
 
 

  
 II  ليبيا /الخمس  –المرقب جامعة  – البدنيةبية كلية التر

 2021  السابع العدد األخرى والعلوم الرياضية  مجلة التربية

 
 جــــامعة املــرقـــب 

 

 

 

 

 

 

 

 

)جملة علوم الرتبية الرياضية والعلوم   ى جملة علمية حمكمة حتت مسم 
 األخرى( 

 جامعة املرقب   –منشورات كلية الرتبية البدنية 

 اإللكرتوني املوقع  
HTTP://SSJ.ELMERGIB.EDU.LY                                                      

 

 

 

 م 2021( يونيو) 

 

 السابع العدد  

 اجملــلة العــلمية 
 



 
 

  
 III  ليبيا /الخمس  –المرقب جامعة  – البدنيةبية كلية التر

 2021  السابع العدد األخرى والعلوم الرياضية  مجلة التربية

 ئة التحريرهي

 التحرير  رئيس عميد الكلية عمار النفر لود  دكتور / مي م

 اللجنة العلمية املحلية  

 الوظيفة  الجامعة  االسم م

  املرقب  د. مفتاح محمد ابوجناح 1
 
 رئيسا

 عضوا املرقب  د. خالد محمد الكموش ي   2

 عضوا الجبل الغربي  د. عبد الحكيم سالم تنتوش 3

 عضوا الزاوية د. زياد سويدان  4

 عضوا املرقب  جمعة تنتوش د. عمران  5

 عضوا املرقب  هشام رجب عباد أ. 6

 عضوا املرقب  ـي زائـــــــد  محـــمــد علــــــ .أ 7

 اللجنة العلمية الدولية                  

 عضوا الجزائر د. جمال بكباي  1

 عضوا / الجزائر 1باتنة د. سامية شينار  2

 عضوا البواقي / الجزائر العربي بن مهيدي ام  د. سامية ابريعم  3

 عضوا الدكتور يحي فارس املدية / الجزائر د. يزيد شويعل   4

 عضوا العربي التبس ي تبسة / الجزائر  د. رضوان بلخيري   5

 عضوا زيان عاشور جلفة / الجزائر  د. مسعودي ظاهر   6

 عضوا اليمن   د. عبد السالم مقبل الريمي   7

 اللجنة االستشارية

 الوظيفة  الجامعة  االسم م
  طرابلس  د. سعيد سليمان معيوف  1

 
 رئيسا

 عضوا املرقب  سليمان الصادق االمين  د. 2

 عضوا الزقازيق / مصر  د . صبري عمران 3

 عضوا روسيا  د. فتحي البشيني  4

 عضوا املرقب  د. محمد جابر   5

 مالحظة

 بالضرورة عن رأي املجلة أو الكليةبر وال تع أصحابها،بر عن وجهة نظر كافة البحوث تع

 جميع الحقوق محفوظة 

 م 2021

 



 
 

 II الخمس / ليبيا   –جامعة املرقب   –كلية التربية البدنية 

 

 2021السابع العدد  مجلة التربية الرياضية والعلوم االخرى 

والعلااااوم  الرياضااااية التربيااااة مجلااااة النشاااار  باااا    الخاصااااة التعليمااااا 

 األخرى 

 طبيعة املواد املنشورة

تهدف املجلة إلى إتاحة الفرصة لكافة املتخصصين لنشر إنتاجهم العلمي في مجال  

البدنية والتربية  الرياضة  والجدية    األخرى،والعلوم    علوم  األصالة  فيه  تتوافر  الذي 

 العلمية. واملنهجية 

اإلنجليزية وتقبل   أو  العربية  باللغة  التي لم يسبق نشرها  املواد  املجلة بنشر  وتقوم 

 التالية:  املواد في الفئات 

 . البحوث األصيلة -

 . املراجعات العلمية -

 .تقارير البحوث -

 . املراسالت العلمية القصيرة -

 .املؤتمرات والندواتتقارير  -

 :الت  يمية الالئحة

 .للنشر قبولها أو نشرها يسبق ولم أصلية الدراسات تكون  أن 1-

 – ةرياضةيال التربيةة )مجلةة علميةة سسةمي مجلةة املرقة  جامعةة البدنية التربية كلية تصدر-2-

 ) .األخرى  والعلوم

 .عام كل من أشهر-6 كل دورية بصفة املجلة تصدر-3-

 :املجلة  أهداف

 .العلمي البحث حركة سشجيع في املشاركة1-

 .الرياضية املجاالت في العلمية الساحةى عل جديدة إضافة تحقيق2-

 .الرياضية العلمية واألبحاث الدراسات وسعزيز نشر-3-
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 :النشر  سياسة

 البدنيةةةة والتربيةةةة الرياضةةةية املجةةةاالت يفةةة العلميةةةة واملقةةةاالت األبحةةةاث بنشةةةر املجلةةةة تخةةةت 1- 

 .بها املرتبطة األخرى  والعلوم التربوية واألبحاث الرياض يتأهيل وال الطبيعي والعالج

 ةهيئةة ءاضةةعأ افيهةة  تر يشةة أو يجريهةةا التةةي املقةةاالت أو باألبحةةاث فةةي املجلةةة باالشةةترا  يسةةم -2-

 ليبيةةا فةةي يالعلمةة ثالبحةة اتوهيئةة كةةزومرا ةالعلميةة واملعاهةةد ةعةةالجام فةةي البةةاحنين أو سريالتةةد

 .وخارجها

 يئالنهةةةا كلهاشةةة يفةة وإعةةةدادها اتحكيمهةةة بعةةد ادورهةةة بقيةاألسةة وفةةةق ةاملجلةةة يفةة األبحةةةاث تنشةةر-3-

 .املجلة تقررها التي دعوالقوا النشر شروط وفق

 تتمةةةةةة وإذا رتنشةةةةةة ملةةةةةة أو نشةةةةةةرت ءواسةةةةةة حابهاألصةةةةةة ردال تةةةةةة رللنشةةةةةة ةمةةةةةةاملقد األبحةةةةةةاث جميةةةةةةع4- 

. تراه يذال الوقتفي  نشرها يف الحق التحرير لهيئة فإن نشرهاى عل املوافقة
ً
 مناسبا

 .فنية العتبارات املجلة يف اتعاملوضو   ترتي يخضع-5-

 :النشر  ومعايير  شروط
 .للنشر قبولها أو نشرها يسبق ولم أصلية ساتاالدر  تكون 1- 

 ىوعلة فقة  واحةد وجةهى لةعو  ةعةمطبو  نسة  ثالثةة CD +ىعلة نسةةة + أصةل الباحةث يقدم 2-

 .ترقيم بدون  الصفحات  تر  ضرورة مع 4A سمقيا كوارتر ورق

 .ووظائفهم نينالباح أو الباحث اسم ،البحث نوانعى ولاأل  الصفحة تتضمن3- 

 عدفة تمية صةفحة 20 نعة الزيةادة حالةة يوفة صةفحة 20 نعة الصةفحات ددعة يزيةد أال  يجة4- 

 .صفحة كل نع دنانير خمسة مبلغ

 الحصةةةول  يفةة ثالباحةة ةرغبةةة ةحالةة يوفةة امجانةةة ةاملجلةة نمةة ةةحنين نسةةةالبةةا أو حةةثاالب  يمةةن5- 

 .الواحدة النسةة نع دينار شرونعو  سخم مبلغ يسدد إضافية نسةةى عل

 :التحكي   إجراءا 

 .التحرير هيئةى إل وإحالته هنبح بوصول  الباحث بإشعار املجلة لجنة تلتزم1- 

 الحيتهاصةةةى مةةةد رلتقريةةة رالتحريةةة ةهيئةةة نمةةة ةمبدئيةةة بصةةةورة ةاملقدمةةة البحةةةوثمراجعةةةة  تمتةةة2- 

