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 ملخص البحث  

ومرتكزاتها ،  يهدف البحث إلى استعراض مقومات النظرية النحوية العربية      

  ، منها  والدارسين  الباحثين  آراء  على  والوقوف   ، فيها  التأليف  مناهج  وأهم 

التأليف   مناهج  في ظل  العربي  النحو  تواجه  التي  المشكالت  أبرز  إلى  والتعرف 

التعرف   أم علمية ، وتعليمية ، وكذلك  ذاتية (  أكانت فطرية )  والتصنيف سواء 

ن التي هي  العربية األصل  مناهج  على مشكلة  بها من  يتصل  ، وما  العمل  ظرية 

التأليف عبر عصور العربية ومراحل تطورها التي مرت بها وبمن انبرى للتأليف  

والتصنيف فيها حتى كان باديًا فيها فطرة من درس النحو وألف بوصفه باحثًا في  

ميدان هذا الفرع من فروع العربية ، وكذلك ما يبغي التعرف على أبرز النتائج  

 لة بتلك المناهج وإليها ينتهي الهدف المنشود من هذا البحث . المتص
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and to identify the most prominent problems facing 

Arabic grammar in light of the methods of authorship 

and classification, whether they are innate (subjective) 

or scientific, and educational, as well as identifying a 

problem The Arabic origin, which is the theory of action, 

and the related methods of authorship through the ages 

of the Arab world and the stages of its development that 

it went through and those who devoted themselves to 

writing and classifying in it until it was apparent in it from 

the study of grammar and authored as a researcher in 

the field of this branch of Arabic, as well as what seeks 

to identify The most prominent results related to those 

curricula and to them ends the desired goal of this 

research. 
 

 الُمقّدمة 

الحمد هلل حمد الشاكرين الذي ال يؤّدي مدحته المادحون ، و ال يحصي نعماءه     
الّصادق األمين ،   تاّمةً على خير خلقه أجمعين محمد  العادُّون ، و أصلي صالةً 

 وعلى آله الطيبين الّطاهرين صفوة هللا من عباده المقربين .  



 جامعة القادسيّة(   -املؤمتر العلمي الدويل الثالث يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية )كليّة الرتبية للبنات   قائع   و 
 

 
 

2022نيسان    19-18عدد خاص بوقائع املؤمتر املنعقد بتاربخ    

 
 

3 

 أّما بعد ... 
كان أم غير لغوّي من أْن تسّطر فيه األقالم       فال يخلو كل حقل معرفي لغوياً 

المدّونات في حقول العلم و المعرفة كافّة ، فتحتاج إلى من يستظهرها ، و يقرأ  
 ً  تراثها قراءة فاحصة دقيقة ولّما كان النحو منظومة معرفية فكرية ولّد ِحراكا

ا تزل األفكار،  فكرياً ، و أثار جدالً كبيراً في أ  وساط علماء النحو تراثاً وحداثةً لمَّ
عن   أُثَِر  الذي  الضخم  النحوي  التراث  ذلك  أمام  منبهرة  حائرة  تقف  واألقالم 
األقدمين ، ومّما يتداوله الدارسون للنحو العربي بوصفه منظومة لغوية قائمة على  

التجاهات التي  مدونات الدرس النحوي التراثي ، وهو ما كان دافعًا لنا لتقصي ا
 تنتمي إليها التآليف النحوية على امتداد ُعُصِرها وتنوع مسالك مناهجها . 

ومن المسلمات أن أي علم من العلوم ال يمكن أن يقوم من دون اعتماده على       
منهج محدد يُتَوصَّل من خالله إلى النتائج المتوخاة منه ، و في الوقت نفسه يكون  

ف التأليف  لمناحي  العربية  شاماًل  اللغة  علوم  في  التأليف  يعد  و   ، كافة  العلوم  ي 
عامة جزًءا منها والسيما علم النحو، فهو ليس بخارج عند تلك السمة من التأليف،  
ونحن نقف بإزاء تراث نحوي هائل قّل نظيره إن لم يكن منقطع النظير في كثير  

يكونوا ك لم  إن  المحدثين  ينصف عند عامة  لم  أنه  اللغات غير  اتهم  من  فقد  لهم، 
لنقل   أو   ، المنهجية  أحدهم    –بعدم  حد وصف  في    -على  ساروا  قد  القدماء  أن 

تآليفهم على غير هدى، إلفادتهم من تجارب غيرهم في تدوين مؤلفاتهم كما اشتهر  
أنهم اقتفوا أثر الفالسفة،والمناطقة في وضع المادة النحوية، وتحليلها أو تفسيرها،  

استداللهم   طريقة  النحوية  وكذلك  القاعدة  صناعة  من  وضعوا  ما  صحة  على 
  وتعزيزها بالشواهد واألمثلة . 

بالنظرية    تتعلق  أوالها  فقرتين  على  يتوّزع  أْن  البحث  هذا  واقتضى 
أّما  ) النظرية النحوية وُمشكل المنهج (  النّحويّة عند نحاة العربية فوسمْت بـ    ،

التي كانت ممتدة عبر عصور العربية  الثانية فمتعلقة بمناهج التأليف بتلك المدونة  
تضمنت هذه الفقرة أكثر  التأليف النّحوّي اتجاهات ومضامين ( ،    )فجاء عنوانها  

التأليف النحوّي شهرةً  النتائج  ،    توجهات  نَْت أهم  وشفعنا كّل ما تقدم بخاتمة ُضّمِ
الغاية وإاًل   فهو  : إن أصبنا  نقول  ، وفي ختامه  البحث  التي رشحت عن مسيرة 
على   والتعرف  اإلفادة  إال  نقصد  لم  أننا  وحسبنا   ، البشر  أعمال  مالزم  فالنقص 

 منظومة هي غاية في الدقة . 
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 وآخر دعوانا أِن الحمُد هلل رّب العالمين
 

 النظرية النحوية وُمشكل المنهج :  
 
في         النحوية  المادة  وضع  في  القدماء  اتبعها  التي  المنهجية  حول  كثر  قد 

بنصيب   الجانب  هذا  فقد حظي    (( لذا   ، واالعتراضات  والنقد   ، الجدل  المتون 
المرتكز   هو  فالمنهج  بأس؛  أو  غرابة  هذا  في  وليس   ، النقدية  الدراسة  من  أكبر 

بالنقد والتق  تناوله  ، ولذا فإن  أولى وبداية  األساس ألي عمل علمي ّ يعد مقدمةً  ويم 
 . (1)طبيعية لتصبح مسار الفكر أياً كان نوعه ((

إلى        وجهت  التي  النقود  على  المبحث ومحوره  هذا  في  الكالم  مدار  وسيكون 
لنقل   أو   ، النحوية  المادة  لوضع  وسائل  النحاة  اتخذها  التي  واألساليب  المنهج 
التراثية   النحوية  المنظومة  خالل  من  واضحة  كانت  التي  واالتجاهات  للمناهج 

ا ما  صحة  على  الوقوف  ثم  ومن  الحقبة،  تلك  أّن  ومؤلفات  من  المحدثون  دعاه 
النحاة قد ساروا في تآليفهم على غير هدى، أو تلك المقولة التي تشير إلى تأثّرهم  
أو   قبول  إلى  ذلك  بعد  والتوصل   ، النحوية  المادة  وضع  في  األمم  من  بغيرهم 

 رفض تلك المواقف النقدية. 
األقدم      اعتمدها  التي  المناهج  على  الكالم  إلى  سأعمد  ذلك  أجل  في  ومن  ون 

من   اآلراء  بعض  أيضاً  سنذكر  و  القديمة،  النحوية  والمؤلفات  المتون  وضع 
يتقدمها   التي  النحوي  التأليف  في  القدماء  مناهج  بدراسة  اهتمت  التي  المؤلفات 
النحوي( فهو مفيد   التأليف  بـ)مناهج  الموسوم  الدكتور كريم حسين ناصح  ُمؤلَّف 

م  ، أو ما أصّروا عليه من ادعاء باطل  جداً في إثبات ما وقع فيه المحدثون من وه 
هو أّن النحاة األوائل لم يكونوا ينهجون منهجاً واضحاً في الدرس النحوي القديم ،  

 أو قل أن المادة النحوية قد كانت متداخلة . 
ونود القول إّن مؤلفات القدماء النحوية قد مرت بمراحل عدة أشهرها المنهج        

يسم كما  هو  أو  )االتجاه  )الفطري(،  بـ  البكاء  كاظم  محمد  الدكتور  أستاذنا  يه 
اللغوي( الحس   / مؤلفاتهم  ( 2)السليقي  في  اهتم أصحابه  آخر  اتجاه  وكذلك ظهر   ،

بإبراز الجانب العقلي ، وآخر كان مسلطاً على الجانب العلمي المحض على أّن  
سيب كتاب  دراسته  في  إليه  توصل  بما  جديد  هو  بما  جاء  قد  البكاء  ويه  الدكتور 

الموصوف بــركوب البحر إذ انتهى الدكتور البكاء إلى الكشف الكامل عن منهج  
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البحث النحوي عند سيبويه الذي يمثل اللبنة األولى للتأليف النحوي ، و الذي اتُِّهم  
يكن على غير   لم  )الكتاب(  أن  أعلن عن  فقد   ، الواضح  المنهج  ببعده عن  كثيراً 

ليست  وموضوعاته  مسائله  وان  في    منهج  عنه  شاع  ما  وإن   ، مشتتة  متباعدة 
أوساط الباحثين من أنّه ال يقوم على منهج واضح ال يعدو كونه وهماً من األوهام  
العلمية، كما أثبت في دراسته أن ذلك خطأ واجب التعديل والتصحيح، كما أوضح  

 .   (3)الدكتور البكاء أّن منهج سيبويه قد كان دقيقاً محكماً 
األم      كان  أُِخذ  وإذا  مما  كثيراً  أّن  لنا  يتضح  البّكاء  محمد  الدكتور  أثبته  كما  ر 

بالدليل   أُثبَِت  لما  ، أو يمكن قبوله ؛  المحدثين ليس راجحاً  نقود  القدماء من  على 
الدرس   المنهج  التي منها فقدان  المحدثين في  ُشبه  ينفي في األقل كثيراً من  الذي 

كثي أّن  ونعتقد   ، تداخله  أو  القديم  أحكامهم  النحوي  أصدروا  قد  المحدثين  من  راً 
النقدية تلك بناًء على ُشبهة  سابقة هي أّن أغلب الباحثين العرب قد أيّدوا أّن منهج  
الدرس النحوي لم يكن عربياً محضاً ؛ ألنّهم يرون أّن منهج الدرس النحوي عند  

أخرى تفيد   القدماء كان ُمشابِهاً إْن لم يكن مماثالً للمنطق األرسطي ، وهناك دعوة
  ( 4)بأّن األبواب النحوية عند العرب تقترب كثيراً  مما موجود في النحو السرياني

في   نسجوا  أنّهم  ظننا  على  ويغلب   ((  : بقوله  زيدان  ذلك جرجي  إلى  ذهب  وقد 
تبويبه على منوال السريان ... فالظاهر أّن العرب لّما خالطوا السريان في العراق  

ملتها النحو فأعجبهم ، فلّما اضطروا إلى تدوين نحوهم  اطلعوا على آدابهم و في ج
نسجوا على منواله ؛ ألّن اللغتين متشابهتان ، ويؤيد ذلك أّن العرب بدأوا بوضع  
النحو وهم في العراق وبين السريان و الكلدان ، و أقسام الكالم في العربية هي  

لدكتور عفيف دمشقية  ، و قد إلى مثل هذا الرأي ا(5)نفس أقسامه في السريانية ((  
الدجنّي    (6) الفتاح  عبد  فتحي  والدكتور  ممن  (7)،  الباحثين  أغلب  استدل  وقد   ،

بها   جاء  التي  التقسيمات  منها  بدالئل  المتقدمة  الشبهة  بمثل  العربي  النحو  اتهموا 
، و  (8)أرسطو لتقسيم الكالم إالّ أّن هذا األمر مردود بحجج ذكرها بعض المحدثين

منظومة النحوية العربية منظومة أصيلة نشأةً و استمراراً نعم ربما  به يثبت أّن ال
مراحله   بعض  في  النحو   –أفـاد  أو    -أقصد  الفقه،  أصول  منها  أخرى  علوم  من 

في مصنفات   كلياً  واضحاً  والمنطق، ويظهر هذا  الفلسفة  آثار  يظهر عليه بعض 
قاط دليالً  يكون  أْن  يمكن  ال  هذا  أّن  إال  المتأخرين  من  النحاة  كثير  أن  يؤيد  عاً 

األوائل لم يكونوا يسيرون على منهج علمي واضح ، أو أن منهج التأليف النحوي  
 في أيّامهم منهج مجتلب مستقدم من علم آخر. 
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من         العرب  عند  النحوية  الدراسة  منهج  اجتالب  ُشبَِه  بعض  يدفع  ما  ولعل 
ى أّن : )) تجارب  غيرهم من األمم ما ذكره الدكتور محمد عابد الجابري إذ ير

وبالتالي   الثقافة،  اختالف  عنه  نشأ  مما  واحدة  ليست  معيشتها  وظروف  الشعوب 
اختالف المنظومات المرجعية التي تعتمدها هذه الشعوب ذلك ؛ ألن الثقافة بمثابة  

، (9)الوعاء الذي يحوي العناصر المكونة للمنظومة المرجعية التي ينتمون إليها (( 
نص أّن منهج الدرس النحوي عن القدماء لم يكن وليد الحاجة  و قد يفهم من هذا ال

عند   والدليل   ، النحوية  المادة  روح  عن  غريب  منهج  هو  بل  العلم  هذا  لدراسة 
الجابرّي تباين الثـقافات واختالفها بين الشعوب مّما يؤدي إلى ظهور الفوارق بين  

ابتدعو النحاة  ؛ وألن  المختلفة  الشعوب  عند  العلوم  ابتداع  مرجعيات  أو حاولوا  ا 
منهج خاص بدراسة النحو العربي، و ضعوا  المادة النحوية على تلك االتجاهات  
أنها   الباحثين  من  كثير  التي ظن  المآخذ  على  الموافقة  يمكن  ال  األولية  المنهجية 
الدكتور   عبر  كما  متناسين  المعالم  واضح  منهج  اتباع  من  القدماء  النحاة  تُْخِرُج 

أ ناصح  حسين  التي  كريم  والمناهج   ، المذاهب  فيه  شاعت  عصراً  يعيشون  نهم 
الكتب، تصنيف  في  المحدثين    (10)تتبعها  جعل  الذي  الرئيس  السبب  عنده  وهو 

ما   وبين   ، بين ومبتكرين  واد مجّرِ الرُّ التي سلكها  األّولية  الخطوات  بين  يخلطون 
 استقّر في األذهان وصار معروفاً لكثرة التجارب وتراكم النتائج.  

وقد توّصل الدكتور كريم ناصح إلى نتيجة مهّمة هي أن المنهج الذي جاء به       
في   بدراستها  النحاة  قام  التي  الموضوعات  تلك  مع  منسجماً  كان  النحاة  قدماء 
المنظومة النحوية التراثية كما أنّه كان مهيأً الستيعابها وعرضها عرضاً مناسباً ،  

العلماء   أن  منصف  ينكر  وال   (( استطاعتهم  يقول:  قدر  وحاولوا  جربوا  العرب 
العرب،   لغة  استقراء  من  المستنبطة  النحوية  الموضوعات  تقتضيه  ما  وبحسب 
الموضوعات   تلك  مع  لذا جاء منهجهم منسجماً  العربية...  اللغة  ومن خصوصية 
اإلحاطة   على  وقدرته  المتلقي  لفهم  مناسباً  عرضاً  وعرضها  الستيعابها  ومكيفاً 

)) يكون    (11)بأسرارها...  ممن  غيره  على  السبق  فضل  له  المبدع  أّن  وأرى   ،
 محاكياً مقلداً، وال شك في أن المبدع أكثر فضالً من سواه. 

ولعل        منها،  موقفي  أبين  أن  أردنا  ؛ألنّنا  الفقرة  هذه  على  الكالم  وربما طال 
التي   االتجاهات  يخص  ما  ذكر  على  وسنأتي  اإلطالة،  في  لي  شفيعاً  يكون  ذلك 

ها القدماء في التصنيف والتأليف النّحوي ، وكذلك في معالجة المادة النحوية  اتبع
 ودراستها وهي بدورها فيما نعتقد توّزع على ثالثة اتجاهات : 
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 التأليف النّحوّي اتجاهات ومضامين   
 

 االتجاه الفطري / السَّليقي .  -1
 
وهو ما يسميه الدكتور محمد كاظم البكاء )الحس اللغوي( ، ونرى أن هذه        

عام   بشكل  اللغة  أهل  عند  متعارفاً  شائعاً  كان  ما  مع  كثيراً  تنطبق  تكاد  التسمية 
لغوية   سليقة  و  ذوق  أصحاب  كانوا  ألنّهم  ؛  خاص  بشكل  القدماء  النحاة  وعند 

أصحا من  اللغة  استقصائهم  إلى  باإلضافة  اللغوية  محضة  السليقة  و  الذوق  ب 
على أساس ذلك    -إن صّحت التسمية    –وبنائهم القاعدة النحوية والتنظير النحوي  

لغوي رفيع   العربية بحّس  تعامل مع  لغوياً  أم  كان  نحوياً  العربي  فاللغوي  الحس 
الحس   خالل  من  باللغة  الناطق  صواب  يعرف  فكان   ، نفسه  الوقت  في  وسليم 

يمكن  وربّما   ، صواب    اللغوي  به  يقاس  معياراً  اللغوية  والفطرة  الحس  يُعَّد  أْن 
المتداول من العربية  ، و لكن هذا مقصور على أيام االحتجاج باللغة إذ لم يكن  

 ذلك الحسُّ مشوباً بغيره من األمور التي تلتبس على ابن اللغة . 
  و قد تعاضد وتضافر الحرص الديني مع الحرص اللغوي / الفطري في نشوء      

هذا االتجاه و تشكيله ، فقد أعاد النص القرآني صوغ العقل والوجدان العربيين إذ  
النّص   لقداسة  كان  وقد   ، كلّه  العربي  التاريخ  مسيرة  في  أثرت  حضارة  أقيمت 
القرآني ، وحرص العرب على حفظ اللغة وصونها أثراً و دافعاً حثيثاً دفع النحاة  

اللغة ومحا  في  التفكير  إلى  كذلك  واللغويين  و   ، ، والضوابط  األنظمة  ولة وضع 
، فكان للنظر في إعجاز القرآن وقداسة  (12)المعايير التي تحكم نطق المتكلّمين بها  

اللغة   اتجاه درس  لنا  القدماء  ، فظهر  النحوي عند  التفكير  أثر واضح في  اللغة 
الظاهرة   أسرار  من  كثير  عن  الكشف  إلى  أيضاً  ذلك  قادهم  و  شمولية  دراسة 

الحديث  الل العصر  في  إالّ  البشرية  إليه  تهتد  لم  مما  رأي  (13)سانية  ويوافق   ،
الدكتور عبد السالم المسّدي المتقدم ما ذكره الدكتور كريم حسين ناصح من قبُل ،  
فُشِو   من  وصونها  اللغة  صيانة  على  القدماء  حرص  ساهم  فقد  حال  كل  وعلى 

القدم النحوية عند  الدراسة  في نشأة  اء ومن جاء بعدهم ، ونريد هنا  اللحن كثيراً 
قُْل   أو   ، معياراً  اللغوية  السليقة  و  الفطرة  اعتمدوا  القدماء  النحويين  أّن  القول 
النحوية   المادة  إلى بحث  ثم توصلوا  النحوية، ومن  التي  المادة  في تحديد  فيصالً 
  وتصنيفها، ووضعها في متون نحوية باالعتماد على ما أُتوه من ملكة  لغوية  سليمة  
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)) نشأ النحو أول مرة صغيراً شأن كل    :، وقد أشار لذلك الشيخ الطنطاوي بقوله  
، ويؤكد ما  (14)كائن، فوضح أو األسود عنه ما أدركه عقله، ونفذ إليه تفكيره...(( 

آنفاً   وتأليفاً    -ذُِكَر  دراسةً  السليقة  يعتمد  أمره  أول  كان  العربي  النحو  كالم    -أّن 
ى الطبقة األولى من النحاة القدماء، فيذهب إلى : ))...  الشيخ الطنطاوي نفسه عل 

كان شبه الرواية للمسموح، فلم    -فضالً عن قلته  -أن ما تكون من نحو هذه الطبقة
تنبت بينهم فكرة القياس، ولم ينهض ما حدث في عهدهم من أخطاء إلى إحداث 

ليقة أو الفطرة  ، والس  (15)ثغرة خالف بينهم لقرب عهد القدم بسالمة السليقة...((
اللغوية كانت السمة التي غلبت على االتجاه النحوي األول؛ العتماد العرب آنذاك  
على السليقة اللغوية السليمة غير المشوبة بما يفسدها حتى في أوساط من لم  يتخذ  

 النحو شغله الشاغل . 
عت بعد  وما نريد قوله  هو أن المادة النحوية )المنتقاة( بطبيعة الحال قد خض     

هذه   أن  وأعتقد   ، ذلك  بعد  وصفها  إلى  اتجهوا  ثم  ومن  التصنيف،  إلى  جمعها 
هذه   يسمي  أن  ناصح  كريم حسين  بالدكتور  دفعت  التي  )الوصف( هي  المرحلة 

منهج للبحث أكثر من    -أقصد الوصفية    –المرحلة بـ )الوصفية( مع إيمانه بأنّها  
للتأليف لنحو العربي قد اتهم في تلك الفترة  على الرغم من أّن ا  (16)كونها منهجاً 

المنهجي في مباحثه ، التداخل  معيارياً طاغياً فضالً عن  ولّما    (17)بأنه كان نحواً 
اللغوية أساساً   السليقة  بأنها اتخذت  تتسم  النحوية  الدراسة  المرحلة من  كانت هذه 

داياته عليها  لجمع المادة النحوية ودراستها ، ومن ثَمَّ اتَّكأ التصنيُف النحوي في ب
فقد كانت محمودةً عند جماعة من المحدثين منهم الدكتور نايف خرما الذي يرى  

دراستها   في  التطبع  من  شيء  مع  الفطرة  وليدة  كانت  المرحلة  تلك  ،    (18)أّن 
وانتقدها بعضهم ومنهم الدكتور إبراهيم أنيس فلم ير فيها أمراً محموداً ، فهو يرى  

ها القدماء على السليقة هي المسؤولة بالدرجة األساس  أّن فكرة القداسة التي خلع
  (19)عن اضطراب قواعدهم، وتعدد الوجوه واختالف األقوال في المسألة الواحدة  

النحوي   التراث  في  السليقي  لالتجاه  انتقادهم  وجهوا  المحدثين  من  كثيراً  ولعل   ،
النحوي، ونسوا  الذي كان حاكماً لتوجهات الكثير من القدماء في البحث والتأليف  

والحديثة   منها  القديمة  النحوية  الدراسات  دفع  في  االتجاه  ذلك  فضل  تناسوا   أو 
فكأّن   النحوي،  التصنيف  في  أم  التوثيق  سبيل  في  ذلك  كان  سواء  واسعة  خطًى 
الدرس النحوي اقتصر على السليقة والفطرة في البحث والتأليف فُسلَِّط عليه النقد  

قاصرة بحسب ما أعتقد ، ولم يبق األمر مقصوراً على  منطلقين من هذه النظرة ال
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) السليقة / الحس ( في الدرس النحوي عند القدماء ، بل تبدلت األمور مع تقدم  
الدرس النحوي إلى زمان متأخري النحاة ، فتداخلت مع الحس اللغوي أشياء أخر  

ف النحوي ، وال  و ال نرى خطأً في اتخاذ السليقة منهجاً أّولياً في البحث أو التألي
نعلم السبب في إصرار بعض المحدثين على انتقاد السليقة ، فقد عّد الدكتور محمد  
كامل حسين السليقة من المسلّمات البالية التي فهمها القدماء  واتخذوها منهجاً لهم  
التخلص منها ، والسليقة في نظرة   بالية يجب  التعود على أشياء  ، و ما هي إال 

ى معرفة الصواب فيما يقرأ ويكتب دون الحاجة إلى التفكير في  قدرة المتعلم عل 
 .  ( 20)القواعد الموضوعة لذلك

ولقد ذهب كثير من المحدثين إلى تسمية هذا االتجاه باالتجاه الوصفي ؛ ولعل       
جمع   حيث  من  الوصفي  الباحث  يعتمدها  التي  المعايير  تقارب  إلى  يعود  ذلك 

التوصل إلى وصفها وصفاً دقيقاً ، وقريب من هذا ما  المادة، و تصنيفها، ومن ثم  
كان سائداً في تلك المرحلة من مراحل البحث والتأليف النحوي عند العرب ولقد  
ذهب إلى ذلك الدكتور محمد حسين آل ياسين، فقرر أّن الدرس اللغوي سار حتى  
  أواسط القرن الثالث على خطى المنهج الوصفي في تناول الموضوعات وبحثها

،   (21)  أو التصنيف فيها، فقد كان هذا األمر سائداً في ذلك العصر إلى حد  كبير
قورن   ما  إذا  خاصة  و  منهجية  أخطاء  على  باحتوائه  العربي  النحو  اتهم  وقد 
ذلك   ظهر  و   ، التأليف  أم  البحث  تخص  كانت  سواء  الحديثة  اللغوية  بالمناهج 

ال المؤلفات  بين  المقارنات  َكثُرْت  لّما  المناهج  واضحاً  نتاج  وبين  القديمة  نحوية 
اللغوية الحديثة، فظهر لهم أن في تلك المؤلفات أخطاء منجية واستدلوا بما ورد  
في كتاب سيبويه من تداخل منهجي، ولعل فيما توصل إليه الدكتور محمد كاظم  
التي   النحوية  باالتجاهات  المتربصين  الناقدين  أولئك  وهم  على  دليل  خير  البّكاء 

المادة  اتبعها   انتقاء  في  أو   ، تصنيفاً  و  بحثاً  النحوي  الدرس  في  القدماء  النحاة 
  ، الموضوعات  عرض  حين  دراستها  ثَمَّ  ومن  مؤلفاتهم،  في  وترتيبها  النحوية 

 والمسائل النحوية المختلفة . 
التأليف والدراسة        ولّما تتبعنا آراء الذين وقفوا على دراسة مناهج النحاة في 

ع أكثرهم  إلى  وجدت  نفسه  صرف  فقد  ناصح،  حسين  كريم  الدكتور  بها  نايةً 
شعبان   األستاذ  فعل  وكذلك  أصحابها،  به  جاء  ما  ومناقشة  المناهج  تلك  عرض 

العبيدي أبرز    (22)عوض محمد  األضواء على  العربي مسلطاً  النحو  تناول  فقد   ،
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أو ألجل    المناهج التي يمكن أْن يقال عنها إّن النحاة قد وظفوها من أجل التأليف، 
 بحث المسائل النحوية ، و القضايا التي انبثقت عنها. 

األقدم في        االتجاه  فيما يخص  قبل  ذكر من  ما  إلى  نودُّ اإلشارة  تقّدم  ما  وبعد 
التأليف أو البحث في الدرس النحوي وهو المنهج السليقي )الفطري( الذي جعله  

يقوم على التقرير في ما هو  ، وهو المنهج الذي (23)بعض المحدثين منهجاً وصفياً  
واقع في النظام اللغوي بعامة، والنظام النحوي أو تفسيره بحيث ال يكون خارجاً  

خاص  بشكل  اللغة  نطاق  ولقد    (24)عن  الوصفي،  المنهج  تقدم  بما  يقصدون  وهم 
ذهب الدكتور عبده الراجحي إلى أن النحاة القدماء قد تناولوا النحو دراسة وتأليفاً  

طيات المنهج الوصفي ، و أشار أيضاً  إلى أّن النقود التي وجهت  على وفق مع
للمنهج الذي اتبعه القدماء في الدرس النحوي كان وراءه  المتأخرون من النحاة ؛  
ألنهم تأثروا كثيراً بالمناهج العقلية والفلسفية ، فأثّر ذلك سلباً في دراسة النحو أما  

ت أنها  فرأى   ، المبكرة  النحوية  لذا األعمال   ، تمثيالً صحيحاً  العربي  المنهج  مثل 
السليقي ( ومثاله ما يعرف   الفطري/  التقريري )  المنهج  فهي عنده تقتصر على 

 .  (25)في منهج سيبويه 
وثّمة مفارقة مهّمة بين ما يراه المحدثون في المنهج الوصفي، و بين ما كانت       

المؤلفات من مادة نحوية ، إذ  عليه المؤلفات النحوية القديمة، أو ما ظهر في تلك  
اللغوية   المدارس  في  شاع   الذي  الوصفي  المنهج  تطبيق  حاول  منهم  كثيراً  إن 
الغربية  الحديثة ، و لم يلتفتوا إلى اختالف العربية عن غيرها من اللغات األجنبية  
األخرى من حيث الخصائص والّسمات ، فكيف يجدر تطبيق ما ظهر حديثاً على  

 ً  و إْن كانت له جذور فيها ؟     -أقصد اللغة العربية   –له  ما كان سابقا
وقد ذكر الدكتور كريم حسين ناصح األسباب التي دفعت المحدثين لتقديمهم       

فجعلوها معايير    -بحسب ما أطلقوا عليه   -المنهج الفطري ، أو الوصفي التقريري
تلك المعايير ومن مآخذهم  لنقد الدراسات النحوية القديمة ، ومن ثَمَّ تقويمها بلحاظ  

 : ( 26)ما يأتي 
في   -1 الفلسفية  المسائل  أو  المنطقية،  بالمقوالت  الوصفي  المنهج  يأخذ  ال 

 القضايا النحوية. 
الكبرى   -2 يكون لالستقراء األهمية  وبذلك  األقيسة والتعليالت،  إلى  يُْلَجأ  ال 

 في العمل الوصفي. 
 وحدة المكان الذي توصف اللغة فيه.  -3



 جامعة القادسيّة(   -املؤمتر العلمي الدويل الثالث يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية )كليّة الرتبية للبنات   قائع   و 
 

 
 

2022نيسان    19-18عدد خاص بوقائع املؤمتر املنعقد بتاربخ    

 
 

11 

 الزمان الذي يتم وصف اللغة أبانه. وحدة  -4
 .  (27)وحدة النصوص المستشهد بها -5
وحين قارن المحدثون المنهج الذي اتبعه القدماء في مؤلفاتهم النحوية توصل       

الذي    ) بعضهم  بحسب  الوصفي  المنهج  أو   ( الفطري  االتجاه  أّن  إلى  منهم  عدد 
قائم  النحوي  التأليف  على كثير من األخطاء،    اتبعه سيبويه وشيوخه من قبل في 

والعيوب المنهجية التي وصفها الدكتور كريم حسين ناصح بأنها غمز في المنهج  
أساسه على  اللغة  وصفت  الذي  الباحثون    (28)العربي  أثبته  ما  أّن  وأحسب   ،

المحدثون من مآخذ ال يمكن قبوله والتسليم به في األقل فيما يخص الحقبة األولى  
عند العرب ؛ ألسباب  عديدة  منها: أّن القدماء ) رحمهم  من نشأة الدرس النحوي  

هللا ( قد كانوا في األصل مبتكرين مجربين حاولوا إثبات ما ظهر لهم صوابه مع  
وصف متناه في الدقة على الرغم من سعة المادة النحوية التي وصفوها ، وأزعم  

ا عند  النحوي  الدرس  منهج  على  أخذوه  ما  لدفع  كاف   وحده  هذا  ألّن  أّن  لقدماء؛ 
الفارق كبير بين االبتكار والتجريب على غير تجربة سابقة أفيد منها وبين كثرة  
اللغات   اختالف  على  معها  التعاطي  واتسع   ، انتشرت  التي  الحديثة  المناهج 
تأليف الكتب ، أو التي تدرس اللغات   وكثرتها  وكذلك تعدد السبل والمناهج في 

ممن قلّد ولم يكن مخلصاً في كثير من المواقف    على أساسها فأين من ابتكر وأبدع
 لما قلّده من المناهج . 

ويبدو أن كثيراً من المحدثين يرون أّن النحو العربي قد مر بمراحل عدة ، وال       
تكاد تفترق عن بعضها، لخصها الدكتور عدنان محمد سلمان في مقال له بعنوان  

ا أو  الباحث  أن  فذكر  النحو(،  في  االستقراء  المراحل  )  يتلمس  أن  يمكنه  لدارس 
النحو  بها  مر  علوم    تلك    التي  أن  يقرر  أْن  الباحث  يستطيع   ((  : يقول   ، األيام 

العربية ومنها النحو قد مرت بثالث مراحل، فاتجهت جهود العلماء في المرحلة  
التزموا بها تتصل بجوهر   األولى صوب النصوص وتدوينها على وفق ضوابط 

م عربية  وسالمة  انصرف  النص  الثانية  المرحلة  وفي  اللغة،  عنه  يأخذون  ن 
أما   منها،  والقواعد  األحكام  الستخالص  النصوص  تلك  استقراء  إلى  العلماء 
وتحليل   العربية  أسرار  تعرف  على  منصبة  جهودهم  كانت  فقد  الثالثة  المرحلة 
لة  أحكامها... وال بد من التأكيد هنا أن هذه المراحل الثالث كثيراً ما تكون متداخ

))...  .   (29)تجري في آن واحد 
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ونعتقد أّن الدكتور عدنان أراد القول إّن النحوي قد كان نابهاً شديد الحذر في        
التعامل مع المادة النحوية التي يسعى إلى بحثها ودراستها، أو التي أراد تدوينها  

لمنهج معين م ن حيث  والتأليف فيها، فهو يسعى إلى جمع المادة ومعالجتها وفقاً 
ترتيب   إلى  بفطرته  يسعى  اإلنسان  أّن  وأحسب  يقصده،  لم  أم  ذلك  يقصد  كان 
األشياء ترتيباً فطرياً مهما كانت طبيعتها أو نوعها سواء كانت لغوية أم غيرها،  
وهذه الطبيعة البشرية تدفع عن القدماء شبهة عدم اعتمادهم على منهج واضح في  

تداخ أو  ودراستها،  النحوية  المادة  التي  بحث  واألساليب  المناهج  أو  المنهج  ل 
 اتبعوها في البحث والتأليف. 

ويعضد ما نذهب إليه ما رآه المستشرق ميخائيل كارتر الذي الحظ في كتاب       
سيبويه أن لديه في الغالب خطةً كاملة للكتاب في ذهنه، بل هناك األكثر من حيث  

على عنايته بالدرس النحوي ،  التنظيم الشديد لمحتويات الكتاب كلّها ، وذلك دليل  
التركيب  بين  (30)وعلى وجود منهجية صارمة في  بأنه األكثر عمقاً  ، وقد وصفه 

أي   وجود  فيه  الصعب  من  كان  في عصر  تاماً  فظهر  القديمة  النحوية  المؤلفات 
 . ( 31)كتب تضاهيه، أو تُمثُِّل نموذجاً مطابقاً له

مرحلة األولى التي تتسم بالفطرة،  وقد ذكر الدكتور كريم حسين ناصح أن ال      
ومراعاة السليقة اللغوية قد تمت على وفق ضوابط ال تختلف كثيراً عن ضوابط  

الحديث  يحاول    (32)الوصف  أو   ، يهتم  َمْن  المحدثين  من  كثيراً  أّن  ،وقد الحظت 
التقليل من شأن الدراسات النحوية القديمة وما بذلها النحاة األوائل من جهد واضح  

أثر عنهم من مصنفات، و معالجات لكثير من مسائل النحوي ، وهم بذلك ال  فيما  
أبدعوا   قد  القدماء  أّن  أغفلوا  و   ، الحديثة  اللغوية  المناهج  عن  نظرهم  يحيدون 
أُولئك   ومن  أساسها،  على  النحوية  القضايا  عولج  التي  والطرائق  االتجاهات 

ا سّماه  ما  القدماء  على  أنكر  فقد  حسان  تمام  التي  الدكتور  المنهجية  ضطراب 
في   فادحة  منهجية  أخطاء  وجود  يرى  فهو   ، العربي  النحو  دراسة  في  سلكوها 

 . ( 33)دراساتهم، وطريقة عرضها لم تمكنهم من الخالص من النقد 
ويظهر أّن ما أخذ على قدماء النحاة من نقد يخص هذه المرحلة من الدراسة       

اللغوي / الفطرة اللغوية ( التي تعامل  والتأليف كان راجعاً إلى توظيفهم ) الحس  
المنهجية   العيوب  و  وتأليفاً،  بحثاً  وإشباعها  النحوية،  المادة  انتقاء  القدماء في  بها 

المحدثين   أعتقد    –عند  قد    –فيما  الحس(   / السليقة   ( كون  عن  كثيراً  تخرج  لم 
اللغو تداولها  في  تستعملها  العرب  كانت  التي  األساليب  من  الكثير  ي  استثنت 
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اليومي ، وهذا في نظرهم نظر منهجي قاصر ؛ ألّن القاعدة النحوية قد بنيت على  
  ، المؤاخذات  تلك  وراء  الرئيس  السبب  هو  هذا  لعل  و   ، ا  تامًّ يكن  لم  استقراء 
ونحسب أّن المبدأ التي أقيمت عليه النقود جيد و يمكن مراعاته حين ينظر في نقد  

أ إالّ  االلتفاتة  هذه  بلحاظ  في عرض  المحدثين  المحدثون  اتبعها  التي  الطرائق  ّن 
نقـدهم لم يكن سليماً إذ إّن كثيراً منهم كان ميّاالً إلى تطبيق مناهج النظر اللغوي  
الغربي الحديث ، أو حاول المقاربة بين النحو العربي وتلك المناهج ومن أولئك  

ن أرى أّن  الدكتور تمام حسان ، و ال عيب في محاولة التقريب بين هذا وذاك ولك 
من العيب التقليل من شأن المحاوالت األولى التي أثبتت قدرة القدماء على البحث  
، والتصنيف في وقت  لم يشتهر عن أحد ممن عاصرهم أنّه أبدع اتجاهاً أو وضع  

 منهجاً . 
المنهجية        اختالل  في  السبب  العبيدّي  عوض  شعبان  األستاذ  أرجع  عند   وقد 

أن  ظن  ما  أو   ، التي  القدماء  األساليب  اضطراب  إلى  منهجي  وتداخل  اختالل  ه 
استعمال   إلى  يعمدون  كانوا  القدماء  أّن  وذكر   ، والتأليف  البحث  في  اتبعوها 
بينهم   من  سيبويه  وخّص  أنهم  البدائية  باألساليب  قصد  وقد  البدائية  األساليب 

الصحيحة   بمسمياتها  األشياء  تسمية  إلى  )  (34)يذهبون   : سيبويه  أن  فذكر   ،  ...(
والكالم   الالئق  األسلوب  عن  لها  ويبحث  القاعدة،  يصوغ  بالذي  أشبه  كان 
الجامع... أما أبو العباس المبرد فعبارته واضحة وهو إلى التعقيد الناضج أقرب  

سيبويه...(( النضج  (35)من  إلبراز  النص  هذا  توظيف  من  اإلفادة  أّن  ونرى   ،
لمآخذ  الفكري، واألسلوبي في الدرس النحوي عند العرب   أليق من كونه تفسيراً 

 المحدثين على المدّونة النحوية عند القدماء .  
باالتجاه        ي  ُسّمِ ما  إلى  المحدثون  وجهها  التي  النقود  إلى  التعرف  حاولنا  وإذا 

منهم اتفق على أّن تلك المرحلة لم   الفطري داخل المدّونة النحوية نجد أّن كثيراً 
ج، و تتبع الدكتور فاضل السامرائي المراحل  تكن واضحة المعالم من حيث المنه

أّن   إلى  فتوصل  الزمخشري،  حتى عصر  وتطوره  النحوي  التأليف  بها  مر  التي 
التأليف النحوي بدأ مختلطاً بال اتساق وال ترتيب و ظهر له أن النحاة لم يكونوا  

له لم  ، ورأى أيضاً أّن اتساق المنهج واعتدا  (36)يتبعون منهجاً واحداً في التأليف  
حتى   واضحة  النحوية  المؤلفات  في  الموضوعات  ترتيب  فكرة  تكن  ولم  يتضح 

الهجري   الرابع  ال  (37)القرن  السامرائي  الدكتور  إليه  ذهب  ما  صواب  ومع   ،
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يوصف بالعيب ؛ ألّن أوائل النحاة كانوا في ذلك الوقت يحاولون استقصاء المادة  
 وره عن التجريب . وتدوينها في المتون بشكل ال يخرج في كثير من ص 

وقد وافق الباحث فيصل أحمد فؤاد ما ذهب إليه الدكتور فاضل السامرائّي        
في   احتوت على جهد واضح  الهجري  الرابع  القرن  مؤلفات  أن  وأثبت  قبُل،  من 
الموضوعات   ودراسة  التأليف  في  منسَّق   محدد   بَيِّن   منهج  إلى  الوصول  محاولة 

تمام حسان فقد آخذ النحاة جميعاً ولم يستثِن سيبويه منهم    ، أّما الدكتور (38)النحوية  
المادة   لدراسة  زمنية  مدة  تحديد   : وهما  منهجين،  خطأين  عّدهما  قضيتن  في 

بها   الناطقين  من  اللغة  جمع  في  اللغويون  ما وضعه  تتجاوز  ال  وهي    -النحوية 
االحتجاج   بعصور  ال   -المعروفة  في  العربية  اللهجات  اعتمادهم  تعقيد  وكذلك 

، أّما الدكتور كريم حسين ناصح فقد قلل من أهمية هذين المأخذين في   (39)النحوي
تمام   الدكتور  رأي  يوافق  ال  بذلك  وهو  القدماء  النحاة  اتبعه  الذي  المنهج  تقويم 
وصف   إلعادة  وأخرى  آونة  بين  تطلق  التي  الدعوات  أيضاً  انتقد  وقد   ، حّسان 

ما  كل  في  يرى  فهو   ، النحوية  تمّس    المادة  ال  كلّها  النقود  هذه  ألّن  ؛  نظر  ذكر 
 .   (40)روح اللغة

النحوية على         المادة  يتعاملوا مع  لم  القدماء  النحاة  أّن  إلى  تقدم  ونخلص مّما 
غير هدى وبخاصة في االتجاه الفطري الذي انتقد كثيراً من حيث ماهية المادة،  

أليف، ويمكننا القول مطمئنين  ومن حيث المنهج الذي اتبعه النحاة في التدوين والت
إّن أغلب المحدثين الذين تصدوا بالنقـد لالتجاه السليقي الذي يمثل مرحلةً شاخصةً  
اللغوي   النظر  مناهج  بعض  تطبيق  محاولة  إلى  يميلون  كانوا  النحو  مراحل  من 
الغربي الحديث على مادة النحو العربي ، و كان بعضهم يحاول مقارنة ما أثبته  

في من    القدماء  الحديثة  الغربية  اللغوية  الدراسات  نتاج  يُعدُّ  بما  النحوية  المدونة 
حيث المنهج ، وشتان بين االثنين سواء كان ذلك من حيث تطبيقات المادة النحوية  
المبدع   فأين  النحو ،  التي يدرس على أسسها  المناهج  أم  من حيث   العربية  في 

إليه ؟ و أنا هنا ال أنكر فضل المناهج  المجرب من الذي وجد تراكماً منهجياً ُسبَِق  
من   نتائج  من  إثرها  على  َل  ُحّصِ وما   ، والنحوية  اللغوية  الدراسات  في  الحديثة 
خالل توظيف تلك المناهج في الدرس النحوي عند العرب بل أعتقد أّن من غير  
الصحيح أْن يؤاخذ القدماء مع بساطة ما كان عندهم من وسائل وأساليب أحصوا  

م منظومتها  اللغة  تحكم عمل  التي  الضوابط  و  القواعد  لها  ، ووضعوا  ن خاللها 
النحوية آنذاك بما توصل إليه العلم في العصر الحديث من وسائل علمية ملموسة  
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إذ اعتمد النحاة الذوق والحس في جمع المادة وتصنيفها فوضعوا معايير مختلفة  
العامل    ( ومنها:   ، المتون  ووضع  التصنيف  أرادوا  األعراب  حين  النحوي، 

النحوية   المباحث  صلة  والجملة،  المفرد  للكلمة،  الثالثي  التقسيم  وكذلك  والبناء، 
على أنّهم التزموا تلك األسس ولم يخالفوها ،    (41)بالمباحث الصرفية والصوتية(

 بل تنوعت المصنفات بحسب ميل النحوي إلى واحدة من هذه المعايير . 
 

 االتجاه التعليمي :  -2
 
السليقي        االتجاه  على  الكالم  المحدثين    -سبق  بعض  عند  و    -الوصفي 

المؤلفات النحوية التي ترجع إلى تلك الحقبة في النحو العربي ، واتضح أنها لم  
المدونة   أّن  أيضاً  اتضح  و   ، المحدثين  من  كثير  على زعم  منهج  من  تخلو  تكن 

يشب بما  النحو  دراسة  الى  تميل  كانت  آنذاك  الذي ساد  النحوية  الوصفي  المنهج  ه 
الدكتور   المعنى  هذا  إلى  وأشار  الحديثة،  والنحوية  اللغوية  الدراسات  في  كثيراً 
أنه   فوجد  الكتاب  في  سيبويه  منهجية  لدراسة  تصدى  حين  ناصف  النجدي  علي 

والطبع بالفطرة  يتّسم  االتجاه    (42)منهج  في  أثر  اللغوية  للسليقة  كان  ،وربما 
منها جميعاً هو التعلم، فقد ذكر الدكتور كريم حسين ناصح  التعليمي ، إذ الغرض  

وثيقاً   ارتباطاً  بالتعليم  النحو  ارتبط   ((  : يقول   ، بالتعلم والتعليم  النحو مرتبط  أن 
سيبويه   كتاب  ظهور  فمنذ  النحو،  في  التأليف  عرفت  التي  العصور  مدى  على 

ا يضعها  التي  األغراض  مقدمة  في  التعليم  كان  هذا  يومنا  نصب  وحتى  لنحاة 
 .  (43) أعينهم عند وضعهم لمؤلفاتهم النحوية...((

والسيما        كلها  العربية  لعلوم  مالزماً  أمراً  كان  التعليمي  الغرض  أّن  ونعتقد 
النحو منها ، وقد برز دور المجالس وحلقات الدرس في نشر هذا االتجاه واتساع  

ان يدرس في تلك الحلقات  التداول به من قبل شيوخ العربية وعلماء النحو ، فقد ك 
، والتفسير، والحديث ، و الفقه وغيرها من العلوم الشرعية    (44)والمجالس النحو

معه   استلزم  ما  نظن    –وهو  كان    -فيما  التي  النحوية  والمتون  المؤلفات  ظهور 
 الشيوخ يعتمدونها في التدريس. 

ليم ( فالبد من وجود ما  وإذا كان األمر مرتبطاً بالثنائية العقلية ) التعلم / التع     
أو   للنار  كالحطب  يكون  ما  وذلك  الثنائية،  هذه  وديمومة  استمرار  على  يساعد 
من   عليهم  وفد  الذين  العلماء  من  كغيرهم  النحاة  دأب  كان  وقد  للسراج،  كالزيت 
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غير أمة العرب أقوام دخلوا اإلسالم رغبة في الدين، فكان البد لهم من تعليمهم  
م الفقه ، وأصوله وغيره من العلوم ؛ ألنّه ِعْصَمةٌ لأللسنة من  النحو مثلما يعلمونه 

 اللحن ، والخطأ بحسب نظر القدماء . 
وقد شاع االتجاه التعليمي كثيراً في مرحلة النشأة والتكوين النحوي ، و كان       

من أبرز سمات المؤلفات النحوية التابعة لالتجاه التعليمي هي ميلها إلى اإليجاز  
والتأهيل،  واالختصا التعليل  عن  والعزوف  واليسر،  والسهولة   ، الوضوح  و  ر، 

النحوية   الشواهد  ذكر  النحوية، واإلقالل من  الخالفات  ذكر  العزوف عن  وكذلك 
، و هذه هي  (45)في إثبات صّحة القاعدة واالستعاضة عنها بذكر األمثلة النحوية  

التي غلبت على طبيعة هذا االتجاه ولعل في   مجملها مثالب كانت  أبرز السمات 
مأخذاً أخذه المحدثون على القدماء، ومن ذلك ما الحظه الدكتور مهدي المخزومّي  
وصف   فقد  النحوية،  للمادة  القدماء  معالجة  وأساليب  المرحلة  تلك  مؤلفات  على 
عند   الجدب  من  النحوي  الدرس  وبلغ   (( بقوله:  المدة  تلك  في  النحوي  الدرس 

كت فيه  كانوا يضعون  إذ  ويسمونها  هؤالء  األقدمين،  مشتقة من كتب  مختصرة  باً 
والردود   والتأويالت،  بالتعليالت،  ويوسعونها  يشرحونها  ثم  متوناً  أو  مقدمات 
والمناقشات ... ويبدو أّن نظم العلوم ووضع المقدمات والمتون كان طابع الدرس  
ير  في العصور المتأخرة، وكان واضعوها يزعمون أنّهم بهذا كانوا يتوخون التيس 

،ويشير    (46)للحفظ وقد أحسنوا إذ لم يزعموا أنهم كانوا يتوخون التيسير للفهم ((
التعليل ، والتأويل واالحتجاج  في مؤلفات   إلى وجود  النّص  المخزومّي في هذا 
المدة   تلك  إلى خلّو مصنفات  المحدثين  الرغم من ذهاب بعض  ذلك العصر على 

أويل قد أعقب ظهور هذا االتجاه ، إذ كثر  مّما أشار إليه ؛ ألن ظهور التعليل والت 
ظهوره  بما يمكن وصفه بأنه كان يشّكل ظاهرة الفتة في االتجاه العلمي / العقلي  

 الذي سيأتي الكالم عليه في الفقرة اآلتية . 
سمي        ما  أو  التعليمية،  المؤلفات  من  كثيراً  أن  نهر  هادي  الدكتور  وقد الحظ 

متأخري  عند  بخاصة  تسهيل    بالمختصرات  تأليفها  في  غايتهم  كانت  وإن  النحاة 
المسائل النحوية على المبتدئين إالّ أنّها كانت غامضة عصية الفهم عسيرة األلفاظ  

تلك  (47) أن سبب  وأظن   ، ذلك  تفسير  في  الصواب  يَِحد عن  لم  هذا  في  هو  و   ،
الدرس في  والمتكلمين   ، الفقهاء  لغة  تأثير  بداية  إلى  راجع   والعسر    الوعورة 

 النحوي و السيما إذا عرف أّن كثيراً من النحاة قد كانوا فقهاء ومتكلمين . 



 جامعة القادسيّة(   -املؤمتر العلمي الدويل الثالث يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية )كليّة الرتبية للبنات   قائع   و 
 

 
 

2022نيسان    19-18عدد خاص بوقائع املؤمتر املنعقد بتاربخ    

 
 

17 

وقد أّكد الدكتور كريم حسين ناصح أن النقد الذي وجه إلى نحاة هذا االتجاه       
فلم يسلموا من النقد مع نبل الغاية    (48)يركز في المقام األول على المادة النحوية ،

المبتدئي  على  التيسير  هي  الذي  التي  السبيل  أو  المنهج  إلى  راجع  ذلك  ولعل  ن، 
للمتعلمين،   المادة  تلك  يعب  الذي  الشكل  هو  لهم  الشاغل  الشغل  كان  فقد  سلكوه، 
الدرس   في  والبحث  التأليف  في  اتبعوها  التي  المنهجية  للقسوة  تفسيراً  هذا  وَعدَّ 

آنذاك التعل  (49)النحوي  المنهج  فؤاد عجز  أحمد  فيصل  للباحث  اتضح  وقد  يمي  ، 
وهذا ما تقدم ذكره    -الذي اتبعه النحاة عن أداء وظيفته على الرغم من نبل الغاية  

، وهو مسعى أصحاب هذا االتجاه إلى التيسير والتبسيط وقد علل عجزه بأنه    -
ُمنطو  على عيوب تربوية من حيث حصر عناية المتعلم بالجانب النظري أكثر من  

ال النصوص  قراءة  في  الفعلية  تراكيبها  ممارسته  ومحاكاة  يخرج    (50)حيّة  وال   ،
المتون   أّن  يرى  فهو   ، حمزة  علي  محمد  الباحث  إليه  ذهب  ما  تقدم  عما  كثيراً 
ألنَّ   النحو؛  دراسة  في  بليغاً  وضرراً  سيئاً  أثراً  أحدثت  قد  والشعرية  النثرية 
األسلوب الذي اتبعه النحاة من أصحاب هذا المنهج في التأليف كان معتمداً على  

، ونرى أّن الباحثيِن كانا على حق ،  (51)إليجاز الشديد، وااللتواء، واإلبهام الشديد ا
المرحلة   تلك  مؤلفات  لبعض  بسيطة  مراجعة  إجراء  موقفيهما  صّحة  يؤيد  ما  و 

 كالمنظومات والمختصرات في النحو . 
ووقف الدكتور زهير غازي زاهد من أصحاب المنهج التعليمي موقف الناقد،       
ي زادتها  فهو  بل  النحو،  من صعوبة  الشكوى  تَنتِه  لم  إذ  عسراً  جهودهم  في  رى 

أّن هؤالء النحاة  ظنوا أن نظم القواعد ييسرها على المتعلمين، ولكنهم لم   تعقيداً 
اللسان على   التي هي تمرين  بالنحو عن غايته  ابتعدوا  إذ  القصد  ذلك  يفلحوا في 

، و سبب نقده لهم راجع إلى    (52)د  النطق بأساليب العرب الفصيحة ال حفظ القواع
من   الخطأ  عن  اللسان  هي عصمة  التي  النحو  تعليم  في  األصل  الغاية  إقصائهم 
النحوية   القاعدة  لحفظ  آلة  إلى  أنّهم صيروه  إالّ  النحوية  المادة  تمرينه على  خالل 

 وهو العيب عنده . 
السلبي        المواقف  أغلب  أّن  نومان مظلوم  الدكتور مكي  ذكر  التي وقف  ولقد  ة 

، وقد لََمَح  (53)أصحابها من المنهج التعليمي استندت إلى فصله عن المنهج العلمي
هذا األمر من قبُل أستاذنا الدكتور محمد كاظم البكاء ، إذ يرى أن النحاة قد أخذوا  
في   اتُّبِع  الذي  هو  و  العلمي  بالمنهج  يسمى  ما  أولهما  أمرين  عاتقهم  على 

الن  والمسائل  معالجة  الموضوعات  في  الدقة  توخي  مع  كافة  بتفصيالتها  حوية 
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المادة، وهناك الكثير من األدلة على ذلك ككتاب سيبويه أو غيره  من المصنفات  
النثرية والمنظومات   المتون  أما   ، دقيقاً  علمياً  تأليفها منهجاً  اتبع في  التي  القديمة 

والت الحفظ  هو  تأليفها  وراء  األول  الغرض  كانت  التي  تؤدي  الشعرية  فهي  يسير 
ثانوياً هو الحفظ في الدرجة األساس، ويذهب الدكتور البكاء إلى أن الفرق   دوراً 
المنهج   في  والشمول  والوضوح،  الدقة  هو  منهجي  فرق  فهناك  واضح  بينهما 

، إذ من  (55)، أما االختصار وااللتواء فهي من مظاهر المنهج التعليمي  (54)العلمي
 .  (56)من كتب النحو العلمي  المسلّم به إن الوضوح يُلتمس

ويمكن وصفها بالسلبية    -وعلى الرغم من كثرة النقود التي وجهها المحدثون        
إليه    - ذهب  ما  ، ومنها  إيجابية  بأنها  توصف  أن  يمكن  أخرى  مواقف  نجد  فإنّنا 

يقصد العلمي    -الباحث محمد جواد الطريحي ، إذ يقول : )) ... غاية االتجاهين
النحوي، وإيصال  -والتعليمي التراث  العالم والمتعلم، ومّما ال  معاً هي حفظ  إلى  ه 

الثاني   االتجاه  تبناه  الذي  واإلقناع  األول،  االتجاه  توّخاه  الذي  الحفظ  أن  فيه  شك 
بشكل   قد سارا  االتجاهين  أن  والذكر  بالمالحظة  الجدير  التعليم، ومن  أساس  هما 

الحقبة...((   هذه  في  النحوي  الفكر  في  مكي    (56)متالحم  الدكتور  وافقه  وقد   ،
، و يصح عندي هذا الرأي ؛ فلوال وجود مثل    (57)ان مظلوم في ما ذهب إليه  نوم

و إن عسر    –هذه المنظومات والشروح لضاع كثير من المدونات النحوية القديمة  
 .    -فهمها على الدارسين 

وهو الباحث خطاب عمر     وقد وجدنا رأياً غريباً إلى حّد  ما ال يؤمن صاحبه     
ن ) العلمي ، والتعليمي ( في النحو العربي ، فقد قرر : )) أّن  بكر بوجود المنهجي

التأليف النحوي مرتبط بالتعليم بدءاً بكتاب سيبويه إلى يومنا هذا، وليس ثمة كتاب  
إلى   يرجع  إنما  األولين  كتب  فهم  عسر  وإن  للمتعلمين،  وآخر  للعلماء  موضوع 

دكتور مكي نومان ما ذهب  ، وقد انتقد ال  (58)أسلوب ذلك العصر الذي اكتنفهم ((
إليه الباحث إذ كان يرى أن الباحث قد قصر عمله على االجتزاء بالمنهجية دون  
النظر إلى األشياء األخرى التي يقتضيها البحث العلمي ، يقول الدكتور مكي : ))  
يتّسم هذا الرأي باجتزاء النظر إلى منهجية التأليف النحوي إذ لم يقصر الباحثون  

عليمي في التأليف على ) الوضوح ( ، بل هو أحد األُسس المعتمدة في  الطابع الت
؛   العلمي  النحو  كتب  في  يلتمس  الوضوح  إّن  به  المسلّم  التعليمي... ومن  المنهج 

، والراجح ما    (59)ألن الغموض ليس غاية شاملة تسعى إليها هذه المؤلفات ... ((
ألن الباحث قد كان يؤسس  ذهب إليه الدكتور مكي ال ما ذكره الباحث خطاب ؛  
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بناًء على ما قصره هو   القديمة  النحوية  المصنفات  ، والعلمية في  التعليمية  لنفي 
و   )الوضوح  بمبدأي  استعان  فقد   ، المطلوب  بالمستوى  يكن  لم  نظر  من  نفسه 
الغموض ( من أجل إثبات ما كان يعتقده ، وال أظن أن االقتصار على الوضوح ،  

 ألّن ذلك غير كاف  إلثبات صحة دعواه .  والغموض كان الئقاً ؛  
إلى            المحدثون  وجهها  التي  النقود  من  كثيراً  أن  تقدم  مّما  الباحث  ويخلص 

أصحاب االتجاه التعليمي ال يخلو من وجاهة وهذا به حاجة إلى النظر في آرائهم  
درجات   أقصى  تحقيق  من  الباحثون  ليتمكن  الترّوي  من  بشيء  عليها  والوقوف 

دة من تلك اآلراء ، ومن ثّم محاولة قراءة كتب التراث النحوي قراءةً أخرى  اإلفا
 في ضوء ما نقــد به االتجاه التعليمي .  

إلى        وجهت  التي  النقود  تلك  من  كثيراً  أّن  هو  آخر  شيئاً  أضيف  أن  ونود 
االتجاه التعليمي قد كانت قاسية في أحكامها ، فنرى أن يَُخفّف عن أصحاب ذلك  

لتعليم  االت الغالب منهجاً  أّن مؤلفات هذا االتجاه قد اتخذت في  أّولهما  جاه لسببين 
المنظومة   لحفظ  القدماء  مراعاة  هو  واآلخر   ، النحو  حفظ  على  وتأديبهم  الناشئة 
النحاة   وضعها  التي  والقواعد  األسس  مجموعة  بالمنظومة  وأقصد   ، النحوية 

لك القواعد والضوابط وغيرها  المتأخرون فيما بعد في منظومات شعرية احتوت ت
يكون   وربما  كبير  نبل  ذلك  وفي  وشروحها  المنظومة  المتون  عليه  اشتملت  مما 
 مغتفراً مع هذه الغاية ما فات القدماء أمره ، أو ما سقطوا فيه من دون قصد  منهم. 

