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 الممخص:

الكصفية، بيدؼ الكشؼ عف طبيعة  البحكثى نمط إل البحث انتمى ىذي
االقتصادية كتنظيـ األسرة بمدينة زليتف"، كايضان ك  االجتماعيةالعبلقة بيف المتغيرات 

تحديد العبلقة بيف زيادة الدخؿ كتنظيـ األسرة، كعمؿ المرأة كتنظيـ األسرة، كاعتمدت 
اعية كاالقتصادية كعبلقتيا الدراسة في جمع بياناتيا عمى استبياف عف العكامؿ االجتم

عمى األسر الميبية(. كبمغ حجـ عينة  الميبي)مطبؽبتنظيـ حجـ األسرة في المجتمع 
( مفردة كتـ تحديد عينة الدراسة مف خبلؿ 024مثمكا ) اسرة ليبية( 222الدراسة )

االختيار العشكائي البسيط، ككانت اىـ نتائج الدراسة بأنو تكجد فركؽ جكىرية ذات 
إحصائية بيف المستكل التعميمي لمزكجيف كاتجاىيـ نحك تنظيـ األسرة. كما تكجد  داللة

( بيف عمؿ المرآة 4.42)معنكية عبلقة طردية جكىرية دالة إحصائيان عند مستكل 
كتنظيـ األسرة. كتكصى الدراسة بتكسيع خدمات الرعاية الصحية األكلية خاصة فيما 

 .غذية بشكؿ مجانييتعمؽ بصحة األـ كالطفؿ كالبيئة كالت

 
 

 

 
 

 

 

 

 االسرة. تنظيـ -االقتصاديةالعكامؿ  -االجتماعيةالعكامؿ  : المفتاحيةالكممات 
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Abstract: 

This research belongs to the descriptive type of research, 

with the aim of uncovering the nature of the relationship between 

economic and social variables and family planning in the city of 

Zliten, and also determining the relationship between increasing 

income and family planning, women's work and family planning. 

The study relied on collecting its data on a questionnaire on 

social and economic factors and their relationship to organizing 

The size of the family in the Libyan community (applicable to 

Libyan families) The size of the study sample was (225) Libyan 

families, representing (450) single individuals, and the study 

sample was determined by simple random selection, and the most 

important results of the study were that there are substantial 

differences of statistical significance between the educational 

level The study recommends expanding primary health care 

services, especially with regard to maternal and child health, the 

environment and free nutrition, at a significant level (0.05).. 
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 تمييد. 

مما ال شؾ فيو إف استطاعت األسرة في بداية تككينيا أف تخطط لمستقبميا 
مف حيث عدد أفرادىا كقدرتيا عمى إعالتيـ، كأف يتاح ليا الكسائؿ الكفيمة بتنفيذ ما 
خطط لو يككف ىناؾ تنظيـ لؤلسرة بالمعنى الصحيح. كما أف تنظيـ األسرة ينقذ 

يمّكف األزكاج مف اختيار ما إذا كاف يريدكف أطفاالن، كابنيا(، كما أنو  األـ)األركاح 
كمتى ينجبكنيـ، كيحافظ عمى صحة األميات كيمكنيف مف متابعة التعميـ كالعمؿ 
الذم لربما ال يتكفر ليف عندما يككف حجـ أسرىف كبير فيك ينيض بالمجتمع كيعزز 

لمرأة في العديد اقتصاده مف خبلؿ تقميؿ معدؿ اإلعالة العمرية بو، كذلؾ بتمكيف ا
  األنشطة االقتصادية.

كلذلؾ نبلحظ أف العديد مف المجتمعات أصبحت اليكـ تميؿ في معالجتيا 
لسياساتيا السكانية التي ترسميا إلى تبني مفيكـ تنظيـ األسرة لمشركعية ىذا المفيـك 
بيف كؿ األدياف مف جية، كربطيا باستراتيجيات التنمية لتؾ المجتمعات مف جية 

رل، ال سيما بعد تزايد اىتماـ الباحثيف كالعمماء بتنظيـ حجـ األسرة كالكسائؿ أخ
المستخدمة في ذلؾ، كعبلقتو بالمحددات أك العكامؿ االجتماعية كاالقتصادية باعتبار 

 أف تنظيـ األسرة ال يمكف فيمو بمعزؿ عف تمؾ العكامؿ السائدة في المجتمع.

 :مشكمة البحث

رة اليـك باىتماـ كبير في أدبيات الدراسات السكانية يحظى مكضكع تنظيـ األس
كاالجتماعية عمى السكاء، كذلؾ الرتباطو بقضايا التنمية كعبلقتو المستقبمية ألم 
مجتمع، كما أنو يعتبر مف المسائؿ اليامة المرتبطة باألسرة عمى جميع األصعدة. فقد 

ة بالسكاف كالتنمية كتنظيـ شيد القرف الماضي العديد مف المؤتمرات الدكلية المرتبط
األسرة؛ كاف مف بينيا كأكثرىا أىمية مؤتمر القاىرة، كالذم كقع فيو باإلجماع في البند 
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الثامف، عمى أف تنظيـ األسرة ىك حؽ مف حقكؽ األزكاج في أف يقرركا كبحرية 
كمسئكلية عدد أطفاليـ، كالمباعدة بيف الكالدات. كىك ما تناكلتو دراسة 

(Sawako,2000)  عف التعميـ العالي لممرأة كانخفاض الخصكبة في الياباف، حيث
أكدت بأف ىناؾ عبلقة قكية بيف العمر عند الزكاج األكؿ، كعدد المكاليد حيث 

 يتناقص عدد الكالدات كمما ارتفع العمر عند الزكاج األكؿ لكبل الجنسيف.

ف كاف يعتبر لمكىمة األكلى مرتبط بقرار ا ألسرة أك الزكجيف إف تنظيـ األسرة كا 
إال أنو ظاىرة ليا أبعاد اجتماعية كاقتصادية كثيقة الصمة ببنية المجتمع؛ فقرارات 
نما ىي انعكاس لمجمكعة مف المحددات  الزكجيف إف صح التعبير ال تنبع مف فراغ كا 
أك العكامؿ االجتماعية كاالقتصادية، فيي مسألة أصبحت اجتماعية تتعدل نطاؽ 

ف كاف  القرار بمحض إرادتيما في تنظيـ حجـ أسرتيما. كىك ما اكدتو الزكجيف كا 
عف تككيف األسرة كالسمكؾ اإلنجابي في بكيف بالصيف.  (Liu Jinynu,2000)دراسة 

حيث أكدت أف العمر كالمستكل التعميمي كالعمر يعد أكثر العكامؿ تأثيران عمى 
 & Dimitrakakib)استعماؿ كسائؿ تنظيـ اإلنجاب. ككذلؾ دراسة كؿ مف 

Antoniouc, 2004)  عف المكاقؼ كالسمكؾ تجاه كسائؿ منع الحمؿ مف النساء
اليكنانيات خبلؿ سف اإلنجاب، أكضحت أغمب النساء أف قرار استخداـ كسائؿ منع 

، (Ghazaleh,2010)الحمؿ سالفة الذكر كاف مف طرؼ أزكاجيف. اما دراسة 
حيث تكصمت الدراسة أف مسألة فتناكلت استخداـ كسائؿ منع الحمؿ في كمبكديا، 

 استخداـ كسائؿ منع الحمؿ بيف نساء عينة البحث مسألة معقدة كمتعددة األكجو، 

لقد كاف يعتبر كثرة األبناء خاصة الذككر تمثؿ مصدر قكة كدعـ اقتصادم 
كاجتماعي كبيريف لؤلسرة كالقبيمة؛ إال أف ىذه النظرة يبدك أنيا أخذت تتغير لدل كثير مف 

كاألفراد مف كبل الجنسيف، ال سيما المتعمميف بفعؿ مظاىر التحديث كانتشار ساكني األسر 
المدف. إذ لـ تعد كثرة األبناء تشكؿ دعمان ماديان كمعنكيان لؤلسرة الحديثة بقدر ما أصبحت 
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 تشكؿ عبئان اقتصاديان كاجتماعيان ثقيبلن عمييا مما يجعميـ يفكركف في تنظيـ األسرة. 

جتماعية كاالقتصادية التي يشيدىا المجتمع الميبي كالمتمثمة في فالتحكالت اال
انتشار المدف كارتفاع مستكل التعميـ، مشاركة المرأة في النشاط االقتصادم كما أدل 
إلى تغير في نسؽ القيـ كالتقاليد، كالتعرض لكسائؿ اإلعبلـ، كالتحكؿ مف نمط 

ة األبناء إلى االتجاه نحك التحضر اإلنجاب التقميدم الذم يتصؼ بالزكاج المبكر ككثر 
األسرة الزكاجية الصغيرة لدل  الزكاج كتفضيؿكالتحديث كالصحة اإلنجابية كتأخر سف 

الزكجيف. ىذا بدكره أدل إلى تغير الكثير مف االتجاىات كأنماط السمكؾ المتعمقة 
 باألسرة كاالتجاه نحك تنظيـ األسرة.

المتعقمة  -في المجتمع الميبي  إف ىذه التغيرات التي حدثت عمى األسرة
لـ تكف مقصكدة كال مخططان ليا، بؿ إنيا جاءت عبر كعي  -بتنظيـ حجـ األسرة

الناس كتغيير إرادتيـ كال سيما أف التحكالت االجتماعية كاالقتصادية التي شيدىا 
كيشيدىا المجتمع الميبي المرتبطة بالخصكبة تحدث في غياب سياسة سكانية معمنة 

دكرىا انعكست عمى بنية العائمة الميبية التي انتقمت مف األسرة الممتدة كالمتسمة كالتي ب
( 2444بكبر حجميا إلى األسرة النككية صغيرة الحجـ. كذلؾ تناكلت دراسة )شقبلبك،

عبلقة التحديث بتطكر بنية األسرة الميبية المعاصرة، حيث أكدت عمى أف التحديث 
ير األسرة مما جعميا تتميز بعدة خصائص مف حيث أثر بدرجات مختمفة نسيبان في تغ

النمط كطبيعة العبلقات االجتماعية الداخمية كالقرابية، كفي مجاؿ نمط األسرة، كشفت 
الدراسة بأف األسرة الممتدة لـ تعد عمى شكميا التقميدم، بؿ تأثرت بالتحديث كأصبحت 

يما يتعمؽ بتنظيـ في الغالب ذات نمط نككم أكثر مف ككنيا أسرة ممتدة، أما ف
اإلنجاب، بينت الدراسة بأف األسرة تأثرت بشكؿ نسبي بالتحديث كما يصاحبو مف 

 تحكالت كتبدالت كلعؿ أىميا ممارسة بعض األسر لكسائؿ تنظيـ النسؿ.

كترل الدراسة أف فيـ مكضكع تنظيـ حجـ األسرة ال يتـ إال مف خبلؿ معرفة 
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مف المتكقع أف تككف عمى عبلقة بتنظيـ اآلسرة العكامؿ االجتماعية كاالقتصادية التي 
كيحددىا الباحث في المتغيرات المستقمة كالمتمثمة في:)متغير التعميـ، العمر عند 
الزكاج األكؿ، المكلكد المفضؿ، مشاركة المرأة في النشاط االقتصادم، العادات 

األسرة فيك  كالتقاليد، المينة، الدخؿ، نكع العمؿ، كالتصنيع كالتحضر( أما تنظيـ
( عبلقة العكامؿ 2442المتغير التابع في ىذه الدراسة. حيث تناكلت دراسة )مصباح،

االجتماعية كالديمكغرافية بالخصكبة بمدينة الزاكية، كالتي اكدت عمى انو تكجد فركؽ 
دالة إحصائيان بيف المستكل التعميمي لممرأة كعدد المكاليد. كذلؾ دراسة 

اكلت المتغيرات االجتماعية المؤثرة في السمكؾ اإلنجابي ( التي تن2402)العباسي،
لؤلسرة الميبية، حيث أكدت أف الغالبية مف أفراد عينة البحث مف أرباب األسر 
يفضمكف األسر صغيرة الحجـ، كأف تفضيؿ الذككر مف األبناء ىك النمط السائد لدل 

ف قرار اإلنجاب قرار مشتر  ؾ بيف الزكج كالزكجة غالبية أرباب أسر عينة الدراسة، كا 
 عند الغالبية العظمى مف أفراد عينة البحث. 

مف الكاقع أف نسبة كبيرة مف أرباب األسر في المجتمع الميبي  البحثرل يكما 
كخاصةن المتعمميف منيـ يميمكف إلى تنظيـ أسرىـ مف أجؿ المحافظة عمى مستكل 

الحجـ في ضكء سياسة  صغيرة أسرة نككيةمعيشي الئؽ ليـ كألسرىـ مف خبلؿ بناء 
لى عيد قريب تتميز  أسرية معمنة مف قبؿ الزكجيف. في حيف كانت األسرة الميبية كا 

بكبر حجميا نسبيان لظركؼ اقتصادية كاجتماعية مر بيا ىذا المجتمع في تاريخو عمى 
. كمف خبلؿ مراجعة الباحث لمنتائج النيائية لمتعدادات  عكس ما ىك مكجكد اليـك

ـ( كالتقرير األكؿ لحالة السكاف 0902،0920،0992،2441ف ألعكاـ )العامة لمسكا
ـ( بشأف حجـ األسرة في ليبيا الحظ الباحث أف حجـ األسرة في ليبيا 2404في ليبيا )

( أفراد في المتكسط فانخفض 2بدأ يتناقص فقد كاف حجـ األسرة في التعداد األكؿ )
عمى أف المجتمع الميبي يشيد  ( أفراد في المتكسط، ىذا األمر يعد مؤشر2إلى )

مرحمة جديدة مف مراحؿ التحكؿ الديمكغرافي بسبب مظاىر التحديث التي يشيدىا 
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المجتمع الميبي. فعند رؤية الدراسات التي تناكلت األبعاد االجتماعية كاالقتصادية 
المؤثرة في تنظيـ األسرة كالخصكبة كالسمكؾ االنجابي في المجتمع الميبي. كدراسة 

تكصمت إلى  كالتي ( عف التحديث كتنظيـ األسرة في المجتمع الميبي".0992،ثني)ال
أف الغالبية مف أفراد عينة البحث يكافقكف عمى فكرة تنظيـ النسؿ كاف اإلناث أكثر 

 إقباالن عمى تنظيـ األسرة مف الذككر.
تتحدد في التساؤؿ الرئيسي التالي  البحثكمف خبلؿ ما سبؽ، فإف إشكالية 

 ".الميبي؟لعكامؿ االقتصادية كاالجتماعية كعبلقتيا بتنظيـ األسرة في المجتمع "ما ا
 أىداف الدراسة: 

  -التالية: في النقاط  البحث اتتحد أىداؼ ىذ
عبلقة بيف المتغيرات االقتصادية كاالجتماعية كتنظيـ األسرة ال الكشؼ عف طبيعة -0

 ".بمدينة زليتف
االزكاج كالزكجات في كؿ مف العكامؿ فركؽ بيف متكسطات درجات الالكشؼ عف  -2

 االجتماعية كالعكامؿ االقتصادية كتنظيـ االسرة.
متغير العكامؿ االجتماعية كالعكامؿ االقتصادية كتنظيـ االسرة  تحديد العبلقة بيف -2

 التعميمي المستكل لمتغيرات كفقان ( الزكجات – بيف متكسط درجات النكع )االزكاج
 (.عاؿ -متكسط -منخفض)

 زيادة الدخؿ كتنظيـ األسرة.بيف عبلقة د التحدي -0
 عبلقة بيف عمؿ المرأة كتنظيـ األسرة.تحديد ال -2
 عبلقة بيف التعرض لكسائؿ اإلعبلـ كتنظيـ األسرة.ال التكصؿ لطبيعة -1

 :البحثأىمية 

 -التالي: النحك  يمكف تحديد أىمية البحثمف العرض السابؽ 
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 األىمية النظرية: - أ

ا إلى رصيد المعرفة في مجاؿ تنظيـ األسرة كالدراسات جديدن  ىذا البحث ضيؼيقد  -0
السكانية، فإف لـ يكف لدل طبلب العمـ فعمى األقؿ لمف أراد أف يعرؼ شيئان عف 

 تنظيـ األسرة. 

كما أف الباحث يرل أنو بإمكاف ىذا البحث أف يسيـ كلك بالقميؿ في نشأة عمـ  -2
 جديد ىك عمـ تنظيـ األسرة.

مجتمع الدراسة عمى كجو الخصكص ليذا النكع مف حاجة المجتمع الميبي ك  -2
الدراسات التي تحاكؿ معرفة أىـ العكامؿ االجتماعية كاالقتصادية ذات العبلقة 

 بتنظيـ األسرة.
 األىمية التطبيقية: - ب

ىذه الدراسة يتكقع أف تككف بداية لظيكر سياسات سكانية تيتـ باألسرة في  -0
 بشكؿ خاص. المجتمع الميبي بشكؿ عاـ كمدينة الدراسة

الكشؼ عف أىـ العكامؿ التي أدت باألسر الميبية إلى االتجاه نحك سياسة تنظيـ  -2
 حجميا.

الكشؼ عف طبيعة اآلسرة في مدينة "زليتف" باعتبارىا نظاـ تربكم متماسؾ  -2
 كمنسجـ لو كظائؼ محددة.

ه معرفة أىـ العكامؿ التي تساعد عمى تحديد كتدعيـ القيـ كالمعتقدات المتعمقة بيذ -0
 الظاىرة، كتمؾ التي تعمؿ عمى تغيرىا.

 فروض البحث:

 التالية:اختبار الفركض  البحثحاكؿ ي
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 كاالقتصادية االجتماعيةتكجد عبلقة دالة إحصائيان بيف المتغيرات  الفرض األول "
 كتنظيـ حجـ األسرة بمدينة زليتف".

 رأة كتنظيـ".تكجد عبلقة جكىرية ذات داللة إحصائية بيف عمؿ الم الفرض الثاني "

تكجد فركؽ دالة إحصائيان في كؿ مف متغير العكامؿ االجتماعية  الفرض الثالث "
 –كالعكامؿ االقتصادية كتنظيـ االسرة بيف متكسط درجات النكع )االزكاج

 عاؿ(.". -متكسط -الزكجات( كفقان لمتغيرات المستكل التعميمي )منخفض

 االجتماعيةة إحصائيان بيف المتغيرات مف المتكقع كجكد عبلقة دال الفرض الرابع "
 كتنظيـ حجـ األسرة بمدينة زليتف". كاالقتصادية
تكجد عبلقة جكىرية ذات داللة إحصائية بيف عمؿ المرأة كتنظيـ  الفرض الخامس "
 األسرة". 

تكجد عبلقة جكىرية ذات داللة إحصائية بيف التعرض لكسائؿ  الفرض السادس "
 اإلعبلـ كتنظيـ األسرة".