 الهاإرسةةةةةة موعةةةةةةد وثالبحةةةةة ضبعةةةةةة تبعاداسةةةةةة لةةةةةذل  اتبعةةةةةة نويمكةةةةةة ةاملجلةةةةة ةسياسةةةةةة عمةةةةةة يهاوتمشةةةةة

 .ذل ب البحث  صاح إبالغ ضرورة مع للتحكيم



 
 

 IV الخمس / ليبيا   –جامعة املرقب   –كلية التربية البدنية 

 

 2021السابع العدد  مجلة التربية الرياضية والعلوم االخرى 

 ةالعلميةةةةة ةاللجنةةةة اءضةةةةعأ يناملحكمةةةة األسةةةةاتذة مةةةةن ةثةةةةالث قبةةةةل مةةةةن للتقيةةةةيم البحةةةةث يحةةةةال-3-

 .ليبيا يف البدنية للتربية ةالدائم

 تمارةاسةةةةة ثالبحةةةةة عمةةةةة قوترفةةةةة دن واحةةةةةآ يفةةةةة ينمةةةةةاملحكى إلةةةةة رللنشةةةةة ةاملقدمةةةةة وثالبحةةةةة تحةةةةةال-4-

 .محددة فترة خالل االستمارة ذهه ءبمل محكم كل ليقوم التحكيم

 .التحرير هيئة قبل من الرفض أو القبول  حيث من باألغلبية املحكمين تارار ق سعتمد5- 

 جةراءإتطلة   أن التحريةر ةولهيئة، همثبحة بإجةاةة البحةوث بأصحا بإبالغ  املجلة  لجنة  تقوم6- 

 بنا يةعموضو  أو شكلية  سعديالت
ً
  للنشر البحث إجاةة قبل املحكمين توصيةى عل ءا

 .املحكمين ءوأسما التحكيم لعملية بالنسبة التامة بالسرية املجلة تلتزم-7-

 :عامة  قواعد

 .ليبيا خارج من البحوث تقبل - 

 .الجامعة سمجل أو الكلية سمجل أو التحرير هيئة قبل من تحدد الرسوم سسديد  -

 :البحوث  كتابة  شروط

 .4A .حجم ورق ىعل للمجلة املقدمة البحوث  تكت 1- 

 :التالية الشروطى تراع للهوامش بالنسبة-2- 

 .سم 3 وان الج باقي ومن سم 3.5 ىعلأ من  -

 . Bold 20 .حجم SakkalMajalla للبحث الرئيس ي العنوان خ   -

 نيناحالبةةةةةة ءماأسةةةةة ذخةةةةةأوت عةةةةةةادي 14 محجةةةةة SakkalMajalla العربةةةةةي ةالكتابةةةةةة  خةةةةة  -

 ..Boldوالعلماء

 . Bold 12 .حجم Times New Roman األجنبي الكتابة خ   -

 . Bold 14 الصغيرة والعناوين Bold 16 حجم Simplified Arabic العناوين خ   -

  Bold 16 .حجم Times New Roman األجنبي العناوين خ   -

 تحديةةد طرةومسةة انبينالجةة نمةة ةمفتوحةة ون تكةة اول للجةد بةبالنسةة 3- 
ً
 ةونهايةة ةبدايةة اأمةة ردامفةة ا

  التحديد فيكون  الجدول 
ً
 . مزدوجا
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 العدد  كلمة
  ينأجمعةةةةةةةة قالةلةةةةةةةة رخيةةةةةةةة ىعلةةةةةةةة لموأسةةةةةةةة وأصةةةةةةةةلي املينالعةةةةةةةة ربهلل  الحمةةةةةةةةد

ً
 األمةةةةةةةةين النبةةةةةةةةي محمةةةةةةةةدا

 .وبعد........... أجمعين وصحبه لةآى علو 

 نمةةةةةةة )م2021 نيااااااااو يو )  السااااااااابع  ددالعاااااااا  دمأقةةةةةةة أن ةالكليةةةةةةة سمجلةةةةةةة نعةةةةةةة ةنيابةةةةةةة ليسةةةةةةةعدني هإنةةةةةةة

 نمةةةةةةة الصةةةةةةةادرة األخةةةةةةةرى  والعلةةةةةةةوم الرياضةةةةةةةية التربيةةةةةةةة مجلةةةةةةةة مةةةةةةةنالسةةةةةةةابع العةةةةةةةدد  ول األ  املجلةةةةةةةد

  يفةةةةةةةةة وافةةةةةةةةةر بجهةةةةةةةةةد لتسةةةةةةةةةهم الجديةةةةةةةةةدة صةةةةةةةةةورتهاي فةةةةةةةةة املرقةةةةةةةةة  ةجامعةةةةةةةةة – ةالبدنيةةةةةةةةة التربيةةةةةةةةةة كليةةةةةةةةةة

 والفنيةةةةةةةةةةةة والصةةةةةةةةةةةحية والبدنيةةةةةةةةةةةة الرياضةةةةةةةةةةةية التربيةةةةةةةةةةةة أنشةةةةةةةةةةةطة مختلةةةةةةةةةةة  يفةةةةةةةةةةة يالعلمةةةةةةةةةةة النشةةةةةةةةةةةر

 ةالعلميةةةةةةةةةةةةةة التاملجةةةةةةةةةةةةةة ئةةةةةةةةةةةةةةدةار  تبارهةةةةةةةةةةةةةةاعبااملرتبطةةةةةةةةةةةةةةة  األخةةةةةةةةةةةةةةرى  العلةةةةةةةةةةةةةةوم ضوبعةةةةةةةةةةةةةة والترويحيةةةةةةةةةةةةةةة

 ةالليبيةةةةةةةةةةة ةولةةةةةةةةةةةدب ةالرياضةةةةةةةةةةة وملةةةةةةةةةةةعو  ةالبدنيةةةةةةةةةةة ةالتربيةةةةةةةةةةة كليةةةةةةةةةةةاتى   مسةةةةةةةةةةةتو ى علةةةةةةةةةةة ةاملتخصصةةةةةةةةةةة

  بالتجريةةةةةةةةةة ةاملجلةةةةةةةةةة ى و محتةةةةةةةةةة اماسسةةةةةةةةةة ةيةةةةةةةةةةاعر م دالصةةةةةةةةةةدذا هةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةي ةالجامعةةةةةةةةةة الةبرسةةةةةةةةةة اإيمانةةةةةةةةةة

 رورةضةةةةةةةة  بأصةةةةةةةة يلةةةةةةةةذا األمةةةةةةةةر اإلقليميةةةةةةةةة اتالجامعةةةةةةة افأهةةةةةةةةد لظةةةةةةةة يفةةةةةةةة قوالتطبيةةةةةةةة ويروالتطةةةةةةة

 حيةةةةةةةةث ،هلذاملةةةةةةةة يالعلمةةةةةةةة موالتقةةةةةةةةد االتكنولوجيةةةةةةةة ةبابتكاريةةةةةةةة رالتغييةةةةةةةة ريعسةةةةةةةة المعةةةةةةةة يفةةةةةةةة ةملحةةةةةةةة

 مالتقةةةةةةد ذاهةةةةةة نمةةةةةة يبانصةةةةةة ةالبدنيةةةةةة ةللتربيةةةةةة انوكةةةةةة املجةةةةةةاالت كةةةةةةل يفةةةةةة كبيةةةةةةرة بةةةةةةةثو  العلةةةةةةم حقةةةةةةق

 ر دو  اهةةةةةةةةؤ لماع حو طمةةةةةةةة  لعةةةةةةةة ثحيةةةةةةةة
ً
 ساسةةةةةةةةأ ا

ً
 امنهةةةةةةةة ون ليكةةةةةةةة نةةةةةةةةةحدي علةةةةةةةةوم ىعلةةةةةةةة ادتمةةةةةةةةعاال  يفةةةةةةةة يا