بإنكار         القاضي  موقفه  في  عمر  خطاب  الباحث  استنتجه  ما  أّن  ونرى 
 ، العلمي  ما    االتجاهين  لنسف  منه  محاولة  في   ، النحوي  التراث  في  التعليمي  و 

كان ثابتاً عند دارسي العربية من غير دليل قاطع ، و ال شاهد ماثل غير اجتهاد  
ال يؤيده سعة االستقراء ، وأرى أّن موقفه هذا يفتقر إلى الدقة والموضوعية و ال  

العلم االتجاه  بين  التمييز  قصر  قد  ألنّه  ؛  بالشمول  بمبدأ  يتسم  والتعليمي  ي، 
الوضوح والغموض ، و هما لم يكونا الغاية في التأليف حتى يصبحا فيصالً في  
ُمَخالٌَف بكثرة   التمييز بين ما هو تعليمي وما هو علمي ، و إّن ما ذكره الباحث 
المؤلفات التي صنّفها الدارسون على أنها تعليمية أو علمية ، فهو يسعى إلى هدم  

 رس النحوي . ما هو قار في الد 
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 االتجاه العقلي :  - 3
 

اهتم الدكتور كريم حسين ناصح كثيراً بهذا االتجاه من التأليف ، وربما كان       
أواله   فقد  االتجاه  هذا  على  كالمه  في  المحدثين  من  سواه  من  اهتماماً  أكثر  هو 
أطلق   إذ  أخر  أسماء  الباحثين  االتجاه عند عدد من  ي هذا  ُسّمِ عناية خاصة، وقد 

مصطفى   الدين  صالح  محمد  الدكتور  المعياريعليه  المنهج  وسّماه  (60)اسم   ،
التعليلي   بالمنهج  ياسين  آل  حسين  محمد  عفيف    (61)الدكتور  الدكتور  وذهب   ،

، وأظن أنه قد سماه فلسفياً لما فيه من كثرة  (62)دمشقية إلى تسميته بالمنهج الفلسفي
انوا  التأويالت الفلسفية ولقربه من متناول البحث الفلسفي إذ إن كثيراً من النحاة  ك

اعتمدها   التي  والحجاج  الجدل  ومناهج   ، العقلي  التفكير  ُسبل  سلوك  إلى  يميلون 
الفالسفة آنذاك، و يبدو أن تعدد تسمياته راجع إلى أّن المحدثين لم يفهموا ما كان  

 يريده النحاة القدماء من هذا االتجاه من حيث الغاية واإلجراء  . 
المحدثين         الذي أطلقه كثير من  قليالً عند مصطلح )المنهج(  الوقوف  وبودنا 

على االتجاهات التي سلكها القدماء في الدرس النحوي القديم سواء كان ذلك في  
البحث أم التصنيف على أّن هذا المصطلح لم يكن معروفاً عند القدماء من حيث  

المصطلح هذا  اشتهر  وقد   ، المنهجية   حيث     األسس  من  المحدثين  عند  كثيراً 
الداللة اللغوية واالصطالحية ، وأظن أن من األجدر أن يستعيضوا عنه بمصطلح  
االتجاه بدالً من استعمالهم مفردة المنهج على األقل ؛ ألن مصطلح االتجاه أكثر  
تمثيال لما كان عليه وضع التراث النحوي من مصطلح المنهج ، فإْن قيل إّن منهج  

ا وضعها  الدرس  التي  المنهجية  والمعايير  األسس  مراعاة  أْن  إلى  احتاج  لنحوي 
ولكن مع   القول  أُِجيَب عنه بصحة  بلحاظه  النحو  المحدثون في كل منهج يدرس 
مراعاة أن القدماء كانوا مبدعين مجربين ، وهذا الموقف و إْن جاء متأخراً بعض  

 . الشيء إالّ أنه يوضح موقف الباحث من هذين المصطلحين 
وعلى كل حال فقد سجل المحدثون نقوداً على هذا االتجاه من الدرس النحوي       

إلى   شديداً  ميالً  يميلون  بأنهم  وصفوا  االتجاه  هذا  يمثلون  الذين  النحاة  أن  أهمها 
توظيف منهج الفالسفة في التعاطي مع المسائل، والقضايا النحوية التي عالجوها  

أن الزجاجي كان يتبع منهج الفالسفة ، وأهل    في مؤلفاتهم، ومن ذلك ما أشيع من 
المنطق في معالجاته للقضايا النحوية، وكذلك الحال في تعاطيه مع المادة النحوية،  
فقد ذكر الدكتور عبد الحسين المبارك أن الزجاجّي في كتابه )اإليضاح في علل  
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أل  للقارئ  يتضح  ما  وهو  والفلسفة،  المنطق  أهل  مسالك  فيه  سلك  قد  ول  النحو( 
وهلة حتى يصل به المقام إلى المادة ، فيلحظ عندها ألفاظاً ومصطلحات ال مثيل  
يكن   لم  الزجاجّي  أّن  أيضاً  المبارك  الدكتور  ذكر  قد  و   ، المتقدمين  كتب  في  لها 
ثَمَّ   ومن  ودراستها  المادة  عرض  في  ومنهجهم   ، الفالسفة  بآراء  تأثر  من  وحده 

كريم حسين ناصح ما ذهب إليه الدكتور عبد  ، وقد رد الدكتور  (63)التأليف فيها  
ومادة   اصطالحات  من  المتقدمون  ذكره  ما  كل  ذكر  قد  الزجاجّي  بأّن  الحسين 

على توهم الكثير من الباحثين في ما ذهبوا إليه    -عنده    –نحوية، وهو دليل قاطع  
 . (64)من طغيان منهج الفالسفة على هذا االتجاه

ية في هذا العصر أنها كانت خليطاً لمجموعة من  ومما يؤخذ على المادة النحو      
العلوم أبرزها الفلسفة، والمنطق، وأصول الفقه وتحّصل من ذلك أن دراسة المادة  
النحوية ومعالجات النحاة لها كانت خليطاً من مناهج متعددة لم يخلص من بينها  

المكارم  أبو  الدكتور علي  دفع  ما  وهذا   ، العرب  عند  النحوي  الدرس  إلى    منهج 
أّن هذا   تأليفها ، وعنده  و  العربي  النحو  مادة  باالضطراب في جمع  النحاة  اتهام 

آنذاك النحوي  للفكر  المنهجية  األخطاء  أهم  من  يُعَدُّ 
هذا  (65) نتيجة  وكان   ،

، وقد تابع هذا  (66):))اضطراب في تشكيل هذا العلم، وتناقض في نتائجه معاً ((
ك  فقد  الراجحّي  عبده  الدكتور  تبادل  الرأي  قد  النحوي  الدرس  منهج  أن  يرى  ان 

الكالم   علم  وهما  آنذاك،  سائدة  كانت  التي  العلوم  من  علمين  مع  والتأثير  التأثر 
 .  (67)وأصول الفقه 

وقد أشار الدكتور عبد المجيد عابدين إلى أن أبرز األخطاء التي لحقت هذا       
منه النحوية  بخاصة  و   ، اللغوية  الدراسات  مزج  هو  الدينية  المنهج  بالدراسات  ا 

القديم النحوي  الدرس  أخطاء  أشد  من  عنده  مع    (68)  وهذا  الحال  هو  كذلك  و   ،
الدكتور محمد كامل حسين فقد انتقد صنيع النحاة من تداخل منهج الدرس النحوي  
القديم مع العلوم العقلية التي ساد فيها االحتكام إلى العقل في العلوم كافة، والسيما  

فيه برزت  ذكر  التي  فقد  وغيرها  الحديث  وعلوم  كالفقه،  الدينية  العلوم  آثار  ا 
بالفقهاء والمحدثين، ولكنهم   لم يكونوا على صواب في تشبهم   (( : أنهم  الدكتور 
من   العلوم  هذه  في  ما  برغم  عصرهم  في  السائدة  العلمية  لألساليب  خضعوا 

 .(69)اختالف في موضوعاتها((
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األسس و المبادئ التي اتبعها القدماء معالجة  ونرى أّن من الواجب هنا ذكر        
بشكل   ناصح  حسين  كريم  الدكتور  عرضها  وقد   ، فيها  والتأليف  النحوية  المادة 

 مفّصل ، ومنها : 
 اتباع أساليب الجدل والحجاج في كثير من المؤلفات النحوية .  -1
 االهتمام والعناية بالحدود .  -2
 االهتمام بأوجه الخالف في اآلراء.  -3
 . هذه هي أكثر مبادئ القدماء شهرةً في مؤلفاتهم . (70)التعليل -4

ونظن أّن كثيراً من اإلشكاالت التي وقف عليها المحدثون في نقدهم القدماء        
النحاة   اتبعها  التي  األساليب  في  التي وجدت  اللغوية  غير  المرجعيات  كان سببها 

التعليل النحوي و    كالجدل ،  والحجاج وكذلك ميل القدماء إلى العلة النحوية ، أو 
غيرها مما ال يمتُّ بصلة إلى الدرس النحوي ، وأعتقد أن في اللجوء إلى أساليب  
ليس منه ال   ما  النحو  التي تدخل في  العقلية  القضايا  إدخال  و   ، والحجاج  الجدل 
يأتي بمنفعة للدرس النحوي ، بل قد ينفر ذلك دارسوه منه فيصبح ثقالً وعبئاً على  

حثين ، ويعضد ما أذهب إليه ما ذكره الدكتور كريم ناصح من : ))  المتعلمين والبا
المؤلفات   يصبغ  جعله  به  واإلغراب  تقصيه  في  والبعد  التعليل  في  اإلغراق  أّن 
النحوية بتلك السمة العقلية البعيدة عن واقع اللغة، ويجعل تلك المؤلفات موصوفة  

 . (71)بأنّها نتاج التأثر بالفلسفة والمنطق((
أثر  و        آنذاك  النحوي  والتأليف  البحث  العقل في  إلى  لغلبة االحتكام  ربما كان 

في تسميته باالتجاه ، أو المنهج العقلي وهو في الوقت نفسه منهج علمي محض ،  
ولقد أشار الدكتور كريم حسين ناصح إلى أّن قضية التعليل النحوي وإْن كان فيها  

وإفاد  للفكر،  إجالة  و  للعقل  إعمال  من  لبعض  كثير  واستعارة  المنطق  من  ة 
مصطلحاته، ومناهجه إال أنه أقرب إلى واقع اللغة، فهي تعليالت قد يلجأ فيها إلى  

المسائل الدكتور كريم ال    (72)الحس والطبع في كثير من  أّن ما ذكره  ، ونحسب 
يشمل التعليالت التي ذهب بها أصحابها مذاهب أهل المنطق ، وقد َخّطأ الدكتور  

دمشقي من  عفيف  كثيراً  ألن  ؛  للّصواب  مجانبًا  منهجاً  ويراه   ، المنهج  هذا  ة 
من   النحوي(  )العمل  فكرة  تقتضيه  لما  قسراً  اللغة  إخضاع  حاولوا  قد  النحويين 

أّن هناك    -يرى    -تأويالت وتقديرات على منوال عمل الفقهاء ، وعلماء الكالم و
العلوم   من  وغيره  الفقه  وأصول  النحو،  بين  شاسعاً  والعقليةبوناً  ،    (73)الشرعية 

ونرى أنّه كان قاسياً في وصفه النحاة بأنّهم طّوعوا النحو قسراً  ليقوم على فكرة  
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العلوم   أصحاب  من  وغيرهم  النحاة  بين  رآها  منهجية  مقاربات  على  بناًء  العمل 
التي شاعت في ذلك الوقت إذ ليس كل ما وجد في فكرة العمل مأخوذ من العلوم  

ال أو  العربي  العقلية ،  النحو  نّزه ساحة  المحدثين قد  شرعية فضالً عن أن بعض 
ناصح حسين  كريم  الدكتور  أولئك  ومن   ، المنطق  أو  بالفلسفة  التأثر  ، (74)من 

، وال يعني نفي وجود التأثير والتأثير بين هذه الحقول  (75)والدكتور حامد الظالميّ 
بينها من حيث الجزئيات في  المعرفية المذكورة آنفاً عدم وجود بعض اآلثار فيما  

نظري ، والدليل على وجوده في الجزئيات وجود التعليل في النحو ، أو ما ورد  
عن القدماء من مراعاة اطراد األحكام ، أو محاولة النحاة اقتفاء أثر الفقهاء تقسيم  

 أصول النحو بما يشبه أقسامها في أصول الفقه . 
م        يكون  أْن  يكاد  أمراً  لحظنا  هذا  وقد  ألصحاب  المحدثين  نقود  في  طرداً 

االتجاه من القدماء إذ نقد المحدثون قضية التعليل في المسائل النحوية التي باتت  
على    -تظهر بشكل الفت عند النحاة، فقد وصف الدكتور محمد حسين آل ياسين  

المثال   اللغوية  -سبيل  األحكام  تعليل  يقوم على  منهج  بأنه  االتجاه  في    (76)هذا   ،
النحوي  ح البحث  أمر صاحب  التعليل  أن  ترى  الحديثي  خديجة  الدكتورة  أّن  ين 

 .(77)حين وضعت أحكامه، و قواعده
والذي يظهر من هذا أّن بعض الباحثين الذين تصدوا ألصحاب هذا االتجاه        

الحديثة   الغربية  المناهج  ببعض  كثيراً  تأثروا  قد  نحوية  مظان  من  ألفوه  وما 
و  الوصفي،  قد  كالمنهج  المحدثين  بعض  أّن  أولهما:  أمران  إليه،  أذهب  ما  يعضد 

)الدكتور    : ذلك  على  ومثال  الحديثة،  الغربية  اللغوية  المناهج  بصبغة  اصطبغوا 
الراجحّي،   عبده  الدكتور  وكذلك   ، دمشقية  عفيف  والدكتور  الدين،  محمد صالح 

ال ذكره  ما  فهو  اآلخر  األمر  و  وغيرهم،   ) حسين  كامل  محمد  دكتور  والدكتور 
على   النقد  بهذا  األخذ  عدم  إلى  يدعو  مما   ...  ((  : قوله  في  مظلوم  نومان  مكي 
عمومه أن ثّمة أفكاراً تخص التعليل ال يضر األخذ بها دارس اللغة، فضالً عن أّن  
لدراسة   العقل  اعتماد  إلى  دعا  التحويلي  بالمنهج  ممثالً  الحديث  اللغوي  النظر 

أ   (78)اللغوية...(( إلى  أشير  و  حقل  ،  كان  مهما  للغة  دارس  كل  على  الالزم  ّن 
البحث فيه على   ِغَمار  الذي يخوض  المعرفي  الحقل  يقصر ذلك  دراسته فيها أالّ 
النتائج   إلى  التوصل  عن  نفسه  سيقصي  ألنه  ؛  غيره  دون  معين  منهج  معطيات 
لقضية دون غيرها،   تعصباً  دراسته هذا من جانب، وسيكون عمله  المتوخاة من 
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اللغة ما ليس منها؛ و ألنه سيجتلب أشياء    وهو على هذا األساس سيفرض على 
 خارجة عن روحها، وال يكون عمله موصوفاً بالموضوعية . 

ومما تقدم نخلص إلى أّن االتجاه العقلي الذي تبناه متأخروا النحاة  قد ُسلِّطْت         
، وما ي  تعلق بتأثر  أضواء النقد عليه وكثـر توظيفها فيما يخص نقد العلة تحديداً 

هذا االتجاه )أو المنهج( بحقول معرفية أخرى ال تمتُّ للنحو العربي بصلة أشار  
ال   و   ، العربي  النحو  على  فرضها  حاولوا  النحاة  أن  فذكروا   ، إليها  المحدثون 
الدكتورة   إليه  بما ذهبت  الرأي في هذا و أستعين على مخالفتهم  نوافق المحدثين 

ر مكي نومان بعدها هذا من جانب ، ومن جانب آخر  الحديثّي ، و ما ذكره الدكتو 
في الغالب    –نعتقد أن أكثر ما نُِقُد به االتجاه العقلي من قبُل يمثلون منهجاً واحًدا  

هو المنهج الوصفي الحديث ؛ ألن الجميع يعلم أّن أكثر مبادئ المنهج الوصفي    –
للغة، والسيما قضية  شهرةً دعواه إلى االستغناء عن الجوانب العقلية في دراسة ا

أّن   على  والدليل   ، والنحو  اللغة  في  أشبهها  وما  العلة  ومباحث   ، النحوي  العمل 
المنهج   ألّن  ؛  العقلي  لالتجاه  نقداً  المحدثين  أكثر  هم  الوصفي  بالمنهج  المتأثرين 
العقلي   بالجانب  يتعلق  ما  دراسته  مجال  من  يستبعد  معلوم  هو  كما  الوصفي 

و  ، والتفسير  نجده  كالتعليل  ما  ، و هذا  أيضاً  الجوانب    –التحليل  استبعاد  أقصد 
في آراء من دعا إلى تبني الوصفية في دراسة العربية    -العقلية في دراسة اللغة  

نحواً ولغةً ، وغيرها كالدكتور عبده الراجحّي ، والدكتور محمد حسين آل ياسين  
 ، والدكتور محمد كامل حسين  وغيرهم  .  

 

 خاتمة البحث ونتائجه : 

 بعد انتهت غمار رحلة البحث َعنَّ لنا مجموعة من النتائج نجملها باآلتي :       

إشكالية النحو العربي ، أو كما ُخيّل في قضيتي العامل واإلعراب ،    تظهر    -  1

الذي   الُمشكل  أنهما  الدارسين على  كثير من  أكد  ، وقد  العربي  النحو  فهما عماد 

صار حجًرا يعثر فيه دارسو العربية ، ونحسب أّن األمر مبالغ فيه ، إذ ال تكمن  

ي  وما  النحوي  العمل  منظومة  في  الحقيقية  الُمشكل  المشكلة  بل   ، عليها  ترتب 
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العربية   توظيف  في  ومهارته  مادتها  يدرس  من  تعاطي  كيفية  في  يكمن  الحقيقي 

 وتيسيرها للدارسين . 

نحسب أّن أكثر مواطن المشقة والعسر في العربية قضية الخالف النّحوي ،    –  2

مراد   يعرف  ال  الذهن  مشتت  العربية  وطالب  الدارس  وتجعل  تعقيًدا  أكثر  فهي 

الخالف  القاع مسألة  تجاوز  األجدى  من  أْن  نرى  ولذلك  ؛  النحوي  والمعيار  دة 

 النّحوّي ، وعدم االلتفات لها حتى يتيسر على دراس العربية أمر نحوها . 

بحسب    –  3 هي   ، عنها  النحويون  يخرج  لم  اتجاهات  النحوّي  للتأليف  أّن  نجد 

الت واالتجاه   ، الفطري  االتجاه   (  : التطورية  التأليف  واالتجاه  مراحل   ، عليمي 

  ، فيه  ساد  عصر  كل  بمؤلفات  الخاصة  سماته  منها  اتجاه  ولكل   ،  ) العقلي 

والمالحظ عليها جميعا أنّها لم يكن مقصودة لذاتها ، بل ما غلب في كل واحد ميل  

اللغوي   المجتمع  ثقافة  وجوده  يفرض  كان  معين  اتجاه  إلى  النحوي  الدرس 

 وحاجته. 

الدارسون    –  4 يتعرض  أن  النحوّي  يجدر  الدرس  في  التأليف  مناهج  لمسألة 

وكذلك مناهج تدريسه ، وما لهذه المسألة من أثر بالغ في تيسير األمر على طالب  

العموم   وجه  على  العربية  تعليم  في  إيجابي  أثر  من  له  وما   ، ودارسيها  العربية 

 والنحو العربي على وجه الخصوص . 

 هوامش البحث : 

 . 202ية المعاصرة في مصر :اتجاهات الدراسات اللسان (1)
البكاء أجري بتاريخ    (2) /    7/    11ضمن حوار خاص مع الدكتور محمد كاظم 

2013   . 
ينظر: منهج كتاب سيبويه في التقويم النحوي )تصدير الدكتور محمد ضاري    (3)

 .   10حمادي( : 
بحث    (4)  ( تروبو  ، جيرار  كتاب سيبويه  العربي في ضوء  النحو  نشأة   : ينظر 

 .   125( : منشور 
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 .    225/   1تاريخ آداب اللغة العربية ، جرجي زيدان :  (5)
 .   15ينظر : تجديد النحو العربي :  (6)
ينظر : أبو األسود الدؤلي ونشأة النحو العربي ، د. فتحي عبد الفتاح الدجني :    (7)

61  . 
 و ما بعدها .   27أصالة النحو العربي  :   ينظر : (8)
 .    2تكوين العقل العربي، د. محمد عابد الجابري :   (9)
 .   21ينظر: مناهج التأليف النحوي :   (10)
 .  22المصدر نفسه :  (11)
 .   15ينظر : النص القرآني من الجملة إلى العالم ، وليد منير  :   (12)
 .    31ت ، د. عبد السالم المسدي  :  ينظر: مباحث تأسيسية في اللسانيا (13)
 . 34نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة  :  (14)
 . 38المصدر نفسه :  (15)
 . 23ينظر: مناهج التأليف النحوي :   (16)
 . 302ينظر: اتجاهات الدراسات اللسانية المعاصرة في مصر :   (17)
 . 156ينظر: أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة ، د. نايف خرما :   (18)
 وما بعدها.   34ينظر: من أسرار اللغة :   (19)
 وما بعدها.  58ينظر: اللغة العربية المعاصرة، د. محمد كامل حسين:  (20)
 . 375ينظر : الدراسات اللغوية عند العرب إلى نهاية القرن الثالث:   (21)
وما    295فه الموسوم )النحو العربي ومناهج التأليف والتحليل( :  ينظر: مؤل  (22)

 بعدها . 
الراجحي،    (23) عبده  والدكتور  ياسين،  آل  حسين  محمد  الدكتور  أولئك  ومن 

 والدكتور نوزاد حسن أحمد وغيرهم . 
 . 374ينظر: الدراسات اللغوية عند العرب :   (24)
 .   181،   179ينظر: فقه اللغة في الكتب العربية ، د. عبده الراجحي :   (25)
 . 26ينظر: مناهج التأليف النحوي :   (26)
 .  21ينظر : النحو الوصفي من خالل القرآن الكريم  :   (27)
 . 27ينظر: مناهج التأليف النحوي :   (28)
 .  187االستقراء في النحو، د. عدنان محمد سلمان )بحث منشور( :   (29)
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)سيبويه(    (30) كارتر  ميخائيل  كتاب  الغربيين  اللغويين  كتب  في  سيبويه  ينظر: 
 . 84أنموذجاً، د. هدى فتحي عبد العاطي : 

 .  82ينظر: المصدر نفسه :   (31)
 .   82ينظر: مناهج التأليف النحوي :   (32)
 . 22،23ينظر: اللغة بين المعيارية والوصفية:  (33)
 .   298ف والتحليل : ينظر: مناهج التألي (34)
 301المصدر نفسه :  (35)
(36)    : السامرائي  فاضل  د.  الزمخشري،  واللغوية عند  النحوية  الدراسات  ينظر: 

 . 170، و 40
السامرائي    (37) فاضل  د.  النحوية،  ودراساته  األنباري  البركات  أبو  ينظر: 
:267،266 . 
(38)  ( فؤاد  أحمد  فيصل   ، الحديثة  النحوية  االتجاهات  :  ينظر:  ماجستير(  رسالة 

 وما بعدها.  33
 .   23،  22ينظر: اللغة بين المعيارية والوصفية :   (39)
 .   29ينظر: مناهج التأليف النحوي :   (40)
وما بعدها، و البحث النحوي المعاصر في العراق    32ينظر: المصدر نفسه :   (41)
 وما بعدها.  114:  
 . 158ينظر: سيبويه إمام النحاة :  (42)
 . 49مناهج التأليف النحوي:   (43)
  8،    6،    5للزجاجي ، تحقيق عبد السالم هارون :    ينظر: مجالس العلماء ،  (44)

و ما بعدها ، و ينظر : مجالس ثعلب ، ألبي العباس ثعلب ، تحقيق عبد السالم  
 وما بعدها .  49/   1هارون : 

 .   128:   ينظر : البحث النحوي المعاصر في العراق (45)
 .  160الدرس النحوي في بغداد، د. مهدي المخزومي :   (46)
البدرية، البن هشام األنصاري ، تحقيق د. هادي نهر )مقدمة    شرح  (47) اللمحة 

 .  26،27/  1المحقق( :  
 . 55ينظر: مناهج التأليف النحوي :   (48)
 . 55ينظر: المصدر نفسه :   (49)
 .    56،   53ينظر: االتجاهات النحوية الحديثة :   (50)
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 .  22،23ينظر: ابن الناظم النحوي، محمد علي حمزة :  (51)
مقدمة    (52)  ، لآلثاري  الكالم(،  إعراب  في  الغالم  )كفاية  اآلثاري  ألفية  ينظر: 

 .   19،18المحققين د. زهير زاهد، واألستاذ هالل ناجي :  
 .   132ينظر: البحث النحوي المعاصر في العراق :   (53)
رأيه هذا كان من ضمن إجابات على سؤاالت قّدمها الباحث  للدكتور البكاء    (54)

رأيه في مناهج الدرس النحوي عند القدماء في لقاء معه في داره بتاريخ   تحرياً ل
11   /7    /2013    . 

 .  56،  53ينظر: االتجاهات النحوية الحديثة :    (55)
 .   134ينظر: البحث النحوي المعاصر في العراق :   (56)
 االحتجاج العقلي في النحو العربي، محمد جواد الطريحي، )رسالة ماجستير(   (57)
:232 . 
 .    135ينظر: البحث النحوي المعاصر في العراق : (58)
، خطاب عمر    (59) الهجري  الثامن  القرن  نهاية  الحاجب حتى  ابن  كافية  شروح 

 .  616بكر) أطروحة دكتوراه ( :  
 .   134البحث النحوي المعاصر في العراق :  (60)
 . 13ينظر: النحو الوصفي من خالل القرآن الكريم :   (61)
 . 374ينظر: الدراسات اللغوية عند العرب إلى نهاية القرن الثالث الهجري : (62)
 . 122ينظر: المنطلقات التأسيسية والفنية إلى النحو العربي : (63)
 . 103ينظر: الزجاجي ومذهبه في النحو، د. عبد الحسين المبارك :  (64)
 . 82: مناهج التأليف النحوي :  ينظر (65)
 . 213ينظر: تقويم الفكر النحوي :   (66)
 . 213المصدر نفسه :  (67)
 . 17ينظر: النحو العربي والدرس الحديث بحث في المنهج : (68)
 .   108،   103ينظر: المدخل إلى دراسة النحو ، د. عبد المجيد عابدين :   (69)
 .   45كامل حسين :   اللغة العربية المعاصرة ، د. محمد  (70)
 .   83ينظر: مناهج التأليف النحوي :  (71)
 .   98،99المصدر نفسه :  (72)
 . 100ينظر: المصدر نفسه :   (73)
 . 114ينظر: المنطلقات التأسيسية والفنية إلى النحو العربي:  (74)
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يلحظ تفصيل هذه القضية في كتابه )أصالة النحو العربي( فقد أثبت فعالً عدم    (75)
األخرى   العلوم  من  سواهما  أو  المنطق  أو  الفلسفة،  بمباحث  العربي  النحو  تأثر 

 وما بعدها .  25كالفقه، وعلم األصول : 
 وما بعدها.   28أصول الفكر اللغوي العربي في دراسات القدماء والمحدثين :   (76)
 . 375ينظر: الدراسات اللغوية عند العرب :   (77)
 . 155ينظر: دراسات في كتاب سيبويه  :   (78)

 مصادر البحث ومظانه : 

ط   •  ، سعيد  حمزة  علي  محمد   ، النحوي  النّاظم  ،    1ابن  التربية  دار   ،
 م . 1977هـ ،    1397بغداد، 

، ط  أبو األسود الدؤلي ونشأة النحو العربي ، د. فتحي عبد الفتاح الدجني   •
 م .    1974، وكالة المطبوعات ، الكويت ،  1

حسن   • الرحمن  عبد  د.   ، مصر  في  الحديثة  اللسانية  الدراسات  اتجاهات 
م   2013لبنان ،   –، دار الكتاب الجديد المتحدة ، بيروت   1العارف ، ط 

 . 

فيصل أحمد فؤاد ، رسالة ماجستير مقدمة    االتجاهات النحوية الحديثة ، •
 م .   1976إلى مجلس كلية اآلداب في    جامعة بغداد ،  

، دار صفاء للنشر    1أصالة النحو العربي ، د . كريم حسين ناصح  ، ط   •
 م .    2005هـ ،    1426والتوزيع ، عمان ، 

أصول الفكر اللغوي العربي في دراسات القدماء والمحدثين ، د . حامد   •
 م .  2011، دار الشؤون الثقافية ، بغداد ،  1صر الظالمي ، ط نا

بن   • شعبان  الدين  زيد   ) الكالم  إعراب  في  الغالم  كفاية   ( اآلثاري  ألفية 
هـ ( ، تحقيق د. زهير غازي زاهد ، و األستاذ    828محمد اآلثاري ) ت 
، مكتبة النهضة العربية ، وعالم الكتب ، بيروت ،    1هالل ناجي ، ، ط  

 م .   1987

والمضامين   • االتجاهات  العراق  في  المعاصر  النحوي    –  1968البحث 
 ، د. مكي نومان مظلوم ، ) د. ط . دار نشر . ت ( .   1994

تجديد النحو العربي  ، د. عفيف دمشقية ، معهد اإلنماء العربي ، بيروت   •
 م .  1981لبنان ،   –
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كز دراسات ، مر  6تكوين العقل العربي ، د. محمد عابد الجابري ، ط   •
 م  .   1994لبنان ،   –الوحدة العربية ، بيروت 

الثالث ، محمد حسين آل   • القرن  نهاية  إلى  العرب  اللغوية عند  الدراسات 
ط    ، بيروت    1ياسين   ، الحياة  مكتبة  دار   ،–    ، هـ،    1400لبنان 

 م. 1980

•   ، السامرائي  فاضل  د.   ، الزمخشري  عند  واللغوية  النحوية  الدراسات 
 م .   1971هـ ،  1390د ، بغداد ،  مطبعة اإلرشا

•   ، المطبوعات  وكالة   ، الحديثي  خديجة  د.   ، سيبويه  كتاب  في  دراسات 
 م .   1980هـ ،   1400الكويت ، 

المخزومي ، ط   • د. مهدي   ، بغداد  النحوي في  ،    2الدرس  الرائد  دار   ،
 م .   1987هـ ،    1407لبنان ،   –بيروت 

عبد  • د.   ، واللغة  النحو  في  ومذهبه  ،    الزجاجي  المبارك  علك  الحسين 
 مطبعة جامعة البصرة . 

  1399، عالم الكتب ،    2سيبويه إمام النحاة ، علي النجدي ناصف ، ط   •
 م .   1979هـ ،  

•    " سيبويه   " كارتر  ميخائيل  كتاب  الغربيين  اللغويين  كتب  في  سيبويه 
، مؤسسة حورس الدولية    1، د. هدى فتنحي عبد العاطي ، ط    أنموذجاً 

 م .   2013للنشر والتوزيع ،  

شرح اللمحة البدرية في علم اللغة العربية  ، البن هشام ، دراسة وتحقيق   •
 م .  1977هـ ،   1397د. هادي نهر ، مطبعة الجامعة ، بغداد ، 

النهضة، بيروت،  فقه اللغة في الكتب العربية ، د. عبده الراجحي ، دار   •
 م .   1979

اللغة العربية المعاصرة ، د. محمد كامل حسين ، دار المعارف ، مصر،   •
 م . 1976

، ط   • تمام حسان  د.   ، والوصفية  المعيارية  بين  ،    4اللغة  الكتب  ، عالم 
 م .   2000القاهرة ، 

ط   •  ، المسدي  السالم  عبد  د.   ، اللسانيات  في  تأسيسية  دار    1مباحث   ،
 م .  2010المتحدة ،   الكتاب الجديد 
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مجالس العلماء ، ألبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي ، تحقيق   •
هـ    1420، مكتبة الخانجي ، القاهرة ،    3عبد السالم محمد هارون ، ط  

 م .   1999، 

ه ( ، تحقيق   291مجالس ثعلب ، البي العباس احمد بن يحيى ثعلب ) ت   •
 رف ، مصر ، ) د.ت (.  عبد السالم محمد هارون ، دار المعا

ط   •  ، المكارم  أبو  علي  د.   ، العربي  النحو  دراسة  إلى  دار    1المدخل   ،
 م .   2006غريب للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة ،  

، مكتبة االنجلو المصرية ،    6من أسرار اللغة ، د . إبراهيم أنيس  ، ط    •
 م .  1978القاهرة ، 

حسي • كريم   . د   ، النحوي  التأليف  ط  مناهج   ، ناصح  صفاء    1ن  دار   ،
 م .   2007هـ ،  1427عمان ،    -للنشر والتوزيع 

المنطلقات التأسيسية والفنية إلى النحو العربي ، د. عفيف دمشقية ، معهد   •
 لبنان ، ) د . ت ( .  –اإلنماء العربي ، بيروت 

،    1منهج كتاب سيبويه في التقويم النحوي ، د. محمد كاظم البكاء ، ط   •
 م .  1989الثقافية ، بغداد ،  دار الشؤون

النحو العربي والدرس الحديث بحث في المنهج ، د. عبده الراجحي ، دار   •
 م .   1986هـ ،    1406النهضة العربية ، بيروت ،  

النحو العربي ومناهج التأليف والتحليل ، شعبان عوض محمد العبيدي ،   •
 م .  1989منشورات جامعة قار يونس ، 

النحو الوصفي من خالل القرآن الكريم ، د. محمد صالح الدين مصطفى   •
هـ ،    1399القاهرة ،    –الكويت ، ودار غريب    -، مؤسسة علي الجراح  

 م .   1979

النص القرآني من الجملة إلى العالم ، وليد منير ، المعهد العالمي للفكر   •
 م .  1997هـ ،   1418اإلسالمي ، القاهرة ،  
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 :ُملخص البحث

والدافعية   التحصيل  في  الفارقية  بيداغوجيا  اثر  معرفة  الى  البحث  يرمي 

  ، العربية  اللغة  قواعد  مادة  في  االبتدائي  الخامس  الصف  تلميذات  لدى  العقلية 

التصميم   واعتمدت   ، التجريبي  المنهج  الباحثة  اتبعت  البحث  مرمى  ولتحقيق 

والضاب التجريبية  للمجموعتين  الجزئي  الضبط  ذي  االختبار  التجريبي  ذات  طة 

التحصيلي النهائي، وقد اختارت الباحثة مدرسة االقصى االبتدائية  عشوائيا ، وقد  

 ( البحث  عينة  عدد  )50بلغ  بواقع  تلميذة  المجموعة  25(  من  لكل  تلميذة    )

البحث في عدد   الباحثة بين مجموعتي  التجريبية والمجموعة الضابطة ، وكافأت 

ع حاولت ضبط  ,ثم  المتغيرات  في  من  تؤثر  قد  التي  الداخلية  المتغيرات  من  دد 

األهداف   في ضوء  السلوكية  األهداف  من  عدداً  الباحثة  التابع، وصاغت  المتغير 

، وقد   الستة  المعرفي وبمستوياته  للمجال  )بلوم(  للمادة على وفق تصنيف  العامة 

( عددها  المقرر  24بلغ  للموضوعات  تدريسية  خططاً  وأعدت   ، سلوكياً  هدفاً   )

تضمنت  تدر األولى  اداتين  الباحثة  أعدت   ، العربية  اللغة  قواعد  مادة  في  يسها 

من   والمكون  الفارقية  بيداغوجيا  استراتيجية  اثر  لقياس  بعدياً  تحصيلياً  اختباراً 

العقلية  24) الدافعية  اختبار  تضمنت  والثانية   ، الموضوعية  لالختبارات  فقرة    )

 من ابعاد الدافعية العقلية. ( فقرة اختبارية والمعد ض24والمتكون من ) 

استعمال استراتيجية بيداغوجيا الفارقية في التحصيل والدافعية العقلية لدى تلميذات  اثر

 الصف الخامس االبتدائي

وصال مؤيد خضير الحسينيأ.م.   

 جامعة بابل /كلية التربية االساسية

 طرائق تدريس اللغة العربية

mailto:basic.wesal.muaaed@uobabylon.edu.iq 
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وتحققت الباحثة من صدق اداتي البحث وثباتهما بعد عرضهما على مجموعة       

ودرست     ، التدريس  وطرائق  المناهج  في  المختصين  والمحكمين  الخبراء  من 

الفارقية   بيداغوجيا  باستراتيجية  التجريبية   ، المجموعتين  تلميذات  بنفسها  الباحثة 

( اسبوعا  18االعتيادية في اثناء مدة التجربة التي استمرت )   والضابطة بالطريقة

 ( للعام  االول  الدراسي  البيانات  2021/ 2020للفصل  تحليل  تم  وبعدها   ،  )

باستخدام الوسائل اإلحصائية المناسبة وباالستعانة بالحقيبة اإلحصائية ، واظهرت  

 النتائج  ما يأتي : 

1.   ( مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذو  فرق  درجات   0.05وجود  متوسط  بين   )
استراتيجية   باستعمال  القواعد  مادة  يَدرسن  الالتي  التجريبية  المجموعة  تلميذات 
َدرسن   الالتي  الضابطة  المجموعة  تلميذات  درجات  ومتوسط  الفارقية  بيداغوجيا 

 المادة نفسها بالطريقة االعتيادية في التحصيل و الدافعية العقلية. 
بيداغوجيا   استراتيجية  أَن  الى  الباحثة  توصلت  الحالية  الدراسة  نتائج  وفي ضوء 

 الفارقية تساعد على تحسين العملية التعليمية  . 

المفتاحية:   الدافعية  الكلمات  التحصيل,  الفارقة,  البيداغوجيا  استراتيجية,  اثر, 

 العقلية, الصف الخامس االبتدائي

Abstract: 

 The study aims at acquainting “The Effect of Using 

Differential Pedagogy Strategy on the Achievement and 

Mental Motivation of Fifth Elementary School Female 

Students” of Arabic language grammar, to achieve the 

aim of the current study, the researcher followed the 

descriptive study procedures and experimental method 

and used the experimental design with partial control of 

experimental and control groups with the final 
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achievement test. The researcher chose Al-Aqssa 

elementary school randomly, the study sample came to 

(50) students, by (25) students in each group. The 

researcher’s  equalization between the two groups done 

by few variables (chronological age, intelligence and 

entering behavior) she also tried to control few interior 

variables that can affect the dependent variable and 

formulated (24) behavioral objectives in light of the 

general objectives of the subject matter using Bloom’s 

Taxonomy for the cognitive domain with its six levels 

(knowledge, comprehension, application, analysis, 

synthesis and evaluation)  , she also prepared lesson 

plans for the subjects that are intended to be taught in 

Arabic language Grammar. The researcher arranged 

two tools, the first one is an achievement test to 

measure the effect of differential pedagogy strategy and 

of (24) subjective items, while the second tool is a 

mental motivation test of (24) objective items which is 

prepared within the mental motivation dimensions.  The 

researcher confirmed the validity and reliability of the 

two tools by presenting them to a committee of experts 

in curriculum and methodology. She then elicited item 

discrimination and item facility. The researcher taught 

the two groups using differential pedagogy strategy in 

the experimental group and the traditional teaching with 

the control group in (18) weeks in the first course of the 
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year (2020-2021), which started on Sunday, 20th 

December,2020 and ended on the Sunday of 25th April, 

2021. The researcher implemented the achievement test 

on the Sunday of 2nd May,2021 and the mental 

motivation test on the 3rd May,2021. Then data were 

analyzed by using suitable statistical tools making use of 

(SPSS). The researcher used t-test for two independent 

samples, qui square, item facility and item discrimination 

to analyze data, the results showed the following: 

1. There is a statistically significant difference at the 

level (0.05) between the mean scores of the 

experimental group students who are being taught 

Arabic grammar according to the differential 

pedagogy strategy and the mean scores of the 

control group students who are being taught the 

same subject according the traditional teaching 

method in achievement ad mental Motivation  

     In light of the results obtained from the current study, 

the researcher reached to the conclusion that differential 

pedagogy helps to improve the educational process. 
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 الفصل االول : التعريف بالبحث

 أوال: مشكلة البحث:  

حال        واقع  يمثل  العربية  اللغة  قواعد  مادة  في  التلميذات  ضعف  مشكلة  تعد 

الكثير منهن في المراحل التعليمية جميعها , وهذا ما أكدته عدد من المعلمات من  

المعلمات في مدارس مختلفة , وااللتقاء بعدد اخر  طريق اتصال الباحثة بعينة من  

يالقين   أنهن  أوضحن  فقد  اخرى،  مدارس  في  العربية  اللغة  مادة  معلمات  من 

يلق   ال  لذلك  الدراسي  تحصيلهن  في  سلبا  انعكس  مما  القواعد  درس  في  صعوبة 

درس القواعد االهتمام الكافي مثل االهتمام بدرس االدب او االمالء او غيرها من  

فيدرسنه  ال التلميذات  نفوس  في  والقبول  الرضا  يشبع  ال  درس  انه  بل   , فروع  

 بمرارة وكأنهن يحملن حمال ثقيال مما يفقده قيمته التربوية. 

)الجواري(*           إليه  ذهب  ما   ، الضعف  هذا  إلى  أشارت  التي  األدبيات  ومن 

شكوى   ومثار  يسير  غير  عسيراً  أهله  عند  العربي  النحو  "مازال  المعلمين  بقوله 

بالنسبة   فدراسته  التعليم،  والمتعلمين على سواء ، وقد صار مشكلة من مشكالت 

إلى الطلبة أشبه بالصخر الصلد ال فيه ، وال غذاء ، وال فائدة ترجى منه يدرسه  

)الجواري،   العملية"  الحياة  بعيداً عن واقع  واستظهاراً  :  1984المختصون حفظاً 

اف النحو المقدم إليهم في مراحل التعليم كلها،  ( إن شكوى المتعلمين من جف10-9

أدى إلى كثرة األخطاء النحوية التي يرتكبونها، وعدم قدرتهم على الضبط السليم  

 (  312:  2000ألواخر الكلمات نطقا وكتابة )عبد الهادي، 
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الدافعية        فقدان  إلى  يعود  القواعد  في  التلميذات  ضعف  أن  والي   يرى  فيما 

القواعد النحوية ، ووجود اختالفات كبيرة بين القواعد وأساليب الحياة  لديهن  لتعلم  

)والي،   العقلي  ومستواهن  التلميذات  لفكر  المقررات  مالءمة  وعدم   ، اليومية 

( ، لذا نجد أن عدداً كبيرا من التلميذات يعولن على الفروع اآلخر  285:  1997

والق  , ،والخط  التعبير   : مثل  العربية  اللغة  مادة  االمتحان  من  ودرجات   , راءة 

وسعاد،   )الدليمي،  المادة  هذه  في  النجاح  على  الحصول  بغية  :  2005الشفهي، 

"الحمداني"  196 دراسة  عزت  فقد  الدراسات  اما   ، األدبيات  يخص  فيما  هذا   .)

المرحلة   طلبة  لدى  النحوية  األخطاء  وكثرة  العربية  اللغة  قواعد  في  الضعف 

منها  كثيرة  أسباب  إلى  مدرس    المتوسطة  في  والخلل   ، المادة  محتوى  في  الخلل 

أخرى   وأسباب  النحو  تدريس  طرائق  في  والخلل  إعداده،  وطريقة  العربية  اللغة 

النحوي   الخطأ  في  يقعون  المتوسط  الثاني  الصف  طلبة  تجعل  التي  هي  كثيرة 

 (. 11: 2000)الحمداني، 

إ       العربية  اللغة  قواعد  في  الضعف  عزت  فقد  أحمد  دراسة  صعوبة  أما  لى 

على   التالميذ  واعتماد  االبتدائية،  المرحلة  في  تدرس  التي  النحوية  الموضوعات 

وقصور   القاعدة،  فهم  دون  من  النحوية  القواعد  استهم  في  واالستظهار  الحفظ 

إعداد   ضعف  كذلك  المادة،  تدريس  في  المعلمين  من  المتبعة  التدريسية  الطرائق 

معاه في  ومعلماتها  العربية  اللغة  )أحمد،  معلمي  والمعلمات  المعلمين  إعداد  د 

2003 :76 .) 
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يضجرن        التلميذات  وأن   ، جافة  القواعد  مادة  أن  ذلك  من  الباحثة  تلخص 

تعليمها   في  واضحا  يسبب ضعفا  مما  المختلفة،  التعليم  مراحل  في  منها  وينفرن 

كالمهن   في  تشيع  التي  األخطاء  في  ذلك  ويتمثل  اللغوي،  المجال  في  واستعمالها 

حي  في  الباحثين  الظاهرة  هذه  أوقعت  وقد  منهم  وكتاباتهن،  بالكثير  حدا  مما  رة 

للبحث في أسبابها، وقد لمست الباحثة هذا الضعف من طريق اطالعها على بعض  

األدبيات والدراسات التي أشارت إلى الضعف النحوي لدى التلميذات ، ومن خالل  

آراء بعض معلمات اللغة العربية، فقد تبين أن التلميذات يحفظن القواعد من غير  

كر وبالتالي ال يمكنهن من التعبير الصحيح الخالي من األغالط  تطبيق أو فائدة تذ 

النحوية أو التطبيق على قاعدة نحوية، وترى الباحثة أن أسباب ضعف التلميذات  

 باللغة العربية وال سيما القواعد تعود إلى عوامل عدة منها طرائق التدريس. 

قة اإللقائية، ويكتفون بها  إذ أن الكثير من معلمي اللغة العربية يعتمدون الطري      

وذلك بإلقاء أمثلة محددة، يعتقدون من خاللها أنهم شرحوا القاعدة النحوية، ويكتفي  

بعض المعلمين بأساليب تدريسية تلقوها في دراستهم أو تدربوا عليها إبان إعدادهم  

للعمل في هذا الميدان المهم، خوفا من تجريب كل جديد ال يعرفونه، أو نقصا في  

التعلم  داف نظريات  في  المطرد  النمو  متجاهلين  أدائهم  تطوير  نحو  عيتهم 

)الخفاجي،   العصر  وتقنيات  المعرفة  في  الهائل  النمو  يواكب  بما  واستراتيجياته 

(، لذلك يتطلب تدريس القواعد النحوية في ظل الطرائق الحديثة، لكي  38:  2012

ى يشعرن بحاجتهن إلى  تكون مالئمة مع حاجات التلميذات ، وتثير دوافعهن ، حت

(، كما وجدت  295:  2000القاعدة وضرورتها لحسن استعمال اللغة ) الخطيب،  
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)البيداغوجيا   إستراتيجية  استراتيجية جديدة وهي  أنه من األفضل تجريب  الباحثة 

 الفارقية(، لعلها تسهم في عالج بعض جوانب المشكلة أو التخفيف من حدتها. 

 ة مشكلة البحث الحالي بالسؤال اآلتي:  وبناء على ما سبق يمكن صياغ 

هل هناك أثر الستراتيجية البيداغوجيا الفارقية في التحصيل والدافعية العقلية  لدى  

 تلميذات الصف الخامس االبتدائي  في مادة قواعد اللغة العربية ؟ 

 ثانياً: أهمية البحث:  

يع      الذي  حالها  ولسان  أمة  كل  ثقافة  أساس  مصدر  اللغة  آمالها  تعد  عن  بر 

من   ينتقل  كي  والثقافي  العلمي  بالتراث  يحتفظ  واألمها وطموحاتها وعن طريقها 

جيل إلى جيل حتى تدرك األجيال واألمم مدى إسهامات هذا المجتمع أو ذاك في  

الضبعات،   )أبو  وعقيدة  وفناً  وخلقاً  وأدباً  علماً  اإلنسانية  الحضارة  صرح  بناء 

ا(38:  2007 كيان  من  جزء  وهي  فهو  ،  عنها،  االستغناء  يستطيع  ال  إلنسان 

حياة   في  المهمة  القضايا  من  إذن  فاللغة   ، والهواء  الماء  يستعمل  كما  يستعملها 

زقوت،    ( لوحدتهم      وعنوان  لتجمعهم  ورمز  لوجودهم  تأكيد  فهي  البشرية، 

(. وتری الباحثة بأن اللغة ال يمكن عدها مجرد أصوات يعبر بها كل  80:  2003

راضهم أو عبارات يعبر بها عن مقاصدهم , بل احدى مقاييس تطور  قوم عن أغ

 األمم وارتقائها إذ إنها وسيلة التعليم وتحصيل الثقافات والمعارف. 

اللغة        على  انطباقا  اكثر  يكون  فانه  اللغة  على  ينطبق  الحال  هذا  كان  واذا 

العرا حيث  من  العالم  في  المهمة  اللغات  من  واحدة  انها  اذ  واألصالة،  العربية  قة 

تعالى   كرم هللا  وقد  واألحداث  العاديات  منها  تنل  لم  التي  القوية  الحقة  اللغة  فهي 
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العربية   اللغة  حياة  عالمات  ومن  باقية،  حية  أنها  وأثبتت  بقرآنه  العربية  اللغة 

استمرار نموها وتطورها، ويكفي اللغة العربية رفعة وشرفاً إنها لغة الوحي، نزل  

الحكيم، الذكر  بالقرآن    بها  الموصولة  بالمؤلفات  الدنيا  المسلمين  علماء  فغمر 

اللغة،   وعلوم  وأصوله،  والفقه  الحديث،  وعلوم  القرآن،  علوم  فكانت  الكريم، 

 (. 27: 2000والبالغة، والفلسفة، والمنطق، والتصوف )عامر،  

لم،  تستنتج الباحثة أن اللغة العربية تمتلك مقومات القوة والتميز على لغات العا     

وتطوال   األزمان  تعاقب  مع  بجمالها وكمالها  الجمال، واحتفظت  كاملة  ولدت  فقد 

الخطوب، وقد مرت بأزمان طويلة كانت في صور بهائها ممتلئة حيوية وواعدة  

 (. 16:  2000بمستقبل مشرق )مصطفى،  

قمة        وبلغت  رقيها،  ذروة  إلى  وصلت  قد  العربية  اللغة  أن  الثابت،  ومن 

وبه سالمة  اكتمالها،  على  الحفاظ  من  العربية  اللغة  تمكنت  اللغوي،  الرقي  ذا 

وسجية، على   يتناقلونها سليقة وطبعاً  بعد جيل،  قوانينها، واتساق ضوابطها جيالً 

اللسانية   الملكة  السليقة، وضعفت  تلك  خبت  أن  إلى  واألنظمة،  القوانين  تلك  وفق 

العربية فكانت ا العرب، بسبب اختالطهم باألمم غير  إبراز  عند  إلى  لحاجة ملحة 

 (. 159: 2013القواعد )زايد، 

وقواعد اللغة العربية هي إحدى فروع اللغة العربية تأتي أهميتها من أهمية        

بتنظيم   تقوم  بالمعنى وداللته، حيث  الجملة إلرتباطه  نفسها، هي فن هندسة  اللغة 

الدقي الفهم  على  وتساعد  فيها  الكلمات  وظائف  وتحدد  الجمل  )الدليمي،  بناء  ق 
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، وهي مقياس دقيق تقاس به الكلمات في أثناء وضعها في الجمل كي  (37: 2004

ومحمد،   )عاشور،  المعنى  كتابة  105:  2010يستقيم  نكتب  أن  نستطيع  فال   ،)

صحيحة إال بمعرفة قواعدها األساسية، فالقواعد اللغوية الدرع الذي يصون اللسان  

فه  العلم،  الزلل عن  ويدرأ  الخطأ،  الصوتية، وتراكيب  من  اللغة  قوانين  ي تضبط 

الكلمة والجملة وهي ضرورية ال يستغني عنها، وكلما نمت اللغة واتسعت زادت  

الحاجة إلى دراسة هذه القواعد، وإن تعليم القواعد ليس غاية في ذاتها، وإنما هي  

وسيلة لحفظ اللسان والقلم، وهي وسيلة لصحة التعبير وهذا ما يجمع عليه علماء  

مهارات   إتقان  وسائل  من  وسيلة  وإتقانها  التربية،  علماء  وجل  المحدثون،  اللغة 

اللغة األربع ) اإلستماع والحديث والقراءة والكتابة ( ومن الواضح أن اتقان تلك  

المهارات ال يمكن أن يكتمل من دون معرفة قواعد اللغة، وعلينا أن نعد القواعد  

يد في تفهم المعنى، والربط بين أجزاء الجملة  خادما للغة وليس أصال فيها، وانه مف

 (. 132  -131: 2016الواحدة ، وتوضيح الغامض من التراكيب )زاير، ورائد ،  

وللقواعد النحوية أهمية كبيرة في حفظ القرآن الكريم من حيث صيانته وفي       

اللحن   على  منصباً  ذلك  وكان  به  المسلمين  علماء  عناية  زادت  لذلك  تراكيبه  فهم 

اللحن ضربا من   إذ عد الرسول )صلى هللا عليه واله وسلم(  اللغة،  يقع في  الذي 

العر اللغة  لذا فهو من أهم خصائص  التي ال غنى عنها ألنها حاجة  الضالل،  بية 

ملحة للمفسر والقارئ والمستمع لكي يفهم المعاني الدقيقة والنظم البالغية والبيانية  

يسيء   ال  بحيث  القرآنية  التراكيب  في  وبخاصة  اللغوية  التراكيب  في  المنطوية 

 (. 235: 2013فهمها )الجبوري، وحمزة،  
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زى هذا التنوع إلى تنوع الموضوعات  ولتدريس القواعد طرائق متنوعة، و يع     

)الدليمي   التدريس  في  وتناولها  طبيعتها  حيث  من  بعض  عن  بعضها  واختالف 

(، فلكل موضوع طرائقه المناسبة ألهدافه ومحتواه ، ومواده  79:  2005وسعاد،  

 (. 100:  2015التعليمية ، وأنشطته وأساليب تقويمه )جبر، وضياء،  

لتي يتبعها المدرس في إيصال المادة للطلبة تحقيقاً  فطريقة التدريس هي الكيفية ا 

قلب   من  جداً  قريبين  يجعلنا  مما  التعلم  على  المتعلم  مساعدة  كيفية  أي  لألهداف، 

العملية التربوية ألن هذه المرحلة تمثل التفاعل المباشر بين المدرس وطلبته وإذا  

ا به  يقوم  ما  كل  جمعنا  قد  نكون  بالطرائق  األساليب  دمجنا  في  ما  فعال  لمدرس 

 (. 4:  2001ضوء معرفة نظرية وخبرات سابقة )الشلبي،  

ترى الباحثة بأن لطريقة التدريس أهمية كبيرة في عملية التعليم، ومن دونها       

ال يمكن نقل المادة الى الطلبة بصورة صحيحة ومنظمة، فهي تشكل ركناً مهماً في  

 عملية نجاح الطلبة أو إخفاقهم. 

المد   استعمالها  إن معرفة  وقدرته على  المتنوعة،  التدريس  بطرائق  الواسعة  رس 

تساعده بال شك في معرفة الظروف التدريسية المناسبة للتطبيق إذ تصبح عملية  

اليومية،   بحياتهم  الصلة  ووثيقة  لقدراتهم  ومناسبة  للطلبة،  وممتعة  شيقة،  التعليم 

:   2002)مرعي، ومحمد  واحتياجاتهم، وميولهم، ورغباتهم، وتطلعاتهم المستقبلية

25 .) 
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الطرائق        إختيار  من  المتمكن  المعلم  هو  الناجح  المعلم  أن  الباحثة  ترى 

عن   مختلفا  شيئا  التعليم  جعل  على  قادرا  يكون  وأن  للتعليم،  الجديدة  واألساليب 

المألوف وأن يكون فيه شيء جديد يبعث المتعة ويجذب انتباه التلميذ وأن يختار ما  

 اجاته  وقدراته وتزيد من التفاعل بين المعلم  وتالميذه. يتالئم مع ح

السابق،        المدرس كما كانت في  لم تعد مقتصرة على  التدريسية  إن عملية  إذ 

وحذام،   )األحمدية،  فيها  األساس  الركن  هي  الطالب  مشاركة  أصبحت  وإنما 

الطال  (،60:  2003 جعل  على  المعاصرة  التربوية  اإلتجاهات  ركزت  فقد  ب  لذا 

النفسية   التعلمية، واتخاذ إجراءات ومبادئ تتالءم مع قوى الطالب  العملية  محور 

والجسمية واإلدراكية وتطوير تلك القوى بصورة متوارية مراعية أهمية كل منها  

ببيئة   التعليمية  والمادة  المتعلم  ربط  في  تسهم  فالطريقة  والمجتمع،  الفرد  لحياة 

ومن  فيه  يعيش  الذي  ومجتمعه  يتعلمها    المتعلم  التي  المواد  بأن  المتعلم  يشعر 

وظيفية في حياته، وإنه بحاجة إليها لتساعده في فهم مجتمعه، واإلسهام في بنائه  

 (. 167:  2013وتطويره )الطناوي،  

ومن هنا تتجلى أهمية البحث الحالي إذ إختارت الباحثة إستراتيجية جديدة في       

ارقية في تدريس مادة قواعد اللغة العربية  التدريس هي استراتيجية البيداغوجيا الف

 وموازنتها بالطريقة اإلعتيادية. 

ولعل   الحديثة  اإلستراتيجيات  إحدى  الفارقية  البيداغوجيا  إستراتيجية  تعد 

أهم ما يميز هذه اإلستراتيجية عن الطريقة التقليدية إنها تجعل من الطالب عنصراً  
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فرصاً أكبر للممارسة والتطبيق ،    نشطاً وفعاالً داخل الصف، فهي تعطي للطالب 

دوره   فيها  عنصر  كل  يؤدي  العناصر  متكاملة  كتلة  من  جزءاً  فيها  الفرد  يكون 

بنشاط دون اإلكتفاء باإلستماع والتجاوب السلبي مع المعلم ، وكذلك توفر للطالب  

استثمار الوقت بما هو مفيد وبناء ، وتضع محتوى المادة التعليمية في إطار جذاب  

)الديب،  قابل   الفارقية    (. 38:  2012للفهم والتطبيق  البيداغوجيا  ان  الباحثة  ترى 

تعد توجه حديث نشط ، إذ تتيح للمتعلم فرصة التعلم حسب ميوله وقدراته ورغبته  

دون مقارنته مع األخرين أي أن البيداغوجيا الفارقية تضمن تحقيق تكافؤ الفرص  

لى  أثر تطبيق البيداغوجيا الفارقية  بين جميع التالميذ من خالل  تسليط الضوء ع

هذا   تناول  قلة  بحكم  كمرجع  الفارقية  البيداغوجيا  تطبيق  أثر  اتخاذ  وامكانية 

الموضوع حسب ما توصلت إليه الباحثة  ومساعدة المعلم في تطبيق البيداغوجيا  

الدراسي الصف  داخل  بقية    .الفارقية  عن  مختلف  فرد  أنه  على  للتلميذ  تنظر  اذ 

بيداغوجيا  التالميذ   هي  أخرى  وبعبارة  التعليمية،  للطرائق  الخاصة  انطباعاته  له 

تهدف الى جعل العملية التعليمية متكيفة مع الفوارق الفردية بين المتعلمين، والتي  

في   التنويع  البيداغوجيا  هذه  وتستعمل  كما  الفرص  تكافؤ  مبدا  تحقيق  في  تساهم 

سائل عبر الزمن وبالتالي رفع مستوى  محتويات التعلم، او لتنويع في التقنيات والو

 التحصيل للتلميذات. 

لدى       المكتسبة  والمهارات  المعلومات  هي  الحديث  بمفهومه  التحصيل  ان 

موضوع، أو وحدة دراسية محددة، وكما إن التحصيل له    المتعلمين كنتيجة لدراسة 

ة التعليمية  أهمية كبيرة في حياة المتعلم الدراسية، فهو ناتج عما يحدث في المؤسس
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على   تدل  مختلفة  وعلوم  ومعارف  لمهارات  ومتعددة  متنوعة  تعلم  عمليات  من 

نشاطه العقلي المعرفي، والتحصيل يعني أن يحقق الفرد لنفسه في مراحل حياته  

المتدرجة والمتسلسلة جميعها منذ الطفولة وحتى المراحل المتقدمة من عمره أعلى  

خالله يستطيع اإلنتقال من المرحلة الحاضرة  مستوى من العلم أو المعرفة فهو من  

والمعرفة   العلم  على  الحصول  في  واالستمرار  تليها  التي  المرحلة  إلى 

 (. 21: 2011)الجاللي،

إحدى           كونه  في  كبيرة  أهمية  يكتسب  الدراسي  التحصيل  أن  الباحثة  ترى 

توظيف   طريق  من  المتعلمين  أداء  تقييم  في  تساعد  التي  التقويم  التالميذ  أدوات 

والمبادئ   والمفاهيم  والحقائق  والبيانات  المعلومات  من  إليهم  الموكلة  للمهام 

تحصيلهم   مستوى  رفع  لغرض  الدراسية  المادة  في  والتعميمات  والمهارات 

 الدراسي وزيادة قدراتهم على تنوع افكارهم في التعليم . 

من بين صفوف  كان الباعث لدى لباحثة في إختيار الصف الخامس االبتدائي       

المرحلة االبتدائية لما تتمتع به تلميذات هذا الصف من إستقرار، إذ إنه يمثل ذروة   

بعد   تصل  لم  اذ  المرحلة  بداية  تعد  الذي  األولى  فالصفوف  االبتدائية،  المرحلة 

يمثل   الذي  السادس  والصف  الباحث،  رأي  بحسب  الكافي  النضج  الى  التلميذات 

المرحلة من الصعب إجر التدريس  نهاية  تؤثر في سير  فيه وذلك ألنها  تجربة  اء 

 وطرائقه عليهن، وهن يخضعن إلى إختيار وزاري في نهاية السنة. 
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 ثالثا : هدف الدراسة :  

 يهدف البحث الحالي الى معرفة: 

في تحصيل تلميذات الصف الخامس االبتدائي    اثر استراتيجية البيداغوجيا الفارقية .1

 في مادة قواعد اللغة العربية . 

الصف   .2 تلميذات  لدى  العقلية  الدافعية  في  الفارقية  البيداغوجيا  استراتيجية  اثر 

 .   الخامس االبتدائي في مادة قواعد اللغة العربية

  : الدراسة  فرضية   : الفرضيتين رابعا  الباحثة  صاغت  البحث  هذا  من    للتحقق 

 الصفريتين االتيتين : 

( بين متوسط  درجات  0,05اليوجد فرق ذو داللة احصائية عند مستوى داللة )  •

البيداغوجيا   استراتيجية  وفق  على  يدرسن  الالتي  التجريبية  المجموعة  تلميذات 

االتي يدرسن على وفق   الضابطة  المجموعة  تلميذات  الفارقية  ومتوسط درجات 

 بار التحصيلي.   الطريقة االعتيادية في االخت 

( بين متوسط  درجات  0,05اليوجد فرق ذو داللة احصائية عند مستوى داللة )  •

البيداغوجيا   استراتيجية  وفق  على  يدرسن  الالتي  التجريبية  المجموعة  تلميذات 

الفارقية  ومتوسط درجات تلميذات المجموعة الضابطة الالتي يدرسن على وفق  

 قظة العقلية.   الطريقة االعتيادية في اختبار الي

 يقتصر البحث الحالي على :   خامسا: حدود البحث: 

 مدرسة االقصى االبتدائية . الحد المكاني:  .1

 تلميذات الصف الخامس االبتدائي .  :الحد البشري .2
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 مادة قواعد اللغة العربية   الحد المعرفي: .3

 2021 -2020الفصل الدراسي االول    : الحد الزماني  .4

 سادسا : تحديد المصطلحات:  

 اصطالحا عرفها كل من :   اوال : االستراتيجية:

الياسري وآخرون بأنها " مجموعة من إجراءات التدريس المختارة سلفاً من قبل   -1

األهداف   يحقق  بما  التدريس  تنفيذ  أثناء  في  الستخدامها  يخطط  والتي  المدرس 

التدريسية المرجوة بأقصى فاعلية ممكنة في ضوء اإلمكانات المتاحة " ) الياسري  

 (. 175: 2016وآخرون ، 

2- : ومحمد  األنشطة    عبيس  من  محددة  مجموعة  من  تتكون  منظمة  خطة  هي 

واإلجراءات مرتبة في تسلسل معين لتحقيق أهداف معينة في فترة زمنية محددة  

ومحمد،    ، )عبيس  عرضه  وتتابع  المحتوى  لتنظيم  المعلم  :  2017يستخدمها 

206 .) 

المعلم  داخل الصف   التعريف االجرائي:   التي يعتمدها    مجموعة من اإلجراءات 

التلميذات لتحقيق   بينه وبين  لتنفيذ خطوات يخطط لها مسبقا بهدف إحداث تفاعل 

 أهداف الدرس.

   عرفها كل من :ثانيا : بيداغوجيا الفارقية : 

1.   : بانها   ) برزسميكي  المسارات   هي)  التعليمات    بيداغوجيا  تكون  تكون  حيث 

م وفق  على  المتعلمين  يتعلم  حتى  الكفاية  فيها  بما  ومتنوعة  في  واضحة  ساراتهم 
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المعرفة   او  المعارف  فوارقهم    –امتالك  الفارقية حسب  بيداغوجيا  وتنتظم  الفعل 

السوسيوثقافية , القيم والمعتقدات , تاريخ االسرة , اللغة , التنشئة االجتماعية ..  

الخ فوارقهم السيكولوجية , الدافعية , االرادة االنتباه , التوازن , ايقاعات التعلم ...  

 (.  1,  2011ي ,  )برزسميك 

هي بيداغوجيا التنوع تطرح مسارات تعليمية متنوعة تستحضر    )مجدوب( بانها :  .2

خصوصيات كل متعلم وتتنافى بهذا االستحضار مع مقولة ان الكل واحد في اداء 

  . والنهج  الطريقة  وبنفس  الزمنية  المدة  نفس  وفي  والوتيرة  االيقاع  بنفس  العمل 

 ( 142: 2018)مجدوب ,  

االجرائي • الفردية    التعريف  الفوارق  التاكيد على  وعمليات هدفها  اجراءات  : هي 

بين التالميذ وتؤكد بان لحل المشكالت على اساس مبادئها التي ترجمت الى عدد  

 من الخطوات التي اعتمدتها لقياس اثرها عند تلميذات )المجموعة التجريبية( 

   ثالثا: الدافعية العقلية : 

ب .1 الحارثي  الخبرات  عرفها  على  والتركيز  للخبرات  المستمرة  المراقبة   : انها 

االحداث   او  الماضية  بالخبرات  الماضية  بالخبرات  االنشغال  من  اكثر  الحاضرة 

بالكامل كما هي في   المستقبلية وتقبل الخبرات والتسامح معها ومواجهة االحداث 

 ( 137, 2019الواقع وبدون اصدار  احكام تقييمية عليها . )الحارثي ,  

: مساعدة التلميذة باثارة انتباهها وجعلها متواصلة وفعالة عند    التعريف االجرائي •

ادارة الحوار والنقاش من قبل الباحثة معها او مع زميالتها وتقبل االفكار االيجابية  
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التي   بالدرجة  وتقاس  المنشودة  االهداف  لتحقيق  احكام  اصدار  دون  من  والسلبية 

 دافعية العقلية المعد لهذا الغرض . تحصل عليها في اختبار ال

 عرفه كل من :    رابعا : التحصيل : 

1. : والنظريات    السلخي  والمبادئ  والمفاهيم  للحقائق  الطالب  اكتساب  مدى  هو 

معينة   مساق  او  معين  دراسي  صف  في  او  معينة  دراسية  مرحلة  في  التعليمية 

 (.  26,  2013ومدى تمكنه من ذلك ) السلخي ,  

هي مقدار الدرجة التي تحصل عليها تلميذات الصف الخامس    االجرائي :التعريف  •

االبتدائي في االختبار التحصيلي لمادة قواعد اللغة العربية واختبار الدافعية العقلية  

 الذي اعدته الباحثة ألغراض البحث .  

 عرفها كل من :   رابعا: قواعد اللغة العربية :

ة العربية تعرف من حيث االعراب والبناء وما  : علم من علوم اللغ  ابراهيم بانها  .1

يعرض لها من االحوال في حال تركيبها وعالقتها بغيرها من الكلمات فهو يبحث  

  , )ابراهيم  وجزم  وجر  ونصب  رفع  من  الكلمات  اخر  عليه  يكون  ان  يجب  ما 

2002 ,7 ) 

عاشور ومحمد : هو مقياس دقيق تقاس تقاس به الكلمات اثناء وضعها في الجمل   .2

 (  103,  2010كيف يستقيم المعنى )عاشور ومحمد,  

بالموضوعات   • تتصل  التي  النحوية  القوانين  مجموعة  وهي   : االجرائي  التعريف 

التي تدرس في اثناء مدة التجربة , والتي تحكم اواخر الكلمات في الجمل من حيث  

 البنية واالعراب.  

