد ترمیز البیانات تم إدخالها إلى الحاسب اآللي إلجراء العملیات اإلحصائیة الالزمة لتحلیل      

 Statisticalاالجتماعیـــــــــــــــــــــــــــة الحزم اإلحصائیة للعلوم، البـــــــــیانات باستخــــــــــــــــــــدام البرنامج اإلحصائي

Package for Social Sciences)   ( ومختصرهSPSS  النسخة الثانیة والعشرون وتم استخدام مقیاس

،  1(وهو متوسط القیم ) 2(ن، حیث كان متوسط القیاس مساویا إلى لیكرت الثالثي في أسئلة االستبیا

  .لإلجابات الثالثة) 3،  2
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  ترمیز بدائل اإلجابة) 1(جدول 

 موافق محاید غیر موافق اإلجابة

 3 2 1 الترمیز

  :أسالیب التحلیل اإلحصائي للبیانات

نحتاج في بعض األحیان إلى حساب بعض المؤشرات التي یمكن االعتماد علیها في وصف          

الظاهرة من حیث القیمة التي تتوسط القیم أو تنزع إلیها القیم، ومن حیث التعرف على مدى تجانس 

ض البیاني واالعتماد على العر . القیم التي یأخذها المتغیر، وأیضا ما إذا كان هناك قیم شاذة أم ال

وحده ال یكفى، لذا فإننا بحاجة لعرض بعض المقاییس اإلحصائیة التي یمكن من خاللها التعرف على 

خصائص الظاهرة محل البحث، وكذلك إمكانیة مقارنة ظاهرتین أو أكثر، ومن أهم هذه المقاییس 

  :مقاییس النزعة المركزیة والتشتت، وقد تم استخدام األتي 

لتحدید عدد التكرارات، والنسبة المئویة للتكرار التي تتحصل علیه كل إجابة،  :التكراریةالتوزیعات *

منسوبا إلى إجمالي التكرارات، وذلك لتحدید األهمیة النسبیة لكل إجابة ویعطي صورة أولیة عن إجابة 

  .أفراد مجتمع الدراسة على العبارات المختلفة

تمركز إجابات المبحوثین عن كل محور، حول درجات یستعمل لتحدید درجة : المتوسط الحسابي*

  .المقیاس، وذلك لمعرفة مدى توفر متغیرات كل محور من محاور الدراسة

لتحدید اتجاه اإلجابة لكل فقرة من فقرات المقیاس وفق مقیاس التدرج  :المتوسط الحسابي المرجح*

  .الثالثي

س تشتت اإلجابات ومدى انحرافها عن متوسطها یستخدم االنحراف المعیاري لقیا: االنحراف المعیاري*

  .الحسابي

لتحدید جوهریة الفروق بین متوسط استجابة أفراد العینة  :( One Sample T – test)اختبار ت *

 .في المقیاس الثالثي) 2(ومتوسط القیاس 

 .لتحدید العالقة بین كل محور من محاور االستبیان وٕاجمالي االستبیان:  معامل االرتباط*

قدرة وسائل اإلعالم على تشكیل الوعي بخصائص طفل لتحدید الفروق في : اختبار التباین األحادي*

  .حسب المؤهل العلمي ومهنة أولیاء األمورالتوحد

 .وتم ذلك من خالل: صدق فقرات االستبیان 

  .صدق المحكمین. 1

لشروط الضروریة والالزمة یدل الصدق على مدى قیاس الفقرات للظاهرة المراد قیاسها وهو من ا     

لبناء االختبارات والمقاییس والصدق، وان أفضل طریقة لقیاس الصدق هي صدق المحتوي والذي یتم 

  وقد تحقق صدق . من خالل عرض فقرات المقیاس على مجموعة من الخبراء للحكم على صالحیتها
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م النفس، وقد تم محتوي المقیاس من خالل عرض الفقرات على مجموعة من المتخصصین في عل

  .األخذ بجمیع المالحظات التي قدمت من قبل المحكمین

  :صدق االتساق البنائي لمحاور الدراسة

  )2(جدول 

  محاور الدراسة وٕاجمالي االستبیانمعامل االرتباط بین 

 المحــــــاور ت
عدد 

 الفقرات

معامل 

 االرتباط

قيمة الداللة 

 اإلحصائية

 0.000 0.913 16 دور وسائل اإلعالم في تشكيل الوعي بخصائص طفل التوحد 1

2 
مدى رضا أولياء األمور عن تغطية وسائل اإلعالم الضطراب 

 التوحد
16 0.681 0.000 

دور (أن قیمة معامل االرتباط بین إجمالي االستبیان ومحور ) 2(بینت النتائج في الجدول       

، وبین إجمالي االستبیان )0.913(تساوي ) وسائل اإلعالم في تشكیل الوعي بخصائص طفل التوحد

، )0.681(تساوي ) مدى رضا أولیاء األمور عن تغطیة وسائل اإلعالم الضطراب التوحد(ومحور 

حیث كانت قیم الداللة  0.01وكانت قیم الداللة اإلحصائیة دالة إحصائیًا عند مستوى المعنویة 

  .0.01اإلحصائیة جمیعها أقل من 

  : الثبات

وهو االتساق في نتائج المقیاس إذ یعطي النتائج نفسها بعد تطبیقه مرتین في زمنین مختلفین       

  :على األفراد نفسهم، وتم حساب الثبات بطریقة معامل ألفا كرونباخ

 :لالتساق الداخلي) ألفا ( معامل 

اتساق أداء الفرد من إن معامل ألفا یزودنا بتقدیر جید في أغلب المواقف وتعتمد هذه الطریقة على 

،  واقل من ذلك تكون منخفضة) 0.6(فقرة إلى أخرى، وأن قیمة معامل ألفا للثبات تعد مقبولة إذا كانت 

استمارة، وقد كانت قیمة ) 48(والستخراج الثبات وفق هذه الطریقة تم استخدام استمارات البالغ عددها 

) 0.688" (شكیل الوعي بخصائص طفل التوحد دور وسائل اإلعالم في ت" معامل ألفا لثبات المحور 

، وبلغ )0.687" (مدى رضا أولیاء األمور عن تغطیة وسائل اإلعالم الضطراب التوحد " ولمحور 

، وبالتالي یمكن القول أنها معامالت ذات )0.733(معامل الثبات إلجمالي االستبیان بهذه الطریقة 

  .ها في تعمیم النتائجداللة جیدة ألغراض البحث ویمكن االعتماد علی
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  )3(جدول 

  وضح معامل ثبات محاور االستبیان

 المحور ت
عدد 

 الفقرات

معامل 

 ألفا

 0.688 16 دور وسائل اإلعالم في التعريف على اضطراب التوحد 1

 0.687 16 مدى رضا أولياء األمور عن تغطية وسائل اإلعالم الضطراب التوحد 2

 0.733 32 إجمالي االستبيان

  :مجتمع البحث والعینة المختارة

فردًا، وقد ) 54(یتكون مجتمع الدراسة من أولیاء أمور أطفال التوحد في مدینة مسالته والبالغ عددهم 

استمارة ) 48(استمارة،استردت منها ) 54(فقامت بتوزیع  استخدمت الباحثة أسلوب المسح الشامل،

  %).88.89(صالحة للتحلیل وبنسبة بلغت 

  )4(جدول 

  االستمارات الموزعة على مجتمع البحث

االستمارات 

 الموزعة

االستمارات 

 المفقودة

نسبة االستمارات 

 المفقودة

االستمارات المستردة 

 الصالحة

نسبة االستمارات 

 الصالحة للتحلیل

54 6 11.11% 48 88.89% 

  

  الوصف اإلحصائي لعینة الدراسة وفق الخصائص والسمات الشخصیة

  توزیع أفراد العینة حسب بیاناتهم الشخصیة )5(جدول 

 الجنس

 المجموع أنثى ذكر 

 48 20 28 العدد

 100 41.7 58.3 %النسبة

المؤهل 

 العلمي

 المجموع الليسانس بكالوريوس دبلوم متوسط دبلوم عالي 

 48 6 10 16 16 العدد

 100 12.5 20.8 33.3 33.3 %النسبة

 المهنة

 المجموع ال يعمل معلم أعمال حرة موظف 

 48 13 12 4 19 العدد

 100 27.1 25.0 8.3 39.6 %النسبة
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) 20(وكانوا من الذكور، %) 58.3(مبحوثًا وما نسبته ) 28(أن ) 5(بینت النتائج في الجدول رقم 

  . من اإلناث%) 41.7(مبحوثًا وما نسبته 

یحملون مؤهل %) 33.3(مبحوثًا وما نسبته ) 16(أما فیما یخص المؤهل العلمي فقد تبین أن        

مبحوثین وما ) 10(مبحوثًا وبنفس النسبة یحملون مؤهل الدبلوم المتوسط، و) 16(الدبلوم العالي، و

من حملة مؤهل %) 12.5(مبحوثین وما نسبته ) 6(وریوس، ومن حملة مؤهل البكال%) 20.8(نسبته 

  .اللیسانس

) 4(من الموظفین و%) 39.6(مبحوثًا وما نسبته ) 19(وفیما یتعلق بالمهنة فقد تبین أن       

من %) 25(مبحوثًا وما نسبته ) 12(من أصحاب األعمال الحرة و%) 8.3(مبحوثین وما نسبته 

  .من العاطلین عن العمل%) 27.1(مبحوثًا وما نسبته ) 13(المعلمین و

  : راد عینة البحث حسب محاور البحثالوصف اإلحصائي إلجابات  أف

، فإذا كانت قیمة الداللة اإلحصائیة )T-Test(لإلجابة على تساؤالت الدراسة، تم استخدام االختبار 

، تكون )2(وقیمة متوسط االستجابة إلجمالي المجال أكبر من قیمة متوسط القیاس ) 0.05(أقل من 

وقیمة متوسط االستجابة ) 0.05(اإلحصائیة أقل من  درجة الموافقة مرتفعة، وٕاذا كانت قیمة الداللة

، تكون درجة الموافقة منخفضة،وٕاذا كانت قیمة )2(إلجمالي المجال أقل من قیمة متوسط القیاس 

  .، فإن درجة الموافقة تكون متوسطة)0.05(الداللة اإلحصائیة أكبر من

  دور وسائل اإلعالم في تشكیل الوعي بخصائص طفل التوحد - :أوالً 

  )6(جدول رقم 

  .دور وسائل اإلعالم في التعريف على اضطراب التوحدمحور لفقرات ونتائج التحليل الوصفي  التوزيعات التكرارية

  مجلة القلعة                             دور وسائل اإلعالم في تشكیل الوعي بخصائص الطفل التوحدي                                          
 )12(العدد                                 وطرق التعامل معھ من وجھة نظر أولیاء األمور                                                         

 الفقرة ت

بة
س

والن
ر 

كرا
الت

 

فق
موا

ر 
غي

 

يد
حا

م
 

فق
موا

 

ط
وس

مت
ال

 
ح

رج
لم

ا
ري 

عيا
لم

ف ا
حرا

الن
ا

 

  
ة 

الل
لد

ة ا
يم

ق

ية
صائ

إلح
ا

 

جة
در

ال
 

 المجتمع عن اضطراب التوحدوسائل اإلعالم تقوم بتوعية  1
 13 16 19 ك

 متوسطة 0.294 0.815 1.88

% 39.6 33.3 27.1 

 تفتقر وسائل اإلعالم إلي وجود برامج إرشادية موجهه ألسر الطفل التوحدي 2
 43 3 2 ك

 مرتفعة 0.000 0.461 2.85
% 4.2 6.3 89.6 

 والمشاكل المصاحبة لهتعمل وسائل اإلعالم علي توضيح اضطراب التوحد  3
 6 15 27 ك

 منخفضة 0.000 0.712 1.56
% 56.3 31.3 12.5 

 يوجد باإلذاعة المسموعة برامج خاصة لظاهرة اضطراب التوحد 4
 5 9 34 ك

 منخفضة 0.000 0.676 1.40
% 70.8 18.8 10.4 

 يوجد قسم خاص باإلعالم يهتم بظاهرة اضطراب التوحد 5
 1 4 43 ك

 منخفضة 0.000 0.393 1.13

% 89.6 8.3 2.1 

 تعمل وسائل اإلعالم علي توعية اسر الطفل التوحدي وفق البرامج التي تقدمها 6
 3 17 28 ك

 منخفضة 0.000 0.618 1.48
% 58.3 35.4 6.3 
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دور وسائل اإلعالم في تشكیل الوعي بخصائص طفل التوحد إن ) 6(لقد بینت النتائج في الجدول رقم 

وهو أقل من متوسط ) 1.75(، فقد تبین أن متوسط االستجابة إلجمالي المحور یساوي كان متوسطاً 

، ولتحدید معنویة هذه الفروق فإن قیمة الداللة اإلحصائیة )0.25(وأن الفروق تساوي ) 2(القیاس 

دور وتشیر إلى معنویة الفروق، وهذا یدل على أن مستوى  0.01لالختبار تساوي صفرًا وهي أقل من 

  .كان منخفضاً  ل اإلعالم في التعریف باضطراب التوحدوسائ

  مدى رضا أولیاء األمور عن تغطیة وسائل اإلعالم لمشكالت الطفل التوحدي - :ثانیاً 

  )7(جدول 

محور رضا أولیاء األمور عن تغطیة وسائل لفقرات ونتائج التحلیل الوصفي  التوزیعات التكراریة 

  لمشكالت الطفل التوحدياإلعالم

 الفقرة ت
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1 
أتابع كل البرامج التي تتعلق باضطراب 

 .التوحد 

 28 12 8 ك
 مرتفعة 0.000 0.767 2.42

% 16.7 25.0 58.3 

7 
أصبحت صفحات التواصل االجتماعي قادرة علي إظهار مشاكل طفلنا 

 الحلول لهاالتوحدي وإيجاد 

 13 10 25 ك
 متوسطة 0.051 0.863 1.75

% 52.1 20.8 27.1 

 أصبح اضطراب التوحد أكثر بروزا في وسائل اإلعالم في اآلونة األخيرة 8
 17 18 13 ك

 متوسطة 0.471 0.794 2.08
% 27.1 37.5 35.4 

 التوحدالبد لوسائل اإلعالم أن تقوم بندوات توعية بخصوص اضطراب  9
 44 2 2 ك

 مرتفعة 0.000 0.444 2.88
% 4.2 4.2 91.7 

10 
توجد حاجة ماسة لزيادة عدد البرامج التي تتناول ظاهرة اضطراب التوحد في 

 الوسائل المرئية والمسموعة

 38 5 5 ك
 مرتفعة 0.000 0.657 2.69

% 10.4 10.4 79.2 

 فهم مشكلة طفلي التوحديأعتمد كثيرا علي وسائل اإلعالم في  11

 16 15 17 ك

 متوسطة 0.864 0.838 1.98

% 35.4 31.3 33.3 

 ساهمت وسائل اإلعالم في إيضاح ظاهرة اضطراب التوحد بشكل كبير 12
 7 10 31 ك

 منخفضة 0.000 0.744 1.50
% 64.6 20.8 14.6 

13 
إلي إبراز أهم القضايا تسعى وسائل اإلعالم من خالل التكنولوجيا الحديثة 

 التي تتعلق باضطراب التوحد

 11 23 14 ك
 متوسطة 0.554 0.727 1.94

% 29.2 47.9 22.9 

 تعرفت على العديد من األخصائيين في صفحات التواصل االجتماعي 14
 11 7 30 ك

 منخفضة 0.002 0.844 1.60
% 62.5 14.6 22.9 

15 
باضطراب التوحد من خالل صفحات التواصل أصبحت لدي دراية كافية 

 االجتماعي

 22 8 18 ك
 متوسطة 0.533 0.919 2.08

% 37.5 16.7 45.8 

16 
أصبحت مهتمة كثيرا بوسائل اإلعالم للتعرف علي كل جديد حول ظاهرة 

 التوحد

 21 17 10 ك
 مرتفعة 0.047 0.778 2.23

% 20.8 35.4 43.8 

ــــــالي ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ  منخفضة 0.000 0.264 1.75 اإلجمــــ
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2 
بالشكل أري أن اضطراب التوحد ال يتم إبرازه 

 المطلوب في وسائل اإلعالم

 43 4 1 ك
 مرتفعة 0.000 0.393 2.88

% 2.1 8.3 89.6 

3 
أتوقع أن وسائل اإلعالم ال تزال غير مهيأة لنقل 

 .المشاكل الخاصة باضطراب التوحد 

 43 5 0 ك
 مرتفعة 0.000 0.309 2.90

% 0 10.4 89.6 

4 
التوحد أري أن الصحف تتناول اضطراب 

 .بشكل غير ملفت لالنتباه 

 32 10 6 ك
 مرتفعة 0.000 0.713 2.54

% 12.5 20.8 66.7 

5 
أشعر بعدم اهتمام وسائل اإلعالم باضطراب 

 .التوحد 

 38 10 0 ك
 مرتفعة 0.000 0.410 2.79

% 0 20.8 79.2 

6 

يجب علي المسؤولين بذوي االحتياجات 

إعالمية للفت النظر  الخاصة أن يقوموا ببرامج

 حول اضطراب التوحد

 48 0 0 ك
 مرتفعة 0.000 0.000 3.00

% 0 0 100 

7 

أري أن اضطراب التوحد من االضطرابات 

المقلقة في عصرنا والتي يجب علي وسائل 

 اإلعالمأن تعطيها أهمية خاصة

 44 4 0 ك
 مرتفعة 0.000 0.279 2.92

% 0 8.3 91.7 

8 
كبيرة بين أولياء األمور ووسائل   توجد فجوة

 اإلعالم إبراز اضطراب التوحد

 39 7 2 ك
 مرتفعة 0.000 0.515 2.77

% 4.2 14.6 81.3 

9 

تقدم وسائل اإلعالم الدعم الكبير ألولياء 

األمور وأطفالهم التوحديين من خالل البرامج 

 .المتخصصة لهم 

 0 8 40 ك
 منخفضة 0.000 0.377 1.17

% 83.3 16.7 0 

10 

تسعي وسائل اإلعالمإلي توجيه الرأي العام 

حول اضطراب التوحد مما ينعكس ايجابيا علي 

 .أولياء أمورهم 

 2 21 25 ك
 منخفضة 0.000 0.583 1.52

% 52.1 43.8 4.2 

11 

من خالل وسائل اإلعالم المسموعة والمرئية 

 استفاد أولياء األمور كثيرا في فهم مشكلة

 .طفلهم التوحدي 

 10 14 24 ك
 منخفضة 0.015 0.798 1.71

% 50.0 29.2 20.8 

12 

ساعدتنا وسائل اإلعالم في التعرف علي 

الحلول التي أوجدتها بعض الدول في التعامل 

 .مع الطفل التوحدي 

 12 17 19 ك
 متوسطة 0.212 0.799 1.85

% 39.6 35.4 25.0 

13 

التواصل االجتماعي من خالل صفحات 

استطعنا اجتياز مشكلة طفلنا التوحدي وتقبل 

 .حالته 

 14 18 16 ك
 متوسطة 0.719 0.798 1.96

% 33.3 37.5 29.2 

14 
أري أن اإلذاعة المسموعة والمرئية غير مهتمه 

 بنقل قضية اضطراب التوحد 

 36 10 2 ك
 مرتفعة 0.000 0.544 2.71

% 4.2 20.8 75.0 

15 
يتم عرض برامج إرشادية ألولياء األمور حول 

 .اضطراب التوحد 

 46 2 0 ك
 مرتفعة 0.000 0.202 2.96

% 0 4.2 95.8 

16 
هناك تشريع خاص للوسائل اإلعالمية يلزمها 

 .بتبني اضطراب التوحد بالشكل المطلوب 

 46 0 2 ك
 مرتفعة 0.000 0.404 2.92

% 4.2 0 95.8 

 منخفضة 0.000 0.158 1.86 اإلجمالي
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أن مستوى رضا أولیاء األمور عن تغطیة وسائل اإلعالم الضطراب ) 7(بینت النتائج في الجدول رقم 

،  وهو أقل من )1()1.86(متوسط االستجابة إلجمالي المحور یساوي ، فقد تبین أن كان مرتفعاً  التوحد

، ولتحدید معنویة هذه الفروق فإن قیمة الداللة )0.14(وأن الفروق تساوي ) 2(متوسط القیاس 

وتشیر إلى معنویة الفروق، وهذا یدل على أن  0.01اإلحصائیة لالختبار تساوي صفرًا وهي أقل من 

  .عن تغطیة وسائل اإلعالم الضطراب التوحد كان منخفضاً  أولیاء األموررضا مستوى 

الفروق في قدرة وسائل اإلعالم على معالجة مشكالت الطفل التوحدي من وجهة نظر أولیاء األمور 

  .یعزى للمؤهل العلمي والوظیفة

المؤهل "حسب  الطفل التوحديمشكالت لتحدید معنویة الفروق في قدرة وسائل اإلعالم على معالجة 

فتكون الفروق معنویة ذات داللة إحصائیة إذا  ، تم استخدام اختبار التباین األحادي، "العلمي والوظیفة

  .0.05كانت قیمة الداللة اإلحصائیة أقل من 

  )8(جدول 

  الفروق حسب متغیر المؤهل العلمي  . أ

 العدد المؤهل العلمي 
متوسط 

 االستجابة

االنحراف 

 المعياري

الداللة 

 اإلحصائية

 قدرة وسائل اإلعالم على معاجلة اضطراب التوحد

 0.249 1.77 16 دبلوم عالي

0.05  

 

 0.197 1.69 16 دبلوم متوسط

 0.301 1.96 10 بكالوريوس

 0.203 1.51 6 ليسانس

  .2.8387= الجدولیة  f قیمة ) 3،44(، درجات الحریة    4.261=المحسوبة fقیمة 

تراوحت ما  قدرة وسائل اإلعالم على معالجة اضطراب التوحدأن متوسط ) 8(بینت النتائج في الجدول رقم 

وهي أقل ) 0.01(وفق مقیاس التدرج الثالثي، وكانت قیمة الداللة اإلحصائیة ) 1.96(إلى ) 1.51(بین 

عالم على معالجة قدرة وسائل اإلوتشیر إلى وجود فروق معنویة ذات داللة إحصائیة في  0.05من 

والتي هي أكبر من ) 4.261(المحسوبة   fحسب المؤهل العلمي، ویؤكد ذلك وقیمة  اضطراب التوحد

  ).2.8387(القیمة الجدولیة 

  

                                                 

)
1

لي محور رضا أولیاء األمور عن تغطیة وسائل األعالم الضطراب التوحد، أخذ بنظر االعتبار عند حساب قیمة متوسط االستجابة إلجما) 
  .، لذا وجب التنویھ لذلك)14، 4،5، 3، 2(الصیاغة السلبیة للفقرات 
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  )9(جدول

  الفروق حسب متغیر المهنة  -  ب

 العدد المهنة 
متوسط 

 االستجابة

االنحراف 

 المعیاري

الداللة 

 اإلحصائیة

قدرة وسائل اإلعالم 

على معالجة 

 اضطراب التوحد

 0.276 1.77 19 موظف

0.949 
 0.125 1.75 4 أعمال حرة

 0.232 1.74 12 معلم

 0.321 1.71 13 ال یعمل

  .2.8387= الجدولیة  f قیمة )  3،44(، درجات الحریة    0.19=المحسوبة fقیمة 

تراوحت ما  قدرة وسائل اإلعالم على معالجة اضطراب التوحدأن متوسط ) 9(بینت النتائج في الجدول رقم 

وهي أكبر ) 0.949(وفق مقیاس التدرج الثالثي، وكانت قیمة الداللة اإلحصائیة ) 1.77(إلى ) 1.71(بین 

ئل اإلعالم على معالجة قدرة وساوتشیر إلى عدم وجود فروق معنویة ذات داللة إحصائیة في  0.05من 

هي أقل من القیمة الجدولیة ) 0.19(المحسوبة   fحسب المهنة، ویؤكد ذلك أن وقیمة  اضطراب التوحد

)2.8387.(  

  : النتائج

  :بعد تحلیل البیانات التي تم جمعها فإن الدراسة توصلت إلى اآلتي

كان  بخصائص الطفل التوحديدور وسائل اإلعالم في تشكیل الوعي بینت الدراسة أن مستوى . 1

، ویعزى ذلك إلى عدم وجود برامج خاصة لظاهرة اضطراب طیف التوحد وعدم وجود قسم منخفضاً 

خاص باإلعالم یهتم بظاهرة اضطراب طیف التوحد، إضافة إلى إن وسائل اإلعالم ال تعمل على 

  .توعیة أسر أطفال التوحد

األمور عن تغطیة وسائل اإلعالمفي تشكیل الوعي أظهرت الدراسة أن مستوى رضا أولیاء . 2

بخصائص طفل التوحد كان منخفضًا، وترى الباحثة أن هذا عائد إلى عدم إبراز اضطراب طیف 

التوحد بالشكل المطلوب في وسائل اإلعالم، إضافة إلى أن وسائل اإلعالم غیر مهیأة لنقل المشاكل 

ة كبیرة بین أولیاء األمور ووسائل اإلعالم في إبراز الخاصة باضطراب طیف التوحد، وكذلك وجود فجو 

اضطراب طیف التوحد وعدم استفادة أولیاء األمور من وسائل اإلعالم في فهم مشكلة أطفالهم 

 .التوحدیین

معالجة مشكالت قدرة وسائل اإلعالم على وجود فروق معنویة ذات داللة إحصائیة في بینت الدراسة . 3

  .ؤهل العلميحسب الم الطفل التوحدي
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على معالجة  قدرة وسائل اإلعالمأوضحت الدراسة عدم وجود فروق معنویة ذات داللة إحصائیة في . 4

 .حسب المهنة مشكالت الطفل التوحدي

  :المراجـــع -

ذوي اإلعاقة مقدمة في التربیة الخاصة سیكولوجیة ) .2011(السرطاوي وزیدان، أحمد وعواد -1

 . دار النشر الدولي : الریاض.  والموهبة

. اتجاهات النخبة االقتصادیة السعودیة نحو معالجة الواقع ). 2009(المدني، أسامة غازي  -2

 .الصحیفة السعودیة علي شبكة اإلنترنت لألزمة المالیة العالمیة 

  .لتقي المنال الثامن، الشارقةم. صورة المعاق في الدراما العربیة ) . 2008(السوداني،حسن  -3

فاعلیة برنامج تعلیمي باللعب لتنمیة االتصال اللغوي لدي أطفال ). 2005(الحساني ،سامر  -4

  .رسالة ماجستیر غیر منشورة ، الجامعة األردنیة ، األردن . التوحد 

 ) . 1(ط.مركز الكویت للتوحد . معاناتي والتوحد ). 1997(السعد، سمیرة عبد اللطیف  -5

الكتاب االلكتروني لشبكة العلوم النفسیة، . التوحد الطفولي). 2007(الجبلي، سوسن شاكر  -6

 . 6إصدارات شبكة العلوم النفسیة العربیة، العدد

، ینایر، 85الوطن الكویتیة، السنة الثامنة، العدد  جریدة. كلمة التحریر). 2008(الرفاعي، طالب  -7

  .المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكویت

المظاهر السلوكیة ألطفال التوحد في معهدي الغسق ). 2011(الكیكي، محسن محمود أحمد  -8

  ).1(، العدد )11(مجلة أبحاث كلیة التربیة األساسیة، مجلد . وسارة من وجهة نظر أبائهم وأمهاتهم 

تأثیر الغزو الثقافي علي سلوك الشباب العربي، أكادیمیة نایف ). 1998(الحسن، محمد إحسان  -9

 .الریاض :العربیة للعلوم اإلنسانیة 

حاجات أباء األطفال المعوقین وعالقتها بعمر الطفل وجنسه ونوع ). 1992(الحسن، محمد علي  -10

  .بیروت، كلیة الدراسات العلیا، الجامعة العربیة  رسالة ماجستیر غیر منشورة،. إعاقته 

دور وسائل اإلعالم في تشكیل الوعي ). 2010(المهدیوحلس، ناصر علي وموسي عبد الرحیم  -11

) 2(، العدد12مجلة األزهر بغزة،  سلسلة العلوم اإلنسانیة، مجلد . االجتماعي لدي الشباب الفلسطیني

.  