 :النظري لمدراسة اإلطار

 :لمدراسة فيما يمي اإلطار النظرم يتحدد
 :المفاىيم االساسية لمبحث

أىمية كبيرة في البحث العممي كذلؾ ألنيا بمثابة  البحثيعتبر تحديد مفاىيـ 
عممية، لذلؾ يجب أف تككف ىذه المفاىيـ كاضحة  بحثمفاتيح الدخكؿ لفيـ إم 

أم بحث عممي كضع تعريفات كاضحة لكؿ مفيـك  كدقيقة. كمف مستمزمات الدقة في
أك مصطمح يستخدمو الباحث في بحثو. إذ يفيد تحديد المفاىيـ بدقو في بياف 
المعطيات األساسية لمدراسة بما يضمف التقميؿ مف تدخؿ معطيات أخرل قد تبدك ابعد 
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ما يككف عف المكضكع المدركس، فالمفيكـ لفظة تعكس تجريدا يمخص عدد مف 
عرض مجمكعة مف المفاىيـ األساسية كسيتـ  (.20 ،2442،اليمالي)حظات. المبل

جرائيان   عمى النحك التالي: نظريان كا 
 ".  -family مفيوم "األسرة -5

بأنيا " األسرة في المغة مأخكذة مف كممة األسر، بمعنى  تعرؼ االسرة لغكيان 
احدة يشد بعضيـ بعضان، القّكة كالشّدة، كاألسرة ىي الدرع الحصينة، فأعضاء األسرة الك 

 ( 0000،02،كيعتبر كؿ فرد منيـ بمثابة الدرع لآلخر. )الرازم

أىـ المؤسسات االجتماعية التي يتككف منيا بأنيا" كتعرؼ اآلسرة اصطبلحيان 
فإنو ليست لمفيكـ األسرة تعريؼ أك معنى محددان  ".البناء االجتماعي لممجتمع

ا يتفؽ عميو العمماء، كليذا فق د تعددت تعريفات األسرة بتعدد العمماء ككاضحن
نظاـ  (. كما تعرؼ االسرة بأنيا "224، 2440،االحمر)كالفكرية. كاتجاىاتيـ النظرية 

يكجد في أم مجتمع تككف فيو مراكز األـ كاألب كاألطفاؿ معركفة كمفيكـ متعارؼ 
 "ااالسرة بأني . كتعرؼ ايضان (Dunnel،2402،04عميو مف قبؿ أفراد المجتمع" )

كتكجد عمى عدة أشكاؿ، كلكنيا في العادة تتألؼ مف شخصيف  قرابيومنظمة بنائية 
بالغيف ذكر كأنثى كأطفاليما الذيف يعشكف معيـ في عبلقة دائمة تقريبان، كيقرىا 
المجتمع مثؿ الزكاج، كأقؿ كظائفيا تتمثؿ في اإلنجاب كالحب الذم يشمؿ العبلقات 

  (Garret،0922،9)". اع كتنشئة األطفاؿ اجتماعيان الجنسية، كتعييف المراكز كاألكض
 -اآلتية: ترجع أىم مقومات األسرة وخصائصيا بصفة عامة إلى االعتبارات 

أكثر الظكاىر االجتماعية  كىياألسرة أكؿ خمية يتككف منيا البنياف االجتماعي  -0
 عمكمية كانتشار.

جيكد أك عمؿ فردم، تقكـ األسرة عمى قكاعد يقرىا الديف كالمجتمع فيي ليست م -2
نما عمؿ المجتمع فيي نتاج الحياة االجتماعية.  كا 
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األسرة بتصرفات األفراد فيي التي تشكؿ حياتيـ كتضفي عمييـ خصائصيا تتحدد  -2
 كطبيعتيا.

النظاـ االقتصادم، )األخرل اآلسرة نظاـ اجتماعي تؤثر كتتأثر ببقية النظـ  -0
 السياسي، التعميمي...(.

جتماعي الذم مف خبللو يحقؽ فيو اإلنساف غرائزه كدكافعو األسرة ىي الكسط اال -2
المجتمع. كفقا لما يحدده المجتمع، كما أنيا تحدد كضعية الفرد في 

 (24-2442،29القصاص،)

  عمى النحو التالي: البحث اف اآلسرة إجرائيًا وفق ىذيعر ويمكن ت
 "جماعة اجتماعية منظمة، مرتبطة برباط الزكاج الشرعي، مكّكنة مف

كأمرأه( كأبنائيما، كيسكنكف في سكف كاحد، كيشترككف في المأكؿ  -الزكجيف )رجؿ
كالممبس كالمعيشة، كلكؿ عضك في اآلسرة لو دكر محدد، كيتعاكنكف فيما بينيـ في 

 كافة شؤكف حياتيـ".

 ":family planning -مفيوم " تنظيم األسرة -2
إلى أنو قد شاع  عند الحديث عف مفيـك تنظيـ األسرة ال بد مف اإلشارة

استخداـ مفيكـ تنظيـ األسرة بدالن مف مفيكـ تخطيط األسرة، حيث يعتبر التنظيـ معنى 
مف معاني التخطيط كمرحمة مف مراحمو، كعمى الرغـ مف ككف التخطيط يدؿ عمى 
أكثر مف فكرة التكقع بمعنى عدـ ترؾ كالدة األطفاؿ عرضة لمصدفة مف أجؿ تحقيؽ 

تكازف األسرم، فإف مفيكـ تنظيـ األسرة أكثر شيكعنا كليذا يتـ السعادة الزكجية كال
( كيعرؼ تنظيـ األسرة في معجـ العمـك 9، 2400استخدامو. )أبك دنيا& عبد اهلل، 

االجتماعية عمى أنو " تنظيـ يشمؿ الكسائؿ التي يستعاف بيا لخفض عدد المكاليد 
حجاـ عف الزكاج حتى سف بمنع الحمؿ، كقد تنكعت ىذه الكسائؿ كتطكرت أىميا اإل
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متقدمة، االمتناع عف االتصاؿ الجنسي بيف الزكجيف، القذؼ خارج الرحـ، إطالة فترة 
الرضاعة، اإلجياض، كلما تقدمت العمكـ الطبية كالبيكلكجية ابتدعت كسائؿ سيمة 

كيميائية االستعماؿ ال تتنافى مع العبلقة الطبيعية بيف الزكج كالزكجة كىي آلية 
(. كيعرؼ تنظيـ االسرة بأنو" قياـ الزكجيف بالتراضي بينيما كبدكف 2449بدكل، )

إكراه باستخداـ كسيمة مشركعة كمأمكنة لتأجيؿ الحمؿ أك تعجيمو، بما يتناسب 
كظركفيما الصحية كاالجتماعية كاالقتصادية كذلؾ في نطاؽ المسئكلية نحك أكالدىما 

 (  2441،041)زككر، ".أك أنفسيما
يـ األسرة بأنو " الكسائؿ التي تساعد عمى المباعدة بيف فترات كما عرؼ تنظ

الحمؿ بحيث تكفؿ ىذه الكسائؿ منع حدكث حمؿ لفترة محّددة، كبمجرد التكقؼ عف 
( كما يعرؼ بأنو 022، 2440استخداميا تعكد األـ لئلنجاب بشكؿ طبيعي". )عمى، 

ر كعف قناعة مف " إنجاب أطفاؿ بصكرة منتظمة عمى فترات متباعدة دكف إجبا
 الزكجيف، مع مراعاة الظركؼ االجتماعية كاالقتصادية لؤلسرة". 

 (2442،019)أبكعيانو،
 بأنو:  البحث اويعرف تنظيم اآلسرة إجرائيا وفق ىذ

" كؿ ما يستخدمو أحد الزكجيف أك كبلىما بإرادتيما مف كسائؿ منع الحمؿ 
يقافو في فترات أخرل  قاصديف بذلؾ تنظيـ الحمؿ كاإلنجاب في فترات معينة كا 

لممحافظة عمى صحة األـ كالطفؿ، كبما يتبلءـ مع إمكانياتيـ كظركفيـ المعيشية 
 ككذلؾ سيكلة تربية أبنائيـ خاصة عندما تككف المسافة بينيـ بالسنكات".

 ”:Social factors-مفيوم " العوامل االجتماعية -5
بتككيف الجماعة تعرؼ بأنيا " مجمكعة العكامؿ أك الظركؼ التي تتعمؽ 

كأنظمتيا كتسيـ في تككيف الفرد كتربيتو كيككف ليا األثر الكاضح في سمكؾ الفرد 
 (Immarigeon ،1966كمجتمعو".)



  «دراسة من المنظور السيسيولوجي» ظيم األسرة في المجتمع الميبي العوامل االجتماعية واالقتصادية وعالقتيا بتن 

 / أحمد مفتاح مشيريالباحث

Forty - eighth year - Vol. 76  June 2022 85 

 بأنيا:  البحث اىذوتعرف العوامل االجتماعية إجرائيا وفق 

األسرة، كيحددىا  في تنظيـ"تمؾ المتغيرات التي يمكف أف تؤثر بشكؿ أك بآخر 
استو بالمتغيرات التالية: السف، النكع، الحالة التعميمية كالحالة العممية، الباحث في در 

كالحالة الصحية، العمر عند الزكاج األكؿ مف العكامؿ التي ليا عبلقة بارتفاع أك 
انخفاض معدؿ اإلنجاب بالمجتمع، فإذا كاف يحدث في سف مبكرة نتكقع خصكبة 

أخرة". كيعد ىذا االرتفاع في متكسط عالية بالمجتمع، كالعكس إذا حدثت في سف مت
العمر عند الزكاج األكؿ بالمجتمع الميبي دليبل أك مؤشرا أف معدالت اإلنجاب 
منخفضة كأف األسر تمارس برامج تنظيـ األسرة. كما يعد التعميـ مف العكامؿ التي 
تؤدم إلى تغيير كثير مف القيـ كاالتجاىات لدل أفراد المجتمع فيك متغير تنمكم 

يؤدم إلى ظيكر قيـ جديدة مغايرة لمقيـ التقميدية كقيمة تفضؿ جنس المكلكد الذكر ك 
ىذا فضبل عف أف االرتقاء في سمـ التعميـ يؤدم إلى رفع السف عند الزكاج بيف أفراد 
المجتمع مما ينعكس بالتالي عمى معدالت اإلنجاب)الخصكبة( بالمجتمع ذلؾ أف أكبر 

الدراسة كالبحث عف العمؿ قبؿ الزكاج لكبل الجنسيف، فترة خصكبة قد قضيت في فترة 
ىذا فضبل عمى أف التعميـ يقمؿ مف االتجاىات التقميدية نحك اإلنجاب إذ يعتبر مف 
أىـ العكامؿ الداعمة لتنظيـ األسرة مف خبلؿ ما يستحدثو مف قيـ كأفكار جديدة 

ـ األسرة حيث يجعؿ لممتعمميف مناىضة لمقيـ التقميدية كالتي مف بينيا مسألة تنظي
 الزكجيف أكثر كاقعية في النظر إلى حجـ األسرة كاستعماؿ كسائؿ تنظيـ األسرة".

 :Economic factors“ -مفيوم "العوامل االقتصادية -6

أف العكامؿ االقتصادية دكر كبير في التأثير عمى معدؿ اإلنجاب، كيعد 
امبلف الرئيسياف المذاف مستكل التنمية االقتصادية كدرجة التحضر كالتصنيع ىي الع

يكلداف الدافع األكثر قكة كفاعمية في األخذ بأساليب تنظيـ األسرة. كما تكفر خدمات 
تنظيـ األسرة كتحقيؽ مستكل عيف مف التطكر االقتصادم كاالجتماعي ليما دكر كبير 
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كتعتبر العكامؿ االقتصادية ألم مجتمع مف  .في التأثير عمى معدالت اإلنجاب
المحدد األساسي لكافة أشكاؿ البني االجتماعية فيو، كعمى كجو  المجتمعات

الخصكص فإف العبلقات اإلنتاجية في المجتمع ىي المسئكلة بشكؿ مباشر عف طريقة 
 (.0992،90تككيف حجـ األسرة. )األشقر، 

 وتعرف العوامل االقتصادية إجرائيا بأنيا:

في تنظيـ األسرة في  تمؾ العكامؿ أك المتغيرات التي تؤثر بشكؿ أك بآخر
مجتمع الدراسة، كالتي يحددىا الباحث في)عمؿ المرأة، المينة، نكع العمؿ، الدخؿ، 
التحضر(". فعمؿ المرأة في النشاط االقتصادم يفرض عمييا أف تبقى فترة مف الزمف 
بعيدة عف أطفاليا، مما يجعميا اقؿ استعدادا إلنجاب مزيدا مف األطفاؿ الف رعايتيـ 

ـ تحتاج إلى جيد ككقت كبيريف مما يجعميا تميؿ لتنظيـ أسرتيا كحرصيا عمى كتنشئتي
استخداـ كسائؿ تنظيـ األسرة تنجنا الحمؿ غير المرغكب فيو. كما أف لمدخؿ دكر 

ارة تك  كبير في التأثير عمى تنظيـ األسرة مف خبلؿ تأثره المتبايف فتارة يككف ايجابيان 
سرة إلى إنجاب عدد كبير مف األطفاؿ كعدـ التفكير ، فارتفاع الدخؿ قد يدفع األسمبيان 

في استخداـ كسائؿ تنظيـ اإلنجاب ألنيا ترل بأف ليس لدييا مشاكؿ ماليو تدفعيا 
لضبط كترشيد إنجابيا كىذا الرأم قد ينطبؽ عمى األسرة في الريؼ، كمف جية أخرل 

ستعماؿ كسائؿ فإف الدخؿ المرتفع قد يؤدم باألسرة إلى ضبط نسميا كالميؿ إلى ا
تنظيـ األسرة، كذلؾ لما يؤدم الدخؿ المرتفع لؤلسرة إلى تغيير نمط استيبلكيا مف 
خبلؿ حصكليا الغداء الجيد كالمسكف الجيد كالميؿ إلى استيبلؾ الكماليات كتحسيف 
الظركؼ الصحية ألفرادىا مما يجعميا تميؿ إلى تفضيؿ تنظيـ إنجابيا خاصة األسر 

كجيف مف ذكم المستكيات العالية مف التعميـ كالمشتغميف في التي يككف فييا الز 
 الكظائؼ الحككمية.
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 المنطمقات النظرية لمبحث:

أف العمكـ اإلنسانية بصفة عامة كعمـ االجتماع بصفة خاصة  البحثرل ي
يعتبر طريؽ رئيسي في مكاجية المشكبلت االجتماعية كالتي منيا الزيادة السكانية، 

جتماع أف يساعد عمى مكاجية ىذه المشكبلت مف خبلؿ مكجياتو كأنو يمكف لعمـ اال
كتتمثؿ تمؾ المكجيات في ضكء ما سبؽ  الراىف البحثالنظرية التي تساعد في إتماـ 

  -التالي: في نظرية التحديث االجتماعي، كفيما يمي عرض لتمؾ النظرية عمى النحك 

 :نظرية التحديث االجتماعي

 "ماكس فيبر"ية مف أفكار عالـ االجتماع األلماني نشأت نظرية التحديث الحال
فيما يتعمؽ بدكر العقبلنية كالبلعقبلنية في االنتقاؿ مف المجتمع التقميدم إلى الحديث. 

تالكوت " األساس لنمكذج التحديث كما نشره عالـ االجتماع كّفر منيج فيبر 
ات القرف العشريف كأدلى الذم ترجـ أعماؿ فيبر إلى اإلنجميزية في ثبلثيني "،بارسونز
 (Mayhew,1985,p.12الخاص. )بشرحو 

أف الحياة االجتماعية في المجتمعات البسيطة غير معقدة النسيج، كذلؾ لقمة أفراد 
كؿ منيا كقمة مطالبيـ كاقتصارىـ عمى الضركريات كشدة الضبط االجتماعي لدييـ 

اعدة كطيدة مف العصبية كىي كمتانة العبلقات االجتماعية بينيـ لقياميا أساسان عمى ق
 (22، 2442الدليمي& محسف،)القرابة. ركح الجماعة التي تنشأ عف 

كقد ظيرت نظرية التحديث مف بداية الثكرة الصناعية في بريطانيا كالثكرة 
الفرنسية في فرنسا عمى اعتبار أف الثكرة الصناعية أحدثت تغييرات رئيسية في 

تطكر االقتصاد، بينما أدت الثكرة الفرنسية إلى ظيكر تكظيؼ العمـ كالمعرفة كالتقنية ك 
أفكار كاتجاىات فمسفية جديدة تناصر العقؿ كأساس لمتقدـ. فمقد غيرت الكثير مف 
المفاىيـ كاألفكار التي كانت سائدة في ذلؾ الكقت حكؿ الككف كالمجتمع كمكقع الفرد 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%83%D8%B3_%D9%81%D9%8A%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%AA_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%AA_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%AA_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%B2
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 ( 220-0992،222، الحكات)باآلخريف. فيو كدكره االجتماعي كالسياسي كعبلقتو 

كبالرغـ مف كثرة الدراسات المتعمقة بالتحديث فإنو ال يكجد اتفاؽ بيف عمماء 
االجتماع حكؿ تعريؼ محّدد لو، ذلؾ أف التحديث مفيكـ متعدد الجكانب كمميء 
بالمعاني. فيناؾ التحديث االجتماعي، التحديث االقتصادم، التحديث السياسي، 

 إلخ.لتقني، كتحديث الكقت...ث االتحديث الثقافي، التحدي

ستعماليا في العمـك فالتحديث مف المفاىيـ االجتماعية الحديثة التي انتشر ا
االجتماعية بعد الحرب العالمية الثانية، كقد شيد منتصؼ الخمسينات كالستينيات مف 
القرف الماضي ظيكر تيارات كاسعة مف نظريات التحديث خاصة في الكاليات المتحدة 

االستعمارية. ية تيتـ بمشاكؿ الدكؿ الحديثة العيد باالستقبلؿ بعد انييار الحقبة األمريك
 (2449،12األحمر،)

عممية التحكؿ في اتجاه األنساؽ االقتصادية بأنو " التحديث  كيعرؼ
". كاالجتماعية كالسياسية التي تطكرت في أكركبا الغربية كأمريكا الشمالية

(Eisenstadt, 1966,2) "تحكؿ كمي لممجتمع التقميدم أك ما قبؿ التحديث ، أك أنو
إلى مجتمع مف النكع التكنكلكجي كالتنظيـ االجتماعي الذم يميز أمـ العالـ الغربي 

" مرحمة أك أنو . (Moore,1974:94المتقدمة المزدىرة اقتصاديا كالمستقرة سياسيان". )
التي سبؽ لممجتمع أف اجتماعية يمّر بيا المجتمع، كىي مرحمة متمّيزة عف المراحؿ 

عايشيا. كىي أيضا أحدث المراحؿ بالنسبة لتطّكر نفس المجتمع. كتحدد الثقافة 
المحّمية خصائص كصفات المراحؿ االجتماعية المختمفة. كتكصؼ المرحمة األخيرة 

 (. 22 ،0992، التير)عصرّية. بأنيا حديثة أك جديدة أك 

 :تجاىات الحديثة في نظرية التحديثاال 

ر نظرية التحديث مف النظريات الحديثة في مجاؿ في عمـ االجتماع بعد تعتب
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الحرب العالمية الثانية، كأف ليذه النظرية بدايات تاريخية في أفكار بف خمدكف في 
نظريتو عف )العمراف البدكم كالعمراف الحضرم( في كيفية التحكؿ مف حياة البدك إلى 

ساىـ كثير مف عمماء االجتماع في نشأة أما في التاريخ الحديث فقد  حياة الحضر.
نظرية التحديث مف خبلؿ دراستيـ كتحميميـ لمتغيرات االجتماعية كالثقافية كاالقتصادية 
كالتقنية كالسياسية التي صاحبت الثكرتيف الصناعية كالفرنسية. كرأكا في تحكؿ المجتمع 

 مف تقميدم إلى حديث مف كاجباتيـ العممية.
نظريتو عف التحديث في كتابو تقسيـ العمؿ نجده، يفرؽ  في " دور كايم"أما 