 . للتقدم املنطلق

ى إلةةةةةةةةة لتصةةةةةةةةةى حتةةةةةةةةة ةاملجلةةةةةةةةةذه هةةةةةةةةة ويرتطةةةةةةةةةى لةةةةةةةةةع ةبالجامعةةةةةةةةة ةالبدنيةةةةةةةةة ةالتربيةةةةةةةةة ةكليةةةةةةةةة تلةةةةةةةةةآ وقةةةةةةةةةد

 والعربيةةةةةةةةةةة الليبيةةةةةةةةةةة الجامعةةةةةةةةةةات بةةةةةةةةةةين بهةةةةةةةةةةا ضللنهةةةةةةةةةةو  لةةةةةةةةةةهذتب يذالةةةةةةةةةة بالجهةةةةةةةةةةد قالالئةةةةةةةةةةى تو املسةةةةةةةةةة

 .والعاملية

 بالنقةةةةةةةةةد ءواسةةةةةةةةة ةاملجلةةةةةةةةة ور ظهةةةةةةةةة يفةةةةةةةةة همواأسةةةةةةةةة نمةةةةةةةةة علجميةةةةةةةةة كربالشةةةةةةةةة دمنتقةةةةةةةةة أن إال عنايسةةةةةةةة وال

 جميعةةةةةةةةةة يهمإلةةةةةةةةةة هونتوجةةةةةةةةةة ةالعلميةةةةةةةةةة جمار تةةةةةةةةةةوال وثوالبحةةةةةةةةةة االتاملقةةةةةةةةةة ديمتقةةةةةةةةةة أوء االبنةةةةةةةةةة
ً
  لطلةةةةةةةةةة ا

 يفةةةةةةةة لمةةةةةةةةااملتك يوالفنةةةةةةةة يالعلمةةةةةةةةى املسةةةةةةةةتو ى إلةةةةةةةة املجلةةةةةةةةة هذبهةةةةةةةة لنصةةةةةةةةى حتةةةةةةةة اون التعةةةةةةةة نمةةةةةةةة املزيةةةةةةةةد

 .والتربوية حيةوالص يةالرياض ةالتربي طةأنش االتمج

 الكلية  عميد                                                                 
 التحرير  هيئة ورئيس

 النفر  عمار ميلود :د
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 تعليمالتخطيط وعالقتها بال العوامل االجتماعية واالقتصادية 

 محمد بالليل   ى د. عل                                                                        

 أ. صالح الدين أبو بكر الحراري  

 قصر األخيار  –كلية اآلداب والعلوم   -جامعة املرقب

 

 مقدمة:

  جيةيإ اااا  ا قضااااايا المعلاااايه ومسااااكال   ور ااااه  إن   
 
  لاااا   مطاااال م ل ااااا

 
وجاااا   ىوعلاااا  ؛تساااالى إلياااا  كاااال اانممعااااا  ا  سااااا ية ملحااااا

إذ أن المعلااايه و ن ي ااا   أئااامى مساااموا مسااامولية م ااااارع عااان   ااادم كااال اانممعاااا  أو الخصاااول اليامياااة واملمنلااااة م  اااا  

  نلاها. 

 فااالمعليه مااا الااو إا  مااا     
 
أصاا م مااراع صااادقة  للعواماال ااجمماعيااة وااقمصااادية والسيا ااية للمجممااأ  و معدااا أ  اا   حدياادا

مكاان   عااا لاا لت أن  ماااا أالاادال اليمااام المعلي اا   اا  تعكاال للمال اار صااورع كليااة صااادقة ومعماا ع عاان   دمااة أو  نلااا . وا ي

 جية السائدع في .يا    ا وء الالساة أو  مجممأ من اانممعا  إا    ئ

و نملااااا أ اااااليب المن اااايى ماااان دولااااة إ ااااى أخاااارد باااااخمالل الاااايمه املوجااااودع  اااا  الدولااااة و روفهااااا ااجمماعيااااة وااقمصااااادية    

 -من أالمها: التساؤا  يث  طار العديد من    .والسيا ية

وطرق قياس عائدع ااجمماع  وااقمصااادي م ل ااا ملحااا  المن يى ل و ملاذا  مطل قضايا المعليه  -:وهوالتساؤل الذي يطرح    

                تسل  إلي  كل اانممعا  ا  سا ية  وعلى وج  الخصول اليامية م  ا واملمنلاة؟    

كإطااااار  اااا  أوئااااا   ا ناذالااااااانممعااااا  الياميااااة واملمنلاااااة  و م المعلاااايه  اااا  اإ اااا  ا جية عامااااة ليماااا ر ااااه ماااان بااااالر ه  اااا  أ يااااث    

وئااااوح الساااا ل أمامهااااا و ماصاااالة األالاااادال  اااا  الاااا   اانممعااااا   المعلاااايه و مماااا   إا أن المعلاااايه و ن ي اااا  ور ااااه إ اااا  ا يجية

 محاوا  تغيي و تع        لمعليمية  ف د  ل بعضها ال ريق صالح وتغيي   ممها ا

 أ ممت ااا المعليميااة امليا اا ة  واملالئمااة  والصااالحة لواقعهااا  
 
إمااا إ اا  وجااود  الط ااا    وااجمماااع  وااقمصااادي  والاا ا راجااأ أ ا ااا

 مجموعااة ماان العواماال أو املعوقااا  ااجمماعيااة وااقمصااادية والسيا ااية   ااا حناار ع اا  أمااام إصااالح وتغيياا  اليمااام المعلي اا 

 - سااغاه الاا   اانممعااا  لال و اا لت العامااة والخاصااة  األالدالوالت   اصل و حدد دد  إ   ا يجية طويلة امل  ر هأو إ ى عدم  

بعااادع قضاااايا  يا اااية قاااد يراالاااا املهيمياااون علااا   –و ناصاااة بعاااد ا ااام اللها وخروجهاااا مااان دائااارع اليااااوذ والم عياااة اا ااامعمارية 

ور ه إ اا  ا يجية لاا  أو بمعدااا اخاار قااد ا  يث إصال   و ن ي  .  امون اانممأ أخ ر اأ ا من ااالممام بأمور المعليه من

يااة ماان وجهااة  ماار أولياات ال ااائمين أو املهممااين علاا  م اادرا  الاا   اانممعااا . وقااد يرجااأ و  أخاا  قضااايا المعلاايه ومسااكال   األول

لهاااا قاااد ا ااامكبل جااا اء   يااا  مااان  عااادم م اااادرع الاااماء بااالمماااام ب ضاااايا المعلااايه وتغييااا  محماااوا  إ ااا  أن اا ااامعمار أ يااااء ا ماللااا 

 ااا   مواردالاااا ااقمصاااادية وال  يعياااة  فاااال يجاااد ال اااائمون علااا  الااا   اانممعاااا  املاااوارد ال افياااة  صاااالح  ماااام المعلااايه و ن ي

 بندمة قضايا المن يى والميمية و اجة اانممعا  لها.  وااالممام

 ن المنلااااا ال وياااال ماااا الاااا الد  فااااالمعليه اليااااوم م الااااب بي اااال   
 
 الاااا ي عا اااا  السااااعب اقمصاااااديا

 
   واجمماعيااااا

 
ااااا ا    والااااو   و  افيااااا

 ر  ااا  الياااس  اا  املعرفااة  ياا  ااحاادودع  و ااى املهااارا  
 
بصاايا ة ا عاا اق ال ااومب العر اااب  العلميااة الحديطااة  والااو م الااب أ ا اايا
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بااادفأ  ة واملدر اااة  وم الااابلواعيااا وتعمي ااا   والاااو م الاااب ب بوياااد مجااااا  ا  ماااا  والخااادما  بجمياااأ أ اااوا  ال اقاااا  ال سااارية ا

 (1966) وقارع ال  بية والمعليه  عنلة المغي  ااقمصادي وااجمماع  و وجي   لي ون   دما يسموعب األالدال واآلماه املم ورع ".