مؤسسة حسن بن : الدوحة . التوحد واإلعاقة الغامضة ). 1999 (توفیق والراوي ،أمال وحماد  -4

  .علي للنشر 

درجة فاعلیة برنامج مقترح لتنمیة المعرفة والوعي ) . "2006(جویجان، أغادیر عرفات یاسین -3

رسالة دكتوراه ، جامعة عمان العربیة للدراسات " . السیاسي لدي المرحلة األساسیة العلیا في األردن

  .العلیا 
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الضغط النفسي واستراتیجیات المواجهة  لدى أم الطفل ) : 2013- (دعوة وسنوفي، سمیرة ونوره -6

دور أنشطة اللعب الجماعیة في تنمیة .جامعة البویرة، قسم العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة . التوحدي

  .محافظة جدة  التواصل لدى األطفال المصابین بالتوحد ، جامعة الملك عبد العزیز، كلیة المعلمین ،

القاهرة ، دار . اللغز الذي حیر العلماء واألطباء  –التوحد ) : 2005(سالمة، ربیع شكري  -7

مجلة االتحاد، . وعي األسر أساسي لنجاح عالج لذوي التوحد ) : 2015(سمري، صالح  - 11النها

  .أبو ظبي

النفسیة واالجتماعیة والعقلیة لألطفال المصابین الخصائص ). 2008(شبیب، عادل جاسب  -13

 .رسالة ماجستیر غیر منشورة، أكادیمیة التعلیم المفتوح بریطانیا . بالتوحد من وجهة نظر اإلباء

الدار ". أطر نظریة ونماذج تطبیقیة"تحلیل الخطاب اإلعالمي ). 2007(شومان، محمد  -16

 .القاهرة، مصر : المصریة اللبنانیة

 .دور األسرة في تأهیل طفل التوحد، مركز دبي للتوحد ) :2014(د الخالق، محمدعب -17

رؤیة األهل واألخصائیین : التوحد). 2011( عبد اإلماموالجوالدة، محمد فؤاد ومحمد صالح -20

  .عمان، دار الثقافة للنشر والتوزیع 

 .جامعة طنطا كلیة التربیة، ، )1(ط .  ذوي االوتیزم ): 1997(كامل، محمد علي  -19

الخصائص النفسیة واالجتماعیة للطفل التوحدي من " دراسة ماجستیر): 2014(مدلل، شهرزاد   -21

 .،كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة ) بسكرة(جامعة محمد خیصر، . وجهة نظر المربیات 

23-Belcher,ch.andMaich,k.(2014). Autism spectrum Disorder in popular 
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University . 
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  الصعوبات التي تواجه عمل األخصائي النفسي يف مدارس التعليم األساسي من وجهة نظره 

  )(راف اهللا بوشعرایه  الدرسي .د/ إعداد

  )(تجدیده أبوسیف أحمد .د

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :مقدمة البحث

الــدول اهتمــام خــاص  هلــذلك تولیــ، یعــد التعلــیم مــن أهــم القطاعــات الحیویــة والمنتجــة فــي أي مجتمــع   

)1(وتســخر إمكانیاتهــا مــن أجــل تطــویره وتحســینه 
والمؤسســات التربویــة هــي مــن یحقــق غایــات التعلــیم  ،

وتنمیـة  ،وتـوعیتهم ،وهي تقوم باإلضافة إلى تلقین المعارف والمعلومـات بتوجیـه وٕارشـاد الطلبـة، وأهدافه

فالتوجیـه ، تـي یقـدمها األخصـائي النفسـيشخصیاتهم من خالل البـرامج التـي توفرهـا الخـدمات النفسـیة ال

والقـدرات  ،واإلرشاد النفسـي  بمـا یحتویـه مـن بـرامج كـان منـذ البدایـة یعمـل علـى تكییـف النشـاط التربـوي

وقــد ، )2(بمــا یحقــق التوافــق، وحاجــات النشــاط الــوطني، ومتطلبــات التخطــیط المدرســي، الفردیــة للتالمیــذ

سي مع التقدم العلمـي والتكنولـوجي ومـا نـتج عنـه مـن تغیـرات ظهرت الحاجة ملحة لخدمات اإلرشاد النف

وتغیــر أســالیب الحیــاة وطــرق ، كبیــرة فــي طبیعــة المجتمــع وأفــراده وتطلعــاتهم وقــیمهم ومنظــومتهم القیمیــة

فـزادت ، وتعقـد وسـائل التوافـق التـي ینبغـي علـى الفـرد تعلمهـا، واألدوار االجتماعیـة، التنشئة االجتماعیـة

فدعت الحاجة لخدمات اإلرشاد النفسي حیث أنه یسـهم بشـكل ، نفسیة والوجدانیة والمعرفیةأعباء الفرد ال

ومساعدة الفرد على فهم نفسه وتحقیق التكیف والتوافـق ، كبیر في تحقیق التوازن وتخفیف هذه األعباء 
)3(

، )4(التوافـق ومع ازدیاد أعداد التالمیذ وكثـرة المشـكالت التربویـة والنفسـیة واختیـار التخصـص وعـدم ،

وتقـدیم ، وحاجتهم إلى وجود مـن یأخـذ بأیـدیهم ویسـاعدهم علـى التغلـب علـى مشـكالتهم وتقویـة دافعیـتهم

أصــبح لإلرشــاد والتوجیــه ، )5(التوجیهــات التــي تجنــبهم االنحرافــات التــي قــد تنتشــر بــین تالمیــذ المــدارس 

مهمــة فــي البیئــة المدرســیة مــن أجــل بنــاء شخصــیة الطالــب مــن جمیــع جوانبهــا النفســیة  ةالنفســي مكانــ

  وحیث یعد االهتمام بتوفیر الخدمات النفسیة مؤشر على العنایة بالتالمیذ ، والمعرفیة واالجتماعیة

                                                 
)( جامعة عمر المختار/ كلیة اآلداب /أستاذ مساعد بقسم اإلرشاد وعلم النفس. 
)( الجامعة األسمریة اإلسالمیة/ كلیة اآلداب / محاضر بقسم التربیة وعلم النفس. 
، جامعـة فرحـات عبــاس، مجلـة اآلداب و العلــوم االجتماعیـة، رؤیــة مسـتقبلیة لـدعم دور األخصـائي النفســاني بقطـاع التربیـة زیـن الـدین، ضـیاف)1(

 .43صم ، 2010، )11(عدد خاص ، سطیف
دراسـة میدانیـة بمؤسسـات التعلـیم الثـانوي : معیقـات الممارسـة المهنیـة لبـرامج التوجیـه واإلرشـاد النفسـي التربـوي  ،سماش ، راضیةفرحاتيالعربي )2(

 25ص م  2016، 1. ، ع9. مج. مجلة دفاتر المخبر. لوالیتي ام البواقي وباتنة
، الحاجة إلى اإلرشاد النفسي ودرجة ممارسته في المرحلة االبتدائیة بمحافظة الطائف كما یدركه المرشد والمعلم الطلحي، مساعد بن ساعد)3(

 .م 2012.المملكة العربیة السعودیة، قسم علم النفس، كلیة التربیة، جامعة أم القرى، رسالة ماجستیر غیر منشورة
)4 (

الجامعة ، رسالة ماجستیر غیر منشورة، فسیین في العمل اإلرشادي التربوي بقطاع غزةالذات المهنیة للمرشدین النالشرفا، عبیر فتحي 

 .م  2011، غزة،كلیة التربیة ،اإلسالمیة
داب و العلوم مجلة اآل، المختص في علم النفس المدرسي ورهانات حاجات المدرسة الجزائریة إلى تكوینه وتشغیله ،الق ـــــــــــمحمد بوع)5(

 .92م ،ص 2010 ،)11(عدد خاص ، سطیف، جامعة فرحات عباس، االجتماعیة
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)1(ومســاعدتهم لنمــو قــدراتهم وٕامكانیــاتهم والوصــول بهــم إلــى التوافــق
مــن  جانــب مهــمفاإلرشــاد النفســي   ،

جوانـــب العملیـــة التربویـــة التـــي تقـــدمها المدرســـة للتالمیـــذ دون اســـتثناء ألنـــه یـــدخل فـــي كـــل مفـــردة مـــن 

كـل ذلـك دعـا إلـى أن ، ومرورًا بظهور الكثیر من المشكالت التربویة في المدرسة، مفرداتها بدءًا بالمعلم

إذ یسـهم بـدور ایجـابي فـي تسـهیل مهمـة إدارة ، درسـيتكون هناك حاجة لخدمات األخصائي النفسي الم

،فالحــــدیث عــــن وجــــود )2(المدرســــة وهیئتهــــا التدریســــیة وفــــي حــــل مشــــكالت التالمیــــذ وتوجیــــه ســــلوكهم 

األخصـــائي النفســـي فـــي المدرســـة أصـــبحت ضـــرورة مـــن ضـــرورات أي بیئـــة مدرســـیة صـــحیة ومشـــجعة 

برامج اإلرشادیة في المدرسة ومتابعة الطالب حیث أن دوره ال یتوقف على تنفیذ الخطط وال، )3(وناجحة

دوره یتجـاوز هـذه المهمـات إلـى جوانـب أخـرى  إن وذوي االحتیاجات الخاصة بل، المتأخرین والمتفوقین

یتطلبهـــا واقـــع العمـــل فـــي مجـــال اإلرشـــاد الطالبـــي وال یمكـــن إغفالـــه وتتمثـــل هـــذه األدوار فـــي التواصـــل 

)4(واالهتمــام بالقــدوة الحســنة داخــل المدرســة، الوقــائيو ، الــدور االستشــاريو  ،المعرفــي والبحــث
والعالقــة ، 

فعملیة اإلرشاد جزء ال یتجزأ من العملیة التربویة حیث یشیر  ،بین اإلرشاد النفسي والتربیة عالقة تكامل

)Vaughar  (وأن العالقــــة بینهمــــا ،ه ال یمكــــن التفكیــــر فــــي التربیــــة بــــدون خــــدمات اإلرشــــاد النفســــي بأنــــ

)5(متبادلــة
وتتضــح حاجــة المجتمعــات النامیــة إلــى الخــدمات النفســیة واإلرشــادیة المدرســیة بشــكل أكثــر  ،

ولكــي ، )6(لكــي تســهم فــي تنمیتهــا االجتماعیــة واالقتصــادیة ،إلحاحــًا لحاجتهــا إلــى جمیــع فئــات المجتمــع

امتالكـه   یقوم األخصائي النفسي بتقدیم الخدمات النفسـیة فـي البیئـة المدرسـیة علـى أكمـل وجـه البـد مـن

)7(وتقبلـه لنفسـه ولمهنتـه التـي یؤدیهـا، مجموعة من الخصـائص كإعـداده األكـادیمي
إال أن واقـع الحـال  ،

، فــي مؤسســاتنا التعلیمیــة یشــهد العدیــد مــن الصــعوبات والمشــاكل التــي تعیــق عمــل األخصــائي النفســي

وهـذه العقبـات قـد تكـون ، هاوبالتالي كـل مـا مـن شـأنه أن یعرقـل الخـدمات النفسـیة واإلرشـادیة التـي یقـدم

وبعضها ، أخرى بمهاموتكلیفه  ئهضغوطات العمل وزیادة أعبا وأ، أو الزمالء، جة عن إدارة المدرسةنات

وبأهمیــة الــدور ، هوثقتــه بنفســ، وتدریبــه المهنــي، مـا یتعلــق بشخصــیة األخصــائي نفســه كتكوینــه المعرفـي

  كل هذه العوامل وغیرها لم ، األخصائي النفسيوطبیعة المجتمع واتجاهاته نحو مهنة ، به مالذي یقو 

                                                 
رسالة ، لدى األخصائي النفسي المدرسي وعالقتها ببعض عوامل المناخ المدرسي اإلرشادیةالذات  عبدالجواد،فعالیة أحمد سید عبدالفتاح)1(

 .م 2006.جامعة الفیوم، علم النفس التربوي ،كلیة التربیة ،ماجستیر غیر منشورة
)2 (

أداء المرشد التربوي في المدارس الحكومیة الثانویة في مدارس محافظة جنین من وجهة نظر كل من اإلداریین  السالمة، ناصر رفیق توفیق

 .م  2003.فلسطین، جامعة النجاح الوطنیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، لمینوالمع
 .91،مرجع سبق ذكره ، ،صالق ـــــــــــمحمد بوع)3(
م  2012، مصر، الجیزة، مكتبة أوالد الشیخ للتراث، ال اإلرشاد الطالبيـــــــــــــــــــــــــمهام األخصائي النفسي في مج عبدالعظیم، حمدي عبداهللا )4(

 35،ص 
)5 (

 .السالمة،مرجع سبق ذكره  ناصر رفیق توفیق
)6 (

 .المرجع نفسه   
 .عبدالجواد، مرجع سبق ذكره  أحمد سید عبدالفتاح)7(
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كمــا أنهــا ، تـتح الفرصــة لمجــال اإلرشـاد والتوجیــه النفســي لالرتقــاء والتطـور وتقــدیم خدماتــه بشـكل مقبــول

)1(جعل هذه المهنة صعبة ومعقدة 
.  

  :مشكلة البحث

تفعیل لدور األخصائي النفسـي فـي مدارسـنا ومـا المن خالل ما الحظه الباحثان من صعوبات وعدم    

للكشــف عــن هــذه الصــعوبات التــي تحــول دون قیــام األخصــائي النفســي  البــاحثون الســابقونتطــرق إلیــه 

بــدوره، علیــه رأى الباحثــان ضــرورة  التعــرف علــى الصــعوبات التــي تواجــه عمــل األخصــائي النفســي فــي 

  .  مدارس التعلیم األساسي

  :ة البحث في التساؤالت اآلتیة ویمكن تحدید مشكل  

رس التعلیم األساسـي مـن وجهـة ما هي الصعوبات التي تواجه عمل األخصائي النفسي في مدا .1

  ؟نظره

هــل هنــاك فــروق فــي وجهــة نظــر أفــراد العینــة حــول الصــعوبات التــي تواجــه عمــل األخصــائي  .2

 النفسي في مدارس التعلیم األساسي حسب متغیر الحالة االجتماعیة؟  

هنــاك فــروق فــي وجهــة نظــر أفــراد العینــة حــول الصــعوبات التــي تواجــه عمــل األخصــائي هــل  .3

 النفسي في مدارس التعلیم األساسي حسب متغیر سنوات الخبرة؟

  :أهداف البحث

رس التعلـیم األساسـي مـن التعرف على الصعوبات التي تواجه عمل األخصائي النفسي فـي مـدا .1

  .وجهة نظره

التعرف عن الفروق في وجهة نظر أفراد العینـة حـول الصـعوبات التـي تواجـه عمـل األخصـائي  .2

 . النفسي في مدارس التعلیم األساسي حسب متغیر الحالة االجتماعیة

التعرف على  الفروق في وجهة نظر أفراد العینة حول الصعوبات التي تواجه عمل األخصائي  .3

 .ب متغیر سنوات الخبرةالنفسي في مدارس التعلیم األساسي حس

  :أهمیة البحث

 :تتحدد أهمیة البحث في اآلتي

 .یستمد هذا البحث أهمیته من طبیعة الموضوع والعینة المستهدفة  .1

یمكن أن یفیـد هـذا البحـث األخصـائیین أنفسـهم، حیـث یعتبـر هـذا البحـث تغذیـة راجعـة لهـم فـي  .2

 . مجال عملهم

                                                 
  26مرجع سبق ذكره ، ص ،سماش ، راضیةفرحاتيالعربي )1(
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وذلــك بتســلیط ،یمكـن أن تســاعد نتــائج هــذا البحــث فــي تطــویر بــرامج اإلرشــاد النفســي المدرســي  .3

 .الضوء على أهم الصعوبات التي تواجه الممارسة المهنیة لألخصائي

هــذا البحــث فرصــة للمهتمــین بمجــال علــم الــنفس اإلرشــادي وكــذلك صــناع القــرار كــي یكتشــفوا  .4

مــن صـعوبات فــي ممارسـاتهم اإلرشــادیة والتـي تكــون طبیعـة مــا یواجهـه األخصــائیون النفسـیون 

 .عائق دون تحقیق الهدف من إعدادهم

قد یفتح هذا البحث المجال أمام الباحثین إلجـراء بحـوث مكملـة لهـذا البحـث حـول طبیعـة عمـل  .5

 .األخصائي النفسي

تقــدیم بعــض التوصــیات لتحســین بــرامج الممارســة المهنیــة لعمــل األخصــائي النفســي فــي مجــال  .6

 .رشاد المدرسياإل

  :حدود البحث

 .األخصائیین النفسیین بمدارس التعلیم األساسي بمدینة زلیتن : حدود بشریة .1

 . مدارس التعلیم األساسي بالفرع الغربي لمدینة زلیتن: حدود مكانیة  .2

  .م 2019 -2018العام الدراسي : حدود زمانیة   .3

  :مصطلحات البحث

یعرفـه كامـل ملیكـة بأنـه ذلـك الشـخص الـذي یسـتخدم األسـس والتكنیكـات والطـرق  :األخصائي النفسـي 

ـــل الطبیـــب ، واإلجـــراءات الســـیكولوجیة ـــره مـــن األخصـــائیین فـــي الفریـــق اإلكلینیكـــي مث ویتعـــاون مـــع غی

فــي تفاعــل ایجــابي بقصــد ، كــل فــي حــدود إعــداده وتدریبــه وٕامكانیاتــه، واألخصــائي االجتمــاعي ،النفســي

والتنبـؤ باحتمـاالت تطـور حالتـه ومـدى ، وتشـخیص مشـكالته) المـریض(شخصـیة العمیـل فهم دینامیات 

اســـتجابته لمختلـــف أســـالیب العـــالج ثـــم العمـــل علـــى الوصـــول بـــه إلـــى أقصـــى درجـــات التوافـــق النفســـي 

)1(واالجتماعي
.  

ذلك الشخص المتحصل على شهادة في علم النفس ویعمـل فـي مكتـب  :ویعرف في البحث الحالي بأنه

  .خصائي النفسي بمدارس التعلیم األساسياأل

ویقصد بها تلـك العوامـل التـي تعیـق األخصـائي النفسـي عـن  الصعوبات التي تواجه األخصائي النفسي

  .أداء عملة وتقدیم المساعدة اإلرشادیة بالشكل المطلوب من وجهة نظر األخصائي النفسي

  

  

  

                                                 
مجلة ، العقابي بین أخالقیات المهنة ومتطلبات الوظیفةاألخصائي النفساني الممارس في الوسط ،مجبر بدیعة واكلي آیت، وناس أمزیان)1(

 .94ص،  2010، )11(عدد خاص ، سطیف، جامعة فرحات عباس، اآلداب و العلوم االجتماعیة
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  :الدراسات السابقة

هــــدفت إلــــى التعــــرف علــــى واقــــع اإلرشــــاد التربــــوي ودور المرشــــد  )1() 2001(دراســــة العــــاجز  .1

وتكونــت العینــة مــن ، باإلضــافة إلــى المشــكالت التــي تواجهــه فــي المــدارس األساســیة والثانویــة

وأوضـحت النتـائج أن واقـع اإلرشـاد ، واستخدم استبیان من تصمیم الباحث، مرشدًا ومرشدة(88)

كمــــا أســــفرت النتــــائج أن مجــــال ، التربــــوي بحاجــــة إلــــى عنایــــة واهتمــــام أكبــــر ممــــا هــــو موجــــود

وجــاء المجــال المتعلــق بمشــكالت ، المشــكالت المتعلقــة باإلعــداد والتــدریب جــاء بالمرتبــة األولــى

تعلقـــة بـــاإلدارة والهیئـــة وفـــي المرتبـــة األخیـــرة المشـــكالت الم، ظـــروف العمـــل فـــي المرتبـــة الثانیـــة

 .التدریسیة

هــدفت إلــى التعــرف علــى أهــم الصــعوبات التــي تواجــه األخصــائي )2() 2010(دراســة  فطیمــة  .2

وتكونــت العینــة ، كمــا هــدفت إلــى الكشــف عــن أســباب هــذه الصــعوبات، النفســي أثنــاء الممارســة

: ي هـــيوبینـــت النتـــائج أن أهـــم الصـــعوبات التـــي یواجههـــا األخصـــائ، أخصـــائي (36 )مـــن 

وٕاخفــاء معلومــات  ،عــدم تفهــم العمیــل لتوجیهــات األخصــائي،و صــعوبات مهنیــة كــنقص الخبــرة 

صــعوبة العــالج لعــدم وجــود الثقافــة النفســیة أو ألن بعــض و ، مهمــة عــن األخصــائي لعــدم الثقــة

، صعوبات اجتماعیة كالنظرة السلبیة لمهنة األخصائيأو ، األسالیب ال تناسب بعض الحاالت

المستوى الشخصـي مثـل تـدني صـورة الـذات لـدى األخصـائي والعراقیـل اإلداریـة صعوبات على 

وصــعوبات فــي توضــیح الهویــة المهنیــة لألخصــائي ،كمــا توصــل إلــى أن ، وعــدم تفهــم الــزمالء،

وضعف التكوین ، نقص الخبرةأو ، نقص التدریبو ، أهم األسباب هي ضعف اإلعداد الجامعي

 ).الشخصي(الذاتي 

هـــدفت إلـــى الكشـــف عـــن أبـــرز معوقـــات العملیـــة اإلرشـــادیة مـــن  )3() 2014(دراســـة السویســـي  .3

 50 )( وأجریـت الدراسـة علـى، والتخصـص، وجهة نظر مستشاري التوجیه وفقا لمتغیـر األقدمیـة

وكشـفت النتـائج أن أهـم ، واستخدم استبیان من إعداد الباحثة لجمـع البیانـات، مستشار بالثانویة

كثــرة عــدد التالمیــذ ممــا شــكل عبئــًا ، الجغرافــي مــن مكــان العمــلالبعــد : المعوقــات كانــت كــاآلتي

مهـام بعائق كثرة األعمال اإلداریة كتكلیفـه ، معوق نقص الوسائل كاالختبارات، على المرشدین

، معــوق الــزمالء مــن أعضــاء هیئــة التــدریس بالمــدارس كعــدم اقتنــاعهم بجــدوى اإلرشــاد، أخــرى

  ثم معوق أولیاء األمور وعدم تواصلهم مع ، ئیینضعف التكوین واإلعداد والتدریب لألخصا

                                                 
اإلسالمیة جامعة مجلة ال. اإلرشاد التربوي في المدارس األساسیة العلیا والثانویة بمحافظات غزة واقع ومشكالت وحلول ،فؤاد علي العاجز)1(

 57 -1 صم،  2001، (2)9للبحوث اإلنساني
)2 (

مجلة اآلداب و العلوم ، أهم الصعوبات التي تواجه األخصائي النفسي أثناء الممارسة المیدانیة دراسة میدانیة لمدینة بسكرة ،ا سوفطیمةدبر 

 .79-64م ،ص 2010  ،)11(عدد خاص ، سطیف، جامعة فرحات عباس، االجتماعیة
كلیة ، رسالة ماجستیر غیر منشورة، معوقات العملیة اإلرشادیة لمستشاري التوجیه المدرسي ببعض ثانویان الجنوب الشرقي، السویسيأسماء )3(

 .م  2014،  جامعة قاصدي مرباح ورقلة، تماعیةالعلوم اإلنسانیة واالج
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وأخیـــرًا معـــوق التالمیـــذ مـــن حیـــث النظـــرة الســـلبیة التـــي یحملونهـــا اتجـــاه ، المدرســـة واألخصـــائي .4

هنـاك فـروق فـي هـذه المعوقـات بـاختالف سـنوات الخبـرة  كمـا بینـت الدراسـة أن، المرشد النفسي

 .سنوات )6(لصالح المجموعة األقل من 

هـــدفت إلـــى معرفـــة مـــدى امـــتالك المرشـــد التربـــوي لمهـــارات التـــدخل  )1( )2015(دراســـة نبهـــان  .5

وكـــذلك الفـــروق تبعـــًا ، اإلرشـــادي فـــي التعامـــل مـــع األزمـــات بالمـــدارس الحكومیـــة بقطـــاع غـــزة

مرشــــدًا ومرشــــدة مــــن العــــاملین بمــــدارس وزارة  )141(واشــــتملت الدراســــة علــــى ، لســــنوات الخبــــرة

المهـــــارات اإلرشـــــادیة للتعامـــــل مـــــع األزمـــــات  ةنولجمـــــع البیانـــــات تـــــم اســـــتخدام اســـــتبا، التعلـــــیم

وتوصلت النتائج إلى أن مهارات الدعم النفسي الدیني كانت فـي ، وبطاقة المالحظة، بالمدارس

فـي حـین لـم ، ثـم مهـارة التعـاطف، المرتبة األولى تلیها مهـارة التعامـل مـع األزمـات وبنـاء األمـل

 .ات الخبرةتتوصل الدراسة إلى وجود فروقا تعزى لمتغیر سنو 

هــدفت إلــى التعــرف علــى المشــكالت التــي تواجــه عمــل المرشــدین  )2() 2015(دراســة حجــازي  .6

، التربویین في المدارس الحكومیة في محافظة طولكرم من وجهة نظرهم تبعًا لـبعض المتغیـرات

وتوصلت الدراسة إلى ، من إعداد الباحثة ةمرشدًا ومرشدة وطبقت استبان) 45(وشملت الدراسة 

أن المشــكالت التــي تواجــه األخصــائیین كانــت بدرجــة متوســطة كمــا أنهــا لــم تتوصــل إلــى وجــود 

  .فروق في هذه المشكالت ترجع لمتغیر سنوات الخبرة

هدفت إلى التعرف على المعوقات التي تواجـه المرشـدین التربـویین  )3( )2015(دراسة العامري  .7

وتـــم اســـتخدام ، مرشـــدًا ومرشـــدة) 60(رســـتهم عملهـــم اإلرشـــادي حیـــث بلغـــت العینـــة خـــالل مما

وأضـحت النتـائج بـان المعوقـات جـاءت علـى ، استبیان  معوقات اإلرشاد التربوي إعداد الباحـث

، المعوقــات المدرســیة كعــدم وجــود مخصصــات مادیــة للمرشــد لــدعم احتیاجاتــه: اآلتــيالترتیــب 

المعوقــات الخاصــة ، كعــدم اإلعــداد والتأهیــل الجیــد للمرشــد، ســهالمعوقــات الخاصــة بالمرشــد نف

كقلة اهتمام المشرف التربوي بعقد زیارات متبادلة بین المرشدین في مختلف ، باإلشراف التربوي

 .المدارس

  

  

  

                                                 
رسالة ، مدى امتالك المرشد التربوي للمهارات اإلرشادیة في التعامل مع األزمات  بالمدارس الحكومیة بمحافظة غزة ،نبهان سعید عمر)1(

 .م  2015، غزة، الجامعة اإلسالمیة، منشورة ماجستیر غیر
محافظة طولكرم " نظرهمالمشكالت التي تواجه عمل المرشدین التربویین في المدارس الحكومیة من وجهة ، حجازينظمیة فخري خلیل )2(

 .م 2015، جامعة النجاح الوطنیة، المستقبل مؤتمر التعلیم في فلسطین تحدیات العصر وأفاق، ."نموذجاً 
مجلة كلیة التربیة األساسیة . معوقات اإلرشاد التربوي في المدارس الثانویة من وجهة نظر المرشدین التربویین ،العامري جعفر صادق عبید)3(

 .536ـــــ  547م ،ص  2015 ، 21العدد  التربویة واإلنسانیةللعلوم 
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 التوجیـــه هـــم معوقـــات بـــرامجوالتـــي هـــدفت إلـــى تحدیـــد أ )1( )2016(دراســـة فرحـــاتي ، ســـماش  .8

كمــا هــدفت إلــى الكشــف عــن الفــروق  فــي ، التوجیــه مستشــاري لــدى والتربــوي النفســي واإلرشــاد

 الدراســة عینــة وتكــون، وســنوات الخبــرة، التخصــص األكــادیمي، المعیقــات تبعــا لكــل مــن الجــنس

ولجمع البیانـات تـم اسـتخدام اسـتبیان المعوقـات مـن إعـداد  )75(التوجیه وعددهم  مستشاري من

وتوصــلت الدراســة إلـى أن أكثــر المعیقــات شــیوعًا كانـت المشــكالت المتعلقــة بظــروف ، البـاحثَینِ 

ثـم المتعلقـة ، وتالها فـي ذلـك المعیقـات المتعلقـة بالجانـب التشـریعي والتنظیمـي القـانوني، العمل

فـي ، ءت في المرتبة األخیرة المتعلقة باالستعدادات الشخصیةوجا، باإلعداد المهني واألكادیمي

، التخصـــص، النـــوع(حـــین لـــم تكشـــف النتـــائج عـــن وجـــود فـــروق ترجـــع  للمتغیـــرات الدیمغرافیـــة 

 ).سنوات الخبرة

هــدفت إلــى معرفــة المعوقــات التــي یعــاني منهــا مستشــار   )2( )2017(یحیــى ، دراســة بوزكــار  .9

وتوصـلت الدراسـة ، مستشـار) 60(وتكونـت العینـة مـن ، لمیـدانالتوجیه واإلرشاد المدرسي فـي ا

ظـــروف العمـــل و ، إلـــى أن  المرشـــد یعـــاني مـــن عـــدة معوقـــات منهـــا مـــا یـــرتبط بتكوینـــه وٕاعـــداده

التصـــــورات أو ، ســـــوء التخطـــــیط فـــــي مجـــــال التوجیـــــه واإلرشـــــاد، المادیـــــة و المعنویـــــة الســـــلبیة

ولـم تكتشـف الدراسـة عـن ، )أولیـاء األمـور، التالمیـذ(االجتماعیة السلبیة الموجودة في المجتمـع 

 .والجنس، التخصص، المؤهل العلمي، فروق في المعوقات السابقة ترجع لسنوات الخبرة

هدفت إلـى معرفـة المشـاكل التـي تواجـه عمـل المرشـد التربـوي )3( )2018(دراسة جاسم  .10

ة إلــى أن هنــاك عــدم وقــد توصــلت الدراســ، مرشــد ومرشــدة) 40(وضــمت العینــة ، فــي المــدارس

ضــعف التعامــل مــع المرشــد مــن قبــل أولیــاء ، فهــم لــدور المرشــد النفســي مــن قبــل أفــراد المجتمــع

عــــدم تــــوفر اإلمكانیــــات كتخصــــیص غرفــــة مســــتقلة ، عــــدم وعــــي إدارة المدرســــة لــــدوره، األمــــور

 .وأخیرًا مشكالت متعلقة بالزمالء، للمرشد

 :التعقیب على الدراسات السابقة

 :نا مناقشة الدراسات السابقة وفقًا للبنود اآلتیة سیتم ه     

 .تاریخ إجراء هذه الدراسات ، األهداف ، العینة ، األداة المستخدمة ، النتائج

  :تاریخ إجراء هذه الدراسات   -1

  ).م2018ــــــ  2001(لقد امتدت هذه الدراسات خالل السنوات      

                                                 
رسالة ، معوقات التوجیه واإلرشاد في التعلیم الثانوي من وجهة مستشار التوجیه واإلرشاد المدرسي والمهني ،آمال یحي عمار،بوزكار فتیحة)1(

 .م 2017. واالجتماعیة اإلنسانیةكلیة العلوم ، جامعة الجیاللي بونعامة خمیس ملیانة ، ماجستیر غیر منشورة
 .46 -25صم  2016مرجع سبق ذكره ، ،سماش ، راضیةفرحاتيالعربي )2(
مجلة   ن،المشكالت التي تواجه المرشدین التربویین في المدارس المتوسطة من وجهة نظرهم في مركز محافظة میسا ،جاسم اشرف صالح)3(

  .563ــــ  526ص م ، ص  2018 ،1،مجلد 30،العددجامعة واسط، كلیة التربیة
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  :من حیث األهداف   -2

ــــى    ــــي التعــــرف عل لقــــد تعــــددت األهــــداف وتنوعــــت بالنســــبة للدراســــات الســــابقة ، إال أنهــــا اشــــتركت ف

 واإلرشــادومستشــار التوجیــه  ،الصــعوبات والمعوقــات  التــي تواجــه األخصــائي النفســي والمرشــد النفســي

الجــنس ، (  كــذلك البحــث فــي الفــروق حســب متغیــرات  المدرســي بمــدارس التعلــیم األساســي والثــانوي، و 

والبحــث الحــالي یهــدف إلــى التعــرف علــى الصــعوبات )  ســنوات الخبــرة ، المؤهــل العلمــي ، التخصــص 

التــي تواجــه عمــل األخصــائي النفــي بمــدارس التعلــیم األساســي مــن وجهــة نظــره ، وكــذلك التعــرف علــى 

  ).ات الخبرةالحالة االجتماعیة  ، سنو ( الفروق حسب متغیر

  : من حیث العینة   -3

لقــد طبقــت الدراســات الســابقة التــي حصــل علیهــا الباحثــان علــى األخصــائیین والمرشــدین النفســیین       

ـــه  ـــانوي ، مـــن   ،المدرســـي واإلرشـــادومستشـــاري التوجی ـــیم األساســـي أو الث ـــة التعل ســـواء كـــانوا فـــي مرحل

انـــت العینـــة مـــن األخصـــائیین النفســـیین بمرحلـــة الجنســـین الـــذكور واإلنـــاث  ، أمـــا البحـــث الحـــالي فقـــد ك

التعلیم األساسي بمدارس الفرع الغربي لمدینة زلیتن، ومن حیـث حجـم العینـة فقـد وجـد تبـاین فـي أحجـام 

، وبلغ حجـم أكبـر ) 2010(مفردة في دراسة فطیمة ) 36(هذه العینات ، حیث كان حجم أصغر عینة 