المجتمع الحديث(: كالذم أكضح فيو  -المجتمع التقميدم)المجتمعات بيف نكعيف مف 
نمك المجتمع الحديث المعقد مف ماضي بسيط تقميدم إلى مجتمع معقد كحديث. كقد 

ع الزيادة في كاف تركيزه منصبان عمى كيفية تككيف مجتمعات مستقرة كمتماسكة م
 (. 2444،02شكارة، )العمؿ. التعقيد كالكثافة السكانية كالتخصص كتقسيـ 

إف المجتمع التقميدم المتضامف ميكانيكيان يتميز بأف مجمكعاتو المستقمة عف 
بعضيا ىي متشابية فيما بينيا كثيران، كمتمسكة بنمط صاـر مف القيـ كالمعتقدات 

جزاءات عرقية رادعة ...(، كىذا التشابو بيف  التقميدية )سيادة الضمير الجمعي،
المجمكعات ضمف المجتمع التقميدم ال يعني أنيا )أم المجمكعات( تعتمد بشدة 
إحداىا عف األخرل، بؿ يعني العكس تمامان، فكؿ مجمكعة رغـ تشابييا ببعض 

كتفية ذاتيان. حيث إف أعضاءىا يقكمكف بكؿ م – نسبيان  –المجمكعات األخرل ىي 
مميات بمعزؿ عف المجمكعات األخرل، بمعنى أف كؿ مجمكعة ىي عبارة عف الع

 (.242-240 ،2442محمد، )فيو. كحدة متميزة ضمف المجتمع الكبير الذم تكجد 
ككما أننا نجد الخبليا في الكائف الحي تختمؼ فيما بينيا لتشكؿ األعضاء 

عضكية(، أم تظير األخرل، كذلؾ بالنسبة لممجتمع الحديث المعقد )المماثمة ال
كىذا يعني أف  مؤسسات متخصصة لتتعامؿ مع بعض الحاجات االجتماعية الخاصة.
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الفرد "الحديث" يممؾ قدران أكبر مف حرية الفعؿ داخؿ اإلطار العاـ لمقيكد األخبلقية 
 (.021 ،2449 ،الحسف، األحمد)يفرضيا. التي ما يزاؿ الضمير الجماعي 

دكر كايـ" يرل أف الزيادة في حجـ السكاف ما يمكف أف نستخمصو، ىك أف "
لى التمايز كالتخصص كانتقاؿ المجتمع مف مجتمع تقميدم  أدت إلى تقسيـ العمؿ كا 
لى زيادة  إلى مجتمع حديث، كىذا بدكره أدل إلى تغيير أنماط التفكير كالسمكؾ، كا 

ا كاف التنكع في مؤسسات المجتمع كمبلءمتيا لمتطمبات المجتمع الحديث، كلذلؾ كمم
المجتمع أكثر تنكعان في مؤسساتو كثقافتو كأقؿ صرامة، كأتاح مجاالن أكبر لحرية 

 التعبير لدل األفراد كاالتجاه نحك الفردية.
ماكس فيبر" عف التحديث فقد جاءت في تصكره في إطار " راءآل بالنسبة أما

ير العقبلني تحكؿ المجتمع الغربي إلى االقتصاد الرأسمالي كأسسو المتمثمة في التفك
الرشيد. فقد رأل أف العنصر الحاسـ في تكسع المجتمع الصناعي الرأسمالي ىك 
التنظيـ العقبلني الرشيد الذم يدار عمى أسس عممية كالثركات الخاصة كاإلنتاج مف 
أجؿ الربح كالحماس المتزايد كالركح المعنكية العالية كالكفاءة في العمؿ بعد تحرره مف 

التقميدية. فالنظاـ الرأسمالي في رأم فيبر يشجع االختراع كالتجديد  القيـ كالمعتقدات
 ( 2442،02غدنز، )المتاحة. بكؿ الكسائؿ 

في تفسير التحديث بأف النشاط الرشيد حقؽ أرباحان طائمة  ماكس فيبر""كيقكؿ 
نما كاف بسبب الركح التنظيمية العقبلنية كأف  كلـ تكف الثركة ىي العامؿ كراء ذلؾ، كا 

عكامؿ التي حفزت ىذه الركح كاألخبلقيات الجديدة ىي بسبب تعاليـ األخبلؽ ال
 .البركتستانتية كقد أكضح ذلؾ في كتابو )األخبلؽ البركتستانتية كركح الرأسمالية(

البركتستانتية.  حيث أكد عمى أف العمؿ الشاؽ كالكفاءة العالية كانت نتاجان لؤلخبلؽ
يؽ لمتحديث برأيو لقيامو عمى التنظيـ العقبلني كعميو فالنظاـ الرأسمالي أنسب طر 

 الرشيد القائـ عمى أسس عممية كمبادئ كقيـ منافية لمقيـ التقميدية. 
(Waber,2007,23) 
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"  نظريتومف أبرز ركاد نظرية التحديث، كتتمخص  “دانياؿ ليرنر“كيعتبر 
مف المناطؽ  ليرنر" في أف انتشار الصناعة تؤدم إلى زيادة التحضر) انتقاؿ السكاف

الداخمية المتناثرة إلى المراكز الحضرية(، كىذا بدكره يؤدم إلى انتشار التعميـ، كارتفاع 
نسبة التعميـ يؤدم إلى زيادة التعرض لكسائؿ االتصاؿ، كزيادة التعرض لكسائؿ 

 االتصاؿ تؤدم إلى االنطبلؽ نحك تكسيع نطاؽ المشاركة السياسية كاالقتصادية.

 ( 0992،01)التابعي،

بكجكد مجتمع ، تحكؿ المجتمعات مف تقميدية إلى حديثةكفى رؤيتو يؤكد 
انتقالي كاف قد تعرض لمكجات مف التحديث عف طريؽ االنتشار الحضارم مف 

. ىذا المجتمع في نظره مجتمع تقمصي لدل أفراده رغبة كبيرة في البمداف األكثر تقدمان 
قد رأل ليرنر مف خبلؿ دراستو التي الدخكؿ في الحداثة كمجاراة كؿ ما ىك حديث، ك 

قاـ بيا حكؿ بمداف الشرؽ األكسط أف المتعمميف كالحضرييف يمتمككف إحساسان بالتعاكف 
كالتعاطؼ كالقابمية لمتغير يختمؼ عف الذيف ليست لدييـ السمات الشخصية البلزمة 

 (.0921،094،لما يسمى باألسمكب العصرم )غيث

ر االجتماعي في نظر " ليرنر" يحدث مف أف التحديث كالتغي البحثرل يك 
خبلؿ المجتمع الذم بو الكثير مف مظاىر التحديث، مما يساعد األفراد الذيف يتصفكف 
بالشخصيات العصرية الحديثة الذيف يمثمكف فئة االنتقالييف في مجتمعاتيـ عمى األخذ 

ة في التطمع بمظاىر التحديث، فكمما كاف ىناؾ أعداد كبيرة مف األفراد لدييـ الرغب
كالتجديد كاألخذ بما ىك حديث في مجتمع ما، كاف ذلؾ مؤشران لتقبؿ المجتمع كرغبتو 
في قبكؿ كؿ ما ىك جديد كحديث كىذا ما حدث بالفعؿ. إذ كاف لفئة المتعمميف دكر 

أنو لـ يكضح دكر  "ليرنر"كبير في تحديث مجتمعيـ. إال أنو يؤخذ عمى نظرية 
مية التحديث. إال أف مفاىيمو عف الصناعة، كزيادة الحككمة أك الدكلة في عم

التحضر، كارتفاع نسبة المتعمميف، كالتعرض لكسائؿ اإلعبلـ، كالتكسع في المشاركة 
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االقتصادية كاالجتماعية، كمشاركة المرأة في النشاط االقتصادم مف المفاىيـ الميمة 
 التي سيككف ليا دكران كبيران في ىذا البحث.

 األسرة.   في تنظيمة من نظرية التحديث أوجو االستفاد

بينت نظرية التحديث أف المجتمع الحديث ىك المجتمع الذم يتميز بانتشار 
الصناعة، كساكني المدف، كانتشار كسائؿ المكاصبلت كاالتصاالت الحديثة، كانتشار التعميـ 

 ديث.عمى نطاؽ كاسع في كؿ مستكياتو، كمشاركة المرأة في النشاط االقتصادم الح

فقد شيد المجتمع الميبي العديد مف مظاىر التحديث مف خبلؿ خطط كبرامج 
التنمية التي نفذتيا الدكلة الميبية بعد اكتشاؼ النفط كاستثمار عكائده في بناء البنية 
التحتية لمببلد، شممت مؤشرات التحديث انتشار المدف كتكفر المباني الحديثة، كازدياد 

ضرية مف أىؿ الريؼ، تكفر التعميـ بمستكياتو المختمفة نسبة ساكني المناطؽ الح
كانتشاره عمى نطاؽ كاسع في الببلد مما أحدثت مظاىر الحياة الحديثة ىذه تحكالت 
في جميع مناحي الحياة االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كالنسؽ القيمي لممجتمع 

 يـ العمؿ. كتقس بشكؿ عاـ حيث عممت عمى إعادة تشكيؿ األدكار القديمة

إف مظاىر التحديث التي شيدىا المجتمع الميبي، كالتي طالت كؿ النظـ 
االجتماعية المككنة لو طالت النظاـ األسرم كذلؾ، حيث كانت األسرة أكلى مككنات 
التركيب االجتماعي التي طرأت عمييا مظاىر التغيير كالتحديث، فمقد كاف نمط األسرة 

ميبي سابقان، إذ كانت تمثؿ كحدة اإلنتاج الرئيسية، كما الممتدة شائعان في المجتمع ال
كاف أعضاؤىا يعممكف متكاتفيف لئلنتاج مف أجؿ الحصكؿ عمى حاجاتيـ الرئيسية كما 
يتحمؿ أعضاء األسرة مسؤكلية الحفاظ عمى كحدة األسرة، إال أنو كبفعؿ مظاىر الحياة 

أفراد األسرة الممتدة إلى  الحضرية الحديثة كالتطكر التكنكلكجي كىجرة الكثير مف
المراكز الحضرية كاستقبلليـ عنيا بحثان عف التعميـ كالكظائؼ في المدف ضعفت 
األسرة الكبيرة الممتدة كانحمت كتعرضت لتغيرات في بنائيا كأصبحت األسرة الزكاجية 
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 الصغيرة)النككية( ىي األسرة المفضمة كالشائعة في المجتمع الميبي. 
مف أف األسرة  "تالككت بارسكنز"و ىذا بما ذىب إليو العالـ كيدعـ الباحث رأي

الممتدة في المجتمعات التقميدية قد طرأت عمييا تغيرات جذرية لتكيؼ نفسيا مع 
مستجدات الحياة الصناعية فقد أحدث الحراؾ الجغرافي كالميني كاالجتماعي في 

التي تتككف مف الزكجيف  تقمص نمط األسرة الكبيرة الممتدة كانتقاليا إلى أسرة نككية
كأطفاليما الصغار، كأصبح كؿ عضك مف أعضاء الشبكة القرابية )أعضاء األسرة 

لو. الممتدة( يسعى كراء عممو بحرية كطبقان لقدراتو كميكلو كتبعا لمفرص المتاحة 
 (.22 ،2402الخكلي، )

 .االجراءات المنيجية لمبحث

الكصفية التحميمية لككنو أنسب  البحكثإلى نمط  البحث انتمي ىذي :نوع البحث -أ
 و.مبلئمة لطبيعة مكضكع البحكثأنكاع 

المسح االجتماعي بالعينة لؤلسر الميبية ينتيج البحث الحالي منيج  :البحثمنيج  -ب
 البحث.بمجتمع 

العكامؿ االجتماعية الراىف عمى استبياف عف  البحثاعتمد  :البحثأدوات  -ج
عمى األسر  مطبؽ)الميبي يـ حجـ األسرة في المجتمع كاالقتصادية كعبلقتيا بتنظ

  الميبية(.

العكامؿ االجتماعية قاـ الباحث بإعداد استبياف عف : البحثتصميم أدوات  -د
عمى األسر  مطبؽ)الميبي كاالقتصادية كعبلقتيا بتنظيـ حجـ األسرة في المجتمع 

  -التالية: كفقان لمخطكات الميبية( 

اف كأبعاده كالتأكد مف قابميتو لجمع البيانات بصكرة تحديد مكضكع االستبي -0
العكامؿ  -األكلية البيانات)التالية صحيحة. كشمؿ االستبياف عمى المحاكر 
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العكامؿ االجتماعية كعبلقتيا بتنظيـ  -االقتصادية كعبلقتيا بتنظيـ حجـ األسرة
 حجـ األسرة(.

كالنظريات العممية المتعمقة الرجكع إلى بعض الدراسات السابقة كالكتابات النظرية  -2
بالدراسة كمنيا نظرية الحداثة، لمتكصؿ إلى فقرات االستبياف كمنيا دراسة)عبد 

( عف القيـ كالمبادئ كالمعايير كالسنف االجتماعية التي تحكـ 0902الباقي،
( عف سمكؾ األزكاج 2440السمكؾ اإلنجابي، كدراسة كؿ مف )العجمي& رزؽ،

كعبلقتو ببعض المتغيرات بإحدل قرل محافظة الدقيمية، المرتبط بتنظيـ األسرة 
(عف انعكاس التمفزيكف عمى االتجاىات السائدة نحك 2442كدراسة )فكزم، 

( عف النمك الديمكغرافي كآثاره عمى 2441تنظيـ األسرة بمصر، كدراسة )دريد،
 التنمية االقتصادية كاالجتماعية. 

مى مجمكعو مف المحكميف ال تقؿ اختبار الصدؽ الظاىرم لبلستبياف بعرضو ع -2
درجتيـ العممية عف أستاذ. حيث تـ عرض فكرة االستبياف في صكرتيا األكلى 

( مف المحكميف مف أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات مف 04عمى عدد )
مدل )حيث المتخصصيف في مجاؿ الدراسة، كذلؾ بغرض تحكيـ االستبياف مف 

 مدل -قدرتيا عمى تحقيؽ أىداؼ البحثارتباط األسئمة بالمكضكع كاألىداؼ ك 
 -صياغة العبارات مف حيث السيكلة كالكضكح -ارتباط العبارة بالبعد الذم تقيسو

المبلحظات كالتعديبلت المطمكب  -إضافة عبارات أخرل إذا رأل ذلؾ ضركريان 
ىذا كقد تـ إعداد الصكرة المبدئية لمتحكيـ  .إجرائيا لكؿ عبارة مف العبارات(

ىداؼ كتساؤالت البحث كقد استفاد الباحث مف كافة اآلراء متضمنة أ
في جمػع البيانات  االستبانةكالمبلحظات في التعرؼ عمى مدل صبلحية 
%(، كقد تـ حذؼ 24)عف كالمعمكمات الخاصة بالبحث، بنسبة اتفاؽ ال تقؿ 

عادة صياغة البعض، كبناء عمى ذلؾ تـ صياغة االستبياف في  بعض العبارات كا 
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 النيائية. صكرتو

إجراء الصدؽ اإلحصائي بعد التعديؿ بناء عمى نتائج الصدؽ الظاىرم. اعتمد  -0
البحث في التأكد مف الصدؽ اإلحصائي لبلستبياف عمى طريقة )إعادة االختبار( 

( مفردة، ثـ إعادة 24حيث تـ تطبيقو عمى عينة مف اآلسر الميبية كعددىـ )
مضى خمسة عشر يكمان مف تاريخ تطبيؽ االستمارة عمى العينة نفسيا بعد 

التطبيؽ األكؿ، كتـ حساب معامؿ االرتباط بيف درجات التطبيؽ األكؿ كدرجات 
التطبيؽ الثاني لمتحقؽ مف مدل الصدؽ اإلحصائي كالثبات لبلستبياف، كتبيف 
أنيا معنكية عند مستكيات الداللة المتعارؼ عمييا، كأف معامؿ الصدؽ مقبكؿ، 

 -التالي:  كما يتضح في الجدكؿ
 52باستخدام معامل سبيرمان   ن= االستبانةمل االرتباط لمحاور ا( حساب مع5جدول )

 معامل االرتباط المتغير م

 **4.002  العكامؿ االجتماعية 0

 **4.100 العكامؿ االقتصادية 2

 **4.124 االستمارة ككؿ

 (α ≤2.25) معنويةعند مستوى  و( ** دالα ≤ 2.27) معنويةعند مستوى  ة* دال

دالة عند مستكيات  االستبانةيتضح مف الجدكؿ السابؽ أف معظـ محاكر 
الداللة المتعارؼ عمييا لكؿ محكر عمى حدة، كمف ثـ يمكف القكؿ إف درجات العبارات 
تحقؽ الحد الذم يمكف معو قبكؿ ىذه الدرجات كمف ثـ تحقؽ مستكل الثقة في األداة 

 كاالعتماد عمى نتائجيا. 
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 االت الدراسة: مج -ه

تحدد المجاؿ المكاني لمدراسة في مدينة )زليتف( بالجماىيرية  :المجال المكاني-5
حيث تقع مدينة زليتف عمى الساحؿ المطؿ عمى البحر المتكسط شرؽ الميبية، 

كـ، يحدىا مف الغرب مدينة الخمس، كمف الشرؽ 024مدينة طرابمس بمسافة 
  ف كليد.مدينة مصراتو، كمف الجنكب مدينة بي

األسر التي تعيش في مدينة تمثؿ المجاؿ البشرم لمدراسة في  :المجال البشري -2
أسرة حسب بيانات تعداد سكاف مدينة  (20244)بميبيا كالتي بمغ عددىا (زليتف)

تـ تحديد حجـ العينة بناء عمى الدراسة االستطبلعية التي (، ك ـ2402)زليتف لعاـ 
( مفردة، كالتي 24الدراسة عمى عينة بمغ عددىا ) مجتمعبقاـ بيا الباحث لؤلسرة 

مف خبلليا تـ استخراج قيمة االنحراؼ المعيارم ألعمار مجتمع البحث كالذم 
(، 0.22(، كعند مستكل معنكية )0.20( كقيمة الخطأ المعيارم)1.02يساكم)

( أسرة بحيث 222( بحيث كاف حجـ عينة مجتمع الدراسة )4.02كعند فترة ثقة)
( مفردة. حيث يشمميـ 024زكج كالزكجة كبذلؾ يككف حجـ عينة الدراسة )تشمؿ ال

البحث مف داخؿ األسر داخؿ مخطط المدينة كخارجو، كذلؾ نظرا لمكثافة السكانية 
 .كتـ تحديد مفردات العينة باألسمكب العشكائي البسيط بمركز المدينة

ر تقريبان مف شيك  أربعتمثؿ في فترة جمع البيانات في  :الزمنىالمجال  -5
 .20/9/2409إلى  02/2/2409
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 نتائج الدراسة
 البيانات االولية -5

خصائصيـ لبعض يكضح الجدكؿ التالي تكزيع مجتمع الدراسة طبقان 
  .االجتماعية

 توزيع مجتمع الدراسة طبقًا لبعض خصائصيم االجتماعية يوضح( 2) جدول

 % ك االستجابات المتغير

 النوع
 72.2 227 االزكاج

زكجاتال  222 72.2 
 -ع -م االستجابات المتغير

 عند السن متوسط
الزواج أول  

 9.200 20.002 االزكاج
 4.200 22.202 الزكجات

 االستجابات المتغير
 الزوجات االزواج

 % ك % ك

 سراألسن 

 22.2 02 04.2 22 22 -24مف 
 22.2 21 24.9 00 20 -21 مف
 22.1 22 21.4 20 20 -22 مف
 2.0 1 00.2 29 02 -22 مف
 2.2 2 02.1 22 فأكثر سنة00 مف