    -:إلى أمور عديدة من أهمهااملوضوع كمجال للدراسة  الختيار لهذا  ويرجع ا

 أالميااة  حلياال المااواالر  -1
ا
  ااجمماعيااة وااقمصااادية التاا   حاادت  اا  اانممااأ  حلاايال

ا
مساا  ا   اادوت  بإرجااا   وذلاات موئااوعيا

الرئيسااااااااااية الح ي يااااااااااة. فااااااااااإذا كا اااااااااان اليااااااااااا  معوقااااااااااا  اجمماعيااااااااااة أو اقمصااااااااااادية   سااااااااااأ  تيجااااااااااة عواملهااااااااااا  إ اااااااااا الاااااااااا   المااااااااااواالر 

ن األ اااواه إرجاااا  مسااا  ا   دو ااا  إ ااا   ااا  الماااواالر ااجمماعياااة وااقمصاااادية. فاااال يمكااان باااأي  ااااه مااا  Malfunctioningالخلااال

أفراد اانممأ و داله باعم اااراله املساامولين عاان  اادوت ذلاات الخلاال ماان خاااله قاايمهه  وا جاالاااي ه  وعاااداي ه  و  اليااداله  وا 

 .  وقصور  املسمولية     دوت الخللأن  ال م  ه يمحمل    .اليمام ال ائه ف ى من  يث قصور  المن ي ب واملادي

لنميأ األبعاااد ااجمماعيااة وااقمصااادية  اا  اانممااأ اللي اا    يااث أن الدرا ااا   واملدر   المن يى الواقل  عل     عدم ال  -2

  ليمام المعلي   ال ائه.الساب ة له  معرض لدور كل من أفراد اانممأ  وا

وا صاااه ال حااث باملسااكال   يةقمصاااد اجمماعيااة واا ميميااة اال اجااة اانممااأ إ اا  ال حااوت والدرا ااا  املمعل ااة فيمااا يمعلااق ب -3

اانمماااأ اللي اا  يعااا ب مااان العديااد ماان املعوقاااا   أن  و  ااوير    يااث  يمياااة اانممااأم  اااا والتاا    ااا دون التاا  يعااا ب  األ ا ااية

 ااجمماعية وااقمصادية الت  كا ن  ائل دون المن يى العام للمعليه.

 مفهوم التخطيط:

 الااااو    
 
  العمليااااة التاااا  يمك  ااااا  يماااايه جميااااأ مجاااااا  الميميااااة ااقمصااااادية وااجمماعيااااة  وتساااامل م  راب ااااا

 
بااااين ق اعااااا   و  سااااي ا

يعداا  درا اام  علااى   اااق عااام واااامل للمأ ااد ماان أن اانممااأ  ااول ييمااو بساا ل ماايمه وم سااق و أق اا ا ااقمصاااد ال ااومب ممااا 

كااااان يم الساااااائدع بحياااااثااجمماعياااااة وااقمصاااااادية  ااااارعة ممكياااااة  وذلااااات ماااااأ الم صااااار بااااااملوارد املما اااااة  و ااااااأل واه والمااااارول 

   علي ا وذلتالسي رع  
 
   (  77 2001 ال وه )الخ ة. لليمائج املست دفة من   ئما ا

الو يلة الخاصة بمحديد  ياية  صر املوارد  واخميار ال اادائل لموقهعهااا ب ري ااة  كااال ا اامندامها بكاايااة   والتخطيط: هو   

من أجل  ح يق أالدال معيية  و  لت يصاا م المن اايى و اايلة لغايااة ياامه فياا   صاار لنميااأ مااوارد اانممااأ املاديااة وال ساارية  

لها وتساااغيلها و وجي هااا و وقهعهاااا  بساا ل يساااعد   علاااى  ح يااق الغاياااا  املرجااوع  ااا  اقصاار ف ااا ع و حديااد طري ااة تع مت اااا وا اامغال

 (17 2007 عد )املوارد.  ممكية  و أقل جهد و  لاة اقمصادية واجمماعية  و أد ى قدر من الضيا     ال    

للمن اايى صاااة اا ااممرارية  وقااد ي ااون طوياال أو قريااب  وي ااون  صااميه ووئااأ الخ ااة ا جرائيااة  ويمضمن المن اايى ر ااه و    

لمح يااق  الرئيساايةويمكاان إن ياهااه المن اايى علاا  أ اا  الو اايلة ملساامود ال ااومب أو ا قلي اا  أو ااحلاا   ااألمااد  وقااد ي ااون علااى 

كاااليمرع إ اا  املساام  ل والعماال   يياا  ااجمماااع  والط ااا  الم اادم  وذلاات أل اا  يمضاامن األ اال التاا  ي  فاا  مراعاي ااا  اا  عمليااة المغ

 (96 2005مص اى   )العالقا . اايجا ب الهادل والميميه     

الاااو عملياااة يااامه في اااا وئاااأ المصاااور املسااام  ل  األمطااال للمم ساااة مااان خااااله درا اااة مائاااي ا  ووئاااعها الحاااا    : إن التخطييييط   

 والعوامل الت  يمكن أن  م ر علي ا     
 
  املسم  ل   واء أكااان الاا ا المااأ ي   اال يا

 
و اا  ئااوء الاا ا ياامه وئااأ مجموعااة ماان  أو ايجابيااا

  م اااال باملم سااااة  اواقمياااال الااااارل  تاااا  ال ديلااااة  التاااا   راعااااى ماااواطن ال ااااوع والضااااعا  و جيااااب ااخاااااطر والخ ااااىاألالااادال 

 مل سود.المصور املسم  ل  ا  إ  بصورع  دريجية من الوئأ الحا    

 :    :Educationالتعليم 
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 وميممااااة ومحااااددععمليااااة ميممااااة ياااامه ماااان خاللهااااا إ ساااااب املاااامعله األ اااال ال يائيااااة العامااااة للمعرفااااة ب ري ااااة م صااااودع  الااااو    

لعر يااة أ ساا ن املاادارس أو مااا يعاارل بااالمعليه اليمااامب الاا ي ي لااق علياا   اا  مجممعا يااا ا   مهااور املد يااة و   ورالاااو  األالاادال 

 اللار "ال  بية والمعليه و 
 
 ة.بمعدا ا  ماء و الرعاي مأ أصوه ال   يب اللغوي  ت   ماق  ماما

 :للتعليم  عملية التخطيط في املؤثرةالعوامل  

 -يل : أالمها فيما    المن يى  لخص   عملية  اليا  عوامل عديدع يمكن أن  م ر بس ل م اار أو  ي  م اار     

   السيا ية.   العوامل  -3      .العوامل ااجمماعية -  2    العوامل ااقمصادية.     -1

 الم ورا     مجاه العله والمكيولوجيا. -5المغي ا  املموقعة    ال  ية ااجمماعية.       -4

 العمالة الديمغرافية.   -7المغي ا  املموقعة    ب ية العمالة.            -6

واملعلومااا  املمعل ااة بااالمغي ا  الساا ا ية ماان أالااه مم ل ااا  المن اايى  اا  مجاااه المعلاايه العااا   وتعمماا  العواماال الديمغرافيااة    

 
 
  باعم اااار أن الااا   العوامااال  لعاااب دورا

 
 ااا  إع ااااء مااام را   اااوه الاماااا  العمرياااة  و  اااديرا  األعاااداد والسااا ان  و ر ي اااة  أ ا ااايا

