
 ر في أقسام كليات اآلدابمقترح لتدريس )التربية السكانية ( كمقر

 بالجامعات الليبية والتربية

فائزة عبدالسالم ونيس البريدان ــ كلية آداب الخمس ــ جامعة المرقبد . 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المقدمة:

التربية السكانية برنامج تعليمي  يتيتا الملياد لدةااية اعواياك السيكانية في   يت      

وتعيددت متياهيم التربيية ،  المشيكالتالبيئات بهدف غرس القيم واالتلاهيات زاا  تلي  

السكانية من بلد آلخر تبعاً الختالف المشكالت السكانية والظواهر السكانية زاافة زلي  

قافية ناهي  عن اخيتالف التلسيتة وال  ،مستوى الوع  بالمشكالت السكانية من بلد آلخر

.االجتماع والسياا  و والعامل الديموغراف  واالقتصادي

امية السيكان وتيداعياتها في  أات مين القيرن المااي  ، وميا تتياقم ف  نهايية السيتي ي 

 للداللية علي  البيرامج التي  م ظهيوة مصيحلا لالتربيية السيكانية العالم ، فتا الباب أميا

قتصادية وحلم السكان ونموهم وغيرها.واالجتماعية واالتهتم باللوانب الديموغرافية 

عام متعاةف عليه عل  ملردة ذات متهوم ت صب حود برامج  البرامج ت تل  وكان   

تحيييوة المشيييكالت السيييكانية ، تو يييل ووميييا الوقيييت  والعيييالم المسيييتويين القيييوم  

المختصون ف  ملاالت علم السكان والتربويين زل  تحديد بعض المتاهيم الت  تتحياب  

 .1لة ياة العائلية ف  الم اهج التربويوالعائلة واللوانب المتعلقة بالح ما مصالا الترد

حيددوها ،  انية ، ومحاولة بليو  اعهيداف التي أدةاكاً م هم للقضايا والمشكالت السك   

يمكيين تحديييد مليياالت التربييية فيي  نوعييية الحييياة فيي  الملتمعييات ، تغيييرات  وزحييدا 

وانيب كانية ف  بليد ميا بحليم ونوعيية الظيواهر السيكانية وتتاعالتهيا المتعيددة ميا جالس

تحدييد هذا يشلع ا علي  ،  جتماعية السائدةدية واالقتصاوالظروف االالحياة اعخرى ، 

المتاهيم الخا ة بالتربية السكانية ، ومين ميم يمك  يا تحدييد الملياالت الرئيسيية للتربيية 

شيكل خيا، ، حيي  لعرب  بشيكل عيام والملتميا الليبي  بالسكانية الت  تالئم الملتما ا

أدخلت ف  م اهلها برامج  ة الت من الدود العربيالقت هذه المتاهيم ترحيباً لدى الك ير 

التربية السكانية .
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هييم مظيياهر التلديييد التربييوي والتحييدي  فيي  العملييية أتعتبيير التربييية السييكانية ميين " 

ايياليب جديييدة وأهييداف جديييدة لعييال  مشييكالت عنهييا تقييدم محتييوًى جديييداً ب  ؛ييية التربو

وتدةيبيه علي  تكيوين اتلاهيات زيلابيية تمك يه تتعل  بوجود اإلنسان وةفاهيته وتربيته 

وتبيادد اعدواة وجلسيات اياليب  عدييدة م يل الم اقشيات ييتم هيذا ب . من حل المشكالت

لمييدان ، كيرجرا  االيب البح  العلمي  ازاافة زل  تعودهم مماةاة أ .يرة العمل القص

  .2لاتتادة م ها واال اتبانات وتدوين مالحظات وتتريغهامقابالت وتحبي  ا

يكتسبها الحيالب والخبيرات التي  يميرون  لومات الت كل ذل  يساعد عل  توظيف المع

 بها ، مما يلعل للتربية السكانية دوة ف  ز الح التعليم وتلديده.

جتماعييية ة فيي  مختلييف اللوانييب ال قافييية واالدوة كبييير فيي  الت مييية الشييامل لللامعيةو   

ذليي  ميين انية وال تسييية ، والمه ييية والسييك قتصييادية واعم يييةواال ةوالصييحية والسيااييي

قدمه من برامج ومقرةات دةااية مت وعية و ياملة ذات عالقية بت ميية وعي  ت خالد ما

ائهيا عبير اليدوةات والمياتمرات م ات السيكانية ايوا  قبيل الخدمية أو طلبتها  بالمشيكال

 ، مشيكالتيام الدةااية ووةش العمل ، من خالد ت مية مداةكهم بهيذا ال يوك مين الواع

 ذات العالقة بصحة واالمة الملتما . ومختلف القضايا

عيين جتماعييية ، التيي  تييامر بشييكل كبييير فيي  اعوايياط اال تعييد اللامعيية المااسيية اعهييم

الييذين بييدوةهم يتواعييون عبيير سيي وية ععييداد كبيييرة ميين الحلبيية ، مخرجاتهييا الطرييي  

 زل  اآلخرين . مااسات الدولة ، معلمين ومر دين وم قتين ي قلون خبراتهم

تحتيا  زلي  اللامعية  من أهم المشيكالت  الملتمعيية التي  عليه.. فرن المشكلة السكانية  

 .كافة نواح  الحياة  كل يتت  ما حاجات الملتما ف  لت مية وع  طلبتها بش

 يلي : يتمحور دور الجامعة في ما

 .هم ف  ت مية الملتماكوادة علمية تس تخريج اللامعة-1

ن السكان هم جوهر وهيدف عيية عالقة بالمشكلة السكانية ع ه  لملتمع خل  وع  -2

 عملية ت موية.