توزيع االسر 
 لممستوى التعميمي

 20 22.2 02.2 20 .تعميـ أساسي )ابتدائي، إعدادم(
 20 22.2 20.4 20 .تعميـ ثانكم أك ما يعادلو

 029 22.1 20.2 029    .جامعي
 0 2.0 0.2 0 .ماجستير
 0 2.2 2.0 0   .دكتكراه
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اف عدد الذككر مساكل لمعدد االناث حيث بمغت مف الجدكؿ السابؽ  يتضح
( عاـ 20أكؿ الزكاج بمغ ) دكأف متكسط السف لؤلزكاج عن %(،24.4)منيما نسبة كؿ 

 بكاقع أعمارىف متكسط جاء لمزكجات بالنسبة أما، (9.200)بمغ بانحراؼ معيارم 
 الحالي زكاج بالنسبة لمسفتكزيع األأما  .(4.200)بمغ  معيارم بانحراؼ عاـ( 22)

%(، 21.4سنة( بنسبة ) 20 -22) مف غالبيتيـ ممف يقعكف في الفئة العمريةجاء 
أما بالنسبة لمزكجات جاءت  سنة(. 20 -21) يقعكف في الفئة العمرية مف مفيمييا 

 مف%(، يمييا 04.4سنة( بنسبة )20-21) مف غالبيتيـ ممف يقعف في الفئة العمرية
تكزيع األسر كجاء %(، 20.4)سنة( بنسبة  20-22) العمرية مف يقعف في الفئة

طبقان لممستكل التعميمي أف األزكاج غالبيتيـ حاصميف عمى المستكل الجامعي بنسبة 
بنسبة  يعادلو ما أك ثانكمال تعميـ%(، يمييا الحاصميف عمى مستكل ال20.2)
 تعميـمى المستكل الع تما بالنسبة لمزكجات جاء غالبيتيـ مف الحاصبل، أ%(20.4)
 تعميـ%(، يمييا الحاصبلت عمى مستكل ال22.2)بنسبو  يعادلو ما أك ثانكمال
 .%(22.2بنسبة ) (إعدادم ابتدائي،)ساسي األ

 :فروض البحثنتائج 
الفرض األول " من المتوقع وجود عالقة دالة إحصائيًا بين المتغيرات االقتصادية 

 نة زليتن"واالجتماعية وتنظيم حجم األسرة بمدي

كلمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض، استخدـ الباحث معامؿ ارتباط بيرسكف بيف 
العينة الكمية( في متغير كؿ مف العكامؿ  –الزكجات –درجات كؿ مف )االزكاج 

 االجتماعية كالعكامؿ االقتصادية كالدرجة الكمية، كجاءت النتائج عمى النحك التالي:
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المتغيرات  في( الزوجات –االزواج ) درجات بين لبسيطا االرتباط معامالت يوضح( 5) جدول
 وعالقاتيا بتنظيم االسرة   االجتماعية واالقتصادية

 تنظيم االسرة ككل       

 المتغيرات

 قيمة معامل االرتباط ومستوى الداللة

 (672العينة الكمية )ن= (227الزوجات )ن= (227االزواج )ن=

 **-27725 **-27659 **-27795 العوامل االجتماعية

 **-277:2 **-27799 **-27762 العوامل االقتصادية

 ** -27892 ** -;2785 **-:2785 الدرجة الكمية

 (≤2.25( ** دال عند مستوى معنوي )≤ 2.27* دال عند مستوى معنوي )

 معامبلت جميع جاءت الكمية لمعينة بالنسبة السابؽ الجدكؿ مف يتضح
( α≤ 4.40) إف حيث( 4.40) معنكية مستكل عند البةكس إحصائيا دالة االرتباط

العكامؿ  مف كؿ فيمؤشر تنظيـ االسرة  عمى (تكالزكجا )االزكاج درجات بيف
 الكمية كالدرجة ،(48222=ر) كالعكامؿ االقتصادية (،4.222= ر) ةاالجتماعي
 ةدال االرتباط معامبلت جميع جاءت فقد ،لؤلزكاج بالنسبةف (.4.102=ر) لممتغيرات
 درجات بيف( α ≤ 4.40) إف حيث( 4.40)معنكية  مستكل عند كسالبة إحصائيان 
كالعكامؿ  ،(4.202= ر) العكامؿ االجتماعية مف كؿ في كدرجاتيـ االزكاج

أما بالنسبة  (.48102= ر) لممتغيرات الكمية كالدرجة ،(4.204= ر) االقتصادية
 مستكل عند إحصائيان  لةكدا سالبة االرتباط معامبلت جميع جاءت فقد لمزكجات
 مف كؿ في كدرجاتيـ الزكجات درجات بيف( α≤4.40) إف حيث (4840)معنكية 

 الكمية كالدرجة ،(4.200=ر) كالعكامؿ االقتصادية ،(4.000=ر) العكامؿ االجتماعية
 عكسية عبلقة تكجد بأنو القائؿ الفرض صحة تأكد ىنا كمف (.4.129=ر) لممتغيرات

االقتصادية  المتغيرات ببيف( α ≤ 4.40) معنكية مستكل ندع إحصائيا دالة قكية
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 ، بمعنى أف ىنالؾحجـ األسرة بمدينة زليتفكاالجتماعية كتنظيـ 

الفرض الثاني " من المتوقع وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات 
االزواج والزوجات في كل من العوامل االجتماعية والعوامل االقتصادية 

 رة.وتنظيم االس

كلمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض، استخدـ الباحثة اختبار "ت" لمكشؼ عف 
داللة كاتجاه الفركؽ بيف متكسطات درجات االزكاج كالزكجات في كؿ مف العكامؿ 

 االجتماعية كالعكامؿ االقتصادية كتنظيـ االسرة.
 من كل في والزوجات االزواج درجات متوسطي بين الفروق واتجاه داللة يوضح( 6) جدول

 وتنظيم االسرة العوامل االجتماعية والعوامل االقتصادية
 (Independent Samples t-test) باستخدام

 المتغيرات
د .   227االزواج ن= 227االزواج ن=

 ح
قيمة 
 "ت"

مستوي 
 ع م ع م الداللة

العوامل 
 2727* 2758 :66 52785 75757 52799 72726 االجتماعية

 272225** 5797 :66 2;7; 7:777 765; ;7672 العوامل االقتصادية

الدرجة الكمية 
 لممتغيرات 

55;728 6;7:9 2;;7:: 69785 66: 5722 **27225 

 (≤0.00) معنوي مستوى عند دال ( **≤ 0.00) معنوي مستوى عند دال* 

 مستكل عند إحصائيا دالة جكىرية فركؽ تكجد أنو السابؽ الجدكؿ مف يتضح
كالزكجات في متغير العكامؿ  االزكاج درجات متكسطات يفب( ≤4.42) معنكية

حسابي  بمتكسط الزكجات لصالح الفركؽ كجاءتاالجتماعية كتنظيـ االسرة 
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 لؤلزكاج الحسابي المتكسط جاء بينما (02.12)معيارم  كانحراؼ (22.22)
 إحصائيان  دالة كىى (2.01)" ت" قيمة كجاءت (04.00) معيارم بانحراؼ (24.20)

 دالة جكىرية فركؽ تكجد كما .(002) حرية درجة عند (4.42) معنكية مستكل عند
كالزكجات  االزكاج درجات متكسطات بيف( ≤4.40) معنكية مستكل عند إحصائيان 

 بمتكسط الزكجات لصالح الفركؽ كجاءتفي متغير العكامؿ االقتصادية كتنظيـ االسرة 
 لؤلزكاج الحسابي المتكسط اءج بينما (9.94) معيارم كانحراؼ( 22.22) حسابي

 إحصائيان  دالة كىي (2.02)" ت" قيمة كجاءت (9.02) معيارم بانحراؼ (20.49)
 ككؿ لمتغيرات بالنسبة أما .(002) حرية درجة عند (4.40) معنكية مستكل عند

 مستكل عند إحصائيا دالة جكىرية فركؽ كجكد عمى السابؽ الجدكؿ نتائج أكدت
 لصالح الفركؽ كجاءت ككؿكالزكجات  االزكاج متكسطات بيف( ≤ 4.40) معنكية
 المتكسط جاء بينما (9.20 0)معيارم  كانحراؼ (209.41) حسابي بمتكسط االزكاج
 (2.24)" ت" قيمة كجاءت (00.10) معيارم بانحراؼ (299.22) لئلناث الحسابي

 .(002) حرية درجة عند (4.40) معنكية مستكل عند إحصائيان  دالة كىي

متغير العوامل  من كل في إحصائياً  دالة فروق وجود المتوقع من" الثالث رضالف
النوع  درجات متوسط بين والعوامل االقتصادية وتنظيم االسرة االجتماعية

 -منخفض) التعميمي المستوى لمتغيرات وفقاً ( الزوجات –االزواج)
 (.عال -متوسط

 المتعدد تبايفال تحميؿ الباحث استخدـ الفرض، ىذا صحة مف كلمتحقؽ
حيث تـ تقسيمة إلى مستكل  التعميمي لممستكل الثبلث المجمكعات لدل( 2×2)

 .عاؿ( -متكسط -)منخفض
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 االسرة:بالنسبة لمتغير العوامل االجتماعية وتنظيم  -5
 التعميمي لممستوى طبقاً  االزواج والزوجات لدرجات( 5×2) التباين تحميل نتائج يوضح( 7) جدول

  االجتماعيةومتغير العوامل 

مجموع  مصدر التباين المتغيرات
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 "ف"

مستوي 
 الداللة*

العوامل 
 االجتماعية

 2727 6.558 7:9.982 5 7:9.982 النوع

المستوى 
 غير دالة 2.26 ;:299.2 2 :776.59 التعميمي

 غير دالة 5.55 ;575.96 2 :;525.6 التفاعل

 - - 872.585 667 ;;9.:5752 أالخط

 مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد أنو السابؽ الجدكؿ مف يتضح
 يتعمؽ فيما كالزكجات( -النكع )االزكاج درجات متكسطات بيف (4.40) معنكية

 عدـ الجدكؿ نتائج أكدت .المستكل التعميمي لمتغير كفقان  العكامؿ االجتماعية متغيرب
 مستكيات في كالزكجات االزكاج درجات متكسطات بيف إحصائيان  دالة فركؽ كجكد
المستكل  لمتغير كفقان  العكامؿ االجتماعية لمتغير الكمية بالدرجة يتعمؽ فيما التعميـ
 أكدت كالزكجات لؤلزكاج التعميمي كمستكل النكع متغير بيف لمتفاعؿ بالنسبة أما .النكع
 االزكاج درجات متكسطات بيف ان إحصائي دالة فركؽ كجكد عدـ الدراسة نتائج

 ،العكامؿ االجتماعية متغيرب يتعمؽ فيما كالنكع تعميميـ مستكل بيف كالتفاعؿ كالزكجات
 .النكع لمتغير كفقان  كدرجاتيـ
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 االسرة:وتنظيم  لمتغير العوامل االقتصادية بالنسبة -2
 التعميمي لممستوى قاً طب االزواج والزوجات لدرجات( 5×2) التباين تحميل نتائج يوضح( 8) جدول

 ومتغير العوامل االقتصادية

مصدر  المتغيرات
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 "ف"

مستوي 
 الداللة*

العوامل 
 االقتصادية

 272225 9;.52 55:8.525 5 55:8.525 النوع

المستوى 
 غير دالة 2:.2 278.685 2 22;.752 التعميمي

 غير دالة :578 576.226 2 :66.:52 التفاعل

 - - 6225.:65 667 25895.922 الخطأ

 مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد أنو السابؽ الجدكؿ مف يتضح
 متغيرب يتعمؽ فيما كالزكجات( -النكع )االزكاج درجات متكسطات بيف 4.40 معنكية

 كجكد عدـ الجدكؿ نتائج أكدت .المستكل التعميمي لمتغير كفقان  العكامؿ االقتصادية
 التعميـ مستكيات في كالزكجات االزكاج درجات متكسطات بيف إحصائيان  دالة فركؽ
 أما .النكعالمستكل  لمتغير كفقان  العكامؿ االقتصادية لمتغير الكمية بالدرجة يتعمؽ فيما

 تائجن أكدت كالزكجات لؤلزكاج التعميمي كمستكل النكع متغير بيف لمتفاعؿ بالنسبة
 كالزكجات االزكاج درجات متكسطات بيف إحصائيان  دالة فركؽ كجكد عدـ الدراسة
 كدرجاتيـ االقتصادية،العكامؿ  متغيرب يتعمؽ فيما كالنكع تعميميـ مستكل بيف كالتفاعؿ

 .النكع لمتغير كفقان 
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متغير  الذكور واإلناث حسب االسرة بين( يوضح داللو الفروق في االتجاه نحو تنظيم 9جدول )
 ONE WAY ANOVAباستخدام اختبار تحميل التباين األحادي المستوى التعميمي 

مصدر  المتغير
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 "ف"

مستوي 
 الداللة*

 تنظيم االسرة

 272225 2:.55 5279.276 5 2569.222 النوع

المستوى 
 التعميمي

879.:52 2 267.256 56.9: 2.225 

 غير دالة :278 528.276 2 2:2.776 التفاعل

 - - 725.276 667 87:9.226 الخطأ

 مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد أنو السابؽ الجدكؿ مف يتضح
 متغيرب يتعمؽ فيما كالزكجات( -النكع )االزكاج درجات متكسطات بيف 4.40 معنكية

 إحصائيان  دالة فركؽ كجكد عدـ الجدكؿ نتائج أكدت .كالمستكل التعميمي تنظيـ االسرة
 بالدرجة يتعمؽ فيما التعميـ مستكيات في كالزكجات االزكاج درجات متكسطات بيف

 متغير بيف لمتفاعؿ بالنسبة أما .النكعالمستكل  لمتغير كفقان  تنظيـ االسرة لمتغير الكمية
 نتائج أكدتتنظيـ االسرة كالزكجات كاتجاىيـ نحك  لؤلزكاج التعميمي كمستكل النكع

أف ىناؾ فركؽ جكىرية بيف االزكاج كالزكجات كفقان لمتغير المستكل التعميمي،  الدراسة
حيث يرم الباحث أنو كمما زاد المستكل التعميمي لؤلزكاج كالزكجات كانت اتجاىاتيـ 

 . أفضؿنحك تنظيـ االسرة 

بين زيادة الدخل وتنظيم الفرض الرابع " توجد عالقة جوىرية ذات داللة إحصائية 
 األسرة".

تـ حساب معامؿ ارتباط بيرسكف إليجاد العبلقة بيف الدخؿ كتنظيـ االسرة 
 لدل االسر بمجتمع الدراسة.
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 وتنظيم االسرة  الدخلمعامل ارتباط بيرسون بين  (:جدول )

 الدخل             

 تنظيم االسرة

 معامل ارتباط 

 ) بيرسون(

Sig 

 ) الداللة ( 

 *2.25 -2.976 رتباطاال 
 (≤0.00) معنوي مستوى عند دال ( **≤ 0.00) معنوي مستوى عند دال* 

بمغ مستكل  الدخؿ كتنظيـ االسرةأف االرتباط بيف  السابؽيتضح مف الجدكؿ 
، حيث أف قيمة معامؿ االرتباط (4.42)معنكية الداللة اإلحصائية عند مستكل 

 الدخؿى كجكد عبلقة عكسية قكية بيف ، كىذا يشير إل(-4.020)بيرسكف كانت 
 قؿ االتجاه نحك تنظيـ االسرة.  ت الدخؿأنو كمما زاد االسرة بمعنيكتنظيـ 
" توجد عالقة جوىرية ذات داللة إحصائية بين عمل المرأة وتنظيم  الخامسالفرض 

 األسرة".

تـ حساب معامؿ ارتباط بيرسكف إليجاد العبلقة بيف عمؿ المرأة كتنظيـ 
 بمجتمع الدراسة. ة"األسر 

 معامل ارتباط بيرسون بين عمل المرأة وتنظيم األسرة (;جدول )

 عمل المرأة             

 تنظيم األسرة

 معامل ارتباط 

 ) بيرسون(

Sig 

 ) الداللة ( 

 *2.27 2.876 االرتباط
 (0.00) معنوية مستوى عند دالة(           * 0.00) معنوية مستوى عند دالة** 

مف الجدكؿ السابؽ أنو تكجد عبلقة طردية جكىرية دالة إحصائيان عند يتضح 
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كتؤكد نتيجة الجدكؿ السابؽ  ( بيف عمؿ المرآة كتنظيـ األسرة.4.42)معنكية مستكل 
انو كمما اتجيت المرأة نحك العمؿ كمما زاد اتجاىيا نجك تنظيـ اآلسرة حيث جاءت 

دالة عند مستكل معنكية  يكى( 4.120قيمة معامؿ االرتباط مكجبة كبمغت )
(4.42      .) 

الفرض السادس " توجد عالقة جوىرية ذات داللة إحصائية بين التعرض لوسائل 
 اإلعالم وتنظيم األسرة".