 الفصل الثاني : الخلفية النظرية ودراسات السابقة  

 ور االول : بيداغوجيا الفارقية المح

 :. مفهوم البيداغوجيا الفارقية1
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عن طريق المربي    1973استخدم مفهوم البيداغوجيا الفارقية ألول مرة سنة       

الفارقي النفس  علم  مجلوبات  لتطبيق  كمحاولة  لوقران  لويس  من    الفرنسي  وذلك 

منظور علم النفس التربوي ويتمثل ذلك في البحث عن آليات جديدة في التدريس  

التعريفات   من  العديد  قدمت  وبهذا   ، المتعلمين  بين  الفردية  الفروق  تراعي 

 :للبيداغوجيا الفارقية من بينها كالتالي

هي نهج تربوي يستعمل مجموعة من الوسائل التعليمية     :تعريف لويس لوقران

إلى  قص والمنتمين  والسلوكيات   والقدرات  العمر  في  المختلفين  األطفال  إعانة  د 

إلى   مختلفة  بطرق  الوصول  من  واحد  نفس   فصل 

 ( 5، 2013األهداف.)القلسي،وبوشحيمة،

برزسميكي لينة  إطاران     :تعريف  وتعتمد  المسارات  بيداغوجيا  بكونها  تعرف 

بمافيه  التعليمات واضحة ومتنوعة  تكون  التالميذ    مرنان حيث  يتعلم  الكفاية،حتى 

 ( 52،ص 2015وفق مساراتهم في امتالك المعارف أو المعرفة. )الصدوقي،

رايموند الوسائل     :تعريف  من  متنوعة  مجموعة  على  يعتمد  تربوي  إجراء  أنها 

واألساليب التعليمية التعلمية قصد مساعدة المتعلمين المختلفين في العمر والقدرات  

والمهارات   إلى  السلوكات  بطرق   والمنتمين  األهداف  نفس  لتحقيق  واحد  فصل 

 ( 41،ص  2014مختلفة.) بن سالم الخروصي،

البهلول  مراد  واألساليب     :تعريف  الطرق  وضع  في  الفارقية  البيداغوجيا  تتمثل 

المالئمة للتفريق بين األفراد والكفيلة بتمكين كل فرد من تملك الكفايات المشتركة  
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بالمنهج(،فهي  سعي متواصل لتكييف أساليب التدخل البيداغوجي تبعا    )المستهدفة 

للحاجات الحقيقية لألفراد المتعلمين، هذا هو التفريق الوحيد الكفيل بمنح كل فرد  

 ،ص(2006المعرفي.)التيرش،  أوفر حظوظ التطور واالرتقاء

في   جديدة  بنظرية  ليست  بأنها  نستنتج  الفارقية  للبيداغوجيا  تعاريف  خالل  ومن 

خاصةبالتدريس بل هي طريقة تسعى لألخذ بعين االعتبار الفروق الفردية  التربية  

 .الموجودة بين التالميذ المنتمين إلى فصل واحد 

 تطور البيداغوجيا الفارقية:   -2

لقد انطلق االهتمام األولي بالبيداغوجيا الفارقية منذ بداية القرن العشرين، في        

العقل، ووضع الروائز المختلفة لقياس نسبة  إطار االهتمام السيكولوجي  بمقاييس  

  .التعلم واالكتساب واالستيعاب، والتمييز بين المتعلمين على مستوى الذكاء العقلي 

وكانت التطبيقات األولى في هذا المجال تلك التجارب التربوية المرتبطة بمشروع  

سنة   دالتون  هورست،  1910بالن  هيلين  األمريكية  المربية  طبقتها  وقد    م، 

بالتركيز على فصل دراسي يتكون من اربعين تلميذا من أعمار مختلفة، فشرعت  

بارك هورست في تقديم أنشطة فردية مختلفة ومتنوعة ومتعددة، تتالءم مع قدرات  

 .كل تلميذ على حدا وقد ترتب عن ذلك ظهور البيداغوجيا الفارقية 

بشك         الفارقية،  البيداغوجيا  استفادت  أخرى،  جهة  من  ومن  األشكال،  من  ل 

الذاتي، واالشتغال في فريق    1913طريقة ونيتكا سنة   التصحيح  م،اعتمادا على 

انبثاق    .جماعي  مع  أوروبا  إلى  األمريكية  التربوية  الطريقة  هذه  انتقلت  وقد  هذا، 
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الذاتي، واالستقاللية، وتعلم   والتعلم  واللعب،  الحرية،  القائمة على  الحديثة  التربية 

التعليم    الحياة عن طريق التعاوني، واالسترشاد بديمقراطية  الفكر  الحياة ، وتمثل 

والتعلم... وأيضا مع ظهور الطرائق الفعالة القائمة على التنشيط البناء والهادف،  

آخرمستجدات   على  مبنية  ومعاصرة  جديدة  وديداكتيكية  تربوية  آليات  وتجريب 

د تمثلها روبير دوترانس في  البيولوجيا، وعلم النفس، وعلم االجتماع ...وهكذا، فق

التنشيطية   مدرسته  في  فرينيه  سليستين  أيضا  طبقها  وقد  بجنيف،  ميل  مدرسته 

لرصد   المدرسة  جريدة  المطبعة،وتحرير  التعاوني،وإنشاء  الفكر  على  القائمة 

 مختلف الفوارق الفردية بين المتعلمين،وإيجاد الحلول المناسبة لذلك،فضال عن  

 ( 16،ص 2015فريدية. )حمداوي،وضع قوائم للمدرسة الت 

بيد أن الشخص الحقيقي الذي استخدم مصطلح البيداغوجيا الفارقية هو لوي          

لوكران في سنوات السبعين من القرن الماضي؛ إذ وجد نفسه أمام مشكل تربوي  

ووجدانيا   وعقليا  ذهنيا  ومتميزين  مختلفين  متعلمين  وجود  وهو  أال  عويص 

واحد،وأمام مدرس واحد،مع وجود مقررات وبرامج    وحركيا،داخل فصل دراسي 

واحدة الذين    .دراسية  التالميذ  أمام  كثيرة  مشاكل  التوحيد  الحال،أثارهذا  وبطبيعة 

يستطيعون   ال  والنفسية،حيث  والثقافية  واالقتصادية  االجتماعية  بيئاتهم  تختلف 

نفسها  بالوتيرة  والدروس  المقررات  يس  .استيعاب  متميزون  تالميذ  توعبون  فهناك 

يستوعبها   ال  من  ببطء،وهناك  يستوعبها  من  فائقة،وهناك  بسرعة  الدروس 

على   القائمة  ثم،فالتربية  ومن  حركيا...  أو  لغويا  أو  ذهنيا  كمعوقين  إطالقا،وهنا 

المجال هذا  في  غير صالحة  الفارقية    .التوحيد  البيداغوجيا  أضحت  هنا،فقد  ومن 
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التربوية،ون المعضلة  لهذه  المناسب  الحل  تبلورإصالح  هي  أن  ذلك  إلى  ضاف 

م،ويسمى بإصالح رفورم آبي ويهدف إلى القضاء على    1975تربوي جديد منذ  

ذات  المدرسة  على  القضاء  خالل  موحدة،من  إعدادية  الفردية،وخلق  الفوارق 

والتخصصات   للشعب  ال  لألقسام  األهمية  المتعددة،وإعطاء  والمسالك  الشعب 

فيليب ميريو   يميز  التفريق والتفريد من جهة،وبين جماعات  والمسالك،فيحين  بين 

كل   خصائص  الفارقية  البيداغوجيا  تراعي  ثم  المستوى،ومن  وجماعات  الحاجة 

متعلم داخل جماعة الصف،بمعنى أن المتعلم يتطور وينمو ذهنيا ومعرفيا ووجدانيا  

الدراسي الفصل  داخل  باقي    .وحركيا  عن  التلميذ  عزل  يمكن  الجماعة،مهما  وال 

المتنوعة   الجماعة  داخل  يتعلم  التلميذ  أن  االستيعابية،بمعنى  عوائقه  كانت 

والمختلفة،وبهذا يكون التعليم ليس فارقيا بشكل من األشكال،حيث نخلق نوعين من  

المستوى،من أجل خلق   الحاجة وجماعة  الدراسي: جماعة  الفصل  داخل  الجماعة 

والت  والتعاون  والمساعدة  العمل  المستوى  فرص  جماعات  أن  اإليجابي،أي:  نافس 

يبرز فيها   ).في خدمة جماعات الحاجة،والعكس صحيح أيضا في مجاالت أخرى  

 ( 17،ص 2015الضعاف من التالميذ. )حمداوي، 

تهتم   الغربية  التربوية  الدراسات  من  العديد  اليوم  ظهرت  وبهذا 

في دراسته البيداغوجيا الفارقية من    بالبيداغوجيا الفارقية لكل من : فيليب بيرنود 

الفشل   لفهم  محاولة   : الفردي  التعليم  في  فيليب  مارك  و  العمل  إلى  المقاصد 

تراعي   كيف  وبينسيمون  وباتو  الفارقية  البيداغوجيا  في  كاهن  وسابين  الدراسي 

الفوارق الفردية في التربية وبرزيسمكي في البيداغوجيا الفارقية وزاخارتشوك في  
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وتأسيسا على ما سبق تطورت الدراسات   . ن أخطار البيداغوجيا الفارقية كتابه م 

القرن   من  الثمانينات  سنوات  من  ابتداءا  الفارقية  البيداغوجيا  ضمن  تندرج  التي 

األهداف،ونظرية   نظرية  تطبيق  الثالثة،مع  األلفية  سنوات  حتى  العشرين 

بيداغ المتعددة،وتمثل  الذكاء  بنظرية  االدماج،واألخذ  الكفايات،واالستعانة   وجيا 

 ( 18،ص  2015بالسيكولوجيا المعرفية. )حمداوي،

االهتمام   بدأ  الفارقية  البيداغوجيا  بأن  تم عرضه  ما  من خالل  نستخلص 

األولي بها في القرن العشرين إال أن من وضع مصطلح البيداغوجيا الفارقية هو  

القرن الماضي وذلك لواجهته م شكلة تربوية  لوي لوكران وذلك في السبعين من 

والمتمثلة في وجود متعلمين مختلفين ذهنيا وعقليا ووجدانيا....داخل فصل دراسي  

الدروس   استيعاب  اليستطيعون  التالميذ  أن  واحد،بحيث  مدرس  وأمام  واحد 

بالوتيرة نفسها وعلى أثر ذلك ظهرت العديد من الدراسات التي تهتم بالبيداغوجيا  

الدراسا الفارقية في سنوات  الفارقية،وعلى هذا تطورت  البيداغوجيا  التي تضم  ت 

ظهور   يعد  هذا  وعلى  الثالثة  األلفية  سنوات  إلى  العشرين  القرن  من  الثمانين 

نسبة   ظلراتفاع  في  خاصة  منها  البد  كان  حتمية  ضرورة  الفارقية  البيداغوجيا 

 .التالميذ الفاشلين دراسيا 

 : الفارقية بأنها تتميز البيداغوجيا خصائص البيداغوجيا الفارقية:    -3

  . بيداغوجيا مفردة : تعترف بالتلميذ كشخص له تمثالنه الخاصة 
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بيداغوجيا متنوعة ألنها تقترح مجموعة من المسارات العلمية تراعي فيها قدرات 

    .المتعلم

مسارات   حسب  العمل  من  مختلفة،تمكنهم  بنايات  داخل  للتالميذ  توزيعا  تعتمد 

محتويات   متعددة على  إمكاناتهم  ويشتغلون  أقصى  استثمار  بغرض  متمايزة 

 ( 77،ص 2005والنجاح.)بخات،واخرون،  وقيادتهم نحو التفوق  

نستخلص من خالل ما تم عرضه بأن أهم ما يميز البيداغوجيا الفارقية في كونها  

السن   في  اختالفهم  حيث  من  التالميذ  بين  الموجود  التنوع  االعتبار  بعين  تأخذ 

 .ف بأن كل تلميذ له خصائصه التي يختلف بها عن غيره والقدرات...كما أنها تعتر

 أهداف البيداغوجيا الفارقية:  -4

 تعزيز الدافعية العقلية وجعل كل متعلم قادرا على اكتساب الحد الالزم من المعرفة  •

 .والخبرة المالئمين إلمكاناته •

 .تحرير رغبته في التعلم من مختلف أشكال الصد واإلحباط •

 .ذ إعادة الثقة للتلمي •

 ( 104،ص 2015إدراك أهمية وداللة أنشطة التعلم.)الرتيمي،و لكحل، •

 .وعي التالميذ بقدراتهم وتطويرها •

 تشجيع المتعلمين على إيجاد طريقهم الخاص لالندماج داخل المجتمع  •

 .تحسن العالقة بين )التالميذ والمدرسين(  •

 .إغناء التفاعل االجتماعي  •
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 ( 107،ص  2010شرقي،تعليم االستقالل الذاتي.) •

الفشل   • ظاهرة  من  الحد  إلى  تهدف  الفارقية  البيداغوجيا  بأن  هذا  كل  من  نستنتج 

الدراسي وهذا يعتبر الهدف األسمى الذي جاءت لمحاربته وهو الفشل المتولد لدى  

الحد   التربوي واالجتماعي مع  النجاح  لتحقيق  ناجحة  التلميذ وبالتالي فهي طريقة 

 ...سي من الفشل والهدر المدر

 آليات البيداغوجيا الفارقية:  -5

 : تتمحور اآلليات المعتمدة في البيداغوجيا الفارقية حول ثالثة أقطاب أساسية

المعتمدة   • بالمعرفة والطرق  المعلمين والمتعلمين في عالقتهم  األفراد: ويقصد بهم 

 .في التدريس 

ثالثة أنواع من المعرفة العلمية والمعرفة المقررة والمعرفة    المعارف: التفريق بين  •

 .المدرسة فعال

المؤسسة التربوية: بكل ما تؤثر به من تنظيم للفضاء وعدد التالميذ ونظام التقييم   •

واألهداف التربوية المعلنة ونظام العقوبات،وتعتبر هذه األقطاب الركيزة األساسية  

فاعلي الن  الفارقية  الثالثة.  للبيداغوجيا  األقطاب  هاته  بوجود  تبدأ  تها 

 ( 15،فقرة 2012)الجوادي،

األفراد   حول  تتمركز  الفارقية  البيداغوجيا  بأن  ذكره  سبق  مما  نستنتج 

المعارف   حول  تتمركز  التعليمية،كما  العملية  مركز  وهم  )المتعلمون،المعلمون( 
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تهد  والتي  التربوية  المؤسسة  أخيرا  األفراد،و  هؤالء  يتلقاها  تزويد  التي  إلى  ف 

 .األفراد بالمعارف والخبرات 

 مبررات استخدام البيداغوجيا الفارقية:   -6

جانب   إلى  تكتسي  ألنها  وذلك  وجودها  من  أسباب  الفارقية  للبيداغوجيا 

من   تقدمه  لما  وذلك  التعليمية  العملية  في  خاصة  أهمية  األخرى  البيداغوجيات 

قليص الفوارق الفردية بين المتعلمين  إمكانات لرفع المردودية التعليمية التعلمية وت 

عدة   "هناك  المتعلمين  بين  الفرص  تكافئ  مبدأ  تحقيق  في  تسهم  أنها  إلى  إضافة 

أسباب لوجود هذه البيداغوجيا خصوصا في ظل التدريس بالكفايات حيث نجدها  

أفراد  في  تباين  وجود  مع  خاصة  التعلم  في  المتعلمين  بين  التباعدات  تغطي 

الخص الصف  الفروق  جماعات  معينة بوضع  فهي  التعليمية  والخصوصيات  ائص 

الفردية في حسبان العملية التعليمية التعلمية من ناحية األداء والتحصيل فهي بذلك  

حالة   كل  معطيات  حسب  التدريس  نجاح  على  وتعمل  الدراسي  الفشل  تحارب 

لسرعته   المناسبة  سكته  في  متعلم  كل  تضع  التي  فهي  تعلمها  وايقاعات 

ة،وفي ظله نجد كل يتعاطى المعرفة والقيم والمهارات حسب طاقاته وجهده  التعلمي

ومنه فان الكفايات تركز عليها كثيرا في تحققها عند المتعلم عند المتعلم    .وزمانه

وسبل   الشخصية  ومميزاته  الخاصة  قدراته  معرفة  من  المتعلم  تمكن  نجدها  كما 

به   خاصة  كفايات  إلى  لتحويلها  تعلمه  في  وضعيات  توظيفها  في  للتوظيف  قابلة 

التعلم   على  المتعلم  تحفيز  الخاصة،بجانب  حالته  وفق  لالستثمار  وصالحة  أخرى 

وسلوكياته   وقيمه  ومعرفته  وكفاياته  ومهاراته  قدراته  في  ثقته  من  انطالقا  الذاتي 
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جهة   ومن  المجتمعي  النسيج  في  االجتماعي  لالندماج  اولى  جهة  من  تؤهله  التي 

لممارس تؤهله  في  ثانية  وتميزه  استقالليته  بما يضمن  في مجتمعه  معينة  ة وظيفة 

وتكمن ماهيتها في سد العجز لدى المتعلمين في صف واحد وتحقيق    ." هذا الكل

وهي   ما  نوعا  والذاتية  باالستقاللية  التمتع  لهم  يتسنى  حتى  االجتماعي  االندماج 

متعلمين الملل والنفور  إستراتيجية تضخ الحياة في العملية التعليمية حيث ال يتولد لل

 ( 16،ص  2017منها. ) رمضان،وعسال،

في        متعلم  كل  جعل  أجل  من  جاءت  الفارقية  البيداغوجيا  بأن  هذا  من  نستنج 

موضعه المناسب لقدراته التعليمية إلى جانب ذلك فهي تعمل على تهيئته لالندماج  

 .داخل المجتمع 

 شروط البيداغوجيا الفارقية:  -7

اغوجيا الفارقية في الحقل التربوي ليس بالشيء السهل إذ تستلزم ما  إن تفعيل البيد 

 :يلي

 .تنوع األفراد واختالفهم من حيث التحصيل  •

 . اإلقرار بتنوع المعارف وفق تنوع التالميذ  •

 .دعم المؤسسة لما يقوم به المدرسون وتنوع بنيات وأمكنة التعلم  •

 . العمل بالمجموعات ودينامية الجماعة •

 رن الستعمال الزمن. التدبير الم •

 .اإليمان بإمكانات الكائن البشري والتي تتيح قابليته للتربية •
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ال   وضعيات  داخل  )التلميذ(  الفرد  اختالف  بحق  اإلقرار 

 (  317،ص 2015متكافئة.)غريب،

الفارقية  البيداغوجيا  بأن  نستنتج  هذا  خالل  االختالفات    من  مراعاة  تستلزم 

 . الموجودة بين التالميذ واإلقرار بتنوع المعارف بما يتناسب مع قدرات كل تلميذ 

 توظيف البيداغوجيا الفارقية في الصفوف الدراسية:   -8

تنويع   المدرس  على  يجب  الدراسية  الفصول  داخل  الفارقية  البيداغوجيا  لتوظيف 

ي حتى  والوسائل  والطرائق  المتعلمين  المحتويات  حاجيات  مع  التعلم  عملية  كيف 

 وفروقهم الفردية وذلك 

 :على مستويات التالية

المحتوى   تنويع  الفارقية  البيداغوجيا  تستلزم   : المعرفي  المحتوى  في  التباين 

 .المعرفي داخل الصف الواحد لتكييفه مع القدرة االستيعابية للمتعلمين

والوسائل التعليمية : تطالب البيداغوجيا الفارقية بالتنويع   التباين في االستراتيجيات 

الن   للتعلم  المختلفة  األنماط  مع  لتنسجم  التعليمية  والوسائل  االستراتيجيات  في 

 .المتعلمين ال يستوعبون الدروس بالكيفية نفسها 

التباين على مستوى تنظيم العمل المدرسي : ويشمل إعادة تنظيم الصف الدراسي  

م االشتغال مع جميع المتعلمين لبلوغ األهداف التربوية نفسها وقد يشتغل  فتارة يت 
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العمل   أو حتى  مجموعة صغيرة  إلى  يتجه  أن  ويمكن  كبيرة  مجموعة  مع  المعلم 

 . الفردي إذا اقتضى األمر ذلك

التباين على مستوى التوزيع الزمني : إن المتعلمين ال يتعلمون في المدة الزمنية  

لى المعلم توزيع الوقت اليومي واألسبوعي بشكل مرن ومتناغم  نفسها مما يحتم ع

 ( 11،فقرة 2014مع مشروعه البيداغوجي. ) أورابي،

نستنتج من خالل ما سبق ذكره بأنه أثناء تطبيق البيداغوجيا الفارقية داخل الصف  

التعليمية   التنويع في الطرق والوسائل  المعلم أن يراعي مبدأ  الدراسي يجب على 

تكو  للمعارف  حتى  التالميذ  استيعاب  عملية  يسهل  ما  وهذا  تلميذ  لكل  مناسبة  ن 

ان   عليه  التالميذ،كما  مع  العمل  عملية  من  يغير  أن  المعلم  على  لهم،كما  المقدمة 

 .يراعي توزيع الوقت بشكل مرن يتوافق مع مشروعه البيداغوجي

 ايجابيات وصعوبات البيداغوجيا الفارقية: -9

  غيرها من البيداغوجيات لها ايجابيات وصعوبات فتتمثل فيالبيداغوجيا الفارقية ك

 : ايجابيات البيداغوجيا الفارقية-أ

 اعتبار شخصية المتعلم في جميع أبعادها المعرفية،الوجدانية،االجتماعية  •

 تحقيق مبدأ المساواة  •

 تحفيز الطلبة على التعلم  •
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المعلم والمتعلم مما يؤدي الى خلق فضاء مدرسي يشعر فيه    تحسين العالقة بين  •

 ( 19،ص 2017باالرتياح والرغبة في التعلم.)رمضان،وعسال، المتعلم  

 مشاكل البيداغوجيا الفارقية:   -ب

تعرف البيداغوجيا الفارقية مجموعة من المشاكل مثل : انفصال النظرية  

التطبيق،بم وواقع  المدرس  طموح  وتباين  الواقع  لديه  عن  المدرس  أن  عنى 

طموحات كبيرة في تجاوز الخلل الذي يعانيه الصف على مستوى الفوارق الفردية  

لممارسة   يؤهله  ال  عامة  بصفة  المدرسة  وواقع  خاصة  بصفة  الصف  واقع  لكن 

اقتصادية   و  اجتماعية  سوسيو  متطلبات  لوجود  ناجح  بشكل  الفارقية  نظرياته 

 ( 18،ص  2017.)قريشي، 

التي تطرحها    كما أن المدرسون  يتلقون تدريبا علميا على مواجهة الصعوبات  ال 

من   بمجموعة  يزودون  وقد  الديالكتيك  مستوى  على  الموحدة  الجماعية  األقسام 

من   فالبد  نظري  هو  عما  مختلف  الواقع  لكن  التدبيرية  والتصورات  النظريات 

لم الديالكتيكية  الوسائل  و  الطرائق  مختلف  لتجريب  الميدان  إلى  عرفة  النزول 

الفردية  الفوارق  ظاهرة  من  الحد  بغية  منها  بعين    .األصلح  لوكران  يالحظ  كما 

البصيرة أن البيداغوجيا الفارقية تواجه عراقيل في مستوى التطبيق ألنه غالبا ما  

المعاهد   في  فالتكوين  المناسبات،  هذه  لمثل  ومهنيا  تقنيا  المدرسين  إعداد  يقع  ال 

التعليم الجماعي وحتى عندما يتعرض المكونون    المتعلمين مازال يعتمد على مبدأ
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التدريب   يعاضدها  ال  نظرية  كإمكانية  إليه  يتعرضون  فإنهم  التعليم،  أفراد  إلى 

 ( 19،ص  2017الفعلي على القيام بذلك بمدارس التطبيق.)قريشي،

 ثانياً:  مفهوم الدافعية العقلية: 

الباحثين ال سيما وانها    لقد أخذ موضوع الدافعية حيزاً كبيراً من وقت وجهد      

ارتبطت بكل انواع النشاط االنساني الواعي وغير الواعي , من خالل اطالعهما  

اهتماما   أولو  قد  العالمية  الجامعات  في  الباحثين  وجد  العالقة  ذات  االدبيات  على 

  , الدافعية  لهذه  وظائف   من  نابعة  اساسية  مسلمات  من  منطلقين  وضوع  كبيرا 

الحديثة   ذات عالقة  والكتابات  فطرية  لها جذور  نزعه  أنها  العقلية  الدافعية  عدت 

االنسان   سلوك  في  جلي  بشكل  تظهر  التي  واالكتشاف  االستطالع  حب  بغريزة 

ظهر مفهوم الدافعية العقلية في ضوء اهتمام الباحثين بالدوافع التي تحفز االفراد  

ذلك يتم ربط  ان  وكيف   , والمالحظة  االستطالع  االكتشاف وحب  بعمليات    على 

يمكنان   اللذان  االبداعي  والتفكير  الناقد  التفكير  والسيما   , المشاكل  وحل  التفكير 

(.  وهي تقابل  2:    2016االفراد في مواجهه وحل المشاكل المستجدة )رف هللا ,  

ويفكرون بطريقة صلبة   تقليديين  المتعلمين  من  الذي يجعل  العقلي  الجمود  مفهوم 

احده في التفكير , في حين أن الدافعية العقلية تجعل  وغير مرئية ويتبعون طريقة و

بالتحدي   افكار جديدة وهادفة وتجعل حياتهم ممتعه ومليئة  الى  المتعلمين يصلون 

(الى ان االبداع  2002(. ويشير )فتحي جروان  278:  2017والحماس )الشريم ,

الى    (Giancarlo,2006,23)هو نتيجة لحالة من الدافعية العقلية , كما ويشير  

جديدة   بدائل  مفاهيم  إدراكات  توليد  المهارات  بها  يقصد  العقلية  الدافعية  ان 
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المعرفية   وابداعات جادة العمليات  العقلية بوصفها إحدى  الدافعية  انبثقت  وبهذا   ،

التي يمكن ان تستعمل لوصف التفكير وحل المشاكل والقدرة على اتخاذ القرار ,  

 , المعرفي  باالنفتاح  عالقة  ذو  تقديم    وهو  نحو  وتحفيزها  معرفيا  الذات  وضبط 

افضل االداء , ومواجهة المشاكل بطريقة ابداعية وفريدة ,لهذا فأن الدافعية العقلية  

بطريقة   والتفكير   , واالنجاز  التعلم  نحو  الذات  لتحفيز  الرئيسية  المرتكزات  من 

االمكانية    نقدية وايجابية ، اذ ان المتعلمين الذين يسجلون درجات مرتفعة على هذه

على   والتفوق   , اصيلة  افكار  بطرح  والمبادرة   , االداء  مستوى  بارتفاع  يتسمون 

اقرانهم في حل المشاكل , ويقومون باالنشطة والمهام الصعبة بطريقة موضوعية  

  , االفق  وسعه  الفهم  من  كبيرة  بقدرة  يتمتعون  فانهم  وبذلك   , حلها  اجل  من 

وتع  الحلول.  بدائل  ايجاد  في  الفرد  والبراعة  استمتاع  عن  العقلية  الدافعية  بر 

الدافعية   الذي هو فيه والفرد ذو  واستغراقه في بناء خبره معرفية جديدة للموقف 

العقلية المرتفعة له ميل للبحث واالستكشاف عن المعلومات وتأملها و التفكير في  

الع العقلية  الدافعية  ذو  يمتلك  لذلك   , طبيعتها  وفهم  لها  المكونة  الية  العالقات 

بها) تلتزم  التي  والمهام  المثيرات  نحو  ايجابية   & Pettyاتجاهات 

Caciopo,1982,32). ) 

 الدافعية العقلية والتفكير:    -1

يذكر قطامي بأن التفكير عملية عقلية معرفية وجدانية كلية تبنى وتؤسس على       

لعمليات  االخرى كاالدراك واالحساس والتخيل , وكذلك ا محصلة العمليات النفسية 

والمقارنة ، واالستدالل ، وكلما   , العقلية كالتذكر , والتجريد , والتعميم , والتمييز 
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)قطامي، تعقيداً  أكثر  التفكير  كلما كان  المجرد  الى  المحسوس  ،  2004اتجهنا من 

في  15 ويسجلها  وتضمنها  الخبرات  الفرد  بها  يستقبل  التي  الكيفية  أنه  للتفكير    )

يس  ثم  المعرفي  وعرفه  مخزونه  بالتعبير  طريقته  تمثل  التي  بالصورة  ترجعها 

ستيرنبرغ بأنه الطريقة التي يفضلها الفرد عندما يستعمل واحدة من قابلياته ويعبر  

   .(20:  2008عنها .)مجيد ،

 التركيز العقلي:   -أ

يشير الخبراء في موقع أكاديمية كاليفورنيا الى بعد التركيز العقلي بكونه يمثل       

المهام  النزعة   مواجهه  في  والمنهجية  الفكري  والوضوح  والتنظيم  االتقان  نحو 

بالقدرة على   بالنفس  , والثقة  المشكالت  بالراحة لدى االنخراط في حل  والشعور 

المكونة   الفرعية  واالبعاد   , وواضحة  دقيقة  وبصورة  المحدد  وقتها  في  اكمال 

با الشعور  واالنتباه  التنظيم  وهي  العقلي  التركيز  استعمال  لمحور  مع  لراحة 

كما ويتصف المتعلم الذي يتميز بالقدرة على التركيز العقلي بأنه   العمليات العقلية

وأن   ومنهجي  ونظامي  عملة  في  ومنظم  ومركز،  همته،  تفتر  ال  مثابر  شخص 

على   ويركز  المحدد  الوقت  في  االعمال  ينجز  يجعله  بالمنهجية  المتعلم  شعور 

لصورة الذهنية عنده واضحة , وخالل االندماج في  المهمة التي ينشغل بها ,إذ ان ا

بالراحة تجاه   النشاط ويشعر  نشاط ذهني ما ، فإن تركيزه ينصب على موضوع 

 ( 263:   2008مرعي ونوفل , (.عملية حل المشاكل  
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 التوجه نحو التعلم:  -ب

تم تعريف التعليم بأنه "جزء هام من تفكير المتعلم نفسه , ويعمل كجسر بين       

أو   التعلم  مهام  ازدادت  فكلما  لها  تصور  لوضع  المختلفة  والطرق  العلمية  الخبرة 

للمتعلم   الذهني  للنشاط  التحسن  زاد  كلما   , والصعوبة  التعقيد  في  التجارب  زادت 

وجه نحو التعلم يزود ببناء مفيد لفهم  ( بأن الت cousin,2008,274ويشير كزن ) 

وتوجهاتهم   ألهدافهم  المعقدة  الطبيعة  ويلخص   , الطلبة  لدى  الذاتي  التعلم  سياق 

والغرض من دراستهم , وان التوجه نحو التعلم يصف الفرد في االقتراب وادارة  

االساس   توفر  الكامنة  النزعة  وهذه   , االخرين  عن  مختلف  بشكل  التعلم  وتحقيق 

للتعلم ويتمثل هذا   (Cousin,2008,p,187)  وتقييم القابلية واالستعداد  لقياس  

البعد في قدرة المتعلم على توليد دافعية لزيادة قاعدة المعارف لدية , إذ يثمن التعلم  

من اجل المعرفة باعتباره وسيلة لتحقيق السيطرة على المهام التعليمية التي توجهه  

انه   كما   , المختلفة  المواقف  البحث  في  خالل  من  لديه  العقلية  يغذي  فضولي 

واالكتشاف الفعال , كما انه صريح وواضح , ومتشوق لالنخراط في عملية التعلم  

على   الحصول  نحو  اتجاه  ولديه   , التحدي  انشطة  في  لالندماج  اهتماما  ويبدي 

المعلومات   , ويقدر غالبا جمع  المشاكل  عند حل  كاستراتيجية شخصية  المعلومة 

ويقدم االسباب لدعم موقفه , ومن المحتمل ان يكون مندمجا   , لدليل عليها واقامه ا

 (  263، 2008بشكل فاعل في المدرسة )مرعي ونوفل،
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 حل المشاكل ابداعياً:  -ج

حل   من  االقتراب  نحو  المتعلمين  نزعة  خالل  من  البعد  هذا  يتمثل 

لطبيع بأنفسهم  يتباهون  فهم  وأصيلة  خالقة  وحلول  بأفكار  الخالقة  المشكالت  تهم 

في   االنخراط  في  الرغبة  خالل  من  االبداع  يظهر  أن  المحتمل  ومن   , المبدعة 

وفهم   االستراتيجية  وااللعاب  واالحاجي  االلغاز  مثل  التحدي  تثير  التي  االنشطة 

بالرضا عن   قوي  احساس  لديهم  المتعلمين  وهؤالء   , لألشياء  االساسية  الوظائف 

ذات طبيعة متحدية أكثر من المشاركة في    الذات واالنخراط في أنشطة معقدة أو

حل   محور  ويتكون  المشاكل  حل  في  إبداعية  طرق  ولديهم  سهلة  تبدو  أنشطة 

إبداعيا : االبتكار والتحدي   المشاكل  من بعدين هما  مرعي ونوفل  (والبحث عن ُ 

,2004  :264 .) 

  د ـ التكامل المعرفي:

استخد       على  المتعلمين  قدره  في  البعد  هذا  محايدة  يمتاز  تفكيريه  مهارات  ام 

)موضوعية( إذ يكونوا محايدين تجاه جميع االفكار حتى التي تنسب إليهم , وهذا  

به تحت   التفكير وهو ما اختص  بونو في نظرية قبعات  إلية إدوارد دي  ما اشار 

الحقيقة  عن  باحثون  ايجابي  بشكل  فهم   , البيضاء  القبعة  متفتحون   , مسمى  وهم 

يأخذون بعي   , النظر االخرى  الذهن  البديلة , ووجهات  الخيارات  ن االعتبار تعدد 

بالتفكير   , ويستمتعون  التعليمية  المهمة  بالراحة مع  , ويشعرون  أللفراد االخرين 
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من خالل التفاعل مع االخرين في وجهات النظر المتباينة )أبو رياش وعبد الحق  

 (. 464:ص  2007,

 المحور الثاني : دراسات سابقة 

 ( 2016عون هللا وآخرون ) دراسة  .1

المرحلة    " والتطبيق  النظرية  بين  التكويني  والتقويم  الفارقية  ))البيداغوجيا 

 االبتدائية انموذجاً(( 

على    التعرف  إلى  وهدفت  الجزائر  تبسة  جامعة  في  الدراسة  هذه  أُجريت 

ائية  البيداغوجيا الفارقية والتقويم التكويني بين النظرية والتطبيق " المرحلة االبتد 

أو   بإجابات  مزوده  االسئلة  من  مجموعة  تضمن  استبيان  وقد صمموا   " انموذجاً 

آراء محتملة أو بفراغ لإلجابة للحصول على المعلومات المطلوبة كمرحلة اولى  

( تلميذاً كقسم  28لفئة الطلبة المتعلمين للصف الخامس االبتدائي  للذكور وعددهم ) 

قة مالحظة للمرحلة الثانية لفئة المعلمين ألداء  ( تلميذاً كقسم ثاني  وبطا23اول و ) 

   -( معلماً وقد توصلوا الى :15مهامهم التعليمية والبالغ عددهم )

الفارقية .1 بيداغوجيا  لديهم صعوبات    ان  المتعلمين  من  مجموعة  عن  عبارة 

 التعلم وال يواكبون زمالئهم في التحصيل المعرفي . 

أن بيداغوجيا الفارقية هي مقاربة تربوية تكون فيها األنشطة التعليمية مبنية   .2

أو   معرفية  تكون  التي  المتعلمين  بين  واالختالفات  الفروق  أساس  على 

 وجدانية او سوسيوثقافية. 
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الت  .3 الوسائل والطرق واالساليب  ان  التكويني يأتي عقب استخدام جميع  قويم 

  ) الفردية  الفروق  ذوي   ( القدرات  في  عقلياً  المتخلفين  التالميذ  لمساعدة 

ومعرفة مدى تخلف التالميذ المختلفين في القدرات )ذوي القدرات  الفردية(  

التع المتعلم والوسائل  الذي حققه  التقدم  بهدف معرفة مدى  ليمية خير  وذلك 

 معين لسير عملية التقويم. 

 -وخرجت هذه الدراسة بعدد من االستنتاجات وكما ياتي :

اكدت على توظيف الفروق الفردية في التقويم التكويني من طريق مراعاة   .1

بتخطيط   وذلك  العملية  لهذه  التنفيذ  أو  التخطيط  اثناء  التالميذ  بين  الفروق 

بال  تدرج والوضوح والمالئمة وحسب  يتماشى مع جميع المستويات ويتميز 

 افراد العينة التي تم اختيارها. 

الى   .2 اما  المتعلمين  تقسيم  على  تعتمد  التي  الطرائق  من  مجموعة  إستعمال 

تضم   مجموعة  الى  أو  والقدرة  الكفاءة  نفس  من  متعلمين  تضم  مجموعة 

متعلمين يتم اختيارهم بشكل عشوائي دون تمييز أو اعتماد التقويم الجماعي  

،وذل وآخرون  هللا  عون   ( المتعلمين  لجميع  عامة  اسئلة  باختيار    2016ك 

,23-47 .) 
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 (  2017دراسة محمد )  .1

على   الثانوي  الطور  تالميذ  تحفيز  في  ومساهمتها  الفارقية  ))البيداغوجيا 

 الممارسة الرياضية اثناء الحصة (( 

بوصياف  محمد  بجامعة  الدراسة  هذه  الجزائر    أُجريت  في  المسيلة   ببلدية 

وهدفت إلى التعرف على البيداغوجيا الفارقية ومساهمتها في تحفيز تالميذ الطور  

( تلميذة  على  115( تلميذ و) 117( تلميذ وتلميذة وبواقع )232الثانوي وعددهم ) 

استبانة   واعَد  الوصفي  المنهج  الباحث  وأعتمد  الحصة  اثناء  الرياضية  الممارسة 

من   خالل  26) مكونة  من  لها  السيكومترية  الخصائص  من  التأكد  بعد  فقرة    )

معرفة الصدق الظاهري وصدق المحتوى وحساب معامل الثبات باستخدام معادلة  

بلدية المسيلة  وتم معالجة نتائج    –الفاكرونباخ  وتم تطبيقها على ثانويات تراب  

وفي    2ن واختبار كاالدراسة باستخدام المعالجات االحصائية معامل ارتباط بيرسو 

 -ضوء نتائج الدراسة توصل الباحث الى عدد  منها :

البدنية   .1 التربية  لحصة  التعليمية  العملية  في  مستخدمة  الفارقية  بيداغوجيا  أَن 

 والرياضية ، ويأخذ االساتذه بعين االعتبار الفروق الفردية في أثناء عملية التقويم. 

هداف التربوية المنشودة ، وفي ضوء تلك  التنويع في االنشطة التعليمية لتحقيق األ .2

 الدراسة 

 -وتوصل الباحث الى عدد من التوصيات ونذكر منها :

عدة    .1 وفي  جوانب  عدة  من  الموضوع  وتخدم  توسعاً  اكثر  تكون  دراسات  اجراء 

 تخصصات. 
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ادراج مقياس لبيداغوجيا الفارقية من اجل زيادة العمل بها وجعلها اكثر نجاعة في   .2

 (. 52-4,  2017ة عامة والتربية البدنية والرياضية خاصة )محمد ،ميدان التربي 

 الفصل الثالث: منهجية البحث واجراءاته 

 اوالً : منهج البحث: 

واالكثر   -1  , وعينته  البحث  طبيعة  يالئم  ألنه   , التجريبي  المنهج  الباحثة  اتبعت 

  , ) ملحم  التجربة  يستند على  التعليمية والذي  المشكالت  ,    2010صالحية لحل 

 ( . 42ص 

تصميم المجموعات المتكافئة ذات الضبط الجزئي    تم اختيار التصميم التجريبي ,   -2

فقط   البعدي  االختبار  ذات  والضابطة  التجريبية  المجموعتين  ذو  التصميم  وهو 

 .والشكل االتي يبين ذلك: 

 التصميم التجريبي للبحث  (: 1الشكل )

 اداتا االختبار  المتغير التابع  المتغير المستقل  المجموعة 

التحصيل   البيداغوجيا الفارقية  التجريبية 

 والدافعية العقلية 

التحصيلي   االختبار 

الدافعية   واختبار 

 العقلية  
 الطريقة االعتيادية  الضابطة 
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 ثانياً : مجتمع البحث وعينته: 

1- : البحث  النهارية,    مجتمع  االبتدائية  المدارس  من  الحالي  البحث  مجتمع  تألف 

 (. 2022-2021للبنات ضمن حدود مركز محافظة بابل للعام الدراسي ) 

االبتدائية    -2 المدارس  الباحثة وبنحو عشوائي مجموعة من  اختارت   : البحث  عينة 

 ألجراء البحث , وذلك إلبداء المدارس رغبتها وتعاونها مع الباحثة. 

تحديد المدارس وقبل البدء بالتجربة زارت الباحثة المدارس المختارة فوجدت  بعد  

انها تضم ثالث شعب  ) أ, ب, ج( "للصف الخامس االبتدائي, وبطريقة السحب  

العشوائي اختيرت شعبة ) ج( لتمثل المجموعة التجريبية , التي تتعرض تلميذاتها  

جية البيداغوجيا الفارقية وبلغ عدد الى المتغير المستقل , اي انهن يدرسن بإستراتي 

  ( الالئي  26تالميذها  الضابطة  المجموعة  )ب(  شعبة  تمثل  حين  في   , تلميذة   )

 ( تلميذة . 28سيدرسن بالطريقة التقليدية , وبلغ عدد تلميذاتها ) 

البالغ عددهن )  الراسبات احصائياً  التلميذات  تلميذات منهن ) 4وبعد استبعاد   )1  )

ا في  واحدة  ) تلميذة  و  التجريبية  ,  3لمجموعة  الضابطة  المجموعة  في  تلميذات   )

 ( النهائي  العينة  افراد  )  50اصبح عدد  بواقع  تلميذة  المجموعة  25(  في  تلميذة   )

 ( تلميذة  في المجموعة الضابطة  25التجريبية و ) 

 ثالثاً : تكافؤ المجموعتين : 

المتغيرات    بعض  في  احصائياً  البحث(  )مجموعتي  تكافؤ  على  الباحثة  حرصت 

االختيار   ان  من  الرغم  على  للبحث  التابعة  المتغيرات  بعض  في  تؤثر  قد  التي 

 العشوائي يضمن تكافؤ المجموعتين , ومن تلك المتغيرات:
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بالشهور : ولغرض تحقيق التكافؤ بين مجموعتي   -1 العمر الزمني محسوباً 

( "وجد الباحث ان متوسط اعمار  t-testالبحث , وعند استعمال االختبار التائي ) 

  ( بلغ  التجريبية  المجموعة  مجموع  165,794طالب  بلغ  حين  في   , "شهراً   )

مستوى داللة    ( "شهراً عند 167,36متوسط اعمار طالب المجموعة الضابطة  )  

( , وبذلك تبين ان الفرق غير دال احصائياً عند  48( , "ودرجة حرية )  0,05)  

( )  0,05مستوى  المحسوبة  التائية  القيمة  كانت  اذ   , القيمة  0,103(  من  اقل   )

( وهذا يدل على ان مجموعتي البحث  48( وبدرجة حرية ) 2,01التائية الجدولية ) 

 متكافئتان احصائياً  

العربية للسنة السابقة : بعد حصول الباحثة على درجات تلميذات  درجة اللغة   -2

( من  2019-2018مجموعتي البحث في مادة اللغة العربية للعام الدراسي )

 ( التجريبية  المجموعة  درجات  متوسط  بلغ  اذ   , المدرسة  (  65,98سجالت 

 ( الضابطة  المجموعة  درجات  استعمال  64,65ومتوسط  وعند   , درجة   )

ائي لتعرف داللة الفرق , ظهر ان الفرق غير دال احصائياً عند  االختبار الت

داللة ) )  0,05مستوى  المحسوبة  التائية  القيمة  كانت  اذ  اقل من  0,652(   )

( وهذا يدل على  48( وبدرجة حرية )  2,01القيمة التائية الجدولية البالغة )  

للعام السابق  تحقيق التكافؤ بين المجموعتين في درجات في مادة اللغة العربية  

 ( يوضح ذلك . 5, والجدول ) 

 رابعا: ضبط المتغيرات الدخيلة : 
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تم           التي  المتغيرات  هذه  ومن  الدخيلة  المتغيرات  على  السيطرة  تمت 

 ضبطها: 

 : لم تسجل اية حادثة في اثناء مدة تطبيق التجربة".   حوادث مصاحبة .1

النضوج  .2 ال  عامل  نتائج  اثر على  العامل  لهذا  يكن  المدة  : "لم  تجربة الن 

 كانت موحدة لمجموعتي البحث" . 

: لم تسجل حاالت انقطاع عن الدوام سوى حاالت غياب    اندثار تجريبي  .3

 فردية لم تؤثر على سير التجربة . 

القياس .4 تلميذات  اداة  تحصيل  في  موحدة  قياس  اداة  الباحثة  استعملت   :

 ية العقلية . عينة البحث , وهي اختبار التحصيل النهائي واختبار الدافع

حرصت الباحثة على الحد من تأثير االجراءات التجريبية في اثناء تطبيق   .5

 التجربة وتمثل في: 

التجربة  -أ ومعلمة    سرية  المدرسة  ادارة  مع  الباحثة  باتفاق  ذلك  وتمثل   :

المادة حول طبيعة المهمة التي تقوم بها الباحثة , واعالم التلميذات بمقدره   

 المدرس الجيدة . 

الدراسية   -ب  بين    المادة  موحدة  تدريسها  المراد  الموضوعات  كانت   :

اللغة   قواعد  كتاب  تضمنها  التي  الموضوعات  وهي  البحث  مجموعتين 

 العربية للصف الخامس االبتدائي المقرر تدريسها 

درست الباحثة بنفسها تلميذات عينة البحث ) التجريبية    القائم بالتجربة :   . ج

على يضيف  وهذا   , الدقة    والضابطة(  من  درجة  التجربة  نتائج 
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والموضوعية, ألن تخصيص معلمة لكل مجموعة يجعل من الصعب رد  

االخر   على  احدهما  تمكن  الى  يعزى  فقد   , المستقل  المتغير  الى  النتائج 

 تبعاً الى صفاته الشخصية او غير ذلك من العوامل . 

: د.   االتفاق مع    توزيع الحصص  العامل من خالل  السيطرة على هذا  تحت 

ان   على   , البحث  مجموعتي  بين  الدراسية  الحصص  لتوزيع  المدرسة  ادارة 

 تكون في يوم واحد وقد كان يوم االربعاء,  

بناية المدرسةهـ الباحثة تجربتها في مدرسة واحدة وفي صفين    .   : طبقت 

و   , المساحة  حيث  من  متشابهين  و   , ,  متجاورين  واالنارة   , الشبابيك  عدد 

 وعدد المقاعد" . 

 خامسا : اداتا البحث  

 االختبار التحصيلي:   .أ

تعلم    االختبار    من  اليه  ما وصل  ومدى  الطالب  مستوى  على  الوقوف  "هو   :

  , بدوي   ( ما"  دراسية  او وحدة  ما  ان  122, ص   2003موضوعات  وبما   .  )

لتحصيل في مادة قواعد اللغة  طبيعة البحث الحالي يتطلب اعداد اختبار لقياس ا

مناسب   جاهز  اختبار  وجود  ولعدم   ,  ) البحث  عينة   ( للمجموعتين  العربية 

للمادة   التعليمي  المحتوى  على  معتمداً  اختباراً  الباحثة  اعدت   , الحالية  للدراسة 

الدراسية واالهداف السلوكية المحددة وكان اختبار التحصيل النهائي, اذ حصلت  

 ( . 1ة من الخبراء والمتخصصين ) ملحق على موافقة مجموع 
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االختبار  -1 خالل    صدق  من   , النموذج  عرض  تم  االختبار  صدق  من  للتحقق   :

العربية   باللغة  والمتخصصين  الخبراء  من  تم عرضها على مجموعة   , استبانة 

 % من اراء الخبراء.   80وطرائق تدريسها وحصلت على موافقة اكثر من  

ه : لو اعيد تطبيقه على االفراد انفسهم فأنه يعطي  : "ويقصد به ان  ثبات االختبار  -2

( , وهذا يتطلب تهيئة  152, ص   1984النتائج نفسها" , ) شعراوي وفتحي ,  

الباحثة   طبقت  الثبات  ولتحقيق   , مرة  كل  في  االختبار  لتطبيق  مناسبة   أجواء 

( طالباً , "صححت الباحثة  25االختبار على عينة استطالعية بلغ عدد طالبها ) 

االختبار على  ا تطبيق  الباحثة  اعادت   , يوما  اربع عشر  , وبعد مرور  الوراق 

بلغ   اذ   , بيرسون  االرتباط  معامل  استخرجت  ثم   , نفسها  االستطالعية  العينة 

( الزمن"  عبر  جداً  0,87الثبات  جيد  ثبات  معامل  الناتج  هذا  ويعد   )

(Gronland,1965:p.125 .) 

بة باسبوع واحد بلغت الباحثة التلميذات بأن  : "قبل انتهاء التجر  تطبيق االختبار  -3

هناك اختباراً لهم في الموضوعات التي درسنها , وتم اجراء االختبار على عينة  

البحث المجموعتين" ) التجريبية والضابطة ( "في يوم االربعاء الساعة الثامنة  

 صباحاً , وقد استعانت الباحثة بمعلمة اللغة العربية في هذا االجراء . 

االختبار:4 تصحيح  طريقة  ثم    .    , بنفسها  االختبار  اوراق  الباحثة  صححت 

طلبت الباحثة من معلمة المادة اعادة تصحيح االوراق , اذا كانت الدرجة العليا  

( درجة ,         ) وصفراً( للدرجة الدنيا, وبعد االنتهاء من عملية  20لالختبار ) 

 ( 5رجة االدنى هي )( والد 17التصحيح , تبين ان اعلى درجة هي )
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 اختبار الدافعية العقلية:    . ب

االختبار  .1 العقلية    هدف  الدافعية  مستوى  قياس  الى  االختبار  هذا  يهدف   :

لدى تلميذات الصف الخامس االبتدائي وقد اعدت الباحثة االختبار بعد اطالعها  

 على االدبيات والدراسات السابقة. 

احتبار الدافعية العقلية من    : تكون   صياغة فقرات اختبار الدافعية العقلية  .2

 ( فقرة اختبارية من نوع االختيار من متعدد.  24)

 الخصائص السايكومترية :   .3

االختبار صدق  على    :  أ.  النفسي  القياس  مجال  في  المتخصصون  يتفق 

االختبار   صدق  الن  النفسية  واالختبارات  المقاييس  فقرات  صدق  اهمية 

المنطقي   يعتمد في االساس على صدق فقراته , ويمكن استعمال الصدق 

للفقرة في تقدير تمثيلها للسمة المراد قياسها وقد استعملت الباحثة نوعين  

 من الصدق هما :  

لالختبار  الصدق .1 االختبار    الظاهري  الباحثة من صدق  تحققت   :

ذوي   من  المحكمين  من  مجموعة  على  عرضه  طريق  من  ظاهريا 

اتفاق   نسبة  واعتمدت   , التدريس  وطرائق  المناهج  في  االختصاص 

كاي  75%) مربع  قيمة  حساب  تم  وللتأكد  الفقرة  لقبول  فوق  فما   )

كانت جميع الفقرات دالة ( و3.84ومقارنتها بالقيمة الجدولية البالغة ) 

احصائياً , وتم االخذ بجميع المالحظات التي تقدم بها المتخصصون  

من حيث مالئمة الفقرات للفئة المستهدفة )الخامس ابتدائي( وانتمائها  
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االخذ   وتم  مناسبة  اخرى  مالحظات  واي  المعنى  ووضوح  لالبعاد 

مقترحا واي  المختصصين  عليها  اجمع  التي  المالحظات  ت  بجميع 

 منطقية حتى لو جاءت من محكم واحد. 

: وجدت الباحثة من المناسب ان نتحقق من صدق بناء    صدق البناء .2

االختبار من طريق استخراج القوة التمييزية لفقرات االختبار وكذلك  

التاكد من االتساق الداخلي لفقرات االختبار من طريق ارتباط الفقرة  

 . بالدرجة الكلية كمؤشر على صدق البناء  

العقلية   .3 الدافعية  الختبار  الكلية  بالدرجة  الفقرة  درجة  :  عالقة 

اخضعت   لالختبار  الكلية  الدرجة  من  فقرة  كل  ارتباط  مدى  لمعرفة 

درجات تلميذات عينة تحليل الفقرات وهي العينة نفسها التي حسبت  

فقرات   صدق  من  وللتحقق   , االختبار  لفقرات  التمييزية  القوة  منها 

احثة في  حساب صدق الفقرة من طريق استعمال  المقياس لجأت الب

وجدول)  بيرسون,  ارتباط  ذلك.                              1معامل  يوضح   )

دالة   جيدة  معامالت  ذات  الفقرات  جميع  ان  تبين  اعاله  الجدول  من 

( وهي  98( عند درجة حرية )   2)    مقارنة بالقيمة الجدولية والبالغة

 فقرات دالة . 

 اعداد تعليمات االختبار :   .4

تعليمات االجابة :اعدت الباحثة تعليمات االجابة عن االختبار والتي شملت   .أ

  , التامة  الدقة والصراحة  المجيبين على  فقراته وحثت  االجابة عن  كيفية 

ان   اذ   , واضحة  الخاصة  والفقرات  التعليمات  تكون  ان  على  وحرصت 
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في تأثيراً  والفقرات  االختبار  الفقرات    لتعليمات  تكون  فكلما  المجيب 

 واضحة المعنى ودقيقة الصياغة اللغوية كلما قلت اخطاء االجابة . 

) .ب  االختبار من  يتكون   : التصحيح  االجابة من  24تعليمات  , وسلم  فقرة   )

(  24ثالث بدائل من نوع االختيار من متعدد لذا تكونت درجة االختبار ) 

 درجة.  

    الدافعية العقلية :  التطبيق االستطالعي االول الختبار  .5

للتحقق من مدى وضوح فقرات االختبار , والكشف عن الفقرات الغامضة       

العادة صياغتها , والصعوبات التي تواجه عملية التطبيق والوقت الذي يستغرقه  

( تلميذة من تلميذات الصف  20تطبيق االختبار على عينة عشوائية مكونة من ) 

الشعب   االبتدائي من  تعليمات  الخامس  قراءة  التلميذات  من  وقد طلبت  االخرى 

االختبار وفقراته بكل دقة وصراحة واالستفسار عن اي غموض في التعليمات  

 عن فقرات االختبار .  

 التطبيق االستطالعي الثاني لفقرات اختيار الدافعية العقلية :   .6

( تلميذة من تلميذات الصف  100طبقت الباحثة االختبار على عينة مكونة من ) 

الخامس االبتدائي في مدرسة الرسول االبتدائية إلجراء عملية التحليل االحصائي  

اختيار   تم  تنازليا  ترتيبا  الدرجات  وترتيب  البيانات  جمع  وبعد   , لفقراته 

بواقع )  المتطرفتين  المجموعتين  ( تلميذه في ك27المجموعتين   ل مجموعة من 

 ( . %27العليا والدنيا من خالل نسبة )
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لتحقق    ب. ثبات االختبار :  النصفية :  التجزئة  الثبات بطريقة  تم حساب معامل 

النصف   ذات  فقرات   , نصفين  الى  االختبار  فقرات  الباحثة  االجراء قسمت  هذا 

ارتباط   معادلة  استعملت  وقد   , الثاني  النصف  ذات  وفقرات  بيرسون  االول 

( ثم  0,72لحساب معامل االرتباط بين نصفي االختبار, اذ بلغت قيمة االرتباط ) 

 ( يبلغ  االختبار  ثبات  معامل  ان  فتبين  براون  سبيرمان  معادلة  (  0,84طبقت 

 ويتضح مما سبق ان االختبار يتمتع بدرجة عالية من الثبات. 

النهائية  بالصيغة  االختبار  تحقق  جـ.  التي  االجراءات  بعد  الخطوات  :  في  ت 

( فقرة متبوعة بثالث  24السابقة اصبح االختبار في صورته النهائية مكونا من ) 

 ( درجة .   24بدائل وبلغت درجة االختبار )

اجراءات تطبيق التجربة : وتمثلت اجراءات تطبيق التجربة بالمراحل    سادسا:

 االتية :  

التجربة .أ تطبيق  ماقبل  ع  مرحلة  بتلميذات  الباحثة  التقت  ينة  : 

العربية   اللغة  قواعد  بمادة  وتعريفهن  اليهن  للتعرف  البحث 

  , حدة  على  مجموعة  كل   .. واسس  مفاهيم  من  بها  ومايتعلق 

باستراتيجية   التجريبية  المجموعة  تلميذات  تعريف  عن  فضال 

 بيداغوجيا الفارقية بهدف تهيئتهن لتنفيذ هذه االستراتيجية . 

بتدريس تلميذات عينة  : باشرت الباحثة    مرحلة تطبيق التجربة .ب 

تلميذات   لتدريس  االسبوعي  الحصص  جدول  باعتماد  البحث 
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الفارقية   بيداغوجيا  استراتيجية  وفق  على  التجريبية  المجموعة 

 ولتدريس المجموعة الضابطة على وفق الطريقة االعتيادية. 

 عرض نتائج البحث وتفسيرها

بيداغوجيا   إستراتيجية   فاعلية  إلى  البحث  متغيري  يرمي  في  الفارقية 

ولتحقيق    ، االبتدائي  الخامس  الصف  تلميذات  لدى  العقلية  والدافعية  التحصيل 

المرميين وللتحقق من صحة الفرضيتين ، طبقت الباحثة اإلستراتيجية على وفق  

الخطوات واإلجراءات التي مر ذكرها في الفصل الثالث من هذا البحث وطبقتها  

ال عالجت  ثم  ومن  األداتين  ،  مع  وعليه   ، الفرضيتين  وفق  على  إحصائياً  بيانات 

ستتحقق في هذا الفصل من صحة الفرضيات ، وذلك بعرض النتائج وتفسيرها ،  

 استكماالً لمتطلبات هذا البحث.

 أوالً : نتائج  البحث  

 يتضمن عرض النتائج جانبين أساسين هما :  

 :  التحصيل الدراسي  .1

تنص الفرضية الصفرية األولى على انه : )ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند   

( بين متوسط درجات تلميذات المجموعة التجريبية الالتي يَدرسن  0.05مستوى ) 

ومتوسط   الفارقية  بيداغوجيا  إستراتيجية  باستعمال  العربية  اللغة  قواعد  مادة 

يَدر الالتي  الضابطة  المجموعة  تلميذات  بالطريقة  درجات  نفسها  المادة  سن 

 االعتيادية في التحصيل ( . 
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طلبة   درجات  متوسطات  الباحثة  احتسبت  الفرضية  هذه  من  وللتحقق 

الفروق بين متوسط   التحصيل ، وللتحقق من داللة  البحث في اختبار  مجموعتي 

اإلحصائية دالالتها  ومعرفة  البحث  لمجموعتي  التحصيل  استعملت    درجات 

 ، وجدول )( يوضح نتائج التحليل ،  ( لعينتين مستقلتين   T-test  االختبار التائي ) 

 ( المحسوبة (:  5جدول   ( التائيتان  والقيمتان  والتباين  الحسابي    المتوسط 

درجات   متوسطي  بين  للفرق  اإلحصائية  والداللة  الحرية  ودرجة   ) والجدولية 

 المجموعتين ) التجريبية والضابطة في اختبار التحصيل النهائي( 

 المجموعة 
حجم  

 العينة 

الوسط  

 الحسابي 

درجة  

 الحرية 

 القيمة التائية 
عند   الداللة 

 ( 0,05مستوى ) 
 الجدولية  المحسوبة 

 19,4 25 التجريبية 

 دال  2,01 3,723 48

 16,56 25 الضابطة 

( جدول  من  المجموعة  5يُلحظ  تلميذات  تحصيل  درجات  متوسط  ان   )

 ( بلغ  التحصيل  اختبار  في  تحصيل  19,4التجريبية  درجات  متوسط  كان  بينما   )

( بلغت  الضابطة  )16,56المجموعة  المحسوبة  التائية  القيمة  وأن   )3,723،  )  

( ودرجة حرية    0,05وعند مقارنتها بالقيمة التائية الجدولية عند مستوى داللة )  

(48( والبالغة  المجموعتين  2,01(  بين  إحصائية  داللة  ذا  فرق  وجود  تبين   ،  )
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ولصالح المجموعة التجريبية وبناًء على ذلك تم رفض الفرضية الصفرية األولى  

 وقبول الفرضية البديلة  

 العقلية:  ثانياً : الدافعية 

ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية    تنص الفرضية الصفرية الثانية على انه: ) 

( بين متوسط درجات تلميذات المجموعة التجريبية الالتي    0,05عند مستوى )  

الفارقية    بيداغوجيا  استراتيجية  باستعمال  العربية  اللغة  قواعد  مادة  يَدرسن 

الضابطة  المجموعة  تلميذات  درجات  نفسها    ومتوسط  المادة  يَدرسن  الالتي 

 بالطريقة االعتيادية في اليقظة العقلية ( . 

المتوسط   حساب  إلى  الباحثة  َعَمَدت  الفرضية  هذه  صحة  من  وللتحقق 

التجريبية   ( البحث  مجموعتي  تلميذات  لدرجات  والقيمة    الحسابي   ) والضابطة 

  ( التائي  االختبار  باستعمال  بين    T-testالتائية  للمقارنة  مستقلتين  لعينتين   )

تلميذات   درجات  ومتوسط  التجريبية  المجموعة  تلميذات  درجات  متوسط 

 ( يوضح ذلك. 6المجموعة الضابطة في اختبار اليقظة العقلية ، وجدول ) 
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القيمتان التائيتان ) المحسوبة  المتوسط الحسابي والتباين و(: 6جدول ) 

والجدولية ( ودرجة الحرية والداللة اإلحصائية للفرق بين متوسطي درجات  

 المجموعتين ) التجريبية والضابطة في اختبار  اليقظة العقلية 

 المجموعة 
حجم  

 العينة 

الوسط  

 الحسابي 

درجة  

 الحرية 

 القيمة التائية 
عند   الداللة 

 ( 0,05مستوى) 
 الجدولية  المحسوبة 

 20,3 25 التجريبية 

 دال  2,01 3,718 48

 17,4 25 الضابطة 

 ( جدول  من  أنَ 6يُلحظ  لطلبة    (   العقلية  اليقظة  اختبار  درجات  متوسط 

( ، بينما بلغ متوسط درجات اختبار اليقظة العقلية  20,3المجموعة التجريبية بلغ ) 

( الضابطة  المجموعة  بلغت  17,4لتلميذات  المحسوبة   التائية  القيمة  وأَن   ،  )

(    0,05( ، وعند مقارنتها بالقيمة التائية الجدولية عند مستوى داللة )    3,718)

 ( )48ودرجة حرية  والبالغة  إحصائية  2,01(  داللة  ذات  فروق  وجود  تبين   ،  )

التجريبية   المجموعة  ولصالح   ) والضابطة  التجريبية   ( البحث   مجموعتي  بين 

 وبناًء على ذلك تم رفض الفرضية الصفرية الثانية وقبول الفرضية البديلة . 
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 ثانياً:  تفسير النتائج    

أظهرت النتائج المتعلقة بالفرضية األولى  تفوق تلميذات المجموعة التجريبية  

الالتي َدرسن باستعمال إستراتيجية بيداغوجيا الفارقية في االختبار التحصيلي  

 ، وقد يعزى سبب ذلك إلى : لمادة قواعد اللغة العربية

إستراتيجية   .1 التعليمتعد  استراتيجية حديثة في  الفارقية    لذلك  بيداغوجيا 

المشاركة   في  الفرصة  لهن  أتاحت  ألنها  التلميذات  من  القبول  القت 

 النشطة داخل غرفة الصف .  

المتبعة في   .2 الخطوات  لدى  اإلستراتيجية  إن  الدافعية  أسهمت في خلق 

الصفي  المواقف  في  المشاركة  في  لديهن  التلميذات  عزز  مما   ، ة 

 اإلحساس بالثقة بالنفس والقدرة على االستنتاج.  

المذكورة   .3 اإلستراتيجية  طريق  من  العربية  اللغة  قواعد  مادة  عرض 

أبعد الدرس عن الشكل المعتاد لديهن، مما جعل المادة الدراسية قريبة  

 من أذهان التلميذات  وشدَّت من انتباههن في أثناء الدرس . 