دوة المييالا التربييوي وأعضييا  هيئيية التييدةيس ذوي الخبييرة والميياهلين فيي  نقييل  -3 

 وتو يل المعلومات زل  طالبهم بمختلف الحرق.

 للتعرف عل  مياعقد اللامعة للدوةات وزقامة الماتمرات وال دوات ووةش العمل ، -4

 يستلد من مشكالت اكانية ف  الملتما .
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 : البحث شكلةم 

ايتراتيليات التي  يمكين لللامعيات عل  زلقا  الضو  علي  أهيم اال يعمل هذا البح     

ت ميية وعي  طالبهيا بالمشييكالت السيكانية في  الملتميا الليبي  ، ميين ل ايتخدامهاا الليبيية

د الدةاايية ، وتحيياو  كانية وعالقتهييا بالت ميييةخييالد التعييرف عليي  طبيعيية المشييكلة السيي

 ت  :آلاإلجابة عن التساؤد ا

 دوة اللامعات الليبية ف  ت مية وع  طالبها بالمشكالت السكانية ؟ ما -

 تية :آلعائلة ااهذا السااد  عن ويتترك

 ؟كيف نش ت التربية السكانية وما محتواها وملاالتها وما أهدافهاــ  1

 تربية السكانية بالبرامج التربوية اعخرى؟عالقة ال ماــ 2

 ؟ هتمام بتدةيس التربية السكانية ف  المرحلة اللامعيةاال أت  بدمــ 3

 الدود العربية؟ زدةا  برامج التربية السكانية ف  ماه  معوقاتــ 4

 :أهمية البحث 

 كميين فيي  مسيياعدة المهتمييين بمليياالت التخحييير التربييوي بضييروةة ت البحههث هميتهه أ   

مام الباح ين أدةااية ف  اللامعات وفتا الملاد تضمين المتاهيم السكانية بالمقرةات ال

الوع  الملتمعي  لحلبية اللامعيات ،  بت ميةللتعرف عل  مواوعات جديدة لها عالقة 

 تهتم بمواوك التربية السكانية.    ندةة الدةااات والبحو  الت زلزاافة 

 أهداف البحث :

 يلي :يهدف البحث إلى ما 

 محتواها وملاالتها وأهدافها . التربية السكانية   ش ت  / التعريف ب1

 /  بيان عالقة التربية السكانية بالبرامج التربوية اعخرى .2

 /   رح بداية  االهتمام بتدةيس التربية السكانية ف  المرحلة اللامعية .3

 الدود العربية ./  التعرف عل  معوقات زدةا  برامج التربية السكانية ف  4

 منهج البحث:

 ية السييكانمتهييوم التربييية الميي هج الو ييت  التحليليي  فيي  دةاايية  ت الباح ييةااييتخدم   

 والتعرف عل  طبيعة المشكالت السكانية .

 : مصطلحات البحث

توعية المتعلمين   ب نها نشاط تربوي يهدف زل"سكو يعرفها اليونالتربية السكانية : -1

السكانية ونتائلها بغية تكوين مواقف عقالنية والوكيات ة يدة لديهم ب اباب الظواهر 
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بما يخدم الت مية الشياملة ويسياعد علي  تحسيين نوعيية ، ، كلما واجهتهم مشكلة اكانية 

  .8ل "الحياة للترد واعارة والملتما

وجا  تعريف المكتب اإلقليم  لليونسكو للم حقة العربية   امال حيي  عبير ع هيا "     

و خليي  تلاهييات أوتكييوين اال ملموعيية اللهييود التربوييية التيي  تشييمل تقييديم المعيياةف

ف  قضية العمران البشيري ،  ولةا  مواقف زيلابية مسالمهاةات ف  ابيل الو ود زل

السيكان  والتحيوير االجتمياع   نحالقياً مين زدةاا العالقيات المتبادلية بيين ال ميووذل  ا

  .9مستوى الترد "لقتصادي بهدف زيلاد الحياة ال وعية الت  تلي  باإلنسان عل  واال

مييين  التربيييية السيييكانية ب نهيييا عبييياةة عييين" برنيييامج تربيييوي يضيييم العدييييد فر  عيييوت     

ب داآلكليييات ا الملتمييا بشييكل عييام وطلبيية ختصا ييات يهييدف زليي  تمكييين  ييرائااال

تلاهييات السييكانية المختلتيية وبالتييال  بشييكل خييا، ميين اكتسيياب  المتيياهيم واال والتربيية

قيد تيواجههم في   ية التي زكسابهم الوكاً عقالنياً يمكي هم مين مواجهية المشيكالت السيكان