تـ حساب معامؿ ارتباط بيرسكف إليجاد العبلقة بيف عمؿ المرأة كتنظيـ 
 بمجتمع الدراسة. األسرة"
 تعرض لوسائل اإلعالم وتنظيم األسرةمعامل ارتباط بيرسون بين ال (52جدول )

 رض لوسائل تنظيم االسرة        التع        

 

 تنظيم األسرة

 معامل ارتباط 

 ) بيرسون(

 

Sig 

 ) الداللة ( 

 *2.27 2.925 االرتباط

 (0.00) معنوية مستوى عند دالة(           * 0.00) معنوية مستوى عند دالة** 

كجد عبلقة طردية جكىرية دالة إحصائيان عند و تأن السابؽيتضح مف الجدكؿ 
كتؤكد نتيجة  .التعرض لكسائؿ اإلعبلـ كتنظيـ األسرة( بيف 4.42)معنكية مستكل 
، تنظيـ األسرةزاد االتجاه نحك التعرض لكسائؿ اإلعبلـ  السابؽ انو كمما زاد ؿالجدك 

ستكل دالة عند م كىي( 4.040حيث جاءت قيمة معامؿ االرتباط مكجبة كبمغت )
 (.      4.42معنكية )
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 خالصة البحث

ظاىرة تنظيـ األسرة في المجتمع الميبي، مف خبلؿ تتبع الشكاىد الكاقعية ل
فإنيا تعكس مدل تأثرىا بالظركؼ المجتمعية شأنيا شأف غيرىا مف ظكاىر البناء 

، عبر مسارات تقميدم إلى حديثانعكاسنا لتحكؿ المجتمع مف  تعداالجتماعي، كالتي 
لتحديث المتكالية، كدخكؿ التكنكلكجيا، كما تبعيا مف عمميات التنمية المتباينة كالتي ا

شممت كؿ مناحي الحياة، بيدؼ تحسيف نكعية حياة أفراد المجتمع، كبمكرت مكاقؼ 
كسمككيات تجاه ىذه الظاىرة، كغيرت مف نمط األسرة في ليبيا مف الممتد إلى النككم، 

ا في كظ  ائؼ األسرة، كآلية اتخاذ القرار فييا.كأحدثت تغيرات أيضن

ككفقنا لنظرية التحديث فإف المجتمعات تنمك مف الشكؿ البدائي التقميدم إلى 
المعقد كالحديث، إلى التحكؿ الشامؿ لممجتمع التقميدم إلى أشكاؿ التكنكلكجيا 
 كالتنظيمات المرتبطة بيا، كذلؾ حسب ما أكده مكر.  فالتكنكلكجيا أدت إلى تغيرات
اقتصادية كاجتماعية في أنساؽ المجتمعات، كعممت عمى إعادة ىيكمة األدكار القديمة، 

 التعميـ كاالتصاؿكأفرزت تغيرات شممت كافة جكانب الحياة في المجتمع، كانتشار 
كاإلعبلـ كالنظاـ األسرم كما إلى ذلؾ. كقد أكد بارسكنز عمى أثر التكنكلكجيا التي 

النمط التقميدم إلى المعقد كالحديث عمى األنساؽ  دخمت المجتمعات كحكلتيا مف
المجتمعية، كعمؿ عمى إحداث تغيرات في النظاـ األسرم، لعؿ أىميا ظيكر نمط 
األسرة النككية الزكاجية كتفتتت مجتمعات القرابة الكبيرة، كعزؿ األسرة النككية عف النسؽ 

ميات التحديث كدخكؿ القرابي. فاألسرة شيدت تغيرات في نمطيا ككظائفيا جراء عم
الميكنة، كما تغيرت أنماط السمطة كالعبلقات الداخمية كالخارجية، حيث تقمص حجميا 
كظيرت اتجاىات جديدة لدل األفراد نحك كافة القضايا كالمساكاة بيف الجنسيف كعمؿ 
المرأة، كقيمة األطفاؿ، كتكمفتيـ االقتصادية، ما أثرتو في السمكؾ اإلنجابي كأدل إلى 

يؿ عدد األطفاؿ، كالمباعدة بيف المكاليد كالمجكء الستعماؿ كسائؿ تنظيـ األسرة. تقم
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كالمجتمع الميبي شأنو شأف باقي المجتمعات التي كاكبت التحديث، كدخكؿ الصناعة، قد 
شيد تغيرات في أكاخر القرف العشريف، نتيجة اكتشاؼ النفط، األمر الذم أدل الرتفاع 

كسائؿ التكنكلكجية الحديثة، كصاحب ذلؾ انتشار التعميـ الدخكؿ كزيادة استخداـ ال
ككسائؿ اإلعبلـ التي أتاحت الفرصة لبلنفتاح عمى الثقافات األخرل، كأحدثت تغيرنا في 
منظكمة القيـ في المجتمع، كأدل إلى اندثار قيـ تقميدية، كاستحداث أخرل تتماشى مع 

 ديمة.التحديث كالتغير، كأدل إلعادة تشكيؿ األدكار الق

كقد انعكست تمؾ التغيرات عمى النظاـ األسرم، كسرعت مف تحكلو إلى النمط 
النككم، كما غيرت في طبيعة العبلقات بيف األفراد كنمط السمطة كاتخاذ القرار، كعمى 
كظائؼ األسرة التي تحكلت إلى مؤسسات المجتمع ما عدا التنشئة كاإلنجاب، كما خمؽ 

ألفراد نحك السمكؾ اإلنجابي، إذ تغيرت القيـ التي تنادم التحديث تغيرات في اتجاىات ا
باإلنجاب الكثيؼ المتكرر، كبالنظرة لؤلطفاؿ، كظيرت اتجاىات تنادم بتككيف أسر 
مكانياتيا المتزايدة مع الزمف، كما ظير  صغيرة الحجـ، لخمؽ مكازنة بيف حجـ األسرة كا 

 ة بيف الكالدات لتقنيف اإلنجاباتجاه يدعـ استعماؿ أساليب تنظيـ األسرة، كالمباعد

في سرعة تقبؿ التغيرات  دكران  -كأحد مؤشرات التحديث -كاف لمتعميـفقد 
األفراد ألىمية الحياة االجتماعية، كخمؽ لدييـ تطمعات نحك  الجديدة، كعمؽ مف إدراؾ

اإلعبلـ أفكارنا جديدة في مجاؿ المساكاة بيف الجنسيف،  حياة أفضؿ، كما حممت كسائؿ
كما أسيـ خركج المرأة لمعمؿ كمساىمتيا في ، تكعية بفكائد األسرة صغيرة الحجـكال

المجتمع، كالتي كانت رىينة بدكرىا اإلنجابي،  دخؿ األسرة عمى تحسيف مكانتيا في
 تشارؾ في اتخاذ كافة القرارات األسرية. كتغير بذلؾ ميزاف القكل في األسرة، فصارت

ميـ مف بيف العكامؿ التي تقكد إلى التحديث، ككفقنا لنظرية التحديث فإف التع
دكرنا في التأثير عمى اتجاىات كسمككيات األشخاص نحك مختمؼ  حيث تمعب

كانتشاره إلى صقؿ الشخصية كجعميا أكثر مركنة كاستجابة  القضايا، إذ يميد التعميـ
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لعالـ كاالستعداد لدخكؿ تجارب جديدة كاالنفتاح عمى ا لمتغيرات العصر، كمسايرة ليا
يؤدم إلى تككيف شخصيات حديثة تقكد  كالتخطيط لمحياة، إضافة إلى أف التعميـ

كقد أكد ليرنر أف التعميـ يعد متغيرنا ىامنا مف المتغيرات التي  المجتمع نحك التحديث.
الحياة االجتماعية كالسياسية كاالقتصادية كالثقافية، فالتحديث  تمعب دكرىا في تحديث
كتتطمب تغيير األنماط السمككية التقميدية كاكتساب  أساليب الحياةعممية تشمؿ تغيير 
فالتعميـ كآلية مف آليات التحديث يعمؿ عمى االرتقاء بكعي األفراد  أخرل أكثر حداثة.
كيعمؿ عمى تنمية اتجاىات حضرية لدييـ، تتعارض مع كؿ ما  تجاه كافة القضايا،

ت بعقبلنية كرشد، كما كيرفع السف عند الختيار القرارا ىك تقميدم، كيجعميـ مييأتيف
أما كسائؿ اإلعبلـ فتعد مف  كيخفض معدالت المكاليد. الزكاج، كيقصر الفترة اإلنجابية

الحياة االجتماعية  آليات التحديث، كمف أبرز المتغيرات التي تقكد إلى تحديث
عات، إذ المجتم كالسياسية كاالقتصادية لممجتمع، حيث يؤدم دكرنا بارزنا في تطكير

نحك يفتح المجاؿ كاسعنا لتدفؽ المعرفة كيعمؿ عمى تعديؿ كتحكيؿ مكاقؼ األفراد 
 .مكاضع التحديث كالتطكير

كقد أسيمت كسائؿ اإلعبلـ في دخكؿ قيـ جديدة إلى المجتمع كحكلتو مف 
إلى مفتكح عمى قيـ التحديث كالتمدف، كغير مف المحددات النظامية  مجاؿ مغمؽ

المجتمع كاألسر إلعادة التفكير في القيـ التي تؤطر لمزكاج،  فعتالخارجية التي د
كالمشاركة بيف الزكجيف في األمكر المتعمقة باإلنجاب  كاإلنجاب، كفي قيـ الحكار

بذلؾ الخيار اإلنجابي في األسرة، كتفتتت بذلؾ  كحجـ األسرة كتكقيت اإلنجاب، كدعـ
فانتشار التعميـ فتح أفؽ أماـ  ، سريةاأل بنى العائمة التي كانت تسكد كافة القرارات

المختمفة، كزيادة مساحة الحرية، كمساكاتيا مع الرجؿ،  المرأة لدخكؿ مجاالت العمؿ
القرار في األسرة، كرسخت قيـ الحكار بيف الزكجيف  كعززت مف دكرىا في عممية اتخاذ

د مف الثقافة كغير مف مكانتيا في األسرة، كزا كالتفاىـ بخصكص القرارات اإلنجابية،
األطفاؿ مراعاة إلمكانيات األسرة،  الصحية لؤلسرة، كرسخ االتجاه نحك تقميؿ عدد
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جديدة في منحيا مكانة كبير  المرأة دكرعمؿ ل كما كاف كمتطمبات تربية األطفاؿ.
مف الخكؼ الذم تعيشو  لمتقميدية، حيث أكسبيا أخرل حديثة كقمؿمنافية لمكانتيا 

شعكرىا باألماف  ح الطبلؽ، أك تعدد الزكجات، بؿ كزاد مفحينما يسيطر عمييا شب
إف تقسيـ العمؿ كالتخصص الميني جعؿ المرأة تصبح امرأة عاممة  عمى مستقبميا.
قطاعات مختمفة، فأصبحت مساىمة في عممية اإلنتاج كالتنمية في  كذات فاعمية في

شكؿ عاـ إحداث تغيرات عمى العبلقات األسرية ب المجتمع، كترتب عمى ذلؾ
المسائؿ المتعمقة باألسرة كما تغيرت  كالمشاركة في ميزانية األسرة، كالمناقشة في

اىتمامات المرأة العاممة، فمـ يعد اىتماميا قاصرنا عمى الشئكف المنزلية كتربية 
 .األطفاؿ، بؿ تعدتيا إلى اىتمامات أخرل تتعمؽ بطمكحاتيا
ؿ سالفة الذكر قد أدت لبركز كبالنظر إلى كضع المجتمع الميبي فإف العكام

كفتحت آفاقنا جمية نحك التحضر كالتمدف، كمكنت األسرة مف السيطرة عمى  قيـ جديدة
الكعي الصحي لدل المرأة كالرجؿ، كمعرفتيـ لكسائؿ تنظيـ األسرة،  حياتيا، كزادت مف

رة، الكالدات، إلحداث مكازية بيف اإلمكانيات المادية، كحجـ األس كبضركرة تقميؿ عدد
مناسبة، كلؤلبناء اىتماـ كتربية كتعميـ مناسب، كلممحافظة  كي يضمف لؤلسرة حياة

 عمى صحة األـ.
كخبلصة لما سبؽ فإف نتائج الدراسة الراىنة قد جاءت مكائمة ألفكار 
كمنطمقات نظرية التحديث االجتماعي، حيث كاف ليذه النظرية الدكر الكبير في ربط 

دكران  كاالقتصادم االجتماعي التغير كالتطكر لمظاىر د كافنتائج الدراسة بفركضيا. فق
 قبؿ مف مدركسة نتاج لخيارات لمصدفة إنما تخضع ال ظاىرة كبيران في جعؿ اإلنجاب

لتنظيـ الحمؿ  كأدل بذلؾ األخرل، الحياتية الخيارات مع تنافس في كأصبح الزكجيف،
 الظركؼ المكاليد، في ضكء بيف زمنية فكاصؿ كترؾ الكالدات عدد كتقميؿ كاالنجاب،

 .المتجددة لؤلسرة كاالحتياجات لممجتمع، كالمتغيرات االجتماعية كاالقتصادية
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 الخاتمة والتوصيات:
 .البحث توصيات

 .دعـ برامج صحة األـ كالطفؿ كتكسيع مجاؿ عمميا في ليبيا كفي مدينة الدراسة -0

حة األـ كالطفؿ تكسيع خدمات الرعاية الصحية األكلية خاصة فيما يتعمؽ بص -2
 .كالبيئة كالتغذية بشكؿ مجاني

نشر الثقافة السكانية مف خبلؿ إقامة الندكات كالمؤتمرات حكؿ السكاف محميا  -2
 .بميبيا

العمؿ عمى نشر الكعي بالخصكبة مف خبلؿ مجمكعة مف الممارسات المستخدمة  -0
التكعية  لتحديد مراحؿ الخصكبة كالعقـ في الدكرة الشيرية لممرأة. كاستخداـ طرؽ

 .بالخصكبة لتجنب الحمؿ، أك لتحقيؽ الحمؿ، أك كطريقة لمراقبة صحة النساء

دعـُ األبحاث الحديثة التي تستند إلى دراسات استقصائّية نمكذجّية عمى المستكل  -2
الكطني لكجكَد ارتباط قكّم بيف حمبلت كسائؿ اإلعبلـ لتنظيـ األسرة كاستخداـ 

 .كـ في المتغيرات االجتماعية كالديمكغرافيةكسائؿ منع الحمؿ، حتى بعد الّتح

كضع برنامج ييدؼ إلى تثقيؼ الّرجاؿ بشكؿ عاـ، كالرجاؿ في سّف اإلنجاب  -1
حكؿ طرؽ منع الحمؿ الحديثة. كيتضّمف القنكات كالمنتجات اإلعبلمية الرئيسّية 

 .مف برامج إذاعّية كمسمسبلت إذاعّية
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 اليوامش والمصادر والمراجع

( الصحة االنجابية " مفيكميا كاىدافيا"، 2400مد سمير& كىبة، عبد اهلل )أبك دينا، أح -0
 االسكندرية، بستاف المعرفة.

(: جغرافية السكاف" أسس كتطبيقات"، االسكندرية، دار المعرفة 2442أبك عيانة، فتحي ) -2
 .019، ص2442الجامعية،

قع، بنغازم، دار الكتاب (: عمـ اجتماع األسرة بيف التنظير كالكا2440األحمر، أحمد سالـ ) -2
 الجديد.

(: اتجاىات نظرية معاصرة في التغير االجتماعي، طرابمس، 2449االحمر، أحمد سالـ ) -0
 منشكرات اكاديمية الدراسات العميا.

(: أثر العكامؿ التنظيمية كاالقتصادية التي تكاجو المرأة االردنية 0992االشقر، أسامة عمر ) -2
 تبة مبتعث لمدراسات كاالستشارات االكاديمية.  في تكلي المكاقع القيادية، مك

(: تغريب العالـ الثالث "دراسة نقدية في عمـ اجتماع التنمية"، القاىرة، 0992التابعي، كماؿ ) -1
 دار المعارؼ.

(: مسيرة تحديث المجتمع الميبي "مكاءمة بيف القديـ كالجديد"، 0992التير، مصطفى عمر ) -0
 بيركت، معيد االنماء العربي.

(: التحديث كتنظيـ األسرة في المجتمع الميبي، رسالة ماجستير غير 0992لثني، محمد )ا -2
 منشكرة، جامعة الفاتح، كمية العمـك االجتماعية، الجماىيرية الميبية.

(: المدخؿ إلى عمـ االجتماع، عماف، 2449الحسف، احساف محمد، األحمد، عدناف سميماف ) -9
 دار كائؿ لمنشر كالتكزيع.

 (: النظرية االجتماعية "اتجاىات أساسية"، مالطا، منشكرات شركة الجا.0992عمى )الحكات،  -04
 (: األسرة في عالـ متغير، االسكندرية، دار المعرفة الجامعية.2402الخكلي، سناء ) -00
(: التغير االجتماعي كالتحديث في المجتمع الميبي، 2442الدليمي، سميماف & محسف، محمد ) -02

 النشر.طرابمس، تالة لمطباعة ك 
 ، بيركت، المكتبة العصرية.2ق(، مختار القامكس، ط0000الرازم، محمد بف أبي بكر) -02
(: المتغيرات االجتماعية المؤثرة في السمكؾ االنجابي 2400العباسي، حميدة عبد السبلـ ) -00

 لؤلسرة الميبية، رسالة دكتكراه، جامعة عيف شمس، كمية
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عائمي، كمية اآلداب، جامعة المنصكرة، (: عمـ االجتماع ال2442القصاص، ميدم محمد ) -02
 اآلداب.

، بنغازم، منشكرات 2(: أسمكب البحث االجتماعي كتقنياتو، ط2442اليمالي، عبد اهلل عامر ) -01
 جامعة قاريكنس.

 (: معجـ مصطمحات العمـك االجتماعية، القاىرة، مكتبة نكر.2449بدكم، أحمد ذكي ) -00
في تنظيـ األسرة الجزائرية، رسالة ماجستير غير  (: دكر التعميـ العالي2442األخضر )زككر،  -02

 منشكرة، الجزائر، جامعة منتكرم، كمية العمـك االجتماعية.
(: عبلقة التحديث بتطكر بنية األسرة الميبية المعاصرة، رسالة ماجستير 2444نكرم )شقبلبك،  -09

 غير منشكرة، جامعة السابع مف إبريؿ، كمية اآلداب، الجماىيرية الميبية.
(: عمـ االجتماع الحضرم، الزاكية، الجماىيرية الميبية، 2444الحسيف )ارة، عادؿ عبد شك -24

 منشكرات جامعة السابع مف إبريؿ.
(: مبادئ عمـ الديمكغرافيا، العراؽ، كزارة التعميـ العالي كالبحث 2440حمادم )عمي، يكنس  -20

 العممي.
بيركت، مركز دراسات الكحدة  االجتماع، ترجمة )فايز الصباغ، (: عمـ2442انتكني )غدنز،  -22

 العربية(.
(: دراسات في التنمية كالتخطيط االجتماعي، بيركت، دار العمـ 0921عاطؼ )غيث، محمد  -22

 لممبلييف.
 (: تاريخ الفكر االجتماعي، االسكندرية، دار المعرفة الجامعية.2442عمي )محمد، محمد  -20
الديمكغرافية بالخصكبة، رسالة (: عبلقة العكامؿ االجتماعية ك 2442عامر )مصباح، نجاة  -22

 ماجستير غير منشكرة، جامعة الزاكية، كمية اآلداب، الجماىيرية الميبية.
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 الممخص:

فيمم الناصر صالح الدين كأحد أىم األفالم في تاريخ  يتناول ىذا البحث
 ،الممثل المصري البارع بدور صالح الدين مظير ذلك وقد قام أحمد، السينما العربية

أما آسيا داغر وىي السيدة المنتجة المعروفة فقد أنفقت بسخاء عمى الفيمم وأخرجو 
 .المخرج الموىوب يوسف شاىين

 .جندي مصري في خمفية الفيمم كعناصر معاونة 420222يضاف الى ذلك شارك 

متخصصين في مجال السينما العربية العديد من النقاد ال لقد صنف
 .اليامة في القرن العشرين أىم األفالم بموضوعية فيمم الناصر صالح الدين كأحد
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Abstract: 

This paper underscores Salah Eddin , the victorious movy film 

as one of the most historical 

Works in the history of the Arabian Cinema. Ahmed Mazhar , 

an exceptional Egyptian actor , played the role of Salah Eddin, Asia 

Dagher , awell – Known female producer , generously produced the 

film and joseph Shahen  

Talentedly directed it. Additionally , Twenty Thousand 

Egyptian soldiers played a vital and 

Memorable background extra role. Many well - Known critics 

in the field of the Arabian films 

Objectively classified Salah Eddin the victorious as one of the 

most important 100 films in The twentietn century. 
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فيمًما تاريخًياا عان السامطان صاالح الادين األياوبي  ؛يتناول ىذا البحث بالدراسة
 . وف والمالبسات التي صاحبت تمثيمو، ويسعى إلى تحميل الظر (3) م(5;33-:335)

نعتمد في المقام األول عمى عدد من المواقع اإللكترونية، خاصة قاعدة بيانات 
جانب من شارك في تمثيل أو إخراج الفيمم  األفالم العربية، وكذلك شيادات متعددة من

المشار إليو؛ لذلك لن يكون توثيقنا بالصورة التقميدياة المعتاادة، بال نتعامال ماع حاوارات 
تم إجراؤىا مع أولئك الفنانين، كما نتجو إلى نقاد ماا ورد فاي الفايمم مان أخطااء تاريخياة 

  .دون أن نقمل من حجم المجيود المضني المبذول فيو
م، أي فاي أخرياات القارن 7;:3بداية السينما العالمية فاي ديسامبر عاام كانت 

عنادما قاماا بتصاميم  ،التاسع عشر الميالدي، من خالل جياود األخاوين لاوميير بفرنساا
( أفاااالم قصااايرة وي شاااك فاااي 32أول آلاااة عااارض ساااينمائي، ومااان خاللياااا تااام عااارض )

ل إمكانيااة مشاااىدة الماليااين محوريااة تمااك الحادثااة الفنيااة فااي تاااريخ اإلنسااانية، ماان خااال
 لمعمل الفني، وايحتفاظ بو في الذاكرة السينمائية العالمية. 