ألنشطة الصفية والالصفية والوسائل التعليمية في عرض  إن استعمال ا .4

 المادة كان لها الدور الفاعل في زيادة التحصيل لديهن. 

بين   .5 الفردية  الفروق  التعرف على  المعلم  توجب هذه االستراتيجية على 

 ومعالجة جوانب القصور منها. التالميذ 

على توجيه انتباه التلميذات بجعله    حفزت إستراتيجية بيداغوجيا الفارقية  .6
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بشكل   بأدائه  يسمح  مما  التعليمي  للنشاط  الجوهرية  الصفات  يركز على 

 أفضل . 

 الفصل الرابع : عرض النتائج وتفسيرها

       , تفسيرها  ثم   , البحث  اليها  توصل  التي  النتائج  الفصل عرض  هذا  يتضمن 

 واالستنتاجات والمقترحات , والتوصيات: 

 النتيجة :  اوالً : عرض 

"بعد ان انجزت الباحثة اجراءات التجربة وتطبيق االختبار التحصيلي النهائي       

التائي    االختبار  وباستعمال   ) والضابطة  )التجريبية  البحث      مجموعتي  على 

لمعرفة داللة الفرق بين تلميذات عينة البحث  )المجموعتين التجريبية والضابطة  

( , والمتوسط الحسابي  19,4ي للمجموعة التجريبية )  ( , اذ بلغ المتوسط الحساب 

( , في حين  3,723( , وبلغت الدرجة المحسوبة ) 16,65للمجموعة الضابطة ) 

  ( الجدولية  الدرجة  )  2,01بلغت  داللة  مستوى  عند  وبدرجة حرية  0,05(   ,  )

 ( ولما كانت القيمة المحسوبة اكبر من الجدولية. 48)

( بين متوسط  0,05اي ان هناك فرق ذو داللة احصائية عند مستوى داللة )    

قواعد   درسن  االئي  التجريبية  المجموعة  تلميذات  ولحساب  المجموعتين  درجات 

اللغة العربية باستراتيجية البيداغوجيا الفارقية  , وبذلك ترفض الفرضية الصفرية  

 ذلك .  ( يوضح 7وتقبل الفرضية البديلة والجدول  رقم )
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 ( رقم  (    (: 7جدول  والجدولية  المحسوبة   ( التائية  والقيمة  الحسابي  المتوسط 

 والداللة االحصائية للفرق بين متوسط المجموعتين في االختبار التحصيلي 

"عدد افراد   "المجموعة" 

 العينة" 

"المتوسط  

 الحسابي" 

"درجة  

 الحرية" 

"مستوى   "القيمتان التائيتان" 

 "الجدولية"  " "المحسوبة الداللة" 

 "التجريبية 

 الضابطة" 

25 

25 

19,4 

16,65 

"دالة   2,01 3,723 48

احصائياً  

عند  

مستوى"  

(0,05 ) 

 الفصل الخامس: االستنتاجات والتوصيات والمقترحات 

قد        التي  والمقترحات  والتوصيات  لالستنتاجات  عرضاً  الفصل  هذا  يتضمن 

 :تمثل بحوثا مستقبلية مكملة للبحث الحالي 

 ولقد توصلت هذه الدراسة إلى:   أوالً  : االستنتاجات :  

العصر   .1 متطلبات  مع  تتالئم  حديثة  الفارقية  بيداغوجيا  استراتيجية  تعد 

 ميذات مع بعضه البعض الحالي والذي تجسد في تعاون التل

أن مراعاة الفوارق المعرفية لها دور في رفع مستوى التحصيل ودعم   .2

 الدافعية العقلية من خالل العمل الفردي او مع تالميذ اخر.  
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ساعدت استراتيجية بيداغوجيا الفارقية على اعطاء الفرصة للتلميذات   .3

المتنوع االنشطة  باستخدام  الدرس  في  والمشاركة  المساهمة  الصفي  في  ة 

 والالصفية. 

اداء  .4 في  تساعده  جديدة  بخبرات  المعلم  تزود  الفارقية  بيداغوجيا  ان 

 مهامه بما يخدم المتعلم 

العمل   .5 من طريق  التعلم  في  التلميذات  رغبة  االستراتيجية  هذه  اثارت 

 الجماعي بينهن .  

  : :التوصيات  الدراسة  ثانياً  اليها  توصلت  التي  واالستنتاجات  النتائج  ضوء  في 

 وصي الباحثة باالتي : ت

التعليم النها اسهمت في زيادة   .1 الفارقية في  اعتماد استراتيجية بيداغوجيا 

 تحصيل التلميذات ورفعت مستوى دافعيتهن العقلية.  

تطبيق البيداغوجيا الفارقية في المؤسسات التربوية فمن طريقها يكون المعلم   .2

 الفروقات الموجودة داخل الصف .  يراعي 

 .تنويع أساليب التدريس التي من شأنها تساعد في فهم التلميذ  .3

الدراسية   .4 المادة  تتناسب مع طبيعة  التي  التعليمية  الوسائل  باستعمال  االهتمام 

 .وحاجات التالميذ 

عند  5 الفارقية  البيداغوجيا  في  وتكوينية  تدريبية  لدورات  المعلمين  إخضاع    .

 ل موسم دراسي. بداية ك
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 : في ضوء نتائج الدراسة تقترح الباحثة االتي:    ثالثا:المقترحات

ومراحل   .أ اخرى  متغيرات  في  الفارقية  بيداغوجيا  اثر  لتعرف  دراسة  اجراء 

 دراسية اخرى. 

 بناء برنامج تعليمي على وفق بيداغوجيا الفارقية في مادة اللغة العربية.  .ب 

 ضوء مراعاة مبادئ الفروق الفردية. تقويم تدريس اللغة العربية في  .ت 

 قائمة المصادر 

 المصادر العربية 

ط .1 مكوناتها,  و  اسسها  المناهج  اسماعيل,  زكريا  الضيعات,  دار  1ابو   ,

 م 2007الفكر, عمان, االردن, 

تالميذ   .2 لدى  الشائعة  النحوية  االخطاء  االمير.  عبد  الحسن  عبد  احمد, 

جها )رسالة ماجستير غير  المرحلة االبتدائية في العراق و مقترحات عال

 م 2002منشورة( , جامعة بغداد, كلية التربية, ابن رشد,  

االحمدية, ردينة عثمان, و حذام عثمان يوسف. طرائق التدريس, منهج,   .3

 م 2003اسلوب, وسيلة,عمان, تاالردن,  

المغرب  .4 الحديثة.  والبيداغوجيات  .المقاربات  وآخرين  رحيمو،    :بخات 

 م. 2004  .وزارة التربية الوطنية

المدرسي.   .5 التعليم  في  التكامل  حميد.  بن  هللا  عبد  الخروصي  سالم  بن 

 م 2010  .األردن: دار المسيرة للنشر والتوزيع 
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لدى   .6 العامة  الذاتية  بالكفاءة  وعالقته  األكاديمي  التكيف  محمد.  خالد،  بني 

)العلوم   ألبحاث  النجاح  جامعة  مجلة  التربوية،  العلوم  كلية  طلبة 

 م. 2010.  2، العدد  24  االنسانية(، مجلد 

و   .7 البناء  المناهج  العرنوسي.  حربي  عويد  ضياء  و  محمد,  سعد  جبر, 

 م 2015, دار صفاء, عمان, االردن, 1التطوير, ط

طرائق   .8 و  المناهج  السلطاني.  هاشم  حمزة  و  جاسم,  عمران  الجبوري 

ط  العربية,  اللغة  عمان,  1تدريس  الطباعة,  و  للنشر  الرضوان  دار   ,

 م 2013االردن, 

ومداخل   .9 العقلية  بالدافعية  وعالقته  باإلبداع  محمد.الوعي  أفراح  جعفر، 

منشورة   غير  ماجستير  رسالة  اإلعدادية،  المرحلة  طلبة  لدى  الدراسة 

 م 2015  .مقدمة الى كلية التربية للبنات في جامعة بغداد 

, دار الميسرة, عمان,  1الجاللي, لمعان مصطفى. التحصيل الدراسي, ط  .10

 م 2011االردن, 

الفروق  ال .11 مراعاة  )البيداغوجي(  التربوي  التفريق  رياض.  جوادي 

 م 2012الفردية. 

الجواري, احمد عبد الستار. نحو التيسير, دراسة و نقد منهجي. المجمع   .12

 1984العلمي العراقي,

المرحلة   .13 طلبة  لدى  النحوية  االخطاء  جواد.  كاظم  انتصار  الحمداني, 

جام  منشورة(,  غير  ماجستير  )رسالة  التربية,  المتوسطة  كلية  بغداد,  عة 

 م 2000ابن رشد,  
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لدى طلبة   .14 العقلية  الدافعية  قياس  قيس.  سالم، وعلي محمد  وليد  حموك، 

جامعة الموصل. مجلة ابحاث كلية التربية االساسية في جامعة الموصل،  

 م 2013.   300  - 363، ص   1، عدد  2مجلد 

تدر .15 طرائق  و  العربية  اللغة  مناهج  ابراهيم.  محمد  في  الخطيب,  يسها 

 م 2018مرحلة التعليم االساسي, مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع, 

نظرية   .16 دراسة  النحوية,  القواعد  تعليم  احمد.  الحسين  عبد  الخفاجي, 

 م 2012ميدانية, المطبعة المركزية,  

بناء وتطبيق مقياس التوافق األكاديمي    الخوخي، فراس محمود علي  . .17
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العربية   .18 اللغة  الوائلي.  الكريم  عبد  سعاد  و  حسين,  علي  طه  الدليمي, 

التوزيع  و  للنشر  الشروق  دار  تدريسها,  طرائق  و  عمان,  مناهجها   ,

 م 2005االردن, 

ط  .19 العربية,  اللغة  تدريس  اساليب  نجم.  محمود  كامل  دار  1الدليمي,   ,

 م 2004المناهج للنشر و التوزيع, عمان, االردن, 

طرق   .20 احدث  على  تطبيقات  كيجان,  تراكيب  فاروق.  حسناء  الديب, 

 م 2012, مؤسسة صورسن الدولية,  2التدريس, ط

طرائ  .21 ولكحل صليحة.  الفضيل،  والمقاربة  الرتيمي  التربية  بيداغوجيا  ق 
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العدد   الثامن،  المجلد  التربوية واالنسانية،  الدراسات  ،    1الجامعة. مجلة 

 م 2016, 30  – 1ص 
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االمل,   .26 مكتبة  العربية,  اللغة  تدريس  في  المرشد  شحاتة.  محمد  زقوت, 

 م 2003غزة, فلسطين,  

 م 2010   .شرقي محمد مقاربات بيداغوجية. المغرب: افريقيا الشرق .27
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 م 2010عمان, االردن,  
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 م 2017, بابل, العراق,  1ونية, دار الرياحين, طااللكتر

عود هللا, حسنة, و اخرون. البيداغوجيا الفارقية و التقويم التكويني بين   .35

شهادة   لنيل  مذكرة  انموذجا",  االبتدائية  "المرحلة  التطبيق  و  النظرية 

منشورة(,   غير  ماجستير  رسالة  العربي)  االدب  و  اللغة  في  الماجستير 
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مرعي, توفيق احمد , و محمد محمود العيلة. المناهج التربوية الحديثة,   .38

 م 2002دار الميسرة, عمان, االردن,  

( الصورة األردنية األولية لمقياس  2008مرعي، توفيق ونوفل، محمد ) .39

التربوية   العلوم  العقلية دراسة ميدانية على طلبة كلية  للدافعية  كاليفورنيا 

  257، ص  2ألردن ، مجلة جامعة دمشق . العدد الجامعية األونروا في ا

– 289 

اللغة   .40 مكتبة  مقارنة(.  )دراسة  العربية  اللغة  صناعة  محمد.  مصطفى, 
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, عمان,  6ملحم, سامي محمد. مناهج البحث في التربية و علم النفس, ط  .41

 م 2010االردن, 

العربي .42 اللغة  المرحلة االبتدائية:  والي, فاضل فتحي محمد. تدريس  ة في 

العربية   المملكة  التوزيع,  و  للنشر  االندلس  دار  قضاياه,  اساليبه,  طرقه, 

 م 1997السعودية,  

و    الياسري, .43 االسس  المفاهيم و  و  المناهج  اخرون.  باقر, و  نداء محمد 

االردن,   عمان,  النهجية,  دار  تدريسها,  خطط  و  مكوناتها  و  نظرياتها 

 م 2016
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 الملخص

مما الشك فيه أن التعديل الدستوري يُعد أمراً غاية في األهمية باتفاق معظم         

لكِل زمان   ان  إذ  نقل جميعهم،  لم  إن  الدستوري  القانون  المتخصصين في مجال 

ظروفاً ومستلزماًت توجب الحاجة الى تعديل الدستور، ومثلما يستند الى اعتبار  

فقد يستند هو    واقتصادي وصياغي،   وقضائي ودولي واجتماعي  قانونيسياسي و

اآلخر العتبار علمي، يتمثل بالتقدم التقني والتكنولوجي الذي أخذ ينتشر في اغلب  

لالعتبار   كان  بل  فحسب  ذلك  وليس  صغيرة،  قرية  منه  جعل  حتى  العالم  بقاع 

التأريخي حضور فعال ودور مهم أسهم وبشكل كبير بإجراء تغيير لبعض أحكام  

كل ذلك القى بظالله على الزام المشرع الدستوري بضرورة    ونصوص الدساتير،

علمياً   الحاصل  والتطور  تتالءم  كي  السائدة  الدستورية  بالوثيقة  النظر  إعادة 

على  أُجريت  التي  التعديالت  بعض  إيراد  سيتم  ذلك  وبصدد  دستور    وتأريخياً، 

لعام   االمريكية  المتحدة  يتمناه    1787الواليات  ما  ومثلها  العلمي،  التطور  بسبب 

يُجرى على   العراقيين كي  السياسيين  به بعض  العراق  وينادي  دستور جمهورية 

 . لسبب تأريخي  2005لعام  

 : التطور ، العلمي ، تعديل ،الدستور   كلمات مفتاحية 

 

 

 أثر التطور العلمي والتأريخي على تعديل الدستور

وليـد حســـن حميــد الزيـاديأ.م.د.   

 ــ كلية القانون جامعة القادسية
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Abstract 

There is no doubt that the constitutional amendment is a 

very important matter, with the agreement of most 

specialists in the field of constitutional law, if not all of 

them, as every time has circumstances and 

requirements that require the need to amend the 

constitution, and just as it is based on a political, legal, 

judicial, international, social, economic and drafting 

consideration, it may be based on The other is for a 

scientific consideration, represented by the technical and 

technological progress that spread in most parts of the 

world until it made it a small village. The need to 

reconsider the prevailing constitutional document in 

order to accommodate the development that has taken 

place scientifically and historically, and in this regard, 

some amendments that were made to the Constitution of 

the United States of America in 1787 due to scientific 

development will be mentioned, and the same is what 

some Iraqi politicians wish and advocate for the 

constitution of the Republic of Iraq for the year 2005 for 

a historical reason. 
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 المقدمــة 

 أهمية البحث 

الدستوري خاصةً،           القانون  ميدان  بالغة في  بأهمية  البحث  يتمتع موضوع 

ثابتة ودائمة.   فتطور الحياة وتغييرها أصبح أمراً ال يتناسب مع فرض نصوص 

األمر الذي يصح تمامه في الوثيقة الدستورية ألية دولة من الدول، إذ يعد انعكاساً  

ي كافة السيما الناحيتين العلمية  للظروف واالوضاع التي تعيشها الدولة من النواح 

 و التأريخية. 

ولما كانت هذه الظروف واالوضاع قابلة للتغيير وفقاً لقانون التطور، فالبد          

من مسايرة هذا التطور بتطور مماثل في الدساتير وذلك عن طريق تعديلها واال  

ر بتعديلها أو  ابتعدت النصوص الدستورية القائمة عن الواقع، مما يؤدي الى التفكي

 الغائها بطرق غير قانونية كاالنقالب او الثورة. وهنا تكمن اهمية البحث.  

 مشكلة البحث 

جميع            استيعاب  عن  الدستورية  النصوص  بقصور  البحث  مشكلة  تتجسد 

االسباب الموجبة للتعديل الدستوري السيما التور العلمي والتأريخي، زيادةً على  

الوثيقة   اعداد  يتولى  حينما  عليها  النص  بشأن  الدستوري  المشرع  تغافل  ذلك 

وحدوده وقيوده  الدستوري  الدستورية في الدولة، مكتفياً باإلشارة الى آلية التعديل  

 والجهة المختصة به من دون االكتراث بما يدعو الى مثل هذا التعديل.  

 هدف البحث 

يتمثل هدف البحث باستجالء االسباب العلمية والتأريخية التي من شإنها ان        

 وجوب قيام السلطة المختصة بإجراء التعديل على الوثيقة الدستورية في الدولة.  
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 حث نطاق الب

سنقتصر في بحثنا هذا على بيان بعض التعديالت التي أُجريت على دستور        

لعام   االمريكية  المتحدة  يريده    1787الواليات  ما  ومثلها  العلمي،  التطور  بدافع 

لعام   العراق  جمهورية  دستور  على  يُجرى  أن  العراقيين  الساسة    2005بعض 

 متأثرين بالدافع التأريخي. 

 منهج البحث 

سيتم االعتماد على المنهج التحليلي لعدد من التعديالت التي حصلت لبعض         

عليها، فضالً   التغيير  إجراء  بضرورة  تُنادي  التي  واآلراء  الدستورية  النصوص 

 . البحث عن طروحات الفقهاء والكتاب والباحثين المتعلقة بموضوع 

 هيكلية البحث 

بحثين          على  موزعة  البحث  هيكلية  تكون  ان  العلمية  الضرورة  اقتضت 

 تسبقهما مقدمة وتليهما خاتمة، وعلى النحو اآلتي: 

 المبحث األول: أثر التطور العلمي على تعديل الدستور 

 المبحث الثاني: أثر التطور التأريخي على تعديل الدستور

 المبحث األول 

 الدستور  أثر التطور العلمي على تعديل

تقف           علمي  طابع  ذات  اسباباً  هناك  أن  وهلة  ألول  المتصفح  يرى  حينما 

الدستورية، يصاب بنوع من االستغراب او يقع في حالة    التعديالت  خلف بعض 

بوتقة    في  المطاف  بنهاية  تنصهر  التساؤالت  من  جملة  لديه  فتثار  الدهشة،  من 

إجراء في  العلمي  الدافع  بأثر  تتجلى  أكثر    واحدة  وبعبارة   الدستوري،  التعديل 
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والتكنولوجية العلمية  الثورة  أن  هل  الى    (1)وضوحاً  وحولته  العالم  اجتاحت  التي 

قرية صغيرة ـــــــ على حسب تعبير العولمة ـــــــ تكون مدعاة إلى إحداث تغير  

الركون   في  الدستوري  المشرع  اضطرار  خالل  من  الدستورية  النصوص  في 

 لقوانين التطور العلمي ومسايرتها واالعتداد بها ؟ 

تست         التساؤل  هذا  مثل  عن  اإلجابة  التجربة  إن  أعتاب  على  الوقوف  لزم 

في الوقت الذي صدر فيه الدستور  الدستورية األمريكية الرائدة في هذا المجال، ف

لعام   وكان    1787األمريكي  جداً،  بطيئة  االنتقال  ووسائل  المواصالت  كانت 

وصول البريد من مكان إلى آخر أو انتقال الناس من بقعة إلى أخرى في البالد  

أحياناً، نجد أن الدستور نص على أن الرئيس الجديد وأعضاء  يستغرق أسبوعين  

تبدأ   أن  يجب  الثانـــــي  في شهر تشرين  انتخابـــــهم  يتم  الذين  الجدد  الكونغرس 

، مما يمنحـهم فسحة من الوقت  (2)مددهم قبل اليوم الرابـــع من شهر آذار التالي

 . (3)قال الى واشنطنيعرفون خاللها أنه قد تم انتخابهم، ثم يقومون باالنت 

وكان ذلك الترتيب في المدد يؤدي إلى تأخير تسلم االعضاء الجدد لمهامهم          

الرسمية، فبعد أن كان الناخبون يختارون الرئيس الجديد كان عليهم أن ينتظروا  

انتخبوا من   التي  تنفيذ االصالحات  البدء في  أن يستطيعوا  قبل  أربعة أشهر  لمدة 

الرابع    أجلها. ثم أن مدة اليوم  تبدأ من  كانت  المنتخبين حديثاً  الكونغرس  أعضاء 

من شهر آذار، ولكنهم في الواقع لم يكونوا مجتمعين في الكونغرس حتى أول يوم  

أثنين من شهر كانون األول من العام نفسه، ومالم يكن الرئيس قد دعا إلى عقد  

ق شهراً  ثالثة عشر  من  أكثر  تمر  كانت  للكونغرس  خاصة  يستطيع  دورة  أن  بل 

 . (4)أعضاء الكونغرس المباشرة بعملهم

وسائل           في  والمتسارع  الهائل  والتقني  العلمي  التطور  حدوث  بعد  ولكن 

والمواصالت  والالسلكية  (5)االنتقال  السلكية  امكانية  (6)واالتصاالت  وبالتالي   ،

عل المرشحين  وقدرة  بسرعة،  الواليات  جميع  في  االنتخابات  نتائج  ى  معرفة 
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الالزم   التعديل  فكان البد من إجراء  قليلة،  العاصمة خالل ساعات  الى  الوصول 

 لتفادي إشكاالت التأخير.  

التعديل العشرون عام         الكونغرس    1933وبالفعل صدر  الذي يأمر أعضاء 

بأن يباشروا عملهم في اليوم الثالث من شهر كانون الثاني، كما   المنتخبين حديثاً 

 . ( 7)جديد ان يتولى منصبه في اليوم العشرين من الشهر نفسهيأمر الرئيس ال

لعام           المتحدة االمريكية  الواليات  أن دستور  تقدم  يُعد  1787يتلخص مما   ،

ذلك   وبالرغم من  العالمي،  الصعيد  فائقتين على  بعناية  ودراية   ُكتب  دستور  أول 

إذ  تطوره،  في  كبيراً  دوراً  الدستورية  التعديالت  أدت  المواصالت    فقد  كانت 

أو   آلخر  مكان  من  البريد  وصول  وكان  البالد  في  جداً  بطيئة  االنتقال  ووسائل 

انتقال الناس من مكان آلخر يستغرق مدة طويلة قد تصل إلى أسبوعين، أو أكثر  

وسائل   في  المتسارع  والتقني  العلمي  التطور  حدوث  وبعد  األحيان،  بعض  في 

الس واالتصاالت  والموصالت  والطائرات  االنتقال  والقطارات  والالسلكية  لكية 

بمقدور   أصبح  بسرعة،  جميعها  الواليات  في  االنتخابات  نتائج  معرفة  وإمكانية 

استدعى   الذي  األمر  قليلة،  ساعات  خالل  العاصمة  الى  الوصول  المرشحين 

يبرهن   التأخير. وهذا  لتجنب إشكاالت  الالزم  الدستوري  التعديل  ضرورة إجراء 

األسباب ذات الطابع العلمي تقف هي االخرى وراء إجراء    وبدون أدنى شك أن 

ذكرنا سلفاً   ــــــ كما  بينها  الدول، ومن  لكثير من  الدستورية  التعديالت  كثير من 

علمي    لسبب   دستورها  ُعدل  التي  الدولة  تلك  األمريكية،  المتحدة  الواليات  ــــــ 

الع التقدم  لقوانين  الدستوري  المشرع  بمسايرة  يكمن  اجتاحت  صرف  التي  لمي، 

الى ضرورة   بالمشرع  حدا  الذي  األمر  واالتصاالت،  والمواصالت  النقل  ميدان 

التعديل   إجراء  خالل  من  الدستور  في  ومضموناً  شكالً  وتجسيدها  بها  االعتراف 

 الدستوري عليه. 

 



 جامعة القادسيّة(   -املؤمتر العلمي الدويل الثالث يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية )كليّة الرتبية للبنات   قائع   و 
 

 
 

2022نيسان    19-18عدد خاص بوقائع املؤمتر املنعقد بتاربخ    

 
 

107 

 المبحث الثاني 

 أثر التطور التأريخي على تعديل الدستور 

لقد ساهمت األسباب ذات الطابع التأريخي إلى حد  كبير في إرساء كثير من        

القديمة،  الدساتير  مختلف  طالت  التي  القانونية  و   التعديالت  الضرورة  أن  طالما 

. والقانون  ( 8)للتعديل تقوم على اعتبار مبدئي يستند على أساس إن الدستور قانون

لمو بطبيعته في كل وقت،  للتعديل  كافة،  قابل  الحياة  التطورات في مجاالت  اكبة 

فتعديل الدستور يقوم على حق كل جيل في إقرار ما يرتضيه من أحكام دستورية  

 . (9)استجابة ألوضاعه وتطلعاته الخاصة

ويغير           ويعدل  يراجع  أن  في  دوماً  الحق  كل  "للشعب  يكون  لذلك  وتبعاً 

ا االجيال  يخضع  أن  معين  جيل  يستطيع  وال  ما  دستوره  هذا  لقوانينه"  لمستقبلية 

فقد كرست    ، 1793من الدستور الفرنسي الصادر عام  (  28نصت عليه المادة ) 

هذه المادة االعتراف بحق التغيير على الدستور ألن النظام الدستوري في الدولة  

 اليمكن ان يدنو الى الثبات المطلق. 

من           العديد  وراء  تقف  التي  التأريخية  األسباب  أن  بالذكر  الجدير  ومن 

الوضع   عليه  كان  بما  بالتأثر  يتمثل  آخر  بعداً  تأخذ  قد  الدستورية،  التعديالت 

العراقي   الرئيس  أعلنه  ما  ذلك  على  دليل  وخير  السابقة،  االزمنة  في  الدستوري 

. أنه لن يرشح لوالية ثانية في ظل  (01)جالل طالباني قبل انتهاء مدة واليته األولى

مالم تناط بالرئيس مزيداً من الصالحيات،    2005دستور جمهورية العراق لعام  

الجمهورية   رئيس  يمتلك  حيث  السابق،  النظام  في  الوضع  عليه  كان  بما  متأثراً 

لسنة   العراق  جمهورية  لدستور  وفقاً  االختصاصات  من  واسعة    1970مساحة 

 .(11)السابقة له المؤقت والدساتير 

أحكام          وفق  الجمهورية على  لرئيس  ليس  انه  طالباني،  الرئيس  رأي  فعلى 

لعام   العراق  جمهورية  في    2005دستور  شكلية،  بروتوكولية  صالحيات  إال 
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الوقت الذي نرى فيه أن الدستور رسم للرئيس دوراً ربما تجاوز الدور المرسوم  

الرئا النظام  ظل  في  الجمهورية  المذكور  (12)سيلرئيس  الدستور  بموجب  إذ   ،

،  (14)، والمصادقة على أحكام اإلعدام(13)لرئيس الجمهورية إصدار العفو الخاص 

الدولية المعاهدات واالتفاقيات  القوانين  (15)والمصادقة على  ، واقتراح مشروعات 

لالنعقاد  النواب  مجلس  ودعوة  وإصدارها  عليها  سحب  (16)والمصادقة  وطلب   ،

رئ  النواب الثقة من  والموافقة على حل مجلس  الوزراء  والدعوة  (17)يس مجلس   ،

عامة الحكومة(18)النتخابات  بتشكيل  الوزراء  مجلس  رئيس  وتكليف   ،(19) ،

 ً مؤقتا الوزراء  مجلس  رئيس  مهام  الدستور(20)وممارسة  تعديل  واقتراح   ،(21) ،

السفراء والنياشين(22)وقبول  والقيادة  (23)، ومنح األوسمة  المسلحة  ،  للقوات  العليا 

تشريفية الجمهورية(24)ألغراض  المراسيم  واصدار  المشرع  (25)،  اختتم  ثم   ،

أية   ممارسة  للرئيس  أن  الى  فيه  أشار  عام  بنص  الصالحيات  هذه  الدستوري 

 . (26)صالحيات رئاسية أخرى واردة في هذا الدستور

جة إلى التعديل، من  أن الدستور العراقي بوضعه الحالي بحا  (27)وفي رأينا        

الذي   البرلماني  والنظام  انسجاماً  الجمهورية  يحد من صالحيات رئيس  ما  زاوية 

الدستوري المشرع  الدستور  ( 28)تبناه  من  األولى  المادة  في  إليه صراحة  وأشار   ،

سيادة   ذات  مستقلة  واحدة  اتحادية  دولة  العراق  "جمهورية  أن  على  نصت  التي 

 وري نيابي "برلماني" ديمقراطي ..."  كاملة، نظام الحكم فيها جمه 

الدستوري         الفقه  بعض  كان  النظام    (29)وإذا  بين  تعارض  ال  أنه  يرى 

الدور   أن  بحجة  الفعلية،  الصالحيات  من  مزيداً  الدولة  رئيس  ومنح  البرلماني 

التقليدي البرلماني  النظام  في  إال  له  مكان  ال  الدولة  لرئيس  في    (30)الرمزي  كما 

 بريطانيا. 

نرى         اننا  أن    (31)غير  لها  أريد  التي  الدساتير  على  يصدق  الرأي  هذا  أن 

تتبنى نظاماً برلمانياً متطوراً يمنح رئيس الدولة صالحيات فعلية إلى جانب رئيس  

ليست   زمنية  حقبة  منذ  عانى  العراق  مثل  لبلد  يصلح  ال  لكنه  الوزراء،  مجلس 

ال النظام  بقيام  تكرست  ــــــــ  عام  بالقصيرة  نظام    1958جمهوري  سقوط  حتى 

السلطات   يديه  بين  يجمع  واحد  فرد  وهيمنة  تسلط  من  ــــــــ  حسين  صدام  حكم 
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في   يتردد  وال  الشكلية  ومؤسساته  بالدستور  العصف  عن  يتوانى  وال  الثالث 

التي   الدول  مقدمة  في  العراق  والتجاوز على حقوقه. حتى غدا  الشعب  اضطهاد 

ناه اإلنسان.  حقوق  مسودة  تنتهك  بوضع  الخاصة  التحضيرية  األعمال  عن  يك 

 .(32)الدستور النافذ ومناقشاته كانت تشير إلى تبني النظام البرلماني التقليدي

 الخاتمــــــــــة 

ثر التطور العلمي والتأريخي على تعديل الدستور خلصنا  بعد استعراضنا أل         

و البحث  حصيلة  كانت  التي  االستنتاجات  من  جملة  تبتغي  إلى  التي  التوصيات 

معالجة جزء من النقص في األحكام الدستورية الخاصة بالتعديل الدستوري، وهي  

 كاآلتي: 

 أوالً ـــ االستنتاجات 

السبب الباعث على التعديل ربما يكون أهم وأخطر من التعديل ذاته، إذ  ان   (1

جديةً   أسباباً  وراءه  وقفت  متى  والزماً  مثمراً  التعديل  ومستلزمات  يكون 

بتقدم   تتعلق  المستلزمات  وتلك  األسباب  هذه  كانت  ما  إذا  السيما  ضرورية 

ضروب   من  ضرباً  التعديل  يكون  ذلك  مقابل  وفي  تأريخي.  وتطور  علمي 

العبث وخروجاً عن المألوف وتطاوالً على أساس الدولة وحقوق األفراد متى  

 ة أو مزاجية. ما كان يسعى لتحقيق أغراض خاصة أو منافع فردية أو شخصي

لكل تعديل دستوري أسباباً موجبةً, جرى العمل على أن تتخذ تلك  ان  تبين لنا   (2

العامة   المصلحة  تحقيق  هي  موحدة,  تكون  تكاد  ظاهرية  صيغة  األسباب 

ومسايرة النص آلخر المستجدات, حيث يسعى التعديل إلى تحقيق ذلك عبر  

 المجتمع والدولة. مسايرة التطورات العلمية والتأريخية الطارئة على 

 ثانياً ـــ التوصيات  

أبواب   (1 من  فصالً  أو  باباً  العراقي  الدستوري  المشرع  يخصص  ان  ضرورة 

فرعٌ   يفرد  ان  على  الدستوري  بالتعديل  خاصاً  الدستورية  الوثيقة  وفصول 
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العلمية   بالتطورات  تتعلق  التي  تلك  السيما  له  الداعية  باألسباب  مستقل 

له من مكانة متميزة وأهمية خاصة تكاد تفوق معظم  ، نظراً لما تحتوالتأريخية

 األسباب أو تقف بموازاة الكثير منها.   

تعديل   (2 بإجراء  المباشرة  يتولى  حينما  العراقي  الدستوري  بالمشرع  نُهيب 

المجال   في  التأريخية  بالتطورات  االسترشاد  ضرورة  إلى  ما  دستوري 

مة، وكذلك االهتداء  الدستوري بوصفها تعمل على ارساء مبادئ دستورية ها

شتى   في  وتكنولوجية  تقنية  تطورات  من  العلمي  المجال  في  يحدث  لما 

المجاالت، إذ انها تساهم إلى حد  كبير في سد النقص الحاصل في تضاعيف  

 الوثيقة الدستورية.  

 هوامش البحث

عرفت أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ثورة علمية ساهمت    (1)

واالجتماعية   االقتصادية  الميادين:  مختلف  شملت  تكنولوجية  ثورة  قيام  في 

 والفكرية. 

أهم           أن  نجد  والتكنولوجية:  العلمية  للثورة  المفسرة  العوامل  عن  وبالحديث 

حد  في  تساهم  ان  الممكن  من  التي  العلمية  العوامل  الثورة  وتواصل  وث 

 والتكنولوجية يمكن أن تتجلى في ما يأتي: 

سنة   • في  صرفت  مثالً  فاليابان  العلمي،  البحث  البحث    2005تمويل  على  م 

نسبة   نسبة    % 3.18العلمي  وكوريا  اإلجمالي،  الداخلي  ناتجها  ،  %3من 

نسبة   األمريكية  المتحدة  تشجيع  % 2.68والواليات  بهدف  وذلك   ،…

للبحث   الراعي  الكبرى  الدول  بين  التنافس  دور  واالختراعات  االبتكارات 

مجاالت   في  المبتكرة  اآلالت  إدماج  وسرعة  االختراع،  مجال  في  العلمي 

 اإلنتاج االقتصادي. 
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يساهم ظهور أنماط جديدة في العيش إلى تطور التقنيات العلمية والتكنولوجية   •

 باالستجابة لمتطلباتها. 

لما تقدم فقد ترتب عن الثورة العلمية والتكنولوجية بعض النتائج    ونتيجةً         

الهامة، افادت منها مختلف القطاعات االقتصادية، حيث ساعد استعمال اآللة في  

تطور اإلنتاج الزراعي والصناعي، كما ساهمت وسائل االتصال والمواصالت  

في   حيوية  القطاعات  أكثر  أصبح   الذي  الخدمات،  قطاع  تطور  الدول  في 

الصناعية، حيث عرفت اليد العاملة تراجعاً في الميدان الزراعي والصناعي في  

الدول المتقدمة بفضل الثورة التكنولوجية، لكنها حققت في الوقت نفسه أخطارا  

هامة للبشرية كالتلوث، وصناعة أسلحة الدمار الشامل، واتساع الهوة بين دول  

 الشمال ودول الجنوب. 

ي       ال  في  وبذلك  تساهم  والتكنولوجية  العلمية  الثورة  أن  نقول  أن  إال  سعنا 

التقليدي في مجاالت متعددة اجتماعية وفكرية   البنيان  الوقت الراهن في تحطيم 

 = واقتصادية وزراعية وصناعية وأمنية وغيرها. 

ولو  يُنظر:  الصدد  بهذا  التفاصيل  من  لمزيد  العلمية    ، Woloj ج  =  الثورة 

 ُمتاح على الموقع اإللكتروني اآلتي: والتكنولوجية، بحث 

http://www.woloj.com/?p=5785 

الدستور األمريكي، ترجمة  2) فندالي،  ايستر  ذلك: بروس فندالي و  يُنظر في   )

القاهرة،   والتوزيع،  والطبع  للنشر  الكرنك  دار  العامة،  المعارف  دائرة  لجنة 

ص  1964 الدستو286،  تعديل  النقشبندي،  العزي  أحمد  د.  و  )دراسة  .  ر 

 .  44، ص  1994مقارنة(، أطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة بغداد، 
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( لتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع يُنظر: ايمان قاسم هاني، تعديل الدستور  3)

لعام   العراقي  الدستور  ظل  الرافدين  2005في  كلية  مجلة  في  منشور  بحث   ،

 . 103ـــــــ  102، ص 2013(،  31للعلوم، كلية الرافدين الجامعة، العدد )

 . 286( بروس فندالي و ايستر فندالي، مرجع سابق، ص  4)

النقل    (5) فقد شهدت وسائل  واالجتماعية،  االقتصادية  التنمية  في  ألهميتها  نظراً 

مهماً   تطوراً  السفن …(  الطائرات،  الشاحنات،  السيارات،  )القطارات،  المختلفة 

محفظتي،  يُنظر في ذلك: طيلة القرن العشرين، في شكلها، وسرعتها، وحموالتها. 

 لى الموقع اإللكتروني اآلتي: الثورة العلمية والتكنولوجية، بحث ُمتاح ع

https://www.mihfadati.com 

يؤكد العديد من المختصين على أن االتصال والتواصل بين الناس مر بثالث  (  6)

وساد   الكتابة،  يعرف  ال  المجتمع  كان  حيث  البدائية:  المرحلة  أساسية:  مراحل 

اختراع  مع  والكتابة،  بالكالم  التواصل  مرحلة  ثم  بالكالم،  مطبعة    التواصل 

من   ابتداء  المجتمعات  1453غوتنبرغ  تحولت  حيث  االلكترونية  المرحلة  ثم  م، 

العالمية إلى ما يشبه قرية صغيرة بسبب االبتكارات المتعددة في مجال االتصال  

يُنظر في    مثل الهاتف، التلفاز، الفاكس، األقمار االصطناعية واالنترنيت وغيرها.

العذلك:   الثورة  الحياة،  الموقع  بانوراما  على  ُمتاح  بحث  والتكنولوجية،  لمية 

 اإللكتروني اآلتي: 

https://www.panoramadelavie.com/2019/05/blog-

post_814.html 

 . 286( بروس فندالي و ايستر فندالي، مرجع سابق، ص  7)
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الدستور يمثل القانون األعلى الذي يحدد القواعد األساسية  ( وما يُعضد ذلك أن  8)

بسيطة أو مركبة( ونظام الحكم )ملكي أو جمهوري( وطبيعة النظام  لشكل الدولة )

السياسي )رئاسي أو برلماني أو مجلسي أو مختلط(، وينظم السلطات العامة فيها  

سلطة،   كل  وحدود  بينها  ما  في  والعالقات  واالختصاص  التكوين  حيث  من 

لها   الضمانات  ويضع  والجماعات  لألفراد  األساسية  والواجبات  تجاه  والحقوق 

والسلطة   التشريعية  ))السلطة  الثالث  السلطات  اختصاصات  يشمل  كما  السلطة. 

 القضائية والسلطة التنفيذية((. 

وترتيباً على ما ذكر فليس هناك مجال للشك يتجسد بسوء الفهم أو التصور          

الخاطئ لدى البعض، والذي يدعو إلى القول بأن الدستور ليس قانوناً، بل هو أحد  

القانون إذ أن جميع القوانين األدنى مرتبة منه في الهرم التشريعي ينبغي    أشكال

أن   يجب  فالقانون  دستوريتها،  بعدم  قُضي  وإال  حدوده  عند  وتقف  له  تخضع  أن 

األعلى   بالقانون  تلتزم  أن  يجب  اللوائح  وكذلك  الدستورية  للقواعد  متوخياً  يكون 

لقواعد الدستورية. وبمعنى آخر تكون  منها مرتبة إذا ما كان القانون نفسه متوخياً ا

الوثيقة   في  واردة  دستورية  قاعدة  خالفت  ما  إذا  شرعية  غير  واللوائح  القوانين 

ذلك:  الدستورية.   في  الموقع  يُنظر  على  ُمتاح  بحث  دستور،  الحرة،  الموسوعة 

 اإللكتروني اآلتي: 

https://ar.wikipedia.org/wiki 

القانو 9) مبادئ  مرزة،  إسماعيل  د.  ط (  السياسي،  والعلم  الدستوري  دار  3ن   ،

 . 120، ص 2004المالك للفنون واألدب والنشر، 
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الدولة  10) إدارة  قانون  ظل  في  األولى  واليته  الطالباني  جالل  الرئيس  تولى   )

 للمرحلة االنتقالية وكان أمدها سنة. 

ذلك:  11) في  ينظر  الضرورة  (  بين  الدستور  تعديل  الشكري،  يوسف  علي  د. 

والتوافقات السياسية، بحث منشور في مجلة الكلية االسالمية الجامعة،  والشخصية 

 .  12، ص  2007،  2الكلية االسالمية الجامعة، العدد 

 .  13و    12د. علي يوسف الشكري، المرجع نفسه، ص  ( 12)

(13  ) ( المادة  من  )أوالً(  البند  لعام  73يُنظر:  العراق  جمهورية  دستور  من   )

2005 . 

 ( من الدستور المذكور. 73البند )ثامناً( من المادة )يُنظر: ( 14)

 ( من الدستور المذكور. 73يُنظر: البند )ثانياً( من المادة ) (15)

 /ثالثاً و رابعاً( من الدستور المذكور. 73/أوالً( و )60تُنظر: المادتين )  (16)

 ( من الدستور المذكور. 64( و ) 1/ثامناً/ 61تُنظر: المادتين )  (17)

 ( من الدستور المذكور. 64نظر: البند )ثانياً( من المادة )يُ ( 18)

 ( من الدستور المذكور. 76يُنظر: البند )أوالً( من المادة )( 19)

 ( من الدستور المذكور. 81يُنظر: البند )أوالً( من المادة )( 20)

 ( من الدستور المذكور. 126تُنظر: المادة )( 21)

 ( من الدستور المذكور. 73دة )يُنظر: البند )سادساً( من الما (22)

 ( من الدستور المذكور. 73يُنظر: البند )خامساً( من المادة )( 23)

 ( من الدستور المذكور. 73يُنظر: البند )تاسعاً( من المادة ) ( 24)

 ( من الدستور المذكور. 73يُنظر: البند )سابعاً( من المادة ) ( 25)
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 من الدستور المذكور. ( 73يُنظر: البند )عاشراً( من المادة )( 26)

( والقول لألستاذ الدكتور علي يوسف الشكري في بحثه الموسوم بـــ )تعديل  27)

السياسية(   والتوافقات  والشخصية  الضرورة  بين  ص  الدستور  سابق،  مرجع   ،

13  . 

بين  (  28) العالقة  طبيعة  تبين  التي  الدستورية  النصوص  إلى  الناظر  أن  ولو 

في  السلطتين   فإنه سيصل  الواقع،  من  بشيء   نظرته  معززاً  والتنفيذية  التشريعية 

ليس   العراق  جمهورية  في  السائد  السياسي  النظام  طبيعة  أن  إلى  المطاف  نهاية 

سمات   من  شيئاً  طياته  بين  يجمع  هجيٌن  نظاٌم  هو  بل  بالمرة،  برلمانياً  نظاماً 

ب يُنظر  المجلسي.  وكذلك  والرئاسي  البرلماني  احمد  النظامين  د.  المعنى:  ذات 

ُمتاح على   والرئاسي، بحث  البرلماني  بين  العراق  الحكم في  نظام  غالب محيي، 

 الموقع اإللكتروني اآلتي: 

https://democraticac.de/?p=54551 

 .  13و  12د. علي يوسف الشكري، مرجع سابق، ص  ( 29)

 ما: إذ يرتكز النظام البرلماني التقليدي على ركنين أساسيين، ه (30)

ثنائية السلطة التنفيذية: حيث تتكّون السلطة التنفيذية من قطبين )رئيس الدولة    -أ

 والحكومة(. 

يُنظر    -ب  والتنفيذية.  التشريعية  السلطتين  بين  المتبادلة  والرقابة  التعاون  عنصر 

ذلك:   الزبيديفي  إبراهيم  جليل  وعالقته  ،  هشام  السلطات  بين  الفصل  مبدأ 

ا في  القضاء  الحقوق،    لعراقباستقالل  كلية  ماجستير،  رسالة  مقارنة(،  )دراسة 

 .   33ـــــــ  27، ص 2012جامعة النهرين،  



 جامعة القادسيّة(   -املؤمتر العلمي الدويل الثالث يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية )كليّة الرتبية للبنات   قائع   و 
 

 
 

2022نيسان    19-18عدد خاص بوقائع املؤمتر املنعقد بتاربخ    

 
 

116 

( والقول لألستاذ الدكتور علي يوسف الشكري في بحثه الموسوم بـــ )تعديل  31)

 .  13، مرجع سابق، ص  الدستور بين الضرورة والشخصية والتوافقات السياسية( 

الشأن:  32) هذا  في  يراجع  دستور  (  مسودة  بوضع  الخاصة  التحضيرية  األعمال 

 )غير منشورة(.  2005جمهورية العراق لسنة 

 

 المراجـعالمصادر و

 أوالً : الكتب  

ط .1 السياسي،  والعلم  الدستوري  القانون  مبادئ  مرزة،  إسماعيل  دار  3د.   ،

 . 2004المالك للفنون واألدب والنشر، 

الدستور   .2 فندالي،  ايستر  و  فندالي  دائرة  بروس  لجنة  ترجمة  األمريكي، 

 . 1964المعارف العامة، دار الكرنك للنشر والطبع والتوزيع، القاهرة،  

 ثانياً : الرسائل الجامعية 

أطروحة   .1 مقارنة(،  )دراسة  الدستور  تعديل  النقشبندي،  العزي  أحمد  د. 

 .  1994دكتوراه، كلية القانون، جامعة بغداد،  

ا .2 مبدأ  الزبيدي،  إبراهيم  جليل  باستقالل  هشام  وعالقته  السلطات  بين  لفصل 

الحقوق، جامعة   القضاء في العراق )دراسة مقارنة(، رسالة ماجستير، كلية 

 .   2012النهرين، 

 ثالثاً : البحوث العلمية 

لعام   .1 العراقي  الدستور  ظل  في  الدستور  تعديل  هاني،  قاسم  ،  2005ايمان 

الراف كلية  للعلوم،  الرافدين  كلية  مجلة  في  منشور  العدد  بحث  الجامعة،  دين 

(31  ،)2013 . 

والشخصية   .2 الضرورة  بين  الدستور  تعديل  الشكري،  يوسف  علي  د. 

والتوافقات السياسية، بحث منشور في مجلة الكلية االسالمية الجامعة، الكلية  

 . 2007، 2االسالمية الجامعة، العدد 
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 المقدمة وملخص البحث 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا على محمد وآله الطيبين الطاهرين     

 أما بعُد : 

بكل       اللغة  بكنه  لألحاطة  وحديثاً  قديماً  حثيثة  جهوداً  اللغوية  الدراسات  قّدمت 

ذاتها   وحقيقة  وجودها  كينونة  مستوى  على  أخبارها  ودقائق  ومسائلها  قضاياها 

وتفاصيل مجاالتها ، إاّل أّن كّل ذلك لم يصل إلى حدود اإلكتفاء والغنية ، وذلك  

ليها أحياناً ، وكان من وراء ذلك مشكل  الستبعاد حدود اللغة عن نظر الباحثين ع

ولعلّه الداعي لديمومة محاولة الكشف والبحث  ، ويبدو أن هذا المشكل ال يقتصر  

على دائرة اللغة نفسها بل أصاب سبل الوصول إليها ، فيقع من يريد أن يحل عقد  

المشكل بمشكل الحّل نفسه ، وهكذا مما زاد من قساوة ووعورة مسلك اللغة الذي  

بدا للكثيرين أّن اقتحامه ممكن إذا تنّكب من يتجّشم وعثاء سفره بأسباب ومقومات  

األقل   النيل من كّل غايتها بل على  اللغة ال  للدنو من  األقل  تسعفه على  وأدوات 

على   عصيّة  أنّها  يستشعر  أن  اللغة  قارئ  يريد  وال   ، حبالها  بأطراف  المسك 

المنال ، ويكفيه في بع بعيدة عن  ض األحيان أن يطرح أسئلة ال جواب  اإلدراك 

من   متخذة  تنازعها  أو  تناصرها  واالحتماالت  للفروض  تاركاً  ويجيب   ، لها 

بدافع   ــــ حكماً خصماً  التعبير في تسميتها  إذا جاز لي  ـــ  الطارئة  االستدعاءات 

تسلطي   أثر  له  وما  والميول  واالتجاه  والعقيدة  والذات  والمذهب  والنزعة  الدين 

المقروء ، وهذه االستدعاءات التي سميتها طارئة ال طارئة لذاتها وال    على توجيه

 إشكالية اللغة الشارحة

 م. د رحيم خضير طوفان

 المديرية العامة لتربية الديوانية
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قارئ   من  تدبر  أو  تأمل  فضل  حال حصول  طارئة  ولكنها  لمكانها  وال  لزمانها 

لمقروء يوضع بقبض اليد ،  وما كان هذا التعدد في النظر ليكون لوال أّن النص  

افيًا الختيار لغة شارحة تسلط  األول فيه قابلية التعدد والتنّوع مما يفتح المجال و

الضوء على النص بتبيان يراه صاحب النص أنّه األقرب ، ولم يقتصر األمر عند  

هذا الحد بل لعّل صاحب النص الشارح يريد أن يودع في نّصه ما يدعو الشارح  

اآلخر أن يذهب في النص مذاهب شتّى مما يؤدي إلى رؤية جديدة  ونص شارح  

يسجل   مما  جديد   آخر  آخر  ا  نصًّ األصل  للنص  كان شارًحا  وإن  األول   للنص 

أخر   لرؤى  واسعًا  المجال  يفتح  الذي  األصل  النص  عن  فضالً  المتلقي  يشغل 

 متنّوعة .  

وإجراء الباحث ربما يسير على هدي من افترض أسئلة واقترح حالً واجترح       

إلى لغة غايتنا فيها  إذ نحن بحاجة  المتلقي  انتباه  تثير  بيسر    قراءات   أن نتحرك  

التفكير   منظومة  في  متأملين  وقفنا  الخطى  هذه  يعيق  ما  رأينا  ما  وإذا   ، وسهولة 

اللحظي ، ما يدفعنا أن  نضع استفهامات  قد ال نجد لها جواباً ، وقد تخلق فينا قلقاً  

ال أقول    -يزيد مداه إذا ضاق متسع التوجيه ، وما هذا البحث اليسير إال محاولة  

تثير االنتباه في إعادة النظر في قراءات المكونات    -ماتكون ومضة    معالجة بقدر

الحرج   بدافع  أركانها  في  والجوالن  اقتحامها  عن  نتغافل  ربما  التي  النصية 

 والتخّوف . 

 : اشكالية ، اللغة ، الشارحة  كلمات مفتاحية 

Praise be to God, Lord of the worlds, and may God’s 

prayers be upon Muhammad and his pure and good 

family 

Then: 
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Linguistic studies have made unremitting efforts, ancient 

and modern, to capture the essence of language with all 

its issues, issues and minutes of its news at the level of 

its existence, the truth of itself and the details of its fields. 

However, all of this did not reach the limits of sufficiency 

and richness, because sometimes the limits of language 

are excluded from the eyes of researchers, and there was 

a problem behind that, and perhaps it called for the 

perpetuation of the attempt to discover and research. So 

whoever wants to solve the complex of the problem falls 

into the problem of the solution itself, and this is what has 

added to the harshness and ruggedness of the language 

course, which seemed to many that it was possible to 

break into it if the one who was crunching and stumbling 

on his travels finds reasons, ingredients and tools that will 

help him at least to approach the language. Undermining 

all its purpose, but at least holding the ends of its ropes, 

and the reader of the language does not want to feel that 

it is difficult to comprehend and is far from attainable. I 

have the expression in naming it - a ruling against an 

opponent motivated by religion, inclination, doctrine, self, 

belief, direction, inclinations, and what has an 

authoritarian effect on the direction of the recited, and 

these summons, which I named are emergency, not 

urgent in themselves, nor their time, nor their place, but 

they are urgent when the virtue of contemplation or 
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contemplation occurs from a reader to a reciter placed 

with a receipt. 

This plurality of consideration would not have been 

possible were it not for the fact that the first text has the 

possibility of plurality and diversity, which opens the way 

to choose an explanatory language that sheds light on the 

text by clarifying that the author of the text sees it as the 

closest. The other commentator calls for different 

doctrines to go in the text, which leads to a new vision 

and another new explanatory text, which records the first 

text, even if it is an explanation of the original text, 

another text that occupies the recipient as well as the 

original text, which opens the way for various other 

visions. 

This plurality of consideration would not have been 

possible were it not for the fact that the first text has the 

possibility of plurality and diversity, which opens the way 

to choose an explanatory language that sheds light on the 

text by clarifying that the author of the text sees it as the 

closest. The other commentator calls for different 

doctrines to go in the text, which leads to a new vision 

and another new explanatory text, which records the first 

text, even if it is an explanation of the original text, 

another text that occupies the recipient as well as the 
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original text, which opens the way for various other 

visions. 

 مفهوم إشكالية اللغة الشارحة 

، قال أبو    (  1): أشكل األمر إذا اختلف ، وأمٌر مشكٌل : مشتبه ملتبس    اإلشكالية     

عبيدة : األشكل فيه بياض وحمرة ... ومنه قيل لألمر المشتبه مشكٌل ، وأشكل علّي  

فهو  (  2)األمر األمر  علينا  وأشكل   ... المختلفة  والحوائج  األمور   : واإلشكال   ،

 .   ( 3)مشكل ٌ

 

) اللغو( السقط ، وما ال يعتد به من كالم  وغيره ، وال يحصل من على  اللغة :     

   (4)فائدة

تَكلَّم ،  أَي   ،  ) لَغَا  فقد  َصْه  الُجمعة  قاَل في  َمْن   (  : الحديُث  تََكلََّم ومنه   : لَْغواً  ولَغَا 

ْغُو : السَّْقُط وما ال يُْعتَدُّ به من َكالم  وغيِرِه  وال يُْحَصُل منه على فائَِدة  وال نَْفع  
 (5) واللَّ

: يدّل على الشيء ال يعتد به ،    أما ابن فارس فقد وّجه اللغة على شيئين : أحدهما 

 . ( 6)واآلخر : على اللهج بالشيء 

أما اللغة في االصطالح : فهي  استعمال األلفاظ ألنفس األلفاظ ، ويدّل له قولنا :      

 . (  7)لغة تميم إهمال )ما( أي استعمالهم 

 .   (8)شرح فالن أمره أي : أوضحه ، وشرح مسألة مشكلة إذا بيّنها الشارحة :  

قصد   مع  الشارح  قصد  يتطابق  أن  الضرورة  من  وهل   ، بالنص  الشارح  عالقة 

 النص:
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هذا إشكاٌل مازال قائًما تدور حلقته بين أرباب التفسير ؛ بين النص ومنتجه ،       

فَِلمْن    ، الزمان  العهد وطال  تقادم  إذا  يزداد  والمشكل   ، المفسر  أو  الشارح  وبين 

ه النص على وفق الُمراد   الحاكمية إذا صار هذا التنازع أمراً حاصالً ، وكيف يوجَّ

ليه ، بالقدر الذي ال يتداخل في إحداث تقاطع   الذي ُوضع له والقصد الذي بني ع

كان   وهل   ، الغموض  إلى  األحيان  بعض  في  يقود  الذي  للتناقض  المجال  يفسح 

الذي يتقرر خارج هذه الدائرة  الملبسة صالًحا يصب في إرادة النص وهل نتساير  

يوّجه   ولم   ، التنزيل  زمن  في  كان  َمْن  بالقرآن  هللا  خاطب   ((  : يقول  َمْن  مع 

اإلنساني  ا النوع  أفراد  من  ألنّهم  بل   ، أشخاصهم  في  لخصوصية  إليهم  لخطاب 

الذي أنزل القرآن لهدايته . يقول هللا تعالى: ) ياأيها الناس اتقوا ربكم ( فهل يعقل  

أنّه يرضى منا بأن ال نفهم قوله هذا ونكتفي بالنظر في قول ناظر نظر فيه ، لم  

جملة وال تفصيال ؟ ! كالّ إنّه يجب على كل  يأتنا من هللا وحي بوجوب اتباعه ال  

 .   (9)واحد من الناس أن يفهم آيات الكتاب بقدر طاقته ال فرق بين عالم وجاهل (( 

أصحاب     يتساوى  إذ  ؛  وشارًحا  ًرا  مفّسِ منا  كلٌّ  يصير  أن  يجوز  هذا  على  وبناء 

 ( تعالى:  قوله  فَْهم  من  العاّمي  يكفي   (( فـــ  الناس  بعموم  أَْفلََح    االختصاص  قَْد 

َخاِشعُونَ  َصاَلتِِهْم  فِي  ُهْم  الَِّذيَن  ((  (10)(  اْلُمْؤِمنُوَن  اآليات  الظاهر من  ما يعطيه   : 

، كّل ذا يؤسس مشكالً مع دائرة تتألف من منتج ) صانع النص ( ، و ) نص( ،   (  11)

و ) مفسر ( : ) شارح النص (  ، فكيف إذا اتسعت الدائرة لتشمل منشئ النص ،  

والنص ، والمفّسر ، وشارح  لغة المفّسر . أظّن أّن األمر يزداد عسًرا مع المتأمل  

بُُكْم ِعْنَدنَا  المتلقي ، ويتضح هذا في قوله تعالى : )   َوَماأَْمَوالُُكْم َواَل أَْواَلُدُكْم بِالَّتِي تُقَّرِ

)) وإن شئت جعلته رفعًا ، ، قال الفراء في إعراب ) َمْن ( :  (  12)  (ُزْلفَى إِالَّ َمْن آََمَن  

، رّد أبو حيّان على توجيه الفراء لهذا القول بأنّه ))كالم  ( 13)أي ما ُهَو إاّل َمْن آمن (( 

 . ( 14) ال يتحّصل منه معنى ، كأنّه كان نائماً حين قال ذلك ((

نلحظ ههنا عدم تطابق قصد أبي حيّان مع قصد الفّراء مع أّن للفراء فيه وجًها       

على االستثناء المنقطع جاء به أبو حيان  وأقّره  وهو عين ماذكره الفراء ابتداًء  ، 
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القائل بحق   الغموض ،  وهو  لهذا  الرفض وأسبابًا  لهذا  أبو حيّان  تسويغًا  يقّدم  ولم 

، فكيف تأتّى ألبي حيّان أن يرفض رأياً  (  15)مع لغة حافظ  ثقة ((الفراء أنّه : )) سا

القادمة   المباحث  في  سيأتي  ما  على  نائٌم  وهو  آلية  تفسيًرا  بنفسه  هو  قّدم  وقد  لنائم 

 إشكالية فهم المصطلح .

إليه           يكون  الذي  المدى  تحديد  في  مهّم  أمٌر  وتوجيهه  المصطلح  فهم  دقة  إّن 

تتح لم  وإذا   ، النص النص  انصراف  غلى  يؤدي  مشكالً  يثير  فإنّه  ابتداء  داللته  دد 

مديات بعدى ، فعلى شارح اللغة أن يراعي )) استعماالت أهل اللغة ، غير مكتف  

بقول فالن وفهم فالن ، فإّن كثيًرا من األلفاظ كانت تستعمل في زمن التنزيل لمعان   

)) بعيد  أو  قريب  بزمن  ذلك  بعد  غيرها  على  غلبت  هذه (  16)ثم  تداخلت  فإذا   ،

المصطلحات تداخلت معها المعاني ، وساد الغموض وكثرت الترجيحات بال مرجح  

الحال ( مما ورد في قوله   ، ومما جاء عند أبي حيان في مسألة توجيه مصطلح ) 

َعلَْيُكمْ تعالى ) ةً  القطع    (17)  (  أَِشحَّ الفراء منصوب على  فــ ) أشحة ( عند   ،(18  )   ،

الحال (( : )) أجاز نصبه على  الفراء  قال  أبو حيان هذا عن  نقل  ، على  (  19)ولّما 

أّن   والحقيقة   ، واحد   بمعنى  حيان  أبي  عند  والحال  القطع  وأّن  البصرة  اهل  مذهب 

( 20)ماَواُت َمْطِويَّاٌت بِيَِمينِِه ((َوالسَّ الفراء فّرق بين القطع والحال في قوله تعالى : ))  

. إذن  (  21)، قال : )) وينصُب المطويَّاِت على الحال أو على القطع  . والحال أجود ((

هناك فرق بين القطع والحال ، ومع أّن أبا حيّان قد أشار إلى هذا الفرق إالّ أنّه يسلّم  

ونلحظ أّن هذا االضطراب بأقوال نحاة البصرة بأّن ذلك كلّه منصوب على الحال .  