  . مفردة)50(أما البحث الحالي فلقد بلغت عینة البحث . ) 2015(مفردة في دراسة نبهان) 141(عینة 

  :من حیث األداة   -4

ـــع الدراســـات الســـابقة اســـتخدمت االســـتبانة كـــأداة لجمـــع البیانـــات ، والبحـــث الحـــالي تـــم اســـتخدام   جمی

  .االستبانة أیضاً 

  :من حیث النتائج   -5

الصــعوبات والمعوقــات التــي  مــن خــالل مــن خــالل عــرض الدراســات الســابقة والتــي تناولــت البحــث    

تواجه عمل األخصائي والمرشد النفسي ومستشار التوجیه واالرشاد المدرسي ، توصـلت إلـى عـدة نتـائج 

هناك العدیـد مـن الصـعوبات والمعوقـات التـي تواجـه عمـل األخصـائیین والمرشـدین النفسـیین فـي : منها 

إلدارة والمعلمین ، وصعوبات اجتماعیة مشاكل وصعوبات متعلقة بظروف العمل ، وا: المدارس أهمها 

وصــعوبات شخصــیة متعلقــة بإعــداد  ،كنظــرة المجتمــع وأولیــاء األمــور الســلبیة لعمــل األخصــائي النفســي

ـــى عمـــل األخصـــائي  ـــؤثر عل ـــة ت ـــة ومعنوی ـــاك صـــعوبات مادی ـــدریب األخصـــائي النفســـي، كمـــا أن هن وت

ت حسب وجهة نظر أفراد العینة وأحیانا والمرشد النفسي بالمدارس، وقد وجدت فروق في بعض المتغیرا

، مشكالت والمعوقات التي یواجهونهاأخرى لم توجد فروق في وجهة نظر أفراد العینة في الصعوبات وال

العدیــد مــن الصـــعوبات التــي تواجـــه عمــل األخصـــائي  وجـــودالي فلقــد توصـــل إلــى ــــــــــــــــــــــــــأمــا البحــث الح

والمجتمـع المحلـي  األمـورحیث احتلت الصعوبات الخاصة بأولیـاء .عینة النفسي من وجهة نظر أفراد ال

  ، كما روف العملالمرتبة األولى، تلیها الصعوبات اإلداریة، وفي المرتبة الثالثة الصعوبات المهنیة وظ
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داللــة إحصــائیة فــي وجهــة نظــر أفــراد العینــة  ث إلــى أنهــال توجــد فــروق ذاتــــــــــــــــــــــــــــــــــتوصــلت نتــائج البح

لة الحا( حول الصعوبات التي تواجه عمل األخصائي النفسي بمدارس التعلیم األساسي حسب متغیرات 

  .)االجتماعیة، وسنوات الخبرة  

 :ستفادة من الدراسات السابقةأوجه اال

 :لقد استفاد الباحثان من الدراسات السابقة في الجوانب التالیة

  .یاغة عنوان ومشكلة البحث وأهمیتهمساهمة في صال .1

 .علومات والمراجع حول موضوع البحثتزوید الباحثان بالعدید من الم .2

  .بناء أداة البحث .3

 . كیفیة عرض ومناقشة النتائج .4

  :منهج البحث وٕاجراءاته

  .وأهدافهاستخدم الباحثان المنهج الوصفي التحلیلي ألنه یتالءم مع طبیعة البحث :منهج البحث  

یتكــون مجتمــع البحــث مــن األخصــائیین النفســیین العــاملین بمــدارس التعلــیم األساســي : مجتمــع البحــث

  .أخصائي نفسي) 250(والبالغ عددهم حوالي ، بمدینة زلیتن

أخصـــائي نفســـي وبعــد اســـتبعاد ســـتة اســـتمارات  لعـــدم ) 56(بلـــغ حجـــم العینــة األصـــلي : عینــة البحـــث 

أخصـائي نفســي مـن العــاملین بمـدارس التعلــیم  )50(إجــازة بلـغ حجــم العینـة  اسـتكمالها والـبعض فــي فتـرة

  .األساسي بالفرع الغربي لمدینة زلیتین

  :أداة البحث

وذلـك بعـد اطــالع الباحثـان علـى عــدد ) االسـتبانة(لتحقیـق أهـداف البحـث تــم بنـاء أداة لجمـع البیانــات   

فقـرة ) 29(من المقاییس المستخدمة في الدراسات ذات العالقة بموضوع البحث ، تكونت االسـتبانة مـن 

ـــة أبعـــاد ـــى ثالث ـــة وظـــروف العمـــل، بُ مقســـمة عل ـــة، ُبعـــد ، ُبعـــد الصـــعوبات اإلعـــد الصـــعوبات المهنی داری

ـــم تصـــنیف مـــع المحلـــيالصـــعوبات الخاصـــة بأولیـــاء األمـــور والمجت قیـــاس لیكـــرت وفـــق م اإلجابـــات، ت

  ).غیر موافق إطالقاً / غیر موافق/ موافق إلى حٍد ما/ قمواف/ موافق جداً (الخماسي 

  :صدق وثبات مقیاس البحث

  تم التحقق من صدق وثبات المقیاس وذلك بتطبیقه على عینة استطالعیة بلغت   

، حیــث اســتخدم دارس الفــرع الغربــي بمدینــة زلیــتنأخصــائي نفســي بمــدارس التعلــیم األساســي بمــ) 17(

الصــــدق ، ومعامــــل جثمــــان صــــدق الظــــاهري ومعامــــل الصــــدق الــــذاتي، وأســــلوب معادلــــة الفاكرونبــــاخال

ون ، وذلـــك للتحقـــق مـــن مضـــمالمقیـــاس علـــى مجموعـــة مـــن المحكمـــین ان بعـــرضقـــام الباحثـــ: الظـــاهري

، هــذا وقــد قــام الباحثــان وحها ومالءمتهــا ألغــراض البحــث، ومــدى وضــالفقــرات، والحكــم علــى صــیاغتها

  .ق علیها وحذف وٕاضافة بعض الفقراتبإدخال التعدیالت المتف
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  :لمقیاس البحثالصدق الذاتي ومعامل الثبات 

ومعـامالت الثبـات لمقیـاس البحـث وأبعـاده باسـتخدام معامـل الفـا ، تم حساب معـامالت الصـدق الـذاتي  

  .یبین النتائج) 1(والجدول رقم ، وطریقة التجزئة النصفیة، كرونباخ

  معامالت الصدق والثبات  لمقیاس البحث وأبعاده: 1جدول 

  الصدق الذاتي  التجزئة النصفیة  كرونباخ- الفا  عدد الفقرات  األبعاد

  0.843  0.830  0.710  12  المهنیة وظروف العمل الصعوبات

  0.802  0.783  0.644  8  اإلداریة الصعوبات

 ورــــــــــاألم ة بأولیاءــــــــــالخاص الصعوبات

  المحلي المجتمعو 

9  0.854  0.921  0.924  

 0.915 0.911  0.837  29  للمقیاس ككل

من خالل نتائج الجدول السابق یتضح أن معامالت الصدق والثبات لمقیاس البحث مرتفعة وهذا   

قیاس الظاهرة التي وأبعاده موثوق بها ویمكن االعتماد علیها ألجل مقیاس البحث أن فقرات إلىیشیر 

  .وضعت من أجـلها

  :المعالجة اإلحصائیة 

ولغرض ، SPSS )(االجتماعیة  للعلوم اإلحصائیة الحزمة برنامج باستخدام االستبانة تحلیل تم    

الحسابیة  كالمتوسطات اإلحصائیةالوسائل  تحلیل البیانات والوصول إلى النتائج تم استخدام

واألوزان النسبیة واالختبار التائي للعینة واالختبار التائي للعینات المستقلة ، المعیاریة واالنحرافات

  .اختبار لیفین - كروسكال والیس اختبار - واختبار تحلیل التباین

  :عرض النتائج ومناقشتها

  :التساؤل األول

  بمدینة زلیتن؟ األساسيعمل األخصائي النفسي بمدارس التعلیم  الصعوبات التي تواجه هي ما    

ــیم األساســي بمدینــة  وللتعــرف علــى الصــعوبات التــي تواجــه    عمــل األخصــائي النفســي بمــدارس التعل

واألوزان النسبیة لكل فقرة من فقـرات مقیـاس ، المعیاریة واالنحرافات الحسابیة حساب األوساطتم ، زلیتن

  .والنتائج مبینة في الجداول اآلتیة، ولكل ُبعد من أبعاده وللمقیاس ككل لدى عینة البحث، البحث
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  الصعوباتالمهنیة وظروف العمل المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والوزن النسبي لُبعد : 2جدول 

حجم   الفقرات

  العينة

املتوسط 

  احلسايب

االحنراف 

  املعياري

قيمة 

  االختبار

الداللة 

  اإلحصائية

الوزن 

  %النسيب 

  الرتتيب

تزود الطالب الدراسة بأقسام علم النفس ال 

باملعلومات الكافية والعملية ملمارسة عملي  

  كأخصائي

50  3.10  1.313  16.692  0.000**  0.62    

    0.45 **0.000  13.956  1.135  2.24  50  اختياري هلذه املهنة مل يكن بناًء على رغبيت

أواجه بعض الصعوبات عند تصميم برامج 

  عالجية للتالميذ
50  3.86  0.926  29.474  0.000** 0.77  1  

ليس لدي اخلربة الكافية لتطبيق االختبارات 

  النفسية
50  3.16  1.218  18.342  0.000** 0.63    

كثرة عدد التالميذ باملدرسة مقارنة بعدد 

  األخصائيني
50  3.14  1.355  16.381  0.000** 0.63    

    0.43 **0.000  13.906  1.088  2.14  50  ليس لدي دافع حنو ممارسة هذه املهنة

لدي مكتب خاص وجمهز ألداء عملي ليس 

  بالشكل املطلوب
50  3.74  1.275  20.746  0.000** 0.75  2  

ارتباط بعض مشكالت التالميذ مبشاكل 

  أسرية يصعب التعامل معها
50  3.66  1.022  25.313  0.000** 0.73  3  

ال يسمح يل بالكشف عن التالميذ ذوي 

  اإلعاقة و تقدمي ما يفيد هلم
50  2.70  1.093  17.473  0.000** 0.54    

ال يسمح يل بالكشف عن التالميذ 

  املوهوبني ورعايتهم
50  2.54  1.073  16.738  0.000** 0.51    

ال تعطى يل الفرصة بكتابة تقرير ختامي كل 

�اية سنة دراسية حول أوضاع التالميذ 

  ومشاكلهم

50  2.84  1.267  15.844  0.000** 0.57    

بداية السنة ليس لدي خطة عمل جمهزة منذ 

  الدراسية
50  3.46  1.232  19.852 0.000** 0.69 4  

المهنیـة وظـروف  الصـعوباتأن استجابات عینة البحث على فقرات ُبعـد ، )2(بینت نتائج الجدول رقم  

حیث أشارت النتائج أن مستوى المتوسط الحسابي للعینة على هـذه ، كانت بدرجة الموافقة العالیة العمل

فقـد احتلـت الفقـرة ، علـى الفقـرات% 72الفقرات یعتبر في مستوى االیجابیة وقد تجاوزت أوزانهـا النسـبیة 

المرتبة " لتالمیذالنفسي لبعض الصعوبات عند تصمیم برامج عالجیة ل األخصائيمواجهة "المتمثلة في 

عــدم وجــود مكاتــب خاصــة ومجهــزة  لألخصــائي النفســي "ویلیهــا فــي المرتبــة الفقــرة المتمثلــة فــي ، األولــى

ارتبـاط بعـض مشـكالت التالمیـذ "تم تلیها في المرتبـة الفقـرة المتمثلـة فـي ، "ألداء عمله بالشكل المطلوب

ن اســتجابات عینــة البحــث علــى فقــرات أ فــي حــین بینـت النتــائج". بمشـاكل أســریة یصــعب التعامــل معهــا

  حیث أشارت النتائج أن مستوى المتوسط ، كانت بدرجة الموافقة المهنیة وظروف العمل الصعوبات

  مجلة القلعة                                                    لصعوبات التي تواجھ عمل األخصائي النفسي                                       
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الحســـابي للعینـــة علـــى هـــذه الفقـــرات یعتبـــر فـــي مســـتوى االیجابیـــة وقـــد تراوحـــت أوزانهـــا النســـبیة مـــا بـــین  

ال یوجد هناك خطة عمل مجهزة لألخصائي النفسي : الفقرات المتمثلة فيالترتیب على ب% 69-62%

وجــد الخبــرة الكافیــة لتطبیــق االختبــارات النفســیة مــع كثــرة أعــدد التالمیــذ تال ، منــذ بدایــة الســنة الدراســیة

ـــم الـــنفس ال تـــزود الطالـــب  وٕاضـــافة، األخصـــائیینمقارنـــة بعـــدد  ،بالمدرســـة إلـــى أن الدراســـة بأقســـام عل

  . مات الكافیة والعملیة لممارسة عمله كأخصائي نفسيبالمعلو 

هــــذه النتیجــــة إلــــى االتجاهــــات الســــلبیة للمجتمــــع المحلــــي حــــول دور األخصــــائي  إرجــــاعویمكــــن       

كــذلك عــدم تفهــم اإلدارات ، والتــي مــن بینهــا حفــظ أســرار العمیــل  ،وعــدم فهمــه لطبیعــة عملــه ،النفســي

أو اإلدارات  ،سـواء علـى المسـتوى القریـب كـإدارة المدرسـة ،نفسيالمباشرة التي یعمل معها األخصائي ال

العلیـــا كصـــناع القـــرار لـــتفهم أهمیـــة وجـــود األخصـــائي النفســـي، وأن دوره یختلـــف عـــن دور األخصـــائي 

هـــذا باإلضـــافة إلـــى اإلعـــداد األكـــادیمي ، االجتمـــاعي فـــي التعامـــل مـــع المشـــكالت التـــي تواجـــه التالمیـــذ

الواضـــح أن هنـــاك فصـــل بـــین المعلومـــات النظریـــة والجانـــب التطبیقـــي  لطـــالب علـــم الـــنفس والـــذي مـــن

عالوة إلى عدم االهتمـام باألخصـائي وتدریبـه أثنـاء الخدمـة لیواكـب التطـورات الحاصـلة فـي ، والممارسة

وتزویــده بــأدوات التشــخیص كاالختبــارات النفســیة والعقلیــة كــل هــذا جعــل مــن مهنــة األخصــائي ، المجــال

  .تحقق األهداف المرجوه منها  ومحبطة وال النفسي مهنة مرهقة

  الصعوباتاإلداریةالمتوسط الحسابي و االنحراف المعیاري والوزن النسبي لُبعد : 3جدول 

حجم   الفقرات

  العينة

املتوسط 

  احلسايب

االحنراف 

  املعياري

الوزن النسيب   الداللة اإلحصائية  قيمة االختبار

%  

  الرتتيب

  5  0.72  **0.000  18.187  1.400  3.60  50  اختصاصي أقوم بأعمال إدارية ليست من

افتقار اإلدارة لتنظيم دورات تدريبية ملواكبة التطورات احلاصلة 

  يف جمال عمل األخصائي النفسي

50  3.98  0.979  28.742  0.000** 0.80  2  

ال توفر يل اإلدارة كافة التجهيزات والتسهيالت للقيام بعملي 

  على أكمل وجه

50  3.68  1.115  23.345  0.000** 0.74  4  

  -  0.53 **0.000  13.811  1.352  2.64  50  عدم حتويل التالميذ إىل األخصائي النفسي من قبل املعلمني

ربط عمل األخصائي النفسي بغياب التالميذ وحضورهم 

  وبعض األمور اخلاصة بالزي املدرسي ونظافته

50  4.28  0.882  34.330  0.000** 0.86  1  

األخصائي النفسي يف صنع القرارات داخل ال يُؤخذ برأي 

  املدرسة

50  3.36  1.139  20.867  0.000** 0.67  6  

  7  0.66 **0.000  20.661  1.129  3.30  50  عدم تشجيع احمليطني يب ملمارسة مهنيت كأخصائي

  3 0.79 **0.000 22.546  1.236  3.94  50  االجتماعي مسمى األخصائي النفسي واألخصائي اخللط بني

 اإلداریـة الصـعوباتأن غالبیـة اسـتجابات عینـة البحـث علـى فقـرات ُبعـد ، )3(بینت نتائج الجـدول رقـم  

حیـــث أشـــارت النتـــائج أن مســـتوى المتوســـط الحســـابي للعینـــة علـــى هـــذه ، كانـــت بدرجـــة الموافقـــة العالیـــة

  :تالیة بالترتیبعلى الفقرات ال% 71الفقرات یعتبر في مستوى االیجابیة وقد تجاوزت أوزانها النسبیة 

  ـــالزي  األخصـــائيربـــط عمـــل ـــاب التالمیـــذ و حضـــورهم وبعـــض األمـــور الخاصـــة ب النفســـي بغی

 .المدرسي ونظافته
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  افتقــار اإلدارة لتنظـــیم دورات تدریبیـــة لمواكبـــة التطـــورات الحاصــلة فـــي مجـــال عمـــل األخصـــائي

 .النفسي

 فسي و األخصائي االجتماعيالخلط بین مسمى األخصائي الن 

 ال توفر اإلدارة لألخصائي النفسي كافة التجهیزات والتسهیالت للقیام بعمله على أكمل وجه. 

 قیام األخصائي النفسي بأعمال إداریة لیست من اختصاصه.  

، كانت بدرجة الموافقة اإلداریة الصعوباتفي حین بینت النتائج أن استجابات عینة البحث على فقرات 

حیث أشارت النتائج أن مستوى المتوسط الحسابي للعینة على هذه الفقرات یعتبر فـي مسـتوى االیجابیـة 

ال یؤخـذ بـرأي : بالترتیـب علـى الفقـرات المتمثلـة فـي% 67-%66و قد تراوحت أوزانها النسبیة ما بین  

شـــجیع المحیطـــین لألخصـــائي النفســـي وعـــدم ت، األخصـــائي النفســـي فـــي صـــنع القـــرارات داخـــل المدرســـة

  .لممارسة مهنته كأخصائي

 والمجتمع األمور الخاصة بأولیاء الصعوباتوالوزن النسبي لبعد ، المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري: 4جدول 

  المحلي

  الفقرات
حجم 

  العينة

املتوسط 

  احلسايب

االحنراف 

  املعياري

قيمة 

  االختبار
  الداللة اإلحصائية

النسيب الوزن 

%  
  الرتتيب

عدم تفهم أولياء األمور لطبيعة عمل 

  األخصائي النفسي
50  3.92  1.007  27.528  0.000**  0.78  5  

اخفاء أولياء األمور للكثري من املعلومات 

  عن املشكالت اليت يعاين منها أبنائهم
50  4.04  1.142  25.012  0.000** 0.81  4  

نظرة بعض أولياء األمور السلبية فيما 

  خيص العمل يف ا�ال النفسي
50  3.84  1.149  23.626  0.000** 0.77  6  

أولياء األمور يف يرتدد الكثري من 

  األخصائي النفسيالذهاب ملكتب 
50  3.40  1.125  21.373  0.000** 0.68  9  

قلة وعي ا�تمع احمللي بأمهية ودور 

 األخصائي النفسي
50  4.28  0.834  36.289  0.000** 0.86  1  

قناعة الكثري جبدوى اخلدمات اليت عدم 

يقدمها األخصائي النفسي داخل 

 املدرسة

50  3.78  1.130  23.651  0.000** 0.76  7  

أولياء األمور حلضور ضعف استجابة 

االجتماعات وجمالس اآلباء عندما 

 األخصائي النفسييطلبها 

50  4.24  1.001  29.945  0.000** 0.85  2  

أولياء األمور كشف أسرار أبنائهم خياف 

 من قبل األخصائي النفسي
50  4.14  0.904  32.393  0.000** 0.83  3  

غموض دور األخصائي النفسي يف 

 اذهان البيئة املدرسية وا�تمع
50  3.74  1.175  22.512 0.000** 0.75 8  

  

الخاصـة  الصـعوباتأن غالبیة استجابات عینة البحث على فقـرات ُبعـد ، )4(بینت نتائج الجدول رقم   

  حیث أشارت النتائج أن مستوى المتوسط ، كانت بدرجة الموافقة العالیة المحلي والمجتمع األمور بأولیاء
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علـى % 74الحسابي للعینة على هذه الفقرات یعتبر في مسـتوى االیجابیـة وقـد تجـاوزت أوزانهـا النسـبیة 

  :الفقرات التالیة بالترتیب

 قلة وعي المجتمع المحلي بأهمیة ودور األخصائي النفسي.  

 یطلبها األخصائي ضعف استجابة أولیاء األمور  لحضور االجتماعات ومجالس اآلباء عندما.  

  من قبل األخصائي النفسي أبنائهمسرار أیخاف أولیاء األمور كشف.  

 بنائهمأخفاء أولیاء األمور للكثیر من المعلومات عن المشكالت التي یعاني منها إ.  

 عدم تفهم أولیاء األمور لطبیعة عمل األخصائي النفسي.  

  المجال النفسينظرة بعض أولیاء األمور السلبیة فیما یخص العمل في.  

 عدم قناعة الكثیر بجدوى الخدمات التي یقدمها األخصائي النفسي داخل المدرسة.  

 غموض دور األخصائي النفسي في أذهان البیئة المدرسیة والمجتمع.  

 األمـــور الخاصــة بأولیـــاء الصـــعوباتفــي حـــین بینــت النتـــائج أن اســـتجابات عینــة البحـــث علــى فقـــرات  

أولیــاء األمــور فــي یتــردد الكثیــر مــن : رجــة الموافقــة علــى الفقــرة المتمثلــة فــي كانــت بد المحلــي المجتمــعو 

  %.68األخصائي النفسي بوزن نسبي بلغ الذهاب لمكتب 
  

  المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والوزن النسبي لمقیاس البحث وأبعاده : 5جدول 

  األبعاد
حجم 

  العينة

املتوسط 

  احلسايب

االحنراف 

  املعياري

 قيمة

  االختبار

الداللة 

  اإلحصائية

الوزن 

  %النسيب 
  الرتتيب

  3  0.61 **0.000  18.443  0.573  3.05  50  الصعوبات المهنية و ظروف العمل

  2  0.72 **0.000  20.077  0.507  3.60  50  اإلدارية الصعوبات

  1  0.79 **0.000  42.278  0.279  3.93  50  المحلي والمجتمع األمور الخاصة بأولياء الصعوبات

   0.69 **0.000  51.427  0.478  3.47  50  للمقياس ككل

أن هنـاك فروقـًا ذو داللـة معنویـة بـین ) 5(وبصفة عامة نالحظ مـن النتـائج المبینـة فـي الجـدول رقـم    

ویشـیر ذلـك إلــى ، المتوسـط الحسـابي للعینـة والمتوسـط الفرضـي وذلـك لصــالح المتوسـط الحسـابي للعینـة

الصعوبات إلى أن أن مستوى المتوسط الحسابي للعینة یعتبر في مستوى االیجابیة، وتشیر هذه النتیجة 

عمــل األخصــائي  التــي تواجــهتعتبــر مــن أكثــر الصــعوبات  الخاصــة بأولیــاء األمــور والمجتمــع المحلــي

تـم یـأتي فـي ، %79نسـبي لهـذا الُبعـد  الحیث بلغ الـوزن  بمدینة زلیتن األساسيالنفسي بمدارس التعلیم 

 الصـعوباتوأخیـرًا یـأتي ُبعـد ، %72نسـبي لـه الالـذي بلـغ الـوزن  الصـعوبات اإلداریـةالمرتبة الثانیة ُبعد 

 تواجه عملالتي أكثر الصعوبات وعلیه فإن ، %61نسبي له الالذي بلغ الوزن  العملظروف المهنیة و 

الصـــعوبات الخاصـــة بأولیـــاء األمـــور  هـــيساســـي بمدینـــة زلیـــتن األخصـــائي النفســـي بمـــدارس التعلـــیم األ

وضـــعف اســـتجابة ، بأهمیـــة ودور األخصـــائي النفســـي ،كقلـــة وعـــي المجتمـــع المحلـــي لمحلـــيوالمجتمـــع ا

  إلى  إضافة، األخصائي النفسيومجالس اآلباء عندما یطلبها  ،أولیاء األمور  لحضور االجتماعات

  مجلة القلعة                                                    لصعوبات التي تواجھ عمل األخصائي النفسي                                       
  )12(العدد                                                         في مدارس التعلیم األساسي من وجھة نظره                                  



  

 
 

745 

للكثیـر مـن المعلومـات  ٕاخفـائهمو ، مـن قبـل األخصـائي النفسـيأولیاء األمور كشف أسـرار أبنـائهم خوف 

فقـد تبـین أن مـن أكثـر  اإلداریـة الصـعوباتُبعـد وعلـى صـعید . التـي یعـاني منهـا أبنـائهمعـن المشـكالت 

هـــو تجاهـــل اإلدارات المدرســـیة لمهنـــة األخصـــائي  ،عمـــل األخصـــائي النفســـي الصـــعوبات التـــي تواجـــه

والتفتـیش عـن الـزي  ،كأخذ غیاب التالمیـذ وحضـورهم  ،مهام لیست ذات صلة بعملهله  وٕاسناد ،النفسي

فقــــد تبــــین أن مــــن أكثــــر  المهنیــــة و ظــــروف العمــــل الصــــعوباتأمــــا بالنســــبة لُبعــــد ، المدرســــي ونظافتــــه

مواجهتــه لـبعض الصــعوبات عنـد تصــمیم بـرامج عالجیــة هـو  ،عمــل األخصـائي النفســي الصـعوبات التــي تواجـه

ص ومجهـز ألداء عملـه بالشـكل بمكتـب خـا وٕامـدادهالنفسـي  األخصـائيعـدم االهتمـام بمكانـة ، وللتالمیذ 

  .المطلوب

علیه فقد الحـظ الباحثـان أن هـذه النتیجـة جـاءت متفقـة مـع أغلـب نتـائج الدراسـات السـابقة والتـي ركـزت 

علــى الصــعوبات المهنیــة والصــعوبات المتعلقــة بأولیــاء األمــور والمجتمــع المحلــي والصــعوبات اإلداریــة 

  .أیضاً 

  :التساؤل الثاني

ساسي من الصعوبات التي تواجهعمل األخصائي النفسي بمدارس التعلیم األهل هناك فروق في 

  نظره حسب متغیر الحالة االجتماعیة؟ وجهة

باســـتخدام  داللـــة الفـــروق علـــى مقیـــاس البحـــث ككـــل وأبعـــاده اســـتخرجت التســـاؤل هـــذالـــى ع لإلجابـــة  

علـى  باستخدام اختبار لیفـینبعد التأكد من تجانس المجموعات  االختبار التائي لعینتین مستقلتین وذلك

  .ذلك یوضح (6) لمتغیر الحالة االجتماعیة،والجدول رقم تبعاً  البحث عینة أفراد أداء مستوى

  الحالة االجتماعیة داللة الفروق على مقیاس البحث وأبعاده  وفق متغیر: 6جدول 

  العدد  اجلنس  الصعوبات
املتوسط 

  احلسايب

االحنراف 

  املعياري
  قيمة االختبار  اختبار ليفني

الداللة 

  اإلحصائية

 0.954 0.057 0.836  0.497  3.053 27 متزوج الصعوبات املهنية وظروف العمل

     0.609  3.043 23 غري متزوج

 0.032 2.215 0.807  0.665  3.782 27 متزوج الصعوبات اإلدارية

     0.608  3.380 23 غري متزوج

الصعوبات اخلاصة بأولياء األمور 

 وا�تمع احمللي

 0.991 0.011- 0.833  0.762  3.930 27 متزوج

     0.652  3.932 23 غري متزوج

 0.330 0.983 0.438  0.507  3.588 27 متزوج  للمقياس ككل

       0.465  3.452 23 غري متزوج

قیمة  أن مستوى الداللة للقیمة التائیة المحسوبة أكبر من) 6(أظهرت نتائج البحث في الجدول رقم    

   وهذا یشیر إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین استجابات عینة، 0.05مستوى المعنویة 
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  وللمقیاس ككل حول الصعوبات التي  ،جمیع أبعاد البحث والغیر متزوجین على ،المتزوجین البحث

 الصعوبات التي تواجهف .نظرهم وجهةساسي من عمل األخصائي النفسي بمدارس التعلیم األ تواجه

  .ال تختلف باختالف الحالة االجتماعیة ألفراد العینة ،عمل األخصائي النفسي

  :التساؤل الثالث

هل هناك فروق في الصعوبات التي تواجهعمل األخصائي النفسي بمدارس التعلیم االساسي من 

  نظره حسب متغیر سنوات الخبرة؟ وجهة

باستخدام اختبـار  داللة الفروق على مقیاس البحث ككل وابعاده استخرجت التساؤل هذا عن لإلجابة   

بعــد التأكــد مــن تجــانس المجموعــات باســتخدام اختبــار  ، وذلــكواختبــار كروســكال والــیس ،تحلیــل التبــاین

وإلظهـــار نتـــائج البعـــد الثـــاني  ،لمتغیـــر ســـنوات الخبـــرة البحـــث تبعـــاً  عینـــة أفـــراد أداء علـــى مســـتوى لیفـــین

وإلظهار نتائج البعـد األول والبعـد ، تحلیل التباین ُحسبت داللة الفروق باستخدام اختبار،وللمقیاس  ككل

  .ذلك یوضح (7) والجدول رقم كروسكال والیسُحسبت داللة الفروق باستخدام اختبار الثالث 

  سنوات الخبرةمتغیر  وفق  وأبعادهداللة الفروق على مقیاس البحث : 7جدول 

  العدد  سنوات الخبرة  الصعوبات
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

اختبار 

  ليفين
  قيمة االختبار

الداللة 

  اإلحصائية

ت
وبا

صع
ال

 
ة 

هني
امل

مل
الع

ف 
رو

وظ
 

 0.253 2.746 0.024  0.422  2.917 25 سنوات 3 أقلمن

 غري دال    0.877  3.158 10 سنوات  3 - 6

     0.423  3.194 15 سنوات 6 أكثرمن

     0.546  3.048 50 ا�موع

ت
وبا

صع
ال

 
رية

إلدا
ا

 
 0.257 1.400 0.918  0.672  3.460  25 سنوات 3 أقلمن

 غري دال    0.551  3.862 10 سنوات  3 - 6

     0.699  3.650 15 سنوات 6 أكثرمن

      0.664  3.598 50 ا�موع

ت
وبا

صع
ال

 
صة

خلا
ا

 

اء
ولي

بأ
 

ور
ألم

ا
 

مع
�ت

وا
 

لي
احمل

 

 0.283 2.522 0.013  0.657  3.836 25 سنوات 3 أقلمن

 غري دال    0.975  3.756 10  سنوات  3 - 6

      0.524  4.207 15 سنوات 6 أكثرمن

      0.706  3.931 50 ا�موع

كل
 ك

س
قيا

لم
ل

  

 0.193 1.706 0.059  0.436  3.404 25 سنوات 3 أقلمن

 غري دال    0.677  3.592 10 سنوات  3 - 6

     0.395  3.684 15 سنوات 6 أكثرمن

    0.488  3.526 50 ا�موع

أن قیمـة االختبـار علــى جمیـع أبعـاد البحــث وللمقیـاس ككــل  ) 7(تشـیر النتـائج المبینــة فـي الجـدول رقــم  

أكبـر مـن مسـتوى المعنویـة  اإلحصـائیةلیست ذات داللة إحصـائیة حیـث كانـت جمیـع مسـتویات الداللـة 

عمــل األخصــائي النفســي  وهــذا یشــیر إلــى أنــه لــیس هنــاك فــروق فــي الصــعوبات التــي تواجــه، )0.05(

  اتفقت هذه النتیجة مع نتیجة ، نظره حسب متغیر سنوات الخبرة من وجهة األساسي،بمدارس التعلیم 
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السویســــي ( بینمــــا اختلفــــت مــــع نتیجــــة دراســــة  ) م 2017، بوزكــــار، یحــــي 2015حجــــازي، ( دراســــة 

، علیــه فــإن أراء عینــة البحــث نــاك فــروق حســب متغیــر ســنوات الخبــرةوالتــي توصــلت إلــي أن ه) 2014

غیـر مرتبطـة  األساسـي،عمـل األخصـائي النفسـي بمـدارس التعلـیم  الحالي حول الصـعوبات التـي تواجـه

  .هي صعوبات یالحظها الفرد من خالل ممارسته لعمله بشكل یومي وٕانما ،بسنوات الخبرة

  :النتائج العامة للبحث

  توجد العدید من الصعوبات التي تواجه عمل األخصائي النفسي من وجهة نظر أفراد العینة. 