أمااا بالنسااابة لمصااار، فكانااات بداياااة الساااينما فيياااا مااان وجياااة نظااار الااابعض فاااي 
م، ويقاال أن ذلاك حادث بعاد أياام قالئال 8;:3مقيى زوالي باإلسكندرية في يناير عام 

 من ميالدىا عالمًيا في باريس. 
يونياااو  42ذلاااك، ىنااااك مااان يقااارر أن بداياااة الساااينما المصااارية كانااات فاااي  ماااع

م ماااع تصاااوير أول فااايمم تساااجيمي صاااامت تنااااول زياااارة الخاااديوي عبااااس حمماااي 29;3
م(، إلى معيد المرسي أبو العباس باإلسكندرية، ىكذا، فمادينا 36;3-4;:3) (4)الثاني

 ،األول أو الثاااانيم، وسااواء صاااأ الااارأي 29;3 ،م8;:3رأيااين ينحصاااران باااين عاااامي 
( عاًما، فاال نازاع فاي رياادة مصار فاي مجاال الفان 33فالفارق بينيما يسير ي يتجاوز )

 السابع كما يطمق عمى السينما في العالمين العربي واإلسالمي. 
، دون «الناصاااار صااااالح الاااادين»واقاااع األماااار، لاااايس فااااي مقاااادورنا دراساااة فاااايمم 

 التعرض لمظروف السياسية التي صاحبتو. 
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م من خالل تنظيم الضباط األحرار الذي أسسو 74;3يوليو  45ت ثورة قام
في الكمية  Military Historyجمال عبد الناصر، وكان يدرس مادة التاريخ الحربي 

م( 5;33-:335وقد استيوت شخصية صالح الدين األيوبي ) ،الحربية بالقاىرة
 ،يات والستينياترئيس مصر، وتشبو بو من خالل حركة المد القومي في الخمسين

 ومقاومة ايستعمار األوروبي لمعالم العربي خاصة اإلنجميزي والفرنسي. 

وي أدل عمى تأثر جمال عبد الناصر بصالح الدين األيوبي، من قيامو بزيارة 
م، وقد رأت فيو :7;3قبره بدمشق عقب إعالن الوحدة بين مصر وسوريا عام 

 ن فارس عصر الحروب الصميبية. الجماىير العربية الحاشدة صورة حديثة م

م، ;6;3-65;3) (5)ومما يذكر، وقوفو مع الرئيس السوري شكري القوتمي
م( أمام قبر ذلك السمطان وقراءتيما الفاتحة ىناك وتعيدىما برعاية :7;77-3;3

  .الوليدة تحقيًقا لطموحات الشعبين المصري والسوري حينذاك (6)مشروع الوحدة

أخفاااق لعااادة أساااباب لااايس ىناااا مجاااال التفصااايل فيياااا، ولكااان إي أن مشاااروع الوحااادة 
 نوجزىا عمى النحو التالي: 

: تعامل جمال عبد الناصار مان خاالل نائباو فاي ساوريا عباد الحكايم عاامر ماع أولا 
السااوريين عمااى أنياام تااابعين وليسااوا شااركاء حقيقيااين فااي الحكاام عمااى نحااو 

 جعميم ينفرون من الوحدة. 
حياث قامات ىنااك المممكاة  ،ري يربط باين مصار وساورياعدم وجود طريق ب: ثانياا

األردنية الياشمية كدولة حاجزة بينيما وكان ذلاك مان أكبار معوقاات الوحادة 
  .عمى مستوى التواصل الجغرافي

م، التي لام يررحاب بياا فاي ساوريا 83;3: صدور قوانين يوليو ايشتراكية عام ثالثاا
 ر السوريين. وأوجدت غضًبا لدى قطاعات واسعة من التجا
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: تااا مر الغااارب عماااى مشاااروع الوحااادة وساااعيو الحثياااث لمقضااااء عميياااا خدماااة رابعااااا
 إلسرائيل. 

قادة فاي ساوريا ساعت إلاى القضااء عماى الوحادة ن: وجود عدة أسر تجارية متخامساا
 تحقيًقا لمصالحيا. 

 : ايندفاع العاطفي وعدم دراسة مشروع الوحدة دراسة عممية دقيقة. سادساا

-:7;3كماااو إلاااى فشااال الوحااادة التااااي لااام تااادم ساااوى عاااامين فقااااط ) أدى ذلاااك
لاذلك  ،م(، وي ريب في أن ذلاك أصااب طموحاات جماال عباد الناصار فاي مقتال82;3

سعى إلى تمجيد صورتو في العالم العربي، وكان يدرك جيًدا أىمية ساالح اإلعاالم فاي 
ل العربية من المحيط صورة الكتاب، واألغنية، والفيمم السينمائي الذي يطوف كافة الدو 

 إلى الخميج ويدعم مشروعو القومي الوحدوي. 

ىكذا، سعى إلى أن يكون ىناك فايمم عان صاالح الادين األياوبي، بماذاق ناصاري، 
م، وكااان ماان 85;3يرقاادم ماان خااالل دعايااة سياسااية واضااحة لااو، وبالفعاال ظياار الفاايمم عااام 

ر السادات باأمر متابعاة ذلاك جمال عبد الناصر شخصًيا، وقد عيد لمحمد أنو خالل توجيو 
 العمل الفني الضخم الذي سخرت الدولة المصرية إمكاناتيا الكاممة لو. 

، ماان أجاال (7)فااي العاارض التااالي، نقاادم معمومااات أساسااية عاان الفاايمم المااذكور
 إدراك أىم المالحظات النقدية عميو. 

 الفيمم قصة وحوار يوسف السباعي وباإلضافة إليو، ىناك جيد لكل من: 
 )سيناريو وحوار(   عبد الرحمن الشرقاوي 

 )سيناريو(    يوسف شاىين 
 )سيناريو(    محمد عبد الجواد 

 )سيناريو(    عز الدين ذو الفقار 
 )سيناريو(    نجيب محفوظ 
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 أخرجو يوسف شاىين وسااعده سامير نصاري ومحماد عباد الجاواد  ،بالنسبة لإلخراج
  .حظ لمحواروفكري رمزي، كما عمل محمد عمارة كمال

 سيدة اإلنتاج الرفيع» فقد قامت بو آسيا داغر التي حممت لقب :أما اإلنتاج .» 

 فهم كالتالي:  ،أما بالنسبة لممثمين وأدوارهم 
 )صالح الدين األيوبي(   أحمد مظير 

 (8) )عيسى العوام(  صالح ذو الفقار 
 )لويزا(    نادية لطفي 
  (9) )ريتشارد قمب األسد(  حمدي غيث 
 )فيميب أغسطس(   عمر الحريري 
 )زوجة ريتشارد(    ليمى طاىر 

 (:) )عيسى اليكاري(  حسين رياض 
 )فرجينيا(    ليمى فوزي 

 (;) )كونراد دي مونتفرت(  محمود المميجي 
 )الدوق آرثر(   زكي طميمات 
 )والي عكا(    توفيق الدقن 
 (32) )العادل أخو صالح الدين األيوبي(  محمد حمدي 
 )أحد قادة صالح الدين األيوبي(   محمد سمطان 

 )قائد صميبي(   محمد عبد الجواد
 )أرناط( (33) )رينو دي شانيون(  أحمد لوكسر 
 (34) )القاضي الفاضل(  إبراىيم عمارة 
 )القائد الصارم(   صالح نظمي 

 )الرجل الدمشقي(    بدر نوفل 
 )راعية الكنيسة(   إحسان شريف 
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 )أسير صميبي(    عبد العظيم كامل
 )ممثل البابا(    نجيب عبده 

 )مساعد أرناط(   كنعان وصفي 
 )الراقصة الصميبية(    ناىد صبري 
 )الرجل العجوز(    زكي إبراىيم 

 المقدس الصميبية(  ت)ممك مممكة بي  فتوح نشاضي 
 فقام بيا فوزي عطا اهلل : أما الفوتوغرافيا.  

 التصوير:  
 لتصوير( )مدير ا   وديد سري 

 )مصور(  كميميو ستشفممي 
 )مصور(  مسعود حسن 
 )مصور(   روبير سعد 

 وفيما يتصل بالمالبس فعهد بأمرها لكل من:  

 )مصمم المالبس(   ولي الدين سامأ 

 )مصمم أيًضا ليا(   شادي عبد السالم 

 تفيده عبد الرحمن وجبرائيل كراز 

 )تصفيف الشعر(    يونس قاسم 
 د شارك فيهأما اإلنتاج فق:  

 )المنتج األساسي(    آسيا داغر 

 )مديًرا لإلنتاج(  مصطفى عبد المطيف 
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 )مساعد لإلنتاج(   إبراىيم مصطفى 
 بالنسبة لمديكور هناك عدد من المختصين هم:  

 )ميندس لممناظر(   روبرت شار فنبرج 

 )لمديكورات الخاصة(   أنطون بولتيرويس 

 )ميندس لممناظر(   حبيب خوري 

 )لإلكسسوارات(   جبرائيل كراز 

 )مساعد لإلكسسوار(   عجمي عبد الرحمن 

 )لإلكسسوار(   شادي عبد السالم 

 )لإلكسسوار(  ولي الدين سامأ 

 )مساعد إكسسوار(    سعيد عطا 

 )مساعد ديكور(   محمود القرني 

 )مساعد لمديكور(   عثمان حسن 
 أما المونتاج فقد اختص به:  

 )نيجاتيف(    أنجا وميال 

 )مونتير(   رشيدة عبد السالم 

ذا ما اتجينا إلى تنسيق المجاميع والخيول فقد اختص بيا )محمد الجابري(   .وا 

أمااااا الجانااااب الموساااايقي، فقااااد قااااام بالموساااايقى التصااااويرية )أنجمااااو فرانيسااااكو( 
Angelo Francesco  .وىو موسيقار إيطالي بارز 

 ( )أحمد سعد الدين  الموسيقى الشرقية 
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 بالتعاون مع أوركسترا القاىرة السيمفوني والكورال بقيادة )كارلو سافينا(.

سااااتوديو مصاااار وتماااات ايبقاااى أن نااااذكر أن تسااااجيل الفاااايمم وتحميضااااو تاااام فااااي 
  .طباعتو في بريطانيا

إن نظرة متأنية لكافة األسماء الساابقة مان األدبااء والفناانين والاذين شااركوا فاي 
 وىي كالتالي:  ،تكشف لنا عن عدة دييت ،ىذه الممحمة الفنية البارزة

كانااات ىنااااك خطاااة محكماااة مااان أجااال تكاااوين فرياااق عمااال عماااى كفااااءة كبيااارة وخبااارة : أولا 
عريضااة فااي كافااة الجوانااب التااي احتاجيااا الفاايمم بحيااث لاام يرتاارك أي جانااب لممصااادفة، 

نغفال وي  ،وأتصور أن دقة يوسف شاىين الفنياة كاان لياا دورىاا الحاسام فاي ىاذا الشاأن
   .سخاء آسيا داغر وكذلك الدولة المصرية في اإلنفاق عمى الفيمم بسخاء

يطالياااا، وأرمينياااا ،: تنوعاات جنسااايات ذلاااك الفرياااق، فماادينا أفاااراد مااان مصاارثانيااااا  ،ولبناااان، وا 
   .وجميعيم عمموا ضمن عائمة فنية واحدة متناغمة عمى نحو انعكس إيجابًيا عمى الفيمم

 صيات النسائية ممن عممن في الفيمم وىن: : ىناك عدد من الشخثالثاا
 آسيا داغر.  -
  .رشيدة عبد السالم -
  .أنجال وميال -
 تفيدة عبد الرحمن. -
  .ناىد صبري -
 .نادية لطفي -
 .ليمى فوزي -
  .ليمى طاىر -

ولام يكان  ،وي ريب في أن ذلك يؤكد لنا أن ىناك تنوًعا جنسًيا دعام ذلاك الفايمم
 ًيا صرًفا. األمر إبداًعا ذكور 
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( جنادي 42222فإذا أضفنا إلى ذلك كمو، قياام الجايش المصاري بتخصايص )
أدركناااا بالفعاال أنناااا أمااام ممحماااة فنيااة كبااارى عباارت عااان  ،لمعماال فااي الفااايمم ككومبااارس

 توجيات الدولة المصرية حينذاك. 

واقع األمر نحتاج إلى تساميط الضاوء عماى ثاالث شخصايات باارزة عممات فاي الفايمم 
خراًجا ،، تمثيالً المذكور نتاًجا، وىم ،وا     .ويوسف شاىين، وآسيا داغر ،أحمد مظير :وا 

أما أحمد مظير، فيو فنان مصري من أصول شركسية، ولد في حي العباسية 
م الشاااعبية ;3;3م، قبااال عاااامين مااان اناااديع ثاااورة 39;3أكتاااوبر عاااام  :بالقااااىرة فاااي 

عده ابًنا من أبنائيا، فاي تقاديري نالخالدة ضد ايحتالل البريطاني الغاشم لمصر، لذلك 
 أن من عوامل تفوق أحمد مظير في تأدية دوره الرئيسي في الفيمم يعود إلى التالي: 

موىبتااو الشخصااية كفااارس وكفنااان مباادع، ناىيااك عاان خبرتااو خاصااة ماان خااالل  -
  .األفالم التاريخية التي مثميا مع عدد من المخرجين اآلخرين

وقد حارب ىاو  ،م األصمية، إذ وقعت أحداثو في فمسطينمعايشتو لجغرافية الفيم -
  .م:6;3نفسو عمى أرضيا في حرب عام 

براعة يوسف شاىين كمخرج تمكن من إخراج أفضال ماا لادى أحماد مظيار مان  -
  .لحظات إبداعية خاصة، عمى نحو ظير جمًيا في الفيمم

ا أثرىاا الكبيار فاي روح الفريق الواحاد المتنااغم التاي ساادت أثنااء الفايمم وكاان ليا -
 نجاحو الباىر. 

 ،م4224ماايو  :بعد رحمة عطاء فني بارزة، توفي أحمد مظير ياوم األربعااء 
( عاًماااا، ومااان المفارقاااات أن مدفناااو وقاااع فاااي منطقاااة بااااب الاااوزير 6:عااان عمااار بمااا  )

بااالقرب ماان قمعااة صااالح الاادين فااوق جباال المقطاام، وىكااذا، مثاال شخصاايتو حًيااا، ودفاان 
 و الحربية !! بالقرب من عمارت
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أعااوام  9، بعاد 48;3ينااير  47أماا يوساف شااىين، فقاد ولاد باإلساكندرية فاي 
لااذلك نعاده أحااد أبنائياا، وىااو مسايحي كاااثوليكي ألب لبناااني  ،م;3;3مان انااديع ثاورة 

كاثوليكي من مدينة زحمة بسيل البقاع بمبنان، وأم يونانية األصل. ىاجرت عائمتيا إلى 
 ا من الصراعات الطائفية ىناك. م فرارً ;3مصر في القرن 

باإلسااكندرية،  Victoria Collegeدرس يوسااف شاااىين فااي كميااة فكتوريااا 
وفيما بعد، سافر إلى الوييات المتحدة األمريكية حيث أمضى عامين فاي معياد باساا 

وقااد أفادتااو تمااك المرحمااة فااي إدراك  Pasadena play Houseدينااا المساارحي 
ثام عااد  ،القائمة عمى اإلنتاج الضخم إلبياار المشااىدينخصائص السينما األمريكية 

أدراجو إلى مصر، ولديو طاقة كبيرة لمعمل السينمائي من خالل اإلخراج الذي عشقو 
 وأخمص لو تماًما. 

فاااي حاااوار تااام باااين ذلاااك المخااارج الفاااذ والناقاااد الفناااي نبيااال فااارج، وصااادر فاااي كتااااب 
رجااااان القاااااىرة السااااينمائي عااااام حااااوارات سااااينمائية، عمااااى ىااااامش فعاليااااات مي :بعنااااوان
م، أشاااار إلاااى أناااو كاااان متحمًساااا لمغاياااة لممشاااروع الناصاااري عنااادما أخااارج فااايمم 4238

ولاااذلك أخرجاااو بجرعاااة زائااادة مااان اينتصاااار والفخااار الاااوطني  ،الناصااار صاااالح الااادين
، تغيارت رؤيتاو تماًماا إلاى معارضاة م89;3عندما حادثت كارثاة يونياو  والقومي، ولكن

 . (35)ساتو التي أوصمت مصر إلى تمك اليزيمة الفادحةعبد الناصر وسيا

( فيمًمااا طااوياًل منيااا مااا أعتباار ماان أفضاال مااا قاادمت السااينما 49أخاارج يوسااف شاااىين )
   .( أفالم قصيرة وحصل عمى العديد من الجوائز المحمية والعالمية7المصرية، و)

لبااارز عاان رحاال ذلااك الفنااان ا –وبعااض التمثياال  –بعااد تاااريخ فنااي حافاال باااإلخراج 
 ( أعوام من رحيل أحمد مظير. 8م، بعد ):422يوليو عام  49دنيانا في 

أماا آساايا داغاار؛ فقااد ولادت فااي قريااة تنااورين بمبناان حيااث الطبيعااة الساااحرة الخالبااة 
م، وقااد عمماات بالتمثياال ماان قباال 23;3أبرياال عااام  :3التااي تعمقاات فااي وجاادانيا فااي 
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م، ثم ساافرت 44;3عام « ت ظالل األرزتح»سعييا إلى عالم اإلنتاج من خالل فيمم 
م ;3;3ث كانت ىنااك نيضاة فنياة عقاب ثاورة يم ح45;3إلى مصر في العام التالي 

ضااد ايحااتالل البريطاااني الغاشاام ألرض الكنانااة، وصاااحبتيا فااي رحمتيااا أختيااا ماااري 
 وابنتيا ماري كويني، وقد أدركت بفراستيا الفنية أن مستقبميا الفني سيكون فييا. 

بقائياااا فاااي مصااار بأربعاااة أعاااوام، أدركااات بعقميتياااا التجارياااة والفنياااة إمكانياااة  عقاااب
، ولاذلك أسسات الةدخوليا عالم اإلنتاج السينمائي، وي ريب في أنياا كانات صااحبة رسا

( لإلنتاج الفني وايسم نفسو، ي يخماو مان ديلاة تاريخياة مصارية Lotusشركة لوتس )
وكأنياا أرادت القاول أن األفااالم  ،اباد الفراعناةإذ أن زىارة الماوتس نقشات عماى جاادران مع

 فصدق حدسيا !!  ،التي ستنتجيا سيكتب ليا الخمود، وىو ما تم فعالً 

عمى نحو يؤكد  ،ورد قمبي ،وا إسالماه :أنتجت العديد من األفالم الراقية نذكر منيا
 ريادتيا ورقي فنيا وتميزىا حيث لم يكن ىدفيا األول الربأ، بل عشق الفن!! 

