
 

 

 

 

 

دراسة ميدانية يف مدينة الديوانية ع(عنداالهام علي) والسياسي هالهح هن الفكراالجتواعي  
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 :الرسالة ملخص

 متتؾك واليت , اطتؿقزة التارخيقة الشخصقات من سؾي االمام ذخصقة تعد

 ودقادقا اجتؿاسقا فؽرا رقاتفا بني زؿل ,اضالقة االندانقة الصػات من الؽثري

 الـبووة والدـة الؽروم ن ا الؼر يف اطتؿثؾة ومصادره ,االدالمي الػؽر من مدتؿدا

 اصقاة جوانب يف سدقده ميؽن تراثا وفؽره االمام ذخصقة ومتثل .الشروػة

 وتتبع ووصاواه وخطبه أقواله يف الـظر خالل من ,معا واجملتؿع لؾػرد اطختؾػة

 .وقائده الػؽر رائد بذلك ففو, وأحؽامه دقادته يف اثره

 الػؽر جوانب من بعض ادتعراض الدرادة هلذه األداس اهلدف ووتؿثل

 من جمؿوسة دعي مدى من التحؼق ويف ,أوال لإلمام والدقادي االجتؿاسي

 باساه الدووانقة مدوـة يف واالسدادوة اطتودطة مدارس يف العامؾني الرتبووني

 تؼدقم مت , اطذكورون اهلدفني إراز ولغرض ,ثانقا الػؽر ذلك ونشر ادتقعاب

 .ومقداني نظري قدؿني سؾى الدرادة

 االمام فؽر من حمددة جوانب الـظري جانبفا يف الدرادة ادتعرضت

 مت .االجتؿاسي والػؽر والؼانوني والرتبوي واالقتصادي الدقادي بالػؽر واطتؿثؾة

 اطبحوثني ادتجابة وزؾقل ادتعراض مت اذ اطقداني اشانب اىل االنتؼال بعدها

 ومبدى ,اوال االمام لػؽر ادتقعابفم بدرجة العالقة ذات الؼضاوا من جمؿوسة ازاء

 .ثانقا الطؾبة صػوف بني نشره سؾى سؿؾفم

 لػؽر العقـة من االكرب اشزء ادتقعاب سن اطقدانقة الدرادة نتائج أكدت لؼد

 من الػؽر ذلك نشر سؾى سؿؾفا يف أكرب حمدودوة ازفرت كؿا , جانب من االمام

 :اهؿفا من الـتائج بعض سؾى الدرادة اكدت كؿا . اخرى ناحقة

 . ومـفجا فؽرا لإلدالم متثؾه سن ناسا سؿوما االمام فؽر ن ا 1-

 .تارخيقا قائدا سعؾه ادتثـائقة قدرات ذات كاروزمقة ذخصقة لإلمام 2-

 معـووة فروق بوجود الؼائؾة الػرضقة قبول مت فؼد الدرادة فرضقات سن اما

 . العؿري لتوزوعفم وفؼا االمام لػؽر ونشرهم ادتقعابفم مدى يف اطبحوثني بني

 فقؿا اطبحوثني بني معـووة فروق بوجود تؼول اليت بالػرضقة وتعؾق ما اما

 نتائج اكدت فؼد العؾؿقة لتخصصاتفم تبعا وذلك االمام فؽر ونشر بادتقعاب وتعؾق

 االمام لػؽر اطبحوثني ادتقعاب جفة من الػرضقة تؾك قبول 2 كا قانون ادتعؿال

 .االمام فؽر بـشر وتعؾق فقؿا نػدفا الػرضقة رفضت حني يف

 فقؿا واالناث الذكور بني معـووة فروق بوجود تؼول اليت الػرضقة وحول

 . جبانبقفا الػرضقة تؾك رفض الـتائج اكدت فؼد االمام فؽر ونشر بادتقعاب وتعؾق



 فؽر بادتقعاب وتعؾق فقؿا اطبحوثني بني بالػروق اطتعؾؼة الػرضقة وسن

 جانبفا يف الػرضقة رفض مت فؼد .والروػقة اصضروة ضؾػقتفم تبعا وذلك االمام

 العقـة بـشر اطتعؾق جانبفا يف الدرادة قبؾت حني يف االمام فؽر بادتقعاب اطتؿثل

 لػؽر ونشرها العقـة ادتقعاب بني تربط اليت الػرضقة رفضت كؿا .االمام لػؽر

 .الـوسي لؾرتكقب تبعا االمام

ذثالبح موضوع االمام بػؽر تعؿقذاالهتؿام ان ذأنفا من اليت التوصقات بعض زدود اىل الدرادة انتفت وقد
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