  المرتبـــة األولـــى، تلیهـــا الصـــعوبات احتلـــت الصـــعوبات الخاصـــة بأولیـــاء األمـــور والمجتمـــع المحلـــي

 .اإلداریة، وفي المرتبة الثالثة الصعوبات المهنیة وظروف العمل 

  ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة في وجهـة نظـر أفـراد العینـة حـول الصـعوبات التـي تواجـه عمـل

لخبـرة  الحالـة االجتماعیـة، وسـنوات ا( األخصائي النفسي بمدارس التعلیم األساسـي حسـب متغیـرات 

 ( 

  :التوصیات والمقترحات

 اإلمكانیـاتیوصي الباحثان الجهات المسـؤولة بضـرورة االهتمـام باألخصـائي مـن خـالل تـوفیر  .1

 .المادیة والمعنویة

حث اإلدارات المدرسیة علـى ضـرورة التعـاون مـع األخصـائي النفسـي وٕاشـراكه فـي صـنع القـرار  .2

 .داخل المدرسة 

ــــد .3 ــــى عقــــد ورش العمــــل وال ــــة لمواكبــــة التطــــورات الحاصــــلة فــــي مجــــال التأكیــــد عل ورات التدریبی

 .األخصائي النفسي

وجود الثقة تثقیف أولیاء األمور والمجتمع المحلي بأهمیة دور األخصائي النفسي والتأكید على  .4

 .بین األخصائي وأولیاء األمور 

 .إجراء بحوث على مناطق أخرى ومقارنتها بنتائج هذا البحث .5

 .دراسیة الحقة لمرحلة التعلیم األساسي  إجراء بحوث على مراحل .6

  :المراجع

لــدى األخصــائي النفســي المدرســي  اإلرشــادیةالــذات  عبــدالجواد، فعالیــة أحمــد ســید عبــدالفتاح .1

علـــم  ،كلیــة التربیــة ،رســالة ماجســتیر غیــر منشــورة، وعالقتهــا بــبعض عوامــل المنــاخ المدرســي

  م  2006،جامعة الفیوم، النفس التربوي

 اتمعوقـــات العملیـــة اإلرشـــادیة لمستشـــاري التوجیـــه المدرســـي بـــبعض ثانویـــ السویســـي،ســـماء أ  .2

جامعـــة ، كلیـــة العلـــوم اإلنســـانیة واالجتماعیـــة، رســـالة ماجســـتیر غیـــر منشـــورة، الجنـــوب الشـــرقي

  .م 2014، قاصدي مرباح ورقلة
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المشـكالت التـي تواجـه المرشـدین التربـویین فـي المـدارس المتوسـطة مـن  جاسـم،  اشرف صالح  .3

ــــد 30،العددجامعــــة واســــط، مجلة كلیــــة التربیــــةن،وجهــــة نظــــرهم فــــي مركــــز محافظــــة میســــا ،مجل

  م  1،2018

األخصـائي النفسـاني الممـارس فـي الوسـط العقـابي بـین مجبر،  بدیعة واكلي آیت، وناس أمزیان .4

، جامعـة فرحـات عبـاس، مجلة اآلداب و العلوم االجتماعیة، الوظیفةأخالقیات المهنة ومتطلبات 

  م  2010، )11(عدد خاص ، سطیف

معوقــات اإلرشــاد التربــوي فــي المــدارس الثانویــة مــن وجهــة نظــر  العــامري، جعفــر صــادق عبیــد  .5

 .م 2015، 21العدد مجلة كلیة التربیة األساسیة للعلوم التربویة واإلنسانیة. المرشدین التربویین

مكتبــة أوالد ، مهــام األخصــائي النفســي فــي مجــال اإلرشــاد الطالبــيعبــدالعظیم،  حمــدي عبــداهللا  .6

  م  2012،مصر، الجیزة، الشیخ للتراث

أهم الصعوبات التي تواجـه األخصـائي النفسـي أثنـاء الممارسـة المیدانیـة دراسـة ا سوفطیمة، دبر   .7

عـدد ، سـطیف، جامعـة فرحـات عبـاس، عیـةمجلـة اآلداب و العلـوم االجتما، میدانیة لمدینة بسكرة

  .م2010،)11(خاص 

مدى امتالك المرشد التربوي للمهـارات اإلرشـادیة فـي التعامـل مـع األزمـات   نبهان،  سعید عمر  .8

، غـــزة، الجامعـــة اإلســـالمیة، رســـالة ماجســـتیر غیـــر منشـــورة، بالمـــدارس الحكومیـــة بمحافظـــة غـــزة

  .م  2015

مجلـة اآلداب ، لدعم دور األخصائي النفسـاني بقطـاع التربیـةرؤیة مستقبلیة زین الدین، ضیاف  .9

  .م2010،)11(عدد خاص ، سطیف، جامعة فرحات عباس، والعلوم االجتماعیة

الــذات المهنیــة للمرشــدین النفســیین فــي العمــل اإلرشــادي التربــوي بقطــاع  الشــرفا،عبیــر فتحــي  .10

  م  2011، غزة،كلیة التربیة ،ة اإلسالمیةـــــــــــــــــــالجامع، رسالة ماجستیر غیر منشورة، غزة

معیقــات الممارســة المهنیــة لبــرامج التوجیــه واإلرشــاد النفســي ســماش،  ، راضــیةفرحــاتيالعربــي   .11

. مجلة دفاتر المخبر. دراسة میدانیة بمؤسسات التعلیم الثانوي لوالیتي ام البواقي وباتنة: التربوي 

  م 2016 ،1. ، ع9. مج

معوقـــات التوجیـــه واإلرشـــاد فـــي التعلـــیم الثـــانوي مـــن وجهـــة  آمال یحـــي عمـــار،،بوزكارفتیحـــة  .12

جامعــة الجیاللــي ، رســالة ماجســتیر غیــر منشــورة، مستشــار التوجیــه واإلرشــاد المدرســي والمهنــي

  م  2017واالجتماعیة،  اإلنسانیةكلیة العلوم ، بونعامة خمیس ملیانة 

 اإلرشاد التربوي في المدارس األساسیة العلیا والثانویة بمحافظات غزة  ، فؤاد علي العاجز .13

 م  2001،  (2)9ة مجلة الجامعة اإلسالمیة للبحوث اإلنسانی. واقع ومشكالت وحلول .14
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المختص في علم النفس المدرسي ورهانات حاجات المدرسة الجزائریـة إلـى تكوینـه  ،محمد بوعالق 

، )11(عـدد خـاص ، سـطیف، جامعـة فرحـات عبـاس، مجلـة اآلداب و العلـوم االجتماعیـة، وتشغیله

  م  2010

الحاجة إلى اإلرشاد النفسي ودرجة ممارسته في المرحلة االبتدائیـة الطلحي، مساعد بن ساعد  .15

، جامعــة أم القــرى، رســالة ماجســتیر غیــر منشــورة، ئف كمــا یدركــه المرشــد والمعلــمبمحافظــة الطــا

  م 2012،المملكة العربیة السعودیة، قسم علم النفس، كلیة التربیة

أداء المرشد التربوي في المدارس الحكومیـة الثانویـة فـي مـدارس  السالمة، ناصر رفیق توفیق  .16

، رســـالة ماجســـتیر غیـــر منشـــورة، والمعلمـــینمحافظـــة جنـــین مـــن وجهـــة نظـــر كـــل مـــن اإلداریـــین 

  .م   3003، فلسطین، جامعة النجاح الوطنیة

المشــكالت التــي تواجــه عمــل المرشــدین التربــویین فــي المــدارس  حجــازي، نظمیــة فخــري خلیــل  .17

مـــؤتمر التعلــیم فــي فلســطین تحـــدیات ، ."محافظــة طــولكرم نموذجــاً " الحكومیــة مــن وجهــة نظـــرهم

  م  2015.جامعة النجاح الوطنیة ،العصر وأفاق المستقبل
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  مجلة القلعة                                       دور اإلذاعات المحلیة في مواجھة المشكالت األسریة في منطقة الخمس وقصر األخیار
)                                                                                                 12(العدد                                                                            مقترح توعي في مجال اإلرشاد األسري"                

  ياردور اإلذاعات احمللية يف مواجهة املشكالت األسرية يف منطقة اخلمس وقصر األخ
  "مقترح توعي في مجال اإلرشاد األسري "  

  )(نجیة على جبریل –أ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :مقدمة

تعتبر األسرة هي المحضن األول للتربیة، والنبع الخالص للعاطفة، وهي أولى الجماعات ذات      

التأثیر المباشر في العالقات االجتماعیة، فمن خاللها یكتسب الفرد أنماط التفكیر والسلوك المختلفة، 

ویالحظه من سلوكیات، وما یطلق علیه العالقات األسریة، فاألسرة تتكون من  عبر ما یمارسه

مجموعة متشابكة ومتفاعلة من العالقات، وتداخل هذه العالقات یؤدي إلى زیادة التفاعل، وتشابك 

األدوار، واالعتمادیة المتبادلة، فینتج عن ذلك أن تصبح كثیر من المواقف واألفعال اإلیجابیة أو 

  .التي تصدر من أحد األطراف ذات أثر عمیق على األطراف اآلخرین السلبیة

ویشكل استقرار هذه العالقات ودیمومتها مطلب وغایة للجمیع، وحتى تصل هذه العالقات إلى     

نقطة االستقرار فإنها بحاجة إلیجاد نوع من الموائمة والتقارب بین توقعات وأهداف ومتطلبات 

  .ومن خالل ذلك یمكن للجو األسري أن یتسم بالدفء والتفاهم واحتیاجات مختلف األفراد،

وقد تتباین هذه التوقعات وتختلف األهداف فیعجز أفراد األسرة عن تلبیة المتطلبات واالحتیاجات      

المختلفة المتبادلة بینهم، وینشأ عن ذلك نوع من الصراع، فتظهر أشكال متعددة من المشكالت 

  )1(.داخل األسرة، وتلقي بظاللها على أفراد األسرة  المجتمع األسریة توتر العالقات

أن جو األسرة الممیز بالمشاجرات والمشاحنات والصدامات وعدم ) 1993(وتؤكد دراسة أمین       

الدفء العاطفي، وسوء العالقات وانعدام االتصال والتفاعالت السویة بین الوالدین وانعدام العاطفة 

، وكل ذلك له أكبر األثر على شخصیة أفراد األسرة بالكامل مما یؤدي إلى تفكك بینهما وبین األبناء

  )2(.معنوي داخل األسرة نتیجة للخالفات المستمرة

ومن هذا المنطلق یسعى هذا البحث إلى التعرف على دور اإلذاعات المحلیة في مواجهة المشكالت 

یة األسرة اللیبیة بمخاطر المشكالت األسریة لتوع" األسریة لتقدیم مقترح توعي في اإلرشاد األسري، 

ومساعدتها في مواجهة تلك المشكالت فمثال على أن یكون الحوار والنقاش بین أفراد األسرة من أهم 

  األسس التي یجب أن تبنى علیها األسرة من أجل تقریب أو تضییق نقاط الخالف التي قد تحدث داخل 

  

                                                 
) ( كلیة اآلداب والعلوم مسالته –جامعة المرقب 

  .67العالقات األسریة ،دار الزهراء ،الریاض ،ص):2006(المالك ونوفل ،حصة بنت صالح وربیع محمود 1
 116التفكك األسري وعالقته باالنحرافات السلوكیة لألبناء ،رسالة دكتوراه غیر منشورة ، جامعة بقنا ،ص ): 1993(أمین ،فتحي عبدالواحد -2

 .  
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األسرة ولتفادي أي خالفات األسریة لخلف نوع من التقارب األسري، الذي یؤدي إلى فهم كل منهم إلى 

  .اآلخر وبالتالي إلى التوافق ومن ثم الصحة النفسیة

  ة البحثمشكل

أن الحاجة الملحة لوجود برنامج التوجیه واإلرشاد له العدید من الدوافع والعوامل، أدت إلى وجود حاجة 

الدراسات السابقة حول هذا  ماسة لمثل هذه البرامج، وخاصة لبرامج اإلرشاد األسري، وفي ظل قلة 

من عدم االستقرار في  الموضوع بحسب علم الباحثة، لكون أن األسرة اللیبیة تعیش ظروف صعبة

عالقاتها األسریة وٕاصابتها ببعض المشكالت ولعل أهم المشكالت الخطیر توتر العالقات بین 

التي حولت بعض األسر من مصدر  واألوالد ونشوب أشكال النزاع والشقاق والصراع،   الزوجین 

لبحث تكمن في تسلیط العطف والحنان إلى مصدر التعاسة والشقاء، ولهذا ترى الباحثة أن مشكلة ا

" الضوء على دور اإلذاعة المحلیة في مواجهة المشكالت األسریة بمنطقة الخمس قصر األخیار 

ومحاولة إعادة األسرة بالنظر في تلك المشكالت بغیة حل " مقترح توعي في مجال اإلرشاد األسري

لنفسي، وعلیه تتبلور مشكلة مشكالتها أو الحد منها، حتى یتمتع أفرادها بالصحة النفسیة والتوافق ا

  :البحث في التساؤالت التالیة

 .؟ما هي المشكالت األسریة -1

 .؟التي تكون وراء المشكالت األسریةما هي العوامل واألسباب  -2

 .المحلیة في مواجهة المشكالت األسریة بالمنطقة الخمس وقصر األخیار؟ ما دور اإلذاعات  -3

 .األسري؟ما هو المقترح التوعي في مجال اإلرشاد  -4

  :أهمیة البحث 

  :تنبع أهمیة البحث من أهمیة الموضوع الذي تتناوله ، ومن خالل النقاط التالیة 

 .تمثل الدراسة الحالیة محاولة لتقییم الوضع الراهن التي تمر به األسرة اللیبیة-1

 ،المعرفةوقد تزید من رصید  ،واآلخرین ،ون والمهتمون بالعملیة اإلرشادیةقد یستفید منها الدارس -2

 .وتعتبر إضافة جدیدة في مجال دراسات التوجیه واإلرشاد األسري خاصًة 

التعرف على دور اإلذاعات المحلیة في مواجهة المشكالت األسریة بمنطقة الخمس وقصر  -3

  .األخیار

  .التعرف على المقترح التوعوي في مجال اإلرشاد األسري -4

  :حدود البحث

 .ثم التطبیق المیداني للبحث في اإلذاعات المحلیة بالخمس وقصر األخیار :انيالحد المك -

 .الفئات المستهدفة من البحث المقبلین على الزواج واألسرة : الحد البشري - 

 

  مجلة القلعة                                       شكالت األسریة في منطقة الخمس وقصر األخیاردور اإلذاعات المحلیة في مواجھة الم
)                                                                                                 12(العدد                                                                            مقترح توعي في مجال اإلرشاد األسري"                
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  مجلة القلعة                                       دور اإلذاعات المحلیة في مواجھة المشكالت األسریة في منطقة الخمس وقصر األخیار
)                                                                      12(العدد                                                                            مقترح توعي في مجال اإلرشاد األسري"                

في ) 2019/ 25/7إلى  7/6/2019(أجریت هذه البحث في الفترة الزمنیة ما بین : الحد الزماني -

 ".األسرة والحیاة" اإلذاعات المحلیة بالخمس وقصر األخیار تحت اسم 

  :منهج البحث

الظاهرة من خالل االطالع  اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي التحلیل الذي یعمل على تتبع    

على الكتب والمراجع والدراسات السابقة، لإلجابة على تساؤالت البحث، لذلك یعد المنهج الوصفي 

المحلیة التحلیلي من أنسب المناهج لتحقیق أهداف الدراسة الحالیة بهدف التعرف على دور اإلذاعات 

في مواجهة المشكالت األسریة، لتقدیم مقترح توعوي وصفي في مجال اإلرشاد األسري في اإلذاعات 

  . المحلیة 

  :أهداف البحث 

  :األتيیسعى البحث لتحقیق 

 .التعرف على بعض المشكالت األسریة  -1

 .التعرف على األسباب والعوامل التي قد تكون وراءها  -2

المحلیة في مواجهة المشكالت األسریة بمنطقة الخمس وقصر اإلذاعات  التعرف على دور -3

  .األخیار

 .التعرف على المقترح التوعوي في مجال اإلرشاد األسري  -4

  :مفاهیم البحث 

  :وردت في هذه البحث بعض المصطلحات التي تحتاج إلى توضیح من بینها ما یلي

نه ال یمكن النظر إلیها على أنها تجمع بأنها الوحدة االجتماعیة األولى في المجتمع ،وأ :األسرة – 1

اي األسرة شبكة من العالقات والتفاعالت " من األفراد یحتل كل منهم مكانة معینة في األسرة ولكنها

أو بدون ،داخل هذه الوحدة ، وهي ضرورة حتمیة كبقاء الجنس البشري ،تتكون من وزوجة وأطفالهما 

  )1(.زوجة بمفردها مع أطفالهاأو من زوج بمفردة مع أطفال، أو ،أطفال 

هو عملیة مساعدة مدروسة یقدمها مرشدًا أسري متخصص في استخدام أسس  :اإلرشاد األسري – 2

أو جماعي،لحل المشكالت وتحقیق  انفرادياإلرشاد وتقنیاته لمساعدة األفراد واألسر في شكل 

  )2(.االستقرار والتوافق والتكیف األسري

تعنى وجود نوع من العالقات المضطربة بین أفراد األسرة والتي بدورها :  المشكالت األسریة – 3

  ،سواء كانت هذه المشاكل ناتجة عن سوء سلوك أحد أفراد األسرة أو  التوتراتتؤدي الى حدوث 

                                                 
م التفكیك األسري المعنوي وعالقته باالضطرابات النفسیة لدى تالمیذ التاسع بمرحلة التعلی):2005(بیعة عثمان معمر عبد جلیل الشكري ، ر -1

 . 17كلیة اآلداب ، الخمس ، ص :دراسة امبیریقیة ،رسالة ماجستیر غیر منشورة ، جامعة المرقب –األساسي بشعبیة المرقب 
2

 .17،ص اإلرشاد األسري ،دار الشروق للنشر والتوزیع ، عمان ):2008(البرثین ،عبدالعزیز  - 
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الطرفین الرئیسیین فیها ،وتؤدي كثرة الشجار واالختالف بین األبوین ،أو بین األبناء واألبوین إلى جعل 

  )1(.األسرة في حالة اضطراب

  -:أدبیات البحث 

  اإلرشاد االسري : أوًال 

  : تمهید

بمقدار تماسك األسرة وسالمتها الخلقیة ووثوق معاییرها في القیم السلوكیة والتكیف مع الجماعة       

والمجتمع ،بمقدار ما ترسي اجتماعیًا بما یمثل الضمانة لألمن النفسي والتماسك االجتماعي وامن 

تأثیر ما بین صحة األسرة الهویة واالنتماء وذلك نابع من سلسلة من التفاعالت المتكاملة والمتبادلة ال

وتماسكها من جهة وما بین صحة افراده وأبنائها من جهة أخرى ،مما یعطي ثماره على صحة النسیج 

  .الداخلي والخارجي لألسرة وسالمته وتماسكه 

ومن هنا جاء االهتمام بموضوع اإلرشاد األسري لكونه أحد اختصاصات اإلرشاد الرئیسیة ،وهو فرع 

  فس التطبیقي ،والذي یقوم على العالج والوقایة وتنمیة من فروع علم الن

المهارات في مجال تقویم عمل األسرة ووضعها على الطریق  الصحیح ،وعالج مواضع الخللفیمختلف 

الجوانب التي یمكن ان تتعرض لها  وتعزز العافیة وقوى النماء في الشخصیة ، كما ان لإلرشاد 

ي حمایة األسرة وأعضائها من األخطار التي تهدد توازنهم األسري جوانب أخرى وقائیة تتمثل ف

  .وتوافقهم الذاتي والتحوالت المتسارعة

  :تعریف األسرة

تعرف بأنها جماعة من األشخاص تربطهم روابط الزواج أو الدم ویكونون بیتًا واحدًا ویتفاعلون مع     

  )2(.وأب وأم وابن وابنه وأخ وأختبعضهم البعض في إطار األدوار االجتماعیة المحددة كزوج وزوجه 

  :خصائص األسرة الحدیثة

یتمتع أفراد األسرة في وقتنا هذا بالحریات الفردیة العامة فلكل فرد كیانه الذاتي  – 1 .1

وشخصیته،خصوصًا اذا بلغ السن الذي یؤهله لذلك فأصبح لكل فرد حق التملك والتصرف 

  .بتوجیهه فكریًا او مهنیًا بحریة ولم یعد خاضعًا لرب األسرة أو مقید 

تغیر المركز االجتماعي لعناصر األسرة وخاصة المرأة التي نزلت إلى میدان العمل مما أدى  .2

 .إلى استقاللها اقتصادیًا ،مما أظهر شخصیتها 

  

                                                 
1

 -
  .10، صالطفل، جامعة حسیبة بن بو علي ،الشبق المشكالت األسریة وأثرھا على تنشئة ) : 2010( رفیقة ،یخلف  

 
 .20، ص،دار القلم للنشر والتوزیع 1رعایة األسرة والطفولة ط) : 1987( زكي وعبد العظیم وعبد العال ،إحسان ،صفاء ،هدى -2

  مجلة القلعة                                       دور اإلذاعات المحلیة في مواجھة المشكالت األسریة في منطقة الخمس وقصر األخیار
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سیادة االتجاهات الدیمقراطیة وتحقیق قدر من المسواة وتكافؤ الفرص فلم تعد األسرة قلعة   .3

  .یحكمها الرجل 

العنایة بمظاهر والكمالیات وٕاغفال االحتیاطات األكثر ضرورة فاالهتمام بالملبس وتنسیق  .4

اإلمكانیات كل هذه األمور أصبحت سمة األسرة المنزل والتظاهر بما یخرج عن عدد حدود 

  .المعاصرة 

العنایة بتنظیم الناحیة الترفیهیة والمعنویة في محیط األسرة مثل الذهاب الى الحدائق  .5

(. والمنتزهات العامة
1(  

والد الوالدین واأل(ویعرف حامد عبدالسالم زهران اإلرشاد األسري هو عملیة مساعدة أفراد األسرة       

على فهم الحیاة األسریة ومسؤولیاتها لتحقیق االستقرار األسري وحل  ،فرادى وجماعات )وحتى األقارب

  )2(.مشكالتها

  : تاریخ اإلرشاد األسري وتطوره

ظهر اإلرشاد والعالج األسري في الوالیات المتحدة ودول الغرب أوروبا مند السبعینات،ومند ذلك       

الحین وهو یكتب افاقًا جدیدة في أماكن شتى من خالل ما یكتب من أنصار جدد من المرشدین 

هذا األسلوب بدأ والمعالجین الذین یرون فیه أسلوبًا أكثر كفاءة من غیره ،ولكن ینبغي اإلشارة إلى أن 

كطریقة إرشادیة وعالجیة واضحة المعالم قبل فترة السبعینات في الوالیات المتحدة االمریكیة ،رغم أن 

هناك بعض العوامل أیضًا التي ساعدت في ظهور هذا النوع من االرشاد والعالج قبل  تلك الفترة وهي 

ستقطب اهتمام وجهود كثیرًا من المعالجین الفترة التي تمیزت بسیادة االتجاه التحلیلي النفسي الذي ا

.)3(  

  :  أهداف اإلرشاد األسري 

الهدف العام اإلرشاد األسري هو مساعدة أفراد األسرة على النمو السلیم من خالل تنمیة عالقات 

  )4(.إیجابیة بینهم من أجل تحقیق السعادة لألسرة والمجتمع

  :الخاصة األهدافأما 

 .نموهم النفسي واالجتماعي تربیة االوالد ورعایة  -1

                                                 
  . 83،ص دراسات في االجتماع العائلي ،دار النهضة العربیة ،بیروت): 1985(الخشاب ،مصطفى -1

 .16،ص  اإلرشاد األسري ،دار الكتاب الحدیث، القاهرة):2008(،عبدالباسط متولي خضر -2
،دار صفاء للنشر والتوزیع  1اإلرشاد األسري والزواجي، ط ) : 2009(الخالدي والعلمي ،عطا اهللا فؤاد ودالل سعد الدین  -3

  .48،ص ،عمان
 . 7، صدار المنهجیة ، عمان،  1اإلرشاد األسري حقیبة تدریبیة ،ط) : 2018(نوح ،عباس  -4
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 .تعلیم اصول التنشئة االجتماعیة  -2

 .حل وعالج المشكالت واالضطرابات  -3

 .تحصین األسرة ضد االنهیار  -4

 )1(.تحقیق التوافق النفسي في األسرة  -5

 )2(.مساعدة اعضاء األسرة في تحدید السلوك الجدید الذي یرونه مناسبًا للتخلص من مشاكلهم -6

  :  الحاجة الى اإلرشاد األسري 

كثیرًا ما نجد أن مشكالت الوالدین أو األوالد ما هي إال عینة من مشكالت األسرة ونتاج الضطراب 

  . أسري شامل 

درجة یصعب حلها فردیًا ،فتستلزم العمل جماعیًا مع األسرة وقد تتشابك مشكالت أفراد األسرة ل      

  .كوحدة 

یع أفراد األسرة حلها وبعضها یستط ،توال تخلو أسرة من بعض المشكالت في وقت من األوقا      

وبعضها یستطیع األهل والمصلحون المساعدة في حلها وبعضها یحتاج إلى مساعدة  ،فیما بینهم

  .إرشادیة 

والحیاة األسریة ومشكالتها میدان ارتاده المتخصصون في میادین عدیدة كعلم النفس واالجتماع       

وال شك أن  ،ل واألقارب واألصدقاء  والمصلحونوالطب والقانون واالقتصاد المنزلي ،وعمل فیه األه

  .ل األمر میدان اإلرشاد النفسي وبصفة خاصة مجال اإلرشاد األسري هو أنسب المجاالت لتناو 

  :المشكالت األسریة 

  :تعریف المشكلة االسریة

شكل غیر سوي من أشكال األداء االجتماعي والتي تكون :یرى الیس فالند أن المشكلة األسریة       

نتائجه معوقه للفرد داخل األسرة أو لألسرة ككل أو المجتمع مما یجعل المجتمع بعهد إلى الهیئات 

  .لي وفعال یعمل على توجیه المجتمع المعنیة للقیام بدور تأهی

المواقف والمسائل الحرجة المحیرة التي تواجه الفرد فتطلب منه حًال ،وتقلل من :وتعرف بأنها       

  )3(.حیویته وفاعلیته وٕانتاجه ومن درجة تكیفه مع نفسه ومع المجتمع الذي یعیش فیه

  اء الوظیفي ألدوار أفراد األسرة أشكال االدبأنها شكل غیر سوي من :وتعرف الباحثة المشكلة األسریة 

  

  

                                                 

  .405صدار الكتب الوطنیة ،القاهرة ،، التوجیه واإلرشاد النفسي): 1985(زهران ،حامد عبدالسالم  -1
 .8،مرجع سابق ،صاإلرشاد األسري حقیبة تدریبیة  ،نوح ،عباس  -2
 . 13،صالقاهرة للنشر ، القاهرةاالضطرابات النفسیة في الطفولة والمراهقة ، دار ) : 1991(عبدالمعطي ،حسن مصطفى -3
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  : تصنیف المشكالت األسریة 

اقتصادیة فیصبح هناك مشكلة نفسیة ومشكلة اجتماعیة ، ومشكلة : تصنیف وفقًا ألسباب حدوتها – 1

  .واخرى تربویة 

تصنیف تبعًا لنمط ظهورها إلى مشكالت عابرة ،ومشكالت دائمة ومشكالت ظاهرة واالخرى  – 2

  .خفیفة 

  )1(.تصنیف وفقًا لطبیعة العالقات األسریة إلى خالفات زوجیة – 3

  وهو ما نتناوله بشي من التفصیل 

التفكیك المعنوي كأحد المشكالت في هذا البحث إلى الخالفات الزوجیة و  قفقد ثم التطر   

األسریة الراهنة ،نظرًا لما لمسناه من آثارًا خطیرة على األسرة سواء كانت تلك اآلثار على المستوى 

الفردي أو الجماعي ،وتتضح هذه اآلثار لدى أفراد األسرة في الفشل في بلوغ اهدافهم والتدهور في 

  .عي ،ومع عدم توفر االستقرار داخل بیئتهم األسریة صحتهم النفسیة وسوء التوافق النفسي واالجتما

على أن غیاب االنسجام بین الوالدین وكثرة خالفهما ،من " 2005"وتؤكد دراسة الشكري   

المشكالت النفسیة التي قد تجعل الحیاة بین الزوجین مستحیلة أو مؤلمة ،وهي بال شك مشكلة 

  )2(.ال وشعورهم بالخوف والقلق ستنعكس آثارها السلبیة على الزوجین وعلى األطف

أن جو األسرة الممیز بالمشاجرات والمشاحنات والصدامات وعدم ) 1993(تؤكد دراسة أمین   

الدفء العاطفي ،وسوء العالقات وانعدام االتصال والتفاعالت السویة بین الوالدین وانعدام العاطفة 

أفراد األسرة بالكامل مما یؤدي إلى تفكك بینهما وبین األبناء ،وكل ذلك له أكبر األثر على شخصیة 