 حياتهم العملية مستقبالً وكيتية التعامل معها.و ،حياتهم اعارية 

ةتبحيت بوجيود مشيكالت ا "سكو ب نها عباةة عنيعرفها اليون المشكالت السكانية :-2

  اييتمراةاً معهييا ب ييوك ميين الواقعييية والتح يية وااإلنسييان تحتييا  ميين اإلنسييان أن يتعامييل 

جتماعيييية وا تصييياديةقباعتباةهيييا ع ا ييير لسياايييات ت ميييية البقائيييه وةفاهيتيييه ، وذلييي  

  .10وايااية "ل

غيير واايحة المالميا تواجيه مواقيف  عين كالت السكانية ب نها عبياةةعرف المشوت      

اللامعات  ف  ليبيا ف  مختليف نيواح  حيياتهم ، وتحتيا  ب ب والتربيةكليات اآلدا طلبة

جتماعيييية يموغرافيييية واالدال كافييية وأبعادهييياملاالتهيييا  عيييد ايييكان  زلييي  حليييود ذات ب  

 ية.قتصادالوالسيااية وا

 الدراسات السابقة:

أن المشييكلة السييكانية تم ييل أولوييية  وأكييدت  2004:  المصييباح ل جييا ت دةااييةو  ــييـ

ملحة ف  القضيايا الوط يية عي بليد ، وهي  أحيد الهميوم الرئيسيية لل ظيام لتعليمي  ، لميا 

يمتلكييه هييذا ال ظييام ميين زمكانيييات كبيييرة  فيي  تشييكيل الييوع  الوااييا وزيليياد اتلاهييات 

تربويية زيلابية نحوها ، وف  مقيدمتها قيدةة المدةايين والميدةبين علي  فهيم أدواةهيم ال

  4والمعرفية تلاه القضايا السكانية لتحقي  أهداف الت مية الشاملة.ل
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تحلييل محتيوى الكتيب المدةايية في   م  وفيهيا تيم2006 نوفيل وآخيرون ،ل  ـــ دةااة 

ملاد التربية السكانية ف  مرحلة التعليم ال يانوي ، كيان لكتيب اللغرافيية نصييب يربيو 

تحليل المحتوى مم زدةا  المتاهيم والمواايا  % ، اةتكز التحليل عل  طريقة18عل  

السييكانية فيي  مصييتوفة يمكيين خاللهييا زدةاا وجييود المتيياهيم بحسييب الكتيياب والييدةس 

والصتحة ، واات دت الدةااة زل  مراجا اكانية وومائ  دولية وزقليمية واايعة ال يرا  

  5العلم  والتربوي .ل

أوايا فيهييا أهييم أهييداف   2009 ييالا معواييه عييام لوفي  دةاايية مميييزة قييام بهيا    

المتعلقية بخحير الت ميية في  الدولية ،  م التربية السكانية معاييرها اوا  التربويية م هيا أ

كذل  خصائص التربية السكانية ، وكيتية تحوير الم اهج ، وتلياةب بعيض اليدود في  

هذا الملاد ، وةكز عل  محتوى م هج التربية السكانية ف  مختليف المراحيل التعليميية 

 علي  موايوعات م هيا التتاعيل بيين ال ميو يام ها التعلييم الليامع  اليذى يحتيوومن 

السييكان  واعنشييحة البشييرية وأااايييات علييم الييديموغرافيا ، ونميياذ  ال مييو السييكان  

  6والخصوبة ومستقبل السكان العالم .ل

ميين أهييم الدةااييات الحدي يية التيي  اهتمييت بواييا   2009 :الكبيسيي  لوتعييد دةاايية    

التربييية السييكانية فيي  العييراق ومييدى واييوح قضيياياها لييدى مدةايي  التعليييم ال ييانوي ، 

و تهم  ريحة اكانية تربوية واعية ، وما هي  دةجية زلميامهم بمتاهيمهيا ومهياةاتهم ب

التدةيسيييية ، واقترحيييت الدةااييية ملموعييية مييين التو ييييات موجهييية زلييي  اليييوااةات 

والمااسات ذات العالقة ، أبراها زدخاد بيرامج التربيية السيكانية بصيوةة ةايمية في  

  .7الم اهج التعليمية وخا ة التعليم ال انوي.ل

هتمييت بتييدةيس مقييرة التربييية السييكانية فيي  اممييا اييب  يتضييا قليية الدةااييات التيي    

اللامعات ، ةغم دوة التربية المهم ف  عال  ظاهرة ال قص أو الزيادة ف  عيد السيكان 

طلبية كلييات اآلداب   تاهيم ايكانية ، وزمياةة وعيمن خالد تضمين الم اهج الدةااية م

 السكانية . والتربية بالذات نحو المشكالت
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 محاور البحث

 المحور األول :

 التربية السكانية : نشأت  ـــ 1

سكان ف  نعقدت لل ة الع دما ا 1935كانية ف  السويد عام جا  أود اهتمام بالتربية الس

نختياض عيدد باملحوظا يهيدد  نختاااا تاض معدد المواليدنخهذا البلد لدةااة ظاهرة ا

وبعيد دةاايات مستتيضية للل ية السيكان  ، وليناليدى المسيا ماة ذل  قلقًيالسكان ، وقد آ

 أو ت بما يل  :