قراءة   نحو  معيّنة  لقراءات  الموّجه  التقييم  باستعماالت  تداخلت  ألفاظ  في  أيًضا 

)معايش( بالهمز ، فقد اجتمع الناس على رّد هذه القراءة  ، فاختلفت سبل تقييم هذا 

الرد بمصطلحات تداخلت نحو ) خطأ ( و ) لحن ( و ) غلط (  ، فأبو حيان قال في  

, وعّدها النحاس    (  22)اءة إّن  )) جميع نحاة البصرة تزعم أّن همزها خطأ ((هذه القر

، أما المازني فقد جمع بين الخطأ واللحن بقوله :  (  24)، وعّدها المؤدب خطأً    (23)  لحنًا

)) فأما قراءة من قرأ من أهل المدينة ) معائش ( بالهمز فهي خطأ فال يلتفت إليها  
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نافع و أُِخَذت عن  نحًوا من  وإنما  لحنًا  يقرؤها  أحرف  وله  العربية  ما  يدري  يكن  لم 

 .   ( 26)، وعّدها مكي القيسي غلًطا ( 25)هذا((

تَْعيا             أَن   ((  : فالغلط   ، والخطأ  والغلط  اللحن  بين  يفرقون  اللغة  وأهل 

يَغْ  األَمر  فِي  َغِلَط  َوقَْد   ، فِيِه  َواِب  الصَّ َوْجهَ  تَْعِرَف  فاََل  وأَْغلََطه  بِالشَّْيِء  َغلَطاً  لَُط 

)) أما الخطأ فهو ضد الصواب  (  27)َغْيُرهُ  اْلَمْيُل َعْن    (28),  اللحن فهو ))  ، وأما 

ِجَهِة ااِلْستِقَاَمِة ؛ يُقَاُل : لََحَن فالٌن فِي َكاَلِمِه إِذا َماَل َعْن َصِحيحِ الَمْنِطق ((
(29)    ،

نّهم نظروا لها على سبيل الترادف ،  وأظّن أّن االفتراق دقيق فيما ذُِكر ، ويبدو أ

وكذا الحال نفسه وجدناه في ألفاظ قد تداخلت فيما بينها ، وقد اعترف أرباب اللغة   

سوى   فيها  عملهم  يكون  وال   ، صعب  أمر  بينها  والتفريق  عليها  الوقوف  أّن 

التقريب واالحتمال  ، جاء في المزهر أّن )) علماء اللُّغَة يختلفون في كثير مما  

يُخبُر عن حقيقة ما ُخولف فيه بل يسلك طريَق  ق الَتْه العرُب فال يكاُد واحٌد منهم 

 ، ففي قول أبي ذؤيب : ( 30)االحتمال واإلمكان ((

 صخب الشوارب ال يزال كأنّه              عبٌد آلل أبي ربيعة َمْسبَعُ 

، وذكر كذلك أّن )) ومن  (  31)  ) مسبع ( لم يُفسَّر لحد اآلن تفسيًرا شافيًا  فقوله : 

المشتَبَه الذي ال يقاُل فيه اليوَم إالّ بالتّقريب واالحتمال وما هو بغريب اللفظ لكنَّ  

الوقوف على ُكنهه ُمعتَاٌص قولنا : الحين والزماُن والدهُر واألَوان وبضع سنين  

يف والكريم واللئيم والّسفيه والّسْفلة وما أشبه ذلك مما يطول  والغنَى والفَْقر والشر 

بعيد   فإّن تحديَده حتى ال يجوَز غيرهُ  التقريب واالحتمال وإالّ  وال وجه فيه غير 

 . ( 32) وقد كان لذلك كلّه ناس يعرفونه وكذلك يعلمون معنى ما نَْستَْغربه اليوم ((

ألفاظ   بين  أيًضا  يفّرق  لم  أبو حيّان  ترادفت فهو وفي صدد حديثه عن عن  وكذا 

  ((  : تعالى  قوله  في  اآلية  آََل  توجيه  َوأَْغَرْقنَا  فَأَْنَجْينَاُكْم  اْلبَْحَر  بُِكُم  فََرْقنَا  َوإِْذ 

)) تَْنُظُروَن  َوأَْنتُْم  أنّه  ،    (33) فِْرَعْوَن  ذكر  الغرق  معنى  عن  حديثه  معرض  ففي 
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ا بمعنى إذ قال : )) والتغريق  معروف ثم درج ألفاًظا على صيغة المصدر فجعله

 .  ( 34)، والتعويص ، والترسيب ، والتغييب ، بمعنى واحد ((

 إشكالية وجود معنًى نهائّي للنص مع سيادة رأي الشارح : 

يتعّهده   لم  إلى معنًى  أنّه قادر على الوصول  الشارح نفسه في أحايين كثيرة  يجد 

ما  على   معتمًدا  أبو    غيُره  فهذا   ، والمنام  اليقظة  في  نفسه وخواطره  تمليه عليه 

َكَما أَْخَرَجَك َربَُّك  حين مثالً  يقّدم خمسة عشر تفسيًرا  في توجيه قوله تعالى : ))  

 ( 35)ِمْن بَْيتَِك بِاْلَحّقِ ((

ووجده         به  انفرد  تفسيًرا  وتعّهد   ، لبعضها  ترجيًحا  وال  منها  تفسيًرا  يتبنَّ  فلم 

ل واألجدى إذ قال )) فلم يلق لخاطري منها شيء فرأيت في النوم أنني أمشي  المث

  } بِاْلَحّق  بَْيتَِك  ِمن  َربَُّك  أَْخَرَجَك  َكَما   { قوله  أباحثه في  في رصيف ومعي رجل 

المعنى وما   به  يصح  ثم محذوفاً  ولعّل  هذا  مثل  بي شيء مشكل  مّر  ما  له  فقلت 

شيء  على  المفسرين  من  ألحد  فيه  الساعة    وقفت  لي  ظهر  له  قلت  ثم  طائل 

تخريجه وإّن ذلك المحذوف هو نصرك واستحسنت أنا وذلك الرجل هذا التخريج  

بيتك   النوم وأنا أذكره ، والتقدير فكأنه قيل كما أخرجك ربك من  انتبهت من  ثم 

 .  (36)بالحق ... نصرك هللا وأمّدك بالمالئكة ((

ابن جني أنّه يوجه استحضار الجواب  وكذا أبو علي الفارسي فيما يذكر عنه       

حسب مايمليه عليه فكره وخاطره  فيقول في ) هيهات ( : )) أنا أفتى مّرة بكونها  

ما   قدر  على  َظرفًا  بكونها  أخرى  ّمرة  وأُفتى  وَمْه  كَصْه  الفعل  بِه  سّمى  اسًما 

 ،  ( 37)يحُضرني في الحال ((

ّونة واللغة الشارحة التي  فالخاطر وما يعتوره من تفكير لحظي يدخل ضمن المد 

استسلمت لهذه الميول على تفاوتها في درجة القوة والضعف بالنسبة للوصول إلى  

ما يثبت الوجود الحقيقي الذي بنى عليه اللفظ . وال يرى ابن جني نفسه إالّ صورة   

الفارسي في توجيه النصوص على وفق ماتمليه عليه الخواطر   لشيخه أبي على 
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:  )) ومن طريف حديث هذا الخاِطر أنني كنت منذ زمان طويِل  وأحاديثها يقول  

  رأيت رأيًا جمعت فيه بين معنى آية  ومعنى قول الشاعر : 

الشجرِ  )  أمشي على أخرى من  ... فصرت  ِرْجلين معتدالً  أمشي على   وكنت 

إني  ( ثم  بحضوره متى استحضرتُه  ثقةً  بينهما  الجمع  أُثبت حينئذ  شرح حال  ولم 

وأفانِيِه وأتوّدده على أن    (39)  الخاطر وأستثِمده  (38)مضى له ِسنون أعان  اآلن وقد 

متأًب   اآلية والبيت وهو معتاٌص  بين معنى  الجمع  أرانِيه من  بما كان  لي  يسمح 

 .   (40)وَضنين به غير ُمعط  ((

إّن منزلة أبي علي الفارسي عند ابن جني رفيعة بالقدر الذي يجعله موضع       

نة تفرض عليه  أن ينقل عنه أدق ما يقوله ،  إذ يقول : )) كذا عِهد  ثقة له ومكا 

 .  (41)إلّى أبو علي رحمه هللا في هذا . وهذا لفظه لي فيه البتّة ((

التأثير       وبين   ، الخواطر  تملي  ما  وبين   ، منفرد  بين رأي  يدور  المشكل  إذن 

في حيان  أبي  ونزعة   . وتأثًرا  تعلّقاً  اآلخر  برأي  اآلخر    والتسليم  برأي  التسليم 

أبا حيان على   أّن  ابن جني تجاه أستاذه أبي علي غير  بنزعة  واألخذ منه شبيهة 

الرغم من أنّه يتمسك بآراء نحاة البصرة ، ودائماً يردد قولة ) أصحابنا (  إالّ أنّه  

بشيء   منها  خاطره  يلَق  ولم  مسألة  رأى  فإذا  ؛  ويرون  يقولون  ما  بكّل  يسلّم  ال 

أصحابها ؛ نراه يقول : )) ولسنا متعبّدين بأقوال نحاة البصرة  وال  يرّدها على  

. وإذا    (43)، أو )) وال مباالة بمخالفة نحاة البصرة ((  (  42)غيرهم مّمن خالفهم  ((

ُعِكس األمر تماًما على ما ذكرنا بهذا اإلذعان والتسليم لما يملي الغير به  ينشأ  

ى حّد التنزيل من قدر الغير والحط منه  بل  إشكال الخالف المحتدم بين النحاة إل

التنزيل من قدر منتجه ، فهذا أبو علي الفارسي يقول بحق الرّماني : )) إن كان  

النحو ما يقوله الرماني فليس معنا منه شيء ، وإن كان النحو ما نقوله نحن فليس  

مه وهو  معه منه شيء وكان يقال : النحويون في زماننا ثالثة : واحد ال يفهم كال

الرمانّي ، وواحد يفهم بعض كالمه وهو أبو علي الفارسّي ، وواحد يفهم جميع  

)) السيرافّي  وهو  أستاذ  بال  كتاب  (  44)كالمه  بحق  الفارسي  علي  أبو  وقال   ،
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المقتضب : )) نظرت في »المقتضب« فما انتفعت منه بشيء إال بمسألة واحدة  

) َوإِْن تُِصْبُهْم َسيِّئَةٌ بِما قَدََّمْت أَْيِديِهْم  وهي وقوع إذا جوابا للشرط في قوله تعالى:  

 . ( 45)(( 36إِذا ُهْم يَْقنَُطوَن ( الروم: 

يعتريه         النصوص  ملحظ  صوب  النظر  خط  امتداد  أّن  مضى  مّما  نلحظ 

من   السديد  النظر  أّن  يقضي  والحال   ، ذكرناها  التي  المشكالت  بلحاظ  الغموض 

أّن   غير   ، واإلفهام  واإلبالغ  للتواصل  وسيلة  أنّها  اللغة  إلى  بعيد  من  أو  قريب 

لتدبّر شيء آخر  النظر ال يعني بالضرورة كشف كّل شيء فيها ، فالنظر شيء وا

لذا تعّد عمليات الفهم ممن العمليات المعقدة التي اتخذت سبيالً واسعًا بين علماء  

ذاك   عليها  يُبنى  التي  الدائرة  هو  النص  يكون  لذا   ، مكوناته  أنماط  لتحديد  اللغة 

بامتالك سبر الغور ليظهر إلى العالم الخارجي   المفهوم العميق الذي ال يُسبَر إالّ 

وًما  يشغل حيًّزا مقبوالً في الوجود  . وما رأيناه عند أبي حيان وغيره  مبيناً مفه 

النموذج   وفق  التفسير   (( قبيل  من  فهو  ظاهرة   تفسير  أو  رأي  تبنّي  من 

، أو االرتكان إلى الغير أو معارضته على ما وضحنا سابقًا فإّن  (   46)االحتمالي((

لفهم عنده انفصل تماًما عن  هيدجر عالج جزًءا من هذه المشكالت من أّن حدود ا

أدخل   لذا  غريب  وعي  ألّي  إدراك  كّل  وعن  الغير  طريق  عن  تأتي  معرفة  كّل 

الصفة النفسيّة للفهم في مسألة اللغة ؛ ألنذ الفهم الذي يحصل لكائن ما عن وضعه  

وعن مشاريعه ال يمكن أن يُفسَّر ، وبالتالي أن يؤول إالّ في وسط التكلّم واللغة ،  

ده بيت الناس ، وإّن ما هية اللغة هي لغة الماهيّة وعلينا أن نحيا تجربة  فاللغة عن

أن   دون  ونألفها من  فيها  نعيش  بأننا  تتميز  فاللغة   ، نفسها  تعبّر عن  بحيث  اللغة 

. وال أجد في هذا القول    (  47)ننتبه لها في العادة أو نحاول تركيز أبصارنا عليها  

العرب في هذا الشأن ؛ إذ ذكر ابن جني أّن    بعًدا عن الصواب بلحاظ ما ذُِكر عن 

أتراه ال   التصريف  أين ألعرابي مع جفائه وغلظ طبعه معرفُة  تقول من  العرب 

يحسن بطبعه وقّوة نفسه ولطف ِحّسه هذا القدر ! هذا ما ال يجب أن يعتقده عارف  

لقّوة ؛  بهم أو آِلف لمذاهبهم ألنه وإن لم يعلم حقيقة تصريفه بالصنعة فإنّه يجده با

أال ترى أّن أعرابيّا بايع أن يشرب ُعلبة لبن وال يتنحنح ، فلّما شرب بعضها كّظه  
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األمر فقال : كبش أملح . فقيل له : ما هذا ! تنحنحت . فقال : من تنحنح فال أفلح  

ة الحاء واستروح إلى ُمْسكة النْفس بها وَعلَّلَها   . أفال تراه كيف استعان لنَفسه بِبُحَّ

يت الالحق لها في الوقف ، ونحن مع هذا نعلم أّن هذا األعرابّي ال يعلم أن  بالُصوَ 

في الكالم شيئا يقال له حاء فضال عن أن يعلم أنّها من الحروف المهموسة وأن  

الصوت يلحقها في حال سكونها والوقف عليها ما ال يلحقها في حال حركتها أو  

 . ( 48)إدراجها في حال سكونها 

 ق بالقراءات القرآنيّة  إشكاليّة الوثو

للقراءات القرآنية أثر واضح  في توجيه النصوص الكريمة ، فقد دافع كثيرون      

عنها ورّدوا على مْن أنكرها ومنهم أبو حيّان األندلسي ؛ فكثيًرا ماكان يلتمس لهذه  

القراءات مسّوًغا ومخرًجا حتى يجد لها موضعًا للقبول ، فالقراءات عنده جاءت  

وشاذها   قياسها  العرب  لغة  الظن  (  49)على  يسيئون  النحاة  من  كثيًرا  أّن  ذاكراً   ،

، وكذا السيوطي يسير بركب أبي حيان في الدفاع  (  50) بالقّراء وال يجوز لهم ذلك  

الناس على االحتجاج   بقوله : )) وقد أطبق  القراءات حتى لو كانت شاذة ،  عن 

خالفت ولو  بل   , معلوًما  قياسا  تخالف  لم  إذا  العربية  في  الشاذة  يحتج  بالقراءات  ه 

   (51)بها... وما ذكرته من االحتجاج  بالقراءة الشاذة ال أعلم فيه خالفا بين النحاة((

يطالعنا من خالل هذه األقوال مشكالن ؛ األول : أّن السيوطي قطع في مسألة       

قبول أّي قراءة  بقوله : وقد أطبق الناس على االحتجاج بالقراءات الشاذة المخالفة  

ير المخالفة ، والحال أّن الناس رفضوا بعض هذه القراءات ولم  لقواعد اللغة وغ 

لَْت بِِه الشَّيَاِطيُن (( يطبقوا عليها ، قال أبو حيان بعد قوله تعالى : )) َوَما تَنَزَّ
(52  ) ،

: )) وقرأ األعمش : الشياطون ، كما قرأه الحسن وابن السميفع . فهؤالء الثالثة  

نقلة القرآن ، قرؤوا ذلك ،   وال يمكن أن يقال غلطوا ، ألنهم من العلم ونقل  من 

، فهؤالء لم يغلطوا عنده لما تمتّعوا به من مكانة علميّة سامقة  (  53)القرآن بمكان ((

.    (  54)ال تؤهلهم للغلط  ، وفي موضع آخر لّحَن  الحسن بقراءة : ) الشياطون (  

لم يغلّط َمْن قرأ  في  فاإلشكالية تنشأ من هنا ؛ فهو لّحن َمْن قرأ في موضع  ، و
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موضع آخر والقراءة  واحدة . واألمر الثاني : أّن ثمة قراءات لم تذكر عند َمْن  

اهتّم بالقراءات والدفاع عنها ، وهي قراءات ُرّدت على أصحابها وغفل عنها َمْن  

دافع عن نظائرها ، ولم يتعرض  أبو حيان  والسيوطي والداني وغيرهم لذكرها  

ه( وهو من كبار القراء من أهل    328المروية عن ابن شنبوذ )    ، وهي القراءات 

بغداد انفرد بقراءات شواذ كان يقرأ بها في المحراب ، منها " وكان أمامهم مِلك  

الجبال   وتكون   " و   " تب  وقد  لهب  أبي  يدا  تبّت   " و   " سفينة غصبا  كل  يأخذ 

علم الوزير ابن  كالصوف المنفوش " و " فامضوا إلى ذكر هللا " في الجمعة ، و

الجهل   إلى  فنسبهم   ، فناظروه   ، القراء  بعض  وأحضر  فأحضره   ، بأمره  مقلة 

. المشكل  (  55)وأغلظ للوزير، فأمر بضربه ، ثم استتيب غصبًا ونفي إلى المدائن  

أنّه أغفل عن ذكر هذه القراءات وقد ُرّدت على أصحابها على نحوما اتّضح ، فما  

اتّ  ذكرنا  ِمّمْن  أحًدا  على  وجدنا  النوس  هذا  ويستمر   ، شنبوذ  ابن  من  موقفاً  خذ 

اختالف التوجيهات وتبقى الحاكمية مغلقة ، واالختيار كامن بين طيات التفكير ،  

فنافع بن أبي نعيم مثالً  قرأ : ) معائش( بالهمز ، فلم يلتفت أحد إلى هذه القراءة  

نضع أيدينا في    في حين   –بزعمهم    -وقد أُِخذت منه ولم يكن يدري ما العربية  

أّن   على  يطبقون  العامة  أّن   (( وهو  القول   هذا  يناقض  مقال  على  آخر  موضع 

في   وأفصحها  سنًدا  وأصّحها  القراءات  أوثق  وعاصم  نافع  اإلمامين  قراءة 

وبفصاحة  (  56)العربية((  ، به   موثوق  رجل  إلى  دراية  له  يكن  لم  َمْن  فتحّول   ،

يوفق بين هذين القولين بقبول هذه القراءة   عربيته ، ويبدو أّن أبا حيان يريد أن  

ما   اليدري  أنّه  افتراض  على  نافع  بأّن  يعترف  أنه  ومع   ، ذلك  في  شأنه  وهذا 

العرب   عن  للقراءة  ناقل  بالعربية  متكلم  فصيح  فهو  ذلك  اليلزمه  فهو  العربية 

 .  ( 57)الفصحاء 

المشك      لرأينا  اإلجراء  ابن جني على سجية هذا  إلى  ذهبنا  يتكرر  وإذا  ل عينه 

أّن    : األول   ، وفومها(   ( قراءة  موقفين من  في  فنراه   ، التناقض  من  البون  بهذا 

، واآلخر : الصواب عنده أّن    (  58)الفوم والثوم بمعنى واحد  والفاء بدالً من الثاء  

،  (  59)الفوم الحنطة وما يختبز من الحبوب ، وعلى هذا ليس الفاء بدالً من الثاء  
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ا الوقت  في  الحروف  فهو  تكون  أن  يرفض  الثاء  من  بدالً  كونها  الفاء  يجيز  لذي 

 .         (60)مكان بعضها ويعّد ذلك ساذجاً بعيداً عن  الصواب 

    إشكالية تفسير النص القرآنّي بشواهد الشعر :   

عن         جاء  بأنّه  فيه  الخوض  وخط  المشكل  هذا  حقيقة  األنباري  ابن  يبيّن 

وأنكر    . الشعر  في  ومشكله  القرآن  غريب  على  االحتجاج  والتابعين  الصحابة 

  ، للقرآن   أصالً  الشعر  جعلتم  ذلك  فعلتم  إذا   : فقالوا  ذلك  النحويين  من  جماعة 

و  القرآن   على  بالشعر  يحتج  أن  يجوز  كيف    : القرآن   وقالوا  في  مذموم  هو 

الشعر   أنّا جعلنا  من  مازعموا  على   األمر  ليس   : األنباري  ابن  قال   ، والحديث 

،  وهذا التجويز    (61)أصالً  للقرآن  بل أردنا تبيين الحرف الغريب  من القرآن  

أّن يد لقبول قد مدت إليه ، فهذا ابن   على الرغم من رفضه من قبل الكثيرين إالّ 

) ال يحل ألحد يؤمن باهلل واليوم اآلخر أن يتكلم في كتاب هللا إذا  مجاهد يقول : ) 

 .  ( 62)لم يكن عالما بلغات العرب ((

        : تعالى  قوله  تفسير  في  المحيط  البحر  في  شواهده  اَل  ومن  الَِّذيَن  َوقَاَل    (

ومعه    إال ّ    ، ذكر الفراء أّن الرجاء ال يكون بمعنى الخوف(  63)(يَْرُجوَن ِلقَاَءنَا  

 ، واحتج بقول الهذلي :   ( 64)جحد و )ال يرجون ( اليخافون 

 إذا لَسعتهُ النحُل لم يرُج لسعَها        وخالفها في بيِت نوٍب عواملِ 

وهذا اإلجراء عند الفراء لم يرتضه أبو حيان ، فالرجاء ال يكون بمعنى الخوف ،  

بغي االّ يتكلّف للتأويل وأن  وما احتج به  الفراء هو لغة لهذيل ، والشاعر هذلي فين

إذ هو رّكز  (  65)يحمل على لغته   الهذلي ،  بيت  أبو حيّان  ِلَم رفض  ، وال ندري 

على مقال : الشاعر هذلي ، ويبدو أّن انطباًعا سائًدا في ذهن أبي حيّان دعاه أن  

يرفض هذا الشعر ، وحقيقة المشكل المثار ليس ههنا بل في موضع آخر يظهر  

ُ لََهَدى النَّاَس َجِميعًا(ى : )في قوله تعال   (66)أَفَلَْم يَْيئَِس الَِّذيَن آََمنُوا أَْن لَْو يََشاُء َّللاَّ
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الفراء يعلم عند   : ييئس  معنى  إّن  ربيعة  (  67)  ،  بن  لبيد  بقول  ، واستشهد  وغيره 

 العامري :  

ماةُ وأرسلوا         ُغْضفَاً دواجَن قافاِلً أعصامُ   هاحتّى إذا يَئَِس الرُّ

أبو   ذكرهما  لسببين  المعنى  هذا   في  الفراء  مع  الفراء  مع  حيان  أبو  توافق  وقد 

حيان هما : األول : إّن قراءة َمن قرأ ) أفلم ييئس (  تدل على أّن معنى ) أفلم  

ييئس ( هنا بمعنى العلم  والثاني : أّن النقول تظافرت على أنّها لغة لبعض العرب  
(68 ) . 

ا أّن أبا حيان قَبِل هذه القراءة بوصفها لغة لبعض العرب ،  وحقيقة المشكل ههن   

 غير أنّه لم يقبل لغة هذيل وشعر الهذلي تحديداً ، ‘على أّن الرجاء بمعنى الخوف  

تلك        يرفض  أن  وأنّى ألبي حيان   ، العرب  تكن هذيل من بعض  ألم   : نقول 

أ بالفصاحة وكان  المثل  به  الشافعي يضرب  ؟ وكان  هذه  في  ويقبل  قريش  فصح 

  : يقول األصمعي   . قط  لحنة  منه  يُسمع  ولم  اللغة  يؤخذ عنه  ِمّمن  زمانه  وكان 

أخذُت شعر هذيل من    : بّكار  الزبير بن   الشافعّي وكذلك  أخذُت شعر هذيل من 

حفًظا   .  69)الشافعي  العربية              (  اللغات  أفصح  قريش  لغة   ((  : ويقال 

م العجم  بالد  لبعدهم عن  ،  وأصرحها  ثقيف  من  اكتنفهم  َمْن  ثم  جهاتهم  ن جميع 

 .   ( 70)وهذيل ، وخزاعة ، وبني كنانة ، وغطفان ... (( 

وإذا كنّا نتساير مع ّمْن يقول أّن التبّحر في اللغة ضرورة لقراءة القرآن  كما       

  ،  وقال الفارابي( 71) قال عمر بن الخطاب : )) ال يُْقِرئ القرآن إالّ عالم باللغة  ((

   ( 72): )) ال سبيل الى علم القرآن، وإدراك معانيه إالّ بالتبّحر في علم هذه اللغة ((

فالتمسوه في   القرآن  إذا سألتم عن شيء من غريب   (( : ابن عباس قال  ، وعن 

، فهذا بطبيعته مشكل إذ جعلوا لغة الشعر   (73) الشعر، فإّن الشعر ديوان العرب ((

لتجويز وتفسير   الحكم   يقوم عليه  الذي  التقويم والمعيار  يُبنى عليه  الذي  األصل 

 لغة القرآن .   
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 االنقياد إلى المذهب والتأثّر بالمعتقد :  

في        واالنقياد  التأثر  هذا  آثار  ظهرت  وقد   ، الظاهر  سبيل  حيان  أبو  سلك 

عند توجهه لنّص معين في التفسير يقول : ) والظاهر ( و) الذي  تفسيره ؛ فنراه  

وال حاجة تدعو إلى تحميل اللفظ    )) يظهر ( , ) وهذا خالف الظاهر ( إذ يقول :  

ومع  .  (  74)((   غير ظاهره وتكلف تقادير يصح بها معنى ال يدل عليه ظاهر اللفظ

تقديرا إيراد  في  التكلّف  عدم  إلى  أبي حيان ودعوته  وتأوالت مع صحة  عزم  ت 

سبيالً   له  يجد  ولم  المعنى  عنه  استغلق  إذا  أحيانًا  إليها  يلجأ  أنّه  إالّ  اللفظ   ظاهر 

((  : تعالى  قوله  في  فمثالً   ، اَل  للتسويغ  بَِما  يَْنِعُق  الَِّذي  َكَمثَِل  َكفَُروا  الَِّذيَن  َوَمثَُل 

)) م  (  75)يَْسَمُع   : والتقدير   ، ههنا   حذف  وجود  على  فيتأول  الذين  ،  داعي  ثل 

َكَمثَِل    (  : تعالى  قوله  في  الذي جاء موضعه  القلب  التقدير على  آثر  إذ  ؛  كفروا 

. وكذلك يلجأ إلى    ( 76)الَِّذي يَْنِعُق ( وذكر أّن هذا مقلوب جملة والقرآن منّزه عنه  

ضرورة  تقديم المسّوغ  والعذر إذا لم يجد بُّداً من عدم توجيه مسألة معينة يحمل  

ِ ((على ظاهرها  كما في قوله تعالى : ))  ألفاظها ،    (  77)  فَأَْينََما تَُولُّوا فَثَمَّ َوْجهُ َّللاَّ

الدال على   اللفظ فيه  أبو حيان هذا من قبيل التجسيم ، والوقوف على ظاهر  عّد 

 ( 78)التجسيم غباوة وجهل بلسان العرب 

سبق          مّما  لنا  ت  يتّضح  على  الظاهري  المذهب  سيادة  حيان  أثر  أبي  وجيه 

للنصوص لكن ليس على االطالق  على نحو مابيّنا ، ولكن الوافر مّما شاع في  

 تفسيره أنّه على ظاهر اللفظ . 

وعليه فإّن الدخول على ظاهر اللفظ مشكل ، وكذا الخروج  على ظاهر اللفظ       

يحمل على ظاهره   أن  ، واألولى  بعيدة  تفسيرات  يدخل في  ؛ ألنّه  أيًضا   مشكل 

ثُمَّ قََسْت قُلُوبُُكْم ِمْن بَْعِد ذَِلَك فَِهَي    بشفاعة السياق السياق ، نحو قوله تعالى : )) 

أَوْ  لََما    َكاْلِحَجاَرِة  ِمْنَها  َوإِنَّ  اأْلَْنَهاُر  ِمْنهُ  ُر  يَتَفَجَّ لََما  اْلِحَجاَرِة  ِمَن  َوإِنَّ  قَْسَوةً  أََشدُّ 

)) ِ قال أبو علي  ،  (  79)يَشَّقَُّق فَيَْخُرُج ِمْنهُ اْلَماُء َوإِنَّ ِمْنَها لََما يَْهبُِط ِمْن َخْشيَِة َّللاَّ

ِ {  هو سقوط  الجبائي في تفسيره  لقوله تعالى : } َوإِنَّ   ِمْنَها لََما يَْهبُِط ِمْن َخْشيَِة َّللاَّ
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استبعاده   في  وتبعه  بعيد  تأويل  الباقالني: وهذا  القاضي  قال   . السحاب  البرد من 

 .   (80)فخر الدين الرازي وهو كما قاال ؛ فإّن هذا خروج عن ظاهر اللفظ بال دليل 

 الخاتمة

 تبيّن من خالل هذا البحث اآلتي :        

إّن اللغة ميدان فسيح يجول فيه َمْن أراد الوصول إلى حقيقة الفهم ضمن دائرة    -1

 إرادة القصد . 

إّن اإلقدام صوب النصوص ينبغي أن يكون بخطى ً وئيدة وصوالُ إلى سواء    -2

الفهم السوء الفهم  ، وإذا جاء على خطًى غير مترسلة حفّه خطر الزلل والشطط  

 كل . الذي يؤدي إلى انطالق المش 

إّن الغاية من اللغة الشارحة تبيين النصوص وكشف غوامضها ما استطاعت    -3

 إلى ذلك سبيالً لتجنّب المشاحات التي ال طائل من ورائها  . 

النص أوسع    -4 المشكل ؛ ألّن  النص محفوفة بمخاطر  قافلة  أّن ركوب  لنا  تبيّن 

 مدًى  ، فيحتاج ناظره إلى أدوات لغوية هائلة القتحام النص .  أفقاً وأورحب 

إّن اللغة الشارحة تجول في دائرة مكونة ممن صاحب النص ، والنص نفسه ،    -5

والمفسر أو الشارح ، وكّل له شأنه في االستيفاء على اختالف النصوص ، وتكاد  

 المهّمة أعسر حين يكون النص دينياً . 

الشرو  -6 خاضت   وفضل  مهما  النظر  للطف  تخضع  الوفر  جزيل  على  حات 

بتمام الصواب وهذا موكول للطبيعة   تأتي  إذ ليس الشروح  بالضرورة  التأمل ، 

التي تقتضيها آليات الشرح والتفسير ، وطبيعة الشارح وتأهله لخوض غمار هذه  

 المهّمة . 
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شتى    -7 على  الشارحة  باللغة  النصوص  لمعالجة  المبذولة  المحاوالت  إن 

توياتها تبغي من وراء تلك المحاوالت إزالة اإلبهام والغموض من النصوص  مس

 حتى يرتقي النص إلى مستوى اإلقتاع والمقبولية . 

فليس    -8  ، المقروء  دائرة  في  توضع  سعتها  على  المقدمة  الشروحات  إّن 

إذ    ، األولى   ما تضمنته  مع  متطابقة  األخرى  الشروحات  ـتأتي  أن  بالضرورة  

معرض على  األولى  الثاني  وإقامة  الرفض  ولربما  واالقتراح  والتعديل  للرد  ة 

 أنقاض األول . 

     ــ هوامش البحث

  296/    5(  العين : 1)

 .  356/   11(  لسان العرب : 2)

 164/  6(  المحيط في اللغة : 3)

 .  250/   15(  لسان العرب : 4)

 464/   39(  تاج العروس :  5)

 .   205 – 204/    5(  معجم مقاييس اللغة :  6)

 .   33(  فتح المتعال على القصيدة المسماة بالمية األفعال : 7)

 .   107/ 4(  تهذيب اللغة : 8)

 19/  1(  تفسير المنار :  9)

 1(  المؤمنون : 10)
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 19/ 1(  تفسير المنار :  11)

 .   37(  سبأ :  12)

 .   363/ 2(  معاني القرآن : 13)

 .  273/    7بحر المحيط :  (  ال14)

 .  273/    7(  المصدر نفسه : 15)

 .   20/ 1(  تفسير المنار :  16)

 .  19(  األحزاب : 17)

 .   332/ 2(  ينظر : معاني القرآن : 18)

 .     214/  7(  البحر المحيط :  19)

 .    67(  الزمر :  20)

 .  425/ 2(  معاني القرآن : 21)

 .  271/  4  (  البحر المحيط : 22)

 .  115/  2(  ينظر : إعراب القرآن :  23)

 .  278(  ينظر : دقائق التصريف :  24)

 .  307/  1(   المنصف : 25)

 .  3389/  4(  ينظر : الهداية إلى بلوغ النهاية : 26)

 .    363/  7(  لسان العرب :  27)
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 .  65/  1(  ينظر : لسان العرب :  28)

 .  379/   13(  لسان العرب :  29)

 .   54/  1المزهر : (  30)

 .  55/  1(  المصدر نفسه : 31)

 .   57/  1(  المصدر نفسه : 32)

   50(  البقرة :  33)

 .    34/  1( البحر المحيط :  34)

 .   5(  األنفال :  35)

 .  457/  4(  البحر المحيط :  36)

 .   206/  1(  الخصائص :  37)

 .   290/  13(  أعارض ، ينظر : لسان العرب : 38)

 .   105/   3نه التراب ليخرج ، ينظر : لسان العرب : (  نَبََث ع39)

 .   207/  1(  الخصائص :  40)

 .   20/  2(  المصدر نفسه 41)

 .  271/  4(  البحر المحيط :  42)

 .  271/  4( المصدر نفسه :  43)

 .  1826/  4(  معجم األدباء : 44)
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 .   2684/   6(  المصدر نفسه : 45)

 .   112(  الفلسفة واللغة :  46)

 .   114(  المصدر نفسه : 47)

 .    276 – 275/  3(  ينظر : الخصائص : 48)

 .   489/ 8(  ينظر : البحر المحيط :  49)

 .   272/ 4(  ينظر : المصدر نفسه :  50)

 .   76  – 75(  االقتراح في علم أصول النحو : 51)

 .   210(  الشعراء :  52)

 .  43/  7(  البحر المحيط :  53)

 ,    162/ 4سه :  (  ينظر : المصدر نف54)

 .  309/ 5(  ينظر : األعالم للزركلي :  55)

 .  89(  اإلبانة عن معاني القراءات :  56)

 .    272-271/ 4(  ينظر : البحر المحيط :  57)

 .  88/ 1(  ينظر : المحتسب :  58)

 .  251/  1(  ينظر: سر صناعة اإلعراب : 59)

 .  306/  2(  ينظر : الخصائص : 60)

 .  67/ 2اإلتقان في علوم القرآن :  (  ينظر : 61)



 جامعة القادسيّة(   -املؤمتر العلمي الدويل الثالث يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية )كليّة الرتبية للبنات   قائع   و 
 

 
 

2022نيسان    19-18عدد خاص بوقائع املؤمتر املنعقد بتاربخ    

 
 

139 

 .   292/ 1(  البرهان :  62)

 .   21(  الفرقان :  63)

 .  286/    1(  ينظر : معاني القرآن : 64)

 . 357/ 3(  ينظر : البحر المحيط :  65)

 .    31(  الرعد :  66)

 .   64  -63/    2(  ينظر : معاني القرآن : 67)

 .   383  - 382/ 5(  ينظر : البحر المحيط :  68)

 .   49/   10(  ينظر سير أعالم النبالء : 69)

 .   266/ 1(  أبجد العلوم :  70)

 142( البلغة إلى أصول اللغة :  71)

 .   142(  المصدر نفسه : 72)

 .   142(  المصدر نفسه : 73)

 .   20/  3(  البحر المحيط :  74)

 .  171(  البقرة :  75)

 ,  147/   2،  657/ 1البحر المحيط :   (  ينظر : 76)

 .  115(  البقرة :  77)

 .   530/ 1(  ينظر : البحر المحيط :  78)
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 .   74(  البقرة :  79)

 .   305  – 304/    1( ينظر : تفسير ابن كثير : 80)

 المصادر   

القراءات    -1  معاني  عن  )ت   ،اإلبانة  القيسي  طالب  أبي  بن  ،  437مكي  هـ( 

 .  الفتاح اسماعيل شلبي ، دار نهضة مصر تحقيق : د. عبد 

  صديق بن حسن القنوجي  ،   أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم   -2

 .  1978بيروت ،  -تحقيق : عبد الجبار زكار ، دار الكتب العلمية  ،

هـ( ، تحقيق : الشيخ  911اإلتقان في علوم القرآن : جالل الدين السيوطي )ت   -3

مؤسسة    ، مصطفى  شيخ  مصطفى   : عليه  وعلق  به  اعتنى   ، األرنؤوط  شعيب 

 م .   2008هـ /  1429،   1الرسالة ، دمشق ، سوريا ، ط/

هـ( :  338إعراب القرآن : أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس )ت   -4

د. زهير غازي زاهد ، عالم الكتب ومكتبة النهضة العربية ، بيروت ،  تحقيق :  

 م .   1985هـ /  1405،   2ط/

)ت   -5 الدمشقي  الزركلي  الدين  خير   ، ،  1396األعالم  للماليين  العلم  دار   ، ه( 

 م . 2002،  5ط

االقتراح في علم أصول النحو : جالل الدين السيوطي ، قرأه وعلّق عليه : د.    -6

  2006هـ /  1426ن ياقوت ، دار المعرفة الجامعية ، االسكندرية ،  محمود سليما

 م . 

هـ( ،  745البحر المحيط : محمد بن يوسف الشهير بأبي حيّان األندلسي )ت   -7

تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، والشيخ علي محمد معّوض. شارك في  

لجمل ، قرظه أ. د.  تحقيقه : د. زكريا عبد المجيد النوتي ، ود. أحمد النجولي ا
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هـ /    1413،    1عبد الحي الفرماوي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط/ 

 م .   1993

هـ(  794البرهان في علوم القرآن : بدر الدين محمد بن عبد هللا الزركشي )ت   -8

، ط/ القاهرة   ، التراث  دار   ، مكتبة   ، إبراهيم  الفضل  أبو  : محمد  تحقيق   ،3    ،

 م .  1984هـ / 1404

ه(  ، تحقيق  1307البلغة إلى أصول اللغة ، أبو الطيب البخاري القنوجي )ت    -9

 : سهاد همدان أحمد السامرائي  ، رسالة جامعية ، جامعة تكريت . 

تاج العروس ، تحقيق : عبد المجيد قطامش ، راجعه : د. عبد العزيز علي    -10

 م .   2001هـ/ 1421،   1سفر ود. خالد عبد الكريم جمعة ، الكويت ، ط/

ابن    -11 الفداء إسماعيل بن عمر  الدين أبي  للحافظ عماد  العظيم،  القرآن  تفسير 

هـ(، وضع حواشيه وعلق عليه: محمد حسين شمس الدين،  774كثير الدمشقي )ت 

 م. 1998 -هـ 1419: 1بيروت، ط  -دار الكتب العلمية 

)ت   -12 الحسيني  القلموني  رشيد  محمد   ، المنار  الهيئة  هـ(،  1354تفسير 

 .  1990المصرية العامة للكتاب ،  

هـ ( تحقيق    370أبو منصور محمد بن أحمد األزهري ) ت    تهذيب اللغة ،   -13

 م . 2001،   1بيروت ، ط  –دار إحياء التراث العربي  –: محمد عوض مرعب 

دقائق التصريف ، القاسم بن محمد بن سعيد ، تحقيق : احمد ناجي القيسي    -14

 م. 1987واخرين ، مطبعة المجمع العلمي العراقي  

الفتح عث  -15 أبو   : هـ( ، تحقيق : محمد علي  392مان بن جنّي )ت الخصائص 

 النجار، عالم الكتب ، بيروت ، )د. ت( . 
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د.    -  16  : وتحقيق  دراسة   ، بن جنّي  الفتح عثمان  أبو   : اإلعراب  سر صناعة 

 م .   1993هـ /  1413،   2حسن هنداوي ، دار القلم ، دمشق ، ط/

أحمد بن عثمان    سير أعالم النبالء ، تصنيف االمام شمس الدين محمد بن -17

،    9ه( ، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه : شعيب االرنؤوط ، ط  748الذهبي )ت 

 م .  1993 -ه  1413مؤسسة الرسالة ، بيروت ،  

هـ( ، تحقيق :  175العين : أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي )ت   -18

 .  م  1986د. مهدي المخزومي ، و د. إبراهيم السامّرائي ، بغداد ، 

د الرائقي      -19 فتح المتعال على القصيدة المسماة بالمية األفعال ، حمد بن ُمَحمَّ

نحو   )المتوفى:  اْلَماِلِكي  سليمان  1250الصعيدي  بن  إبراهيم   : تحقيق   ، هـ( 

 ه . 1418 -هـ 1417البعيمي ، مجلة الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة ،  

،    1لبنان ، ط  –دار الطليعة ، بيروت    الفلسفة واللغة ، الزواوي بغورة ،  -20

بن    -21م  2005 مكرم  بن  محمد  الدين  جمال  الفضل  أبو   : العرب  لسان 

 هـ( ، دار صادر ، بيروت ، )د. ت( . 711منظور)ت 

المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها ، أبو الفتح عثمان  -22

يم النجار وعبدالفتاح إسماعيل  ابن جنّي ، تحقيق : علي النجدي ناصيف وعبدالحل

 م . 1986ه ـــــ  1406شلبي ، دار سزكين ،  

  385المحيط في اللغة ، كافي الكفاة ، الّصاحب ، إسماعيل بن عبّاد )ت   -23

ط    ، ياسين  آل  محمد حسن  الشيخ   : تحقيق   ، ،    1هـ(  بيروت   ، الكتب  عالم   ،

 م . 1994  –ه 1414

24-   : اللغة وأنواعها  : محمد    المزهر في علوم  الدين السيوطي ، تحقيق  جالل 

دار   ، مكتبة  البجاوي  إبراهيم وعلي محمد  الفضل  أبو  المولى ومحمد  أحمد جاد 

 م .  2008،  3التراث ، القاهرة ، ط/ 
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هـ( ، تحقيق : أحمد  207معاني القرآن : أبو زكريّا يحيى بن زياد الفراء )ت   -25

تّاح إسماعيل شلبي ، عالم الكتب ،  يوسف نجاتي ، ومحّمد علي النّّجار ، وعبد الف

 م .   1983هـ/ 1403،  3بيروت ، ط/ 

 هـ( ) د.ت( . 626معجم األدباء ، ياقوت الحموي )ت  -26

هـ( ، تحقيق : عبد  395معجم مقاييس اللغة : أبو الحسن أحمد بن فارس )ت   -27

 م .   1979هـ/  1399السالم محمد هارون ، دار الفكر ، بيروت ،  

هـ( ، تحقيق: إبراهيم مصطفي  392ب التصريف ، ابن جنّي) المنصف لكتا  -  28

 م .  1954،   1وعبد هللا أمين ، إدارة الثقافة العامة ، مصر، ط

الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره ، وأحكامه ، وجمل    -29

القرطبي   األندلسي  ثم  القيرواني  القيسي  أبي طالب   فنون علومه ، مكي بن  من 

)المتوفى:  ال الدراسات  437مالكي  بكلية  تحقيق : مجموعة رسائل جامعية   ، هـ( 

،  1ط  جامعة الشارقة ، مجموعة بحوث الكتاب والسنة ،   -العليا والبحث العلمي  

 م .   2008 -هـ   1429

•  

•  
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 الملخص:

من المواضيع الحيوية  االثار االجتماعية لالستيطان الصهيوني في فلسطين  تعد     
والهامة التي تشغل الباحثين في العالم  العربي واإلسالمي ، لما لها من دور كبير  

عن الدراسات تهدف إلى إعطاء صورة واضحة  وفاعل في الدراسة والبحث ، و  
،  الجميع  جديدة  تخدم  العلمية واألكاديمية ، كي يصل الباحثون الى حقائق ونتائج  

ا الدراسات  وتقديم  وإتمام   ، هادفة  علمية  دراسة  شكل  على  ها  وإبراز   ، لعلمية 
، ألمجال  هذا  في  للباحثين   والعلمية  األساسية  االسباب    الخدمات  عن  والكشف 

الكامنة وراء هذه االثار التي  كانت  وما زالت تؤرق الباحثين بالدراسة والبحث  
واألكادي العلمية  الدراسات  اثراء  في  كبير  دور  من  لها  ولما  الجامعات  ،  في  مية 

وانعكاس ذلك بشكل ايجابي على المجتمع ، وتجلى ذلك في الدراسات والبحوث  
العلمية  التي قدمها المؤرخون والباحثون عن تلك الحقبة الزمنية  ، والتي دخلت  
  ، والفلسطينيين  العرب  اذهان  في  ذاكرتها  زالت  وما  ابوابه  اوسع  من  التاريخ 

وتكمن أهمية الدراسة  قادمة وحتى يومنا هذا ،  ومصدر بحث ودراسة لألجيال ال
والجامعات   العربية  المجتمعات  تشغل  بحثية  مسألة  تعالج  حيوية  دراسة  أنها  في 
تاريخ   في  حاسمة  تاريخية  لمرحلة  وتوثق   ، العالم  في  البحثية  والمؤسسات 
الصراع الفلسطيني الصهيوني ، كما تكمن أهميتها في االثار السلبية التي انبثقت  

 ن االحتالل الصهيوني وانعكست على المجتمع الفلسطيني واألجيال الالحقة  . ع
تهدف الدراسة إلى رصد االثار االجتماعية لالستيطان الصهيوني في فلسطين ،  

اتفاقية أوسلو في   التي تلت توقيع  الفترة  بين منظمة    1993سبتمبر    13في  م ، 
من    ، األمريكية  المتحدة  الواليات  في  الصهيوني  والكيان   ، الفلسطينية  التحرير 

االس والعمليات  االجتماعية  االثار  تتبّع  على  حيث  الموجودة  والحقائق   ، تيطانية 
األرض ، وما نتج عنه ذلك من آثار وانعكاسات على المجتمع الفلسطيني ، ورغم  

 م 1993اوسلو اتفاقية فلسطين بعد  في االثار االجتماعية لالستيطان الصهيوني

يونس نيمحمد فالح بالدكتور يوسف   

 الجامعة العربية المفتوحة لشمال امريكا 

banijor@gmail.com-00962790190219 

 

mailto:banijor@gmail.com
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غموض االتفاق فيما يتعلق بموضوع االستيطان ، فإّن الكيان الصهيوني واصل  
البؤر   إنشاء  تجاه  صمته  في  استمّر  كما   ، مستمرة  البناء  عمليات  وبقيت  نهجه 

غير قانوني في عرف االحتالل ، لمعرفته أنّها ستصبح أمرا واقعا  االستيطانية ال
مفروضا في وقت الحق ، وكّل هذه المعطيات أثّرت في حياة الفلسطينيين اليومية  
، ومّست جميع الجوانب األمنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والتعليمية ،  

، مما   أيضا  والمسيحية  المقّدسات اإلسالمية  المشاريع  وجانب  يدّل على خطورة 
الدراسة   هذه  تمثل   ، المحتلة  األراضي  على  الصهاينة  نفّذها  التي  االستيطانية 

م    1993االثار االجتماعية لالستيطان الصهيوني على فلسطين بعد اتفاقية اوسلو  
، لما تشكله من خطر حقيقي على المجتمع الفلسطيني في فلسطين ،  وفي ختام  

الب  استعرض  المخططات  الدراسة  تلك  بسبب  مما جرى  الصهاينة  مواقف  احث  
وبناء    ، الفلسطينيين  أراضي  من  شاسعة  مساحات  على  االستحواذ  إلى  الرامية 

 مئات المستوطنات ، والكتل االستيطانية عليها. 
في   الصهيوني  لالستيطان  االجتماعية  االثار  تفاقم  في  الدراسة  مشكلة  وتكمن 

دهم تبعات هذا االستيطان وجاءت هذه الدراسة  فلسطين ، وتحمل الفلسطينيون وح
لإلجابة على االسئلة التالية : ما االستيطان الصهيوني وما هي اهدافه ؟ ما االثار  

 االجتماعية الناتجة عن هذا االستيطان . 
االثار   عن  للكشف  الدراسة  هذه  في  والوصفي   التاريخي  المنهج  الباحث  واتبع 

 نيين . االجتماعية التي لحقت بالفلسطي
Abstract : 

   The social effects of the Zionist settlement in Palestine 
are among the vital and important topics that occupy 
researchers in the Arab and Islamic world, because of 
their large and active role in study and research, and 
aim to give a clear picture of scientific and academic 
studies, so that researchers can reach new facts and 
results that serve everyone, Completing scientific 
studies, highlighting them in the form of a purposeful 
scientific study, providing basic and scientific services to 
researchers in this field, and revealing the reasons 
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behind these effects that were and still bother 
researchers with study and research, and because of 
their major role in enriching scientific and academic 
studies in universities and their reflection This was 
positively impacted on society, and this was evident in 
the studies and scientific research presented by 
historians and researchers about that time period, which 
entered history from its widest doors and its memory is 
still in the minds of Arabs and Palestinians, and a source 
of research and study for future generations to this day. 
The importance of the study lies in the fact that it is a 
vital study that deals with a research issue that occupies 
Arab societies, universities and research institutions in 
the world, and documents a decisive historical stage in 
the history of the Palestinian-Zionist conflict. 
The study aims to monitor the social effects of the 
Zionist settlement in Palestine, in the period following 
the signing of the Oslo Agreement on September 13, 
1993 AD, between the Palestine Liberation Organization 
and the Zionist entity in the United States of America, in 
terms of tracking the social impacts and settlement 
operations, the facts on the ground, and what This 
resulted in effects and repercussions on Palestinian 
society, and despite the ambiguity of the agreement 
regarding the issue of settlements, the Zionist entity 
continued its approach and construction operations 
continued, as it continued its silence towards the 
establishment of illegal settlement outposts in the 
context of the occupation, knowing that they would 
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become a fait accompli at the time. Later, and all these 
facts affected the daily lives of the Palestinians, and 
touched all the security, political, economic, social and 
educational aspects, and the Islamic and Christian 
sanctities as well, which indicates the danger of the 
settlement projects carried out by the Zionists on the 
occupied lands. This study represents the social effects 
of the Zionist settlement on Palestine after the 
agreement Oslo 1993, because of the real danger it 
poses to the Palestinian society in Palestine, and in At 
the conclusion of the study, the researcher reviewed the 
positions of the Zionists about what happened due to 
those plans aimed at acquiring vast areas of Palestinian 
land, and building hundreds of settlements, and 
settlement blocs on them. 
The problem of the study lies in the exacerbation of the 
social effects of the Zionist settlement in Palestine, and 
the Palestinians alone bear the consequences of this 
settlement. This study came to answer the following 
questions: What is the Zionist settlement and what are 
its goals? What are the social consequences of this 
settlement? 
The researcher followed the historical and descriptive 
method in this study to reveal the social effects on the 
Palestinians. 
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 المبحث االول : 

 االثار االجتماعية لالستيطان في فلسطين بعد اوسلو 

المواطنيين   على  والمستوطنيين  الصهيونية  للقوات  الكثيرة  االعتداءات  شكلت 

ومصادرة   والتدمير  بالقتل  تمثل  كبيراً  خطراً  والموارد  الفلسطينين  االراضي 

والقرى   الفلسطينين  للمواطنيين  اجتماعياً ً  المدن  اوصال  وتقطيع  الطبيعية 

الفلسطينية وعزلها عن بعضها البعض ، وساهمت في خلق ازمات اجتماعية في  

الطرق من قبل الجيش الصهيوني  االراضي الفلسطينية ، وساهمت عملية اغالق  

ف الفلسطينية   للتجمعات  بين  والمستوطنيين  االجتماعية  العالقات  تراجع  ي 

 ( 1)المواطنيين . 

الحواجز   هي  الجانب  هذا  في  المنتهجة  الصهيونية  االساليب  على  وكمثال 

في  المنتشرة   الى    2002عام    العسكرية  ادت  والتي   ، في عهد حكومة شارون 

قضية   ابتكار  وتم   ، الفلسطينين  للسكان  االجتماعي  الجغرافي  التواصل  تمزيق 

الغربية   الضفة  جعل  مما   ، العسكرية  الحواجز  الجتياز  االلزامية  التصاريح 

نشر   في  الملستوطنات  ساهمت  كما   ، للفلسطينيين  كبيراً  سجناً  للفلسطينين 

ت بين المواطنين الفلسطينيين من خالل تسويق هذه االفة الخطيرة داخل  المخدرا

 التجمعات الفلسطينية  

اول   كانون  شهر  خالل  انه  ذلك  على  أالمثلة  أحد  شرطة  2013وان   القت  م، 

في    تفوح  مستوطنة  من  مستوطنين  على  القبض  الفلسطينية  المخدرات  مكافحة 

الم بتوزيع  يقومون  نابلس   جنوب  بيتا  نابلس  قرية  منطقة  في  وبيعها،  خدرات 

االراضي   مصادرة  أعمال  ساهمت  آخر،  جانب  من   ، الغربية  بالضفة  واريحا 

الزراعية  وتدميري الملمتلكات في تحويل  نسبة من االسر الفلسطينية الى اسر  

في   العمل  الى  الداخل  في  العمل  الى  األسر  هذه  من  اد  أفر  كما اضطر   ، فقيرة 

طنات في ظل ظروف عمل غير الئقة ، مما خلق أجواء  الداخل المحتل والمستو

غير مناسبة للمخابرات االسرائيلية لتجنيد عمالء من بينهم مستغلين حاجتهم الى  

الضغط  (2)العمل   تحت  الفلسطيني  المواطن  وضعت  المذكورة  الظروف  أن   ،

النفسي ادى الى حالة من عدم االستقرار االجتماعي ، وبالتالي ساهمت في زيادة  
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بالتركيبة   االخالل  ومنه   ، الفلسطيني   المجتمع  في  والعنف  التطرف  نسبة 

    (3.)االجتماعية السليمة له 

لقد كان لالستيطان الصهيوني في فلسطين االثر الواضح على قطاع التعليم في   .

الغربية   الضفة  في  المنتشرة  العسكرية  الحواجز  اعاقت  حيث   ، الغربية   الضفة 

التعليمية خ الل سنوات االحتالل وانتفاضة االقصى ، فقد أشارت وزارة  العملية 

التعليم   الحواجز والجدران على  الحقتها  التي  التدميري  الى االثر  التربية والتعليم 

في ، واهمها انقطاع االطفال عن المدارس ، كما تركت المستوطنات الصهيونية  

ال  في  االجتماعية  االثار  من  مجموعة  الفلسطينية  االراضي  الكبيرعلى  في  تحدي 

مشاعر المسلمين في القدس على اعتبار انها وقف اسالمي سلبها اليهود من اجل  

 تهويدها وطرد اهلها منها . 

الفلسطينين    على  يومية  اعتداءات  من  المستوطنون  به  قام  ما  في  ذلك  وتجلى 

العرب في مدينة القدس  النهم يرون انه ليس للعرب اية حقوق سياسية او قومية  

ا الضفة  في  الى  ديارهم  من  المقدسيين  بطرد  المستوطنون  طالب  بل   ، لمدينة 

 الشرقية لنهر االردن . 

القروض   او  الهدم  طريق  عن  المنازل  اخالء  سببته  ما  االجتماعية  االثار  ومن 

لترميم   قروضاً  الفلسطينيين  منح  الذي  اسرائيل  طفحوت  بنك  قبل  من  الممنوحة 

ف تبدو سهلة  بشروط  القديمة  الى  منازلهم  بالنهاية  بالعقار  تؤول  لكنها  ي ظاهرها 

 حجز العقار للبنك . 

 (4)ومن ثم يتم مصادرة العقار للبنك بغطاء قانوني .

ويظهر مدى الحيلة في  وضع هذه الشروط نظير تقدم القروض، فقروض الترميم  

لجميع الفلسطيننين تعرف بانها سهلة وسريعة ودون تعقيد اداري من البنك ، مما  

عض الفلسطينيين الى اخذ هذه القروض ، والن مساكنهن تتطلب االسراع  اغرى ب

في عملية الترميم ، وان المطالبة بالتسديد تكون على شكل دفعات ، تودي بالتالي  

قسري   ظرف  في  بيعة  ليعاد  العقار  على  البنك  يد  وضع  وبالتالي  الوفاء  بعدم 

ل  االجتماعية  المشاكل  العامل زاد من  وهذا   ، ناحية  للصهاينه  ، ومن  لفلسطينيين 

اخرى ظهر اخطر انعكاس لالستيطان االسرائيلي على المستوى االجتماعي من  

  ، اليهود  لصالح  السكانية  التركيبة  تغيير  على  الصهيونية  المنظومة  عمل  خالل 
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وذلك من خالل الوصول الى تحقيق فرق في التوازن السكاني بين العرب واليهود  

وزيادة اعداد اليهود فيها باطراد ، وعلى الرغم من  عن طريق تكثيف االستيطان  

من هذه المحاوالت في تغير الطابع السكاني فان الصراع الديمغرافي كان قوياً ،  

المرأة   انجاب  معدل  بكثير  فاق  الفلسطينية  المرأة  انجاب  معدل  ان  وبخاصة 

دولتهم    اليهودية االمر الذي افسد على اليهود مخططاتهم واقلق قادتهم منذ اعالن 

 (5)، وكما قالت قولدا مائير رئيسة الوزراء السابقة .

 ان جسمها يرتعد بكامله عند سماعها بمولد طفل فلسطيني جديد  

، ولهذا ظهر جناح جديد داخل القيادة الصهيونية قال ان حل المسألة السكانية ال  

غير أن  يتم إال من خالل عمليات الطرد والتهجير الجماعي للعرب الفلسطينين ،  

جميع الجهود باءت بالفشل ، كما يقول ميرون بنفستي ، إن االسرائيليين فشلوا في  

 ( 6)معركتهم الديمغرافية .

فقد أثّر االستيطان الصهيوني على الوضع االجتماعي للفلسطينيين فوجود السكان  

السكنية   االماكن  من  بالقرب  المستوطنات  في  بالسالح  المدججين  العنصريين 

الفلسطينية واالحتكاك بين الطرفين ادى الى انتشار مشاعر التطرف لدى الجانبين  

والم والقرى  االراضي  على  اقيمت  واالراضي  ،فالمستوطنات   ، الفلسطينية  دن 

الزراعية التي صودرت هي مستقبل ومصدر الدخل االساسي للفلسطينين ، وجاء  

وعمراناً   تطوراً  واالكثر  المنظمة  المستوطنات  هذه  في  ليقيم  الغريب  العنصر 

مقابل منازل الفقر والبؤس التي يسكنها الفلسطينيين ، مما ادى الى خلق مشاعر  

بين   والكراهية  تجميع  الحقد  الى  ادت   ، االراضي   أن مصادرة  كما   ، الطرفين 

الى   ادت  ذلك من صدمة حضارية  تبع  وما   ، المدن  لحياة  اجبارياً  ونقلهم  البدوا 

وجود فجوة اجتماعية اثرت على سلوك وعادات البدووعالقاتهم العائلية، كما ادت  

نم  إلى  الزراعية  الحياة  نمط  من  المزارعين  من  كبيرة  نسبة  تحول  الحياة  الى  ط 

الحضارية ، وانعكس ذلك على العادات الريفية ودور المرأة في المجتمع الريفي ،  

الى جانب ظهور حاالت التوجه نحو السكن في المدن مما اثر سلباً على التطور  

 ( 7)الديغرافي في فلسطين .

كما شكلت الحواجز العسكرية عبئاً اقتصادياً مضاعفاً على االسرة الفلسطينية التي  

لديها اطفال في المدارس وطالب في الجامعات البعيدة عن اماكن سكناهم ، مما  



 جامعة القادسيّة(   -املؤمتر العلمي الدويل الثالث يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية )كليّة الرتبية للبنات   قائع   و 
 

 
 

2022نيسان    19-18عدد خاص بوقائع املؤمتر املنعقد بتاربخ    

 
 

151 

قد   أو   ، والمدارس  الجامعات  الى  للوصول  محطات  بعدة  للمرور  اضطرهم 

يحتاج   ، وهذا  تعليمهم  اماكن  بالقرب من  السكنية  الشقق  استئجار  الى  يضطرهم 

ة ، مما ادى الى تاجيل  الى تكاليف مضافة ال يتحملها الكثير من االسر الفلسطيني

 (8)الفصول الدراسية البنائهم او الجوء الى ترك المدرسة والجامعة .

وتعتبر الطرق االلتفافية شكالً من اشكال االستيطان الصهيوني في الضفة العربية  

  ، البعض  بعضها  عن  الفلسطينية  المناطق  الى عزل  الصهاينة  من خاللها  هدف 

الخطر   ويكمن   ، اوصالهم  وتقطيع  الفلسطينية  التجمعات  عزل  في  ساهم  مما 

الفلسطينية التي التهمها    الحقيقي لهذه الطرق في المساحات الشاسعة من االراضي

الصهاينة ، وقد استولى الصهاينه على مساحات كبيرة من االراضي عن طريق  

زيادة ارتداد الذي فرضه الصهاينة على الشوارع الى ثالثة اضعاف وعلى طول  

بتخطيط   التي اعدت  االلتفافية  الطرق  ، ويتبن ذلك من خالل  الطرق  امتداد هذه 

ع بعضها البعض مما يوهم الناضر بوحدة الجغرافيا  واحكام لربط المستوطنات م

االستيطانية ، وفي المقابل جعلت الطرق االلتفافية بين القرى والمدن والتجمعات  

االلتفافية   الطرق  وجود  ومع   ، االوصال  ومقطعة  وعشوائية  متناثرة  الفلسطينية 

مشكلة   التجمعات  تلك  واجهت  الفلسطينية  السكانية  التجمعات  من  التمدد بالقرب 

والتوسع العمراني ، باالضافة الى ان شق الطريق يقع في االراضي الفلسطينية ،  

فان اسرائيل فرضت على الفلسطينين عدم االقتراب منها أو حتى السير عليها في  

بعض االوقات ، كما شكلت خطراً على حياة المواطنيين نتيجة االعتداءات التي  

 ( 9)ا ويستعملونها دائماً  .يفرضها المستوطنون الذين يمرون منه

من   التي طبقت  الصهيونية  االساليب   أهم  من  واحدة  االلتفافية  الشوارع  وتعتبر 

في   ومهم  اساسي  دور  ولها   ، وعسكرياً  أنياً  الغربية  الضفة  على  السيطرة  اجل 

فصل   في  وساهمت   ، البعض  بعضها  مع  االستيطانية  والبؤر  المستوطنات  ربط 

ال والقرى  المدن  االستيالء  وتفتيت  تم  فقد  لذلك   ، البعض   بعضها  عن  فلسطينية 

 (10)على  مساحات شاسعة من االراضي الفلسطينية لشق هذه الطرق .

واقيمت هذه الطرق بشكل رئيسي لخدمة أهداف عسكرية لصالح جيش االحتالل  

المناسبة   الخصائص  ذات  الجغرافية  المواقع  في  جديدة  استيطانية  لبؤر  تمهيداً   ،

وقام جوهر  (11) .االمنية ، أو من أجل ً خدمة مستوطنات مقامة مسبقا  لشروطهم  
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المشروع للحفاظ على يهودية الدولة من خالل الفصل الديمغرافي  للفلسطينين، ً  

إضافة إلى إحاطة الكتل االستعمارية خطوط دفاعية والعمل على تسهيل ربط هذه  

و األمن  توفر  على  العمل  كذلك  و  بإسرائيل،  الذين  الكتل  للمستوطنني  الحماية 

الضم   جدار  طول  ويقدر  الغربية  الضفة   حدود  داخل  المستوطنات  يقطنون 

بنحو   يشكل    757والتوسع  الجدار  مسار  أن  كما   ، أراضي    92كم   داخل   %

الغربية   بتاريخ   .الضفة  ببناء جدار  2002-  6-  23و  االحتالل  بدأت حكومة  م 

ء الدراسة ، وكان إنشاء هذا الجدارفي  الفصل العنصري على الطول المقترح أثنا

أمنية   أبعاد  منها:  الصهاينة  وضعها  وأبعاد  أهداف  عدة  له  كان  الغربية  الضفة 

 (12) .وأبعاد سياسية وأبعاد اقتصادية وأبعاد اجتماعية

 االثار االجتماعية  للجدار العازل -ج

يمكن    ال  الحقيقة  مشافي  عن  العنصري  والتوسع  الضم  جدار  بناء  ريع  فصل 

االستيطان الصهيونية طبيعياً لهذه لمشاريع  الضفة الغربية، إذ يعتبر بناء الجدار  

على   معظمها  وجعل  المستوطنات  خدمة  ليتم  وابعاد  باشكال  جاء  كونه  امتدادا 

التي   الصهيونية  االفكار   يخدم  نه  أ  إلى  إضافة  الصهيوي،  الكيان  مع  تواصل 

حدود   يمثل  الذي  الهدنة  خط  اعتبار  جوان  ترفض  من  للكيان  1967الرابع  م 

الصهيوني ، ويتماشى ذلك مع االستاتيجية الصهيونية التي  تعتبر السيطرة على  

منذ   المتعاقبة  الحكومات  قامت  ولهذا  االستيطان،  لتقوية   مفتاحا  االرض 

م) ببناء جدار على طول االراضي الفلسطينية الفاصلة بين االراضي    2002عام(

م وبررت ذلك الدوافع األمنية هي    1967والمحتلة عام (   م)  1948المحلتة عام ( 

وراء بناء هذا الجدار ، إال أن الواقع يظهر أن  للجدار دوافع عديدة خفية ومعلنة  

مختلف   على  الفلسطيني  بالشعب  الحق  الذي  الضرر  حجم  خالل  من  وذلك   ،

 (14) .المستويات 

عزل أحياء وقرى ومدن  والواضح أن بناءه مزق النسيج االجتماعي الفلسطيني  و

الفلسطينين عن بعضها البعض ، ومنع تواصلها االجتماعي والعائلي ، فضالً عن  

من   االلف  مئات  والتعليمية  الصحية  الخدمات ّ  على  السلبية  الجدار  انعكاسات 

 المتضررين  



 جامعة القادسيّة(   -املؤمتر العلمي الدويل الثالث يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية )كليّة الرتبية للبنات   قائع   و 
 

 
 

2022نيسان    19-18عدد خاص بوقائع املؤمتر املنعقد بتاربخ    

 
 

153 

لكونه مثل شكلين  ل الجدار من أخطر أشكال االستيطان  وأكبرها، وذلك  هذا عد 

اشكال   من  من  واسعة  مساحات  الجدار  فيه  التهم  الذي  الوقت  ففي   ، االستيطان 

 (15)االراضي الفلسطينية إال  أنه في .