  )3(.معنوي داخل األسرة نتیجة للخالفات المستمرة

الصراعات الناشئة بین الزوجین نتیجة عدم التقارب في السمات :على أنها الخالفات الزوجیة فتعرف 

و الشخصیة أو بسبب المشكالت االقتصادیة أو الضغوط الخارجیة التي تقع على أحد الزوجین أ

كلیهما مما یترب علیه عدم إشباع بعض الحاجات النفسیة والفسیولوجیة التي تؤدي إلى اضطرابات 

  )4(.العالقة الزوجیة

یكاد یكون من الطبیعي ،أن تمر األسرة بمشاكل متنوعة ،فطبیعة الحیاة الزوجیة ،واختالف       

  األدوار فیها ،وتصارعها أحیانًا وطبیعة التفاعل االجتماعي بین الزوجیین من جهة ،وبینهما وبین بقیة 

                                                 
سیكولوجیة األسرة الوالدیة ،ذات السالسل للتوزیع والنشر ) :  1999(الرشیدي والخلیقي ،بشیر صالح وابراهیم محمد ،-1

 . 171،ص،الكویت
  .115،مرجع سابق ،صالتفكك األسري المعنوي وعالقته باالضطرابات النفسیة ،لشكري ،ربیعة عثمان معمر عبدالجلیلا-2
  . 116أمین ،فتحي عبدالواحد ،التفكك األسري وعالقته باالنحرافات السلوكیة لألبناء ،مرجع سابق  ،ص  -3
الزواج الناجح بین لغة علم االجتماع وخطاب الناس ،رسالة دكتوراه غیر منشورة الجامعة ) : 2000(زلزلة ،ناهد محمد  -4

 .102،صاللبنانیة بیروت 
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  مجلة القلعة                                       یاردور اإلذاعات المحلیة في مواجھة المشكالت األسریة في منطقة الخمس وقصر األخ
)                                                                   12(العدد                                                                            مقترح توعي في مجال اإلرشاد األسري"                

أفراد األسرة من جهة ثانیة ،وبین األبناء أنفسهم من جهة ثالثة یجعل من الخالفات والنزاعات أمرًا 

مألوفًا ،ومتوقعًا فیها وأنها حالة طبیعیة ،وهكذا فاألسرة كنظام اجتماعي لها تمیل بطبیعتها نحو حالة 

المحافظة على االتفاق واالنسجام والتماسك أمر مشكوك فیه هذا من من الثبات واالستقرار ،بل إن 

ناحیة ،ومن ناحیة أخرى تعتبر الخالفات الزوجیة مصدرًا إلحداث التغیر االجتماعي وتتفاوت 

    )1(.االختالفات والنزاعات في حدتها من أسرة الى ألخرى

فقط ولكن یتضمن عناصر خبرات إن الصراع الزوجي ال یرتبط بعوامل مرتبطة بالعالقات الزوجیة 

  )2(.الحیاة لكل من الزوجین ومدى تأقلمهم ومالءمتهم بین الخبرات الماضیة والمواقف الحالیة

وأما أقوى الخالفات وأشدها بین أفراد األسرة فهي تلك التي تتعرض لها الزوجین في الوقت   

نت مشاكل بیتیة أو اجتماعیة الحاضر ،بسبب كثرة المشاكل والضغوطات التي تتعرض لها سواء أكا

أو نفسیة أو اقتصادیة أو في مجال العمل ،فهذه الضغوطات تجعل من دورها دورًا أكثر تعقیدًا ،بحیث 

تتعرض كل أسرة إلى عوامل الصراع ولكن یجب التمییز بین ما یطلق علیه صراع هدام وبین الذي 

زوجین ،وٕان نمط الخالفات الزوجیة لیس  یحدث نتیجة الخالفات البسیطة العادیة التي تحدث بین أي

سمة عامة بل تواجدها بطریقة مطلقة في كل الزیجات ولكن یرتبط فقط بتلك الزیجات التي نعجز عن 

  .الوصول إلى تكییف مناسب وحل للموقف أو الصراع

الصراع األسري ینمو ویتطور ،بمعنى أن الزوجین إذا لم یحسماه بطریقة أو بأخرى فانه   

ا یشبه العدوى للجوانب األخرى لألسرة ،وعندما یتبلور الخالف األسري ویتخذ نمطًا محددًا فان یحدث م

  )3(.األسرة نادرًا ما تستمر على هذا الحال ،األسرة التي تصل الى هذا القمة قد تؤدي الى تفككها

  :إلى ) جورین(وتأخذ الخالفات الزوجیة عدة مستویات من حیث حدتها ،وقد صنفها  

ویشمل الخالفات البسیطة یظهر فیها الغضب والتذمر ،ویسعى كل من الزوجین الى : توى األولالمس

  .حلها دون أن یفسد الود بینهما 

وفیها تشتد النزاعات بین الزوجین وتستمر لمدة طویلة وهي خالفات تشیر الى : المستوى الثاني

مفتوحة والرغبة في حل الخالفات قائمة  العداوة واالتهامات ومع هذا تظل قنوات االتصال بین الزوجین

.  

وتستر فیه الخالفات مدة تزید عن ستة أشهر تؤدي إلى تغیر المشاعر واتساع : المستوى الثالث

الفجوة بین الزوجین واضطراب التواصل بینهما ویالحظ علماء النفس ان طبیعة الصراع الزواجي 

  )1(. تختلف حسب تربیة الزوجین

                                                 
 .103،صعلم االجتماع العائلي ،منشورات جامعیة الوحیدة ،طرابلس ):1992(الوحشي ،أحمد یسري -1
 .110المالك ونوفل ،حصة بنت صالح وربیع محمود ،العالقات األسریة ،مرجع سابق  ،ص -2

 .  362،ص ،بیروتمرجع سابق دراسات في االجتماع العائلي ،، الخشاب ،مصطفى -3
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وترى الباحثة أن الخالفات المستمرة تمهیدًا لتفكیك نفسي معنوي ،بحیث یكون الوالدین موجودین جسدیًا 

  .فیه األبناء باالنتماء لكن هناك خالفات مستمرة ویقل في هذه األسر احترام حقوق األفراد وال یشعر 

إلى أن استمرار التفكك األسري المعنوي یعد مشكلة اكثر من التفكك األسري ) الحوات(ویذهب   

المادي ،فثمة الكثیر من األسر المنهارة نفسیًا وعاطفیًا ولكنها مترابطة بنائیًا ،اي لیس بها طالق 

المحبة والترابط بین الزوجین،وهو وضع قانوني ،ولكن یسودها الطالق العاطفي ، حیث  یغیب الود و 

  )2(.له اثاره السلبیة على االبناء واكثر خطر وضررًا من حدوث الطالق القانوني نفسه

  : موضوعات الخالفات الزوجیة

تتنوع الموضوعات التي تدور حولها الخالفات الزوجیة ،فقد تتباین التوجهات الدینیة للطرفین   

العبادات والسلوكیات األخالقیة ،وقد تكون الخالفات ذات طبیعة ،وقد ینعكس هذا التباین على 

اقتصادیة حین تدور حول المسائل المادیة ومیزانیة األسرة وأوجه اإلنفاق ،كما هو في الوضع الراهن 

كما قد تحتدم الخالفات الزوجیة حول الموضوعات التربویة لألبناء بدایة من توزیع االدوار في تحمل 

یة ثم طرق وأسالیب هذه التربیة وأنماطها ،ویأخذ الجانب النفسي حیز كبیر من الخالفات مسؤولیة الترب

الزوجیة ،فهناك مستوى عاطفي متبادل بین طرفي العالقة ،وهناك اختالفات شخصیة متعددة ،وسمات 

ة انفعالیة مختلفة ،وربما تكون الموضوعات االجتماعیة من الموضوعات تدور حولها الخالفات الزوجی

  .فهناك عالقة كال الزوجین بأسرة الطرف اآلخر 

  - :  البیت غیر المنسجم واثاره على االطفال

إلى أن الصراع األبوي المتداخل من المحتمل أن یكون أقل في حدثه من الصراع ) عبداهللا(یشیر  

م الرضا في الطفولي الطویل في فترة المراهقة ،وحینما یحدث هذا الصراع فإنه یولد عدم االنسجام وعد

األسرة  ،إن التكیف الناضج یكون مرغوبًا مهمًا داخل األسرة وحیث یوجد الضغط والعنف توجد األسرة 

غیر المتكیفة الملیئة بالكراهیة والمرارة ،ان حب الذات لدى كل شخص وفي الزواج اذا لم یستطع إن 

وعدم السعادة داخل األسرة یتخلى الزوج عن حب ذاته ویشارك في حب الجمیع فسوف توجد الكراهیة 

،ولكي یتوفر االنسجام یجب أن یكون هناك جهد خالق بین الطرفین في األسرة ،وٕاذا لم توجد تلك 

المهارة في تكوین االنسجام تتولد حالة من شد األعصاب والشجار الدائم في األسرة ،وتظهر الخالفات 

  )3(. العواطف بدًال من التالحم بین أفراد األسرة والتهدید باالنفصال والنقد المستمر الدائم ویخلو البیت

  - : أسباب المشكالت األسریة

                                                                                                                                                    
 ،اإلسكندریةالمعاصرة ،مكتب الجامعي الحدیثبناء األسرة المسلمة والمشكالت األسریة ): 2011(العفیفي ،محمد عبدالخالق -1

  . 240-239ص ،

 . 321،مرجع سابق ،صالتفكك األسري المعنوي وعالقته باالضطرابات النفسیة ،لشكري ،ربیعة عثمان معمر عبدالجلیلا-2
 .233،ص النمو النفسي بین السواء والمرض ، دار المعرفة الجامعیة ، االسكندریة):1996(عبداهللا ،مجدي أحمد محمد -3
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األسباب عن أن عرض أسباب المشكالت األسریة أمر ال یخلو من الصعوبة ،كما أن فصل   

بعضها امر غایة في التعقید ،فاألسباب تظل متداخلة ومتتابعة ال یمكن عزلها عن بعض أو تجریدها 

  :ومن هذه األسباب ما یلي 

قصور في النواحي الدینیة ،وعدم االلتزام بأسس الشریعة في بناء البیت المسلم ،وضعف الوازع  – 1

  .الدیني

  .فسیةأسباب تتعلق بقصور النواحي الن – 2

  :حیث یشكل أحد أهم روافد المشكالت األسریة ،ویمكن لذلك أن یظهر من خاللها 

فإصابة أحد أفراد األسرة بمرض نفسي أو عصبي تشكل :اإلصابة باألمراض النفسیة والعصبیة  – 1

معاناة شخصیة له ویعاني أفراد أسرته لمعاناته ،كما أن المرض النفسي ألحد الزوجین قد یكون سبب 

  )1(.یس للعدید من الخالفات األسریةرئ

اختالف التوجهات غالبًا ما یؤدي إلى اختالف المواقف ،وربما دفع بأحد :التباین الفكري والعاطفي  -2

أطراف العالقة إلى السیطرة وفرض الرأي على الطرف األخر ،فیدخل الزوجین في سلسلة من 

عادة ال یبقى قاصرًا على الوالدین بل إنه ینتقل الصراعات التي تزید من شدة الخالف ،ولكن الخالف 

ألفراد األسرة ،فنجد أنه من المظاهر المألوفة أن یعبر األبوان المتشاجران عن حقدهما على األطفال 

،فكثیر من صور القسوة في معاملة األطفال من جانب آبائهم لیست إال تعبیرًا عن كراهیة كامنة بین 

زوجها تستطیع بدورها أن تضرب الطفل الذي یمثل صورة األب  األبوین ،فاألم التي یضربها

  )2(.المعتدي

فاألسرة الیوم تتعرض لمجموعة من الضغوط المختلفة داخلیًا وخارجیًا،فهناك :ضغوط الحیاة  – 3

الضغوط والتنافس في مجال العمل ،والسعي لتنشئة األبناء تنشئة قویمة في ظل التحدیات المختلفة 

ى األسرة ومثل هذه العوامل من شأنها أن تشكل ضغوطًا نفسیة على أفراد األسرة یشكل ضغطًا عل

،فالزوج الذي یعاني من ضغط نفسي ،یصبح مشحونًا بمجموعة من التوترات ،فیسعى للخفض من 

حدتها عن طریق نحو هدف ما داخل األسرة ،وكذلك الزوجة التي تعاني من ضغط نفسي ،وینعكس 

  )3(. اطفالها وعلى أدائها ،والمحصلة النهائیة هي توثر العالقات األسریةعلى عالقتها بزوجها و 

  

  

                                                 
 التفكك األسري ،سلسلة كتاب األمة ،وزارة األوقاف والشؤن اإلسالمیة ،قطر) :  1982(التل والهاجري ،شادیة وشافي بن سفر-1

 . 148،ص
  .  292ص ، العربیة ،بیروتاألسرة ومشكالتها ،دار النهضة ): 1988(حسن ،محمود -2
 . 17،ص مرجع سابق االضطرابات النفسیة في الطفولة والمراهقة ،  ،عبدالمعطي ،حسن مصطفى -3
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شخصیات سویة ال عدم إشباع الحاجات النفسیة المختلفة فإشباع الحاجات یسهم في تكوین  – 4

تشعر بالتوتر أو النقص ،وال تسعى لتعویض هذا النقص عبر اتجاهات وسلوكیات غیر سویة،والعكس 

  )1(. صحیح

  :ویشمل هذا الجانب على أسباب عدة منها ما یلي : أسباب تتعلق بالنواحي االجتماعیة  – 3

ت األسریة  كما ساهم التغیر التغیر االجتماعي والذي یمكن أن یشكل تدعیمًا وتعزیزًا لمشكال – 1

االجتماعي والتحول إلى األسرة الحضریة وسیادة نمط األسرة النوویة في إیجاد نوع من الصراع بین 

أدوار كل من الزوج والزوجة و األبناء ،مما جعل العالقة األسریة عرضة للتوتر والصراع بین التوقعات 

  )2(.واألدوار

وما قد یصاحبه من عدم وضوح لدورها كزوجة وكأم وخاصة إذا استقالل المراءة االقتصادي  – 3

حاولت ان تمارس حقوقًا تتعارض مع واجباتها األساسیة في األسرة ،وبالتالي تبدأ في ظهور بعض 

  .)3(.النقاط الخالف مع الرجل

    :أسباب تتعلق بالنواحي االقتصادیة – 4

ن الزوجین غالبًا ما تكون حول وقد أثبتت الدراسات أن المصادر األولى للخالفات بی  

االختالفات في الجوانب المادیة وانخفاض المستوى المادي لألسرة لها تأثیر مباشر على حیاة كل فرد 

  )4(. ،وفي تربیة األطفال ،وٕادارة شؤون المنزل

  :أسباب تتعلق بقصور النواحي األخالقیة ونذكر من ذلك – 5

  .انحراف األوالد – 1

  .لمخدراتاإلدمان على ا – 2

  )5(.الخیانة الزوجیة – 3

تخلف العدید من المشكالت ذات األثر القریب والبعید :أسباب تتعلق بقصور النواحي التربویة  – 6

  على األسرة إلى استخدام أنماط غیر سویة من شأنها أن توتر العالقة األسریة وخاصًة األبناء ومن 

  

  

                                                 
 . 282،صمرجع سابق الرشیدي والخلیقي ،بشیر صالح وابراهیم محمد ،سیكولوجیة األسرة الوالدیة ،-1
 .  208ص ،مرجع سابق األسرة ومشكالتها ،، حمود حسن ،م-2

 .201،ص السلطة األبویة والشباب ،محمد اإلنماء العربي للنشر ، لبنان): د ث (حطب ،زهیر  -3
األسرة المتغیرة في مجتمع المدینة العربیة ، دراسة في علم االجتماع الحضري األسري ،دار النهضة العربیة ) : 1999(القصیر ،عبدالقادر  -4

 .215، ص ،بیروت
 239، ص  بناء األسرة المسلمة والمشكالت األسریة المعاصرة ،مكتب الجامعي الحدیث ،اإلسكندریة): 2011(العفیفي ،محمد عبدالخالق  -5

. 
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  مجلة القلعة                                       األسریة في منطقة الخمس وقصر األخیاردور اإلذاعات المحلیة في مواجھة المشكالت 
)                                                                                                 12(العدد                                                                            مقترح توعي في مجال اإلرشاد األسري"                

هذه األنماط نمط القسوة والتسلط ، نمط الحمایة الزائدة ،نمط التذبذب ،نمط اإلهمال والنبذ ،نمط 

  )1(. التفرقة

  -:خدمات اإلرشاد األسري 

النفسي أو االجتماعي أن یقدم خدماته لألسرة لمواجهة المشكالت األسریة یمكن لألخصائي   

  :وذلك في المجاالت التالیة 

  : مرحلة إنشاء األسرة –أ 

  :المساهمة في اختیار األزواج اختیار سلیمًا ویمكن المساعدة في تحقیق ذلك باإلسهامات التالیة 

الفحص الطبي الخاصة بذلك ،حیث یالحظ أن عددًا إرشاد األفراد الراغبین في الزواج إلى مراكز  – 1

غیر قلیل من الحاالت وخاصة حالة الزواج من األقارب یالحظ فیها تواؤم الزوجین بیولوجیًا ،مما ینجم 

  .عنه اضطرابات في الحیاة الزوجیة

فراد یمكن لألخصائي النفسي أن یسهم في إقامة مكاتب لإلرشادات الزوجیة ونعني بذلك توعیة األ – 2

  .في هذا المجال مما یمكن من االنتقاء السلیم 

  :مرحلة ما بعد الزواج  –ب 

یسهم االخصائي النفسي في التنشئة االجتماعیة األسریة لتوفیر حیاة أفضل لألسر بعدة   

  :وسائل أهمها 

مهات إقامة الندوات والمحاضرات والمناقشات حول أسالیب رعایة ونمو األطفال وتزوید االباء واال – 1

بالمعلومات ،والنشرات التوجیهیة واإلرشادیة حول اتجاهات موجبة برامج عملیة اإلرشاد،ویفید ذلك 

  .استخدام االفالم التعلیمیة 

انشاء مكاتب شؤون األسرة لیس لتقدیم المساعدة والدعم المالي فقط وتوجههم إلى مهن تناسبهم  – 2

  .للمجتمع ومساهمین في تقدمه وتطوره وتدر علیهم رزقًا حتى یصبحوا منتجین نافعین 

  )2(.یسهم األخصائي النفسي في التوعیة األسریة في مجال تنظیم األسرة– 3

  :  مرحلة الخالفات الزوجیة -جـ 

لألخصائي النفسي دور كبیر في اإلصالح االجتماعي والمساهمة في الحفاظ  على كیان   

نحالل ،وفي هذه الحالة یمكن للمرشد النفسي أن یقدم األسرة ووقایتها من التفكك المعنوي والتصدع واال

  )3(.مساعدات إرشادیة تمكن األسرة من تجاوز محنتها

                                                 
1

  .364،ص  مقدمة لدراسة الشخصیة ،ذات السالسل ، الكویت): 1979(األنصاري ،بدر محمد  - 

 
 .344-340،ص دار العربي ،القاهرة  4من الطفولة إلى الشیخوخة ، ط  األسس النفسیة للنمو):1975(السید ،فؤاد البهي  -2
، مكتبة مدرسة ذكور فتح اإلعدادیة  1التوجیه واإلرشاد النفسي واالجتماعي والتربوي ، ط ) : 1996(عبدالمنعم ،عبداهللا  -3

 . 40-38،ص للالجئین ،عزة
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  : تطبیقات عن نظریات اإلرشاد االسري 

الذي یرى اختیار الشریك یكون بدوافع الشبه أو ) فروید (وهي تّسند إلى : فسينظریة التحلیل الن

 .)التشابه(الحمایة ،ویكون االختیار قائمًا على أساس نرجسي 

الصورة الوالدیة وطبیعة العالقات االنفعالیة للطفل هي التي تشكل شخصیته ) فروید(كما یرى       

،فالطفل یكون عالقة عاطفیة وثیقة مع أحد االشخاص المهمین في طفولته المبكرة،وعادة ما یكون 

ر هذا الطفل فانه االب بالنسبة للطفلة ،وتكون االم بالنسبة للطفل الذكر،وقد یكون العكس ،وعندما یكب

زوجه یعید معه العالقة ویشبعها حیث لم تكن / یمیل الى إعادة تلك العالقة وٕاحیائها ،فترغب في زوج 

مشبعة ،فیبحث عن أم في زوجته ،وتبحث عن والد في زوجها،وهذا الزواج تكون نهایته في العادة 

  .الفشل والطالق أو استمرار التعاسة والشقاء

عوریة والتي تذهب الى أن التعاسة التي یجدها الزوجان احیانًا تكمن في أما العوامل الالش  

المفارقة ما بین مطالبهما الشعوریة ومطالبهما الالشعوریة ، وان الكثیر من الناس ال یعرفون ماذا 

یریدون من زواجهم وعما یبحثون وٕالى ما یهدفون ، ویظهر دور العوامل الالشعوریة في دفع الفرد 

  .ن یشبهه تمامًا أو بمن ال یشبهه مطلقًا ویتوقف ذلك على محتویات الالشعوریة للزواج بم

  :التحلیلي  –دور المرشد في اإلرشاد األسري  

 .ان ینظر الى مشكلة المسترشد على أنها مشكلة األسرة كلها  -1

 .تغییر هرمیة القوى في األسرة  -2

 .المساعدة على تغییر نظام األسرة  -3

 .ع التفاعالت واالتصاالت داخل األسرة فهم أنوا -4

 .تعلیم أفراد األسرة التعبیر عن مشاعرهم بطریقة متكیفة  -5

 .االبتعاد عن المجادلة مع أفراد األسرة -6

دراسة السلوك علم تجریبي اهتم به قدیمًا كوهلي وبافلوف وواطسن وغیرهم كما : النظریة السلوكیة-

ین وغیرهم ، وتسمى النظریة السلوكیة بنظریة التعلم،وتهتم بدراسة اهتم بة سكنر وهاسنورد من المحدث

سلوك االنسان واسبابه وطرق تعدیله أو تغییره اذا كان بحاجة الى ذلك من خالل برامج تعدیل السلوك 

 .،والسلوكیة تهتم بالسلوك الظاهري وتحاول تعدیله 

  : دور المرشد في النظریة السلوكیة 

یكون دور المرشد في تعلیم المسترشد سلوكیات جدیدة مرغوب فیها بدال من السلوكیات القدیمة التي  

كانت لدیه وكانت غیر مرغوبه ،وهو یعتمد الدراسة العلمیة بمراقبة السلوك والظروف التي یحدث فیها 

  رغوبة لضمان تكرارها من مكان وزمان ،واالسباب التي تؤدي الیه ،ویقوم المرشد بتعزیز السلوكیات الم
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،ویتجاهل السلوكیات غیر المرغوبة تمهیدًا الطفائها معتمدًا في ذلك على برامج تعدیل السلوك 

  .ظروف البیئیة المسؤولة عن المتاعب لدا المسترشد ،ویحاول المرشد ان یتحكم في ال

  :فنیات االرشاد السلوكي 

تعتمد الفنیات اإلرشادیة والعالجیة والسلوكیة أن یكون لدى المعالج صورة واضحة عن تتابع االحداث 

السلوكیة ،ویتطلب من المعالج إن یجمع بیانات تفصیلیة من أعضاء األسرة عن طبیعة السلوك الذي 

  .یتورط فیه العضو 

  :الفنیات هي 

  :التدریب على التوكیدیة  – 1

هذه صورة نوعیة من اسلوب االقتداء او النمذجة ،فیكون التدریب على التوكیدیة إجراء من خالله 

یستطیع الناس الذین یجدون انفسهم غیر قادرین على مواجهة الصراع أو التحدي أن یتعلموا بعض 

عدهم على ان یسلكوا بثقة وان یتوصلوا مع حاجاتهم وافكارهم ومشاعرهم مهارات التواصل التي تسا

  .بشكل  اكثر فاعلیة 

وان المدخل السلوكي األسري یؤكد على اهمیة ممارسة االتصال المباشر والواضح لكل فرد من أفراد 

ل في األسرة نحو االفراد االخرین من حیث التعبیر عن افكاره وعن مشاعره حیث یسهم هذا االتصا

توفیر حل فعال للمشكالت ولتحقیق األهداف الشخصیة واألسریة وأن التعبیر  عن المشاعر االیجابیة 

یعتبر عامًال حاسمًا تمامًا مثل التعبیر عن المشاعر السلبیة وعادة ما تتمیز األسرة المتكدرة بتقصي 

بحث في أن یزید تكرار السلوك االتصال االیجابي وبزیادة التعبیر عن المشاعر السلبیة ،لذا فالمرشد ی

السار الذي یوفر وسطًا یمكن ان تناقش في القضایا بشكل افضل عن طریق التدریب واالقتداء 

والتدعیم االیجابي في تشكیل مهارات االتصال حتى یتم التعبیر عنها بأسلوب واضح ومباشر ومناسب 

  .كل عضو من اعضاء األسرة 

  :االقتصاد الرمزي  – 2

رط هذا االسلوب الى استخدام بعض المثیرات بعد تشریطها بمدعمات طبیعیة كوسائل لحفز یشت      

الفرد على التعلم وتدعیم السلوك المرغوب لدیه وٕانقاص السلوك غیر المرغوب فیه أیضًا عن طریق 

زیادة رصیده في هذه العمالت أو إنقاصه ویستخدم هذا االسلوب باإلرشاد األسري بعد ان یكون قد 

دد المعالج السلوك أو اسالیب السلوك المرغوب وحدد لكل منها عدد من النقاط ویمكن إن یستبدل ح

  .بها تشكیلة من المكافآت  

  :حل المشكلة  – 3

حل المشكلة من المنظور السلوكي هو عملیة مساعدة تهدف الى تمكین األسرة من ان تتعامل بكفاءة  

  رشد األسري ان یعمل على ترقیة هل المشكلة عند األفراد أكبر مع المشكالت ،وعلى المعالج أو الم
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بحیث تمكن ان تستخدمها األسرة في المواقف االخرى بدون مساعدة أحد ،فیعمل المرشد على تنمیة 

والتفهم بینه وبین اعضاء االسرة ،وبالطبع ال تبدأ بحل أي مشكلة اال بعد أن یقوم بدراسة مناخ الثقة 

أبعاد المشكلة ألن فهم المشكلة الخاطئ ووصفها غیر المنطقي یكون مشكلة بحد ذاته ،فیقوم المرشد 

یة ،وهذا ها،ومساعدتها بمواجهة المشكلة الحالتغیص یةاألسري تعلیم األسرة كیف تحدد المشكلة وكیف

  )1(.التدریب یرفع االعتمادیة عن المرشد وتصبح األسرة قادرة على حل مشاكلها

  :  الدراسات السابقة

أكدت الدراسات التي بحثت عن موضوع العالقات األسریة في معظمها على أن األسرة تعیش   

زیادة الصراعات حالة من التغیر والتحول في أدوارها وأنماطها ووظائفها األمر الذي أسهم في 

والنزاعات بین أعضائها ،في ظل انعدام التفاعل اإلیجابي بینهم ،كل ذلك أدى إلى إحداث فجوة في 

نوعیة العالقات السائدة بین الزوجین من جهة وبین األبناء من جهة أخرى،وهذا ما أخد الباحثون على 

لخالفات ،الصراعات ، عاتقهم دراسة المشكالت األسریة بمسمیات ومصطلحات مختلفة منها،ا

النزاعات ،العنف االسري وصوًال إلى الطالق ،وفي هذا اإلطار نورد بعض من هذه الدراسات على 

  :النحو التالي 

  :  الدراسات المحلیة– 1

  ) 1998(دراسة أبوصیدة – 1

هدفت الدراسة لمعرفة العالقة بین أسلوب اإلختیار الزوجي وآثره على التوافق األسري في   

من الرجال العاملین والنساء العامالت ،استخدمت الباحثة ) 370(المجتمع اللیبي وتكونت العینة من 

  .مقیاسًا للتوافق االسري 

أن هناك اختالفًا في التوافق األسري بین األزواج الذین تزوجوا :وكانت أهم نتائج الدراسة   

  .سري باختالف نوعیة االجبار جبریًا والذین تزوجوا اختیاریًا وتختلف درجة التوافق األ

  )2002(دراسة الساحلي  – 2

هدفت الدراسة الى التعرف على ابعاد الخطاب االجتماعي بین الزوجین واثرة في االستقرار   

  .زوج وزوجة ) 200(األسري ، حیث بلغت عینة الدراسة 

  :  ادوات الدراسة

  .مقیاس للتوافق األسري  – 1

  .بین الزوجین مقیاس للخطاب االجتماعي  – 2

  

                                                 
، االهلیة للنشر والتوزیع عمان ، األردن  1نظریات وفنیات اإلرشاد األسري ، ط ):2010(عالء الدین ، جهاد محمود  -1

 .63،ص
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من أفراد العینة ال یرى %) 77.50(وتوصلت هذه الدراسة إلى نسبة : أهم نتائج الدراسة   

منهم أن التعبیر قائم %) 22.5(بدایة كل صباح ونسبة وجود للتعبیر العاطفي من أزواجهم في 

  .ومتواصل 

من أفراد العینة أكدوا على أهمیة االختیار الزوجي السلیم %) 75(أوضحت الدراسة أن   

ال یعیرون %)23.8(والموافقة باعتبارهم أساس تكوین أسرة ناجحة في خطابها االجتماعي بینما 

أما الذین یرفضون فكرة االختیار الزوجي كأساس للخطاب االجتماعي اهتمامًا كبیرًا لالختیار الزوجي ،

  %). 1.2(بین الزوجین فكانت نسبة بسیطة ال تتعدى 

هدفت الدراسة للتعرف اذا كانت هناك عالقة ذات داللة معنویة بین ) : 2005(دراسة الشكري  – 3

نتائج الدراسة ان هناك عالقة بین مشكالت الوالدین وبین المشكالت النفسیة ألفراد العینة ،وأظهرت 

غیاب االنسجام بین الوالدین وكثرة خالفهما ،وان هناك عالقة بین غیاب االنسجام بین الوالدین وغیاب 

التفاعل بین الوالدین ن واظهرت كذلك عدم تقارب الوالدین في مستواهما الفكري والعمري ومستواهما 

باب كثیرة ،منها الدخل االقتصادي ومشكالت العمل االجتماعي ،یكثر الشجار بین الوالدین ألس

  .،والعصبي الزائدة ،وكثرة التزام الوالدین ،تكون محصلة ذلك شعور االبناء بالقلق والخوف 

  : الدراسات العربیة – 2

  )2013(دراسة العواودة وآخرون  – 1

والثقافیة لحدوث  هدفت الدراسة إلى بحث األسباب االجتماعیة والنفسیة واالقتصادیة والصحیة  

النزاعات األسریة من وجهة نظر األبناء وأظهرت نتائج الدراسة أن العامل النفسي من أكثر العوامل 