 اعطتاد. نلابالزوا  وز  تشليا الشباب عل -

ت مية الشعوة الوط   لدى أب ا  الشعب نحو مستقبلهم وةفاهيتهم عين طريي  وايائل  -

 . اععالم

 قتصادي للشعب وتحسين أحواله المادية .تحقي  اعمن االجتماع  واال -

 ت ظيم حملة تربوية لتوايا اعهداف والواائل المتعلقة بالمس لة السكانية. -

، حين 1938-1937عام  تكرةت هذه الظاهرة ف  الواليات المتحدة اعمريكية خالد 

د التربيية دخياقترح خبيرا  السيكان اا، في الموالييدنختياض معيدد ادلت الما رات علي  

بقصيد أن تصيبا الميداةس مصيدة وعي   1943وكيان ذلي  عيام  السكانية ف  التعلييم ،

 اه القضايا السكانية .لأكبر ت

ا ت كييد علي  ايروةة ما تحوة أبعاد المشكلة السكانية ف  الواليات المتحدة  اة ه ا

 السكانية ف  الم اهج الدةااية. دخاد التربيةز

  عالميية فينشيحة التربويية واإلاادت اع مين القيرن المااي ، وما بدايية الخمسيي يات

العائل  حكومية موجهة للمتزوجين تدعوهم زل  التخحير برامج حكومية وغير   وةة

اييتعماد واييائل ت ظيييم نليياب ، وذليي  باق يياعهم بالحييد ميين اإلز، وتوعييية المييواط ين و

 نلاب .إلاعارة من ختض معدد ااعارة ، و رح المزايا الت  تعود عل  

عن  ؛را  السكان من وجهة نظر خبغير أن هذه البرامج لم ت ت بال تائج المرجوة 

دخاد ااةعت اله د زل  زمعتقدات والتقاليد عميقة اللذوة ؛ حي  بال دمتت اك يرا ما 

 لتلبين وكوةيا الل وبية وتايالندها ا، وتلت1969كانية ف  مداةاها عام التربية الس

ا وف  وغيرهكولومبيا و يل   ، وف  أمريكا الالتي ية ف  كل منوالصين واندونيسيا 

 المكسي  .أمريكا الواح  و
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 األمم المتحدة والتربية السكانية :ــ 2

بدوة ف  دعم أنشحة وبيرامج التربيية السيكانية ، سكان حدة لليقوم   دوق اعمم المت   

وذل  بتدبير التمويل الالام لهيذه اعنشيحة . وعميل الدةاايات السيكانية في  الك يير مين 

 وتقديم المعونة الت ية والعي ية.دود العالم ال امية 

 1976اتشياةي للتربيية عيام جتمياك اسكو ف  هيذا الملياد فعقيد أود اي اةكت اليون   

، بعميل  1986والمياتمر العيام  –تتيويض الملليس الت تييذي مين نتيس العيام   ب ا  علي

وم م ظميية التربييية والعليي –سييكو ياليون تهماييأالدةااييات وتقييديم الخبييرة الت ييية ، كمييا 

ود ماتمر ااتشاةي للخبرا  والمع يين بالتربيية السيكانية أف  االهتمام بعقد  –وال قافة 

  .1978 وآخر ف  عام 1976عام 

يية السيكانية وأهيدافها في  قليميية حيود التربز حلقية نقياش ذل  الملاد عقيدف   وتالها   

  يلابيية عليزعلي  انعكاايات   دةت الحلقية تقرييرا ب يا أو؛ 1970تايالند  ل بانكوا 

 .ت شير دوة التربية السكانية ف  دود العالم ال ام  

عقييد عييدد ميين الميياتمرات بالتربييية السييكانية ب ا، فيي  اهتمامهييسييكو ياليون توااييتمر   

 يدةت  العدييد مين أدن ، وواالجتماعات االقليمية ف   ييل   والسي غاد ومصير واعة

قليمي  للتربيية السيكانية في  ايبتمبر زعقد اجتمياك  –اعةدن  –وف  عمان التو يات ، 

  .عن اليونسكون و اةكت فيه الدود العربية ومم ل 1988

سيكو ، المياتمر اليدول  للتربيية السيكانية يها اليونتعقيد ومن الماتمرات الدوليية التي    

 .1993ريل ف  اب–تركيا  –والت مية ف  محلا القرن الحادي والعشرين ف  ااح بود 

 : السكانية محتوي التربيةــ 3

ليياالت اعحيييا  انية عليي  متيياهيم جغرافييية وبيئييية ، زاييافة لمتحتييوي التربييية السييك    

الم زلييي  واالجتمييياك والدةاايييات قتصييياد والعليييوم التحبيقيييية والحبيييية واال قتصيييادواال

وهيذا ، السيكانية، وكل هذه العليوم تم يل القاعيدة المعرفيية للتربيية وال تسية  جتماعيةاال

، والتربييية أهمييية التربييية السييكانية ليييس فقيير بال سييبة عقسييام كليييات اآلدابياكييد عليي  

  11ل اب  ذكرها . الت  ولك ها تدخل أيضاً ف  ملاالت العلوم
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 مجاالت التربية السكانية :ــ 4

 تشمل التربية السكانية الملاالت اآلتية : 