مقامة  في الضفة الغربية    199مستوطنة من أصل    107  في الحين ذاته ادخل   

حوالي   المستوطنات  هذه  سكان  عدد  ويبلغ   ، الجدار  من  العربي  الجانب  في 

المستوطنين  %   80.2حوالي    (ألف مستوطن أي   425,000) من إجمالي عدد 

 (16).منطقة العزل الشرقي   . مستوطناً في  53012.في الضفة والقدس، بإلضافة 

ألف كم،    الجدار سيبلغ طوله حوالي   فإن  التقديرات األحصائية  وبحسب بعض 

الضفة   فكرة عزل  كانت  فقد   ، أنفسهم  لحماية  الصهاينة  أقامه  جدار  أطول  وهو 

 "اضرة في أذهان القادة منذ عهد  بن غوريون، إال أن  "أرئيل شارونالغربية ح

 ) عام  الفكرة  لهذه  المنفذ  األنتفاضة    2002يعتبر  اندالع  بعد  وذلك  م)، 

بها حركات  2000الثانية( تقوم  كانت  التي  األستشهادية  العمليات  انتشار  بعد  م)، 

الم الفاصل منع  الجدار  لم   يستطع  الفلسطينية، و  الفلسطينية من  المقاومة  قاومة 

تنفيذ بعض األعمال العسكرية في الداخل، والتي كشفت األهداف الصهيونية داخل  

الضفة الغربية التي أصبحت في متناول المقاومة ، وهو األمر الذي صرح به أحد  

زعيم "حزب المفدال  الوطني" اذ    "قادة المستوطنين والجيش الجنرال "ايفي ايتام

الجدار إقامة  إثبات    اعتبر  يريد  إن من   : قال  الفلسطينية حيث  للمقاومة  انتصارا 

انتصار الحركة الوطنية الفلسطينية على الحكومة األسرائيلية عليه أ ينظرإلى هذا  

الجدار الذي  يعكف الجيش على إقامته حولنا، وأن أي انجاز يريده ّ الفلسطينيون  

الجدران ّ خلف  األنغالق  على  بإجبارنا  حققوه  مما  واألسالك  أكثر  األسمنتية   

 (17)  "الشائكة  

المستوطنين   قادة  أحد  علّق  فقد  الحلكومة  3 كذلك  بناء  على  الغربية  الضفة  في 

مراكز   أحد  وهو  "أوشفيتز"  معسكر  بجدار  إياه  واصفا  الجدار  لهذا  األسرائيلية 

إن   بقوله  بينهما  فرق  انه  إال  بولندا،  في  اليهود  النازيون  أقامها  التي  االعتقال 

نقيمه ألنفسناأ فنحن  الجدار"  أما هذا  أعداؤنا  بناه  إ    "وشفيتز   ": قاله  ذلك  وعزز 

رئيس مجلس مستوطنات الضفة الغربية: " أن النتيجة الفورية لبناء   "يلي كوهين  

 (18)هي وقوع عمليات ضد المستوطنين" وسمي الجدار بجدار الوهم . ذلك الجدار
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 الفـلسطيني: آثار االستيطان على المجتمع 

ا  التجمعات  لاتبعت  حول  األستيطانية  األحزمة  وضع  سياسة  المتعاقبة  حكومات 

للمواطنين   والسكاني  العمراني   التمدد  منع  بهدف  وذلك  العربية،  السكانية 

الفلسطينيين   ضد  العنصري  والتمييز  األضطهاد  سياسة  ومارست  الفلسطينيين، 

وبالتال   ، مدنهم  مغادرة  على  ألجبارهم  يسهل سحب  وذلك  وأظهر   .هوياتهم   ي 

أن   الفلسطينية  المركزية  األحصاء  دائرة  عن  الصادر  األسر    7التقرير  من   %

قد   أن   غيرت الفلسطينية  وأشار  الفاصل  الجدار  بسبب  هاجرت  أو  إقامتها  مكان 

سيغرون مكان إقامتهم بسبب الجدار العنصري، وفي تقرير لوزارة الدولة     % 31

واضحاً  بدا  القدس  إلى  لشؤون  األساس  في  يهدف  العنصري  الفصل  جدار  أن   

األمر    ، المقدسة  المدينة  عنق  في  مطلقاً  ج ً  وليتحكم  األجتماعي،  النسيج  تفكيك 

سياسية   وحدة  ضواحيها  مع  تكون  ان  من  الشرقية  القدس  إلى  دى  أ  الذي 

 ( ألفي  التقرير  وكشف   ، واقتصادية  يعبرون  2000واجتماعية   مقدسي   )

للوص  وراء  السوريومياً  فيما  أما   ، البريد  وضاحية  الرام  في  المدارس  إلى  ول 

فهناك    السور    6500السور  ليجتازوا  شمال  من  يومياً  يأتون  آخرون  مقدسي 

   (19)وليصلوا إلى المدارس الواقعة في قلب المدينة  .

 نتيجة 

على   : عميقة  سلبية  اثار  الجدار  خلف  من  ملقد  الكثير  حرم  حيث  التعليم  جال 

لـمدرسين الوصول إلى مدارسهم ، مما أربك العملية التعليمية في العديد  الطلبة و ا

% من المواطنين الفلسطينيين في    3.4من المدارس، وقد بينت نتائج الدراسة أن  

الجدار بأراضي الضفة   ويمر  التجمعات التي تاثرت بالجدار، تركوا التعليم نهائيا

أنه سيؤثر على حياة   يعني  يسكنو   210.000الغربية مما  قرية   67 نفلسطيني 

تجمعاً سكانياً يسكنه    13وجود   -ومدينة الضفة الغربية ، حيث ترتب على ذلك   

األخضر    11 الخط  بين  ما  المنطقة  في  سجناء  أنفسهم  وجدوا   ، فلسطيني  ألف 

 (20)م( والجدار الفاصل.1948)األراضي المحتلة عام 
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 آثار االستيطان على المجتمع الفـلسطيني  

  128.500تجمعاً  سكانيا يسكنه   ُ 19، األمر الذي جعل   يخلق منطقة حزام أمن 

هذا   إقامة  وادى  معزولة   وبؤر  مناطق  في  فلسطين  جنوب  محاصراً  فلسطيني 

حقولهم   إلى  الوصول  على  وقدرتهم  الفلسطينين  وحرية  حركة  إعاقة  الجدارإلى 

  – .القرى والمدن الفلسطينية األخرى لتسويق بضائعهم ومنتجاتهم  أواالنتقال إلى

بين   الجدار  بناء  عملية  يسكنه    36فصلت  الجدار    72.200تجمع سكاني شرق 

 ( 21) .حقولهم وأراضيهم الزراعية التي تقع غرب الجدار  فلسطيني وبين 

من    أكثر  على  آثاره  الجدار  ترك  لحم  بيت  و  600وفي   مدرس    14طالب 

وبالتالي تعين  .  الوصول إلى المدارس بشكل منتظم   سة ، حيث يمنعهم من  ومدر

مناطق   تحويل  أو  مغايرة  أخرى  طرق  إلى  اللجوء  والمعلمين   الطالب  على 

األمر   هذا  على  ترتب  مما   ، بسهولة  إليها  الوصول  يمكن  مناطق  إلى  تعليمهم 

طو زيادة  عن  فضالً   ، واالهالي  والمدرسين  للطالب  كبيرة  المسافات  معاناة  ل 

، واستمر  الصهاينة في بناء جدار الضم ّ    (22).للنقل   والتكاليف المالية الباهظة  

الدولية في عام   العدل  الرأي االستشاري الصادر عن محكمة  والتوسع متجاهلين 

ألف مواطن فلسطيين    60م ، وعند األنتهاء من بناء الجدار سيعيش نحو  2004

قرية وبلدة في الضفة الغربية محصورين في مناطق مغلقة ما بين    42يقيمون في  

بشكل  الجدار   القوة   استخدام  قوات األحتالل في  استمرت  والخط األخضر، كما 

الفلسطينيون   المواطنون  نّظمها  التي  السلمية  األحتجاجية  المسيرات  ّضد  منهجي 

الزراعية   والمتضامنون األسرائيليون واألجانب ضد استمرار تجريف األراضي 

 ، المناطق  من  العديد  في  والتوسع  الضم ّ  جدار  بناء  التي     ألغراض  كالمسيرات 

 ( 23) .بلدات نعلين وبلعين  غرب مدينة رام هللا    تنظم في 

وفي الشق األجتماعي ال بد من ذكر العنف الممارس من قبل المستوطنين الذي  

يعد صارخاً، استهدف المدنيين الفلسطينين ، وِشهد ارتفاعاً ملحوظاً على مراحل  

اعية المتشابكة ، وكل هذا بسبب وجود  زمنية متعاقبة ، وفاقم من المشاكل ّ األجتم

المتزايد في   انتشارها  المحتلّة   الفلسطينية  الصهيونية في األراضي  المستوطنات 

انتشارها   المواجهات بطريقة غير شرعية ، حيث أدى  مناطق األحتكاك ،لكثيرة 

 (24).المتزايد في مناطق االحتكاك إلى كثرة المواجهات  
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 على المجتمع الفـلسطيني   آثار األستيطان

والبؤر    فالمستوطنات   ، الفلسطينين  والمواطنين  المستوطنين  بين  واألعتداءات 

%    40األستيطانية والقواعد والمناطق العسكرية المغلقة تسيطر على ما يقارب  

إليها، الفلسطينين  إمكانية وصول  الغربية وتقع خارج حدود  الضفة   من مساحة 

ا لعسكري طويل األمد قامت دولة االحتالل بتسهيل وتشجيع  وعلى ّ مر احتاللها 

مستوطن في األراضي الفلسطينية المحتلّة، وتواصل   470000 :األستيطان لــــ

عام   االستيطانية  خالل  والمّدن  للمستوطنات  البناء  أعلن  2008نشاط  حيث   ، م 

ي عدد % ف  42مكتب األحصاءات المركزي األسرائيلي أن هناك ً ارتفاعاً بنسبة  

بناء األساسات لوحدات سكنية جديدة للمستوطنات باستثناء القدس الشرقية ، مقابل  

( وأعلنت "حركة السالم اآلن  709(  مقابل )1010م  )2007الفترة ذاتها لعام  

بل   االستيطانية،  البؤر  أي من  إخالء  يتم  لم  الفترة  تلك  انه وخالل  األسرائيلية": 

 (25)منزالً  دائماً إلى المباني  الموجودة. 30مبنى جديد منها  125تمت إضافة 

تميزت  فلسطني عن   :االثر على المقد سات األسالمية والمسيحية في فلسطين 

  ، الديانات  لمختلف  الدينية  المعامل  وأبرز  أهم  باحتضانها  العالم  دول  باقي 

إال   كالمسجد األقصى في القدس ) أولى القبلتين وأحد ثالثة  مساجد ال تّشد الرحال

صلى هللا  عليه وسلم( ، وكنيسة المهد في بيت لحم    -إليها ، ومسرى النبي محمد  

األماكن   أقدس  تعد  التي  القيامة  وكنيسة   ،-     ، األرض  وجه  على  المسيحية 

في   المنتشرة  واألديرة  الكنائس  و  والمقامات  المساجد  من  العديد  إلى  باإلضافة 

كالحرم  الفلسطينية:  األراضي  أنحاء  ،    مختلف  الخليل  مدينة  في  األبراهيمي 

ما   وهو   ، برقين  بلدة  جرجيس"في  "مار  وكنيسة   ، لحم  بيت  في  بالل  ومسجد 

جعلها تستقطب إليها  السياح من كافة أنحاء العالم ، وكانت هذه المعالم عرضة  

الفلسطينين   المخّططات  هذه  وّحفزت   ، دائماً  الصهيونية  الهجمات  لمخّططات 

ت وهيئات على  ،  أفراداً  والحفاظ عليها  وتارخيها  المقدسات  لحماية  كثيف الجهود 

وإفشال    ، التاريخية  والمدن  المهجرة  بالقرى  والصيانة  األعمار  مشاريع  وإقامة 

مخططات التهويد واألستيطان التي هددت الوجود المستقبلي لما بقي من مقدسات  

 (26)إسالمية ومسيحية ومعالم دينية مدمرة ومتناثرة .
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 يطان على المجتمع الفـلسطيني  آثار األست

تنتشر   بلدة مهجرة     243موقع )إسالمي ومسيحي( في   1009وتم إحصاء نحو  

فلسطين  أرض  السلمية   في  المقاومة  اطار  في  العمل  هذا  ويدخل   ، التارخيية 

 (27) .لالحتالل والمخططات األستيطانية 

 الهدف الديني لالستيطان الصهيوني   -أ

علّل الصهاينة احتاللهم أرض فلسطين بانه ينطلق من عدة أسباب ، مثل األدعاء  

التوراتية   التسميات  إعادة  على  فعملوا   ، فلسطين  أراضي  في  التاريخي  بالحق 

المرتبطة   الدينية  بالدعاوي  األستيطان  ربط  ثم  ومن  البلدات،  و  والمواقع  للقرى 

ض اسرائيل ، وما الحروب التي  قام بها الكيان الصهيوني ّضد العرب  بمفهوم أر

  (28)إال وسيلة لتنفيذ الوعد األلهي بالعودة لتلك األرض .

م أطلقت األحزاب الدينية  1967حزيران عام    5وعند احتالل الضفة الغربية في  

ليس  اسم "يهودا والسامرة" على األراضي المحتلّة ، واعتبرتها أراضي محررة و

في   تقيمها  التي  المستوطنات  على  يهودية  أسماء  تطلق  أخذت  ثم  ومن   ، محتلة 

األراضي الحمتلة لكي توحي للعالم أّنها بصدد إحياء دولة قديمة وليس إنشاء دولة  

جديدة ، لهذا ظهر إصرار اليهود على األستيطان في القدس لتكون عاصمة لهم  

الدين  بوجودهم  السياسي  وجودهم  ربط  أجل  النصوص  من  هذه  إلى  واستناد   ، ي 

التوراتية المختارة كان االدعاء باألحقية التارخيية في القدس... وفي كافة أراضي  

وعليه فان تهويد المناطق التي تقام عليها المستوطنات يعد    (29)فلسطني األخرى .

من   مكان  كل  في  األستيطان  اليهود ّفي  حق  في  تمثل  ودينياً  فإيديولوجيا   هدفاً 

حكم  أرض   خالل  بوضوح  الهدف  هذا  برز  وقد   ، من  "الميعاد  فمثالً  الليكود"، 

خالل المستوطنات التي أقيمت حول مدينة القدس بعد ضمها إليها، سعى الصهاينة  

التخطيط   مساحتها حسب  ستصل  والتي  الكبرى  القدس  إقامة  كيلومتر    840إلى 

  طة الموضوعة من مساحة الضفة الغربية حسب الخ  %  10 مربع أو ما يعادل  

و يتعلّق  ،  فيما  جديدة  أوضاعاً  المحتلة  فلسطين  في  األستيطاني  الواقع  أفرز  لقد 

بالمقدسات ، حيث أثيرت باألعتداءات المتكررة ، سواء كانت المقدسات إسالمية  

األثرية والتارخيية   للمعالم  أو مسيحية ، حيث تعرضت ألعمال تخريب متكررة 

 (30)األنفاق تحت المسجد األقصى األمر.   في فلسطين ، بمواصلة أعمال حفر 
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 آثار األستيطان على المجتمع الفـلسطيني 

الذي هدد أساساته، وفي ذات الوقت قامت سلطات األحتالل ببناء "كنيس يهودي  

مقبب على حساب المسجد العمري قرب المسجد األقصى، كما واصلت انتهاكاهتا  

األس القبور  تجريف  خالل   من  المقابر  مرافق  لحرمة  إقامة  بهدف  فيها  المية 

مختلفة مكانها، واريد من هذا العمل الشنيع إضافة إلى توسيع المساحات احكاما ً  

خاصة ومكانة وحرمة ال يستهان بها ، وأيضا مواصلة العمل في مخّطط توسيع   

ساحة النساء في ساحة حائط البراق المجاورة لباب المغاربة ، حيث تم هدم بقايا  

لمباني واألرضيات في ساحة البراق وحارة باب المغاربة في القدس  الجدران وا

  .الحمتلة

   :انعكاسات األستيطان على المقدسات األسالمية -ب 

الصهيوني في فلسطين إلى البحث عن مساحات إضافية    التوسع األستيطاني ادى  

أراضي   بين  الصهاينة  يفرق  ولم  الجديدة،  المستوطنات  إقامة  في  الستغالها 

أو ما قامت عليه المقدسات ، ففلسطين  مليئة     (31)الخواص أو أراضي األوقاف

ء  بالمقدسات واألراضي التي أوقافها أصحابها لخدمة المسلمين وحاجاتهم كالفقرا

في   األوقاف  وتّشكل  المساجد،  وخدمة  السبيل  وعابري  العلم  وطلبة  والمساكين 

%من مساحة فلسطين ، وهي تمثل    6.25ألف دونم  680فلسطين نحو مليون و

قرية    340%من مجمل ّد األراضي الصالحة للزراعة، ويوجد في فلسطين     10

وبيت فوريك" وعين  وشطا"، و"بورين   تعد وقفاً كلياً أو جزئياً مثل قرى "سعسع  

 ( 32)كارم 

 انتهاك حرمة مقابر المسلمين  .

أجل    لم من   ، مواتهم  المسلمون  فيها  فن  د  التي  المقابر  حرمة  الصهاينة  يراِع 

الحصول على قطع أراضية لتكريس السياسة االستيطانية األحتاللية في فلسطين ،  

يافا، وتحويل مقبرة    فقد تم مصادرة العديد منها، في صورة مقبرة يايزور قرب 

مؤنس  قطعة   ""الشيخ  على ّ  بنايات  بناء  وتم   ، ومعامل  مصانع  إلى  يافا  قرب 

أخرى تابعة لجامعة تل أبيب ، أما مقبرة "األستقالل"في حيفا فقد أزيل جزء منها  

ونبش حوالي ثالثة آالف قبر ، وبناء فندق سياحي مكانها ، وقام الصهاينة بنبش  

 .(33)  قبر "مشهد فاطمة بنت الحسين 
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أبي طالب رضي   بن  نعيم  هللا  بن علي"  "بني   قرية  في   ، مدينة    "عنهما  قرب 

بقايا  أثرية ، كما حاولوا نبش قبر الشيخ عزالدين   (34)   الخليل ، بحجة البحث عن

وتواصل انتهاك الصهاينة لحرمة مقابر المسلمين  بحجة إقامة مرافق  (35)القسام ،  

المخططات   ضمن  في  تدخل  العمل  ومواصلة  المتاحف،  إقامة  مثل  األستيطانية 

مخطط توسيع ساحة النساء في ساحة البراق المجاورة لباب المغاربة بحيث وقع  

 (36) .هدم بقايا الجدران والمباني واألرضيات في تلك المنطقة  في القدس الحمتلة  

ستيطانية ،إلى  وتمادى الصهاينة في تدنيسهم لمقابر المسلمين  خدمة للمشاريع األ

ّحد بناء حضائر لألبقار على مقابر قرية البروة المهجرة ، بعد استصدار حكم من  

في العليا  زم   :المحكمة  ببناء    2009/06/21،المهجرة  كذلك  سمحت  والتي  م، 

م ،  2009/ 08/ 18حضائر أخرى مشاهبة على مقابر قرية إجزم المهجرة  وفي  

 (37)لجنوبي  ملقربة النقيب في مدينة اللّد.قامت السلطات الصهيونية بهدم الجدار ا

 آثار األستيطان التعدي على المساجد   

بحجة غياب أصحابها    األوقاف  الصهاينة على مجمل  استولى  كما هو معروف 

الصهاينة   للمستوطنين  تسليمها  وتم   ، غائبين  امالك  ، وتصنيفها  عليها  والقائمين 

والمشاريع المستوطنات  عليها  أقاموا  :    الذين  متعددة  مجاالت  في  األستيطانية 

وآثارهم   المسلمين  مساجد  حتى  تسلم  ولم  والصناعية،  والتجارية  الزراعية، 

وطئت   أن  منذ  األحتالل  قوات  قامت  وقد   ، الغاشم  العدوان  هذا  من  التارخيية 

سنة   وحىت  فلسطين  بتدمري  2006أرض  كما    76م   ، للمسلمين  دارعبادة  ج 

إلى كنس للع  18حولت   بادة  اليهودية ، إضافة إلى سبعة مساجد تحولها  مسجداً 

 (38).إلى حظائر للحيوانات 

تم    ، للمشاريع األستيطانية  إلى    المجدل    مسجد (  *وخدمة  تاريخي  وهو مسجد 

  ، صهيوني  نادي  إلى  يافا  في  مسجد  وحول  استيطاين،  مشروع   في  مطعم 

الصغير و"المسجد  خمور،  حانة  إلى  "قيسارية"  حيفا"ومسجد ّ  مكان    في  إلى 

للدعارة وبيع المخدرات ، و"مسجد صفد" إلى متحف لآلثار ومكاتب للسياحة ،  

مستشفى   مكانهما  وأنشئ  "عسقالن"  في  ومقامه  الحسين  األمام  مسجد  هدم  وتم 
الباحث ،  (39) التي ذكرها  المساجد  بأحسن حّظا من  المساجد األخرى  ، ولم تكن 

، على غرار مساجد "طبريا وحوقين وصرفند   تماماً  مشابه  لمصري  فتعرضت 
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وخدمة لألهداف األستيطانية   (40) ... "ولوبية وعمواس وقبية وأقرت وأبو كبير 

رغم أن هذا المسجد    (41)م ،2008،تم هدم المسجد العمري في قرية أم طوبا عام  

وهو    ، األيوبي  العهد  في  بناؤه  وأعيد  الخطاب  بن  عمر  الخليفة  عهد  في  بني  

مدينة   وفي   ، تقريباً  نسمة  آالف  ثالثة  تضم  التي  القرية  هذه  في  الوحيد  المسجد 

الخليل تعرض الحرم األبراهيمي ، إلى عدة انتهاكات ، حيث تم مصادرة معظم  

 ً للعبادة اليهودية ، وتم منع رفع اآلذان فيه    مساحته ، وجعلت منها كنيسا ومزاراً 

الجيش   حماية  تحت  هذا  وكل   ، فيه  زواج  حفالت  إقامة  بحجة   ، مرة  من  أكثر 

م قامت القوات الصهيونية بإغالق الحرم  2008الصهيوني ، وفي تشرين الثاني  

ع  في  بشعائرهم  األتيان  من  اليهود  المصلّين  لتمكين   ، ايام  لعدة  يد  األبراهيمي 

يهودي يسمى"سيدتنا سارة" ، وفي ذات الشهر عاود ، المستوطنون األعتداء على  

مقبرة إسالمية ومسجد في مدينة الخليل ، بكتابة عبارات مسيئة للنبي محمد صلى  

 (42)هللا عليه وسلم على حائط المسجد .

 

 : األعتداءات الصهيونية على األوقاف في فلسطين  -ج

التوسع    سبيل  في  الصهاينة  لجأ  األستيطانية،  السياسة  تنفيذ  اطار  في 

الوقفية   األمالك  على  التعدي  إلى  المقررة  للمشاريع  االلزامية  وتوفيرالمساحات 

للمسلمين ، ولم تراعي حرمة  الدين في ذلك ، وسيعرض الباحث أهم االنتهاكات  

الم حسب   ، األسالمية  األوقاف  مست  التي  والوقف  واالعتداءات  والموقع  دينة 

 وبالترتيب :   والمساحة بالدونم ، ونوع االعتداء

 1  ، السمراء  الخربة   ، وادي    55000.النويعمة  مـــن  األرض  هـــذه  تمتـــد   ،

عليهـا   وأقيمـت  مصـادرهتا  تمـت  وقد   ، العوجا  وادي  وحــتى  النويعمـــة 

 مسـتوطنة نعمة. 

2.   ، بدرية  الست   ، لحم  بيت  صفافا   لشق    6بيت  عليها  االستيالء  تم   ، دونم 

 طريق يـربط بين بيـت صـفافا ومستوطنة جيلو. 

االبراهيمي3 الحرم   ، ،  6،   .الخليل  األحـــتالل    دونمات  ســـلطات  قامـــت 

باالســتيالء علــى    1994األســـرائيلي بعـــد مذحبـــة الحــرم األبراهيمــي عــام  
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ــــجلة في دائــــرة األراضــــي باســــم األوقاف  دونمات مــــن ســــاحاته المس  6

 األسالمية. 

دونم ، يعتبـر هـذا الموقـع مـن      0.741مسجد مشهد األربعين  ،،  الخليل  4 . 

أهـم األمـاكن األثريـة في الخليـل ، وقــد قامــت ســلطات األحــتالل باالســتيالء  

 عليــه في 

 96/2/24 19  . 

دونم ، اســــتولت ســــلطات األحــتالل    40روض فراح  ،  الخليل ، أرض عا.5

 علــــى هــــذه األرض وضمتها إلى مستوطنة الخارصينا. 

دونم ، أعلنــت الســلطات أن هــذه األرض    84. رام هللا ، أرض أبو ليمون ،  6

    .منطقــة خضــراء ، ومنعت األوقاف من التصرف فيها 

الشامية  7 القطعة   ، هلــــذه   4،  .قلقيلية  األمجاليـــة  المســـاحة  تبلـــغ   ، دونم 

باقتطـــاع    402األرض   الســـلطات  قامـــت   ، لشـــق    4دونم  منهـــا  دونمـــات 

 .    1996شارع التفافي ، وذلك في شهر ايار 

8  ، المسعودية   أرض   ، سلطات    4.24.نابلس  عليهــــــا  اســــــتولت   ، دونم 

 ستوطنين. االحتالل وأجرتها للم

دونم ، تم االستيالء على  هذه     4. الناقورة / نابلس ، سكة الحديد الحجازية ،9

 (43)األرض لشق طريق التفافية .

بتحليل الجدول من قبل الباحث الحظ أن االعتداءات مست عدد من المدن في     

الضفة الغربية ، وهذا يرجع الى التمدد االستيطاني كان له نشاط اكثر في الضفة  

في   األوقاف  على  االعتداءات  فتّكزت  قطاع غزة،  بخالف   ، غيرها  من  الغربية 

الصه للكيان  استراتيجياً  تمثل عمقاً  التي  الخليل تعرضت  المناطق  فمدينة  يوني ، 

اوقافها لعدة اعتداءات ، ويرجع هذا لمكانة المدينة الدينية والتاريخية لدى الحركة  

 ( 44)الصهيونية ، فهي تعد الثانية في االهمية بعد القدس .

التعدي عليها   تم  التي  المساجد واالراضي والمقابر االسالمية  أوقاف  تحويل  وتم 

المستوطنات القائمة ، أو إلى مستوطنات جديدة ، أو إلى  إما إلى اراضي لتوسعة  

مشاريع مدعمة للمستوطنات كالطرق االلتفافية ، او المساحات المخصصة لبناء  

 (45)الجدار العازل .
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 آثآر السياسة األستيطانية على المقدسات المسيحية  -د  .

الحرك  لم سعت  بل  فلسطين،  في  اإلسالمية  المقدسات  على  التعدي  ة  يقتصر 

يعترض   ما  كل  اقتالع  إلى   األستيطانية  أهدافها  تحتقيق  سبيل  في  الصهيونية 

طريق اآللة األستيطانية الجارفة، حتى لو كان ّ مسيحياً، فقد ّ تعرضت المقدسات  

  .المسيحية في فلسطين لعدة انتهاكات على مر عقود تجسد السياسة األستيطانية 

لية واضحة، لتحقيق احتالل استيطاني   م بدت نوايا الصهاينة ج ّ 1948فمنذ عام  

دوفرانس "نوتردام  كنيسة  احتالل  فتم   ، فلسطين  في  القدس  " كامل  مدينة  في 

الستعمالها كقاعدة للهجمات، وتم ّ جرف قبور موجودة في ساحة كنيسة "السيدة  

"الجثمانية نفسه في كنيسة  العملية   "مريم"، واألمر  ، لشق طريق معبد ، وتمت 

  . (46)الموتى ليقوموا بنقل رفات مواتهم إلى مناطق أخرى  دون اعالم ذوي

 

لقد تعرضت مقدسات المسيحيين على مدار العقود الماضية للعديد من  األنتهاكات  

تّمت   حيث  الصهاينة،  المتطرفين  من طرف  أو  الصهيونية،  السلطات  من  سواء 

للكنيسة، مثل:كنيسة المنصورة، ووقعت محاوال تابعة  ت حرق  مصادرة أراضي 

الصهيونية   السلطات  وهدمت  القدس،  في  المعمدانية  كنيسة  صورة  كنائس،في 

البصة،   كنيسة  مثل  الفلسطينية،  والمدن  القرى  في  المتفرقة  الكنائس  عشرات 

وتعرضت العديد من الكنائس إلى السرقة من قبل العصابات الصهيونية، مثل ما  

الذهيب  التاج  سرق  عندما  القيامة،  كنيسة  في  مدينة  أ  "وقع  في  العذراء"  يقونة 

فطالما   االنتهاكات،  من  المسيحية  المقابر  تسلم  ولم  الجرافات   القدس،  قامت 

إطار   في  وبيارات  حقول  إلى  وتحويلها  المسيحيين  مقابر  بحراثة  الصهيونية 

بلدية االحتالل   ،  وأصدرت  المسيحية"  مقابر "سريين  التوسع االستيطاني، مثل 

ة تقع في"بطريركية األرمن الكاثوليكية"في البلدة القدمية  في القدس أمراً بهدم بناي

 (47) .  في القدس، الواقعة على طريق اآلالم  

الكنيسة   حريق  مثل   ، فلسطين  في  المسيحية  المقدسة  األماكن  حرائق  واشتهرت 

، ومنعت السلطات  (48)م  1982القدس، بعد حريقها األول سنة   المعمدانية غربي  

المسيحيين  من الوصول إلى كنيسة القيامة لتأدية شعائرهم  الصهيونية المصلين    

كما   جاءت  فقد  المسيحية،  سات ّ  المقد  على  لالعتداءات  نموذج  ولنأخذ  الدينية، 
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هدم كنيسة دير الروم    -  :عرفها األب "األيكونومس قسطنطين  مرمش" كما يلي 

م، بحجة عدم وجود ترخيص    7/1992/ 23األرثوذكس على جبل الطور بتاريخ  

فض البلدية أي ترخيص لبناء الكنيسة في داخل البلدة القدمية وشعفاط  ، ورالبناء

إلياس،  ومار  حنينا  في  ووبيت  جيورجيوس  القديس  كنيسة  معالم  وتشويه  تدنيس 

وتحويله بالقدس،  السلطان  ما  بركة  إلى  الكنيسة  جرس  ونقل   ، ليلي  نادي  إلى  ا 

 (49).يسمى  "حديقة الحرية" القائمة على أراضي وقف دير الروم المستولى عليها 

  

 آثار األستيطان على المجتمع الفـلسطيني 

االستيالء على دير "مار يوحنا" بالقدس بالقوة ، وال تزال الدعاوى قائمة بين   - 

االسكان  ووزارة  العملية  البطريركية  ومولت  شجعت  ومصادرة    .التي  االستيالء 

االراضي الوقفية في حي "الطالبية" ودير "أيب طور وأبي غوش" وغيرها ودير  

 دونم، وهي األرض التي بنيت عليها الكنيسة والمتحف،  600الصليب" حوالي  "

"العيزرية وأبو ديس،  و الوقف قرب  إقامة مستعمرة معاليه أدوميم على أراضي 

يالء ومصادرة بيارة دير الروم والبنايات القائمة عليها في قرية الربيج في  واالست

 ..منطقة القدس

لمنع   صهيون"  في"جبل  الوقف  أراضي  على  خضراء  منطقة  إشارة  وضع 

  .استغاللها وكذلك عدة أراضي وقفية في أنحاء فلسطني

القدس،    االستيالء على أوقاف وممتلكات الكنيسة األرثوذكسية الروسية في وسط 

والمالية   األراضي  كتسجيل  حكومية  ودوائر  وزارات  عدة  مكانها  حلّت   والتي 

ودير   الرهيب،  المسكوبية  سجن  إلى  الحجاج  ماوى  كما  والمستشفى،  والزراعة 

 (50) .النساء إلى مركز للشرطة، ومأوى الرهبان  إلى مستشفى

و -  منتزه  إلى  وتحويلها  العامود  باب  في  الوقف  أراضي  ساحة  مصادرة 

 .للسيارات 

 .تحويل بنايات الوقف في شارع األنبياء إلى متحف ومركز لألدوات الصحية  - 

الخليل والكنيسة الموجودة فيها،    -ر بنايات دير شعار على طريق بيت لحميتدم  - 

للجنود   نقطة  إلى  وتحويلها   ، الحجاج  من  شخص  أللف  تتسع  كانت  والتي 

  . الصهاينة  
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وحوالي   القدمية،  القدس  ربع  تملك  األرثوذكسية  الكنيسة  فإن  أخرى  ناحية  من 

وأديرة ومقابر  شاسعة  أراضي  وتملك  مربع،  في    كيلومتر  القدمية  البلدة  خارج 

القدس، فضالً عن عقارات في مدن  فلسطينية كبرى، لكن جزءاً من هذه األمالك  

عاماً أو    99أعطيت إلى الصهاينة الحمتلين، عن طريق االيجار طويل األمد لمدة  

وضاعت مقبرة الكنيسة االرثوذكسية، وأراضي دير "مارسابا"   ،البيععن طريق  

وأراضي   لحم،  بيت  مستوطنة  في  إلى  تحولت  التي  القدس،  في  أبوغنيم  جبل 

من   القدس  لحجاج  مأوى  أكبر  فقدت  كما  حوما"،  "هار  باسم  صهيونية، 

"أبي   جبل  وأراضي  المسكوبية،  معتقل  قام  وعليه  موسكو،  أهل  أو  "المسكوب" 

الوزراء،   لرئيس  الرسمي  والبيت  االحتالل،  دولة  رئيس  مقر  أن  كما  طور"، 

  (51)ة والتعليم الصهيونية. ومبنى وزارة التربي

 آثار األستيطان على المجتمع الفـلسطيني 

تابعة  لوا  أراضي  على  أقيمت  رسمية  منشئات  كلّها   ، الصهيوني  متحف 

"النكفورية   حي  أراضي  وهي  القدس،  غربي  في  األرثوذكسية  للبطريركية 

الصليب  ودير  وأبوغوش،  طور،  "أبو  ودير  االحتالل  ")الطالبية("  وسلطات   ،

رادت منذ مدة أن تتملكها بصورة نهائية، أما مبنى البرمان )الكنيست( فقد أقيم ً  أ

استأجرتها" هيئة أراضي إسرائيل"   أن  بعد  القدس،  على أرض "رحافيا" غربي 

عام    99لمدة   في   تنتهي  الصفقة  2051عاماً  أبرمت  الذي  العقد  وحسب  م(، 

الع تمديد  أن  تلقائياً  االحتالل  لدولة  فأن  أخرى  بموجبه،  لسنوات  ومن     (52)قد 

األرثوذكسية،   البطريركية  من  االحتالل  بلدية  عليها  استحوذت  التي  األراضي 

  25والتي تعد ذات أهمية بالغة، أراضي األنصاري التي تبلغ مساحتها أكثر من  

األرض   األقصى، وهي  المسجد  فقط من  األمتار  مئات  بعد  والواقعة على  دونم، 

ل بإقامة حدائق توراتية عليها،في محاولة تهدف إلى إتمام  التي بدأت بلدية االحتال

كما   التهويد،  عملية  لتكريس  المقدس"  "الحوض  بـ  يسمى  ما  على  السيطرة 

ديس"،   وأبو  "العيزرية  قرب  كثيرة  وقفية  اضي  أر  االحتالل  سلطات  صادرت 

شرقي القدس، أين أقيمت مستوطنة معاليه أدوميم، فضالً عن تحويل بعضها إلى  

هو الحال في أراضي الوقف بباب   زهات وساحات، ومواقف للسيارات، كما  منت

 ( 53) .العامود في شارع األنبياء  
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البطريركية    رئاسة  صراحة  اتهموا  العرب  المسيحيين  أن  إلى  األشارة  ُوتجدر 

الكنيسة، أمتالك  على  أمينة  تكن  لم  وتأجير    بأنّها  بيع  عمليات  اكتشاف  تم  حيث 

ط لمدة  فلسطينية  في  أراض  وخاصة  قيامها،  منذ  الصهيونية  السلطات  إلى  ويلة 

الشخصيات   مضايقة  عن  فضالً  العشرين،  القرن  خمسينيات  من  األول  النصف 

العرب   المسيحيون  وطالب  حنا"،  هللا  "عطا  األب  مثل  الكنيسة  داخل  الوطنية 

رفع   السلطتين  يتيح  بما  بكنيستهم،  الخاص  القانون  بتعديل  واألردنية  الفلسطينية 

 (54).  الهيمنة اليونانية عنها 

 تعليق حول األثار على المقدسات   :

واألسالمية    العربية  المعالم  طمس  في  الصهيوني  االحتالل  قوات  استمرار  كان 

الجديد   الواقع  األمر  خلق  نطاق  في  كله  يصب   ، والقدس  فلسطين  وتسويق  في 

للسيطرة على   األبعاد األستيطانية،  المحتلة، واستغالل  لفلسطين  الجديدة  الصورة 

  .الوضع وبناء المشاريع الكبرى و تغييير الجغرافيا والتاريخ معا 

  

 آثار األستيطان على المجتمع الفـلسطيني 

من   ومسيحيين  مسلمين  الفلسطينين  ومنع  والتوسع  الضم  جدار  بناء  إحكام  فبعد 

ول إلى أماكنهم المقدسة من والصالة فيها، وإصدار القرارات التعسفية التي  الوص

إلى   األستيطانية  الكتل  وضم  الفلسطينين،  سكاهناّ  من  المدن  تفريغ  إلى  هدفت 

تحد صارخ   في  المقدسة،  المدينة  وعزل  المنازل  هدم  وسياسة  البعض،  بعضها 

الصهاي  قام  الدولية،  الشرعية  وقرارات  الدولي  أعمال  للقانون  باستئناف  نة 

تعد واضح على   في  وذلك  األقصى،  المسجد  في محيط  بها  تقوم  التي  الحفريات 

باقتحام ساحات المسجد األقصى   المقدسات األسالمية، كما قامت قوات االحتالل 

الفلسطينين   المدنيين  القوة ّضد مئات من  باستخدام  قاموا  المرات، حيث  عشرات 

األ المسجد  يتوافدون على  على  الذين  حقيقيا  الحفر خطراً  أعمال  وّشكلت  قصى، 

المقدسات األسالمية في مدينة القدس ومساجدها و خاصة المسجد األقصى، حيث  

كشفت عن إقامة كنيس يهودي تحت المسجد األقصى، والمساس بامعالم التاريخية  

لمشاعر   استفزازها  إلى  إضافة  فيها،  الفلسطيني  الشعب  ولحقوق  للمدينة  والدينية 

يين المسلمين في العالم اجمع ، كل ذلك في ظل صمت الجلتمع الدولي  خاصة  مال
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الصهاينة في   استمرار  ، وبالتالي  الرابعة  اتفاقية جنيف  الموقعة  على  األطراف 

 تنفيذ مخططاتهم األستيطانية في العاصمة المقدسة وفي كل فلسطين . 

 

 : ج مهمة هي : بعد إتمام هذا البحث خلص الباحث إلى نتائاستنتاجات .

ا*   بناء  الفلسطينية  لقامت عملية  االقتصادي لألرض  مستوطنات على االستغالل 

األراضي،   من  واسعة  مساحات  مصادرة  االستغالل  هذا  أوجه  ومن  المحتلة، 

وزراعية،   إنشائية  أغراض  في  واستخدامها   الفلسطينية  الممتلكات  وتدمير 

واس  واألثرية،  السياحية  المواقع  على  الفلسطينية  واألستيالء  المحاجر  تغالل 

  .والمناجم

 * .مياه وباقي الموارد الفلسطينية لالسيطرة على موارد األرض وا * 

  .قطع التواصل واألتصال الجغرافي والعمراني والتنموي بين المناطق الفلسطينية  

* تكوين أطر ونظم إدارية وبلدية موازية للنظم الفلسطينية ، وفي بعض الحاالت   

األراضي   من  جزء  على  الصهيونية  األدارية  والقوانين  النّظم  وتطبيق  إحالة 

 .الفلسطينية

أحدث  *   فقد  وبالتالي   ، الفلسطيني  لالقتصاد  الرئيس  المورد  هي  الزراعة  تعد 

فادة منها في الضفة الغربية ، وهذا تطلّب  األستيطان خلل واضح  في حجم االست

إعداد خطط بديلة من الفلسطينين إلعادة الحياة لهذا القطاع ، وذلك من خالل دعم  

تبني سياسة   إلى  باالضافة   ، الغربية  الضفة  الـمزارعين ، وتعزيز صمودهم في 

الفلسطينية  راعية  الز  المنتجات  على  لإلقبال  الفلسطيني  للمواطن  شاملة    توعية 

 ومقاطعة المنتجات التي تأتي من المستوطنات. 

 آثار األستيطان على المجتمع الفـلسطيني 

فرص    * توفير  خالل  من  القروي  وخصوصا  الفلسطيني  المجتمع  تبعية  تعميق 

عرفت ّ   بالمقابل  التي  والصناعة  الرخيصة  والعمالة   ، البناء  قطاع  في  العمل 

يلتح أن  يمكن  وبذلك   ، المستوطنات  في  القرى  تطوراً  هذه  اقتصاد  ق 

بالمستوطنات،األمر الذي يحول دون استقاللها االقتصادي وفي جانب التسويق ،  

 .فإنه في الغالب من خالل القنوات الصهيونية التي استطاعت ضبطه والتّحكم فيه 
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االهداف   * ابرز  إن  القول:  فيمكن  واالستراتيجي  األمني  التأثير  عن  أما 

صهيونية، تسمح إقامة  -لى تسوية إقليمية فلسطينيةاالستيطانية هي منع التوصل إ

هذه   وجود  أن  كما  متواصلة  واحدة  جغرافية  والية  ذات  فلسطينية  دولة 

المستوطنات ال يبشر باألمان، ما دام االستقرار مهدداً باستمراراألستيطان ويهدد  

الطرق   على  الصهيونية  السيطرة  الن  والتجزئة،  بالتقسيم  الفلسطيني  الكيان 

عابر التي تربط بين المدن الفلسطينية، جعلتها تحت أعين المستوطنين الذين  والم

 . يمكنهم غلقها متى أرادوا 

لحمايتها * عسكرياً  تطلّب وجوداً  األمنية  بالحماية  المستوطنات  هذه  تمتع  مما    أن 

انعكس على األمن الوطني للدولة الفلسطينية، وكان من أبرز أهداف المفاوضات  

د وإيقاف هذا ّ التهويد االستيطاني برفض أي اقتراحات، بتحويل  التكيز على تحيي

  .المستوطنات لجيوب سيادية في وسط الدولة الفلسطينية

الوطنية   * التنمية  مظاهر  مجمل  على  آثار  األستيطانية  للمخططات  كان  لقد 

سيطر   فاألستيطان  السياسية،  أو  االجتماعية،  أو  االقتصادية،  سواء  الفلسطينية، 

األ الغربية،  على  الضفة  أبناء  بين  التواصل  قطع  و  الطبيعية،  مواردها  و  رض 

والحق أضراراً فادحة بالعملية التعليمية في الضفة الغربية، باألضافة إلى تعميق  

بالعمل أو حتى   تبعية المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية للمستوطنات، سواء 

تي كل هذه األجراءات بهدف عدم  التحتية بالمشاريع األستيطانية، وتأ  بربط بنيته 

 . تمكن الفلسطينين من إقامة دولة فلسطينية ذات وحدة جغرافية متواصلة 

بآثاره السياسية واألمنية هو أحد العناصر    موضوع األستيطانإن     * في القدس 

للكيان   عاصمة  وبقائها  المدينة  توحيد  فقضية   ، الصهيوني  األجماع  في  الهامة 

الصهيوني والتوسع االستيطاني بها ليست موضوع نقاش بين التيارات السياسية  

انب  المختلفة، وقد تبين أن تأجيل المفاوضات حول و ضع القدس النهائي إلى ج

أوسلوإلى   اتفاقيات  في  أخرى  ومسائل  والحدود  والالجئين  األستيطان  قضايا 

 المفاوضات النهائية في صالح الجانب الصهيوني في كل الظروف والحاالت. 

 آثار األستيطان على المجتمع الفـلسطيني 

مناطق  أ  على  المستوطنات  لسيطرة  نتيجة  الفلسطيني  االقتصاد  خسائر  تقدير  ن 

مصادر   من  األرض  تحتويه  ما  وكل  الفلسطينية  األراضي  من  الواسعة  النفوذ 
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طبيعية، خضع لعوامل عديدة تتعلق بمستوى األسعارفي الكيان الصهيوني وكذلك  

ال القيمة   تحصيل  إجراء  الحذرفي  باب  ومن  لذا  فلسطين،  للقطاع  في  مضافة 

فا  االزراعي،  فلسطين،  ن  في  األنتاج  فاعلية عوامل  مدى  على  ستعتمد  لتقديرات 

تقدير   في  االعتماد  يمكن  لذا  الفلسطينية،  السوق  األسعارفي  وكذلك على مستوى 

الفلسطيني   األنتاج  عن  الناجمة  يالخسائر  عدة   ّ لن  على  المستوطنات  سيطرة   

االنتاج  أن  االتي:  في  تتلخص  استغالل    فرضيات  حال  في  يتغير  لن  الفلسطيني 

األراضي المسيطر عليها، مع عدم وجود ّ أي تطور تكنولوجي يؤدي إلى زيادة  

المواكبة   البطيئة وغير  الزراعية  التقنيات  نفس  الفالحون يستعملون  األنتاج، الن 

 .)للتطور الحاصل في العالم )عكس ما هو موجود في الكيان الصهيوني 

أمر ليس مستغرباً    –الذي يشوب االقتصاد في الضفة الغربية  إن عدم الوضوح   

والمخاطر   التكلفة  ارتفاع  إلى  أدى  العسكري  لالحتالل  خضوعها  إلى  بالنظر 

التنمية   وقيد  سوءاً  االستثماري  المناخ  زاد  مما  التجاري  بالعمل  المتصلة 

بلغت  وإحماالً   ، والفقر  البطالة  معدالت  ورفع   ، المباشرة  التكاليف     االقتصادية 

قرابة   التقديرات  بحسب  لالحتالل  المباشرة  العام    7وغير  في  دوالر  مليارات 

 . %من الناتج المحلي األجمالي الفلسطيني 85م أي ما يقارب من  2010

أن قضية المستوطنات في المناطق   شائكة أيضا، وغير واضحة لدى الصهاينة  .

يب": إن الوسيلة الوحيدة التي  في ّحد ذاتهم ، وفي هذا الصدد يقول الباحث "غو تل

يستطيع االسرائيليون أن يبرروا بها وجودهم على أساس قومي وأيديولوجي، هي  

إسرائيل وأرض   ، إسرائيل  دولة  بين  يميزوا  الغربية  :أن  الضفة  تشمل  فاألرض 

وقطاع غزة، لكن حدود سلطة الدولة ستكون أضيق جغرافيا ، وفي المقابل على  

يميزوا أن  ، وستشمل    الفلسطينين  السيطرة  تحت  الواقعة  والمناطق  األرض  بين 

التي    ، الكونفدرالية  أو  الفلسطينية  الدولة  المستقلة  الفلسطينية  السلطة  صالحية 

تّشكل جزءا فقط من األرض الفلسطينية التارخيية ، وينبغي أن يشكل هذا التفاهم   

  (55.)جزءا متيناً من االتفاق المتفاوض بشأنه 

ألمني أحد أهم أهداف الحواجز الصهيونية، حيث ارتبّط ط كل حاجز  مثّل البعد ا 

الحرب   في  األولى  األرتكاز  نقطة  تّشكل  منه  قريبه  بمستوطنة  الحواجز  من هذه 

الشاملة التي يشنها االحتالل ضد  الشعب الفلسطيني ، فاستفاد االحتالل من هذه  
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الم بين  الواصلة  الرئيسية  ق  الطر  على  الـمقامة  بمنع  الحواجز  الفلسطينية  دن 

للحمالت   انطالق  نقطة  الحواجز  هذه  واعتبرت   ، الفلسطينين  المواطنين  حركة 

للحشود   ركيزة  وّشكلت  الفلسطينية،  المدن  ّضد  تسير  التي  الضخمة  العسكرية 

الحواجز أوكاراً وعيوناً   الصهيونية ، ونقاط مراقبة للمدن والقرى، كما تعد هذه 

 لرصد حركة الفلسطينيين ومتابعتهم ومالحقتهم . للمخابرات الصهيونية ونقاط 

 التوصيات والنتائج 

التي   بالتوصيات  الباحث  فقد خرج  البحث  والتحليل لموضوع  الدراسة  من خالل 
تتمثل في حث االكاديميين والمؤرخين وطالب الدراسات العليا بإجراء مزيد من  

الصهيوني على فلسطين ، والتمسك   الدراسات حول االثار االجتماعية لالستيطان  
بالعادات والتقاليد العربية والفلسطينية والتشبث باألرض والمقدسات ، التي تعتبر  
تجاه   وثيق  تمسك  من  به  تتميز  لما   ، للفلسطينيين  والحضاري  الديني  االرث 
تجاه   الحقيقي  بالدور  للقيام  العربية  الزعامات  انظار  لفت   ، واإلنسان   االرض 

لما  فلسطين لم الدروس والعبر  ا تمثله من ارث ديني وقومي وحضاري ، وأخذ 
البريطاني وااليطالي والفرنسي ،   العربية من االحتالل واالستعمار  للدول  جرى 
ومخاطبة    ، جانبها  الى  والوقوف  والقدس  فلسطين  في  الفلسطيني  الصمد  ودعم 

با بالمطالبة  لإلسراع  العربية  الحكومات  في  واألمة  الشعب  الى مجالس    لوقوف 
جانب الفلسطينيين ، واالستفادة من تجارب الدول العربية التي مرت باالحتالل ،  
على   لالحتالل  واألمنية  والسياسية  واالقتصادية  االجتماعية  االخطار  وتعميم 
من   تخلصت  التي  العربية  الدول  تجارب  من  واالستفادة   ، والشعوب  الحكومات 

على   والتركيز   ، واالستعمار  الصهيوني  االحتالل  واالستعمار  االحتالل  تدريس 
 واآلثار المختلفة الناجمة عنه في المدارس و الجامعات. 

الدراسة   الدراسة    وخلصت  لمحاور  الباحث  تناول  المتمثلة في من خالل  للنتائج 
 وتحليلها فقد توصل للنتائج المتمثلة بما يلي :  

الديم1 للتغير  الرامية  الصهيوني  االستيطان  جهود  والجغرافي  .عرقلة  غرافي 
 لفلسطين . 

. قيام الفلسطينيين بجهود كبيرة للوقوف في وجه االحتالل الصهيوني ، وتحقيق  2
 الوحدة واللحمة الفلسطينية. 

. لم تقم امريكيا وبريطانيا بدور حقيقي في دعم الفلسطينيين في مقاومتهم ضد  3
 االحتالل الصهيوني بل وقفت الى جانبه . 



 جامعة القادسيّة(   -املؤمتر العلمي الدويل الثالث يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية )كليّة الرتبية للبنات   قائع   و 
 

 
 

2022نيسان    19-18عدد خاص بوقائع املؤمتر املنعقد بتاربخ    

 
 

170 

االستيطان 4 معارضة  في    .  فلسطين  لجانب  العربية  الدول  لوقوف  الصهيوني 
 مقامتها لالحتالل . 

 . تفاقم االثار االجتماعية واالقتصادية للفلسطينيين جراء االحتالل . 5
 . توقيع غالبية الدول العربية التفاقية اوسلو . 6
لالحتالل  7 واالنحياز  لالتفاقية  االوروبية  الدول  من  وغيرها  امريكا  رعاية   .

 ني. الصهيو 
 . كان لملك االردن والرئيس الفلسطيني دور حقيقي في عقد اتفاقية اوسلو.  8
 . ترك الفلسطينيين لوحدهم يصارعون االحتالل في فلسطين . 9
 . اتسمت العالقات الصهيونية والفلسطينية بالتوتر 10
االوربية  12. والدول  امريكا  دعم  بسبب  لفلسطين  الصهيوني  االحتالل  .استمرار 

 له.  
ترتب على استيطان فلسطين تغير واضح في الجغرافيا والديمغرافيا وتفاقم    . 13

بعضها   عن  الفلسطينية  والقرى  المدن  عزل  للفلسطينيين،  االجتماعية  االثار 
 البعض . 

 .توقيع العديد من االتفاقيات الدولية التي تخدم الكيان الصهيوني . 14
 تندد باالحتالل الصهيوني . . قيام العديد من االنتفاضات والمظاهرات التي  15

  ، فلسطين   ، االجتماعية   االثار   ، االستيطان   ، اوسلو   : المفتاحية  الكلمات 
 المستوطنات ، اسرائيل. 

 المصادر والمراجع  

حل   -1 مبدأ  على  والقضاء  المعامل  تغيري  الفلسطني  األستيطان  عزام:  شعث 

 .   2017افريل  18: مركز برق للدراسات، اسطنبول، تركيا، الدولتني 

عاروري، " نصري حسن "أمريكا اخلصم واحلكم دراسة توثيقيةفيعملية السالم    -2

م" تر منري العكش، مركز دراسات الوحدة    1967ومناورات واشنطن منذ عام  

ط  لبنان،    1العربية،  ص  2007،بريوت،   2 .34م، 

http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=655

االخباريةً  3: 030 موقع،  معا   -الكتوين  العمل   - 3وكالة  وزارة  تقرير 

على   واالجتماعية  االقتصادية  وآاثرها  اإلسرائيلية،  املستوطنات  الفلسطينية: 
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هلال   رام  واملشاريع  السياسات  وحدة  إعداد  العمل،  وقطاع  الفلسطينية  األراضي 

 . 53جع سابق. ص م، مر2014جانفي   –فلسطني 

الشعب  4 على  وآاثرها  األستيطانية  الصهيوين  الكيان  "سياسة  اجلندي:  .سليم 

م، ص  1986ديسمرب    48الفلسطيينفياألراضي المحتلة" ،جملة شؤون عربية، ع 

سابق، ص   - 3 .87 مرجع  اجلدبة،  سعيد  إسرائيلي.   ّ- 5 .113فوزي  بنك   

  .88،  87ص   سليم اجلندي، املرجع نفسه، ص  - 5 .م 1923أتسسفي 

انئب رئيس بلدية القدسفيعهد تيدي   - .114فوزي اجلدبة، مرجع سابق، ص  6 .

 .م1978مإلى1971كوليك، الفتة 

إميان مصاروة: األستيطانفيالقدس القدمية، مركز القدس للحقوق االجتماعية   - 7 

 .15م، ص  2004واالقتصادية، بيت حلم، فلسطني،  

  .72التفكجي خليل: مرجع سابق. ص  -8 

تهدف الطرق االلتفافيةإلىتقسيم الضفة الغربيةإلىمناطق معزولة ملنع التواصل   -9

الطرق   هذه  وسامهت  وقد  فلسطينية،  دولة  إقامة  ومنع  الفلسطينية،  المناطق  بين 

دميوغرافيا   فلسطيين  هو  ما  لكل  والفصل  التفكيك  استعماريةفيتكريس  كبينة 

االستعما وتواصل  هيمنة  وتكريس  الطرق  وجغرافيا،  استغل  الذي  الصهيوين،  ر 

االلتفافية كأداة استعمارية سامهتفيعملية ضم األراضي الفلسطينية، وحمو السكان  

الفلسطينية،   للسكان: احاللة  القسري  :”التهجري  العزة  انظر: نضال  الفلسطينين، 

املركز   هبا“،  واالنتفاع  التصرف  من  أصحاهبا  وحرمان  األراضي  مصادرة 

ملصادر حلم،    الفلسطيين  بيت  بديل،  وااللجئني،  املواطنة  م، ص  2017حقوق 

 121،  120بالل حممد صاحل إبراهيم: مرجع سابق، ص ص   - 10 .58

 .م2010ر مكز أحباث األراضي    –المصدر: معهد األحباث التطبيقة (أريج)   11

ج   :كوسيلة لقطع أواصر العالقات االجتماعية بين الفلسطينين الجدار العازل    -ب 

ا شحالينسب  االسرائيلي(موشيحه  األمن  لوزير  توجيهات  )ملشروع  على  بناء   ً ،

من رئيس احلكومةفيذلك ّ الوقت (اسحاق رابين)، وذلك رد على العمليات املسّل ً  

عام   المحتلة  الفلسطينية  املدن  شهدهتا  التي  حة  األمن   - 1ا  بوتول:  مندلسون 

الدائم الوضع  قضاايفيمفاوضات  الفلسطيين  صالحات)،  االسرائيلي  حممد  (تر،   ،

 2 . 87م، ص 1995مركز البحوث والدراسات الفلسطينية، انبلس  
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 الجدار العازل 

يقارب)    بطول  الصهيونية  الحكومات  أقامته  الذي  الجدار  على    1000هو  كم( 

ارتفاع ثمانية  أمتار بهدف منع المقاومة الفلسطينية من التسلل للداخل الفلسطيين  

  ) عام  البضائع    م)،  1948احملتل  دخول  بهدف  بوابات  عدة  عليه  وتقام 

الجدار   هذا  وصف  يكون  وربما   ، ثابته  عسكرية  حواجز  ضمن  واالشخاص 

بالعازل أو أنه جدار فصل عنصري صفات خمففة حلقيقة اجلرمية التي ر حياة  

النكبة،   جدار  أو  التهجري  أقربإلىجدار  فهو  الفلسطيين،  الشعب  حبق  ترتكب  ال ّ 

فلسطيي  يدم  التي  ألنه  الكارثة  حلجم  أي ختفيف  منه  فهم  وماءه،  أرضه  وينهب  ن 

وإ   %.ميثلها  ي  أن  ينبغي  ال  املتداولة  املصلحات  لبعض  استخدامنا    90ج ّن 

من األراضي التي سيقام عليها الجدار هي من أراضي الضفة الغربية، بينما  %.

 ال تشكل األراضي التي سيقام عليها من داخل اخلط األخضر سوى  

انظر: احبيص، حسن، وعايد، خالد: "الجدار العازلفيالضفة الغربية"، مركز   12

 ،لبنان .  2010ص، م  13الزيتونة للدراسات واالستشارات، بيروت، 

13. http://www.alzaytouna.net/arabic/?c=137&a =80225 

 الرابط، :

لعشوائية  داببسة عبد احالفظ: "التحليل احليزي النتشار البؤر االستعمارية ا - 14

بري   جامعة  منشورة،  غري  ماجستري  رسالة  الغربية"،  واملستعمراتفيالضفة 

 87م، ص 2017زيت، فلسطني  

لسنة   - 15 الفلسطيين  االستاتيجي  الزيتونة  2005التقرير  مركز  اعداد  م، 

 66، 65م، ص ص  2006،بريوت، لبنان، ماي  1للدراسات واالستشارات،ط

والدولة الفلسطينيةفياملنظور اإلسرائيلي    رافت حمودة مقال، "مؤمتر اخلريف16

 "، منشور على موقع مركز الزيتونة، انظر

 : http://www.alzaytouna.net/arabic/?c=201&=47933 2 –  

غنامي حممد السيد، مقال بعنوان، "جدار الفصل اإلسرائيلي"، منشورة على  -17

بتاريخ:   نت،  اجلزيرة  الرابط  .م 3/10/2004موقع   :انظر 

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/B3A0CE56-A466-
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49D3-BBA8-3F8FF07FEAAE.htm 18 فالنتشتاين بنحاس   - .هو: 

  .غنامي حممد السيد: المصدر نفسه

ارود نعيم سلمان: مقال بعنوان، "القدس األستيطان والتهويد"، منشورة على  ب19  

ا لقسم  االلكتروني  االسالملالموقع  الجامعة  في  ية   جغرافيا 

http://www.iugaza.edu.ps/emp/emp_folders/328/alqods1

0.doc. :  ،انظر لسنة   - 20الرابط  األستراتيجي  مرجع    2005التقرير   : م 

 . 244سابق، ص 

الفلسطيين  21 املركز  الدراسات  قسم  وأرقام،  حقائق  العنصري:  الفصل  جدار 

االطالع،   اتريخ  م،  2020جوان    20إللعالم، 

https://www.palinfo.com/news/2015/12/20/- :  21:24الرابط  

 ،الساعة. 

 . مدرسة 14بلغ عددها  - 22 

 245م: مرجع سابق، ص 2005التقرير األستاتيجي لسنة   - .23

أثر   - 24 . عام  في  االسرائيلية  االنتهاكات  عائشة:  قدرة  2008أحمد  على  م 

حلقوق   المستقلة  الهيئة  االنسان،  حقوق  محاية  على  الفلسطينية  الوطنية  السلطة 

  .25، 24م، ص ص 2009االنسان، رام هللا، فلسطني، جوان 

  بدون حماية ، عنف المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينين وممتلكاتهم"، تقرير  25

مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون األنسانية في األراضي الفلسطينية الحمتلة ،  

 .م2008كانون اول 

 .السنة النبوية الشريفة ، صحيح البخاري ومسلم . 26

الصهيونية    -27 المنّظمات  يد  على  أهلها  تهجير  تم  التي  الفلسطينية  القرى    هي 

من    1948عام   أكثر  انظر   530ودمرت    ، موسوعة   :قرية   ، اشتية  محمد 

  ، األقليمية  للدراسات  الفلسطيني  المجلس   ، الفلسطينية  والمفاهيم  المصطلحات 

 م 2008البيرة ، فلسطني، 

 26ص   أحمد عائشة: مرجع سابق، - 28 .
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عبد هللا محمود حسين: "األهداف واألبعاد الصهيونية لالستيطان"، البيان،   - 29 .

م ، تحرير  2009التقرير األسترتيجي الفلسطيني لسنة   - 30 .م1999جانفي  15

 . 279محسن صالح وآخرون ، ص 

ير من طرف هيئات مستقلة ، ويتقسم إلى أنواع منها الوقف  يتخضع لنظام تس  31

  .وقف الخيرياألهلي وال

الزيتونة   32. مركز  األحتالل،  تحت  والمقدسات  القدس  صاحل:  محسن 

 105م، ص  2001،بيروت، لبنان،   1للدراسات، ط

 . يعود تاريخهاإلى الحقبة العثمانية  - 33 .

الشيخ عز الدين القسام. "زعيم المجاهدين". هكذا يصفه الفلسطينيون. رجل    34

الس  جبلة  بلدة  رموز  من  ابن  ضد  الدين  العربية  األنتفاضات  واحداً  كان   ، ورية 

 بيكو، وخاصة تلك التي مهدت لالحتالل الصهيوني لفلسطين  .   -تداعيات سايكس

  –)م    1919دعم الشيخ القسام "ثورة جبل صهيون" التي قادها عمر البيطارفي  

 .  م( ، فأصدرت سلطات األنتداب الفرنسي حكماًغيابياً بإعدامه1920

عام    انتقل  "الثورة"  فشل  واختذ  1921بعد   ، رفاقه  بعض  مع  فلسطين  إلى  م 

له هناك نشط القسام في الدعوة    .مسجد األستقالل في الحي القديم في حيفا مقراً 

  ، المسلمين  الشبان  بجمعية  التحق  بعدما  البريطاني   األستعمار  محاربة  إلى 

عام   لها  رئيساً  ا1926وأصبح  الهجرة  موجة  وبعد   ، ،  م  فلسطين  إلى  ليهودية 

، دعا القسام بعد انتقاله إلى جنين ، أن    1935وتسارع وتيرة األحداث فيها عام  

التمدد   لمحاربة  التوحد  إلى  العرب  جميع  معتربة ّ  درجة  على  سرية  خاليا 

األسرائيلي ، فكون خاليا سرية على درجة معتبرة من التنظيم ، ترافق مع جمع  

الثورة ضد  التبرعات من األهالي لشرا القسام بعد قيادته  ء األسلحة وتنقل الشيخ 

الشيخ   ية  قر  آخرها  كان   ، فلسطينية عدة  بين قرى  الصهيوني  والتمدد  بريطانيا 

في   البارد  قرية  من  البريطانية  القوات  من  فاراً  إليها  ارتحل  التي  زايد 

القسام  1935/ 19/11وفي   .م11/1935/ 15 الشيخ  البريطانية  القوات  طوقت  م 

في  ومج القوات،  تلك  مع  واشتبك  ذلك  القسام  باألستسالم. رفض  موعته وطالبته 

القسام ومجموعته وبين   معركة غير متكافئة لمدة ست ساعات نشبت بين الشيخ 

البريطانين ، أدت في النهاية إلى استشهاده ، وكان الستشهاد القسام األثر الكبير  
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م، فكانت مرحلة  1936برى" عام  في اندالع ما يطلق عليه "الثورة الفلسطينية الك 

األحتالل   مقاومة  في  الفلسطينية  الوطنية  الحركة  تاريخ  من  طويل  مسار  ضمن 

 . األسرائيلي 

  .113محسن صالح: مرجع سابق، ص  - 35

  .30أحمد عائشة: مرجع سابق، ص 36 - 

 .281،مرجع سابق، ص  2009التقرير األستراتيجي الفلسطيني لعام   37- 

   .105القدس والملقدسات تحت األحتالل، مرجع سابق، ص  محسن صالح:  38

يد    39  على  تأسيسها  تم  ،وقد  التارخية  فلسطين  مدن  وأكبر  أقدم  من  تعتبر 

آالف سنة قبل الميالد ، واتخذها  الفلسطينيون القدماء ميناء    3الكنعانين وذلك   

  .لهم وذلك لوقوعها على ساحل البحر األبيض المتوسط 

 106مرجع سابق، ص  محسن صالح،40 -

 تقع جنوب مدينة القدس - 41 .