 
 
 (Jun kiyc zyhsk, 1980, 26) وعية المعليه.  محسين لفما  العمر و حديد اا حدار الس ا ب . والت  قد  مطل  اف ا

 :االقتصادي   -العامل االجتماعي 

ااقمصاااادي  وذلااات ألن اليماااام المعلي ااا  الياااا ا الاااو ذلااات  -عالقاااة و ي اااة باااين اليماااام المعلي ااا  والعامااال ااجممااااع   الياااا    

الحيااااع ااقمصاااادية  ااا  اانمماااأ يساااهه  ااا   اااوفي    معاااا إن أ  و الميمياااة ااقمصاااادية وااجمماعياااة اليماااام ال اااادر علاااى إ ااادات

   مااا أن األوئااا  ااجمماعيااة السااائدع  اا  اانممااأ لهااا ا ع ا ااها علااى إ ا ااة فاارل ملاديااة وال ساارية الالقمااة للمعلاايها م ا ااا  ا

 -:يمح ق  ى اآلتب   ااقمصادي ومدد  أ ر  باليمام المعلي  -المعليه و سر     ر و  اانممأ ول يان أ ر العامل ااجمماع   

 .ااقمصادي  –أ ر المعليه على النا ب ااجمماع     -أ 

   . يمية اانممأ عملية مم املة  حما  لمع مة كل املوارد وا م ا ا  املما ة للمجممأ  إن (1)

ت باار اا  بمساامود   وذلة وااقمصادية والط افية لألفراد الهدل من  يمية اانممأ الو اار اا  باملسمويا  ااجمماعي  إن (2)

 .الخدما  امل دمة لهه وم  ا  وفي  الارل المعليمية املم افمة بغض اليمر عن الريا والحضر أو األ يياء والا راء

الميميااااة الساااااملة للمجممااااأ تعممااااد علااااى الالساااااة السااااائدع فياااا   وذلاااات ألن كاااال مجممااااأ يساااا ل  اساااا   سااااب الالساااااة  إن (3)

   .يعمي ها الت الواعية 

  اا   وذلاات ألن  ح يااق الميميااة الساااملة ا  ااجمماعيااة والط افيااة لألفااراد تغيياا  املساامويالميمية الساملة   ااى اانممااأ    م لب  (4)

أن أ اار  رورع ال ضاء علي ا والمنلص م  ااا  أي  ووعي ه بض لة المنلا الساملة وأبعادالابمس الوع م لب من األفراد  اانممأ  

يمضاامن بجا ااب ذلاات النا ااب  وإ مااا  ااقمصااادي ومااا يمصاال باا  ماان عااادا  وأف ااارعلااى النا ااب  المعلاايه  ااى الميميااة ا ي مصاار

  اا تسااعداله  التاا األفااراد بااال يه واملاااااليه الندياادع  أمااداد الميميااة ااجمماعيااة ماان خاااله   اا ااجمماااع     يااث يسااهه المعلاايه 

 م  لهه. ائراله ومس

 يم ونظمه :على التعل   االقتصادي - االجتماعيأثر العامل  -ب

أ  ااا  مااان اار  اااا   ااقمصااااديعلاااى المعلااايه بمعااادا  اليماااو  األ اااااقار  اااا   ااقمصاااادييياااارد   اااا العامااال  التااا ومااان اآل اااار    

علااااى  األ ااااااقإا أن  األمريكيااااةبعاااادد امل ياااادين   فعلااااى الاااار ه ماااان ار اااااا   ساااا ة امل ياااادين بالصااااين بامل ار ااااة بالوايااااا  املمحاااادع 

الصااين عاان   اا علااى المعلاايه  األ ااااق  بييمااا ي اال معااده  ال ومب% من الدخل  6 إ ى 5بلغ  الوايا  املمحدع األمريكية    المعليه  
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ويضااال إ ااى ذلاات  ااأ ر المعلاايه باقمصاااد اانممااأ  ال ااومب% ماان الاادخل  5% و  4أقري ا اليو س و مااا بااين    الت   العاملية  املعدا 

  (  48   2001)الخو   الدوه الصياعية.      الصياع الدوه ال راعية والمعليه        ال راع    يث ييتسر المعليه  

يحاادد  صاايب األفااراد ماان المعلاايه  ااجمماااع علااى المعلاايه و وعيماا    فااإن العاماال   األ ااااقيحدد    ااقمصاديكان العامل    وإذا   

  المعلي ااااا    ياااااث يااااار  ى اليماااااام وأ واعااااا 
 
  ار  اطاااااا

 
اانمماااااأ  فأبيااااااء ال   اااااا  العلياااااا مااااان   ااااا الساااااائد  ال   اااااببال   ياااااب  و ي اااااا

و اا لت امل اار ين أل ااحاب الساال ة وال ااادرين علااى دفااأ مصااروفا  المعلاايه ييااالون  مااا أوفاار ماان  وا ق اااعيينالرأ ااماليين 

 .ال   بيغلب علي ا الوئأ   الت المعليه بامل ار ة بأبياء ال   ا  املمو  ة والد يا بال س ة للكطي  من اانممعا   

فماان  يااث املعاااله  -عدع معاااله اجمماعيااة واقمصااادية    ا لي ي   و  دوا الخري ة العامة لألوئا  ااجمماعية وااقمصادية      

 ا ااااامغاله جااااا ء   يااااا  مااااان ال ااااا وع اليا ياااااة.عااااادم ومااااان اليا ياااااة ااقمصاااااادية  -ااجمماعيااااة ا تساااااار ا ناااااااض مسااااامود املعيساااااة

ال   ساا ة قليلااة اماام  اا ف اا ع اا ااماله  مطلاان   اا المعلاايه   اا و صااورع أ  اا  عموميااة يمكاان ال ااوه بااأن األوئااا  ااجمماعيااة املاام رع 

  وقيااااادع عاااادد ينمعيياااا  أفااااراد  أياااادي  اااا جاااادا ماااان اللي يااااين لل اااا وع مااااأ  رمااااان الغال يااااة العم ااااا م  ااااا   وكااااان أ لااااب رؤوس األمااااواه 

وا ماااااء وجااااود   اللي ااا  ا  سااااانللمااااو اين   و نلخااال  ياااان  وا ذاه املعياااوي املمع لاااين   و  ااااين مر  اااا  املااااو اين واا م اااار 

 ( 50   2001)الخو   .  .  و جميد األوئا  ااجمماعيةللخدما  ااجمماعية  والحد من المعليه مام  ليه 

ولاااايل بمااااا أئااااافم  النماعااااا   ال  بااااوي ار اااا ى  ارينيااااا وواقعيااااا بااقمصاااااد  والسياساااا   ااقمصااااادي - ااجمماااااع أن الحاااارا    

  مضاا ا ماان الاا    الت   و   ا ف د  يا ى ذلت مأ مم ل ا  الميمية   ي ية  مية و وعية إئافا املسي رع على ااقمصاد من  

وااجمماعيااة  تااا يوصااا  را هااا بأ اا   اارا   ا  ماجيااةباملسااألة  الااوطد   - ال   اابالنماعااا    ااوير مهاري ااا وقاادري ا ووعي ااا 

لي ياااا  تاااا ا اياااة السااا عييا   ياااث   اااق األفاااراد والنماعاااا  م ا اااب مالياااة واجمماعياااة   ااا لااات بعكااال ماااا  ااادت   وذ   ي اااب

كااان  را هااا قائاااا أل اا  ماان ميمااور الم لاااة اانممعيااة يعيااق و يايااا مسااي ع  و المااا   ا  مااا  إ ااىفعالااة  إئااافا و يا ااية دون 

 .الميمية

 لبناء االقتصادي فيما يتعلق باالتي:  ويمكن توضيح العالقة بين النظام التعليمي وا

 ة الت  يستيد إلي ا المو أ    المعليه.ياليمام ااقمصادي    أي مجممأ الو ال ي يس ل الدعامة الرئيس -

 كلما قاد معده الميمية ااقمصادية  كلما أمكن  نصيص  صيب أ م  من املوارد ل سر المعليه و حسين مسمويا  . -

 ااناااااه  -
 
  ااقمصااااادي الااااو الاااا ي يااااامم أبااااواب العماااال لألياااادي العاملااااة املمعلمااااة والااااو باااا لت يمطاااال مصاااادرا

 
للاااادخوه  رئيساااايا

 بال س ة لألفراد.  