م ييل معييدالت المواليييد  ،يت يياود الظييواهر السييكانية الييذىمليياد دي اميكييية السييكان ـييـ 1

الهرم السكان  والك افة والوفيات والخصوبة ومتواحات العمر ومواوعات الهلرة و

المواييوعات فيي  عاليية وتوايييا السييكان والزيييادة الحبيعييية .... اليي ، وتييدمج إلونسييبة ا

 حصا  والرياايات .مواد اللغرافيا واإل

دات والتقاليييد الخا يية وتشييمل العييا، و السييكان  ميي مليياد عوامييل الييتحكم فيي  الـييـ 2

  ال اليييذكر علييي  االن ييي  ، وعيييادات اليييزونلييياب فييي  الرييييف والحضييير ، وتتضييييباإل

اييرة وتييدمج هييذه المواييوعات فيي  علييوم االجتميياك واللغرافيييا ق وحلييم اعوالحييال

 واالقتصاد. الملتما والبيئةو

قتصيادية واالجتماعيية السيكان  وتشيمل اآلمياة االالمترتبة علي  ال ميو  ملاد اآلماةــ 3

عليز الخيدمات التي  تقيدمها الدولية  ، وميدى كتايية أو الم عكسة عل  اعارة والملتما

علم  -التاريخ -العلوم السياسية

 السكان
 

 
 القانون

األنثروبولوجيا 
 السكانية

جتماعالعلم ا  
 علم النفس

الدراسات 
السكانية كقاعدة 
معرفية للتربية 

 السكانية

 العلوم اإليكولوجية
 العلوم البيولوجية
 العلوم الطبية

قتصاداال  
 الجغرافيا

 العلوم
الصحة  –التغذية 

 ....الخ
االقتصاد 

 dالمنزل
 التربية الدينية

محتويات 

التربية 

فيالسكانية  الدراسات  
جتماعيةاال  

 الرياضيات
 التاريخ
 الجغرافيا
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وميدى عليز اعايرة ، وتيوفير فير، العميل ف  ملاالت اعاكان ومياه الشرب ال قيية 

وهييذه المواييوعات ية عليي  المسييتوي الالئيي  ، الكبيييرة عيين تييوفير احتياجاتهييا اعااايي

  يا والصحة العامة وغيرهاطاة مواد العلوم واللغرافزخل ف  تد

الموايييوعات الخا ييية نلييياب والتكيييامر البشيييري ويشيييمل إلملييياد فسييييولوجيا اـيييـ 4

بيياعجهزة الت ااييلية ع ييد الييذكر واعن يي  وأعييراض البلييو  وحييدو  الييدوةة الشييهرية ، 

وتكييون البويضييات ع ييد اعن يي  والحيوانييات الم وييية ع ييد الييذكر ، والييزوا  والحييالق 

نلياب ، إلاليب ت ظيم اعارة والتحكم ف  ااوالحمل ومراحل تكوين الل ين وأ والتلقيا

 يمكن دملها ف  مادة اعحيا  .هذه المواوعات 

ب االيب التخحيير للمسيتقبل وأمير ذلي  في  اعايرة   ملاد التخحير للمستقبل ويع ــ 5

تخياد يلياد الحليود وازوتقييم الموقيف و والدولة وتدةيب الحالب عل  دةااة المشكالت

ن تحصييل عليي  حاجاتهييا الضييروةية أم ااييب ميين أجييل أاييرة اييعيدة تسييتحيا القييراة ال

 ويسر . بسهولة

بييالتعرف عليي  السياايية القومييية للسييكان التيي   وتع يي  ، مليياد السيااييات السييكانيةـييـ 6

تحققيه هيذه  ت تهلها الدولة ، وخححها وبراملها وتحوةها ف  مراحلها المختلتة ، وميا

 الحكومية أو اعنشحة اعهلية . جرا اتإلنلااات اوا  من خالد از السيااة من

 اييت ماةب ايياليب اال  ويع يي ،السييكانية عليي  التييرد واللماعييةمليياد أميير الظيياهرات ـيي 7

نتلييياة السيييكان  فييي  نوعيييية البشييير مييير االأاةد الحبيعيييية والبشيييرية ، واعم يييل للميييو

، وأمر المشكلة السكانية في   نختاض ال مو السكان ، أو العكس  بال سبة الوخصائصهم

ناحييية وااييتقراة حكومييات بلييدان العييالم ال ييام  وانعكيياس ذليي  عليي  العييالم المتقييدم ميين 

 الدود ال امية من ناحية أخري .

 أهداف التربية السكانية :ــ 5

 أهداف بعيدة المدى : ــأوال 

 أو خاةجها فيما يل  : تربية السكانية اوا  داخل اللامعةيمكن تلخيص أهداف ال 

والعواميل السكانية والمشكالت المتعلقية بهيا مية معاةف ووع  الشباب بالمسائل ت ــ 1

ة اتلاهيات ال ميو بميواةد البيئية الت  تيامر وتيتحكم في  ظياهرة ال ميو السيكان  . وعالقي

 مكاناتها . ونوعية البشر وقدةتهم عل  اات ماة مواةد بيئتهم.زو
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نلاب بحي  تكون حياة اعارة متواانة لية والوكية بال سبة لإلتكوين  اتلاهات عق ــ2

 صلحة اعارة والملتما .بين حلمها ومواةدها بما ف  ذل  م

السيكانية  اكتساب مهاةة التخحيير واتخياذ القيراة في  الوقيت الم اايب في  اعميوة ــ 3

خحياة االنتلياة أا للبشيرية مين ذنقيازن المحلوب بين الميواةد والحاجيات لتحقي  التواا

 السكان  .