عام   - 42 . الصليبيين  من  استعادهتا  بعد  القدس  في  األيوبي  الحكم  فتة  بدأت 

  .1260، واستمرت حتى   1187م

لعام  43 الفلسطيني  األستراتيجي  صاحل  2006التقرير  محسن  تحرير   ، م 

 247وآخرون، ص 

الغربية، الهيئة الفلسطينية المستقلة    لؤي عمر: االوقاف األسالمية في الضفة  44

  47 50.م، ص ص  2002لحقوق المواطن، رام هللا، فلسطين، 

العرض،   -  45 هذا  في  القدس  أوقاف  تذكر  لم   ، الصهيوني  الطرفني  توقيع 

الطرفين   توقيع  تلت  التي  الفترة  في  وقعت  التي  باالعتداءات  الباحث   واكتفى 

أ اتفاقية  والفلسطيني على  للعديد من  الصهيوني  اوقافها  فالقدس تعرضت   ، وسلو 

 االنتهاكات في مراحل زمنية سبقت اوسلو  . 

  .115محسن صالح: القدس والمقدسات تحت االحتالل، مرجع سابق، ص   -46 

  .المقصود بها البساتين.47

ا48 -  فادي:  الزيتونة  لشامية  مركز  القدس،  في  المسيحية  واألوقاف  ممتلكات 

  .263م، ص  2009واالستشارات، بيروت، لبنان، للدراسات 

 م 2010/ 10/ 24احترقت يوم  49 - 



 جامعة القادسيّة(   -املؤمتر العلمي الدويل الثالث يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية )كليّة الرتبية للبنات   قائع   و 
 

 
 

2022نيسان    19-18عدد خاص بوقائع املؤمتر املنعقد بتاربخ    

 
 

176 

انظر  50- القدس:  مدينة  في  السياحي  القطاع  على  االستيطاني   النشاط   :تأثير 

https://alquds-city.com/index.php?s=46&id=195     تاريخ

   12:22،الساعة  2020جوان26االطالع:  

  .255سابق، ص شامية فادي: مرجع 51 - 

  119حسن صالح: القدس والمقدسات تحت االحتالل، مرجع سابق، ص ص  م52

،120.  

    - 25مرجع سابق، ص  :شامية فادي  53- 

 122محسن صالح، المرجع نفسه، ص  54 

دراسية  55 . مجموعة  اعدته  تقرير   ، الفلسطيني  الذاتي  الحكم  الى  .االنتقال 

االمريك االكاديمية  من  بدعوة  الدراسات  اجتمعت  مؤسسة    ، والعلوم  للفنون  ية 

 76،  75م، ص ص 1993،بيروت، لبنان، ايلول   1الفلسطينية، ط 
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 المستخلص:  

في        ملحوظاً  نشاطاً  المتأخر  العباسي  العصر  في  الفرات  أعالي  مدن  شهدت 

العلمية   األسر  من  عدداً  وآلوس  وحديثة  هيت  مدن  ضمت  إذ  الحضارة،  ميدان 

الكبيرة التي أطنبت كتب التاريخ والتراجم في ذكر مآثرهم وآثارهم العلمية فضالً  

منها والكتابة،  القضاء  في وظائف  االدارية  سالم    عن جهودهم  بن  إبراهيم  أسرة 

الفقه   بعلم  اشتهرت  والتي  الخزرج  قبيلة  الى  نسبها  يرجع  التي  الهيتي،  النمري 

وظيفة   توليهم  عن  فضال  الحنفي  المذهب  وفق  علمية  مناظرات  ألبناءها  وكان 

الحديث   رواية  في  مشهورة  كبيرة  أسرة  وهي  الحديثي  أحمد  وأسرة  القضاء. 

د، كما أصبح ابنائها من كبار القضاة في بغداد، النبوي الشريف ومن الثقات الزها

واسرة المؤيد اآللوسي التي من أشهر ابنائها الشاعر واألديب المعروف أبي سعيد  

م ــــ  1118هـ/ 512اآللوسي، رحل الى بغداد أيام الخليفة العباسي المسترشد باهلل) 

كشاه  م( واتصل بخدمة السلطان السلجوقي مسعود بن محمد بن مل1134هـ/529

، وأسرة سالمة الهيتي الذين اشتهروا بالفضل والعلم، وأسرة وهبان الحديثي التي  

 اشتهرت بعلوم متنوعة مثل الحديث والفقه واألدب والطب والموسيقى. 

 ) هيت ، حديثة ، بغداد ، األسرة ، الثقات ( الكلمات المفتاحية: 

 

 األسر العلمية في مدن أعالي الفرات في العصر العباسي المتأخر

م( )هيت، حديثة، آلوس(1251هـ/649ـــــــ  م1142هـ/537)   

الدليمي   أ.م.د  عالء مطر تايه  

 جامعة االنبار/ كلية اآلداب ـــ قسم التاريخ

dr.alaamutar@gmail.com     

 م.د عبد الواحد مخلف محمد الدليمي

 ديوان الوقف السني ـــ دائرة التعليم الديني والدراسات االسالمية

Abdulwahed197171@gamil.com 

mailto:dr.alaamutar@gmail.com
mailto:Abdulwahed197171@gamil.com
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Extract  

   The cities of Hit, Haditha, and Alus included a number 

of large scientific families that circulated history books 

and translations in mentioning their scientific exploits 

and effects, as well as their administrative efforts in 

judicial and writing functions. Including the family of 

Ibrahim bin Salem Al-Nimri Al-Hiti, whose lineage is 

traced back to the Khazraj tribe, which was famous for 

its science of jurisprudence and its sons had scientific 

debates according to the Hanafi school, as well as their 

assumption of the function of the judiciary. And the 

family of Ahmad al-Hadithi, a large family famous in the 

narration of the noble hadith of the Prophet and among 

the trustworthy ascetics, and their sons became senior 

judges in Baghdad. The family of Al-Moayad Al-Alusi, 

whose most famous son is the well-known poet and 

writer Abu Saeed Al-Alusi. The Salama al-Hiti family, 

who were famous for their virtue and knowledge, and the 

Wahban al-Hadithi family, which was famous for various 

sciences such as hadith, jurisprudence, literature, 

medicine and music.   

 

 



 جامعة القادسيّة(   -املؤمتر العلمي الدويل الثالث يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية )كليّة الرتبية للبنات   قائع   و 
 

 
 

2022نيسان    19-18عدد خاص بوقائع املؤمتر املنعقد بتاربخ    

 
 

179 

 المقدمة 

أله      المرسلين محمد وعلى  والسالم على سيد  العالمين والصالة  الحمد هلل رب 

 وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد: 

 أهمية البحث ومشكلته: 

التي شهدته        والعلمي  الفكري  النشاط  بمعزل عن  الفرات  أعالي  تكن مدن  لم 

لم   الطبيعي  من  انها  كما  المتأخر،  العباسي  العصر  في  االسالمية  العربية  الدولة 

تكن بعيدة عن التطورات السياسية والعسكرية المتشابكة التي شهدها ذلك العصر  

على طرق مواصالت مهمة، لذلك ال  السيما في العاصمة بغداد، فهي مدن واقعة  

يمكن أن نعد يحصل في هذه المدن من نشاط علمي أو حدث سياسي بانها حالة  

فريدة خاصة بها فهي بالتأكيد تتأثر ألي طارئ يحصل في المنطقة، وعلى الرغم  

من هذا كل يبدو ان أهالي هذه المدن حاولوا قدر المستطاع االبتعاد عن العديد من  

المشاكل، في مجال    هذه  كانهماكهم  النافعة  الحياتية  األمور  الى  ابنائها  فانصرف 

 العلوم وتطوير عجلة اإلدارة والتجارة وغيرها. 

وبالرغم من أن أغلب مدن أعالي الفرات هي مدن كانت موغلة في القدم ولها       

اهميتها   في  تراجعت  قد  بعضها  أن  يبدو  ولكن  واالداري  السياسي  تاريخها 

 حكم الدولة العربية االسالمية مثل عانات، اال أنه مازالت هناك مدن    ومكانتها أيام

العباسي   العصر  في  السيما  المجيد  وتاريخها  اناقتها  على  محافظة  ظلت  أخرى 

العصر   في  أما  وآلوس،  هيت وحديثة  مثل  العصر،  ذلك  في  أبدعت  بل  المتأخر 

االول)  ــــ  749ه/132العباسي  المدن861ه/247م  هذه  تكن  لم  شهرة    م(  ذا 

سياسية وعلمية واسعة قياسا في العصر العباسي المتأخر مدة الدراسة، كما أنه لم  

 نجد تكويناً لهذه األسر العلمية.   
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لذا انصبت مهمتنا في البحث عن األسر العلمية في العصر العباسي المتأخر        

الحيا ادارة  في  اليد  لها  وكان  المدن  تلك  الى  أصولها  يعود  كان  العلمية  والتي  ة 

واالدارية فضال عن جهودها السياسية، كما تهدف الدراسة الى التعرف على أبرز  

اختصاصهم،   مجال  في  نجاحهم،  ومعرفة سر  جهودهم  وبيان  األسر  هذه  علماء 

الذي كان لها األثر البالغ في نمو وتطور الحركة العلمية في مدنهم األم فضالَ عن  

 . أثرهم في مدن وحواضر اسالمية أخرى

هيت         مدينة  بين  ما  موزعة  علمية  أسر  خمسة  حياة  دراسة  البحث  تناول 

وحديثة وآلوس، إذ جرى ترتيب هذه األسر حسب قدمها الزمني ومن ثم اعتمدنا  

األكبر   بذلك  مقدمين  األبناء  أسرة خالل عرض  كل  داخل  الزمني  الترتيب  نفس 

فاد. ولم يكن تاريخ الوفاة شرط  سنا، فغالباً ما نبدأ برئيس األسرة ثم األبناء واألح 

أساس في ذلك الترتيب اال أنه هو الغالب، إذ يقدم البحث تعريف مبسط عن كل  

إليها   تنتمي  التي  المدينة  ذكر  وكذلك  توفر  إن  والنسب  االسم  حيث  من  أسرة 

األسرة، ومن ثم عرض أبرز رجالهم من خالل ذكر اسمائهم الصريحة وألقابهم  

ال  واالدارية  وفياتهم،  العلمية  وتاريخ  توفرت  ان  والدتهم  وسنة  بها  اشتهروا  تي 

وكذلك عرض أبرز شيوخهم الذين أخذوا عنهم العلم وتالمذتهم الذين نقلوا عنهم،  

عن   فضالً  بها،  اشتهروا  التي  العلوم  وأهم  بها،  قاموا  التي  العلمية  ورحالتهم 

في العصر العباسي  الوظائف االدارية التي تقلدوها في الدولة العربية االسالمية  

 المتأخر. 

 الموقع الجغرافي: 

القديمة      األنبار  مدينة  من  الغرب  الى  الفرات  نهر  على  هيت  مدينة  ،  (1)تقع 

وهي مدينة ذات نخيل وخيرات كثيرة، يقال سميت بهذا االسم ألنها تقع في هوة  

األرض  الحكم  (2)من  أبان  القديمة  األنبار  مدينة  الى  إدارياً  تابعة  كانت  وقد   .

. أما مدينة حديثة فهي تعرف بحديثة النورة وتقع أيضاً الى الغرب من  (3)الساساني

فراسخ)الفرسخ=   بعدة  عنها  تبعد  إذ  القديمة،  األنبار  مدينة  4.5مدينة  وهي  م(، 
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حضاري ازدهاراً  شهدت  إذ  والعمران،  بالسكان  في  عامرة  كبيراً  واقتصادياً  اً 

كل   من  الماء  بها  يحيط  النهر  وسط  في  حصينة  قلعة  لها  العباسية،  العصور 

أما قرية آلوس هي من قرى حديثة، ويقال أصل كلمة آلوس هي اسم  (4)جانب   .

 . (5)لرجل من قوم عاد، سميت القرية أو الناحية باسمه، تقع أيضاً على الفرات 

 ينتي هيت وحديثة وآلوس الفتح العربي االسالمي لمد  

األنصاري      سعد  بن  عمير  المسلم  العربي  القائد  فتح  مدن    (6)لما  من  عدداً 

م(، وصل الى مدينة عانات ثم توجه منها  640ه/ 19الجزيرة الفراتية صلحاُ سنة)

الى مدينة هيت وآلوس وعندما وصلها وجد جيشاً عربياً اسالمياً قد سبقه الى هذه  

يقوده   كان  الكوفة  المدن،  والي  بعثه  الذي  األنصاري  حرام  بن  عمرو  بن  سعد 

آنذاك الصحابي الجليل عمار بن ياسر)رضي هللا عنه( لتحرير المدن الواقعة فوق  

. ويذكر أن أهالي المدن والحصون التي تقع على الفرات  ( 7)مدينة األنبار القديمة

ثم   األمان  فأعطاهم  األنصاري  القائد سعد  من  األمان  طلبوا  هيت  قد  ترك ألهل 

الفاتحين   العرب  استعمله  منها  الثاني  النصف  ان  االرجح  وعلى  الكنيسة  نصف 

 . (8)مسجداً لهم

البالذري     الذي    (9)اال أن  الى أن  ثانية  نقل تلك األخبار عاد وأشار مرة  الذي 

أشار   السلمي، كما  القائد مدرج بن عمرو  لفتح مدينة هيت هو  الكوفة  توجه من 

القائ أن  مرة  أيضاً  البالذري  يعود  ثم  حديثة،  مدينة  بناء  تولى  من  هو  مدرج  د 

التابعين   القادة  أحد  كان  مدرج  القائد  بأن  ويشير  نفسها  بالرواية  ويشكك  أخرى 

المدن  فتح  بمهمة  أرسله  الذي  هو  واألخير  األنصاري  سعد  يكون  .  لجيش  وبهذا 

بان القائد الذي  عندنا األمر واضح، فناقل الرواية هو الذي حسم لنا األمر وبين  

تولى تحرير مدينة هيت هو سعد بن عمرو األنصاري وكان مدرج السلمي أحد  

القادة المشاركين في هذه الحملة التي فتحت المدينة، أما فتح مدينة حديثة فكانت  

من   وترميمها  بنائها  أعيد  قد  المدينة  أن  السيما  السلمي  مدرج  القائد  يد  على 

 .  (01)قبله
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األ      أبرز  العباسي  أما  العصر  في  المدن  هذه  تسكن  كانت  التي  العلمية  سر 

قدم عمرها   سنعرضها حسب  إذ  كاالتي  فهي  إليها،  أصلها  يعود  والتي  المتأخر، 

 وتسلسها التاريخي.  

الهيتي) النمري  سالم  بن  إبراهيم  أُسرة   : ـــــ  1142هـ/ 537أوالً  م 

 م( 1167هـ/ 563

أبناء إبراهيم بن سالم بن علوي    أسرة علمية مشهورة من أهل هيت، وهم من   

بن جحاف بن األبرد بن قيس بن وائل بن امرؤ القيس، ُعرفوا بـ)النمري( نسبة  

. وهم يرجعون الى قبلية الخزرج  (11)الى جدهم، النمر بن قاسط بن هنب النمري

الى   هجرته  في  وسلم(  عليه  هللا  محمد)صلى  هللا  رسول  ناصرت  التي  العريقة 

القبيلة هذا  بنسب  تلقب  قد  أبنائها  فأحد  المنورة،  هذه  (21)المدينة  أبناء  وأبرز   .

 األسرة هم:   

الخزرجي،    1 النمري  سالم  بن  إبراهيم  بن  محمد  بن  إبراهيم  منصور  أبو  ـــ 

م( وسمع  1067هـ/ 460م(، ولد في هيت سنة)1142هـ/ 537يتي، القاضي)ت اله

الهاشمي   محمد  بن  محمد  نصر  أبي  مهم  عصره  مشايخ  من  عددا 

عثمان)ت  1086ه/ 479الزينبي)ت  أبي  بن  علي   بن  محمد  الغنائم  وأبو  م( 

م( وأقام بها ثم درس هناك  1080ه/ 473. رحل إلى بغداد سنة) (31)م(488/1095

الحنفي ع الدامغاني  الفقه  علي  بن  محمد  أبي عبدهللا  القضاة  قاضي  الشيخ  يد  لى 

. روى عنه  (41)وبرع فيه حتى صار احد العلماء المناظرين على المذهب الحنفي

. كما  (51)م(1203ه/ 600أبي حامد عبدهللا بن مسلم بن ثابت النخاس البغدادي)ت 

. كان  (61)بن حمزة  تفقه على يده أبي السعادات يحيى بن هبة هللا بن احمد بن علي 

القاسم   أبي  القضاة  العدول، سمع شهادته قاضي  الشهود  الهيتي من  أبي منصور 

كبر   أن  إلى  القضاء  وظيفة  في  عنه  ينوب  كان  إذ  الزينبي،  الحسن  بن  علي 

 . (17). توفي ببغداد ودفن في مقبرة الخيزران(61)وشاخ
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سالم النمري الهيتي    ــــ أبو الفرج نصرهللا بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن   2

كان أحد الشهود العدول الذين شهدوا عند قاضي القضاة أبي القاسم الزينبي وهو  

 .  (18)والد أبي عبدهللا محمد بن نصر هللا الهيتي

الهيتي    3 النمري  سالم  بن  محمد  بن  هللا  نصر  بن  محمد  عبدهللا  أبو  ــــ 

م هبة هللا بن محمد  م(، سمع الحديث من شيخه أبي القاس 1167هـ/563القاضي)ت 

. كان  (19)م(، لكنه لم يروي الحديث 1130ه/ 525الحصين الشيباني ثم البغدادي)ت 

عملوا   الذين  المعدلين  الشهود  من  الهيتي  منصور  أبي  القاضي  وعمه  وأبوه  هو 

. إذ شهد أبي عبد هللا الهيتي عند  (20)كشهود عند قاضي القضاة أبي القاسم الزينبي

سنة) الزينبي  القاسم  (21)م(1140هـ/ 355القاضي  ابي  القاضيان  زكاه  أن  بعد   .

البغدادي)ت  الصباغ  ابن  السيد  عبد  بن  أبي  1147ه/ 542علي  والقاضي   ، م( 

الكرخي)ت  ابن  محمد  بن  احمد  بن  محمد  تولى  (22)م(1160ه/ 556طاهر  ثم   .

. توفي في بغداد وُصلي عليه في  (23)قضاء هيت لكنه عزل منها قبل وفاته بفترة 

الق الهيتي وذلك في  جامع  القاضي أبي منصور  صير الشريف ودفن بجوار عمه 

 .  (24)مقبرة الخيزران

 م( 1192ه/588م ـــــ 1146هـ/ 541ثانياً : أسرة أحمد الحديثي) 

الموصل      األنبار وليست من حديثة  لكنها  (25)أسرة علمية أصلها من حديثة   ،

اإلشارات التي تؤكد أن هذا األسرة هي من  سكنت بغداد، إذ  أن هناك العديد من  

مأكوال ابن  إليه  أشار  ما  منها  الفرات،  أو  األنبار  من  (26)حديثة  األسرة  هذه  بأن 

إذ   األسرة  هذه  أبناء  ألحد  ترجمته  خالل  وذلك  األنبار،  أي  الفرات  حديثة 

أيضاً   اليها  وأشار  الفرات((  سقي  من  إليها  المنسوب  قال))والحديثة 

ما قال ))الحديثة بلدة بالعراق على الفرات(( اشتهرت هذه األسرة  عند (27)السبكي

الدبيثي ابن  عنهم  يقول  والقضاء،  والرواية((.  (28)بالعلم  والقضاء  العدالة  ))بيت 

 وأبرز رجال هذه األسرة هم كاآلتي:  
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الشاهد    1 البغدادي،  الحديثي،  بن صالح  أحمد  بن  محمد  بن  أحمد  نصر  أبو  ـــ 

كا 1146هـ/541)ت  في  م(  ولد  والثقات،  والرواة  العدول  الشهود  من  ن 

.  (30)م( ثم انتقل إلى بغداد وسكن فيها إلى حين وفاته1064هـ/ 457سنة)(92)اربل

الهاشمي   محمد  بن  طراد  الفوارس  أبي  النقيب  أمثال  المشايخ  من  عدداً  سمع 

م( وأبي الفضائل محمد بن احمد بن عبد الباقي  1097ه/ 491الزيني، البغدادي)ت 

م(، روى قليالً من الحديث، ومن الذين رووا  1100ه/494طوق الموصلي)ت   ابن 

السمعاني)ت  محمد  بن  الكريم  عبد  سعد  أبي  أبي  1166ه/ 562عنه  وحفيده  م( 

 .  (13)المعالي عبد الملك بن روح بن احمد الحديثي

علي        بن  ابراهيم  اسحاق  أبي  الشافعي  الشيخ  يد  على  الفقه  درس  أنه  كما 

. واصبح من الشهود العدول، إذ عمل شاهداَ عند  (32)م(1083ه/ 647الشيرازي)ت 

الزينبي)ت  الحسين  بن  علي  القاسم  ابي  القضاة  وذلك  1148ه/ 543قاضي  م(، 

م( بعد أن زكاه القاضيان أبي القاسم علي بن عبد السيد بن أبي  1119ه/513سنة) 

الرطبي   سالمة  بن  احمد  العباس  أبي  والقاضي  الصباغ 

كبير  (33) م(2113ه/527الكرخي)ت  واحترام  عالية  بمكانة  الحديثي يحظى  كان   .

القضاة   كبار  حضرة  بغداد  في  توفي  فعندما  والوجهاء  العلماء  من  اقرأنه  بين 

 .   (43)والوجهاء إذ صلى عليه ابنه أبي طالب روح بن أحمد الحديثي

قاضي    2 الشافعي،  البغدادي،  الحديثي  احمد  بن  روح  طالب  أبو  ـــ 

سنة) 1174هـ/ 570القضاة)ت  بغداد  في  ولد  العديد  1108هـ/502م(،  وسمع  م( 

التميمي   الفضل  بن  اسماعيل  القاسم  أبي  منهم  عصره  مشايخ  من 

البجلي  1103ه/510الجرجاني)ت  الباقي  عبد  بن  محمد  منصور  وأبي  م( 

. كما  (35)، إذ كان يروي عنهم األحاديث النبوية الشريفةم(1121ه/ 515الكوفي)ت 

تتلمذ على يديه عدداً من طلبة العلم األفذاذ، منهم القاضي أبي المحاسن عمر بن  

الدمشقي)ت  القرشي  الخضر  بن  بن  1159ه/575علي  صدقة  الحسن  وأبي  م( 

 .  (36)م(1161ه/ 557الحسين بن أحمد الواسطي)ت 
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الحديثي       النزيهين  كان أبي طالب  الثقات والقضاة  العلماء المحدثين  .  (36)من 

أبي   القضاة  القضاء هو كشاهد عند قاضي  دائرة  تسنمه في  أول عمل  أن  فيذكر 

القاسم علي بن الحسين الزينبي، ثم تدرج وعمل مزكي للشهود عند نفس القاضي  

بد  م(، بعد زكياه وأجازاه القاضيان أبي القاسم علي بن ع1129ه/ 524وذلك سنة)

الدينوري مسعود  بن  عبدالملك  الفرج  وأبي  الصباغ  ابن  نائباً  (37)السيد  عين  ثم   .

باهلل)  المستنجد  العباسي  الخليفة  ديوان  في  ـــــ  1160ه/555للقاضي  م 

ومدة  1170ه/566 العقود  كتابة  مثل  واسعة  صالحيات  الخليفة  له  منح  إذ  م(، 

المشتكين وغيرها، فبقى يما  الى  رس هذه الصالحيات إلى  صالحيتها واالستماع 

 .  (38)م(1170ه/ 566سنة وفاة الخليفة المستنجد باهلل سنة)

الخالفة         تولى  فعندما  العباسيين،  الخلفاء  ثقة  الحديثي  طالب  أبي  نال  وقد 

للقضاة رغم  1179ه/575م ــــــ  1170ه/566المستضيئ باهلل)  م ( نصبه قاضياً 

مبا مسؤوالً  فأصبح  المنصب،  لهذا  الدولة  امتناعه  قضاة  أعمال  جميع  على  شراً 

. إذ قام بتعين أبنه أبي المعالي عبدالملك الحديثي نائباً له في  (39)العربية اإلسالمية

وفاته   حين  الى  هذا  عمله  يمارس  طالب  أبي  فظل  الخالفة،  دار 

 .   (40)م(1174ه/570سنة) 

م(، ولد  1192ه/588ــــ أبو الحسن علي بن أحمد الحديثي البغدادي، التاجر)ت   3

سنة)  بغداد  شهيرة،  1128ه/523في  علمية  أسرة  كنف  في  وترعرع  ونشأ  م(، 

البسطامي   محمد  بن  عمر  شجاع  أبي  منهم  عصره،  مشايخ  من  العديد  سمع 

االنصار 1166ه/ 562البلخي)ت  عبدالباقي  بن  محمد  بكر  أبي  والشيخ  .  (41)يم( 

فحدث   ومصر  الشام  بالد  على  هذه  رحلته  خالل  ومر  تجارة  في  مرة  رحل 

عليه  (42)هناك هللا  محمد)صلى  هللا  رسول  شمائل  مصر  في  ودرس  حدث  إذ   .

. ومن تالمذته الذين أخذوا عنه  (43)وسلم( وذلك عن شيخه أبي شجاع البسطامي

رحال العودة الى    في مصر، عبدالباقي بن عبدالخالق البسطامي، ثم شد الحديثي
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سنة) بين  1192ه/ 588بغداد  ما  الطريق  منتصف  في  وافاه  األجل  أن  اال  م( 

 . وابن أخيه: (44)الموصل وبغداد 

ــــ أبو المعالي عبد الملك بن قاضي القضاة ابي طالب روح بن أحمد القاضي،    4

والدار)ت  المولد  البغدادي  األصل،  من  1174هـ/ 570الحديثي  العابد،  الزاهد  م(، 

محمد  ب بن  أحمد  نصر  أبي  جده  من  العلم  سمع  والرواة،  والقضاء  العدالة  يت 

سالل   ابن  محمد  بن  محمد  عبدهللا  أبي  والشيخ  الحديثي، 

 .  (45)م( وأقرانهم1146ه/541الكرخي)ت 

الزهد والصالح والعفة والنزاهة، عمل في         الحديثي  المعالي  أبي  عرف عن 

والده قاضي القضاة ابي طالب روح بن  م( عند  1170هـ/ 566القضاء شاهداً سنة) 

احمد الحديثي، بعد أن زكاه خاله القاضي أبي بكر محمد بن عبد الملك بن مسعود  

ابن  1173ه/ 569الدينوري)ت  الواحد  عبد  بن  محمد  جعفر  أبي  والقاضي  م(، 

الشافعي)ت  البغدادي،  في  (64)م(1189ه/ 585الصباغ  له  نائباً  والده  عينه  ثم   .

إذ    الحكم والقضاء في والشهادة عنده،  الشهود  بتقديم  ببغداد، وخوله  الخالفة  دار 

للقاضي،   استطاع أبي المعالي إقامة العدل والمساواة بين الناس خالل عمله نائباً 

ثم عاد الى  1173هـ/569فبقى في هذه الوظيفة إلى سنة)  م( إذ خرج فيها للحج 

ة، فعُرض عليه منصب  م(، ووجد إن أباه قد وآفته المني1174هـ/570بغداد سنة )

قاضي للقضاة لكنه لم يلبث أن مرض ومات هو اآلخر ولم يتم له ذلك، اي أنه  

. وقيل انه  (74)م(1174ه/ 570توفى في نفس السنة التي توفى فيها والده اي سنة) 

 .  (84)لما أريد تكليفه لهذا المنصب أبى وتترد أياماً ثم مرض وتوفي

المعا         أبي  أ  من  الرغم  األحاديث  وعلى  من  القليل  روى  قد  الحديثي  لي 

العلم،   عنه  أخذوا  قد  العلم  طلبة  من  العديد  أن  اال  المبكرة،  وفاته  بسبب  النبوية، 

منهم علي بن الحسن بن ابي عيسى الذي سمع منه في مكة المكرمة، وعبد الملك  

البرداني)  الغنائم  أبي  لقاءه  1215ه/612بن أبي محمد بن  الذي سمع منه عند  م( 

. وكان الحديثي من العباد الزهاد المتواضعين الذين كانوا  (94)ي المدينة المنورةف
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يتمتعون بمكانة علمية ومنزلته اجتماعية عالية، إذ كان يخرج من دار والده في  

موكب وأبهة عالية، راكباً فرسه ومرتدياً العمامة الكبيرة والقميص الراقي وكان  

اال أنه إذا دخل منزله الخاص، ترك هذه األبهة  الخدم والوكالء يسيرون بين يديه،  

والفخامة، ويخرج ماشياً على قدميه عليه ثياب قصيرة عادية وعمامة متواضعة  

في   السحور  وقت  الناس  ويوعظ  يُعلم  فكان  بالناس،  فيصلي  السوق  مسجد  ليأتي 

 . وأخيه:  (50)ليالي رمضان المبارك

بن   5 روح  القضاة  قاضي  بن  محمد  علي  أبو  القاضي    ــــ  الحديثي،  احمد 

قبل  1182هـ/578)ت  شهد  إذ  بغداد،  في  العدول  والشهود  القضاة  من  كان  م(، 

أحمد   بن  علي  الحسن  أبي  بغداد  قضاة  قاضي  عند  القضاء  منصب  توليه 

سنة) 1187ه/583الدامغاني)ت  وذلك  أبي  1181هـ/ 577م(  القاضي  وزكاه   م(، 

العباسي) باهلل  المهتدي  بن  محمد  بن  هارون  والقاضي  1188ه/584ت جعفر  م( 

البغدادي)ت  كردي  بن  علي  بن  احمد  البقاء  أبي  ثم  (51)م(1218ه/ 615المعمر   .

الـقضاء في باب األزج البقاء احمد بن علي  (25)تولى  ابي  القاضي  وذلك من قبل 

 .  (53)بن كردي

 م(  1161هـ/557ثالثا : أسرة المؤيد اآللوسي ) 

القرى التابعة لمدينة حديثة، لم تنقل  أسرة علمية أصلها من قرية آلوس، احدى     

 لنا كتب التاريخ والتراجم سوى اثنين من أبناء هذه األسرة وهم:  

األديب  1 اآللوسي  محمد  بن  علي  بن  محمد  بن  بن عطاف  المؤيد  سعيد  أبو  ــــ 

وغيره1161هـ/ 557الشاعر)ت  البغدادي  النجار  ابن  ذكره  عطاف  (54)م(،  باسم 

آلوس   بقرية  سعيد  أبي  ولد  اسمه.  وليس  لقبه  هو  المؤيد  ان  الى  فأشاروا 

الخليفة  1585ه/494سنة)  أيام  بغداد  الى  رحل  ثم  الدجيل  ناحية  في  ونشأ  م( 

باهلل)  المسترشد  ــــ  1118هـ/ 512العباسي  بخدمة  1134هـ/529م  واتصل  م( 

السلجوقي ملكشاه  بن  محمد  بن  مسعود  ولم(55)السلطان  المقتفي  .  الخالفة  تولى  ا 
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م(، يذكر أن أبي سعيد اآللوسي أخذ  1160ه/ 555م ـــــ  1135ه/  530ألمر هللا) 

يتطاول على الخليفة الجديد ويقذف فيه وفي اصحابه كالماً ال يليق بمكانته كخليفة  

في سجنه   لبث  إذ  السجن،  في  وأودع  فقبض  المقتفي  الخليفة  به  فأمر  للمسلمين، 

مدة الخليفة المذكور، إذ لم يخرج اال في خالفة المستنجد    عشر سنين، اي طول 

سنة) الزنزانة  (56)م(1160ه/ 555باهلل  لظلمة  السجن  في  بصرة  اآللوسي  ففقد   .

التي كان مسجوناً فيها، بعدها ترك بغداد راحالً الى مدينة الموصل التي أقام اقام  

 .  (57)م(1161هـ/ 557فيها إلى ان توفي سنة)

يب      ما  المقتفي  وعلى  الخليفة  بين  ما  الخالف  وراء  كان  الذي  السبب  أن  دو 

السجن هو قرب   في  األخير  ايداع  الى  أدت  والتي  اآللوسي،  أبي سعيد  واألديب 

إذ دفعته وأغرته هذه   بالسلطان مسعود السلجوقي  الى السالجقة وعالقته  األخير 

ن هذه الفترة شهدت  العالقة والمكانة من النيل من الخليفة العباسي، إذ ال ننسى بأ

مواقف عباسية وعراقية صارمة ضد الوجود السلجوقي في بغداد، كما ُعرف عن  

ترجم   ما  منها  والذي  الوجود  لهذا  مقاومة  الخلفاء  أشد  من  كان  المقتفي  الخليفة 

 عملياً مثل أيداع اآللوسي في السجن ثمنا لعالقته وخدمته للسالطين السالجقة. 

الش        من  االلوسي  الهجاء  كان  فيه  أكثر  شعر(  وله)ديوان  المشهورين،  عراء 

في  (58)والغزل قوله  شعره  فمن  راقي،  شعري  ونظم  حسن  بأسلوب  ويتمتع   .

 وصف القلم: 

 ومثقف يغني ويغني دائماً            في طـــور الميــــــــعاد واالبـــعاد            

 . (59)سلت من االغماءقلم يفل الجيش وهو عرموم           والبيض ما         

ترفع قدره وأثرى  ))في كتابه الخريدة    (60)يقول عنه العماد الكاتب االصبهاني     

حاله ونفق شعره، وكان له قبول حسن وأقتنى أمالكاً وعقاراً وُكثر رياشة وُحسن  

((معاشه ثم عثر به الدهر عثرة ضعف منها انتعاشه ...
 . وأبنه : (61)
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ن المؤيد بن محمد بن علي بن احمد اآللوسي، الشاعر،  ـــ ابو المظفر محمد ب   2

روى عن أبيه شيئاً من شعره، كما سمع من القاضي أبي المحاسن عمر بن علي  

الدمشقي)ت  القرشي  في  (62)م(1179ه/ 575الخضر  أنشدها  جميلة  أبيات  له   .

 مسجد والده أبي سعيد اآللوسي قال فيها: 

ً         انا ابن من شرفت علماً خالئقه            فراح متزراً بالمجــد متشجـــــا

 أم الحجا بجنين قط ما حملت            من بعده وإنا الفضل مــا نضجا        

 .(63)إن كنت نوراً فنَبٌت من سحابته        أو كنت ناراً فذاك الزند قد قدحا       

 م( 1239هـ/ 637م ـــــ 1201هـ/ 598رابعا : أسرة سالمة الهيتي)

ذاع           والفضل،  بالعلم  أبنائها  ُعرف  هيت،  مدينة  من  مشهورة  علمية  أسرة 

صيتهم في العديد من مدن وحواضر الدولة العربية اإلسالمية مثل مصر وبغداد 

 والموصل. أما ابرز علماؤهم هم: 

بأبن    1 المعروف  المقرئ  الهيتي،  سالم  بن  سالمة  بن  نصر هللا  المعالي  أبو  ـــ 

، رحل وجاب العديد من المدن والحواضر االسالمية طلباً  م(1201هـ/598حبان)

الزمن من  مدة  الموصل  ثم سكن  والمعرفة،  أمثال  (64)للعلم  مشايخها  من  فسمع   .

الكروخي   القاسم  أبي  بن  عبدهللا  بن  الملك  عبد  الفتح  أبي 

الفقيه  1153ه/ 548الهروي)ت  منهم  كثر  ببغداد مشايخ  مكوثه  عند  كما سمع  م(، 

محم الفضل  األرموي)ت أبي  عمر  بن  الكرم  1152ه/ 547د  أبي  والمقرئ  م( 

البغدادي)ت  الشهرزوري  ابن  أحمد  بن  الحسن  بن  م(  1155ه/ 550المبارك 

مشايخه من  العلمية  االجازات  من  العديد  على  حصل  له  (65)واقرأنهم،  كانت   .

 ً . ومن الطلبة الذين روى عن  (66)أمالك خاصة في مدينة هيت لكنه ابتاعها جميعا

ال المستوفي  أبي  بأبن  المعروف  اللخمي  أحمد  بن  المبارك  الكاتب  الهيتي،  معالي 
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. وكذلك الضياء بن أحمد بن عبدالرحمن المقدسي  (67) صاحب كتاب)تاريخ اربل(

 .   (68)وأقرانهم

السماع         صحيح  كان  إذ  الثقات،  الصالحين  الشيوخ  من  روى  (69)وهو   .

الحديث في الموصل وفي بغداد وفي أربل بكتاب الترمذي الذي سمعه عن شيخه  

النصف من  (70)الكروخي ليلة  في  يقرأ  كان  أنه  فيذكر  العباد،  الزهاد  . وكان من 

يريحها أن  دون  قدميه  على  كاملة وهو واقفاً  نهاية عمره  (71)شعبان ختمة  . وفي 

.  (72)م(1201هـ/ 598وفي فيها سنة )ترك الموصل وعاد إلى مدينته األم هيت وت 

 وأخيه :  

الهيتي)ت   2 سالم  بن  سالمة  بن  منصور  الفتح  أبو  سكن  1215هـ/612ـــ  م(، 

بكر   أبي  أمثال  العلم وذلك  أجازوه  الذين  المشايخ  من  بها عدداً  مدة وسمع  بغداد 

البغدادي)ت  الزاغوني  بابن  المعروف  عبيدهللا  بن  م(  1157ه/ 552محمد 

صبح من المحدثين المشهورين في عصره، إذ حدث باإلجازة عن  . فأ (73)وأقرانه

الهيتي الدين  نصر  المعالي  أبي  أخيه  ومشايخ  مشايخه  أكثر  (74)بعض  وكان   .

 .  (75)مجالسه التي يقيمها لرواية الحديث النبوي الشريف في الموصل وهيت 

الهيتي،    3 سالم  بن  سالمة  بن  نصر هللا  المعالي  أبي  بن  نصر هللا  الفتح  أبو  ـــ 

الشاعر)ت  الشافعي،  الدين  يوم  1239هـ/ 637معين  ولد  مصر،  يسكن  كان  م( 

سنة) للملوك  1179هـ/575عاشوراء  المادحين  الشعراء  من  وهو  م(، 

بمصر و(76)والوزراء اإلسكندرية  مدينة  إلى  مرة  ذات  قدم  انه  يذكر  يمدح  .  أخذ 

رؤساءها وأكابر مسؤوليها، منهم المعروف بابن الدوري الذي مدحه بقصيدة كان  

 مطلها:  

 أثرى الحبيب لطول مدة بعده             يدري بما القيته من بعــده            

 واذا قنى فيــه مرارة صده        فلقد كسى جسمي الضنى لفراقه             
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 .  (77)الدموع وطالما          ألصقته عند الوداع لخــدهقد خددت خدي           

 م( 1251هـ/649م ــــ  1202هـ/599خامسا : أسرة وهبان الحديثي )

بحديثة        أيضاً  تعرف  والتي  حديثة،  مدينة  من  أصلها  مشهورة  علمية  أسرة 

النورة، اشتهر أبنائها بعلوم متنوعة مثل الفقه واألدب والحديث ومنهم من اشتهر  

من   العديد  في  صيتهم  وذاع  وفضلهم  بعلمهم  اشتهروا  والموسيقى،  الطب  بعلوم 

ودمشق ومرو وخوارزم بغداد  مثل  اإلسالمية  والحواضر  هذه  (78)المدن  تُنسب   .

األسرة الى وهبان بن رومي بن سلمان بن محمد بن سلمان بن صالح بن محمد  

 .  ومن أبرز علماء هذه األسرة : (79)بن وهبان السلمي

الحدثاني  1 الحديثي  السلمي  وهبان  بن  هللا  هبة  بن  نفيس  جعفر  أبو  .  (80)ـــ 

البزوري)ت  بأبن  الذهبي1202هـ/599المعروف  عنه  يقول   ، (81)م( 
من  )) وهو 

. رحل أبي جعفر الى بغداد وأقام بها إلى  (( الحديثة، قلعة حصينة على الفرات ...

.  (82)ان توفي، إذ قرأ بالروايات على الشيخ المبارك بن الحسن بن الشهرزوري

العباسي   طراد  بن  محمد  الحسن  أبي  النقيب  منهم  آخرين،  مشايخ  من  سمع  كما 

م(، وأبي عبدهللا محمد بن محمد بن أحمد السالل الوراق  1146ه/ 541الزينبي)ت 

. وكان النفيس شيخاً صالحاً فاضالً، صاحب خلق  (83) م(1146ه/415الكرخي)ت 

الكريم للقرآن  التالوة  كثير  السريرة،  سليم  من  (83)ودين،  عدد  عنه  ورى  سمع   .

 . ( 84)التالمذة، منهم ولده أبي نصر عبد الرحيم بن النفيس

البغدادي    2 الحديثي  وهبان  بن  هللا  هبة  بن  أسعد  بن  محمد  أبو  ـــ 

النفيس من شيخه  1216هـ/ 613البزوري)ت  أخيه  البخاري مع  م(، سمع صحيح 

السجزي)ت  شعيب  بن  عيسى  بن  األول  عبد  الوقت  أخذ  1158ه/ 553أبي  ثم  ه( 

به الحنبلي(85)يحدث  نقطة  ابن  عنه  يقول   .(86)
صحيح)) وسماعه  منه  .  ((سمعت 

صاحب كتاب ذيل تاريخ بغداد للخطيب  (87)وروى عنه أيضاً أبي الحسن الزينبي

 ادي.  البغد 
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ـــ أبو نصر عبد الرحيم بن أبي جعفر النفيس بن هبة هللا بن وهبان الحديثي    3

الحنبلي)ت  معروف،  1221هـ/618البغدادي  وشاعر  وفقيه  محدث  وهو  م(، 

أطنبت كتب التاريخ والطبقات والتراجم في سيرته وفي  الكالم عن فضله وعلمه  

ا  تضاربت  ألهله،  للفخر  مدعاة  فهو  وتواضعه،  مولده  وخلقه  مكان  حول  ألخبار 

وذلك   ببغداد  وترعرع   نشأ  ثم  حديثة  في  ولد  انه  ذكرت  الروايات  فبعض 

بغداد،  (88)  م(1174هـ/570سنة)  في  ولد  انه  الى  أخرى  أشارت مصادر  بينما   .

ولكن هذه المصادر هي متأخرة زمنياً عن المصادر االولى نوعاً ما والتي أكدت  

ن كان مولده فهو عراقي الموطن حديثي األصل،  . وأي (89)الى أنه مولود في حديثة

سمع أبي نصر في حياته العديد من المشايخ منهم أبي السعادات نصر هللا بن عبد  

م( ومسند العراق أبي الفرج عبد المنعم  1187ه/583الرحمن الشيباني القزاز)ت 

. وتفقه على مذهب األمام  ( 89)م(1199ه/ 596بن عبد الوهاب بن سعد البغدادي)ت 

علوم  أ من  تزود  أنه  كما  الخالف،  مسائل  في  ويتكلم  يناقش  وأخذ  بن حنبل  حمد 

 .  (90)األدب من نظم ونثر

ولم يكتف الحديثي بما ناله من العلوم في بغداد فشد رحاله إلى أقطار عدة          

العلوم والمعرفة والسيما علم الحديث، فسمع خلق كثير من   التزود من  من أجل 

والجزي الشام  وراء  علماء  ما  وبالد  وخراسان  وديار مصر  والعراق  الفراتية  رة 

وخوارزم خالل  (91)النهر  وذلك  أيضاً  دمشق  وفي  بغداد  في  يحدث  جلس  ثم   .

. وقد كتب بخطه  (92)رحلته اليها إذ كان حسن الطريقة في االلقاء سهل األسلوب 

و ذكياً  وفقيهاً  ثقة  وحافظاً  النقل  سريع  الخط  مليح  فكان  الكثير،  أديباً  العلم 

 ً  .(93)مفوها

نقل        فقد  الحديثي،  أبي نصر  العالمة  نهاية  تضاربت األخبار والروايات عن 

لنا عنه تلميذه ابن النجار في كتب التراجم والطبقات شيئاً عن آخر أخباره إذ أشار  

مدينة   الى  الحديثي  رحل  علومه،  من  وأفاد  الزمن  من  مدة  رافقه  أن  بعد  انه 

م( واستولوا عليها  1221هـ/ 618لى ان غزاها المغول سنة) خوارزم وأقام فيها إ
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بعد أن عاثوا فيها الخراب والدمار، لكنه لم يبين لنا مصير الشيخ الحديثي خالل  

الغزاة الهرب من سطوة هؤالء  استطاع  أم  قتل  الغزو هل  أن  (94)هذا  في حين   .

خوارزم   على  المغولي  الغزو  ذلك  في  استشهاده  خبر  أكدت  أخرى  مصادر 

 .  (95)م(1121هـ/618سنة) 

ذكرنا آنفا بأن ابي نصر الحديثي كان شاعر معروف، كان من شعره الذي نقله     

 عنه تلميذه أبي علي الحسن بن محمد بن محمد البكري الدمشقي: 

 حـــــاش هلل ان أذل لنــذل             بسؤال يُريق مـاء الُمحيـــــا        

 لئيـــم                يُرتجى وشــــح كفه فيحيا  أارى واقفـــاً بباب         

 . (96)بل أرجي الزمان بالعيش والبشر         أليف العُقار ما دمت حيـا     

الشاعر،    4 السلمي،  وهبان  بن  هبة هللا  بن  النفيس  بن  العزيز  أبو محمد عبد  ـــ 

ث  م( وهو أخو المحد 1251هـ/ 649األديب الطبيب الذي يعرف بشمس العرب)ت 

.  (97)أبي نصر عبد الرحيم الحديثي، سكن دمشق وأقام مدة في المدرسة العزيزة

البيمارستان   في  يعمل  األدوية،  في صناعة  ماهراً  الحديثي طبيباً  أبي محمد  كان 

.  (98)الكبير الواقع في دمشق، إذ كان متردداً ما بين قلعة دمشق وذلك البيمارستان

يحظى باحترام حكام دمشق األيوبيين، ويتمتع   قنوعاً  أنه كان متجمل متعففاً  كما 

شعرة في  يمدحهم  كان  لذلك  عندهم،  خاصة  بالفن  (99)بمنزلة  معرفة  أيضاً  وله   .

العود  على  واللعب  والغناء  اصيبعة(001)والموسيقى  أبي  ابن  ذكر  توفي  (101).  انه 

دمشق  1251هـ/649سنة)  حاكم  أيام  وذلك  الملك  م(  بن  يوسف  الناصر  الملك 

األيوبي)ت  محمد  يقع  1260ه/ 659العزيز  الذي  الفريدس  باب  بظاهر  فدفن  م(، 

على طريق جبل قاسيون الشهير. ولكن مصادر أخرى متأخرة ذكرت أن وفاته  

. واألرجح هو ما ذكره ابن أبي اصيبعة صاحب عيون  (102)م(1225هـ/622سنة) 

 لمصادر التي ناقضت سنة وفاته. األنباء، فكتابه يعد االقدم من ا
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أن             لألسف  ولكن  ووزنه  نظمه  في  جميل  شعر  وهبان  ابن  محمد  وألبي 

بعض قصائده  تعد منقصة في حقه رغم مكانته، إذ كان ينشدها لمصلحة، منها  

بسبب   اياهم  معاتباً  الشام  ملوك  األيوبيين  السالطين  نقد  في  قالها  التي  األبيات 

واإلنعام عليه بالعطاء والمال، وهذا ديدن بعض الشعراء، فهم  مماطلتهم إلكرامه  

 يمدحون بمقدار ما يُكرمون ويذمون ان لم يجدوا لعاعة العطاء، إذ أنشد يقول: 

 وقالوا لم تركت مديح قوم          أقمت على مديحهم سنينا                

 عام ينقصونا    فقلت تغيروا عما عهدنا            وصاروا كل               

 .  (103)وكانوا يُنعمون بغير وعد           فصاروا يُوعدون ويمطلونا               

 الخاتمـــــة

أعالي        العلمية في مدن  أبرز األسر  أحوال  بدراسة  انتهى  الذي  البحث  خلص 

في   اختصارها  يمكن  إذ  النتائج  عدة  على  وآلوس،  وحديثة  هيت  مثل  الفرات، 

 النقاط التالية: 

ـــــ حظيت هيت وحديثة باهتمام خلفاء بني العباس في العصر العباسي المتأخر،  

لدي خاصة  بمكانة  تتمتعا  كانتا  هذه  إذ  ابناء  فيها  بما  المدن  هذه  أبناء  فكان  هم، 

البيوتات موضوع البحث غالبا ما يرحلوا الى بغداد ويشاركوا اخوانهم من علماء  

بغداد نشاطهم العلمي والفكري فضالً عن أعمالهم التي مارسوها في االدارة مثل  

 القضاء والكتابة. 

القضاء، إذ اقترن اسمها    ــــ كان لبعض هذه األسر شهرة وخبرة كبيرة في وظيفة 

باسم هذه الوظيفة المهمة، كأسرة أحمد الحديثي التي اعتلى ابنائها أعلى المناصب  

عينه   الذي  الحديثي  أحمد  بن  روح  طالب  أبي  القضاة  قاضي  أمثال  القضائية، 

 م ( قاضيا للقضاة.  1179ه/ 575م ــــــ 1170ه/ 566الخليفة المستضيء باهلل)
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اثنين منها من مدينة هيت  ـــــ  كان مجموع األ تم جردها هي خمسة،  التي  سر 

وهي من االسر العلمية الجليلة وأسرتين مشهورتين من مدينة حديثة، كما شاركت  

ناحية ألوس اخواتها من مدن اعالي الفرات في هذا الطور االجتماعي إذ قدمت لنا  

 أسرة واحدة وهي من األسر المشهورة أيضاً. 

ي والمادي الذي كان يتلقونه أبناء هذه األسر من أهليهم يعد  ــــ أن الدعم المعنو

من أهم األسباب التي كانت وراء نجاحهم وزيادة نشاطهم العلمي االداري، فهي  

المكانة   هذه  اعطت  إذ  والمسؤولين،  العامة  عند  ومكانة  باحترام  تحظى  بيوتات 

 عدة.   المرموقة لهؤالء األبناء الثقة العالية وأن يبدعوا في مجاالت 

ــــ ومن الجدير بالذكر أن أبناء هذه األسر كانوا يتفاخرون لكونهم ينتسبون الى  

مدنهم األصلية في أعالي الفرات، على الرغم من أن بعضهم لم يولد أو يعيش في  

مدينته األم اال أنه كان يعتز ويتشرف في االنتساب اليها، مثل ما فعل أبي نصر  

يل وعاش ببغداد اال أنه أبا اال ال ينتسب اال لمدينته  أحمد الحديثي الذي ولد في أرب

 األصل حديثة. 

ــــ ان جميع هذه األسر هي ذات أصول عربية، إذ لم نقف على نص صريح يبين  

 لنا أن أحد منها كان من أصول أعجمية. 

ـــ أغلب المشايخ والعلماء الذين تتلمذ على أيديهم أبناء هذه األسر هم من علماء  

كم ويُحدث  بغداد،  يُدرس  هناك  فأخذ  فيها  واستقر  بغداد  الى  رحل  بعضهم  ان  ا 

 ويفتي ويتقلد أعلى المناصب. 

الحديث   طلب  السيما  العلم  طلب  في  الرحلة  في  العلمية  األسر  أبناء  اجتهد  ـــ 

بغداد   مثل  العراق  مدن  الى  رحالهم  يشدوا  كانوا  ما  غالباً  فهم  الشريف،  النبوي 

 مكة المكرمة والمدينة المنورة.  والبصرة وكذلك رحالتهم الى
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والتفسير   واالدب  الفقه  علوم  مثل  بها،  يختصون  كانوا  التي  العلوم  تنوعت  ـــ 

والطب، فضالً عن الحديث النبوي الشريف، إذ تركوا أثراً علميا كبيراً في المدن  

 والحواضر االسالمية التي استقروا بها مثل بغداد ومصر. 

 الهوامش

تلك  (1) تبعد  هي  والتي  بغداد  العاصمة  غرب  الواقعة  العريقة  التاريخية  المدينة 
كم(،  5عنها بحوالي عشرة فراسخ، والواقعة شمال غرب مدينة الفلوجة بحوالي) 

م(،  751ه/134اتخذها الخليفة العباسي األول أبي العباس السفاح عاصمة له سنة) 
تاريخ   يعود  البساتين،  كثيرة  بالسكان،  وآهلة  عامرة  عصر  وهي  إلى  تأسيسها 

الساساني والمواد  637-م  226) االحتالل  للحبوب  مخزناُ  متخذوها  كانوا  إذ  م(، 
خياط)ت  بن  خليفة  عمرو  أبو  خياط،  بن  خليفة  تاريخ،  854ه/ 240الغذائية،  م(، 

ط  العمري،  أكرم  ـــ  2تح:  بيروت  القلم،  ص 1976)دار  ياقوت    411م(،  ؛ 
)دار  2م(، معجم البلدان، ط1231ه/626الحموي، أبو عبدهللا ياقوت بن عبدهللا)ت 

 ؛   257/  1م(، 1995صادر، بيروت ــــ  
 .  421ـــ 5/420ياقوت الحموي، معجم البلدان، ( 2)
 .   392/ 2ياقوت الحموي، معجم البلدان،    (3) 
 .  230/ 2ياقوت الحموي، معجم البلدان،  (  4) 
 .  4/72،  1/246ياقوت الحموي،   ( 5)
والده سعد  وهو عمير بن سعد بن شهي  ( 6) بن عمرو األوسي، صحابي جليل  د 

الشام   جبهة  في  المشهورين  الفتح  قادة  أحد  كان  وعمير  القادسية،  يوم  استشهد 

ودمشق   حمص  على  الخطاب  بن  عمر  الخليفة  واله  الفراتية،  والجزيرة  والروم 

م(، فتوح  892ه/279وكذلك على الجزيرة الفراتية ، البالذري، احمد بن يحيى)ت 

( ـــــ  البلدان،  بيروت  الهاللن  ومكتبة  ص 1988دار  ص 135م(،   ،157  

م(، تاريخ  1347ه/748؛ الذهبي، ابو عبدهللا محمد بن احمد)178، ص 177ص 

)دار الغرب االاسالمي  1االسالم ووفيات المشاهير واالعالم، تح: بشار عواد، ط

 .   189/ 2م(، 2033ــــ 

 .  179البالذري، فتوح البلدان، ( 7)
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 .  179توح البلدان، البالذري، ق ( 8)
 . 179فتوح البلدان،  ( 9)
 . 179البالذري، فتوح البلدان،   (10)
م(، الوافي بالوفيات،  1362ه/764الصفدي، صالح الدين خليل بن ايبك)ت (  11)

  6م(،  2000تح: احمد األرناؤوط وتركي مصطفى، )دار احياء التراث، بيروت  
/91    . 
عبدالق  (12) محمد  ابو  الحنفي،  الدين  محمد)ت محي  بن  م(،  1373ه/ 775ادر 

  2/355الجواهر المضية في طبقات الحنفية، )مير محمد كتب خانه ــ كراتشي(،  
  . 
بن علي)ت (  13) الفرج عبدالرحمن  ابو  الجوزي،  المنتظم  1200ه/597ابن  م(، 

تح: محمد ومصطفى عبدالقادر عطا، ط  االمم والملوك،  تاريخ  الكتب  1في  )دار 
 .   668/ 11؛ الذهبي، تاريخ االسالم،   28/ 18(، م1992العلمية، بيروت ــ  

المنظم،    ( 14) الجوزي،  االسالم،    28/ 18ابن  تاريخ  الذهبي،  ؛    668/ 11؛ 
 .   6/91الصفدي، الوافي،  

 .    11/668الذهبي، تاريخ االسالم،   (15)
 .   218/ 2محي الدين الحنفي، الجواهر المضية،  (16)
 .   668/ 11؛ الذهبي، تاريخ االسالم،   28/ 18ابن الجوزي، المنتظم،  (17)
 .    28/ 18ابن الجوزي، المنتظم،  (18)
سعيد)ت   (19) بن  محمد  عبدهللا  أبو  الدبيثي،  تاريخ  1239هـ/637ابن  ذيل  م(، 

ط عواد،  بشار  تح:  السالم،  ــــــ  1مدينة  االسالمي  العرب  م(،  2006)دار 
2 /133  . 
؛ محي الدين الحنفي، الجواهر المضية،    133/ 2، ذيل تاريخ،  ابن الدبيثي  (20)
2 /136   . 
 .   133/ 2ابن الدبيثي، ذيل تاريخ،   (21)
 .   136/ 2محي الدين الحنفي، الجواهر المضية،  (22)
 .    133ابن الديني، ذيل تاريخ،   (23)
  ؛ محي الدين الحنفي، الجواهر المضية،  133/ 2ابن الدبيثي، ذيل تاريخ،    (24)
2 /136   . 
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؛ محي الدين الحنفي، الجواهر المضية،    133/ 2ابن الدبيثي، ذيل تاريخ،    (25)
2 /136   . 
قرب    (26) الشرقي  الجانب  في  دجلة  نهر  على  تقع  بلدة  هي  الموصل:  حديثة 

الزاب األعلى، ويقال أنها كانت قصبة الموصل الموجودة اآلن، ياقوت الحموي،  
 .   230/ 2معجم البلدان،  

م(، االكمال في رفع االرتياب  1082هـ/ 475و نصر علي بن هبة هللا)ت أب  (27)
)دار الكتب العلمية،    1عن المؤتلف والمختلف في األسماء والكنى واالنساب، ط

 .   20/ 3م(،  1990بيروت ـــــــ 
الدين)ت (  28)  تقي  بن  الوهاب  عبد  الدين  الطبقات  1369هـ/ 771تاج  م(، 

)دار حجر للطباعة  2احي وعبد الفتاح الحلو، ط الشافعية الكبرى، تح: محمود الطن
 .  48/ 6م(، 1992والنشر ـــــــ  

 .  101/ 4ذيل تاريخ،   (29)
إربل: وهي مدينة اربيل الحالية تقع شمال العراق، ذكرها ياقوت الحموي  (  30) 

باسم اربل واشار بانها كانت قلعة حصينة ومدينة كبيرة تقع بين زابين وعلى تل  
 .  138/ 1من اعمال الموصل، معجم البلدان، من التراب وتعد 

م(، تاريخ اربل،  1239ه/637ابن المستوفي، المبارك بن أحمد األربلي)ت   ( 31)
 .    208ــــ  207/ 1م(،  1980تح: سامي الصفار، )دار الرشيد، العراق ـــــ 

  775/ 11؛ الذهبي، تاريخ االسالم،    1/208ابن المستوفي، تاريخ اربل،    (32)
 .  48/ 6؛ السبكي، طبقات الشافعية،  7/213لوافي،  ؛الصفدي، ا

 .   7/213؛ الصفدي، الوافي، 11/775الذهبي، تاريخ االسالم،   (33)
اربل،    (34) تاريخ  المستوفي،  االسالم،    209ــــ    208ابن  تاريخ  الذهبي،  ؛ 

11 /775    . 
االسالم،    ( 35) تاريخ  بن    775/ 11الذهبي،  اسماعيل  الفداء  ابو  كثير،  ابن  ؛ 
تح: أحمد عمر ومحمد زينهم، )مكتبة  1372ه/ 774ر)عم الشافعيين،  م(، طبقات 

 .   260م(، 1993الثقافة الدينية ـــــ  
تاريخ،    (36) ذيل  الدبيثي،  االسالم،    3/281ابن  تاريخ  الذهبي،  ؛    440/ 12؛ 

 .   293/  15م(،  2006سير اعالم النبالء، )دار الحديث، القاهرة ـــ 
تا  (37) ذيل  الدبيثي،  االسالم،    3/281ريخ،  ابن  تاريخ  الذهبي،  ؛    440/ 12؛ 

 .   293/  15سير اعالم، 



 جامعة القادسيّة(   -املؤمتر العلمي الدويل الثالث يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية )كليّة الرتبية للبنات   قائع   و 
 

 
 

2022نيسان    19-18عدد خاص بوقائع املؤمتر املنعقد بتاربخ    

 
 

199 

 .   293/  15؛ سير اعالم،   12/440الذهبي، تاريخ االسالم،   (38)
 .  280/ 3ابن الدبيثي، ذيل تاريخ،   (39)
 .  280/ 3ابن الدبيثي، ذيل تاريخ،   (40)
تاريخ،  (  41) ذيل  الدبيثي،  االسالم،    ؛   3/280ابن  تاريخ  ؛    440/ 12الذهبي، 

 .   293/  15سير اعالم، 
 .   293/ 15؛ الذهبي، سير اعالم ،   280/ 3ابن الدبيثي، ذيل تاريخ،  ( 42) 
الدبيثي، ذيل تاريخ،    (43) أبو عبدهللا محمد  4/394ابن  البغدادي،  النجار  ابن  ؛ 

محمود)ت  عبدالقادر،1236ه/ 643بن  مصطفى  تح:  بغداد،  تاريخ  ذيل    1ط   م(، 
 .  112/ 3م(،  1997)دار الكتب العلمية، بيروت ــ 

 .   112/ 3؛ ابن النجار، ذيل تاريخ،  394/ 4ابن الدبيثي، ذيل تاريخ،   (44)
 .  394/ 4ابن الدبيثي، ذيل تاريخ،   (45)
 .  394/ 4ابن الدبيثي، ذيل تاريخ،   (46)
؛    359/ 2اربل،  ؛ ابن المستوفي، تاريخ  101/ 4ابن الدبيثي، ذيل تاريخ،    ( 47)

 . 293/ 15م(،  2006الذهبي، سير اعالم النبالء، )دار الحديث، القاهرة ـــ 
 .   2/359؛ ابن المستوفي، تاريخ اربل،   101/ 4ابن الدبيثي، ذيل تاريخ،   (48)
؛    359/  2؛ ابن المسوفي، تاريخ اربل،    4/101ابن الدبيثي، ذيل تاريخ،    (49)

 .  110/ 19الصفدي، الوافي،  
 .   19/110؛ الصفدي، الوافي،  293/ 15ذهبي، سير اعالم،  ال (50)
 .   2/359؛ ابن المستوفي، تاريخ اربل،   102/ 4ابن الدبيثي، ذيل تاريخ،   (51)
 .   293/ 15الذهبي، سير اعالم،   (52)
 .  335/ 1ابن الدبيثي، ذيل تاريخ،   (53)
بغداد، تضم م  (54) حال  باب االزج: محلة كبيرة ذات أسواق كثيرة تقع شرقي 

عدة كل واحدة منها تشبه المدينة الكبيرة، ينسب اليها الكثير من العلماء ويعرفون  
 .  168/ 1باالزجي، ياقوت الحموي، معجم البلدان،  

 .  339/ 1ابن الدبيثي، ذيل تاريخ،   (55)
تاريخ بغداد،    ( 56) الدمشقي)ت    186/ 2ذيل  الدين بن محمود  ؛ الزركلي، خير 

 .   237/  4للماليين ــ بالت(،م(، )دار العلم 1976ه/ 1396
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ط   (57) عباس،  احسان  تح:  االدباء،  معجم  الحموي،  الغرب  1ياقوت  )دار 

ـــــــ   بيروت  اربل،    2737/ 6م(،  1993االسالمي،  تاريخ  المستوفي،  ابن  ؛ 

محمد)ت    56/ 2 بن  اخمد  العباس  ابو  خلكان،  ابن  وفيات  1282ه/ 681؛  م(، 

  5/346ن عباس، )دار صادر ــ بيروت(،  االعيان وانباء ابناء الزمان، تح: احسا 

االعالم،   الزركلي،  رضا)ت   4/237؛  بن  عمر  كحالة،  م(،  1987ه/1408؛ 

 .  286/ 6معجم المؤلفين، )دار اخياء التراث العربي، بيروت ــ بالت( ، 

االدباء،    (58) معجم  الحموي،  اربل،    2737/ 6ياقوت  تاريخ  المستوفي،  ابن  ؛ 
اال  56/ 2 وفيات  خلكان،  ابن  االعالم،    347/ 5عيان،  ؛  الزركلي،  ؛    237/ 4؛ 

 .  6/286كحالة، معجم المؤلفين،  
  6/2737؛ ياقوت الحموي، معجم االدباء    60/ 5ابن الدبيثي، ذيل تاريخ،    (59)

 .   12/133؛ الذهبي، تاريخ االسالم،   347/ 5؛ ابن خلكان، وفيات االعيان،  
تاريخ،    ( 60) ذيل  الديثني،  تار  60/ 5ابن  الذهبي،  االسالم،  ؛  ؛    12/133يخ 

)ت  محمد  بن  اسماعيل  واسماء  1978هـ/ 1399البغدادي،  العارفين  هدية  م(، 
ـــــ   المعارف، اسطنبول  ؛    483/ 2م(،  1951المؤلفين وآثار المصنفين، )وكالة 

 .  6/285كحالة، معجم المؤلفين،  
األدباء،    (61) معجم  الحموي،  االعيان،    2737/ 6ياقوت  وفيات  خلكان،  ابن  ؛ 
5 /347  . 
ابو عبدهللا محمد بن محمد بن حامد بن عبد هللا االصبهاني ثم الدمشقي،    ( 62) 

بالكاتب)ت  الحموي،  1202ه/599المعروف  ياقوت  معروف،  وأديب  شاعر  م(، 
 .  6/2623معجم االدباء،  

ابن خلكان، وفيات األعيان،    ؛   186/ 2ابن النجار البغدادي، ذيل تاريخ،    ( 63) 
5 /346  . 
 .  115/ 2ابن الدبيثي، ذيل تاريخ،   (64)
 .  116/ 2ابن الدبيثي، ذيل تاريخ،   (65)
)ت   (66) الغني  عبد  بن  محمد  بكر  أبو  الحنبلي،  نقطة  م(،  1231هـ/ 629ابن 

)دار الكتب العلمية،  1التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد، تح: كمال الحوت، ط
 .   468م(،  1988ـــــ بيروت ـ
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التقييد،    (67) الحنبلي،  نقطة  االكمال  468ابن  كتاب  )تكملة  االكمال،  اكمال  ؛ 
هـ(،  1410)جامعة ام القرى، مكة المكرمة ــــ  1البن ماكوال(، تح: عبد القيوم، ط 

 .  12/1159الذهبي، تاريخ االسالم، 
 .   102/ 1ابن المستوفي، تاريخ اربل،  (68)
 .   101/ 1، تاريخ اربل، ابن المستوفي (69)
 .  1159/ 12؛ الذهبي، تاريخ االسالم،   73/ 5ابن الدبيثي، ذيل تاريخ،   (70)
؛ ابن المستوفي، تاريخ اربل،    459/ 2ابن نقطة الحنبلي، اكمال االكمال،    (71)
1 /598  . 
ابن المستوفي، تاريخ اربل،    ؛  459/ 2ابن نقطة الحنبلي، اكمال االكمال،    (72)
1 /102  . 
 .   102/ 1ابن المستوفي، تاريخ اربل ،   (73)
 .  5/73ابن الدبيثي، ذيل تاريخ ،  (74)
 .   51/ 5ابن الدبيثي، ذيل تاريخ،   (75)
 .   460/ 2ابن نقطة الحنبلي، اكمال االكمال،  (76)
 .   51/ 5ابن الدبيثي، ذيل تاريخ،   (77)
 .   6/ 27؛ الصفدي، الوافي،  14/259،  الذهبي، تاريخ االسالم (78)
 .  27/6الصفدي، الوافي،  (79)
الغربية    (80) الشمالية  الواسعة، حدودها  االسالمي  المشرق  اقاليم  من  خوارزم: 

نواحي الغزية وجنوبيه وشرقيه يتصل باقليم خراسان واقليم ما وراء النهر، تضم  
جيحون، ابن حوقل، محمد    العديد من المدن اكبرها الجرجانية، ويقع في آخر نهر

ــ  977ه/367بن حوقل)ت  بيروت  )دار صادر،  م(،  1938م(، صورة االرض، 
2 /478  . 
 .   27/100الصفدي، الوافي،  (81)
الحنبلي، اكمال االكمال،    (82) نقطة  الدين، محمد بن    2/334ابن  ابن ناصر  ؛ 

وأنسابهم 1438هـ/ 842عبدهللا)  الرواة  أسماء  ضبط  في  المشتبه  توضيح    م(، 
ط العرقسوسي،  محمد  تح:  وكناهم،  ـــــ 1والقابهم  بيروت  الرسالة،  )مؤسسة 

 .   252/ 2م(، 1993
 .  12/1187تاريخ االسالم،    (83)
 .   27/100الصفدي، الوافي،  (84)
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؛ ابن الدبيثي، ذيل    334/ 2،    1/401ابن نقطة الحنبلي، اكمال االكمال،    (85)
االسالم،    5/81تاريخ،   تاريخ  الذهبي،  الوافي،    1187/ 12؛  الصفدي،  ؛ 

 .   252/ 2؛ ابن ناصر الدين، توضيح المشتبه،   100/ 27
اكمال االكمال،    ( 86) الحنبلي،  نقطة  الوافي،    334/ 2،  401/ 1ابن  الصفدي،  ؛ 

27 /100   . 
االكمال،    ( 87) اكمال  الحنبلي،  نقطة  االسالم،    ؛  1/401ابن  تاريخ  الذهبي، 

12 /1188   . 
؛ ابن    215؛ التقييد،    334/ 2،  402/ 1ابن نقطة الحنبلي، اكمال االكمال،    (88)

 . 534/ 20الدبيثي، ذيل تاريخ، 
 .  334/ 2،  402/ 1ابن نفطة الحنبلي، اكمال االكمال،  (89)
 .   363/ 13؛ الذهبي، تاريخ االسالم،  2/534ابن الدبيثي، ذيل تاريخ ،  (90)
 .  545/ 13؛ الذهبي، تاريخ االسالم،   94/ 4ابن الدبيثي، ذيل تاريخ،   (91)
الوافي،    (92) الدين عبدالرحمن    241/ 18الصفدي،  الحنبلي، زين  ؛ ابن رجب 

احمد) سليمان،  1392ه/ 795بن  بن  عبدالرحمن  تح:  الحنابلة،  طبقات  ذيل  م(، 

 .  265ــــــ  3/264م(،  2005)مكتبة العبيكات، الرياض ــ 1ط

االكمال،    (93) اكمال  الحنبلي،  نقطة  ذيل    334/ 2،  42/ 1ابن  الدبيثي،  ابن  ؛ 
  18/241؛ الصفدي، الوافي،    13/545؛ الذهبي، تاريخ االسالم،    94/ 4تاريخ،  

 . 
؛    264/ 3؛ ابن رجب الحنبلي، ذيل طبقات،    241/ 18الصفدي، الوافي،    ( 94)

بن محمد)ت  ابراهيم  اسحاق  ابو  مفلح،  في  م(1479ه/ 884ابن  األرشد  المقصد   ،
ط سليمان،  بن  عبدالرحمن  تح:  أحمد،  االمام  أصحاب  الرشد،  1ذكر  )مكتبة 

 .  113ـــــ   112/ 2م(، 1990الرياض ــ  
االكمال،    (95) اكمال  الحنبلي،  نقطة  المستوفي،    2/334،  402/ 1ابن  ابن  ؛ 

م،  ؛ الذهبي، تاريخ االسال   4/94؛ ابن الدبيثي، ذيل تاريخ،    235/ 1تاريخ اربل،  
الوافي،    545/ 13 الصفدي،  بن    241/ 18؛  قاسم  الفداء  أبو  قطلوبغا،  ابن  ؛ 

مـ(، الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة، تح: شادي آل  1474ه/879قطلوبغا )ت 
 .  334/ 6م(،  2011)مركز النعمان، صنعاء ـــــ  1نعمان، ط 
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ابن رجب الحنبلي، ذيل طبقات الحنابلة،    ؛  4/94ابن الدييثي، ذيل تاريخ،    (96)
بن    266/ 3 الحي  عبد  الفالح  ابو  الحنبلي،  العماد  ابن  ؛ 

محمود  1678هـ/ 1089احمد)ت  تح:  ذهب،  من  اخبار  في  الذهب  شذرات  م(، 
م(،  1986)دار ابن كثير، دمشق ــــــــ    1االرناؤوط وعبد القادر االرناؤوط، ط 

7 /143  . 
 .   18/241؛ الصفدي، الوافي،  234/ 1ربل، ابن المستوفي، تاريخ ا (97)
 .   139/ 16؛ سير اعالم،   13/545الذهبي، تاريخ االسالم،   (98)
  7/43؛ ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب،    112/ 2ابن مفلح، المقصد ،    (99)
 . 
 .   1/235ابن المستوفي، تاريخ اربل ،   ( 100)
 .   18/347وافي، ؛ الصفدي، ال 13/711الذهبي، تاريخ االسالم،   ( 101)
م(، عيون  1269هـ/668ابن ابي اصيبعة، أبو العباس أحمد بن القاسم)ت   ( 102)

ــــــ   بيروت  الحياة،  مكتبة  )دار  رضا،  نزار  تح:  األطياء،  طبقات  في  األنباء 
  347/ 18؛ الصفدي، الوافي،    711/ 13؛ الذهبي  تاريخ االسالم،    739بالت(،  

 . 
 .   18/347؛ الصفدي، الوافي،  13/711الذهبي، تاريخ االسالم،   ( 103)
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 مقدمة 

طرفي   بين  والتفاهم  للتواصل  األساسية  الثمرة  هي  الداللة  أنَّ  فيه  شكَّ  ال  مما 

اً واضحاً ال لبس  الخطاب؛ لذا يسعى المتكلم دائماً إليصال ما يريده إلى   المخاَطب تامَّ

فيه, فيعمد إلى طرائق عدة يحترز بها عن المعاني المحتملة غير المقصودة, من هذه  

الطرائق االحترازية اإلعراب, فهو الفارق بين المعاني؛ لذا خصَّه النحويون بمباحث 

وهو   منه,  انطلقوا  الذي  األساس  على  دراسته  في  واعتمدوا  دراساتهم,  في  وفصول 

الربط بين التركيب والداللة, فلم يدرسوا أشكاالً لفظية فقط, بل درسوا أشكاالً دالة على  

؛ فدرسوا داللة الحركات اإلعرابية على المعاني, فهي تميِّز بين الوظائف النحوية   معان 

المختلفة؛ لما لها من أثر كبير في االحتراز للمعنى المراد ودفع كل معنى محتمل غير  

 مقصود. 