بعد رحمة فنية حافمة رحمت تمك الفنانة والمنتجة المبنانية التي تمصارت آسايا داغار 
  .عاًما 7:م عن عمر بم  8:;3يناير  34في يوم 

، الثالثاااة أعاااالم الساااابقين، الممثااال واقاااع األمااار، نحتااااج ىناااا إلاااى عقاااد مقارناااة باااين
الناصر »ذلك الفيمم والمخرج، والمنتجة؛ ألن مثل تمك المقارنة من شأنيا تعميق فيمنا ل

وي ياااازال يجااااذب لااااو ماليااااين  ،الااااذي يتجاااادد حضااااوره مااااع كاااال عاااارض« صااااالح الاااادين
عماى  ،( عاًماا !!79م أي بعاد )85;3المشاىدين عمى الرغم من إنتاجو وعرضو عاام 

 نحو يؤكد لنا أن العمل اإلبداعي يتحدى الزمن عندما يتم إعداده بإخالص وعشق!! 

  :حظات التالية من خالل تمك المقارنة وىي كالتاليفي مقدورنا التوصل إلى المال

م، وولاااد أحماااد 29;3: تقاااارب مااارحمتيم العمرياااة، فقاااد ولااادت آسااايا داغااار عاااام أولا 
أي أنياام ماان  ،م48;3م، أمااا يوسااف شاااىين فولااد عااام 39;3مظياار عااام 

وكاااان ذلاااك مااان عوامااال تقااااربيم  ،م42األولاااين مااان القااارن موالياااد العقااادين 
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 ن إغفال روح العصر ذاتو الذي عاشوا فيو. الفكري والفني دو 
: األعالم الثالثة من نطااق جغرافاي واحاد ىاو باالد الشاام ومصار، عماى نحاو ثانياا

، وىاااي الرابطاااة الجغرافياااة Syro-Egypt« الشامصااار»أكاااد محورياااة فكااارة 
والتاريخيااة بااين اإلقميمااين المتجاااورين عبااار عصااور التاااريخ قااديًما ووسااايًطا 

إلى مصر في إحاداث  –عموًما  –ل ىنا أىمية مقدم الشوام وحديثًا، وي نغف
 نيضة فنية غير مسبوقة منذ القرن التاسع عشر. 

: ثالثاتيم قااموا بأعماااليم الفنياة مان مصار حيااث كانات قماب المشاروع العربااي ثالثااا
وألفاااات نظاااار القااااارئ ىنااااا إلااااى أن  ،القااااومي الوحاااادوي خااااالل تمااااك المرحمااااة

ىااي المصاادر الثاااني لالقتصاااد المصااري صااناعة السااينما فااي مصاار كاناات 
بعااد القطاان، خاصااة مااع الاادور الاااوطني الخالااد الااذي قااام بااو طمعاات حااارب 

 .م( رائد تمصير ذلك ايقتصاد63;3)ت

: من المالحظ أن اثناين مان الثالثاة أعاالم كاناا يادينان بالمسايحية الكاثوليكياة رابعاا
سايحية مارونياة وآسيا داغار. واألخيارة وصافت بأنياا م ،يوسف شاىين :ىما

، فقااد دان مساايحيي لبنااان، أمااا أحمااد مظيااروىااو المااذىب الااذي ساااد لاادى 
باإلسالم عمى نحو أكد لنا أىمية فكرة المواطنة مع تعدد األديان، فالدين هلل 
والوطن لمجميع من خالل خصوصية مصر التاريخية الفريدة. حيث تمصر 

تحاربيااااا اآلن  كاااال ماااان يقاااادم إلييااااا ويصاااابأ جاااازًءا ماااان شااااعبيا، وىااااي فكاااارة
ييااادد مجتمعاتناااا العربياااة حالًياااا التياااارات السااامفية المتشاااددة وىاااي أخطااار ماااا 

سارائيل  وتجعميا تعود قروًنا من التخمف إلى الاوراء فاي وقات يتقادم الغارب وا 
  .قفزات نحو المستقبل

، عان ذكرياتيماا بشاأن (36)ونادياة لطفاي ،من خالل ما ذكره كل من يوساف شااىين
 الدين، يمكن استخالص اإلشارات التالية:  فيمم الناصر صالح
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 .( جنييًاااا مصااارًيا57222ًرا قااادره )رصااادت مؤسساااة دعااام الساااينما لمفااايمم مبمًغاااا كبيااا -
كناااا لقيماااة الجنيااااو ( جنييًااااا مصااارًيا ماااع إدرا87222وسااااىمت آسااايا داغااار بمبمااا  )

 ،( مميار جنييًاا32وىناك من يقرر أن ذلك المبم  يساوي حالًيا ). المصري حينذاك
مما أكد لنا ضاخامة الميزانياة التاي رصادت لاو وكانات مان أىام عوامال نجاحاو، مان 

 خالل كونو فيمًما تاريخًيا. 

التاي امتمكات إرادة قوياة، واقتنعات باالفيمم لاذلك ي نغفل ىنا الحديث عن آسيا داغر 
حياث  ،«بالتجرباة اإلنتاجياة المريارة»أنفقت عميو بسخاء، وقاد وصافت تجربتياا معاو 

من ىيئة دعم السينما، وقامات بارىن عماارة تمتمكياا، ويقاال أناو تام الحجاز استدانت 
 ،عمى أثااث بيتياا وكاذلك شاركتيا عماى نحاو أدى إلاى تورطياا فاي أزماة مالياة كبيارة

وحرصاات عمااى تقااديم كاال مااا  ،وىااو أماار يؤكااد لنااا كيااف أنيااا كاناات صاااحبة رسااالة
ربيااة ماان أوسااع األبااواب تممااك ماان أجاال تحقيقيااا، وبالتااالي دخماات تاااريخ السااينما الع

  .كما أسمفت اإلشارة من قبل« سيدة اإلنتاج الرفيع»واستحقت لقب 

م، وىو العام التالي مباشرة إلعالن ;7;3كان من المفترض بدء تصوير الفيمم عام  -
الوحااادة باااين مصااار وساااوريا، وتقااارر أن يعياااد بإخراجاااو لعاااز الااادين ذو الفقاااار؛ وىاااو 

  .قةمخرج خبير أخرج عدة أفالم ساب

أن عاز الادين ذو الفقاار توفااه اهلل  ،قررت الفنانة نادية لطفي في أحد حواراتياا الصاحفية
ألمار يسااير إذ  ،إي أن ىاذا الارأي جانبااو الصاواب ،فاتم إساناد العماال إلاى يوساف شاااىين

م، وىو عاام عارض الفايمم، واألرجاأ أن مرضاو قاد 85;3رحل ذلك المخرج البارز عام 
فيمم، واختمط األمر عمى الفنانة المذكورة التي كانت تتحادث حاديث منعو القيام بإخراج ال

الااذكريات، فتزاحماات عمييااا بعااض األمااور التااي ماان الممكاان تصااحيحيا ماان خااالل النقااد 
 التاريخي الموضوعي. 

م، حياث كاان قاد مار عاام كامال دون أن تقاوم 82;3ثارت أزمة خاصة باالفيمم عاام  -
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من مشااىده!! ومان المفتارض أن فيمًماا بياذه  المنتجة آسيا داغر بتصوير أي مشيد
كانت مؤسساة الرئاساة تنتظار ظياوره كاي ياؤدي دوره  ،الخصوصية الفنية والسياسية

 المنشود. 

سعت مؤسسة دعم السينما إلى مقاضاة آسيا داغر من خالل وجود الشرط الجزائاي 
تيًرا فااي العقااد المباارم معيااا، وتاادخل األديااب نجيااب محفااوظ الااذي عماال حينااذاك سااكر 

لممؤسساة لمناع مقاضاااتيا، ومنحياا ميمااة جديادة وىااو ماا تام فعاااًل عماى نحااو أكاد لنااا 
 حكمتو وقدرتو عمى حل تمك األزمة المبكرة.

تااردد الفنااان أحمااد مظياار فااي قبااول تمثياال دور صااالح الاادين، وعاان الفنانااة المشااار  -
 –إدراكاو  إلييا أوضحت أن تعميل ذلك شاعوره باأن الادور أكبار مناو، إي أن األرجاأ

قمااب األسااد، أكباار ماان حجاام دور صااالح الاادين، أن حجاام دور ريتشااارد  –كمااا قياال 
  .وبالفعل تم تعديل السيناريو عمى نحو شجعو عمى ايشتراك في الفيمم

( كماااا ردد الااابعض، خاصاااة أن العاااام 7( أعاااوام ولااايس )6اساااتغرق تصاااوير الفااايمم ) -
ماع آسايا داغار، وكاان العمال شااًقا األول لم يتم تصوير شايء فياو بعاد توقياع العقاد 

خاصااااة أن تصااااويره تاااام فااااي صااااحراء العباسااااية، وقااااد خاااارج بالصااااورة المتقنااااة التااااي 
نشاااىدىا الياااوم وتتعجاااب كياااف تاام إنتااااج فااايمم فاااي السااتينيات يمثااال تماااك اإلمكاناااات 

 الضخمة التي يحتاجيا بالفعل الفيمم التاريخي الناجأ. 

ريتشاارد قمااب األساد، ولكاان نظاًرا ينيماكااو  كاان مان المقاارر قياام رشاادي أباظاة باادور -
بإنتاج أحد أفالمو، لذلك اعتاذر عان ايشاتراك فاي الفايمم، وتام المجاوء لحمادي غياث 
وكان قد درس فن التمثيال فاي فرنساا، فاأعطي الفايمم قيماة باارزة حتاى أن ىنااك مان 

ن كان ذلك الرأي مختمف في أمره.   يقرر تفوقو عمى أحمد مظير في التمثيل وا 

أدرك يوسااف شاااىين، أىميااة تاادريب الممثمااين فااي ىااذا الفاايمم التاااريخي الضااخم، وقااد  -
أقرت الفنانة نادية لطفي أنيا قرأت بعمق العديد من المؤلفات التاريخية عن صاالح 
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الدين األيوبي، وقد أعانيا عماى ذلاك شاادي عباد الساالم، مينادس الاديكور المثقاف، 
عماى ركاوب الخيال وممارساة لعباة الشايش  ( أشاير فاي التادريب8كما أنيا أمضت )

وأقاارت بااأن ذلااك المخاارج البااارز، جعاال فريااق العماال أشاابو بعائمااة واحاادة  ،)المبااارزة(
 متناغمة عمى نحو انعكس إيجابًيا عمى العمل من خالل روح الفريق. 

ألىمية القراءة عن الفايمم الاذي ياتم تمثيماو، يدل ذلك عمى إدراك ممثمي ذلك العصر 
اعااة الممثاال صاااحب الثقافااة الواسااعة فااي تقمااص الاادور الااذي يمثمااو، وماان نظااًرا لبر 

الممكن ايفتراض أنيا قرأت عدًدا من المؤلفات العربياة التاي كانات قاد صادرت قبال 
، وعباد المانعم (38)، ومحماد فرياد أباو حدياد(37)مثل ما ألفاو عماي بيماي ،م85;3عام 
لفو كل مان ساتانمي لاين باول ، واإلنجميزية في صورة ما أ(:3)، وعمي بيومي(39)ماجد

Stanley Lane-Poole (3;) والساااير ساااتيفن رنسااايمان ،Sir Steven 
Runciman (42) وبالفرنساااااااية ىنااااااااك ماااااااا ألفاااااااو رينياااااااو جروسااااااايو ،Réne 
Grousset(43) . 

يمثل ذلك القول شيادة ميمة لمجيل الجديد من الممثمين الشبان الذين عماييم القاراءة 
 ية. العميقة دعًما لموىبتيم الفن

عقاااب تصاااوير مشااااىد قميماااة مااان الفااايمم، أظيااار مااادير الرقاباااة محماااد عماااي ناصاااف  -
إلاااى حااادوث أزماااة كبيااارة كاااادت  ،اعتراضاااو عماااى السااايناريو ورفضاااو، وقاااد أدى ذلاااك

تعصاااف باااالفيمم وىاااو فاااي بداياتاااو األولاااى، وقاااد اعتقاااد ذلاااك المااادير أن السااايناريو ي 
ياا الفايمم، كماا أن ىنااك إغفااًي األىداف الوحدوية التاي يساعى إلييصل إلى مستوى 

لمجانب السياسي واإلنساني لدى صالح الدين، وذكر أن القصة ضعيفة، بل طالب 
 Robertبإحضاااار خبيااار أجنباااي ليعياااد كتاباااة السااايناريو مثااال روبااارت أنااادروز 

Andrews  وا إسالاماه»الذي كان قد كتب من قبل فيمم.» 

ساايا داغاار، ويوسااف شاااىين يتعااامالن وجاادنا آ ،أمااام ىااذا التعناات ماان جانااب الرقابااة
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كمااا  ،معيااا بحكمااة ودىاااء، فأكاادا عمااى أنيمااا ساايقومان بااإجراء التعااديالت المطموبااة
ي أمار بتصاوير الفايمم وتام ذسعيا إلى تدخل وزارة الثقافة في صورة ثروت عكاشة ال
وتسااااجيل تصااااوراتو، كمااااا أن  ،تكميااااف األديااااب يوسااااف جااااوىر بمطالعااااة الساااايناريو

ينما، اتجياات إلااى أن يااتم تشااكيل لجنااة عميااا تقااوم بقااراءة ساايناريو مؤسسااة دعاام الساا
 الفيمم، وقد تكونت من كل من: 

محماااد رجاااائي، حسااان حمماااي، أحماااد بااادرخان، يوساااف الساااباعي، نجياااب محفاااوظ، 
  ، يحيى درويش، محمد عمي ناصف.يوسف جوىر

تااوت عمااى عنااد مطالعااة ىااذه األسااماء البااارزة لكبااار األدباااء، والفنااانين؛ نجااد أنيااا اح
مااان كتاااب السااايناريو مثااال نجياااب محفاااوظ وصااااحب القصاااة األصااامية وىاااو يوساااف 

وكااااذلك ماااان مثاااال الرقابااااة وىااااو محمااااد عمااااي ناصااااف، وي ريااااب فااااي أن  ،السااااباعي
 اجتماعيم أثرى الفيمم بصورة أو بأخرى وأنيى النزاع. 

ًياا ىكذا، أمكن التوصل إلى حل عممي من أجل إنقاذ الفيمم، كما ي نغفل دوًرا محور 
م( الذي ي يكتاب تااريخ الثقافاة فاي 4234قام بو الوزير المستنير ثروت عكاشة )ت

 م، بدون تناول دوره المحوري في النيوض بيا. 74;3مصر في ظل ثورة 

تبقى زاوية ميمة فيما يتصل بالجانب الفني لمفيمم، إذ أن الفنان أحمد مظير، الاذي 
ياتااو فااي تمثياال ذلااك الاادور الااذي قااام باادور صااالح الاادين األيااوبي، تحاادث عاان ذكر 

اشاااتير باااو فااااي تااااريخ السااااينما العربياااة، فااااأظير ضااايقو لعاااااممين، األول ألناااو جاااااء 
كدعاية واضحة لجمال عبد الناصر حياث تام تصاوير صاالح الادين عماى أناو بطال 

يوسف شاىين « وديكتاتورية»قومي عروبي، والعامل الثاني تمثل في دقة وانضباط 
غيياار المشاايد ماارات عدياادة عمااى نحااو أرىقااو، وي نغفاال ىنااا الااذي كااان يطمااب منااو ت

ذلك المخرج البارز، أكدوا تمك الزاوية فاي عمماو كمخارج مالحظة أن من تعامل مع 
 يسعى إلى اإلتقان من أجل خروج العمل عمى أفضل صورة. 
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تم ايتفاق عماى تصاوير الفايمم ساكوب ألاوان، وكانات أحادث تقنياة حيناذاك فاي عاالم  -
، وكاااال ذلااااك يؤكااااد لنااااا الطمااااوح الكبياااار آلساااايا داغاااار لموصااااول بااااالفيمم إلااااى السااااينما

المساااتوى العاااالمي، وىاااذا ماااا حااادث فعااااًل، حياااث شااااركت باااو فاااي مساااابقة األوساااكار 
العالمية، مما دل عمى أننا أماام منتجاة طموحاة ترياد الخاروج مان دائارة المحمياة إلاى 

 العالمية. 

يولياو  6التي جارت وقائعياا فاي  (44)يني نغفل ىنا مالحظة أن تصوير معركة حط -
م، قاااد كمفااات إنتااااج الفااايمم نفقاااات باىظاااة مااان خاااالل أعاااداد المماااول والااادروع 33:9

 والسيوف والمالبس وغيرىا. 

( دقيقة، وليست :39كانت مدة عرضو ) ،م85;3فبراير عام  47عرض الفيمم في  -
 ( ساعات كما تصور البعض. 5)

تتمثال فاي األخطااء التاريخياة التاي وقاع  ،ى الفايمممع ذلك، فإن الم خذ الرئيسية عما
فيياا كتااب السايناريو، ماع تقاديرنا التاام لمكاانتيم األدبياة، وكاان األجادر بالقاائمين عمااى 
الفاايمم عرضاااو عماااى أحاااد كباااار المااؤرخين المتخصصاااين فاااي تااااريخ الحاااروب الصاااميبية 

م( ;422ر )توتاريخ صالح الدين األيوبي عمى نحو خاص مثل العالمة سعيد عاشو 
 أستاذ العصور الوسطى ب داب القاىرة. 

 أما تمك األخطاء، فتتمثل في التالي: 

تاام تناااول موضااوع الفاايمم ماان خااالل البعااد القااومي العروبااي، وفااي ىااذا قوليااة أوًي: 
واضاااحة خدماااة لااارئيس مصااار الراحااال جماااال عباااد الناصااار، وىكاااذا ورد تعبيااار 

 سمطان العرب ي سمطان المسممين. 

ظير في الفيمم، عيسى العوام، وىو الفادائي البحاري عماى أناو مسايحي عماى  ثانًيا:
الاارغم ماان إقاارار المصااادر بأنااو ماان مسااممي الساااحل، وماان الواضااأ تماًمااا أن 
الياادف ماان ذلااك، اإلشااارة إلااى تعاااون المساايحيين الشاارقيين مااع المسااممين فااي 
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ماااااة مواجياااااة الغااااازو الصاااااميبي، وفشااااال الحركاااااة الصاااااميبية فاااااي اساااااتقطابيم خد
 ألطماعيم ويستثنى في ذلك مواراتو لبنان. 

، وىاو ماا خاالف الواقاع التااريخي حياث «والاي عكاا الخاائن»ثالثًا: أشار الفيمم إلاى 
م( 4;33-;:33نعماام أن حاااكم عكااا خااالل أحااداث الحممااة الصااميبية الثالثااة )

م، ىااو 3;33إلااى  ;:33وخاصااة أثناااء حصااارىا المرياار أثناااء المرحمااة ماان 
م(، وىااو المجاىااد البااارز الااذي عماال وزيااًرا 3423)ت (45)قراقااوشبياااء الاادين 

لصااالح الاادين األيااوبي، وىكااذا تأكااد لنااا أن رؤيااة القااائمين عمااى الفاايمم لاام تكاان 
 صائبة في تمك الناحية. 