 أهداف قريبة المدي : ــثانيا

 ف  ليبيا متواانا ما مواةد البالد االقتصادية . أن يكون عدد السكانــ 1

يسييتحيا تحقييي  حاجاتهييا ،  اييرةاع ن يشيياةا المييواطن الليبيي  بتاعلييية فيي  تكييوينـييـ أ2

  بق اعة وبمحض أةادته.

قتصيادية والبيئيية الحاليية ، وأن الالليب  من التكيف من اعواياك ا يتمكن المواطنــ 3

 م ما ظروف العصر الحدي .والت  التتال  ، يتلاهل تقاليد الماا  وعاداته

 المحور الثاني :

  : لسكانية والبرامج التربوية األخرىالتربية اأوال ــ 

 التربية البيئية:-1

وقيد حيدد  ،لمشيكلة تيدهوة البيئية  بيئيية نشياط تربيوي يهيدف زلي  التصيديالتربية ال    

البيئية بل اكان العالم عل  وعي  تل  التربية ب نه جع  مرم م1975راد ا ة غبل ماتمر

اةات والمواقف المشكالت المرتبحة ، وتزويد السكان بالمعاةف والمههتمام بها وباالو

فييرادى وجماعييات لحييل المشييكالت القائميية وتالفيي  حييدو   ا حتيي  يعملييو والحييوافز،

 مستقبالً.مشكالت جديدة 

ل  ت مية فهم المتعلمين للعالقات الك يرة القائمة بين ذا كانت التربية البيئية تهدف ززو    

السكان والبيئة بغية تحسين هذه العالقات لمصلحة الترد واعارة والملتما ال اجم عين 

عتبير نوعيا مين ن المشيكالت ترمياةه الضياةة ، فيعل  اعقل للتقلييل مين آ أوالتعامل هذا 

التيواان بيين تكيامر البشير مين ناحيية وبيئته عنها نتيلية عيدم  نساناو  العالقة بين اإل

 مكانات من ناحية أخري.إلقدةاتهم عل  ااتغالد المواةد واو

 ما من ع ا يرها .همفالتربية السكانية اذاً تخدم أهداف التريبة البيئية وتعد ع صرا     

قتصادية االن ال مو السكان  والت مية عادة التواان بيزمن الحياة ، و فتحقي  نوعية جيدة

 ال ظام . هذا ل  ا الح الخلل الموجود ف زالجتماعية هما السبيل وا
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 التربية األسرية :-ـــ2

ن التربيية اعايرية عمليية أها حيدأف للتربية اعايرية ، وقيد وةد في  ممة عدة تعاةي    

جتميياع  واالنتعييال  فيي  نمييوهم اللسييدي واال تربوييية تهييدف زليي  مسيياعدة ال ا ييئة ،

لل سييين لبلييو  ايين الر ييد التربييية السييكانية بتهيئيية الشييباب ميين اخالقيي  ، وتهييتم واال

طياة إلقامية عالقيات اجتماعيية في  از  وعلي ،عالة اعارة والتقدم في  السينزوالزوا  و

  .12"لوال قاف  لألارة والملتما  االجتماع

بت مييية العالقيية بييين أعضييا   وهيي  فيي  تعريييف آخيير "ذليي  اللهييد التعليميي  الييذى يهييتم

ف تحسيين نوعيية ارة بهيدعدواةهم بصوةة اليمة بين أعضا  ابهدف القيام ب  ارةعا

  .13الحياة "ل

لذا فالتربية اعارية تهتم بال مو اللسم  وال تس  ععضا  اعارة ، والعالقة بين أفراد 

واةد حتياجييات العاطتييية والصييحية، والميية ومواجهيية المشييكالت داخلهييا ، واالاعايير

تسيياعد اعاييرة عليي  تحقييي  الرفاهييية العائلييية ،  وت مييية العقائييد والقيييم  المتاحيية التيي 

ابل التوا ل بين اعارة والملتما.  الملتمعية، و 

 (:الديموغرافيا) علم السكان-3

خيرى اليديموغرافيا أ ، وبعبياةةالديموغرافيا ه  التحليل ال ظام  للظواهر السيكانية    

وهي  تتسيير ،  وخصائصيهم وعواميل نميوهم وت اقصيهم ه  دةااة السكان وتوايعهم

أاباب التغيرات ف  الحقائ  االاااية ، علي  معحييات تتعلي  بالخصيائص البيولوجيية 

العميير، الليي س، العييرق   وخصائصييهم االجتماعييية لالحااييرة والمسييتقبلية للسييكان 

 لالواا السكان  ، المه ة ، مستواهم التعليم  ...ال  .