 كلما قاد  دخوه األفراد مأ الميمية ااقمصادية للمجممأ قاد    لعاي ه إ   فرل تعليمية أخرد أعلى وأرقى. -

   ال لب على المعليه.  تس ل ااناا  ااقمصادية قوع ئا  ة    ا جا -

م يااد ماان المعلاايه يح  ااون باا   إ اا ااخملاااة  اا  أي مجممااأ ي يااد ا مياجااا  العاااملين  ا  مااا الم اادم المكيولااوي   اا    ااوه  إن   

   (51   2001)الخو   الحرفية الايية  عن طريق ا تيعاب  ال   المكيولوجيا.  أومسمويا  أعلى وأرقى    املهارع املهيية  

 -يط التعليمي:أهداف التخط

 -أوال: األهداف االجتماعية:

 ميم جميأ املواطيين فرل مم افمة للمعليه. -1

 إع اء كل فرد  و  المعليه ال ي يتيا ب مأ ميول  وقدرا  . -2
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  وفي  ا مياجا  اانممأ من ال ود العاملة الالقمة للم وير ااقمصادي. -3

 مجممأ  ديث.املساالمة      وير اانممأ و حويل  إ ى   -4

 الحااظ على النيد من   اليد اانممأ و را  . -5

 ثانيا: األهداف االقتصادية:=

 قيادع الكااية ا  ماجية للارد عن طريق إ سا  ا املهارع والخم ع. -1

 مواجهة مس لة ال  الة. -2

 والمكيولوي .املساالمة    ا  را     عملية الم وير ااقمصادي والصياع  و  سيى ال حث العل     -3

 (55 2008)فه   ر ه السيا ا  الخاصة با مغاله منصصا  المعليه قدر ا م ان. -4

 إ  ا  ال رق العلمية لم ليل   اليا المعليه مأ قيادع الكااءع. -5

 -السياسية:  ثالثا: األهداف  

 ااحافمة على  يان الدولة السياس   وااجمماع . -1

 والوطيية بين أفراد اانممأ. يمية الروح ال ومية   -2

   وير اانممأ لمح يق امل يد من اا سنام. -3

  ر ية املواطن الصالا وإع اؤ  الارل المعليمية لال ماادع من مواال  . -4

 -رابعا: األهداف الثقافية:

 ااحافمة على الط افة ا  سا ية و سرالا. -1

  يمية و  وير الط افة عن طريق ال حث العل  . -2

 بين أفراد اانممأ عن طريق رفأ مسمود المعليه.رفأ مسمود الط افة  -3

 (56 2008فه   )المعليمية.   ل املسكال  الط افة وإقالة المعارض بين األالدال ااخملاة للسيا ة  -4

 قطاع التعليم في ليبيا:

    
 
  تعاااد لي ياااا مااان ال لااادان التااا     ااان   ااادما

 
  ملحو اااا

 
% مااان السااا ان الاااه اآلن 50 ااا  مجااااه  اااوفي  المعلااايه  فاااأ    مااان  ومساااهودا

الميمية  مواج   طافة طالبيااة   ياا ع جاادا ا تساام يأ أن  ااوفر لهااا  فان خ ىيدر ون    مرا ل المعليه ااخملاة. بمعد  أخر 

لاايه  مااا و ياااا  و اامو ر الخاادما  المعليميااة والمدري يااة خاصااة إذا مااا ا ااممر ا نااااض أ ااعار الااياى العامليااة فيااو ر علااى المع

  واا ااتيعاب خري اا  ة و ااد ى مساامود الحياااع ااقمصاااديةمعااددع مساام  ال ماان أالمهااا ال  الاا املعلااى جميااأ الماا امج ااجمماعيااة 

 (243 2007) الحوا  ال   املم سا  بأعداد   ي ع  ى مم سا  الدولة.

 املوقف التعليمي الحالي في ليبيا:

 مااام تعلي اا  و ر ااوي و  لياادي أن يغياا  ماان مي  اا  العل اا  والط ااا   وامل   اا  وال  بااوي  عااداد ال الااب   لاايل ماان السااهل علاا    

وال ا الو واقأ المعليه  اا  اللي اا  الحااا   لع ااود طويلااة  فهااو تعلاايه يعممااد علاا  صااورع  ارينيااة  وصااورع مي  يااة  وصااورع لاميااة  

 ااعلهاااا و  ل  اااا اعم اااار   يااا  لصاااورع الحيااااع وتغي الاااا و  اآلخااارين  دون و وصاااورع مطالياااة  لح اااائق الحيااااع و  اااائق ال اااون والوجاااود 

 عصر الم يية.   له   الم ورا  الحديطة  

 املعلوما ية  ابد من مراعاع الموجها  المالية وه :    علىتعليه عصري يعممد    ىإ ول ب يم ور المعليه اللي       

 الماكي     العمليا  المعليمية بصورع  ديطة  وا ب الم ور العل  .   جديد -1
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  لم ااااوين ال  ااااوه بمع يااااا  جدياااادع وهاااا  تعاااادد و يااااو  املياااااقن المعليميااااة ومااااا يت عهااااا ماااان   ييااااا  تعليميااااة و  ييااااا  إداريااااة -2

 ا  سان العصري ال ي يسم يأ ا مندام الم يية و و ياها لصالح  وصالا مجممع .

 واملم ورع  ى العاله.الحديطة  ادر عل  ا م  اه   يية املعلوما   إعداد املدرس ال   -3

 أعداد املعلمين  مسمعملين لم يية املعلوما   و معلمين له   الم يية. -4

  و يا اليا  الم يية ا عالمية    املياقن المعليمية للمجممأ اللي  .   -5

 (245 2007الحوا  )                       وااالممام بمعليه اللغمين العر ية واا جليبية.ااالممام بجودع المعليه    كل املرا ل -6

 التقنيات التربوية الحديثة في التعليم الليبي: 

ليماااااام أن تسااااالى إلي اااااا النهاااااود والخ اااااى ال  بوياااااة ل دخااااااه الم يياااااا   ااااا  العملياااااة المعليماااااة وامااااان أالاااااه األالااااادال التااااا  يجاااااب    

   وه  ما يل :  المعلي  

المعلي ااااااااا . عصااااااااار املعلوماااااااااا  والم يياااااااااة ا عالمياااااااااة الحديطاااااااااة و و ياهاااااااااا لصاااااااااالا   اااااااااوير و حاااااااااديث اليماااااااااام  إ اااااااااىالااااااااادخوه  -1

 (348   2007الحوا  )

   وين رأس املاه الع ل  والاكري    لي يا  الالقم للميمية املعاصرع الت  تعممد عل  العله واملعرفة. -2

 بياء مجممأ املعرفة واملعلوما  ال ي الو  اية وو يلة    ان وا د  فهو من أاله أالدال الميمية املعاصرع.   -3

وتعمماااا  ااااا كة املعلومااااا  وو ااااائل اا صاااااه ااخملاااااة  دخااااوه طريااااق املعلومااااا  الساااارهأ الاااا ي أصاااا م ياااار ى العاااااله بأ اااار    -4

   والمعليه والمعله بدايم  ومي لق   ور     املسم  ل.