بینما یظهر ) 16.18( ،یلیه العامل االجتماعي بمتوسط) 19.56(المؤدیة للنزاعات األسریة بمتوسط 

،أما ) 13.20(و)13.64(ابي العامل الصحي والعامل االقتصادي تأثیرًا متقاربًا بمتوسطات حس

  )1(.)7.02(العامل الثقافي فهو األقل تأثیرًا في إحداث النزاعات بمتوسط 

  ) 2004(دراسة المطوع  – 2

هدفت الدراسة الكشف عن أبرز المشكالت الزوجیة التي تواجه أفراد العینة ،تراوحت اإلجابات بشكل 

بقاء الزوجة فترة طویلة خارج المنزل ،االختالف المستمر لآلراء ووجهات النظر ،وانعدام :عام بین 

حوار المباشر من افراد العینة أن االسلوب االمثل لحل هذه المشكالت هو ال% 87الحوار ،ویعتقد 

  .   لحل أیة مشكلة 

  إجراءات البحث 

    

                                                 
موضوع المجلة أسباب النزاعات األسریة من وجهة نظر األبناء ،دراسة میدانیة في ) :2013(العواودة وآخرون ،أمل سالم  -1

 .227،صالحادي والعشرون ،العدد األول جامعة البلقاء والتطبیقیة ،المجلد 
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من البحث  وتوضح الباحثة بعض اإلجراءات والخطوات التي تمت في الجانب والمجال المیداني

  - :وذلك على النحو التالي المنهج البحث ،وتتضمن تحدید 

  :منهج البحث

الظاهرة من خالل االطالع على  اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي التحلیل الذي یعمل على تتبع  

 الكتب والمراجع والدراسات السابقة، لإلجابة على تساؤالت البحث، لذلك یعد المنهج الوصفي التحلیلي

من أنسب المناهج لتحقیق أهداف الدراسة الحالیة بهدف التعرف على دور اإلذاعات المحلیة في 

  .مواجهة المشكالت األسریة، لتقدیم مقترح توعي وصفي في مجال اإلرشاد األسري

  :حدود البحث

 .ثم التطبیق المیداني للبحث في اإلذاعات المحلیة بالخمس وقصر األخیار :الحد المكاني -

 .الفئات المستهدفة من البحث المقبلین على الزواج واألسرة: الحد البشري - 

في ) 2019/ 25/7إلى  7/6/2019(أجریت هذه البحث في الفترة الزمنیة ما بین : الحد الزماني -

 ".األسرة والحیاة" اإلذاعات المحلیة بالخمس وقصر األخیار تحت اسم 

 

عن دور اإلذاعات المحلیة في مواجهة المشكالت ) اإلرشاد األسري:(المقترح التوعي في مجال 

  .األسریة بمنطقة الخمس وقصر األخیار

  :الفئات المستهدفة من البحث

 .المقبلین على الزواج -1

 .األسرة -2

من خالل ما توصل إلیه البحث من نتائج عن موضوع البحث وبعد جمعها باالعتماد على المنهج 

ظاهرة من خالل االطالع على الكتب والمراجع والدراسات الوصفي التحلیلي الذي یعمل على تتبع ال

یبرز دور اإلذاعات المحلیة في " مقترح توعي في مجال اإلرشاد األسري" السابقة قامت الباحثة بعمل 

مواجهة المشكالت األسریة والتي لها دور كبیر في اإلصالح والمساهمة في الحفاظ على كیان األسرة 

نوي والصراع واالنحالل، ومن هنا یبرز دور اإلذاعات المحلیة في تقدیم ووقایتها من التفكك المع

بعض المساعدات واإلرشادات التوعویة في مجال اإلرشاد األسري حتي تتمكن األسرة من تجاوز 

  :نتها ومن هذه اإلرشادات التوعویة ما یليحم

الزوجي السلیم والموافقة على الزواج توعیة األفراد المقبلین والراغبین في الزواج على أهمیة االختیار  -1

الذي ضمنه اإلسالم للطرفین باعتبارهما أساس تكوین األسرة الناجحة لیستقر بناء البیت المسلم وهذا 

في الدراسات السابقة،على أهمیة ) 2002(ودراسة الساحلي ) 1998(ما أكدته دراسة أبو حمیدة

 .اس تكوین أسرة ناجحةاالختیار الزوجي السلیم والموافقة باعتبارهم أس
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توعیة األسرة بأهمیة الحوار في حل الخالفات بین أفراد األسرة، ولتحقیق التفاهم بین أعضاء األسرة،  -2

الي الذي قد یسود األسرة، وحل الصراعات والخالفات الذي یعكر صفو لتخلص من التوتر االنفع

الحیاة األسریة، ولتحقیق التقارب والتوافق بین الزوجین ومن أجل تحسین المناخ األسري، وتغییر ما 

یجب تغییره إزالة أسباب الخالف والعمل على تقریب وجهات النظر والفهم والتقبل المتبادل بما یزید 

على أن األسلوب األمثل لحل أي " 2004"المطوع  لتماسك األسري وهذا ما أكدته دراسة الوفاق و ا

 %. 87مشكلة هو الحوار المباشر بالنسبة 

توعیة األسرة باألسباب النفسیة والتربویة والدینیة واالجتماعیة واالقتصادیة التي تكون وراء المشكلة  -3

) 2013(ودراسة العواودة ) 2005( يودراسة الشكر ) 2002(األسریة وهذا ما أكدته دراسة الساحلي، 

على أن العامل النفسي من أكثر العوامل المؤدیة إلى النزاعات األسریة، ولتحسین المناخ األسري  

المضطرب نفسیًا ومن هنا یبرز دور اإلذاعات المحلیة في توعیة األسرة مثًال باالهتمام بتنظیم الناحیة 

الذهاب إلى الحدائق أو المنتزهات العامة لتخفیف من الترفیهیة والمعنویة في محیط األسرة مثل 

الضغوط النفسیة التي یتعرض لها الزوج والزوجة واألبناء، فالزوج الذي یعاني من ضغط نفسي، 

یصبح مشحونًا بمجموعة من التوترات، فیسعى للخفض من عدتها عن طریق نحو هدف ما داخل 

، ینعكس على عالقتها بزوجها وأطفالها وعلى األسرة، وكذلك الزوجة التي تعاني من ضغط نفسي

أدائها، والمحصلة النهائیة هي توتر العالقات األسریة، وكذلك لتخفیف من الضغوط النفسیة لألسرة، 

العمل على ضبط االنفعاالت وتهذیبها، بالتواصل الجید داخل األسرة، بالتحدث والحوار والتفاعل 

غیرها، بما یزید من فرص االستقرار واألمن النفسي والشعور و ...والمشاركة والتعلیقات وردود الفعل

 .بالراحةـ ویخفض من ضغوط ومسؤولیات الحیاة وبالتقرب إلى اهللا سبحانه وتعالى 

توعیة المرأة العاملة بأن تخلق نوع من التوافق بین األدوار المختلفة التي تقوم بها حتى ال یؤثر على  -4

عمل الزوجة وحرصه على التعاون معه، وعلى مدى توافر جو أسري عالقتها األسریة، وتوعیة الزوج ل

 .متكافل

توعیة الوالدین بأهمیة تربیة األبناء على القیم اإلسالمیة، وقد یكون لدى الوالدین إدراك حقیقي بأهمیة  -5

 التربیة، فینتج عن ذلك أن تأخذ التربیة أنماطًا غیر سویة من شأنها أن توتر العالقة األسریة وخاصة

لألبناء ومن هذه األنماط نمط القسوة والتسلط، نمط الحمایة الزائدة، نمط التذبذب، نمط اإلهمال ،نمط 

 .التفرقة، فتلك األنماط تبعت في الطفل ضعف الثقة في النفس

  .توعیة الزوجین بمخاطر الخالفات والنزاعات األسریة على األبناء، وشعورهم بالقلق والخوف -6

  ملخص البحث 

البحث الحالي عن فتح آفاق جدیدة عن برنامج اإلرشاد النفسي وعملیة تطویره في استهدف   

  لیبیا ،وهو مقترح توعي في االرشاد األسري عن دور االذاعات المحلیة في مواجهة المشكالت األسریة 



  

 
 

768 

  مجلة القلعة                                       دور اإلذاعات المحلیة في مواجھة المشكالت األسریة في منطقة الخمس وقصر األخیار
)                                                                                                 12(العدد                                                                            مقترح توعي في مجال اإلرشاد األسري"                

بمنطقة الخمس وقصر األخیار،وذلك عن طریق التعرف على أهم المشكالت التي تواجه األسرة 

على دور االذاعات المحلیة في اللیبیة، ومعرفة األسباب والعوامل التي قد تكون وراءها ،وبالتعرف 

والتعرف على المقترح التوعي في االرشاد ، مواجهة المشكالت األسریة بمنطقة الخمس وقصر األخیار

  . بخصوص تلك المشكالت بغیة حل المشكالت أو الحد منها  ،األسري

الل الذي یعمل على تتبع الظاهرة من خ، وقد اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي التحلیلي  

لإلجابة على تساؤالت البحث وثم البحث في ، االطالع على الكتب والمراجع والدراسات السابقة

- 7- 25م إلى 2019-6- 7( اإلذاعات المحلیة بمنطقة الخمس وقصر األخیار في الفترة الزمنیة من

وصول والفئات المستهدفة من البحث المقبلین على الزواج واألسرة ومن خالل ما سبق تم ال)م 2019

  : للنتائج التالیة 

تصنف المشكالت األسریة إلى تصنیفات عدة منها الخالفات الزوجیة وهي أحد المشكالت  – 1

  .األسریة الراهنة 

توعیة األفراد المقبلین والراغبین في الزواج على أهمیة االختبار الزواجي السلیم والموافقة على  -2

  .الناجحةالزواج باعتبارهما أساس تكوین األسرة 

توعیة األسرة بأهمیة الحوار في حل الخالفات بین أفراد األسرة لتحقیق التفاهم بین أعضاء األسرة  -3

 .  

توعیة األسرة باألسباب النفسیة والتربویة والدینیة واالجتماعیة واالقتصادیة التي تكون وراء المشكلة  -4

  . األسریة وما هي الحلول 

  . ن تخلق نوع من التوافق بین األدوار المختلفة التي تقوم بها بأ عاملةتوعیة المرأة ال -5

توعیة الوالدین بأهمیة تربیة األبناء على القیم اإلسالمیة واالبتعاد على األنماط غیر سویة في  -6

  . والتذبذب في المعاملة ،والحمایة الزائدة، التربیة مثل التسلط

وتكون المحصلة ذلك شعور  ،األسریة على األبناء توعیة الزوجین بمخاطر الخالفات والنزاعات -7

  . األبناء والقلق 

   - : التوصیات

  - :في ضوء النتائج السابقة توصي الباحثة بما یلي 

إعداد الدورات التدریبیة للمقابلین على الزواج لتدریبهم على المهارات الحیاتیة في كیفیة التعامل مع  - 

 .الحیاة الزوجیة

 .عن أهم المشكالت األسریة من وجهة نظر الزوج والزوجة واألبناء  فتح ورشة عمل لبحث - 

 . االبتدائیةتدریس مادة تهتم باألسرة من المرحلة  - 

  .فتح مراكز اإلرشاد النفسي  - 
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  قائمة المراجع    

أسلوب االختیار الزواجي وأثرة على التوافق األسري في ):1992(أبو صیدة ،فوزیة محمد  – 1

  .المجتمع اللیبي ،رسالة ماجستیر غیر منشورة ن كلیة التربیة وعلم النفس ،جامعة طرابلس ،لیبیا 

السلوكیة لألبناء،رسالة  التفكك األسري وعالقته باالنحرافات): 1993(أمین ،فتحي عبدالواحد – 2

  .دكتوراه ،غیر منشورة ، جامعة بقنا 

التفكك األسري المعنوي وعالقته باالضطرابات ):2005(ألشكري ،ربیعة عثمان معمر عبدالجلیل  – 3

دراسة امبیریقیة ،رسالة  –النفسیة لدى تالمیذ الصف التاسع بمرحلة التعلیم األساسي بشعبیة المرقب 

  .كلیة اآلداب ،الخمس ، لیبیا : عة المرقب ماجستیر غیر ،جام

  .دراسات في االجتماع العائلي ،دار النهضة العربیة ،بیروت): 1985(الخشاب ،مصطفى  – 4

سیكولوجیة األسرة الوالدیة،ذات ) :  1999(الرشیدي والخلیقي ،بشیر صالح وابراهیم محمد ، – 5

  .السالسل للتوزیع والنشر ،الكویت 

التفكك األسري ،سلسلة كتاب األمة،وزارة ) :  1982(جري ،شادیة وشافي بن سفرالتل والها – 6

  .األوقاف والشؤن اإلسالمیة ،قطر 

موضوع المجلة أسباب النزاعات األسریة من وجهة نظر ) :2013(العواودة وآخرون ،أمل سالم  – 7

  .العشرون ،العدد األولاألبناء ،دراسة میدانیة في جامعة البلقاء والتطبیقیة ،المجلد الحادي و 

  .اإلرشاد األسري ،دار الشروق للنشر والتوزیع ، عمان ):2008(البرثین ،عبدالعزیز  – 8

دار العربي  4األسس النفسیة للنمو من الطفولة إلى الشیخوخة ، ط ):1975(السید ،فؤاد البهي  – 9

  .،القاهرة 

  .،ذات السالسل ، الكویت مقدمة لدراسة الشخصیة): 1979(األنصاري ،بدر محمد  – 10

العالقات األسریة ، دار ): 2006(المالك ونوفل ،حصة بنت صالح وربیع محمود  – 11

  .الزهراء،الریاض 

  .علم االجتماع العائلي ،منشورات جامعیة الوحیدة،طرابلس ):1992(الوحشي ،أحمد یسري  – 12

بناء األسرة المسلمة والمشكالت األسریة المعاصرة،مكتب ): 2011(العفیفي ،محمد عبدالخالق  – 13

  .الجامعي الحدیث ،اإلسكندریة 

 1اإلرشاد األسري والزواجي، ط ) : 2009(الخالدي والعلمي ،عطا اهللا فؤاد ودالل سعد الدین  – 14

  .،دار صفاء للنشر والتوزیع ،عمان 

األسرة المتغیرة في مجتمع المدینة العربیة ، دراسة في علم ) : 1999(لقادر القصیر ،عبدا – 15

  .االجتماع الحضري األسري ،دار النهضة العربیة ،بیروت 

  .السلطة األبویة والشباب ،محمد اإلنماء العربي للنشر ، لبنان ): د ث (حطب ،زهیر  – 16
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  األسرة ومشكالتها ،دار النهضة العربیة ،بیروت ): 1988(حسن ،محمود  – 17

  .اإلرشاد األسري ،دار الكتاب الحدیث، القاهرة ):2008(خضر ،عبدالباسط متولي  – 18

المشكالت األسریة وأثرها على تنشئة الطفل، جامعة حسیبة بن بو ) : 2010( رفیقة ،یخلف  -  19

  .علي ،الشبق 

  .،دار الكتب الوطنیة ،القاهرة التوجیه واإلرشاد النفسي ): 1985(زهران ،حامد عبدالسالم  –20

الناس ،رسالة  الزواج الناجح بین لغة علم االجتماع وخطاب) : 2000(زلزلة ،ناهد محمد  – 21

  .دكتوراه غیر منشورة الجامعة اللبنانیة بیروت 

 1رعایة األسرة والطفولة ط) : 1987( زكي وعبد العظیم وعبد العال ،إحسان ،صفاء ،هدى  - 22

  ،دار القلم للنشر والتوزیع

یة النمو النفسي بین السواء والمرض ، دار المعرفة الجامع):1996(عبداهللا ،مجدي أحمد محمد  – 23

  .، االسكندریة 

االضطرابات النفسیة في الطفولة والمراهقة، دار ) : 1991(عبدالمعطي ،حسن مصطفى  – 24

  .القاهرة للنشر ، القاهرة 

، مكتبة  1التوجیه واإلرشاد النفسي واالجتماعي والتربوي ، ط ) : 1996(عبدالمنعم ،عبداهللا  – 25

   . مدرسة ذكور فتح اإلعدادیة للالجئین ،عزة 

، االهلیة للنشر  1نظریات وفنیات اإلرشاد األسري ، ط ):2010(عالء الدین ، جهاد محمود  – 26

  .والتوزیع عمان ، األردن 

رسالة ، نشئة الوالدیة وعالقاتها باالضطرابات النفسیة عند األطفالتال):1999(غشیر ،سناء سعد – 27

  .طرابلس ، لیبیا ماجستیر غیر منشورة ،كلیة العلوم االجتماعیة ،جامعة 

المشكالت الزوجیة لدى عینة من السیدات ن جامعة ): 2004(المطوع ،جاسم   - 28

  .الكویت،الكویت 

  . ، دار المنهجیة ، عمان  1اإلرشاد األسري حقیبة تدریبیة ،ط) : 2018(نوح ،عباس  – 29
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  مجلة القلعة                                                       على شخصیتھ العنف االلكتروني الموجھ ضد االطفال وآثاره النفسیة واالجتماعیة
)                           12(العدد           "                                                                                     دراسة وصفیة"                                 

  لعنف االلكرتوني املوجه ضد الطفل وأثاره النفسية واالجتماعية على شخصيتها

  "دراسة وصفیة" 
  
  

                                          )(حسین زیدانحسین . د.م                                                                                   

    )(م  عائشة یوسف عرعار .م                                                                                  

                        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  المقدمة

 ، وحتى في األجنبیة أوظاهرة العنف االلكتروني في الكثیر من البلدان سواء العربیة  انتشرت 

المؤسسات الحكومیة والمدنیة والبیوت ، وأصبحت مصادر ظاهرة العنف ترافقنا في كل مكان سواء من 

،  األطفالوالحواسیب المحمولة التي یستخدمها  اللوحة األجهزةمن خالل  أوخالل الهواتف التي نحملها 

، كل یوم وفي كل بلد فيوالتطبیقات التي تحتویها الحواسیب في العمل وفي البیت ، ان  األلعابوكذلك 

هناك أطفال یشهدون ممارسات عنیفة أو یعانون منها ، والعنف ضد األطفال یتخطى حدود الثقافة والتعلیم 

 إلىنعیش بها حتى یصل  إليهذا العنف یتجاوز البیئة  أشكالان بعض ، ویحدث في بیئات مختلفة 

  .ني مناطق ومدن مختلفة من العالم وهو ما یسمى بالعنف االلكترو 

، و هي ظاهرة متجددة في  إن العنف ظاهرة سلوكیة قدیمة عرفتها المجتمعات البشریة منذ أقدم العصور 

لوجیا وأجهزة االتصال الحدیثة ، نو العصر الحالي تحت مسمى العنف االلكتروني فقد ارتبطت بوسائل التك

اآلخرین سواء كان األذى إلحاق األذى ب إلىفالعنف االلكتروني بشكل خاص هو كل تصرف یؤدي  إذا

وخاصة نحن نعیش ، االلكترونیة  األلعاب أومن االنترنت  أماجسدیًا أو مادیًا أو معنویًا یكون مصدره 

وقتنا الحاضر في زمن العولمة الذي یتسم بالعدید من الخصائص والظواهر والصراعات التي تعد من أكثر 

 ىإلوالتي تستدعي  وأخطرها األطفالالتي تواجه المشكالت  والعنف االلكتروني احد هذه المشكالت 

  1.دراستها وتحلیلها بأسلوب علمي

  مشكلة البحث

الدخول في عالم افتراضي  إلىلقد فتحت الوسائط اإللكترونیة بمخلف مسمیاتها مجاَال واسعا للطفل       

واسع ، وان سوء استخدام األطفال لهذه الوسائط قد یتسبب في الكثیر من المشكالت السلوكیة أو األخالقیة 

، وال شك إن استعمال الوسائط اإللكترونیة رغم أهمیتها وفوائدها ، قد أفرز الكثیر من التأثیرات على واقع 

وسائط على لعب الطفل ونشاطه من تأثیرات تحمل الكثیر من المضار الطفل وثقافته ومنها ما عكسته هذه ال

 والبلى أللوحیهعلى الطفل من جراء الجلوس لساعات طویلة أمام الحواسیب والهواتف المحمولة واألجهزة 

  ، فیكون هذا التأثیر ضار وخاصة على صحته الجسدیة والنفسیة والعقلیة والسلوكیة ، وعلى  ستبشن

                                                 
)(العراق/ المدیریة العامة لتربیة دیالى/وزارة التربیة  

)(لیبیا/ جامعة الزیتونة بترهونة  
 .7، صاألردن ،29 العدد ،التربویة المجلة ،"إیجابیات وسلبیات اإللكترونیة، األلعاب )2004( بشور، نجالء 1

 



  

 
 

772 

وذلك عبر ما تفرزه من نتائج خطیرة منها اضطرابات في التركیز وقلة . مجموعة أنماط ثقافته بشكل عام

النوم وتجاهل أنماط ثقافیة أخرى ، إلى جانب مرض السمنة واالكتئاب ، وكذلك إشاعة ثقافة العنف في 

من  اآلخرینل مع ویصبح شخص منطوي متوحد على نفسه ال یتواص اآلخرینسلوك الطفل واالنفصال عن 

وأصدقائه وتضعف لدیه مهارات التواصل والتفاعل االجتماعي وال یكتسب المهارات الالزمة لبناء  أسرته

  1.ته وفهمه لذاتهشخصی

  

على الحیاة االجتماعیة لألسرة والمجتمع  أثارهاان فهم المخاطر االجتماعیة للعنف االلكتروني ومعرفة      

هذه  أهممن خالل التغیرات التي یشهدها العالم الیوم ومن بین  إالیستدعي الوقوف علیها، فهذا ال یتم 

التغیرات ما یتعلق بعالقتها بشبكة االنترنیت وما تحمله من برامج ومواقع وخدمات ثقافیة غربیة تتناقض مع 

الضرب  أوسلوكیات سلبیه سواء اللفظیة  إتباع إلىاإلسالمیة والتي قد تؤدي باألفراد قیم مجتمعاتنا العربیة و 

ولقـد كانـت جرائم  .والسب والتحقیر للشخص بألفاظ غلیظة تمس حیاته الخاصة والتي ال تلقي قبوال اجتماعیاً 

أن األنماط الحدیثة  ربماو . لدرجـة كما هو الحال اآلنالعنف التقلیدیة ال تترك آثارا اجتماعیة سیئة إلى هذه ا

أو األسـالیب الحدیثة بـل والجماعیة في ارتكاب بعض جرائم العنف، زیـادة على ثورة االتصاالت والمعلومات 

وانتشار الفضائیات جعلت أخبار هذه الجرائم تصل بسرعة غیر عادیة لكل منزل ولكل فرد في وقت وجیز 

لبیانـات والمعلومات واإلحصائیات یجعل مثل هـذه الجرائم ال وربما كان عدم توفـر ا ، الحقیقةبصورتها 

  2.تحظى باالهتمام الكافي بها

ظاهرة خطیرة وأصبحت ثقافة عامة انتشرت في المجتمع بمختلف  أصبحان العنف االلكتروني      

على شراء  األطفال إقبال واألعیادالمناسبات  أیامنشاهد  إذا،  األطفالمسمیاتها وبشكل كبیر وخاصة لدى 

 إلى أنفسهم األطفال، ویقسم  واألدوات األسلحةالبالستیكیة وهي المسدسات والبنادق وغیرها من  األسلحة

المجموعة ویتقمص دور رئیس المجموعة بصوته وحركاته ویقسم المهام بین  األطفالمجموعات ویترأس احد 

وفروع ،  شوارع إلىطقة التي یسكنون فیها ن، وتقسم الم األخرىالمجموعة وهكذا في المجموعة  أعضاء

المعركة بینهم ، هذا الشكل من اللعب وتقسیم المهام یدل على نوع من السلوك ینتقل في عملیة تسمى  وتبدأ

 وأالنومواقع الیوتیوب والتطبیقات  الكترونیة عابواألل أطفالأي انه شاهده في برامج اثر التعلم والنمذجة 

الحدیثة ویتعاملون مها باحترافیة وبوجود انتشار لشبكات االنترنت في ما  األجهزةیمتلكون من  األطفال

  احد  أومقابل اشتراكات رمزیة  لألطفالالرمز السري لدخول الشبكات  إعطاء أویسمى الكوفي شوب 

بالشبكة ویتواصلون باالنترنت  یتصلونویجلسون في الشارع بمجموعات وهم  ألصدقائهیعطي الرمز  األطفال

   أفكار األطفالوتنزیل التطبیقات ، كل هذه السلوكیات بمختلف مسمیاتها سوف تفرز لنا یحمل هؤالء 

                                                 
 .22،ص، تونس ، جامعة قرطاج27العدد  ، وأبحاثمجلة دراسات اإللكترونیة ،  الوسائط ظل في الطفل ثقافة) 2017(المسیلیني ، هادي  1
 .17،ص، مكتبة العبیدكان ، الكویت 1، ط مشكلة العدوان في سلوك الطفل) 2009(الهشمري ، محمد قطب  2
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سهلة  أداةوسلوكیات تنمي لدیهم الرغبة نحو العنف الذي یهدد طفولتهم ومجمعهم وتعایشه السلمي ویكونون 

  1.لالنقیاد واالنحراف وترویج للعنف

انتشار غیر مسبوق للمشكالت منها مشكالت االغتصاب والقتل وانتشار المخدرات  أالننالحظ       

 إالوالطالق والتسرب المدرسي والمشكالت الصحیة والكثیر من المشكالت الدخیلة على مجتمعنا ما هي 

وضعف المحاسبة القانونیة  األعمارنتیجة هذه الثقافات االلكترونیة الدخیلة مع سهولة اقتنائها ولمختلف 

مشغولة بتوفیر مختلف حاجات الیومیة على حساب متابعة الطفل وسلوكه  أصبحتالتي  األسریةوالمتابعة 

الباحث  اجريدراسة علمیة وفق منهج علمي واضح ، وقد  إلىفي البیت والمدرسة فمما تحتاج هذه الظاهرة 

 إلىمفتوحة  استبانهع ، فقدم تمفي المج دى انتشارهادراسة استطالعیة یحدد من خاللها حجم المشكلة وم

العینة  أفرادوكان ) 15(، وعدد من المعلمین والمدرسین وبلغ عددهم )15(الطلبة بلغ عددهم  أمور أولیاء

یدرسون بمدارس لكال الجنسین  واإلناثیمثلون طالب وطالبات والمدرسین والمعلمین من الذكور  أولیاءمن 

یؤكدون وجود مشكلة العنف االلكتروني %) 90(العینة اتضحت ان  أفراد إجاباتتحلیل من الطلبة ، بعد 

وطلبتهم  أبنائهمالمدرسة ، وان العنف االلكتروني قد انعكس على  أوالمجتمع المحلي  أوفسواء في البیت 

  - : اآلتیةالسلوكي،  لذا س یجیب البحث عن التساؤالت  أوسواء اللفظي 

  . ظاهرة سلبیة منتشرة في المجتمع أصبح هل العنف االلكتروني -1

  .وخاصة النفسیة والسلوكیة وبناء الشخصیة األطفالهل یؤثر العنف االلكتروني في سلوكیات   -2

  الدراسة أهمیة

الواسع لأللعاب اإللكترونیة وزیادة عدد ساعات  االنتشاردراسة ظاهرة العنف من خالل  أهمیةتتضح     

بدأ یثیر قلق المربین وعلماء النفس وعلماء االجتماع حول آثارها سواء النفسیة   أألطفالممارستها من قبل 

وأصبح هذا الموضوع مثار جدل قائم فیما یخص سلبیاتها وایجابیاتها ، فاللعبة  االجتماعیةمنها أم 

إلى اإللكترونیة لیست تسلیة بریئة بل هي وسیلة إعالمیة تتضمن رسائل مشفرة یهدف المرسل من خاللها 

على  األطفالتحقیق أهداف وغایات  ثقافیة ، فقواعد اللعبة تفرض على الالعب وهو في العادة یكون من 

العدوانیة  أوالتربویة  أوتقمص أدوار مفروضة علیه وانغماس في واقع معین من الحرب الفكریة أو الثقافیة 

إلى درجة أنه یحاول تطبیق مضامین  وتكمن الخطورة أیضا في إمكانیة تقریب الالعب بین الخیال والواقع

  هذه األلعاب في حیاته الیومیة مما یعني تنمیط السلوك على النحو الذي یرغب فیه صانعو هذه األلعاب 

  

                                                 
 الجمیلة،كلیة الفنون  ،24العدد األكادیميمجلة  األطفال، لدى العنف ثقافة نشر في التلفزیون برامج دور) 2014(یوسف محمد  حسین، 1

 .26، صبغدادجامعة 
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من یمارس تلك  أكثرهم  ألنهم األطفالوهذه  هي مظاهر العنف االلكتروني التي تنتشر بالمجتمع وخاصة 

  1.والتطبیقات األلعاب

ان هذه الدراسة تساهم في تشخیص المشكلة والوقوف على مسبباتها ، وتوضیح مخاطرها التي تحمل  

الكثیر من المضار على الطفل، وخاصة على صحته الجسدیة والنفسیة والعقلیة والسلوكیة، وعلى مجمل 

ات سلبیة ونتائج أنماط ثقافته بشكل عام ، وذلك عبر ما تفرزه الكثیر من األلعاب اإللكترونیة من معطی

 األذىالتي تحملها هذه األلعاب فتسبب ) ثقافة العنف(خطیرة تعمل على إشاعة الثقافة السلبیة المتمثلة بـ

، وما یكتسبوه من أشكالها ومضامینها وما تضّخه من نزعات عدوانیة عدیدة تهدد الثقافة ألطفالناالنفسي 

) ثقافة العنف(لتحل محلها  اتها في كیان الطفل وسلوكهر اإلیجابیة وتعمل على تقویض قیمها وقدراتها ومؤث

خاصة بعد ان أصبح العنف ظاهرة  وثقافتهونزعتها الساعیة إلى تكریس قیمها ووجودها في سلوك الطفل 

لذا تساهم هذه الدراسة في تسلیط  عابلواأل واالنترنتبارزة في مجمل األلعاب اإللكترونیة عبر الكومبیوتر 

 األمور ألولیاءالضوء على تلك المخاطر النفسیة واالجتماعیة والمكتسبات السلوكیة السیئة وتوضح ذلك 

  .والتربویون والباحثون في هذا المجال

ة العینة التي تتضمنها الدراسة الحالیة وهم شریح أهمیةالدراسة الحالیة تتأكد من خالل  أهمیةان      

أن دراسة مثل هذه الظواهر فئة في المجتمع والذین هم قادة المستقبل وقادته ، و  أهمالذین یمثلون  األطفال

، مما یساعد المهتمین في التخفیف من  األطفالوأثرها على السلوك یجعلنا أكثر تحكما في الظاهرة على 

كشف خبایا مخاطر العنف االلكتروني حدتها وتوسع انتشارها ، وما ال یمكن تجاهله هو أن هذه الدراسة ت