فهيي  " العلييم الييذى يهييتم بالدةااييات الكمييية لإلحصييائيات  عريييف آخييروللييديموغرافيا ت 

والتغيرات ف  السكان خالد فترة من الزمن من حي  الحلم والتكيوين والتواييا ، ميا 

  .14جتماع "للانب االتتسير هذه التغيرات ب الوب علم  ومواوع  يشمل ال

 العلم . من هذا بعض مضامي هانما تستمد زربية السكانية ليست علم السكان والتف زذاً   

 :التربية السكانية والتجديد التربوي ثانيا ـــ   

تشيمل تحيوير الم ياهج مين  ية في  عمليية التلدييد التربيوي التي تسهم التربيية السيكان   

تربية السكانية فه  تشمل ملموعية مين لحي  محتواها وعملية التعليم ، أما محتويات ا
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لي  زاعية وال قافيية ، االهتمامات السكانية زل  تحسين الحياة اللمالمواايا انحالقا من 

 جتماعية والصحية والل سية ... ال .المسائل اال

ختصا يات ، في  عمليية كانية تسهم عن طري  نهج متعيدد االذا فرن التربية السوهك   

ايكانية تلديد محتويات الم اهج بردخاد المشكالت الراه ة ف  عملية التعلم ل موااييا 

السييكانية زليي  طرائيي   التربييية كمييا تلليي ا  ييحية ، مواايييا بيئييية ...اليي  ، ياايي، مو

تركز عل  مشياةكة الميتعلم التعالية في  العمليية التعليميية ، ويللي  المربيون   التعليم الت 

 تصيياد السييمعية والبصييريةاال واييائل ليي  ااييتعمادزعليي  هييذه التربييية  االييذين تييدةبو

 المختلتة .

 التربية السكانية في المرجلة الجامعية:المحور الثالث ــ 

في   1935ية ف  بدايية اي ة هتمام بدمج التربية السكانية ف  الم اهج الدةااظهر اال    

لسييكان  ، وقييدمت البع يية السييويدية اقتراحيياً للحكوميية بهييدف حييل مشييكلة ال مييو ا السييويد

، و يكلت هيذه المشيكلة تهدد وجود الدولة  السويدية بالتدخل لمواجهة هذه المشكلة الت 

، وذلي   تهيتم بالمسيائل والقضيايا السيكانية البيرامج التعليميية المك تية التي بداية ظهوة 

  .15ترعاها الدولة ل ت اتلابة للحملة الا

 ،1938 - 1937مريكييية بييين عييام عالمشييكلة فيي  الواليييات المتحييدة اظهييرت نتييس و 

هج رافيا أن تيدخل الدةاايات السيكانية في  الم يااقترح علميا  اليديموغ 1943وف  عام 

مين ه ييا تزاييدت الصيييحات نختيياض عيدد السييكان ، والدةاايية وذلي  لمعالليية مشيكلة ا

  16لب همية دوة المدةاة ف  نشر الوع  السكان  

 مو السكان  ، وتعالت الصييحات لعيال  هيذه مم ظهرت المشكلة ف   وةة ايادة ال    

اييتمرت اعبحييا  والدةااييات حييود هييذا ، واميين خييالد البييرامج المعدليية  هرة ،الظييا

المواييوك ، وقامييت المااسييات المختلتيية ب نشييحة مك تيية ووااييعة فيي  مليياد التربييية 

ت  عاةات ك يرة كلهيا ، وظهرمن القرن الماا  والستي ياتالسكانية ف  الخمسي يات 

هتمت البليدان المتقدمية ا، وتحديد ال سل ، وت ظيم اعارة هتمام بالعائلة وتدوة حود اال

التيزاد  لهيئيات الرايمية وغيير الرايمية التي بالتربية السكانية ، وكونيت الم ظميات وا

مااسييات وم ظمييات نشييئت هيئييات وأ عليي  اييبيل الم يياد،تقييوم بييدوة فيي  هييذا المليياد 

ةااية هتميت اللامعيات اعمريكيية بدا، و  ةامية وغير ةايمية في  الملتميا اعمريكي

مواييوك التربييية السييكانية كمقييرة دةاايي  ، ف نشيي ت المراكييز واعقسييام ، وواييعت 
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نشييحة بعييض اللامعييات زليي  المييداةس ، أمتييدت د، واالم يياهج الخا يية فيي  هييذا الملييا

ير مدةاية في  الوالييات المتحيدة شا  أقسام وم اهج برامج مدةاية وغكت ف  زنو اة

  .17وخاةجها .ل

بدايية السيبعي يات مين القيرن بالتربية السكانية ف   اهتمامهااد ا فقد الدود ال امية أما    

ت ، لحل مشكالت ال مو السكان  الكبير، عل  عكس العالم الغرب  اليذى ظهير الماا 

د فيي  معييدالت ال مييو السييكان  ، فيي  حييين نختيياض الشييديفيييه التربييية السييكانية نتيليية اال

نية ميين أجييل عييال  الخلييل ال يياتج عيين عييدم بالتربييية السييكاالييدود ال امييية  هتمييام ا تركييز

زمكانيية عيدالت نميو السيكان، اليذى يعرقيل قتصيادي وال قياف  ومبيين التقيدم االالتواان 

 . مستواهاوف  نوعية الحياة  فيها تحقي  التحسي ات المرغوب

نختياض اليدود ال اميية التي  ميرت بتتيرات اةتتياك وا وترى الباح ة ان ليبيا تعد مين    

بييين  معييدالت ال مييو السييكان ، مييا وجييود خلييل لتتييرات ام ييية متباعييدة ميياملحييوظ فيي  

قتصادي وال قياف  ، اليذى ميرت بيه ليبييا خيالد اعةبعية عقيود معدالت ال مو والتقدم اال

 المااية ، والتزاد تعان  من تداعياته زل  الوقت الحاار.