إعااادع اليماار  اا  أ اال اخميااار و ن اايى و ياااء املياااقن وامل ااررا  الدرا ااية  وأ اااليب تعاماال المالمياا  واملعلمااين مااأ املعرفااة  -5

 وعمليا  المعليه والمعله.

  امل لو اااة  وال ااادرع علااا املعرفاااة امليا ااا ة  إ اااىيب الوصاااوه تعلااايه ال اااالب أ اااال -6
 
مااان  ااخمياااار النياااد م  اااا والمعامااال معهاااا بااادا

  امها و   رالا ف ى.

   ط  ا لم وير العله واملعرفة العاملية.   اقن وامل ررا   و أاليلههاملي  ااالممام بالنان أعداد  -7

 اااالب أفضااال ماااا  م ااا  اململااااون واملمنصصاااون  ااا  منملاااا مياااادين العلاااه  واا اااماادع م  اااا بحساااب  اجاااا  ال علاااىااطاااال   -8

 واملدر ين.  

 قمصاد    النهد والوقن وا م ا يا .  بأعداد خ ى للمعليه ووائأ املياقن وامل ررا  ا   مكين اللنان املمنصصة -9

مرا اااال اليمااااو ااجمماااااع   علاااايه امليااااممه  بحسااااب مم ل ااااا م يميااااة مهااااارا  ال الااااب  اااا  مجاااااا  اا صاااااه و و ياهااااا  اااا  ال -10

 (350   2007وا  الح )وااقمصادي    اانممأ.  

 :تطوير التعليم في ليبيا

تغيااا ا  جوالرياااة  ااا  و المعلااايه   اااوير  اللي ااا   يم لااابإن إدخااااه   يياااة املعلوماااا   ااا  العملياااة المعليمياااة وال  بوياااة  ااا  اانمماااأ    

 (351   2007)الحوا    املوقا المعلي   وط يعة فلساة المعليه  ومن أالمها ما يل :

 عديل و  وير  تغي  وت -1
 
  أالدال المعليه وال  بية  فم يية املعلوما   مدخل  س ية و  دا

 
 المعليه الحالية.  ألالدال و حليال

 رجماااة المغيااا   ااا  األالااادال إ ااا  بااارامج تعليمياااة و ر وياااة وم اااررا  دار اااي   و ااا  م دماااة الااا ا  علاااىاللي ااا   قااادرع اانمماااأمااادد  -2

 المعليمة    كل املسمويا . المغي  إدخاه   ييا  املعلوما     العملية
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والمعاماال مااأ املعلومااا   والحااوار الي اال والمل ااين إ اا  تعلاايه يعممااد علاا  الماكياا  علااىيم لب إصااالح المعلاايه ماان تعلاايه يعممااد    -3

 والح ائق.

وال واعاااااد ال  بوياااااة ي يماااااة ال يماااااة ااجمماعياااااة العاماااااة  دخااااااه   يياااااا  املعلوماااااا   ااااا  كااااال املاااااراح المعلااااايه و حساااااب األصاااااوه  -4

 .ل ل مر لة درا ية  والياسية

 ا محدات إدارع مر  ية بأما ة المعليه  مو ى   وين وإ ساء وإدخاه   يية املعلوما  ودمجها    ال يمة المعليمية.   -5

 .ا ل المعليهر معالنة المد ب الحاصل اآلن    كل املسمويا  وم -6

 لغمين العر ية واا جليبية.ااالممام بمدرهل الريائيا  واملي ق وال -7

   وين و أاليل مدرس الم ييا  ال  بوية الحديطة    كليا  إعداد املعلمين. -8

 (355 2007الحوا  )  اقها. مرا   إعالمية و ر وية إقليمية  ندم املم سا  المعليمية الواقعة      ا محدات -9

 -التعليم:  السياسة العامة لقطاع 

ي دل ال سا  المعلي      جميأ مرا ل  إ ى بياء ا  سااان النديااد  وا ااى محار ااة النهاال واألميااة وإااااعة العلااوم واملعااارل بااين     

روح الماكيااا  وا بااادا  وااخ ااا ا  واا ااام  ا  لااادد املعلماااين  الم ااادم و يمياااةجمياااأ أبيااااء اانمماااأ  و أاليااال أبيااااء اانمماااأ ملوا  اااة 

ا  ساااااااا ية. وااالمماااااااام بال ضاااااااية لألماااااااة   و أ ياااااااد اا ممااااااااءوالعرو اااااااة الهوياااااااة. و ر اااااااي  قااااااايه ا  اااااااالم وااحافماااااااة علاااااااى اللغاااااااة و 

 (167 2010الحوا  )

 -التالية: وتقوم هذه السياسات على األسس   

 والمعليه املاموح والحر  والمعليه عن بعد .  ب سا  المعليه العام و التسارك  رية المعليه مكاولة للنميأ من خاله مم  -1

 المعليه العامة  تا ا اية املر لة ا عدادية. للنميأ و اانان بمم سا المعليه األ اس   إل امب  -2

    السق األوه من المعليه األ اس  . ورياض األطااه     يق مكبلية المعليه -3

 املماوقين    الدرا ا  النامعية والعليا.المعليه الطا وي اخمياري ويمهد ا نرا    -4

 عها وأ ماطها  نضأ ملعايي  مو دع  ى كل مم سا  الدولة.جميأ مم سا  المعليه بمنملا أ وا -5

   وير املياقن المعليمية بصورع مسممرع  ومراجعة أالدافها و حديث طرق  درهسها. -6

 لى  ح يق املست دل داخل ق ا  المعليه.ع    وير اللوائم امليممة للعملية المعليمية  والعمل -7

 بو ائل ا يضاح واملعامل واملكم ا  الالقمة.   ا  وير م ا ب املم سا  المعليمية وصيا ت ا  و  ويدال-8

 (168 2010الحوا  )الدولة.   مويل المعليه مسمولية   -9

 :في ليبيا ربط التعليم بخطة التنمية

أن المعلاايه مسااموه عاان  ااوفي  ال اقااا  ال ساارية الالقمااة  اا  مجاااا  الميميااة  الاادفهاأالميااة ار  ااا  المعلاايه بن ااة الميميااة  إن   

  وذوي ااقمصااادية وااجمماعيااة بمااوفي  األفااراد املاادر ين 
 
  الخماا ع واا ماااا  ا مااعااا

 
  مم ااامال

 
. ماان خاادما  األفااراد املمااوفرين  اليااا

 ية: وذلت  ح ي ا لألالدال المال

  -أ
 
 يمالل  لل يام بدورع    مجممأ عصري  عضو صالا    ال ا اانممأ.  إعداد املواطن إعدادا

 ا م ان ل ل فرد ليياه  م  من المعليه.  الارصة قدرإ ا ة  -ب

 ن  ح يق األ راض الت  يرمى ألي ا المعليه  ى جميأ  نصصا  . ال  وض بمسمويا  المعليه  تا يمك - 

 درا ة بحيث يممكن ال الب من اخميار أ    املوئوعا  مالئمة ملواال   وميول . يوهأ مياقن ال  -د 
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 بين مسروعا  المعليه و ين  اجا  ال الد    منملا ميادين العمل.    الم سيق -ه

أ اااااس ف اااا ع قمييااااة طويلااااة  وال ري ااااة ال ااااحيحة لمن اااايى أعماااااه  ين ااااى علااااىإن المو ااااأ السااااليه  اااا  المعلاااايه يجااااب أن  -2

 (323 1982 ال  ائية. )السي  الميمية    ميدان المعليه يمه بمحديد األالدال  

 النتائج:

مااوفي  ب ا ياامه ا الخاادما  امل دمااة لاا  ماان خاااله  اانممأ اار اا  باملسمويا  ااجمماعية وااقمصادية والط افية ألفراد إن   -1