في انجاز  األداءوخفض مستوى  اآلخریندوان والتنمر واالنعزال عن االلكتروني والع لإلدمانالذي یؤدي 

الدراسة الحالیة كونها تساهم في بیان  أهمیةاالكتئاب ، لذا تتبین  بإعراض واإلصابةالمهام الدراسیة وغیرها 

   - : یأتي الدراسة بشكل جلي من خالل ما أهمیةما سبق وتتضح 
  

  -:النظریة  األهمیة

الكثیر من  أذهانوهو ذو مخاطر كبیرة وغائب عن  األهمیةتناقش موضوعا في غایة  أنها -1

 .والمختصین األمور أولیاء

 .وهم على تأثیر مباشر مع هذه المشكلة  األطفالتستهدف شریحة مهمة وهم  إنها -2

 إجراءاتحاجة المجتمع لتوعیة بسبب االنتشار السریع لثقافة العنف االلكتروني مع قلة انتشار  -3

 .واإلرشادالتوعیة 
  

                                                 
، المجلد  مجلة التراثالشباب ،  سلوكیات على وتأثیره االنترنت شبكة عبر للعنف التعرض) 2016(، كعواش و رضا ، بوغرزة  رءوف 1

 .64، صالسابع ، العدد الرابع ، جامعة الجلفة الجزائر
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  - :التطبیقیة األهمیة

یقدم البحث تشخیص لظاهرة العنف االلكتروني ومظاهرة ومؤشراته تفید الباحثین في العمل البحثي  - 1

 .ضمن تلك المجاالت

علمـــي  بأســـلوبتســـاهم فـــي تشـــخیص وقیـــاس اثـــر الظـــاهرة وانتشـــارها فـــي المجتمـــع  أداةیقـــدم البحـــث  -2

 .مقنن

ومعالجــات هــذه الظــاهر ومــا  أفكــارم فــي تقــدیم ســوف یقــدم البحــث توصــیات ومقترحــات عملیــة تســاه -3

في المدرسة وذلك فـي ضـوء النتـائج التـي سـوف یتوصـل  أوینتج عنها من سلوكیات سواء في البیت 

 .البحث إلیها

  البحث أهداف

 . األطفالالكشف عن مستوى العنف االلكتروني لدى  - 1

ـــة  اإلحصـــائیةإیجـــاد الفـــروق ذات الداللـــة  - 2 للعنـــف االلكترونـــي المكتســـب حســـب متغیـــر النـــوع للطلب

 ) إناث-ذكور(والتالمیذ 

إیجـاد الفــروق ذات الداللـة االحصــائیة للعنــف االلكترونـي المكتســب حســب متغیـر المرحلــة الدراســیة  -3

 ).المتوسطة -االبتدائي(

 .العنف االلكتروني التي یواجهها الطفل أنماطالكشف عن  - 4

 .ة واالجتماعیة التي تنعكس على شخصیة الطفلالنفسی اآلثارالكشف عن  - 5

 حدود البحث

  .اقتصر البحث الحالي على مفهوم العنف االلكتروني -:الحدود الموضوعیة -4

  .اقتصر البحث الحالي محافظة دیالى -:الحدود المكانیة  -5

  .والمتوسطةالطلبة في الدراسة االبتدائیة  أمور أولیاءاقتصر البحث الحالي على  -:الحدود البشریة -6

 .2018هذه الدراسة في العام  انحزت  -:الحدود الزمانیة -7

  تحدید المصطلحات

من خالل اسـتخدام  یأتيهو احد انواع العنف الذي  ) :2016( ألكعبيعرفه / العنف االلكتروني  -1

الهواتـــف  وأجهـــزةالذكیـــة مـــن حواســـیب  األجهـــزة أواحـــد الوســـائل التكنولوجیـــا ســـواء عبـــر االنترنـــت 

مــن  األشــخاص، والتــي یــرى  ستبشــنوالبلــى بــوكس  الفــاكسمثــل  األلعــاب وأجهــزة وحــةلال واألجهــزة

 كلمات مكتوبة تؤثر  أوفیدیوهات  أویسمعونها من خالل مشاهدة صور  أوخاللها  مظاهر العنف 
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ك تلـــ أهـــمفـــي الجانـــب الفكـــري للشـــخص فتصـــبح ســـلوك یمارســـه فـــي مختلـــف جوانـــب حیاتـــه ومـــن  -2

 1.االلكترونیة األلعابالمؤثرات 

،  وأصل اللفظ من الطفولة أو النعومـة،  شيءهو الصغیر في كل )  2006(عرفه غیث  :الطفل  -3

المرحلة العمریة التي یعیشها اإلنسان وهو تحت  وهي كذلك  وكلمة طفل تطلق على الذكر واألنثى

 2.هو الذي یعتمد على اآلخرین ولطفیل، وهي كلمة مشتقة من طفیل، سن الثامنة عشر

بالضـــرر النـــاتج عـــن العنـــف  األطفـــالمـــدى تـــأثر  :الباحـــثعرفهـــا /  اآلثـــار النفســـیة واالجتماعیـــة -4

االلكتروني الموجه ضدهم من الوسـائل واألجهـزة والمواقـع االلكترونیـة المختلفـة وقـد تـرك ذلـك تـأثیرا 

 . ودراسیة ،واألسریةوالصحیة  واالجتماعیة، والنفسیة، الشخصیة،علیهم في الجوانب 
 

السلوك واالتجاهات  هي صیغة منظمة نسبیًا لنماذج:  )2009(عرفها بیم /الشخصیة  -5

حیث تعتبر ،  والتي یعترف بها اآلخرون، والمعتقدات والقیم النمطیة الممیزة لشخص معین

 3.الشخصیة محصلة الخبرات الفردیة في بیئة ثقافیة معینة ومن خالل تفاعل اجتماعي متمیز
  

  اإلطار النظري والدراسات السابقة 

  مفهوم العنف االلكتروني

عبر استخدام الوسائل االلكترونیة مثل الحواسیب  باآلخرینالعنف االلكتروني هو كل فعل ضار 

متمثًال بألفاظ  شبكة االنترنیت ألمعلومات، شبكات نقل  والهاتف النقال وشبكات االتصال الهاتفیة

كل سلوك  بأنه أیضا، كما یمكن وصفه  وكذلك الترویج والتحقیر الفرد األفرادالقذف والسب والشتم بین 

غیر أخالقي وغیر مسموح به یرتبط بوسائط االلكترونیة وانطالقًا من هذان التعریفان یمكن ان نعد 

انه یمس الحیاة االجتماعیة والنفسیة لألفراد فهذا قد یؤدي  إذالعنف االلكتروني من أخطر أنواع العنف 

 أنوعوهناك  بالمجتمع  مرورًا باألسرة وانتهاءارتكابهم جرائم تهدد االستقرار األمني واالجتماعي  إلىبهم 

  4.من العنف االلكتروني

  

                                                 
  .6، صبیروت االلكتروني،المركز العربي ألبحاث الفضاء  إصدارات ،اإللكترونيالطفل واللعب ثقافة العنف ) 2016(فاضل  غیث،ي، 1

 
 .34، صاإلسكندریة،دار المعرفة الجامعیة للطبع والنشر والتوزیع ، 1ط ، علم االجتماع مفاهیم قاموس) 2006(محمد عاطفغیث ،  2

  
، عمان، دار الفكر، النیال وهیر محمد  ماسیهترجمة عالء الدین كفائي و ، التنوع –النمو  –الشخصیة االرتقاء نظریات ) 2009(بیم ، ألن 3

  .78ص

 
 .41، صاألردن، دار المیسرة ،  1، ط االلكترونیة في عصر العولمة مالها وما علیها األلعاب) 2008(الشحراوي ، مها  4
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  العنف االلكتروني أنواع

التعدي على حقوق وحریات اآلخرین  إلىیهدف هذا العنف : د ومتعمدالعنف اللفظي عن قص -1

الغیر مسموح بها ویتجلى هذا النوع من العنف في رفع الصوت  األلفاظ أوبإیذائهم عن طریق الكالم 

یرتكز  إذعند المخاطبة واالهانة والشتم والسب والتحقیر المتمثل بنعت الشخص بألفاظ غیر مقبولة 

من القلق النفسي  ءاجو أالعنف اللفظي عند الكالم عبر شبكات االتصال وذلك من اجل إیذاء وخلق 

  .واالجتماعي

انه یستخدم فیه  إذیختلف هذا النوع من العنف عن العنف اللفظي ): البدني(العنف الجسدي-2

با ما یصاحبه حالة من الضرب والركل بالید لألجهزة الحواسیب والهاتف فهذا النوع من العنف غال

  1.الغضب والعدوان

   خصائص العنف االلكتروني

 باالنترنیتوجود حاسوب وهاتف متصل  إلىاستعمال القوة والضرب بالید بل یحتاج  إلىال یحتاج  -1

  .تمس الطرف المقابل متمثال بالقذف والسب والشتم والترویج له ألفاظیستعمل به الشخص 

الحدود ومنتشرة في كافة جوانب الحیاة وغیر خاضه لنطاق  ةمتعددیعد العنف االلكتروني جریمة  -2

  .قانوني

صعوبة معرفة األشخاص الذین یمارسون العنف نتیجة لنقص الخبرة لدى األجهزة األمنیة  -3

  .والقضائیة في التعامل مع مثل هذا النوع من العنف

 أوالشخصیة  أومیة یساهم العنف االلكتروني في قیام بعض األشخاص باختراق المواقع الرس -4

 .االستیالء علیها ما اجل الحصول على األموال

على األقل  أو االنترنیتان مرتكبي العنف یكونون في العادة من ذوي االختصاص في مجال  -5

  2.األشخاص الذین لدیهم معرفة قلیلة في التعامل مع الحاسوب وشبكات االتصال

 الغرض من العنف االلكتروني

 :ویمكننا بیان أبرزها األمورتحقیق جملة من  إلىیسعى العنف االلكتروني 

 .الذین یمارسون االنترنیت وشبكات التواصل االجتماعي األفرادنشر القلق االجتماعي والنفسي بین  -1

  .للخطر واالنتقام من الخصوم وأمنهوالمجتمع  األسرةتعرض سالمة  -2

 .العام وجمع األموال واالستیالء علیها الرأي وٕاثارةوجذب االنتباه  واإلعالنالدعایة  -3

 .األفرادممارسة العنف ضد  إلىبالنظام العام لشبكات االنترنیت مما قد یؤدي  اإلخالل -4

                                                 
مجلة االلكترونیة العنیفة بالسلوك العدواني والسلوك االجتماعي لدى طالب الروضة ،  األلعابعالقة ) 2016(،علي سلیمان  الصالحة 1

 .94، ص، فلسطین16، المجلد الرابع ، العدد والدراسات التربویة والنفسیة  لألبحاثجامعة القدس المفتوحة 

  
 -ترجمة جورج كتورة ، المؤسسة الجامعّیة للدراسات والنشر والنشر والتوزیع ، أبو ظبي. 2.، ط اإلنسانّیة العلوم ) 2011. (ف.ورتیه ، ج 2

  .73، صاإلمارات العربّیة المّتحدة
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 1.المعرضون للخطر األفرادالتشهیر وتشویه السمعة لدى بعض  -5

  النفسیة واالجتماعیة للعنف االلكتروني على الطفل وشخصیته  اآلثار

على الحیاة االجتماعیة على الطفل و  أثارهاان فهم المخاطر االجتماعیة للعنف االلكتروني ومعرفة 

هذه  أهممن خالل التغیرات التي یشهدها العالم الیوم ومن بین  إالیستدعي الوقوف علیها، فهذا ال یتم 

التغیرات ما یتعلق بعالقتها بشبكة االنترنیت وما تحمله من برامج ومواقع وخدمات ثقافیة غربیة 

سلك سلوكیات شاذة ومنحرفة  إلىتتناقض مع قیم مجتمعاتنا العربیة واإلسالمیة والتي قد تؤدي باألفراد 

للفظیة والضرب والسب والتحقیر الشخص بألفاظ غلیظة تمس حیاته الخاصة والتي ال كاالنحرافات ا

 2.تلقي قبوال اجتماعیاً 

ظاهرة  إظهارانه یعمل على  إذ األسریةمخاطر العنف االلكتروني منها تصدع التنشئة  أهمولعل من 

شاعة القلق والتوتر إ العدوان والتقلید واالنعزال والتنمر في سلوك الطفل ، وهذا ما قد یعمل على

ارتكاب جرائم مخلة باألدب اإلنساني واالجتماعي  إلىوبالتالي قد یؤدي بهم  األطفالوالصراع بین 

والعبوس واحمرار الوجه وكذلك بالنظرات  ظباأللفامشاعر عدوانیة وعدائیة كالتهجم  إحداثفضال عن 

أصوات االحتقار  إصدار أوباستخدام الفم عن طریق البصق  أوالغاضبة عن طریق العیون 

 اإلیذاءواالستنكار فیلوح الطفل الغاضب بالثأر والتهدید واالنتقام فضال عن استخدامها بالفعل في 

على  األسریة، وزیادة على ذلك فان تصدع عملیة التنشئة  بالشتم والقذف عبر الوسائط االلكترونیة

القلق  إلىة العنف اإللكتروني وهذا راجع المدرسة قد تودي دورًا مهما في ممارس أومستوى البیت 

واالطمئنان النفسي للطفل، فالطفل الذي یعیش في بیئة تتسم  انوانعدام الدفء وعدم الشعور باألم

 األسرةعلى  أثارهاقیام بأفعال غیر مسبوقة من قبله وهذا ما قد تترك  إلىبالعدوان واإلحباط تؤدي به 

  3.وعلى حیاته االجتماعیة
 

شك فیه ان العنف االلكتروني الصادر من خالل الوسائل اإللكترونیة الحدیثة سواء كان في وال     

الفیدیو  وأجهزة واللوحةالهواتف الذكیة  وأجهزةوغیرها من مواقع التواصل االلكتروني  توتیر أوالفیسبوك 

لتي یتعدى شرها الخطیرة ا اإلمراضكیم یعد جریمة لما فیه من اعتداء على سمعة الفرد كما ویعد من 

  الناس وحرماتهم خاصة في ظل التطور االلكتروني الذي  إعراضكل فئات المجتمع فهو یطال  إلى

                                                 
، ، القاهرةاألسراردار ومكتبة  ،الشباباالجتماعیة لالنترنت على  اآلثار) 2006(وجدي شفیق  اللطیف،محمد سعید وعبد  المجید،عبد  1

  .39ص
لثورة االتصاالت وتكنولوجیا  المعلومات على  وتكنولوجیااالقتصادیة واالجتماعیة لثورة االتصاالت  اآلثار)  20008( إبراهیم،  األخرس 2

  .22، ص، ایتراك للطباعة والنشر والتوزیع ، مصر الدول العربیة
، ، القاهرةاألسراردار ومكتبة  ،الشبابنت على االجتماعیة لالنتر  اآلثار) 2006(وجدي شفیق  اللطیف،محمد سعید وعبد  المجید،عبد  3

 .62ص
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ده العنف االلكتروني عبر وسائل اإللكترونیة من قبل المختصین في الحقوق یشهده العالم الیوم وقد ع

  . اإلفرادالجرائم لسعة انتشاره بین  أشنعالقانونیة جریمة بل من 

  النظریات التي تفسر العنف االلكتروني

 )1989-1910(لجورج هومانز نظریة التبادل االجتماعي  -1

تحظــى نظریــة التبــادل االجتمــاعي بأهمیــة منهجیــة خاصــة أضــفت علیهــا نوعــًا مــن العلمیــة جعلــت    

ال لسهولة مفاهیمها فحسب بل ألنهـا اتخـذت ،باإلمكان تفسیر كل من الظواهر باالعتماد على مقارباتها

لعملیـــات مــن التفــاعالت الیومیـــة القائمــة بـــین اإلفــراد وحـــدة تحلیلیــة رئیســیة یمكـــن عــن طریقهـــا تفســیر ا

االجتماعیــة التــي تحكــم البنیــات المعقــدة للجماعــات والمجتمعــات ، تطــرح التبادلیــة فــي تفســیرها للعنــف 

ویمكـن التعبیـر عـن ، االلكتروني اتجاهین ، األول یؤكد على التناسق والتكافؤ في نـوع السـلوك المتبـادل

ـــى وجـــه هـــذه الحقیقـــة مـــن خـــالل الطبیعـــة لمشـــاعرنا تجـــاه اآلخـــرین ، إذ إن المشـــا عر التـــي تظهـــر عل

وبـذلك یكـون العنـف شـكًال مـن إشـكال ، الشخص هي انعكاس للمشاعر التي على وجه الشخص األخـر

وبهذا فأن أي سلوك عـدواني ، السلوك المتبادل بین األشخاص طبقًا للقاعدة التي تطرحها هذه النظریة 

غة السـابقة ال یتعـدى إن یكـون أي إن العنف على فق الصی، من قبل أي فرد سوف یقابله سلوك مماثل

سلوكًا انتقامیًا یعـوض مـن خاللـه الفـرد مـن أذى خلـق لدیـه قـدرًا مـن األلـم والمعانـاة ومـن ثـم فهـو هجـوم 

  1.تحقیق العدالة إلىمضاد یرمي 

، إما االتجاه الثاني فیؤكد إن العنف ال یحدث نتیجة لعملیات تبادل القوة أو األثر المؤذي فحسـب

أو یحــدث عنــدما تكــون ) التــوازن العلمــي العظــیم(جــة لوجــود خلــل اســماه جــورج هومــانز وٕانمــا ینشــأ نتی

وفــي مثــل هــذه الحــاالت یجــد ، المنــافع أو الفوائــد المترتبــة علــى ســلوك معــین اقــل مــن الكلفــة أو الخدمــة

الناس أنفسهم فـي مواقـف ضـاغطة ومحبطـة تنعـدم فیهـا البـدائل إمـامهم عنـد ذاك یفشـل التبـادل ویظهـر 

  2.وتر ویصبح الصراع هو البدیل المحتمل إمامهمالت

وتؤكد أیضًا هذه النظریة على انه إذا قام شخص ما بسلوك عدواني ضد شخص أخر فال بـد إن تكـون 

،  ویمكن إن یوجـه العنـف ضـد المؤسسـة االجتماعیـة سـواء كانـت األسـرة، النتیجة سلوكًا عدوانیًا مماثالً 

فالســلوك المعتــاد هــو اســتجابة للعنــف الــذي تمارســه ، مؤسســة اقتصــادیة أو اجتماعیــة أو ، مدرســةأو ال

  .  مؤسسات المجتمع ضد الفرد المتجسد في الجزاءات والضوابط

  

                                                 
اإلمارات  - ترجمة جورج كتورة ، المؤسسة الجامعّیة للدراسات والنشر والتوزیع ، أبو ظبي. 2.، ط اإلنسانّیة العلوم ) 2011. (ف.، ج ورثیه 1

  .77، صالعربّیة المّتحدة
 .69، صدار العین للنشر ، القاهرة ،1 ط ،ألحصادي نجیب البحر، منى ترجمة ،االجتماعیة النظریة  )2008( كرس شلنج ، 2
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 )1986-1900(النظریة التفاعلیة الرمزیة لهربرت بولمر  -2

لفكــرة األساســیة لهــذه النظریــة إن اإلفــراد یتصــرفون حیــال األشــیاء علــى أســاس مــا تعــیش تلــك األشــیاء 

المعروفـة المعــاني ، ویقـدم هــذا االتجــاه منظـورًا معرفیــًا فــي دراسـة الشخصــیة یعتمــد علـى تحلیــل التفكیــر 

فسر الناس من خالله فالتفاعل الرمزي هو ذلك النشاط الذي ی، وعملیاته من خالل تأكیده على المعاني

أفعــال بعضــهم وتصــرفاتهم وٕایحــاءاتهم علــى أســاس المعنــى الــذي یضــفیه هــذا التفســیر وعــادة مــا یتصــل 

  . ذلك التفسیر بالسلوك الخارجي

ــذا یعتبــر العنــف  وبمــا إن هــذه النظریــة تعتبــر الرمــوز والكلمــات واإلشــارة مــن مبادئهــا األساســیة ل

أكــان العنــف لفظیــًا أم جســدیًا واحــدًا مــن تلــك التعبیــرات األساســیة االلكترونــي الموجــه ضــد اإلفــراد ســواء 

، وبهـذا فـإن سـلوك الفـرد والجماعـات مـا هـو إال تجسـید للرمـوز التـي یشـاهدها  للنظریة التفاعلیة الرمزیـة

وان العملیــات اإلدراكیــة والمعرفیــة عنــد اإلفــراد هــي التــي ،الفــرد ویتــأثر بهــا ســلبًا أو إیجابــًا بشــكل مباشــر

  1.مكانها معرفة وتحدید نوع العالقات بین اإلفراد وباستطاعتها إن تكبح العدوان أو تسهلهبإ

إن التفاعلیة الرمزیة تعاملت مع العنف بوصفة مشـكلة اجتماعیـة تهـدد االتفـاق  إلىوتجدر اإلشارة      

ار االتصـال بـین انهیـ إلىإذ إن الصراع بین اإلفراد والجماعات یؤدي ،  الجماعي المشترك بشأن الواقع

هذه الجماعات المتصارعة ویصبح من الصعوبة إمكانیة االتفاق بشأن القضایا المشتركة ، وفیما یتعلق 

بأسباب العنـف نجـد إن التفاعلیـة الرمزیـة قـد تعارضـت عـن التغیـرات البیولوجیـة والنفسـیة وأضـحت بـدال 

  .إدارة عالقاتهم االجتماعیةالعنف في  إلىمن ذلك بتقصي الظروف التي تحت ظلها یلجأ الناس 

  الدراسات السابقة

 )العنف االفتراضي على االنترنت(بعنوان  Dmitri & Marko (2010)دراسة  - 1

االلكترونیــة واالنترنـــت  األلعــابالمــؤثرات علــى مســتخدمي  أهـــم إلــىالتعــرف  إلــىتهــدف الدراســة       

، اســــتخدم الباحثــــان المــــنهج التجریبــــي للدراســــة ، وتــــم اختیــــار عینــــة البحــــث مــــن المســــتخدمین  للعنــــف

) 167(فرد منهم ) 213(العینة  أفرادبطریقة عشوائیة ، بلغ عدد  اختیارهملالنترنت بشكل مستمر ، تم 

مـــس العینـــة باالنترنـــت لمـــدة خ أفـــرادانـــاث وكـــان شـــرط البـــدء بالدراســـة ان یتواصـــل كـــل ) 46(ذكـــور و

النتائج  أظهرتمجموعتین ضابطة وتجریبیة وتم تطبیق الدراسة ،  إلىساعات وقد قسم الباحثان العینة 

التـي یمارسـها المشـتركون هـي مكـان اللعـب  واأللعابالعنف عبر االنترنت  إلىان المؤثرات التي تؤدي 

  2.ومدة البقاء في العب اآلخرینونوع اللعبة والتفاعل مع 

ــــوان) 2017(دراســــة محمــــدي وخــــدي  - 2 ــــي( بعن ــــف االلكترون ــــأثیر العن ــــع التواصــــل  ت ــــي مواق ف

 )على العالقات االجتماعیة لدى الشباب االجتماعي

                                                 
 .19، صاألردن التوزیع، و للنشر الشروق دار ،1 ط ،االجتماع علم في المعاصرة النظریة )2008(عیسى  إبراهیم  ان،عثم 1

  
  .55، صترجمة عمر خلیفة  ، بوابة مكتب التربیة العربي لدول الخلیج العنف الرقمي كیف نحمي أبناءنا منه ،) 2011(داماني، بیجال  2
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الدراســــة الحالیــــة إلــــى البحــــث عــــن طبیعــــة تــــأثیر العنــــف االلكترونــــي فــــي مواقــــع التواصــــل هــــدفت 

االجتماعي على العالقات االجتماعیة لدى عینة من الشباب، وكذا الكشف عن االختالف فـي هـذا 

انتهجنــا المــنهج الوصــفي االستكشــافي واســتخدمتا اســتمارة تــم . التــأثیر تبعــا لمتغیــري الســن والجــنس

ومــن خــالل النتــائج المتحصــل علیهــا تبــین أن طبیعــة . غــرض إجــراء الدراســة التطبیقیــةتصــمیمها ل

تأثیر العنف االلكتروني الممارس في مواقع التواصل االجتماعي على العالقات االجتماعیة سـلبي، 

  . كما تبین أن طبیعة هذا التأثیر ال تختلف باختالف الجنس وال تختلف باختالف السن

 ) ممارسة العنف االلكتروني لدى الشباب الجامعي( بعنوان ) 2017(وعبید  دراسة عبد الحسین -3

التعرف على العنـف االلكترونـي لـدى الشـباب الجـامعي ، و والفـروق فـي العنـف  إلىتهدف الدراسة 

 أداة، وقــد قــام الباحثــان ببنــاء )ذكــور، انــاث( النــوعااللكترونــي لــدى الشــباب الجــامعي وفــق متغیــر 

طالـب ) 90(لقیاس العنف االلكتروني ، وتم اختیار طلبة جامعة بغـداد كعینـة للبحـث وبلـغ عـددهم 

نتائج البحث ان طلبة جامعة بغداد یمارسون سلوكیات العنف االلكتروني وبشكل  أظهرتوطالبة ، 

داخــل الوســط  اإلنــاثممارســة للعنــف االلكترونــي مــن  أكثــرالنتــائج ان الــذكور  أشــارتكمــا  وأضــح

  1.، والمجتمع المحلي واألسريالجامعي 

  البحث إجراءات

  :منهج البحث

  .استخدم المنهج الوصفي التحلیلي باعتباره انسب المناهج والتي تتالءم وأهداف البحث الحالي 
  

  .مجتمع البحث

  .الطلبة  أمورتمثل مجتمع البحث بأولیاء  

  عینة البحث 

  .ذلكیوضح  أدناه) 1(فرد والجدول ) 100(عینة البحث الحالي  أفرادبلغ عدد 

  )1(جدول 

  یوضح عینة البحث

 األفرادعدد  أفراد العینة 

 50 أولیاء أمور طلبة الدراسة االبتدائیة 

 50 أولیاء أمور الطلبة للدراسة المتوسطة 

 100 المجموع
  

  

                                                 
،  مجلة البحوث التربویة والنفسیةالجامعي ،  الشباب لدى االلكتروني العنف ممارسة) 2017(مجید  أنعامعبد الحسین ، بشرى وعبید ،  1

 .41، ص، مركز البحوث النفسیة ، جامعة بغداد55العدد 
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  )االستبانة(البحث  أداةخطوات بناء 

 األدبیات على االطالع ، وبعد مناسبة أداة على الباحث حصول ولعدم الحالي البحث أهداف لتحقیق

 إلىمفتوحة  استبانه من خاللالباحث كذلك دراسة استطالعیة میدانیة  أجرىالسابقة ، وقد  والدراسات

، وعدد من المعلمین فرد  )15(بلغ عددهم في الدراسة االبتدائیة والمتوسطة و  الطلبة أمور أولیاء

یمثلون طالب وطالبات والمدرسین  أولیاءالعینة من  أفرادوكان فرد ، ) 15(والمدرسین وبلغ عددهم 

عینة الدراسة  إجاباتتحلیل بعد ویدرسون بمدارس لكال الجنسین ،  و  واإلناثن من الذكور والمعلمی

البحث الحالي ، من خالل الخطوات السابقة التي تم  أداةفي بناء  أیضااالستطالعیة التي ساهمت 

   -:البحث الحالي  أداةاستعراضها ، قام الباحث ببناء 

 جتماعیةالمظاهر اال،  المظاهر األسریة( مجاالت هي  أربعة من وتكونت االستبان) العنف االلكتروني( 

  فقرة) 24(فقرات ، لذا تكونت االستبانة من ) 6(وكل مجال یتكون من ) تربویةوالنفسیة المظاهر ال، 

للفقرات ) 3،2،1(ولكل بدیل وزن یمثل درجة وهي ) أبدا - أحیانا - دائما(كل فقرة ثالث بدائل  وأمام

وما الوسط ) 24(واقل درجة ) 72(درجة للمقیاس  أعلىس للفقرات السلبیة  وكانت كوالعاالیجابیة 

  ).84(الفرضي فیبلغ 

  )االستبانةالصدق الظاهري ( األداةصدق 

من اجله ،  ُأعد الذي للغرض المقیاس تأدیة مدى عن تكشف التي السیكومتریة الخاصیة هو الصدق  

 الباحث قام البحث أداة صدق من التحقق ، وألجلتقیسه  أن یفترض لما الفقرات قیاس على دلیل وهو

العنف قیاس م  فقرات بعرض وذلك المقیاس بناء مستلزمات من یعد الذي الصدق الظاهري باستخراج

  %) 80(نسبة  حصلت التي الفقرات على اإلبقاء ضوء تحكیمهم للفقرات تم وفي ، محكمینااللكتروني لل

فكانت جمیع الفقرات قد حازت على هذه النسبة مع اجراء بعض  وبذلك قبول نسبة تمثل وهي فأعلى

  .على المعنى العام للفقرة والمقیاس ككل ظالتعدیل لبعض الفقرات مع الحفا

  إحصائي تحلیل فقرات القیاس

 القوة التمیزیة  :  

  - : اجراء الخطوات اآلتیةتم  لكل فقرة من فقرات المقیاس:لكز لحساب القوة التمی   

  .تطبیق المقیاس على عینة التحلیل ثم تحدید الدرجة الكلیة لكل استمارة  .1

  .ترتیب االستمارات تنازلیًا بحسب درجاتها الكلیة من أعلى درجة إلى أوطأ درجة  .2

من االستمارات %) 27(من االستمارات الحاصلة على أعلى الدرجات في المقیاس و%) 27(تعیین  .3

وتمثالن مجموعتین بأكبر حجم وأقصى تمایز ممكن، وبلغ عدد االستمارات الحاصلة على أدنى الدرجات 

 .استمارة) 54(استمارة وعلیه فان عدد االستمارات التي خضعت للتحلیل یكون ) 27(في كل مجموعة 
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استخراج الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لدرجات المفحوصین لكل مجموعة عن كل فقرة من فقرات   .4

المقیاس ثم طبق االختبار التائي لعینتین مستقلتین الختبار الفروق بین درجات المجموعة العلیا والمجموعة 

وقد تبین جمیع الفقرات ممیزة وجدول ) 98(رجة حریة وبد) 0.05(الدنیا في كل فقرة عند مستوى داللة 

  :یبین ذلك ) 2(

  القوة التمیزیة للفقرات ) 2(جدول 

  

  :ارتباط الفقرة بالدرجة الكلیة للمقیاس

من ممیزات  إنِإذ ، بین األداء على كل فقرة واألداء على االختبار بأكمله هذه الطریقةیقصد بها 

إذ ِإن الفقرة التي ترتبط ارتباطًا ضعیفًا جدًا مع المحك ، َأن یقدم مقیاسًا متجانسًا في فقراته  األسلوبهذا 

  تعد غالبًا فقرة تقیس سمة تختلف عن تلك السمة التي تقیسها فقرات المقیاس األخرى ِإذ یجب ) المقیاس(