الههدول التربيههة السههكانية فههي  بههرامج إدراج معوقههاتالمحههور الرابههـ ــــههـ 

 العربية:

 ايت  ا اب الوقيت بعيض العربيية الم حقية في  السيكانية التربيية بيرامج ظهيوة تي خر    

 واتضيا ، 1976 عام السكانية للتربية حلقة أود سكوياليون عقدت حي  ومصر تونس

 دةاايات لك هيا ايكانية دةاايات علي  تشيتمل أنهيا الدةاايية الم ياهج اايتعراض مين

 واإلقليم  العالم  المستوى عل  المشكلة تت اود فه  التالميذ، حياة عن وبعيده ملردة

 ، واعايرة والملتميا التيرد مسيتوى عل  بالمشكلة الكاف  االهتمام دون – والقوم  –

  .18لحلم اعارة.ل الم اابة القراةات اتخاذ ف  ذل  وأمر

 -:م ها أاباب لعده العربية البالد ف  السكانية التربية برامج ظهوة ت خير ويرجا

 زن حيي  العربيية ال تحيية اليدود بعيض في  ملحية بصيوةه المشيكلة ظهيوة عيدمـيـ 1

 ال تر من عائداتها

 اليديموغراف  نموهيا كان وزن هذا ، الت مية خحر أمواد من زلية تحتا  مما بك ير أكبر

  .19ل .والسعودية واللزائر كالكويت – اريعة بخح  يسير
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 ملياد زهمياد ميا السيريا، السيكان  ال مو ملاد ف  تتم ل المشكلة أن عتباةا عل  هذا

 .السكانية والخصائص السكان  والتوايا   البح السكان  ال مو

 السيكان عيدد في  الزييادة أو الي قص ظياهره عال  ف السكانية   التربية دوة يت كد بهذا

 نحيو ال ياس وعي  وزمياةة سيكانيةال متياهيمبال الدةاايية الم ياهج تضيمين خيالد مين

 ، الحيياة هيذه في  وجيوده علي  يترتب عما مساوال اإلنسان ليكون السكانية المشكالت

 .وقواعده أ وله له كعلم ، السكانية التربية لظهوة طبيع  مبرة وهذا

 مضيمون حيود والدةاايات البحيو  ونقيص ، الملاد هذا ف  المتخصصين نقصــ 2

 عتبياةاب ، اللدييد المييدان هيذا ف  التغيرات أهم ذل  ويم ل ومحتواها السكانية التربية

 أهمهيا مين المعرفية مين متعيددة وفروك عامة، ملاالت عل  مب ية السكانية التربية أن

 والتكيامر اإلنلياب فسييولوجيا اعايرة، اييكولوجيا البيئي ، التعليم السكانية، الدةااات

 مين المسيتمدة المتياهيم بيين العالقية زيلياد يحاود لمحتوى محوةي خلير فه  البشرى

 ميا يتتي  لكي  المحتيوي هيذا يت يوك أن ايروةة ذلي  زلي  أايت ا فيرن مختلتية، فيروك

 عيدم عدةك يا السيكانية التربيية أهيداف م هيا تشيت  التي  المختلتية السيكانية السياايات

  .20ل العمل هذا م ل زجرا  اهولة

 الخاتمة :

معاللة قضايا الت مية ومشكالت الملتما ، من أجيل  ف  لللامعة دوة ةيادي كبير      

هوض بالملتما علمياً ومقافيا وفكرياً، وذل  من خالد التعاون اليدائم والمسيتمر بيين  ال

وم ظميات ومختليف الهيئيات الحكوميية ومراكيز البحيو  ،  ها العلمييةةوكواد اللامعة

معيية هيي  الدعاميية ون مخرجييات اللافيي  أن تكيي ةالملتمييا المييدن  ، لكيي  تسييهم ملتمعيي

 اااية ل هضة الملتما مستقبالً.اع

 والتربيييية مييين ايييمن مقيييرةات كلييييات اآلداب التربيهههة السهههكانية زن زدةا  مقيييرة     

عمليية تربويية  ياملة  عنهيا ؛خحيوة مهمية في  العمليية التعليميية باللامعات الليبية يعيد 

تلاهات زيلابية نحوها تتتي  ف عن الظواهر السكانية ، وتكوين اتستهدف تقديم المعاة

واعهداف الوط ية للت مية الشاملة لتحوير قدةات الحالب اللامع  ومهاةاته ك  يتمكن 

هم ف  التلديد ستاوف ته ف  ظل مقومات الملتما الليب  ، ومن تحسين ظروف معيش

التربوي من حي  جعيل المتعلميين ييدةكون العالقيات القائمية بيين المتغييرات السيكانية 

 . الحياة جتماعية ونوعيةالقتصادية وامية االانب الت وجو
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 السكانية.
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