في الفايمم ي أسااس تااريخي لياا، ونفاس األمار « فرجينيا»رابًعا: ىناك من قرر أن 
، أو فرساااااان المستشااااافى الاااااذين عرفاااااوا قائااااادة ايساااااتباليين« لاااااويزا»يقاااااال عااااان 
 .Hospitalliers، وبالفرنسية Hospitallersباإلنجميزية 

خامًسااا: ورد فااي أحااد مشاااىد الفاايمم، قيااام صااالح الاادين األيااوبي بالااذىاب شخصااًيا 
إلااااى ريتشااااارد قمااااب األسااااد لعالجااااو!!، وىااااو أماااار أبعااااد مااااا يكااااون عاااان الواقااااع 

جو، كما أن ذلك السمطان، عندما مارض التاريخي، إذ لم يمتق ايثنان وجًيا لو 
عااااادوه اإلنجميااااازي المااااادود فاااااي يافاااااا، أرسااااال إلياااااو طبيباااااو الخااااااص موساااااى بااااان 

م( لعالجاااو، فاااي لفتاااو إنساااانية فريااادة ي 3426)ت Maimonides (46)ميماااون
نظيااار لياااا فاااي تااااريخ العالقاااات باااين الشااارق والغااارب فاااي العصاااور الوساااطى، 

 خاصة عصر الحروب الصميبية. 

( عاًماااا ماان عااارض فاايمم الناصااار صااالح الااادينن 64ر ىنااا، أناااو بعااد )جاادير بالاااذك
عااام  Kingdom of Heavenظياار فاايمم مممكااة السااماء  ،ليوسااف شاااىين كمخاارج

من إخراج ريدلي سكوت، وقد كتب السيناريو ولياام موناىاان، ومثال فياو دور  .م4227
وارزازات  مساااعود، وقاااد تااام تصاااويره فاااي صاااحراء نالبطولاااة أورينااادو وايفااااغرين وغساااا
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بااالمغرب، ومااع ذلااك يظاال فاايمم الناصاار صااالح الاادين لااو بريقااو المتجاادد بعااد عشاارات 
 األعوام من عرضو مما أكد تفرده!! 

ي ريااب فااي أن ذلااك يؤكااد لنااا كيااف ي ياازال تاااريخ صااالح الاادين األيااوبي يااداعب 
 خيال الفنانين والمخرجين من أجل تناول تاريخو حتى عمى المستوى العالمي. 

 البحث إلى عدة نتائج تجمل عمى النحو التالي:  خمص
م( فااي عااالم السااينما 5;33-:335: ظياار ايىتمااام بصااالح الاادين األيااوبي )أولا 

العربيااة منااذ سااتينيات القاارن الماضااي ماان خااالل فاايمم الناصاار صااالح الاادين 
وبالتاالي تأكاد لناا تنااول تاريخاو لام يكان فقاط مان  ،م85;3الذي ظيار عاام 
األدبااي كقصااص وروايااات وأعمااال مساارحية، وكااذلك الكتابااة خااالل التااأليف 

بااال أيًضاااا مااان جاناااب الساااينما التاااي يشااااىدىا مئاااات  ،التاريخياااة األكاديمياااة
 الماليين خاصة عندما يكون الفيمم مترجًما إلى اإلنجميزية كمغة عالمية. 

: تأكد لنا أن ذلك الفارس البارز من عصار الحاروب الصاميبية، صاار بالفعال ثانياا
م، وي تازال ىنااك 5;33تنبض بالحياة، إذ رحل عن دنيانا عام  (47)أسطورة

 أعمال إبداعية عديدة تتناولو. 

: كشف البحث من شخصية نساائية لبنانياة تمصارت ىاي آسايا داغار امتمكات ثالثاا
عزيمة الرجال، واستطاعت أن تقادم لمساينما العربياة عادًدا مان أرقاى األفاالم 

مكساااب الماااادي الااارخيص،ن بااال كانااات صااااحبة اليادفاااة، ولااام تبحاااث عااان ال
وىااي تؤكااد لنااا أن مصاارنا دوًمااا حبمااى بالمخمصااين وىااو تتشااابو فااي  ،رسااالة
ماااع األميااارة فاطماااة بنااات الخاااديوي إساااماعيل التاااي  –ماااع الفاااارق  –دورىاااا 

أقاماات جامعااة القاااىرة بماليااا الخاااص وباعاات مشااغويتيا الذىبيااة ماان أجاال 
 ذلك اليدف القومي الكبير. 

: عمينااا عناااد تقيااايم الفاايمم الماااذكور. عميناااا أي نساامط األضاااواء عماااى الممثماااين ارابعاااا
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( ألف من جنود الجايش 42البارزين فقط، بل عمى الكومبارس الذين بمغوا )
المصااري، وىااؤيء كااان لياام دورىاام البااارز ماان خااالل المجموعااات الضااخمة 

ود التي شكمت جيش صالح الدين وكذلك جيش الصاميبيين، وأىمياتيم كحشا
 بشرية وكذلك براعة من أداءىم من أجل ظيور الفيمم عمى أفضل صورة. 

 ذلك عرض ألىم النتائج التي توصل إلييا البحث. 



 2222 يونيه –السبعون و  السادس العدد            واألربعون الثامنةالسنة  –مجمة بحوث الشرق األوسط 

Forty - eighth year - Vol. 76  June  2022 26 

 الهوامش
 

 عن صالح الدين األيوبي أنظر:  (3)
اليوسفية، تحقيق جمال الدين الشيال، ط. القاىرة ابن شداد، النوادر السمطانية والمحاسن 

  م.;422م، وتحقيق أحمد أيبس، ط. دمشق 86;3
S. Lane-Poole, Saladin and the Fall of Kingdom of Jerusalem, Kuala Lumpur 

2007. 

A. Ehrenkreutz, Saladin, New York 1972.  

A.M. Eddé, Saladin, paris 2011.  

P.H. Newby, Saladin in his Times, London 1983.  

S.Diane, Saladin Noble peince of Lslam, London 2002.  

J. Man, Saladin, the Life, the Legend and the Islamic Empire, London 2015. 

  .عن عباس حممي الثاني، أنظر: الموسوعة الحرة )الوكيبيديا( (4)
 أنظر:  ،عن شكري القوتمي (5)

لمطيف يونس، شكري القوتمي، تاريخ أمة في حياة رحيل، ط. دمشق، عبد اهلل الخاني، عبد ا
م، يوسف الحكم، سورية واينتداب الفرنسي، ط. 4225جياد شكري القوتمي، ط. بيروت 

 م. 5:;3بيروت 
 عن الوحدة بين مصر وسوريا، أنظر:  (6)

م، :;;3م، ط. القاىرة :7;3-65;3مقدمات الوحدة المصرية السورية  ،إبراىيم محمد إبراىيم
، 6يوليو جمال عبد الناصر األوراق الخاصة، ج 45عاًما عمى ثورة  82ىدى عبد الناصر، 

 ط. القاىرة.  ،الوحدة بين مصر وسوريا
(5)  A. Gharib, Remembering Ahmed Mazhar: the Kinght of Egyptian cinema, 

Ahramonline, 26 September 2020. 

 ،نادية لطفي ،أنظر: محمد سميمان ،من المعمومات التي أوردتيا الفنانة نادية لطفيكما أفدت 
 م. 4223، يناير 46الناصر صالح الدين فيمم األزمات والمشاكل، جريدة البيان، عدد 

مع ذلك، فإن ما أوردتو الفنانة المذكورة، كان بمثابة حديث الذكريات، وقد تقدمت في العمر، 
ما ورد عمى لسانيا بالتصديق الكامل، لذلك تمت مناقشة آرائيا بالنقد لذلك ي يؤخذ كل 

التاريخي الموضوعي، باإلضافة إلى سنوات السينما: الناصر صالح الدين، جريدة الشرق 
  .م4242يونيو  34( عدد 37394األوسط، العدد )

 عن عيسى اليكاري، أنظر:  (8)



 أ.د. محمد مؤنس عوض                      « الناصر صالح الدين»ضواء عمى فيمم أ من تاريخ السينما العربية 

Forty - eighth year - Vol. 76  June 2022 27 

 

، ط. بيروت 5ان، تحقيق إحسان عباس، جإبن خمكان، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزم
. ليمى عبد الجواد، أضواء عمى األكراد اليكارية عصر صالح :;6ص-9;6م، ص:9;3

-375م، ص96;3(، عام 83جامعة القاىرة العدد ) -الدين األيوبي، حوليات كمية اآلداب
 . 383ص

 ريتشارد قمب األسد، أنظر:  (9)
Ambroise, the Crusade of Richard Heart of Lion, trans. R.C. Hubert, New 

York 1943.  

R. Pernoud, Richard Coeur de lion, paris 1988.   

J Flori, Richard the Lion heart King and Kinght, London 2006. 

 م. 4233عمي رمضان، ريتشارد قمب األسد فارس أوروبا األول، ط. الجيزة 
 أنظر:  ،عن عيسى العوام (:)

م، ;422شداد، النوادر السمطانية والمحاسن اليوسفية، تحقيق أحمد أيبس، ط. دمشق بن ا
، جمال الدين الشيال، الجاسوسية في حروب بني أيوب، ضمن كتاب 358ص-357ص

، محمد مؤنس عوض، 97ص-96م، ص86;3دراسات في التاريخ اإلسالمي، ط. بيروت 
م، ط. القاىرة 35، 34، في القرنين معجم أعالم عصر الحروب الصميبية في الشرق والغرب

 . 568ص-567م، ص4237
 عن كونراد أوف مونتفرت أنظر:  (;)

P.A. Williams, " The Assassination of Conrad of Montferrat: Another 

Suspect?", T. XXVI, 1970, PP. 381-389. 

ب دراسات م( نشأتو وأىدافو ونيايتو، ضمن كتا;:33-33:9حسين عطية، قومون صور )
، عالء النحاس، :44ص-399م، ص4222في تاريخ الحروب الصميبية، ط. اإلسكندرية 

دور أسرة مونفرات في الصراع الصميبي اإلسالمي في الشرق األدنى اإلسالمي، رسالة 
 . ::4ص-6;م، ص4236جامعة دمنيور عام  –كمية اآلداب  ،ماجستير غير منشورة

 الدين أنظر:  عن العادل أبو بكر شقيق صالح (32)
 ،، محمود الحويري423ص-9;3، ص9بن خمكان، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، جا

 ،م، وليد ىادي العيساوي2:;3العادل األيوبي صفحة من تاريخ الدولة األيوبية، ط. القاىرة 
-3396ىا/837-;78الممك العادل سيف الدين أبو بكر وجيوده في بناء الدولة األيوبية 

 م. 4238، رسالة ماجستير غير منشورة جامعة آل البيت عام م:343



 2222 يونيه –السبعون و  السادس العدد            واألربعون الثامنةالسنة  –مجمة بحوث الشرق األوسط 

Forty - eighth year - Vol. 76  June  2022 28 

 

 عن رينو دي شاتيون )أرناط( أنظر:  (33)
Peter of Blois, Passio Regnaldis, P.L., 207, 1904, cols. 957-976.  

G. Schlumberger, Renauld de Chatillon Prince d' Antioch, paris 1933.  

B. Hamilton, Reynald of , The Elephent of Christ, S.C.H., 15, 1978, PP. 97-

108.  

م، رسالة ماجستير غير 33:9-3375أميرة مصطفى يوسف، أرناط حاكم أنطاكية والكرك من 
 م. 6:;3منشورة، كمية التربية لمبنات بجدة عام 

 عن القاضي الفاضل أنظر:  (34)
م، 2:;3براوي، ط. القاىرة القاضي الفاضل، إنشاءات القاضي الفاضل، تحقيق فتحية الن

م، ىادية دجاني 4227دراسة وتحقيق عمي نجم عيسى، ط. بيروت  ،رسائل القاضي الفاضل
م، ودوره 3;33-3353ىا/8;7-748شكيل، القاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني 

م، أحمد أحمد بدوي، القاضي 5;;3التخطيطي في دولة صالح الدين وفتوحاتو، ط. بيروت 
م، عبد الرحمن عطا اهلل، رسائل القاضي الفاضل، ;7;3سة ونماذج، ط. القاىرة دراالفاضل 

 م، 4233دراسة تحميمية، ط. القاىرة 
N. Helping, Al-qadis Al Fadil der Wezir Saladin, eine Bibliographie, Berlin 

1909. 

يدان، موقع نقاًل عن حسام فيمي، عبد الناصر صالح الدين، ما لم يخبرنا بو يوسف ز  (35)
 م. 4242/;/;4إضاءات 

عن المعمومات المشار إلييا الخاصة بالفيمم أنظر: الموسوعة الحرة )الوكيبيديا( وقاعدة بيانات  (36)
 األفالم العربية. 

م )في األصل أطروحة دكتوراه 4242أنظر: عمي بيمي، صالح الدين األيوبي، ط. القاىرة  (37)
 يد األدب العربي طو حسين(.من الجامعة المصرية أشرف عمييا عم

م، صالح 49;3نظر: محمد فريد أبو حديد، صالح الدين األيوبي وعصره، ط. القاىرة أ (38)
م )من الواضأ تعديل عنوان الكتاب :7;3ط. القاىرة  ،الدين البطل الذي انتصر عمى الغرب

سرائيل ودحره عام   .م(78;3 عقب العدوان الثالثي عمى مصر من جانب بريطانيا وفرنسا وا 
 م. 84;3أنظر: عبد المنعم ماجد، الناصر صالح الدين يوسف األيوبي، ط. بيروت  (39)
م. )في األصل 74;3ط. القاىرة  ،عن ذلك أنظر: عمي بيومي، قيام الدولة األيوبية في مصر (:3)

 رسالة عممية من جامعة القاىرة تحت إشراف أ.د. محمد مصطفى زيادة(. 



 أ.د. محمد مؤنس عوض                      « الناصر صالح الدين»ضواء عمى فيمم أ من تاريخ السينما العربية 

Forty - eighth year - Vol. 76  June 2022 29 

 

 عن ذلك أنظر:  (;3)
S. Lane- Poole, Saladin and the Fall of Kingdom of Jerusalem, London 1898.  

 .)كتاب قديم متجدد األىمية(
(20)  S. Runciman, A History of the crusades, 3 Vols., London 1955. 
(21)  R. Grousset, Histoire des croisades, 3 Vols., paris 1940.  

 عن معركة حطين أنظر:  (44)
 .;9ص-97ن شداد، النوادر السمطانية والمحاسن اليوسفية، تحقيق جمال الدين الشيال، صبا

B.Z. Kedar, the Horns of Hattin, Proceedings of the second conference of the 

Society for the Study of the crusades and the latin East, Jerusalem and Haifa 2-

6 July 1987, Jerusalem 1992. 

 )وقائع مؤتمر دولي عن عركة حطين عقد في إسرائيل( 
D. Nicolle, Hattin 1187, Saladin's Greatest Victory, Oxford 1997.  

م، ;:;3مجموعة من الباحثين، حطين صالح الدين والعمل العربي الموحد، ط. القاىرة 
ندوة حطين  ،نم، مجموعة من الباحثي::;3يوسف سامي اليوسف، حطين، ط. دمشق 

م، نور الدين حاطوم وعادل زيتون، 9:;3بمناسبة مرور ثمان قرون عمى حطين، ط. دمشق 
م، 9:;3م، ط. دمشق 33:9يوليو  6الموافق  7:5ربيع الثاني  46ذكرى معركة حطين 

تيسير خمف، وقائع الفتأ الصالحي واسترداد بيت المقدس من الفرنجة الصميبيين، ط. الشارقة 
م، طو 84;3ية القوصي، معركة حطين، ووحدة الصف العربي، ط. القاىرة م. عط4236

. عبد 3:4ص-387م، ص77;3(، بغداد 54أحمد، معركة حطين، المجمة العسكرية، العدد )
ت، شوقي أبو خميل، حطين بقيادة -المطيف حمزة، صالح الدين بطل حطين، ط. القاىرة ب

د، معارك العرب الحاسمة، ط. بيروت م، صبحي عبد الحمي4227صالح الدين، ط. دمشق 
 . 432ص-3:7م، ص8:;3

 عن بياء الدين قراقوش أنظر:  (45)
إبن مماتي، الفاشوس في حكم قراقوش، ضمن كتاب عبد المطيف حمزة، حكم قراقوش، ط. 

قراقوش، ط. ، بسام عبد الوىاب، 6;ص-3;، ص6وفيات األعيان، ج ،القاىرة، إبن خمكان
(، 3ة، بياء الدين قراقوش الوزير المفترى عميو، الدارة، العدد )م، عفاف صبر 4;;3بيروت 
 م. ;:;3(، عام 35السنة )

 عن موسى بن ميمون أنظر:  (46)



 2222 يونيه –السبعون و  السادس العدد            واألربعون الثامنةالسنة  –مجمة بحوث الشرق األوسط 

Forty - eighth year - Vol. 76  June  2022 32 

 

 ،ت، شرح أسماء العقار-اي، ط. القاىرة بترين، تحقيق ىا. أئموسى بن ميمون، ديلة الحا
نباء في طبقات م، ابن أبي أصيبعة، عيون األ;5;3تحقيق ماكس مايروىوف، ط. القاىرة 

، القفطي، إخبار الحكماء 7:5-7:3م، ص87;3األطباء، تحقيق نزار رضا، ط. بيروت 
، إسرائيل ولفنسون، موسى بن ميمون، حياتو ;42ت، ص-بأخبار العمماء، ط. القاىرة ب

م، حسن حسن كامل، موسى بن ميمون وآراؤه الكالمية والفمسفية، 58;3ومصنفاتو، ط. القاىرة 
م، محمد أحمد عبد القادر، مالمأ الفمسفة المشائية بين إبن رشد وموسى بن 9;;3ط. طنطا 

موسى بن ميمون م، أماني يوسف أحمد، دراسة تحميمية لكتاب 3;;3ميمون، ط. اإلسكندرية 
م، حسن ;:;3جامعة القاىرة عام  –ديلة الحائرين، رسالة ماسجتير غير منشورة، كمية اآلداب 

، بنوه الفكر :37م، ص93;3إلسرائيمي، أطواره ومذاىبو، ط. القاىرة ظاظا، الفكر الديني ا
، موسى بن ميمون 45ص-;3م، ص7;;3مارس  ،(442الييودي لإلسالم، الفيصل، العدد )

، موسى بن ميمون والفقو ;6ص-67م، ص7;;3(، أبريل 44والمسممون، الفيصل، العدد )
 . 45ص-;3م، ص7;;3(، يونيو 445الييودي، الفيصل، العدد )

M. Meyerhof, Essays on Maimonides, New York 1940. 

B. Lewis, "Maimonides, Lionheart and Saladin", E.I, Vii, 1964, PP. 750-774.  

M. R. Cohen, the Burdensome Life of a Jewish Physician and Communal 

Leader: A Geniza Fragment from the alliance Israelite Universelle Collection, 

J.S.A.I, 16, 1963, PP. 125-136. 

 عن أسطورة صالح الدين األيوبي أنظر:  (47)
أحمد درويش، صورة صالح الدين األيوبي في اآلداب األوروبية الوسيطة، ط. القاىرة 

م، كارول :5;3م، والتر سكوت، الطمسم، ت. محمود محمود محمد، ط. القاىرة 4239
عام حطين صالح الدين  22:ح الدين تطور أسطورة غربية، ضمن كتاب ىيمنبراند، صال

 . 332ص-8;م، ص;:;3والعمل العربي الموحد، ط. القاىرة 
S. Lane-Poole, Saladin and the Fall of Kingdom of Jerusalem, Kuala Lumpur , 

PP.345-367.  

M. Jubb, the Legend of Saladin in Western Literature and Historiography, 

New York 2000. 

 )أطروحة دكتوراه لممؤرخة األمريكية مارجريت جوت عن أسطورة صالح الدين(.