  

 القيمة التائية المحسوبة المجموعة الدنيا المجموعة العليا ت

 االنحراف المعياري الوسط الحسابي االنحراف المعياري الوسط الحسابي

1 2.553 0.555 2.220 0.613 5.221 

2 2.464 0.664 2.2024 0.6970 3.525 

3 2.381 0.597 2.023 0.725 4.925 

4 2.053 0.728 2.057 0.781 5.650 

5 2.470 0.637 1.892 0.804 7.554 

6 2.285 0.701 2.107 0.815 2.168 

7 2.642 0.613 2.119 0.824 6.536 

8 2.684 0.548 2.154 0.773 7.239 

9 2.723 0.573 2.071 0.823 8.536 

10 2.595 0.591 1.982 0.761 8.237 

11 2.452 0.607 1.982 0.687 6.643 

12 2.756 0.552 2.232 0.773 7.141 

13 2.535 0.618 1.982 0.754 7.360 

14 2.750 0.486 2.089 0.756 9.519 

15 2.678 0.539 2.178 0.720 7.200 

16 2.440 0.616 2.006 0.754 5.783 

17 2.571 0.574 2.083 0.753 6.676 

18 2.333 0.763 1.964 0.749 4.471 

19 2.339 0.636 1.963 0.749 5.071 

20  2.684 0.503 2.184 0.739 7.247 

21 2.761 0.492 2.154 0.728 8.861 

22 2.660 0.556 2.154 0.773 6,882 

23 2.285 0.701 2.107 0.815 2.168 

24 2.750 0.486 1.892 0.804 7.554 
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وتوفر أحد ، بمعنى ان الفقرة تقیس المفهوم الذي یقیسه المقیاس بصفة عامة ،  استبعادها

ًال في تحلیل فقرات االختبارات لذا ُتعد هذه  الطریقة من أكثر الطرائق استعما. مؤشرات صدق البناء  

  . والمقاییس

والدرجة الكلیة للمقیاس استعمل الباحث  الفقراتولحساب معامل االرتباط بین درجة كل فقرة من         

وقد تبین أن معامل االرتباط بین ، ) Pearson Correlation Coefficient(معامل ارتباط بیرسون 

ألن جمیع معامالت االرتباط ) 0.05(ا ذات داللة إحصائیة عند مستوىدرجة الفقرة والدرجة الكلیة جمیعه

  .  یوضح ذلك) 3(والجدول ) 99(وبدرجة حریة ) 0.088(أعلى من القیمة الجدولیة البالغة 

  )3(جدول

  معامالت االرتباط بین درجة الفقرة والدرجة الكلیة للمقیاس

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

مؤشرات   الثبات

بالثبات  یقصد    

وعدم تأثر نتائج االختبار بصورة جوهریة بذاتیة  ،الدقة في أداء األفراد واالستقرار في النتائج عبر الزمن 

أو إن االختبار فیما لو ُكرر على المجموعة نفسها بعد فترة زمنیة نحصل على النتائج نفسها ، المفحوص

، فكانت قیمة Cranach Alfa Methodكرونباخ  - الفاوقد تم استخراج قیمة معامل الثبات ، أو مقاربة 

االختبار ولنفس العینة بعد مدة  إعادةوكذلك تم استخراج الثبات بطریقة ) 0.84(معامل ثبات المقیاس 

  ) .0.87(یوما فكانت قیمة الثبات ) 15(زمنیة بلغت 

  

 

  مجلة القلعة                                                   شخصیتھ العنف االلكتروني الموجھ ضد االطفال وآثاره النفسیة واالجتماعیة على
)                                                                                                 12(العدد "                                                                                           دراسة وصفیة"                                 

 االرتباطمعامل  تسلسل الفقرة معامل االرتباط تسلسل الفقرة

1 0.226 13 0.308 

2 0.154 14 0.396 

3 0.205 15 0.288 

4 0.047 16 0.145 

5 0.270 17 0.155 

6 0.142 18 0.088 

7 0.282 19 0.319 

8 0.295 20 0.263 

9 0.323 21 0.282 

10 0.364 22 0.254 

11 0.305 23 0.321 

12 0.291 24 0.116 
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)                                        12(العدد "                                                                                           دراسة وصفیة"                                 

  الوسائل االحصائیة

  .النتائجلتحلیل الفقرات واستخراج ) spss( برنامجااستخدم الباحث 

  عرض النتائج 

  -:سوف یتم عرض النتائج على وفق االهداف التي تم وضعها 

  .الكشف عن مستوى العنف االلكتروني لدى األطفال  - اوال

الحسابي  ان المتوسط للبیانات  اإلحصائي التحلیل ، اظهرعلى االستبانة األفرادوبعد تحلیل استجابات    

المتوسط الفرضي فقد بلغ  أما) 5.5(وبانحراف معیاري قدره ) 63.5( وه للعنف االلكترونيلمستوى 

مقارنة القیمة التائیة المحسوبة ولمعرفة الفرق بینهما تم استخدام االختبار التائي لعینة واحدة وعند ) 48(

 إحصائیاواظهر ان الفرق دال ) 0.05(عند مستوى داللة ) 3.98(مع القیمة الجدولیة البالغة ) 5(البالغة 

  ) .4(كما في جدول 

  )4(جدول 

  الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والقیمة التائیة لعینة واحدة

االنحراف  المتوسط الحسابي العینة

 المعیاري

المتوسط 

 الفرضي

القیمة التائیة 

 المحسوبة

  القیمة التائیة

 الجدولیة 

 مستوى الداللة

100 63.5 5.5 48 5 3.98 0.05 

مرتفع من  األطفالان مستوى العنف االلكتروني لدى ) 4(في الجدول  اإلحصائیةتوضح المؤشرات   

البحث وتتفق نتائج هذه  أداةعلى  إجاباتهمخالل المؤشرات السلوكیة التي یراها والدي الطفل من خالل 

، ویتضح ان الطفل قد تعلم الكثیر من السلوكیات التي )20017(الدراسة مع دراسة عبد الحسین وعبید 

االلكترونیة ومشاهدة الفیدیوهات في االنترنت واألجهزة  األلعابتنمي مظاهر العنف من خالل ممارساتهم 

  .  األسریةوضعف الرقابة والمتابعة  األلعابوقت طویل في هذه مع قضاء  أنواعهاالذكیة بمختلف 

-ذكـور(للعنف االلكتروني المكتسـب حسـب متغیـر النـوع  اإلحصائیةإیجاد الفروق ذات الداللة  -ثانیا

 ) اناث

 الحسابي الوسط أن وجد إذ ،واإلناثالذكور  بین الدرجات في إحصائًیا دالة فروق،)24     

 قدره معیاري بانحراف )15.7(الحسابي لإلناث  والوسط )4.17( قدره معیاري بانحراف) 19.2(للذكور

 االختبار استخدام نتائج وقد استخدم الباحث االختبار التائي لعینتین مستقلتین، فأظهرت ،)2.24(

مقیاس العنف  اإلناث على درجات ومتوسط الذكور درجات متوسط بین إن الفروق لعینتي التائي

 وهذه )3.11( المحسوبة التائیة القیمة كانت حیث 0.05 داللة مستوى عند دال إحصائًیا االلكتروني

  . ذلك یوضح )5(والجدول ) 1.96( البالغة الجدولیة القیمة من القیمة أكبر
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  )5(جدول 

  قیمة المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري 

الوسط   العدد  الجنس
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

درجة 
  الحریة

القیمة التائیة 
  المحسوبة

القیمة التائیة 
  الجدولیة

مستوى 
  الداللة

  0.05  1.96  2.29  98  4.17  19.2  50  ذكور
  2.24  15.7  50  إناث

       

عرضة للعنف االلكتروني من  أكثران الذكور هم ) 5(في جدول  اإلحصائیةتوضح المؤشرات    

، وتفسر النظریة التفاعل تلك )  (Dmitri & Marko.وتتفق هذه الدراسة مع دراسة  اإلناث

االلكترونیة ومواقع  األلعابالمؤشرات في ضوء التفاعالت االجتماعیة بین الطفل الذي یستخدم 

وخاصة بشكل مفرط ولساعات طویلة فانه یتأثر بها بشكل تفاعلي حسي سلوك وینقل ذلك  االنترنت

بیئته االجتماعیة التي یعیش بها وان مجتمعنا یعطي مساحات كبیرة للذكور في تعلم  إلى التأثیر

، لذا توضح هذه النظریة ن  سلبیة أمسلوكیات جدیدة وتجربتها فیكتسب خبرات جدیدة سواء ایجابیة 

تقلل الرقابة على الذكور مقارنة  األسرة انو  باإلناثتفاعال مقارنة  أكثر ألنهم تأثیرا أكثرالذكور هم 

ویسمح لهم بالخروج وتكوین عالقات اجتماعیة فیكتسبون ویتعلمون مظاهر العنف من خالل  باإلناث

  .ألیلمتأخرة من  أوقاتوحتى  األلعاباستخدام االنترنت وممارسة 

للعنـــف االلكترونـــي المكتســـب حســـب متغیـــر المرحلـــة  اإلحصـــائیةإیجـــاد الفـــروق ذات الداللـــة  -ثالثـــا

 ) المتوسطة -االبتدائي(الدراسیة 

 أن وجد إذ المتوسطة،المرحلة االبتدائیة والمرحلة  بین الدرجات في إحصائًیا دالة فروق توجد     

الحسابي للمتوسطة  والوسط )3.13( قدره معیاري بانحراف )17.9(لالبتدائي  الحسابي الوسط

وقد استخدم الباحث االختبار التائي لعینتین مستقلتین،  ،)6.52( قدره معیاري بانحراف )22.3(

المرحلة االبتدائیة  درجات متوسط بین إن الفروق لعینتي التائي االختبار استخدام نتائج فأظهرت

 داللة مستوى عند دال إحصائًیا في على مقیاس العنف االلكتروني ةالمرحلة المتوسط درجات ومتوسط

) 1.96( البالغة الجدولیة القیمة من القیمة أكبر وهذه )4( المحسوبة التائیة القیمة كانت حیث 0.05

  . ذلك یوضح )6(والجدول 

  )6(جدول 

  قیمة المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لمتغیر المرحلة الدراسیة

الوسط   العدد  الجنس
  الحسابي

االنحراف 
  المعیاري

درجة 
  الحریة

القیمة التائیة 
  المحسوبة

القیمة التائیة 
  الجدولیة

مستوى 
  الداللة

  0.05  1.96  4  98  3.13  17.9  50  االبتدائیة
  6.52  22.3  50  المتوسطة

  

  مجلة القلعة                                                   العنف االلكتروني الموجھ ضد االطفال وآثاره النفسیة واالجتماعیة على شخصیتھ
)                                                            12(العدد "                                                                                           دراسة وصفیة"                                 
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  مجلة القلعة                                                  العنف االلكتروني الموجھ ضد االطفال وآثاره النفسیة واالجتماعیة على شخصیتھ 
)                                               12(العدد "                                                                                           دراسة وصفیة"                                 

  

تأثیرا بالعنف  أكثران طلبة الدراسة المتوسطة هم ) 6(في جدول  اإلحصائیةتوضح المؤشرات  

االلكتروني من الطلبة الدراسة االبتدائیة ، توضح نظریة التفاعلیة الرمزیة ذلك بسبب ان طلبة الدراسة 

ة بطلبة االبتدائیة وان طلبة المتوسطة یسعون لتحقیق حاجات تختلف عن نضجا مقارن أكثرالموسطة 

لذا فان اشد حاجة یرغبون في تحقیقها هي االستقالل واثبات  إشباعاجتازوها فحققوا بها  ألنهماالبتدائیة 

 تحقق لهم ألنهاویتبادلونها الكترونیا  األلعابلذا فأنهم یمارسون هذه  األسرىالذات وخاصة بعید عن 

قادرون على تحقیق ما یریدونه حتى وان كان ضمن العالم االفتراضي  وأنهمباالستقالل الرمزیة  اإلحساس

التي تحقق رغباتهم ، لذا هم  الفیدیوهاتومواقع االنترنت ومشاهدة  باأللعاب، مما نجدهم شدید االندماج 

بمظاهر العنف االلكتروني كونهم ضمن مرحلة المراهقة التي تتدفق بها الطاقة النفسیة المفرطة  تأثیر أكثر

فتسبب لهم القلق والتوتر مما تدفعهم الكتساب سلوكیات العنف االلكتروني وتحویلها كسلوك في عالمهم 

في هذه  وأدواتهالقتال  ةأسلحوبیئاتهم التي یعیشونها مما یفسر رغبتهم في تقلید العنف المشاهد واستعمال 

 واإلفراطالذكیة وشبكات االنترنت  األجهزةوتوفر  األسریةمع ضعف الرقابة  لألطفالالمرحلة العمریة 

  .األطفالباالستخدام مع سوء االستخدام من 

 .العنف االلكتروني التي یكتسبها الطفل  أنماطالكشف عن  -رابعا

المئویة لتحدید مظاهر العنف  الحسابي، والنسبةاحث الوسط استخدم الب تحقیق الهدف الثاني لغرض     

المرجحة وكما موضح في  األوساطوقد رتبت الفقرات تنازلیا حسب قیمة  الطفل،االلكتروني التي تعلمها 

  ).7(جدول 
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)                                                            12(العدد "                                                                                           دراسة وصفیة"                                 

  )7(جدول 

  مرتبا تنازلیامظاهر العنف االلكتروني 

  الوسط المظاهر ت

 الحسابي 

 النسبة المئوية

 87.56 4.65  .يرغب باختراق البريد اإللكتروني لشخص ما، والسطو على حساباته االلكترونية 1

 86.60 4.63  العنف في البيت والمدرسةيمارس األلعاب االلكترونية التي توجهه نحو  2

 85 4.60  يميل نحو ممارسة سلوك التمرد بالتعامل مع اآلخرين  3

 84.23 4.58  يحب السيطرة على اآلخرين من حوله 4

 83 4.55  االندماج مع األلعاب التي تحقق له إشباع لغرائز العنف والعدوان 5

 82.12 4.51  تظهر لديه مؤشرات تأثير العنف االلكتروني من خالل أدائه اللفظي والسلوكي  6

 81.54 4.47  سوء استخدام االنترنت يوجه أنظار الطفل نحو الجوانب الجنسية واالباحيه واالنحالل األخالقي 7

عندما بدء الطفل بقضاء ساعات طويلة على االنترنت ظهر لديه سلوكيات جديدة كالصراخ وإهمال الواجبات  8

  المدرسية والميل إلى التدخين 
4.43 

79.34 

 78.13 4.41  يكون مجموعات الكترونية على مواقع التواصل تضم من هم يشاركونه في العاب القتال والعنف والحرب   9

 76.56 4.40  يكثر من العاب العنف يكون قلق شديد االنفعال ولديه حالة االنطواء واالنسحابالطفل الذي  10

  .نشر الشائعات واألكاذيب اإللكترونية حول خصوصيات شخص ما لغرض التسلية  واالنتقام 11
 

74.33 

  يفضل  اللعب  االلكتروني على  اللعب مع أصدقائه 12
 

73.41 

 71.62 4.32  يطبق الطفل الحركات التي يراها أو يلعبها الكترونيا في البيت والمدرسة  13

 69.31 4.30  يميل إلى األلعاب التي تتضمن القتال والحرب واستخدام األسلحة  14

 67 4.26  يتصرف بعنف وعدوانية عندما يتم منعه من ممارسة األلعاب االلكترونية أو تصفح االنترنت  15

 65.12 4.19  يشتري المالبس التي تحمل رموز وصور وشعارات وكتابات تمثل العنف والقوة 16

 65.54 4.17  يقضي الطفل وقت طويل في اللعبة والفيديو الذي يتضمن القوة والعنق مقارنة باأللعاب األخرى 17

 65 4.10  يتبادل الطفل العاب العنف مع أصدقائه بشكل مستمر 18

 64.33 4.05  االلكترونية الطفل إلى االنعزال عن األسرة واألصدقاءتدفع األلعاب  19

 63 4.00  يقلد الطفل مشاهد العنف الذي يراها في األلعاب ومشاهد الفيديو من االنترنت 20

 62 3.91  يتعلم الطفل من خالل تصفح مواقع االنترنت مبدأ القوة في الحصول على ما يريد 21

 60.43 3.85  االلكتروني على  اللعب مع أصدقائهيفضل  اللعب   22

 59.22 3.79  يتعلم الطفل حمل األسلحة واستخدامها من خالل مشاهدتها وممارستها  الكترونيا 23

 58.31 3.70  يشعر الطفل انه احد المقاتلين األبطال في اللعبة  24

 اإلحصائیةوفق المؤشرات أنماط العنف االلكتروني المتعلم تم تحدید ) 7(ومن خالل الجدول       

  ة المحدد الحسابیة األوساطتنازلیا فكانت المئویة ، ورتبت التي تم استخراجها بالوسط الحسابي والنسبة 
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،  وتعد هذه المؤشرات حسابي اقل وسط ) 3.70(وبین  حسابيوسط  أعلىباعتباره ) 4.65(بین 

أي ان الفقرات التي تحمل وسط األدنى  إلى األعلىلذا رتبت ترتیب من  االستبانةلفقرات   اإلحصائیة

االلكتروني المكتسبة تأثیرا على الجانب النفسي تعد من أكثر أنماط العنف حسابي ووزن مئوي 

  .واالجتماعي لسلوك األطفال 

تحدید بعض اآلثار النفسیة واالجتماعیة التي یتسبب بها العنف االلكتروني على شخصیة  -خامسا

 .الطفل

وقد حدد الباحث اآلثار النفسیة واالجتماعیة التي یسببها العنف االلكتروني على شخصیة الطفل    

ن خالل تحلیل إجابات العینة االستطالعیة التي تمثلت بأولیاء األمور والمعلمین والمدرسین ،وكذلك إجابات م

العینة اإلحصائیة، التي طبق علیها البحث والتفسیرات النظریة التي استعرضها الباحث في اإلطار النظري، 

لعمریة ومتطلبات وحاجات النمو النفسي والمقارنات مع نتائج الدراسات السابقة ، كذلك في ضوء المرحلة ا

  ).8(واالجتماعي واألسري لتلك المرحلة سواء االبتدائیة أو المتوسطة وعرض الباحث تلك اآلثار في جدول 

  )8(جدول 

  بعض التأثیرات النفسیة واالجتماعیة للعنف االلكتروني على شخصیة الطفل

  شخصیة انعزالیة عن المحیط األسري واالجتماعي  1

  شخصیة ذات استعداد لممارسة السلوكیات العدوانیة  2

  اإلهمال والعجز النفسي  3

  اإلدمان االلكتروني   4

  ضعف التحصیل الدراسي واألكادیمي   5

  شخصیة متمردة   6

  یكتسب سلوكیات غیر مرغوب فیها   7

  شخصیة مفككة قلقة   8

  تقلید ومحاكاة النماذج السیئة المحرضة على العنف   9

  انخفاض في التحصیل الدراسي   10

  

   -:الباحثفي ضوء نتائج البحث یوصي  :ألتوصیات

تنظیما وقت الطفل الیومي والمتابعة األسریة للطفل بشكل مستمر ویستخدم االنترنت واألجهزة  -1

  .الذكیة أمام أنظارهم

واالجتماعیة إلشغال وقت فراع الطفل ومتابعة سلوكیاته  تفعیل النشاطات المدرسیة الال صفیه -2

 .وعالقاته مع اقرأنه
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مخاطر سوء استخدام االنترنت واألجهزة الذكیة یوجه المرشد التربوي في المدرسة الطلبة حول   -3

 .وأجهزة العاب الفیدیو واإلفراط في الوقت وتوجیه اآلباء في متابعة األبناء وتقویمهم

   :المقترحات

 ) العولمة وٕاثرها على سلوك المراهقین( دراسة  بعنوان   إجراء -1

 ) االیجابیة للطفلالتماسك األسري وعالقته بالشخصیة (دراسة  بعنوان   إجراء -2

دور اإلرشاد التربوي في خفض مظاهر العنف االلكتروني لطلبة المرحلة ( دراسة  بعنوان   إجراء -3

 )الثانویة

  المصادر

لثورة  وتكنولوجیااالقتصادیة واالجتماعیة لثورة االتصاالت  اآلثار)  20008( إبراهیم،  األخرس -1

 .، ایتراك للطباعة والنشر والتوزیع ، مصر االتصاالت وتكنولوجیا  المعلومات على الدول العربیة

 ،29 العدد ،التربویة المجلة ،"إیجابیات وسلبیات اإللكترونیة، األلعاب )2004( بشور، نجالء -2

 .األردن

 .التوزیع، الكویت، مجدالوي للطبع و 1الشباب واالنترنت ، ط) 2012(بودهان ، یامین محمد  -3

، 23العدد  ،المتمیزة مجلة وأخطار،مزایا  اإللكترونیة، واأللعاب طفلك) 2009(جبر، أحمد  -4

 .األردن

 .بغداد ،العامةیة دار الشؤون الثقاف ،1ط ،االجتماعيالعنف ) 2007( أسماء جمیل، -5

مجلة  األطفال، لدى العنف ثقافة نشر في التلفزیون برامج دور) 2014(یوسف محمد  حسین، -6

 .بغدادجامعة  الجمیلة،كلیة الفنون  ،24العدد األكادیمي

ترجمة عمر خلیفة  ، بوابة  العنف الرقمي كیف نحمي أبناءنا منه ،) 2011(داماني، بیجال  -7

  .مكتب التربیة العربي لدول الخلیج

 على وتأثیره االنترنت شبكة عبر للعنف التعرض) 2016(، كعواش و رضا ، بوغرزة  رءوف -8

 .، المجلد السابع ، العدد الرابع ، جامعة الجلفة الجزائر مجلة التراثالشباب ،  سلوكیات

، دار  1، ط االلكترونیة في عصر العولمة مالها وما علیها األلعاب) 2008(الشحراوي ، مها  -9

 .األردنالمیسرة ، 

 ،1 ط ،ألحصادي نجیب البحر، منى ترجمة ،االجتماعیة النظریة  )2008( كرس شلنج ، - 10

 .دار العین للنشر ، القاهرة
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االلكترونیة العنیفة بالسلوك العدواني  األلعابعالقة ) 2016(الصوالحة ،علي سلیمان  - 11

والدراسات  لألبحاثمجلة جامعة القدس المفتوحة والسلوك االجتماعي لدى طالب الروضة ، 

 .، فلسطین16، المجلد الرابع ، العدد التربویة والنفسیة 

 الشباب لدى االلكتروني العنف ممارسة) 2017(مجید  أنعامعبد الحسین ، بشرى وعبید ،  - 12

 .، مركز البحوث النفسیة ، جامعة بغداد55، العدد  مجلة البحوث التربویة والنفسیةعي ، الجام

االثار االجتماعیة لالنترنت ) 2006(عبد المجید ، محمد سعید وعبد اللطیف ، وجدي شفیق  - 13

 .، القاهرةاألسرار، دار ومكتبة  على الشباب

 الشروق دار ،1 ط ،االجتماع علم في المعاصرة النظریة )2008(عیسى  إبراهیم  ان،عثم - 14

 .األردن التوزیع، و للنشر

دار المعرفة الجامعیة ، 1ط ،االجتماععلم  مفاهیم قاموس) 2006(محمد عاطف غیث، - 15

 .اإلسكندریة، والتوزیعللطبع والنشر 

المركز العربي ألبحاث  إصدارات ،اإللكترونيالطفل واللعب ثقافة العنف ) 2016(فاضل  ألكعبي،

  .بیروت االلكتروني،الفضاء 

 وأبحاثمجلة دراسات اإللكترونیة ،  الوسائط ظل في الطفل ثقافة) 2017(المسیلیني ، هادي  - 16

 .، تونس ، جامعة قرطاج27العدد  ،

ترجمة عالء الدین كفائي و ، التنوع –النمو  –الشخصیة االرتقاء نظریات ) 2009(بیم ، ألن - 17

  .عمان، دار الفكر، مایسه النیال وهیر محمد 

، مكتبة العبیدكان  1، ط مشكلة العدوان في سلوك الطفل) 2009(الهشمري ، محمد قطب  - 18

 .، الكویت

ترجمة جورج كتورة ، المؤسسة الجامعّیة . 2.، ط اإلنسانّیة العلوم ) 2011. (ف.ورتیه ، ج - 19

 .اإلمارات العربّیة المّتحدة - للدراسات والنشر والتوزیع ، أبو ظبي
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  توصيات املؤمتر

  بسم اهللا الرحمن الرحیم

وعلى من تبعهم  وصحـبه أجمعیــــــــــــنوصلـــــــــــــــى اهللا على سیدنا محمد وآله ... هللا وكفى احلمد      

  وبعد... بإحسان إلى یوم الدین 

ووزارة جامعة المرقب  السید رئیس وبرعایة  جامعة المرقب،/ كلیة اآلداب والعلوم مسالته تنظيمب     

العلوم (:بـ الث الموسومــــــــالدولي الثالمؤتمر العلمي  ة مسالتهــــــــــانعقد بمدین، الشـــــــــــــؤون االجتماعیــــــــــــــة

الفلسفة وعلم  :قسمي إشرافوالذي تم تحت ) االجتماعیة والنفسیة وقضایا المجتمع في عصر العولمة 

 : الموافق ه 1441محرم الحرام /  20،  19وذلك خالل یومي ، ،  والتربیة وعلم النفساالجتماع

  .م2019/سبتمبر/ 19- 18

جمهور غفیر من األساتذة والعلماء وذوي الرأي في لیبیا والمهتمین  حضر هذا المؤتمر العلميَ  وقد    

من مختلف  میون وطالب الدراسات العلیایوأكاد، كما حضره باحثون والنفسي االجتماعيبالجانب 

  .الجامعات اللیبیة

خالل البحوث والدراسات المقدمة، وما دار حولها من نقاش ومالحظات مختلفة صباحیة  ومن    

قد خلصت لجنة الصیاغة بالمؤتمر إلى ُجملة من ومسائیة في جلسات علنیة خالل یومین متتالیین، ف

  :التوصیات، وفیما یلي بیان لكل منها

   .االجتماعيالجانب  / أوال

كیفیة االستفادة من الوسائل  إلىماعیة ترتقي بالمجتمع أن تكون هناك برامج إرشادیة اجت .1

من  لالستفادة؛ وذلك )وما تعرضه الفضائیاتهاتف النقال وال كاالنترنت(التكنولوجیة الحدیثة 

 .تهاوتجنب سلبی ایجابیاتها

االهتمام بالرأي العام والحرص على متابعته بالطرق العلمیة الصحیحة بما یخدم الهویة الثقافیة  .2

 .اللیبیة

التصدي للغزو الثقافي وطغیان ثقافات معادیة ومؤثرة على الهویة العربیة التي تطورت بصورة  .3

والعمل على مقاومتها بوسائل إعالم صادقة ونابعة من قیم المجتمع ، سریعة في ظل العولمة

 .والعربي اللیبي

كز البحث العلمي العربیة في الجامعات ومراورقیا والكترونیا لحفظ وتوثیق البحوث  أرشیفإنشاء  .4

  . ، لیسهل الوصول إلیها واالستفادة منهاحول قضایا العولمة وآثارها
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  .تربويالجانب ال /ثانیاً 

بهذه الشریحة  االهتماماعتبار المعلمین العامل المهم واألساسي في العملیة التعلیمیة، لذا وجب  .1

ن في التطویر تعزیز مشاركة المعلمیو حتى یتمكنوا من متابعة طالبهم وتقویمهم، مهمة ال

  .لمدارسهم للمشاریع والخطط التطویریةالمدرسي ومناقشتهم 

مع التركیز والحرص ، التعلیمیة في جمیع الكلیات بالجامعات اللیبیةالعمل على توفیر التقنیات  .2

  .على التقنیات التي تراعي سهولة االستخدام وفعالیة األداء

بشتى  هیئة التدریس بالجامعات اللیبیة  لكتابة البحوث الجدیدة والمبتكرة، وتشجیعهم دعم أعضاء .3

مستویات متقدمة في التصنیف إلى بآرائهم ومقترحاتهم حتى نصل بجامعاتنا  واآلخذ اإلمكانیات،

  .العالمي

  .الجانب الفلسفي/ ثالثاُ 

الدیني واالجتماعي والسیاسي للوصول إلى  االنتماءالتركیز على الهویة والمواطنة وعدم إلغاء  .1

إقامة جسور التواصل والتفاهم والتالقي الفكري بین األمم لتحقیق المستوى المطلوب من 

 .الثقافي والحضاريالتعایش 

والمعرفة وحریة الفكر والضمیر والمعتقدات،  االنفتاحعبر  واالختالفاحترام وقبول التنوع  .2

الل ثقافة السلم نما هو سیاسي وقانوني، وهو فضیلة تسهم في إحوالتسامح لیس أخالقیًا فقط إ

 .محل ثقافة الحرب

الحاجة الملحة إلى رؤیة مستقبلیة سواء على مستوى الفكر أو على مستوى السیاسات بین  .3

ثله العولمة التي تواجه كبیر تم الدول اإلسالمیة تستطیع أن تقدم استجابة فعالة لتحدٍ 

  .المسلمین

  .انب النفسيالج /رابعاً 

تفعیل الدور الوقائي للصحة النفسیة واإلرشاد الجماعي من خالل وسائل اإلعالم ومواقع  -1

  .التواصل االجتماعي

حث اإلذاعات المحلیة على تخصیص الوقت الكافي للبرامج اإلرشادیة والتوعویة التي تهتم  -2

واالضطرابات بأمراض العصر كمظاهر وآثار إدمان االنترنت وخصائص الطفل التوحدي 

  .الناجمة عن آثار الحروب والنزاعات المنتشرة في البالد

األمور والمجتمع المحلي وتوعیتهم بأهمیة دور األخصائي النفسي  أولیاء نشر الوعي بین -3

في العملیة التعلیمیة، والتأكید على وجود الثقة بین األخصائي وأولیاء األمور لما له  واالجتماعي

  .العمل المدرسي من آثار ایجابیة على
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Rules and Criteria for publication in the Journal 
   

Editors are very stick on using the best scientific style that is used in the writing 
researches and publishing studies in order to help readers and researchers, we 
hope that all the publishers and researchers should follow the coming rules and 

criteria.  
1 (The researcher should submit written confirmation to show that his research 

never been published before and will not be handled for publication in any other 
magazine.  

2 (The research or study should be in the subject matter of the journal domain.  
3 (The research should be linguistically corrected and free from any printing 

mistakes before submitting it to the journal.  
4 (The research will be displayed to the editors written by Arabic or English 

language attached with abstract not more than (300) word beside a copy on CD.  
5 (The researcher is committed to follow the scientific method used in writing 

sources, references, and quotation (according to the well known schools(  
6 (The graphs and maps attached to the research should be drawn or taken 

clearly, so that can be published on the same written space on the page. The 
photography pictures must not be more than ten, and the researcher must take in 
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