يمه عاان طريااق مااد أفااراد اانممااأ بااال يه بل  عن الريا والحضر أو األ يياء والا راء.رل المعليمية املم افمة  بغض اليمر  الا 

 اانممأ.     يمية  للهدل امل سود والو    ه   صلواملاااليه النديدع الت  تساعداله     ائراله ومسم  لهه ل ب 

والاا ي ي   اا  والااو ااالممااام بالم اادم المكيولااوي  لاادوه املم دمااة  و المااا   و ين ا بيي  بالاجوع المكيولوجية إ ساس اانممأ -2

      وهسق طري ة إ   الميمية.  المعليمية با ممرار ل ب  جاب  م مضيا  العصر الحديث  ومم ل ا      وير أ ممم   على

  إن ا اا  -3
 
    وير المعليه ليل تغي ا

 
 اا  املرا اال المعليميااة  أو  اا   مااام ااممحا ااا  فهاا   كلهااا     الماا امج الدرا ااية  أو تعااديال

إ اا  ا يجية عامااة  وءمجموعااة ماان ا جااراءا  املمارقااة ا   لااغ الهاادل. وإ مااا ي  ااأ المغياا  الح ي ااب ماان اليماار إ اا  المعلاايه  اا  ئاا 

 محددع األالدال  ومن  يث كو   ا 
 
  تطمارا

 
  وماان اليااا كااان انممااأ  طياا ا   ال ود ال سرية  وال اقا  ا  سا ية ي لا ا ضخما

  املسمولة عاان المن اايى النها دور  أص م   و حدد  و  وحنه العائد املموقأ من ذلت اا تطمار ال ويليأن    ا اانممأابد له 

باااالمن يى  العوامااال ااجمماعياااة وااقمصاااادية عالقاااةمااادد  يماااااكااال ذلااات  عاااام  مااان ااا  الااا الد بسااا ل  الميمياااة و يايااا  بااارامج 

 للمعليه.

 التوصيات:

وا  ااة ملالمعلاايه    ااوير ن اايى و ياامه  الخماا ا  ل اابواا ااماادع ماان    و ااأاليلهه  املياااقن وامل ااررا ب   مكين اللنان املمنصصااة  -1

 .  الم ور 

والمعاماال مااأ املعلومااا   والحااوار تعلاايه يعممااد علاا  الماكياا  ىالي ل والمل ااين إ اا  من تعليه يعممد عل    إصالح المعليه  يم لب  -2

 والح ائق. ل ب يمه معالنة المد ب الحاصل اآلن    كل مسمويا  ومرا ل المعليه.

علاا  أ اااس ف اا ع قمييااة يجااب أن  وئااأ الماا امج والخ ااى     يااثالمعلاايهق ااا   المو ااأ السااليه  اا   و  حديد األالدال ال  ائية    -3

   و س ل محكه    ااخميار و  لت إ ياء  ياي  ال   الم امج والخ ى.طويلة

 خالصة:

وعلياا   ااه لعاماال الحااا ه  اا  تسااكيل مساام  ل   إن ا  سااان الااو ال اا وع ال  يعيااة املمجااددع  ياا  ال ابلااة لليااااذ  والمعلاايه الااو ا     

قمااااة أولويااااا  الميميااااة اانممعيااااة  والساااااملة  تااااا ي ااااون ا  سااااان بالاعاااال أداع الميميااااة و ايت ااااا  وأن ي ااااون  علااااىوئااااأ المعلاااايه 

 
 
  وأن إصاااااالح المعلااااايه و  اااااوير  ااااااامال

 
ا صاااااالح والم اااااوير الاااااو املاااااواطن  ي لاااااق مااااان ا ااااامعدادا    االممامااااا ي اااااون جااااال  مم اااااامال

  مهاا  إلياا  عوائاا  جهااود ا صااالح و    يااث إن وقدرا اا  و اجا اا 
 
  دالا بحيااث  ساا ل إ سااا ا

 
املساارو  ال ااومب و . انممااأ جديااد جدياادا

 اا   يميااة الااارد  أالميااةملااا يمطاال المعلاايه ماان  مرا لاا  اا  كاال  ا صااالحوهسااممر  األو    مرا ل ية  ا   بد  و  وير المعليه     إصالحالو  

ليماااااام  جود ااااا  ومالئماااااة اعليمااااا ف ااااا  المعلااااايه  و حسااااين  واملسااااااواعبمحساااااين الكااااااءع والناااااودع  ا صاااااالح ي اااااداواانممااااأ   ياااااث 

الارصاااااااة للاماااااااا  ااحروماااااااة مااااااان الخااااااادما  المعليمياااااااة  و حساااااااين المنصاااااااص  و  اااااااافم الاااااااارل  و حساااااااين وإ ا اااااااة  المعلي ااااااا 

و الالقمااااة      املااااوارد املاليااااة وال ساااارية وا اااامندام املااااوارد  و ح يااااق امل يااااد ماااان اار  ااااا  بااااين مرا اااال المعلاااايه ااخملاااااة  و ااااوفي 
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يااااة ماااان ممنصصااااين  ح يااااق  لاااات الرؤ املعييااااة بم ااااوير المعلاااايه والتاااا  يمكاااان إن تسااااااله  اااا   ا طااااراقواملسااااار ة الااعلااااة لنميااااأ 

  ر ويين وأكاديميين و ي اله.  

الااو ماان اانممعااا  الياميااة  حااوه باضاال الميميااة ااقمصااادية إ اا  مجممااأ عصااري اانممااأ اللي اا  باااملعدا الوا ااأ  والواقااأ إن    

  أفرق  ديث  وخصوصية ال ا المحوه 
 
  واقعا

 
  اجمماعيااا

 
  جدياادا

 
  وممجااددا

 
املاضاا    فاااب ماادع قصااي    اا  ينملااا عمااا كااان  ااائدا

 حااوه اانممااأ اللي اا  ماان مجممااأ قارعاا    لياادي  إ اا  مجممااأ  ااام دائااه الحر ااة والمغياا   و  اادر مااا أدد الاا ا المحااوه إ اا  تغياا ا  

واملضاامون عاان ذلاات ال ياااء  ايجابيااة  اا  كاال مماااالر الحياااع ف ااد خل اان الاا   المحااوا  بياااء اجمماعيااا جديااد ينملااا  اا  الساا ل

ن الاا ا الحااوه افاارق صااعو ا  و حااديا  اجمماعيااة يجااب مواجهت ااا نممااأ اللي اا  مياا  ممااا  الساايين  فااأااجمماااع  الاا ي عرفاا  اا

الك يااا   ااا  فهاااه الااا ا الواقاااأ و حليلااا   وإيجااااد الحلاااوه لهاااا  وهعاااد المعلااايه مااان املم ساااا  والااايمه ااجمماعياااة التااا  علي اااا العااابء

واملمت ااااأ   ال ساااارية املماللااااة و اااادري  ا وتغيياااا  وتعااااديل ا جاالاي ااااا ااجمماعيااااة والط افيااااة.وإيجاااااد  لااااوه لاااا  بوا اااا ة   ااااوين املااااوارد 

 يااث إن ق ااا  المعلاايه ي ااأ علااى عا  ااة الاا ا ال  ااا    بحنااه منرجااا ا لاايل أا اا  بالد ااا يال اارللماا امج والخ ااى المعليميااة  اا  

إعااداد الخ ااى والماا امج الااو ممابعااة  ياياا الا  اا  كاال إعااداد ا فااراد للميميااة ااااملة ل اال مياااذ  الحياااع  إذا قااد ي ااون األالااه ماان 

   الخ...مرا لها ومحا  ة امل صرين لضمان برامج وخ ى اجمماعية واقمصادية
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