لذا انطلق هذا البحث لبيان أثر اإلعراب في االحتراز للمعنى, وقد تناولت فيه   

في   إليه  الحاجة  بقدر  بل  تفصيالته,  في  الخوض  دون  من  اإلعراب  مفهوم  عن  نبذة 

عن   للمعنى  االحتراز  في  اإلعراب  أثر  عن  حديثاً  البحث  قدَّم  بعدها  البحث,  موضع 

اإلعر وضوح  عدم  مشكالت  من  عدد  عرض  األمثلة  طريق  من  عدد  وعرض  اب, 

غير   المحتملة  المعاني  ودفع  المراد,  للمعنى  االحتراز  في  اإلعراب  أثر  على  الدالة 

 المقصودة, وخلص البحث إلى خاتمة لخصَّت أهم ما ورد فيه. 

 : اإلعراب ، االحتراز ، المعنى  كلمات مفتاحية 

 اإلعراب وأثره في االحتراز للمعنى

 م.د. صباح رحمن دايخ

 مديرية تربية الديوانية
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Introduction 

Undoubtedly, the significance is the main fruit of 

communication and understanding between the two parties 

to the discourse. Therefore, the speaker always strives to 

convey what he wants to the addressee completely, clearly 

and unambiguously. He uses several methods to guard 

against possible unintended meanings. One of these 

precautionary methods is the expression, which is the 

difference between the meanings; Therefore, the 

grammarians singled out topics and chapters in their studies. 

In his study, they relied on the basis from which they 

proceeded, which is the link between structure and 

semantics. They did not study only verbal forms, but rather 

forms indicating meanings. They studied the significance of 

the syntactic movements on the meanings, as they 

distinguish between the different grammatical functions; 

Because it has a significant impact on guarding the intended 

meaning and repelling every possible unintended meaning  .  

Therefore, this research was launched to show the effect of 

parsing on guarding the meaning, and I dealt with it an 

overview of the concept of parsing without going into its 

details, but rather as much as the need for it in the topic of 

the research. Expression, and presented a number of 

examples indicating the effect of parsing in guarding the 

intended meaning, and repelling possible unintended 
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meanings, and the research concluded with a conclusion that 

summarized the most important of what was mentioned in it. 

 مفهوم اإلعراب 

الكثير, فهو   ال نريد الخوض في تفصيالت ما قيل في اإلعراب, فلقد قيل عنه 

يه  الذي  لكن  النحوية,  الدراسة  في  وعالقته  األساس  اإلعراب  مفهوم  بيان  هو  هنا  مُّ 

دة  محّدِ معنوية  عالقة  أنَّها  أم  سطحية؟  عالقة  هي  هل  المختلفة,  النحوية  بالوظائف 

موقعها   يساعد  ال  التي  النحوية  والوظائف  األساليب  تمييز  طريق  عن  المراد  للمعنى 

تتبادل في المواقع نتيجة لجواز   التقديم والتأخير  التركيبي لوحده على بيانها؛ ألنها قد 

فيما بينها في أحوال كثيرة تحّددها ظروف الكالم ومالبساته؟؛ لذا البدَّ من الحديث عن  

في   اإلعراب  أثر  لبيان  المجال  ليتهيَّأ  باختصار؛  بالمعنى  وعالقته  اإلعراب  مفهوم 

 االحتراز للمعنى. 

 اإلعراب لغة 

ه(: "أعرب  395قال ابن فارس )ت    , اإلعراب لغة يعني اإلبانة عما في النفس

الفاعل   في  المعاني  بين  يُفَرق  باإلعراب  ألنَّ  وأوضح...,  بيََّن  إذا  نفسه,  عن  الّرجُل 

 . (1)والمفعول والنفي والتعجب واالستفهام, وسائر أبواب هذا النحو من العلم"

 ً  اإلعراب اصطالحا

اإلعر مفهوم  األساس  يرتبط  د  المحّدِ هو  فالمعنى  بالمعنى,  وثيقاً  ارتباطاً  اب 

للدراسة النحوية؛ فالنحويون في دراستهم للجملة وتحليل أجزائها اعتمدوا اعتماداً كبيراً  

على الربط بين الشكل والمعنى؛ "ألنَّ معنى الجملة يؤخذ من معاني المفردات وشكل  

 .  (2)دة"تركيبها في نمط معين حسب قواعد اللغة المحد 
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من هذا األساس انطلق النحويون في تعريف اإلعراب, فهم قد ربطوا بين الشكل  

قائمة   التركيب  تحليل  في  اعتمدوها  التي  النظرة  ألنَّ  لمفهومه؛  تحديدهم  في  والداللة 

بأنَّه   اإلعراب  فوا  عرَّ لذا  واإلفهام؛  الفهم  إلى  تؤدي  فائدة  من  منه  يتحصَّل  ما  على 

المعان أباه, وشكر سعيدا  "اإلبانة عن  أكرم سعيد  إذا سمعت  أنك  أال ترى  باأللفاظ؛  ي 

َشْرجا   الكالم  المفعول, ولو كان  الفاعل من  أحدهما ونصب اآلخر  أبوه, علمت برفع 

 .                                       (3)واحدا الستبهم أحدهما من صاحبه"

غال  في  تتبيَّن  ال  متنوعة  كثيرة  معان  على  باإلعراب؛  فالكالم  إالَّ  بها 

فاعلة ومفعولة, ومضافة, ومضافاً   فتكون  المعاني,  تعتورها  لما كانت  فـــ"ــــاألسماء 

المعاني بل كانت مشتركة, ُجعلت  أدلة على هذه  إليها, ولم تكن في صورها وأبنيتها 

حركات اإلعراب فيها تنبئ عن هذه المعاني, فقالوا ضرب زيد عمرا, فدلّوا برفع زيد  

أن الفعل له, وبنصب عمرو على أن الفعل واقع به...وقالوا هذا غالم زيد, فدلوا    على

بخفض زيد على إضافة الغالم إليه, وكذلك سائر المعاني جعلوا هذه الحركات دالئل  

عليها ليتسعوا في كالمهم, ويقدموا الفاعل إن أرادوا ذلك أو المفعول عند الحاجة إلى  

؛ لذا فاإلعراب "هو الفارق بين المعاني  (4)على المعاني"  تقديمه, وتكون الحركات دالة

ُميِّز فاعل من   المتكافِئة في اللفظ, وبه يعرف الخبر الذي هو أصل الكالم, ولواله ما 

ب من استفهام, وال صدر من مصَدر, وال   مفعول, وال مضاف من منعوت, وال تعجُّ

 . (5)نعٌت من تأكيد"

د األول لداللة التركيب هو اإلعراب؛  فالمميِّز األساس لوظائف الكلما  ت, والمحّدِ

فالمعنى الذي يكون في الكلمة عند دخولها في تركيب معيّن يحّدده وضعها في الجملة  

أو فضلةً, ولكّلِ وظيفة حالة إعرابية معينة, فالعُمد حقّها الرفع   من حيث كونها عمدةً 

ولكّل   النصب  حقُّها  والفضالت  به,  خاص  موقع  منها  في  ولكّل   األساس  موقعه  منها   

الجملة في  أساس  موقع  وله  الجر  حقّه  إليه  والمضاف  األحوال (6)الجملة,  وهذه   ,

التقديم والتأخير حسب مقتضيات الخطاب ومالبسات   المتكلم من  اإلعرابية قد أمكنت 

 الكالم. 
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وكذا الحال عند المحدثين, فهم قد ركَّزوا في دراستهم لإلعراب على الربط بين  

ي الشكل والداللة؛ فلم تكن عالمات اإلعراب إشارات لفظية فقط, بل هي إشارات جانب 

المعاني   هي  الوظائف  وهذه  الجملة،  منها  تتألف  التي  الكلمات  وظائــــف  على  دالة 

,  الصرفية، والنحوية, وعلى هذا فاإلعراب "بيان ما للكلمة أو الجملة من وظيفة لغوية

ككونها مسنداً إليه, أو مضافاً إليه, أو فاعالً, أو مفعوالً, أو حاالً,  أو من قيمة نحوية ,  

أو غير ذلك من الوظائف التي تؤديها الكلمات في ثنايا الجمل, وتؤديها الجمل في ثنايا  

عن  (7)الكالم" يُترَجم  المتكلم  لقصد  تبعاً  الجملة  في  الكلمات  وظائف  في  فاالختالف   ,

الك أواخر  حركات  اختالف  المعربةطريق  المعاني  (8)لم  عن  يبين  "اإلعراب  ألنَّ  ؛ 

ويكشف عنها ولواله لكان الكالم مبهماً غير مفهوم وال معلوم فقولك )ما أحسن خالد( 

مثالً يحتمل معاني عدة وال يتضح المعنى المقصود إال باإلعراب, فإن قلت )ما أحسَن  

( خالٌد( كنت نافياً, وإن قلت )ما أحسَن خالداً( كنت متعجب اً, وإن قلت )ما أحسُن خالد 

 . (8)كنت مستفهماً"

القرينة,    هذه  وجود  تعذُّر  مع  أما  المراد,  المعنى  على  دالة  قرينة  فاإلعراب 

السائد كقولنا: ضرَب عيسى   بالترتيب  الرتبة, أي: االلتزام  للمعنى هو  د  المحّدِ فالبديل 

م فاعالً؛   لعدم وجود القرينة الدالة وهي  موسى, ففي هذه الحال البدَّ من اعتبار المتقّدِ

اإلعرابية ظهور  (9)العالمة  لتعذُّر  هنا  "الضرورةُ  هو  الحكم  هذا  إلى  قاد  والذي  ؛ 

اإلعراب فيهما, ولو ظهر اإلعراُب فيهما, أو في أحدهما, أو ُوجدت قَرينةٌ معنويةٌ أو  

فظهوُر   زيٌد.  عيسى  ضرَب  نحُو:  والتأخير,  بالتقديم  االتّساعُ  جاز  في  لفظيةٌ,  الرفع 

 .(01))زيد( عّرفك أن )عيسى( مفعوٌل, ولم يظهر فيه اإلعراُب"

 أثر اإلعراب في االحتراز للمعنى 

التركيب   في  األلفاظ  لداللة  األساس  د  المحّدِ هو  اإلعراب  أنَّ  سبق  مما  تبيَّن 

بنى   إلى  تفضي  اإلعرابية  "فاألحكام  وتمييزها؛  النحوية  للوظائف  بيانه  عن  الناتجة 

مج الناقص وأشكال  من  التاّم  بها  فيعرف  واألقوال  الكالم  ضروب  إليها  ترجع  دة  رَّ
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الفاسد" من  كل  (11)والصحيح  لوظيفة  المحددة  السمة  هي  اإلعرابية  "العالمة  ألنَّ  ؛ 

 , أو غير ذلك. (21)عنصر في التركيب سواء كان فاعالً أو مفعوالً"

الدال واضحة  غير  التراكيب  يجعل  قد  اإلعراب  غياب  فإنَّ  قد  لذا  أو  تماماً,  لة 

تكون محتملة ألكثر من معنى؛ وسنعرض لعدد من مشكالت عدم وضوح اإلعراب, ثم  

 بيان أثر اإلعراب في دفع االحتماالت غير المقصودة والتنصيص على المعنى المراد.

 مشكالت عدم وضوح اإلعراب

 من  ال شكَّ في أنَّ الهدف األساس من إطالق أي تركيب هو التواصل الذي البدَّ  

ه إليه, لذا كان اإلعراب أهمَّ تلك المحددات  أن يقوم على فهم المخاَطب للخطاب الموجَّ

التي   باأللفاظ  المسند متحكماً  المختلفة على نحو يجعل  النحوية  "الوظائف  بين  للتمييز 

أثره" في  من  (31)تظهر  الكثير  في  كبيراً  مشكالً  اإلعرابية  العالمة  غياب  يعدُّ  لذا  ؛ 

يفتح مجاالً واسعاً للتأويالت والتقديرات التي قد تكون غير مقصودة أصالً,    التراكيب, 

 أو بعيدة عن مراد المتكلِّم في رسالته اللغوية. 

العالمة   غياب  بسبب  اإلعراب  أوجه  بتعدُّد  يتعلَّق  ما  منها  كثيرة,  ذلك  وأمثلة 

في   كما  المعنى,  احتماالت  تعدُّد  إلى  بالنتيجة  يؤدي  الذي  األوجه  اإلعرابية,  تعدُّد 

 . (41)الم ذلك الكتاب ال ريب فيه هًدى للمتقين"اإلعرابية في قوله تعالى: "

وسبب تعدُّد أوجه اإلعراب في لفظتي )ذلك, هدى( في اآلية الكريمة هو غياب  

العالمة اإلعرابية مما فتح مجاالً للتأويل وتعدُّد االحتماالت, فقد أجاز الفراء الرفع في  

ذلك على ثالثة وجوه, يقول: "إذا أردت بــ)ــالكتاب( أن يكون نعتاً    لفظة )هدى( ووجه

لــ)ــذلك( كان الُهَدى في موضع رفع ألنَّه خبر لــ)ـذلك(؛ كأنك قلت: ذلك هًدى ال شّك 

فيه. وإن جعلت )الريَب فيِه( خبره رفعت أيضاً )ُهًدى( تجعله تابعاً لموضع )ال ريَب 

وهذا مبارك, وهذا من صفته كذا وكذا. وفيه وجه ثالث    فيِه(...كأنه قال: وهذا كتاب,

 .(51) من الرفع: إن شئت رفعته على االستئناف لتمام ما قبله"
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أيضاً, الرفع  فيها  الزجاج  من    وأجاز  رفعاً  يكون موضعه  أن  "يجوز  يقول:  إذ 

جهات: إحداها أن يكون خبراً بعد خبر  كأنه قال: هذا ذلك الكتاب هدى, أي قد جمع أنَّه  

جمع   قد  أنه  تريد  حامض,  حلٌو  هذا  تقول:  كما  هًدى  وأنَّه  به  وعدوا  الذي  الكتاب 

الكال تم  لما  كأنه  على إضمار هو,  يكون رفعه  أن  فقيل:  الطَّعمين, ويجوز  ذلك م  الم 

ذلك الكتاب ال  قيل: هو هدى. ويجوز أن يكون رفعه على قولك:      الكتاب ال ريب فيه

فيه  كأنك قلت: ذلك الكتاب حقًّا, ألن ال شك فيه بمعنى حق ثّم قال بعد ذلك:  ريب فيه  

 .(16)"هًدى للمتقين 

ما ورد  ولم يتوقف التقدير على تقدير الرفع, بل تجاوز ذلك إلى تقدير النصب, ك

لــ)ـذلك(  خبراً  )الكتاب(  تجعل  فأن  الوجهين  أحد  في  النصب  ا  "أمَّ بقوله:  الفراء  عند 

فتنصب )هًدى( على القطع؛ ألن )هًدى( نكرة اتصلت بمعرفة قد تّم خبرها فنصبتها؛  

ألن النكرة ال تكون دليالً على معرفة. وإن شئت نصبت )هًدى( على القطع من الهاء  

 . (71)ك قلت: ال شك فيه هادياً"التي في )فيه(؛ كأن

من وجهين   "نصبه  يقول:  إذ  أيضاً,  النصب  تقدير  من  الزجاج  عند  ورد  وكما 

أحُدهما أن يكون منصوباً على الحال من قولك: القرآن ذلك الكتاب هدى, ويجوز أن  

فيه   ال شك  قولك  من  حاالً  فيكون  هدايته  حال  في  فيه  ريَب  بقولك: ال  انتصب  يكون 

 .(81)هادياً"

واضح مما سبق تعدُّد االحتماالت في تقدير الوضع اإلعرابي الذي قاد بالنتيجة   

يصعب  لذا  اآلخر؛  عن  مغايراً  معنًى  يُنتُج  تقدير  فكلُّ  المعنى,  احتماالت  تعدُّد  إلى 

العالمة   وضوح  عدم  عن  ناتجة  احتماالت  هكذا  وجود  مع  المراد  إلى  الوصول 

ركيب لغياب القرينة الدالة على المعنى القصود, فلو  اإلعرابية, فلم يُحسم أمر داللة الت

أمكن ظهور العالمة ألمكن تحديد المراد, أو على األقل تحجيم عدد االحتماالت غير  

 المقصودة.  
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في   اإلعرابي  الوضع  تحديد  في  باالختالف  يتعلق  ما  األخرى  المشكالت  ومن 

هو الحال في االختالف  عدد من األلفاظ التي يجوز فيها أكثر من وجه إعرابي, كما  

والقمر قدرناه منازل حتى عاد  في قراءة )القمر(, بين الرفع والنصب في قوله تعالى: "

 . (19)كالعرجون القديم"

فقد "قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وأبو جعفر برفعه على أنه مبتدأ خبره جملة  

والشمُس  وهي قوله )قدرناه والجملة االسمية معطوفة على الجملة االسمية التي قبلها  

يفسره    (02)تجري( لفعل محذوف  به  أنه مفعول  القمر على  بنصب  السبعة  باقي  وقرأ 

المذكور أي وقدرنا القمر قدرناه منازل وتكون هذه الجملة الفعلية معطوفة على الجملة  

 .(12)"تجري لمستقر لها( الفعلية التي قبلها وهي جملة )

تقدير   فعلى  المعنى,  توجيه  في  اإلعرابية  العالمة  أثر  التقدير  هذا  من  يتَّضح 

الرفع اتَّجه المعنى اتجاهاً معيناً, وعلى تقدير النصب اتَّجه المعنى اتجاهاً آخر يختلف  

 . عن االتجاه األول

لذا فإنَّ عدم وضوح اإلعراب قد يسبب مشكالت عدة تتعلَّق بالمعنى, منها تعدُّد 

االت؛ وعلى هذا يتَّضح أنَّ الهدف األساس من اإلعراب هو بيان المعاني على  االحتم

من   للكثير  د  المحّدِ فهو  النحوية؛  الوظائف  صعيد  وعلى  األساليب,  معاني  صعيد 

الوظائف النحوية كالفاعلية والمفعولية والوصفية والحالية وغيرها؛ ألنَّها وإن كانت لها  

ه المواقع هي مواقع غالبة ال الزمة, فيجوز التقديم  مواقع معينة في التركيب, لكن هذ 

لذا  المخاَطب؛  إلى  إيصاله  يريد  وما  المتكلم,  لقصد  تبعاً  كثيرة  أحوال  في  والتأخير 

"فالحديث عن تبادل المواقع داخل التركيب هو حديث عن بنية فرعية خضعت لتغيير  

 . (22)رتبي"
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 المقصودة أثر اإلعراب في التنصيص على الداللة 

الوسيلة   لذا  فهو  المعنى؛  أنَّ لإلعراب أهمية كبيرة في تحديد  اتضح مما سبق 

عدم   الناتجة عن  المقصودة  غير  االحتماالت  ودفع  المراد  للمعنى  لالحتراز  األساسية 

عن   لإلبانة  يكون  أن  اإلعراب,  في  فـــ"ــاألصل  اإلعرابية؛  الحالة  وضوح 

غ الجملة  كانت  إذا  أعربت المعاني...فإنه  فإن  عدة  معاني  احتملت  اإلعراب,  من  فاًل 

, فــــ"ــلو قلت: "ما أحسَن زيداً!" لكنت متعجباً, ولو قلت: "ما أحسَن  (32)تعين معناها"

؟" كنت مستفهماً عن أي شيء منه َحَسن.   زيٌد" لكنت نافياً, ولو قلت: "ما أحسُن زيد 

بالنفي, التعجب  اللتبس  المواضع  هذه  في  تعرب  لم  واشتبهت   فلو  باالستفهام,  والنفي 

, ولو قلت: "ال رجٌل في الدار (24)هذه المعاني بعضها ببعض, وإزالة االلتباس واجب" 

بالرفع فهذا يحتمل نفي الجنس والوحدة فإن قلت "ال رجَل في الدار" بالفتح تعين نفي  

 . (52)الجنس"

ص على المعنى المراد من المتكلِّم لي  تحقَّق فهم المخاَطب  فالعالمة اإلعرابية تنّصِ

وال يحتمل في نفسه احتماالت غير مقصودة؛ فهي "إشارة منطوقة أو مكتوبة تعبر عن  

تقرير منشئ الكالم للعالقة بين معاني المفردات حسب ما يريد, ثم إن تلك العالمات 

منشئ   أرادها  التي  العالقات  تلك  على  والقارئ  السامع  تدل  نفسه  الوقت  في  هي 

 . (62)الكالم"

يتضح أثر االحتراز باإلعراب في عدد من التراكيب التي تجوز فيها أكثر من  و

حالة إعرابية حسب النظام النحوي, لكن يقع االختيار على وجه إعرابي محدَّد احترازاً 

كثيرة ذلك  وأمثلة  المقصودة,  غير  األخرى  للمعاني  ودفعاً  المراد,  منها  (72)للمعنى   ,

ف )كّل(,  لفظة  في  النصب  "اختيار  تعالى:  قوله  بقدر"ي  خلقناه  شيء  كلَّ  ،    (82)إنا 

قد خلق "كل شيء مقدًَّرا محكًما مرتَّبًا على حسب ما  سبحانه وتعالى  والمعنى أنَّ الله

 . (29)اقتضته الحكمة. أو مقّدًرا مكتوبًا في اللوح"
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  ) في اآلية الكريمة,  وقد اتَّضح هذا المعنى نتيجة اختيار النصب في لفظة )كلَّ

ا في أشباهها   ا يجوز فيها أكثر من وجه إعرابي, لكنَّ المختار فيها النصب, أمَّ فهي ممَّ

)ت  السيرافي  قال  الرفع,  قول  368فالمختار  أن  تزعمون  فأنتم  قائٌل:  قال  "فإْن  ه(: 

كلّمتُ  زيٌد  )إنّي  اختير  القائل:  فلم  الخبر,  في موضع  الرفع, ألنّه جملة  فيه  االختيار  هُ( 

باالختيار؟" أولى  تعالى  هللا  وكالم  خلقناه(  شيء   كلَّ  )إنّا  في:  ويعلِّل (03)النصب   ,

النصب  في  أّن  "الجواب  بقوله:  أشباهها,  خالف  على  فيها  النصب  اختيار  السيرافي 

المعنى   ذلك  يوجد  على معنى ال  داللةً  )إنّا  هاهنا  قلت:  إذا  أنك  فذلك  الرفع؛  في حالة 

يوجب   فهو  بقدر,  خلقناه  شيء  كل  خلقنا  إنَّ  فتقديره:  بقدر(,  خلقناه  شيء  كلَّ  خلقنا 

العموم؛ ألنه إذا قال إنا خلقنا كل شيء فقد عمَّ, وإذا رفع فقال: ُكلُّ شيء خلقناه بقدر,  

لكل,    فليس فيه عموم؛ ألنه يجوز أن نجعل )خلقناه( نعتاً لشيء, ويكون )بقدر( خبراً 

وال تكون فيه داللة لفظه على خلق األشياء كلها, بل تكون فيه داللة على أن ما خلق  

 .(31)منها خلقه بقدر"

  ) )كلَّ تعالى  ف"ــقوله  للمعنى,  احترازاً  يجوز  ما  بين  من  النصب  اختيار  فكان 

بالرفع الحت جاءت  ولو  بقدر,  كلَّ شيء  خلقنا  إنَّا  معناه  تكون  بالنصب  أن  المعنى  مل 

كان   خلقناه  الذي  الشيء  إنَّ  المعنى  فيكون  لكل  خبراً  و)بقدر(  لشيء  صفة  )خلقناه( 

وإنَّما خلقها غيره سبحانه" يخلقها هللا,  لم  أشياء  الكون  أن في  ذلك  ,  (23)بقدر. ومعنى 

لذلك اختير النصب هنا احترازاً للمعنى المراد ودفعاً لما يحتمل في ذهن المخاَطب من  

معان  محتملة غير مقصودة, وليصل المعنى إليه تاماً واضحاً ال يحتمل التأويل؛ ليتحقَّق  

 التفاهم والتواصل. 

غير   لالحتماالت  ودفعاً  المراد  للمعنى  احترازاً  جاءت  هنا  اإلعرابية  فالحركة 

فيها,   لبس  ال  واضحة  المخاَطب  إلى  رسالته  تصل  أن  يريد  فالمتكلِّم  المقصودة؛ 

أكان حضورا  فــ"ــالمرس سواء  الخطاب,  إنتاج  عند  المرسل  ذهن  في  حاضر  إليه  ل 

عينيا, أم استحضارا ذهنيا, وهذا الشخوص أو االستحضار للمرسل إليه, هو ما يسهم  

في حركية الخطاب, بل يسهم في قدرة المرسل التنويعية, ويمنحه أفقاً لممارسة اختيار  
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دائماً إلى االحتراز للمعنى المراد, ودفع أّي  ؛ لذا يسعى المتكلِّم  (33)استراتيجية خطابه"

بذلك   فيراعي  محتمل,  داللي  الخطاب  لبس  من  الغرض  لتحقيق  ويتكلَّم  المقام,  سياق 

المخاَطب  مع  والتواصل  اإلفهام  أهّمها  (43)وهو  من  عّدة,  أساليب  لذلك  فيستعمل   ,

 االحتراز باإلعراب. 

ألم تَر أّن هللا أنزل  قوله تعالى: "ومن األمثلة أيضاً الرفع في لفظة )فتصبُح(, في 

 . (53)"من السماء ماًء فتصبُح األرض مخضرةً إّن هللا لطيف خبير 

ألنَّ   المقصود؛  غير  لالحتمال  ودفعاً  المراد,  للمعنى  احترازاً  جاء  هنا  فالرفع 

له   فما  قلت:  "فإن  الزمخشري:  يقول  مراد,  ما هو  إلى عكس  بالمعنى  يذهب  النصب 

باً لالستفهام؟ قلت: لو نصب ألعطى ما هو عكس الغرض؛ ألنَّ  رفع ولم ينصب جوا

معناه إثبات االخضرار, فينقلب بالنصب إلى نفي االخضرار, مثاله أن تقول لصاحبك:  

فيه, وإن   تفريطه  فأنت ناف لشكره شاك  إن نصبته  فتشكر:  أنعمت عليك  أني  تر  ألم 

 . (63)رفعته فأنت مثبت للشكر"

يتَّضح من ذلك أنَّ الضبط اإلعرابي ألّي كلمة في التركيب ما هو إالَّ أثر لبيان  

داللة التركيب والتنصيص عليها, ودفع ما سواها من دالالت غير مقصودة؛ فالمعنى  

التركيبي "هو أصل اإلعراب وأساسه وسببه, فالفاعل يضبط بعالمة الرفع ألنه فاعل  

 . (73)يقاع الفعل"أي ألن منشئ الكالم أسند إليه إ 

(, في قوله تعالى: " وكلَّ شيء  ومن األمثلة أيضاً, اختيار النصب في لفظة )كلَّ

 . (83)"أحصيناه في إمام مبين

احترازاً   النصب  المختار هو  لكن  إعرابي,  أكثر من وجه  فيها  يجوز  ا  ممَّ فهي 

ولواله  المراد,  المعنى  إلى  أوصل  قد  اإلعرابي  الوجه  فهذا  المراد,  الحتمل    للمعنى 

( "على معنى أحصى كل شيء, ولو   الكالم معاني أخرى غير مقصودة, فنصب )كلَّ

قالها بالرفع الحتمل معنى آخر ال يصح أن يراد وهو أن يكون كل شيء أحصاه أثبته  
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محصاة   قسمين  على  األشياء  فتكون  كذلك,  فليس  يحصه  لم  الذي  أما  مبين  إمام  في 

 .  (93)وغير محصاة وهذا ال يصح"

المعاني  فال ودفع  المراد,  للمعنى  االحتراز  في  األساس  هي  هنا  اإلعرابية  حالة 

األخرى غير المقصودة, فلو كانت لفظة )كل( مرفوعة, التَّجه الكالم إلى معنى آخر  

غير مراد, فـــ"ــال ريب أن معنى الجملة ينصرف على ضوء كل إعراب وجهة تبتعد 

كثيراً"  أو  قليالً  ابتعاداً  األخرى  يقلها  (04)عن  ولم  بالنصب  فقالها  لذلك  "احتاط  لذا  ؛ 

, مراعاة لحال المخاَطب ليصل المعنى  (41)بالرفع لئال يقع في النفس االحتمال اآلخر"

اً ال لبس فيه؛ لــ"ــأن الكالم لن يكون مفيداً وال الخبر مؤدياً غرضه مالم   المراد إليه تامَّ

؛ (42)المخاطب موقع االكتفاء والقبول"يكن حال المخاطب ملحوظاً ليقع الكالم في نفس  

يريده   ما  إيصال  يستطيع  بكالمه حتى  المحيطة  األمور  مراعاة جميع  للمتكلِّم  البدَّ  لذا 

اً واضحاً ال لبس فيه, فيحقِّق بذلك الغرض من الكالم, وهو التواصل,   إلى المخاَطب تامَّ

القدر   المتكلِّم على  يتكلّم  العامة للخطاب أن  المبادئ  الذي يضمن تحقيق الغرض فمن 

 .  (43)ويدفع اللبس

المعاني   ودفع  المراد,  للمعنى  االحتراز  في  اإلعراب  أثر  يتَّضح  سبق  ا  ممَّ

ي   المحتملة غير المقصودة, فاإلعراب يبين عن المعاني ويكشفها للمخاَطب؛ "وإنما سّمِ

عرابية هي  , فالحركة اإل (44)المعرب معرباً, ألن اإلعراب إبانة المعنى والكشف عنه"

المعنى يمثّل "النتيجة المرجوة من كل نص أو رسالة, وهو خالصة ما  دليل معنًى, و

وهذا "المعنى تحكمه ضوابط لغوية وتداولية لتتعيّن  ,  (54)يود المرسل أن ينقله للمتلقي"

الحركة اإلعرابية  (64)الداللة من ورائه" الضوابط  لذا البدَّ من  , ومن هذه  ما  ؛  "بيان 

من   الجملة  تحويل  عناصر  من  عنصراً  تعد  فهي  داللية,  قيمة  من  اإلعرابية  للحركة 

معنى إلى معنى آخر من غير أن نقرنها بعمل عامل, فلم يكن العربي الذي كان يتكلم  

لغته سليقة يعرف عامالً وال معموالً...وإنما كان يعبر عن معنى في نفسه بكيفية نطق  

ى آخر في ذهنه, فنهتدي نحن السامعين إلى المعنى في ذهنه بما  يغيرها لتعبر عن معن 

هو ماثل أمامنا منطوقاً أو مكتوباً, فالحركة هنا مرتبطة بمعنى غير المعنى الذي كانت 
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"جعلت عالمات اإلعراب أعالماً  ؛ لذلك  (74)تؤديه الكلمة في الجملة بحركتها األخرى"

الترك  يصبح  غيابها  وعند  وظيفية,  معان  واحدة"على  رتبة  على  جامداً  فكل  (84)يب   ,

يكون   ما  ومنها  الكالم,  في  عمدة  يكون  ما  منها  مختلفة  وظائف  على  يشتمل  تركيب 

فــ"ــالمعنى الذي يكون في  فضلة, ولكل وظيفة حركة إعرابية خاصة تحمل داللتها؛  

والخبر,   االسم يحّدده وضعه في الجملة إذا كان عمدة أو فضلة, فالعُمد: الفاعل والمبتدأ

الحركات,   أخف  وهي  الفتحة,  وأشباهها  المفاعيل  وهي:  وللفضالت  الضمة,  حقها 

 . (94)وللمضاف إليه الكسرة"

على   دالالت  هي  بل  لفظية,  إشارات  مجرد  تكون  ال  اإلعرابية  فالحركات 

وتدفع  المتكلم,  يقصدها  التي  للتركيب  العامة  الداللة  د  تحّدِ مختلفة  نحوية  وظائف 

األ القراءات االحتماالت  فيه  تتعدَّد  قد  فالتركيب  التركيب؛  يحتملها  التي  خرى 

؛ لذا يحترز المتكلِّم للمعنى المراد على وفق متطلبات المقام, فيأتي بما  (05)والتأويالت 

إلى   تفضي  التي  المقصودة  غير  االحتماالت  ويدفع  التواصل,  ز  ويعّزِ المعنى  يحفظ 

 منها االحتراز باإلعراب. قراءات مختلفة, ويكون ذلك بعدَّة طرائق, 

 خاتمة البحث

يمثل المعنى الهدف األساس للتواصل بين المتكلّم والمخاَطب, وهذا المعنى قد ال  

يصل إلى المخاطب بشكله المطلوب؛ لذا يعمد المتكلم إلى االحتراز بعدة طرائق, منها  

يرتبط   اإلعراب  أنَّ  البحث  في  تبيَّن  وقد  باإلعراب,  بالداللة,  االحتراز  وثيقاً  ارتباطاً 

النحوية   الوظائف  تمييز  طريق  عن  التركيب  في  اللفظة  لداللة  األساس  د  المحّدِ فهو 

للكلمات خصوصاً في أحوال التبادل في المواقع نتيجة التقديم والتأخير فيها الذي يعمد 

تمل  إليه المتكلِّم في أحوال معينة تقتضي ذلك, فالكالم مع عدم وضوح اإلعراب قد يح

الداللة   إلى  الوصول  وعدم  التأويالت  تعدُّد  إلى  يؤدي  ا  ممَّ متعددة,  إعرابية  وجوهاً 

 المقصودة. 
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المعاني   ودفع  المراد,  للمعنى  االحتراز  في  اإلعراب  أهمية  تظهر  ذلك  من 

النحوية   األمثلة  من  عدد  طريق عرض  عن  ذلك  تبيَّن  وقد  المقصودة,  غير  المحتملة 

فيها   ظهر  التي  فعالمات  والقرآنية  هذا  وعلى  للمعنى؛  االحتراز  في  اإلعراب  أثر 

اإلعراب ليست رموزاً لفظية فقط, بل هي إشارات داللية على معان  يقصدها المتكلم,  

 ويريد عن طريقها إفهام المخاَطب بمقصود كالمه.  

 هوامش البحث

اللغـــة1) مقـاييـــس  فــارس ت)  , (  بن  الســـالم محمد  395أحمــد  تح: عبد  ه(, 

 . 300-4/299: هـــارون 

 .  490األسس المعرفية والمنهجية للخطاب النحوي العربي, د.فؤاد بوعلي:  ( 2)

الخصائص,  3) ت) (  جني  بن  عثمان  الفتح  وينظر:  35/ 1:  ه( 392أبو  أسرار  , 

, وهمع  31ه(: 577ت)العربية, عبد الرحمن بن محمد بن عبيد هللا األنباري  

 . 40هـ(:  911الهوامع في شرح جمع الجوامع, جالل الدين السيوطي )ت 

 . 70-69هـ(:  337( اإليضاح في علل النحو, أبو القاسم الزجاجي ت) 4)

( الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كالمها, أحمد بن  5)

 . 75هـ(:  395زكريا الرازي اللغوي )ت 

شرح الرضي على الكافية, رضي الدين محمد بن الحسن االستراباذي  ( ينظر:  6)

, وموضوعات في نظرية النحو العربي, دراسات موازنة  56/ 1:  ه( 686)ت 

 . 109بين القديم والحديث, د.زهير غازي زاهد: 
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 . 72( في النحو العربي نقد وتوجيه, د. مهدي المخزومي: 7)

 . 105:  ( ينظر: موضوعات في نظرية النحو العربي 8)

 . 27( الجملة العربية والمعنى, د.فاضل صالح السامرائي: 9)

والداللة  10) النحو  ينظر:  النحوي(  المعنى  لدراسة  د.محمد  -مدخل  الداللي, 

 . 118:  حماسة عبد اللطيف

الموصلي    (11) بن يعيش  بن علي  يعيش  البقاء  أبو  للزمخشري,  المفّصل  شرح 

 . 28ة والمعنى:  , وينظر: الجملة العربي 1/197: ه( 643ت)

العربية  12) النحوية  النظرية  في  الخطاب  تحليل  أصول  النص,  (  نحو  تأسيس 

 . 1/254:  محمد الشاوش 

 . 534( األسس المعرفية والمنهجية للخطاب النحوي العربي: 13)

( منهج المدونة المغلقة مباحث تأسيسية لتفسير القرآن بالقرآن, د.حسن عبد  14)

 . 83الغني األسدي:  

 . 2, 1بقرة:  ( ال15)

, وينظر:  11هـ(:  207( معاني القرآن, أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء )ت 16)

 . 115اإلعراب والمعنى في القرآن الكريم, د. محمد أحمد خضير: 
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هـ(:  311أبو إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج )ت   ( معاني القرآن وإعرابه, 17)

70 . 

 . 12( معاني القرآن: 18)

 . 70( معاني القرآن وإعرابه:  19)

 . 39( يس:  20)

 . 38( يس:  21)

 . 558( النحو القرآني قواعد وشواهد, د. جميل أحمد ظفر:  22)

 . 534( األسس المعرفية والمنهجية للخطاب النحوي العربي: 23)

 . 31/ 1حو, د. فاضل صالح السامرائي:  ( معاني الن24)

 . 31/ 1, وينظر: معاني النحو: 34( أسرار العربية: 25)

 . 17( الجملة العربية والمعنى: 26)

( أصالة اإلعراب وداللته على المعاني في القرآن الكريم واللغة العربية, د.  27)

 . 139محمد حسن حسن جبل:  
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, والمسافة بين  45,  44العربية والمعنى:  ( ينظر على سبيل المثال: الجملة  28)

بحوث في التفكير النحوي التحليل اللغوي,    التنظير النحوي والتطبيق اللغوي

 . 195-187: أ.د.خليل أحمد عمايرة 

 . 49( القمر:  29)

التأويل,  30) في وجوه  األقاويل  وعيون  التنزيل  حقائق غوامض  الكشاف عن   )

 . 664/ 5هــ(:  538الزمخشري ت) جار هللا  أبو القاسم محمود بن عمر 

 . 8-7/ 2( شرح كتاب سيبويه, أبو سعيد السيرافي:  31)

سيبويه:  32) كتاب  شرح  محمد  2/7-8(  والتنوير,  التحرير  تفسير  وينظر:   ,

 . 32/ 1, ومعاني النحو:  218/ 27الطاهر ابن عاشور:  

 . 32/ 1( معاني النحو:  33)

  عبد الهادي بن ظافر الشهري  ( استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية, 34)

  :48 . 

 . 99:  محمد محمد يونس علي( ينظر: مدخل إلى اللسانيات, 35)

 . 63( الحج: 36)

 . 35/ 1, وينظر: معاني النحو:  4/209( الكشاف:  37)

 . 139( أصالة اإلعراب وداللته على المعنى: 38)
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 . 12( يس:  39)

 .ِ 17( الجملة العربية والمعنى: 40)

 . 185المسافة بين التنظير النحوي والتطبيق اللغوي:  ( 41)

 . 124( نفسه: 42)

 . 242في النحو العربي نقد وتوجيه:  (43)

د.أسعد  (  44) والداللة,  النحو  في  دراسة  سيبويه  كتاب  في  الحال  سياق  ينظر: 

 . 100-99, ومدخل إلى اللسانيات:  13خلف العوادي:  

 . 56/ 1( شرح كافية ابن الحاجب:  45)

المعنى خارج النص أثر السياق في تحديد دالالت الخطاب, فاطمة الشيدي:    (46)

6 . 

اللغة  47) أسئلة  الثقافة  (  في  اللسانيات  من  قرن  نصف  اللسانيات حصيلة  أسئلة 

 . 170: العربية, د.حافظ إسماعيلي علوي

 . 195( المسافة بين التنظير النحوي والتطبيق اللغوي:  48)

 . 537جية للطاب النحوي العربي:  ( األسس المعرفية والمنه49)
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العربي:  50) النحو  نظرية  في  موضوعات  ابن  109(  كافية  شرح  وينظر:   ,

 . 56/ 1الحاجب:  

الوظيــفــة  (  51) في  دراســـة  العربية  اللغة  وخصــائص  الخطـاب  ينظر: 

المتوكل:   د.أحمد  والنمط,  باتريك  77والبنــيــة  الخطاب,  تحليل  ومعجم   ,

 . 36غنو: شارودو, دومنيك من 

 روافد البحث

 . القرآن الكريم   

أسئلة اللغة أسئلة اللسانيات حصيلة نصف قرن من اللسانيات في الثقافة   ❖
ط العناتي,  أحمد  د.وليد  علوي,  إسماعيلي  د.حافظ  الدار  1العربية,   ,

 م. 2009-ه 1430العربية للعلوم ناشرون, بيروت, لبنان,  

الخطاب  ❖ ظافر    استراتيجيات  بن  الهادي  عبد  تداولية,  لغوية  مقاربة 
 م. 2004ليبيا,   -, دار الكتب الوطنية, بنغازي1الشهري, ط

ه(,  577أسرار العربية, عبد الرحمن بن محمد بن عبيد هللا األنباري )ت  ❖
ط  الدين,  شمس  حسين  محمد  وتحقيق:  العلمية,  1دراسة  الكتب  دار   ,

 م. 1997-ه 1418لبنان,  -بيروت 

,  1ية والمنهجية للخطاب النحوي العربي, د.فؤاد بوعلي, طاألسس المعرف ❖
 م.  2011-ه1432األردن,   -عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع, عّمان

أصالة اإلعراب وداللته على المعاني في القرآن الكريم واللغة العربية, د.   ❖
 مصر, )د.ت(. -محمد حسن حسن جبل, البربري للطباعة الحديثة, بسيون

تحلي ❖ العربية أصول  النحوية  النظرية  في  الخطاب  النص,    ل  نحو  تأسيس 
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, كلية اآلداب منّوبة باالشتراك مع المؤسسة العربية  1محمد الشاوش, ط
 م. 2001-ه1421للتوزيع, تونس,  

مكتبة   ❖ خضير,  أحمد  محمد  د.  الكريم,  القرآن  في  والمعنى  اإلعراب 
 مصر, )د.ت(. -األنجلو المصرية, القاهرة

الزجاجي )ت اإليضاح في علل   ❖ القاسم  أبو  د.مازن  337النحو,  تح:  هـ(, 
 م. 1979-هـ1399, دار النفائس, بيروت, 3المبارك, ط

والتنوير ❖ التحرير  التونسية  تفسير  الدار  عاشور,  ابن  الطاهر  محمد   ,
 م. 1984للنشر, تونس,  

د.فاضل ❖ والمعنى,  العربية  ط  الجملة  السامرائي,  الفكر,  2صالح  دار   ,
 م. 2009-هـ1430األردن,  -عّمان

)ت  ❖ جني  بن  عثمان  الفتح  أبو  علي  392الخصائص,  محمد  تح:  ه(, 
 م. 2010, عالم الكتب للطباعة والنشر, بيروت, 2النجار, ط 

والبنيــة   ❖ الوظيــفة  في  دراسة  العربية  اللغة  وخصــائص  الخطاب 
الدار العربية للعــلوم ناشرون, بيروت,    , 1والنمـــط, د.أحمد المتوكل, ط

 م. 2010-ه1431لبنان,  

سيبويه  ❖ كتاب  في  الحال  خلف    سياق  أسعد  والداللة,  النحو  في  دراسة 
ط عّمان1العوادي,  والتوزيع,  للنشر  الحامد  دار  -ه1432األردن,  -, 

 م. 2011

االستراباذي   ❖ الحسن  بن  محمد  الدين  الكافية, رضي  على  الرضي  شرح 
 ت(. -: أحمد السيد أحمد, المكتبة التوقيفية, القاهرة, )د ه(, تح686ت)

شرح كتاب سيبويه, أبو سعيد السيرافي الحسن بن عبد هللا بن المرزبان   ❖
, دار الكتب  1ه(, تحقيق: أحمد حسن مهدلي, وعلي سيد علي, ط 368)ت 

 م. 2008لبنان,  -العلمية, بيروت 
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أبو البقاء يعيش بن علي بن يعيش الموصلي    شرح المفّصل للزمخشري,  ❖
,  1ه(, قّدم له ووضع هوامشه وفهارسه: د.أميل بديع يعقوب, ط 643)ت 

 م. 2001دار الكتب العلمية, بيروت,  

الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كالمها, أحمد   ❖
اللغوي )ت  الرازي  له: 395بن زكريا    هـ(, حققه وضبط نصوصه وقدم 
ط  الطبَّاع,  فاروق  للطباعة  1د.عمر  ثقافية  مؤسسة  المعارف  مكتبة   ,

 م. 1993-ه1414لبنان,  -والنشر, بيروت 

وتوجيه  ❖ نقد  العربي  النحو  طفي  المخزومي,  د.مهدي  الشؤون  2,  دار   ,
 م. 2005الثقافية العامة, بغداد,  

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل,   ❖
هللا )ت جار  الزمخشري  عمر  بن  محمود  القاسم  أبو  تحقيق  هــ( 538    ,

الموجود, وعلي محمد معّوض, ط  عبد  أحمد  ودراسة: عادل  ,  1وتعليق 
 م. 1998-ه 1418مكتبة العبيكان, الرياض,  

يونس علي, ط ❖ اللسانيات, محمد محمد  إلى  الجديد  1مدخل  الكتاب  دار   ,
 م. 2004لبنان, -المتحدة, بيروت 

بحوث في التفكير النحوي    ظير النحوي والتطبيق اللغويالمسافة بين التن ❖
, دار وائل للنشر والتوزيع,  1التحليل اللغوي, أ.د.خليل أحمد عمايرة, ط 

 م. 2004األردن,   -عّمان

الفراء )ت  ❖ زياد  بن  يحيى  أبو زكريا  القرآن,  , عالم  3هـ(, ط 207معاني 
 م. 1983-ه1403لبنان, -الكتب, بيروت 

وإعرابه,  ❖ القرآن  الزجاج    معاني  السري  بن  إبراهيم  إسحاق  أبو 
, عالم الكتب,  1هـ(, شرح وتحقيق: د. عبد الجليل عبده شلبي, ط311)ت 

 م. 1988-ه1408لبنان,  -بيروت 
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السامرائي ❖ صالح  فاضل  د.  النحو,  ط معاني  ناشرون  5,  الفكر  دار   ,
 م. 2011-ه1432األردن,  -وموزعون, عّمان

شارودو ❖ باتريك  الخطاب,  تحليل  عبد  دومي  -معجم  ترجمة:  منغنو,  نيك 
المهيــــري للتــرجمة,    -القادر  الوطني  المركز  الناشر:  حّمادي صـّمود, 

 م. 2008تونــــس,  

فاطمة   ❖ الخطاب,  دالالت  تحديد  في  السياق  أثر  النص  خارج  المعنى 
 م. 2011الشيدي, دار نينوى للطباعة والنشر, دمشق,  

السالم محمد هارون,  ه(, تح: عبد  395مقاييس اللغة, أحمد بن فارس )ت  ❖
 م. 1979دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع, دمشق,  

منهج المدونة المغلقة مباحث تأسيسية لتفسير القرآن بالقرآن, د.حسن عبد   ❖
 م. 2017-ه1439إيران,  -, دار الرافد, قم1الغني األسدي, ط 

القديم   ❖ بين  موازنة  دراسات  العربي  النحو  نظرية  في  موضوعات 
 هـ. 1434, دار الغدير, قم, 1ير غازي زاهد, ط والحديث, د.زه 

القرآني قواعد وشواهد, د. جميل أحمد ظفر, ط  ❖ المكرمة,  2النحو  , مكة 
 م. 1998-ه1418

الداللي, د.محمد حماسة عبد  -مدخل لدراسة المعنى النحوي  النحو والداللة ❖
 م. 2006اللطيف, دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع, القاهرة,  

ه(,  911ي شرح جمع الجوامع, جالل الدين السيوطي )ت همع الهوامع ف ❖
العال سالم مكرم,   أ. عبد السالم محمد هارون, و د.عبد  تحقيق وشرح: 

بيروت  والتوزيع,  والنشر  للطباعة  الرسالة  -ه1413لبنان,  -مؤسسة 
 م. 1992
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 الملخص:

اإلمبراطورية           تاريخ  من  مهمة  بحقبة  التعريف  الى  البحث  هذا  يروم 
والثاني   األول  القرنين  خالل  األحداث،  من  العديد  شهدت  التي  الرومانية، 

وصول   أبرزها   ، المجاالت  مختلف  في  للعرش  الميالدي،  السيفرية  األسرة 
من   ابتداء   ، غاية  193الروماني  الى  على  235م  تداول  التي  الحقبة  وهي  م، 

م(،  211ـ    217( أباطرة على التوالي : سيبتيميوس سيفروس )4حكمها أربعة ) 
( ) 217ـ    211كركال  اإلسكندر سيفيروس )222ـ    217م(ألجابلوس  ـ  222م(، 
 م(. 235
نريد من وراء هذا البحث، إلقاء الضوء على هذه الشخصية ، ودورها في        

تنامت   التي حكمها ،  القصيرة  الرومانية ، فبالرغم من مدة الحكم  اإلمبراطورية 
أركان   توطيد  إعادة  الى  الرامية  والده  سياسة  يتابع  أن  واستطاع  طموحاته 

فق التي  أمالكها  وإعادة  الرومانية،  الفوضى  اإلمبراطورية  مرحلة  وتجاوز  دتها 
 العسكرية.   

اإلمبراطورية الرومانية ، القرن الثالث ، الفوضى العسكرية،    الكلمات المفتاحية: 
 العائلة السيفيرية ، االمبراطور كركال. 

 
Summary: 
      This research aims to define an important era in the 
history of the Roman Empire, which witnessed many 
events, during the first and second centuries AD, in 
various fields, most notably the arrival of the Siberian 
dynasty to the Roman throne, from 193 AD to 235 AD, 
the era in which four (4) Emperors in succession: 

مبراطور كركال وسياسته اإلصالحيةاإل  

الدكتورة نورة مواس   

كلية العلوم اإلنسانية    

، أبو القاسم سعد هللا، الجزائر2جامعة الجزائر   
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Septimius Severus (217 - 211 AD), Caracalla (211 - 217 
AD), Algablos (217 - 222 AD), Alexander Severus (222 - 
235 AD). 
        From behind this research, we want to shed light on 
this character and his role in the Roman Empire. Despite 
the short period of his rule, his ambitions grew and he 
was able to follow his father’s policy aimed at re-
establishing the pillars of the Roman Empire, returning 
its lost properties and overcoming the stage of military 
chaos. 

 مقدمة: 

من         العديد  ،أفرزت  االحداث  من  العديد  الرومانية  اإلمبراطورية  عرفت 
التطورات في المرحلة األولى  واالنعكاسات الحقا ، منها بروز األسرة السيفيرية  

سيفيروس)  سيبتميوس  وصول  بعد  وذلك   الروماني،  العرش  ـ    193واعتالئها 
من  تجاوز    الرومانية على إثر ذلك    فتمكت اإلمبراطوريةم( الى الحكم ،  211

المجاالت   مختلف  في  االسرة  هذه  إنجازات  بفضل  وذلك  الثالث،  القرن  أزمة 
السياسية االجتماعية واالقتصادية والعسكرية، ونحن في موضوعنا هذا نقف عند  
شخصية كركال العظيمة، التي كانت لها جانب واسع أيضا من اإلصالحات التي  

ا نتساءل عن هذه الشخصية المغاربية   ال يزال التاريخ شاهد عليها ؛ وهو ما جعلن
 العظيمة و سياستها اإلصالحية ؟ 

التاريخي         المنهج  منهجين،  على  اعتمدنا  الموضوع  هذا  معالجة  أجل  ومن 
األهداف   من  جملة  تحقيق  قصد  وذلك  الوصفي،  التاريخي  والمنهج  التحليلي، 

وإلقاء الضوء    أبرزها التعريف بهذه الشخصية والوقوف عند أبرز محطات حياته 
 على أهم إصالحاته. 

 
 : ـ شخصية كركال1
 مولده ونشأته:   1ـ 1

*يوم       كراكال  أغسطس  أنطونيوس  أوروليوس  ماركوس  أفريل    04ولد 
دونوم186 لوج  بمدينة  الحالية)   (lugdunum) م،  ــ  ليون*  ،1ـ  كان   (  عندما 
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لوكيوس سيبتيموس  ،  والده سبتيميوس سيفيروس* حاكما في غالة الحقيقي  اسمه 
نسبة  بكراكال  ولقب  الغالي باسيانوس،  اللباس  من  نوع  الذي    (Gaulois) الى 

 (. 2كان يلبسه منذ صغره) 
 

والثقافة،      والجيش  للقوة  محبا  كان  ألبيه،  وشريكا  صديقا  كركال  عكس   نشأ 
ميوالت    شقيقه جيتا* الذي كان محبا للسياسة ومجلس الشيوخ، وهذا االختالف في

المؤامرات  الى  أدى  ديون    *كليهما  يذكر  ما  على  اإلمبراطوري  البيت  داخل 
(، وهو ما  4( النزاع والخالف الذي وسع هوة الصراع بين األخوين)3كاسيوس)

 مهد الطريق لكركال إلعتالء عرش اإلمبراطورية الرومانية . 
 

م للميالد  212 نذ أصبح كركال االمبراطور األوحد لإلمبراطورية الرومانية م     
ما   إطار  في   ، والده  التي جاءت إلتمام تشريعات  بتشريعاته وقوانينه  واشتهر   ،
اإلصالحات   تلك  سياق  في  كراكال  أصدر  وقد  السيفيرية*،  باإلصالحات  يعرف 
اإلمبراطورية   في  األحرار  لكل  الرومانية  المواطنة  حق  بموجبه  يمنح  قرارا 

الجباية والضرائب، خاصة وأن جزءا هاما  الرومانية وذلك لتدعيم تحصيالته في  
ذلك   خالل  من  رغبته  إلى  ،إضافة  المواطنة  بحق  المتمتعين  يخص  كان  منها 
الشيوخ   سلطة  وإضعاف   ، واألثرياء  االرستوقراطيين  كبار  شوكة  كسر  القرار، 
في روما ، فبالرغم من انتمائه العرقي إلى افريقيا إال أن ثقافته وفكره لم يحد عن  

 (. 5لعام للسياسة االستعمارية الرومانية) النطاق ا
 

حكم كراكال بقوة السيف ، فأقيم  له تماثيل في أماكن متعددة، كما أدرج مجلس      
لنا بعض   الدليل على مكانته العظيمة، و تبرز   الشيوخ إسمه بين أسماء االلهة، 
في  المعاصرين  المؤرخين  أحد  كتبه  ما  خالل  من  جليا  وقسوته  قوته    الدراسات 

" كركال:  من   وصف  فضيلة  بأي  يتحل  لم  عروق،  ثالثة  إلى  أنطنيوس  انتسب 
فضائلها ولكنه جمع في نفسه كل عيوبها. فقد أخد من بالد الغال البطش والجبن  
منها أصلة عن   التي  السورية  بالد  والقسوة ومن  الخشونة  افريقيا  ومن  والتقلب. 

 (. 6طريق أمه اخد الدماء) 
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المد        إليقاف  جهود  من  الرومان  االباطرة  بذله  ما  في  جليا  ذلك  ويظهر 
الجرماني الزاحف على حدود اإلمبراطورية، اال ان هجماتهم  في النصف االخير  

مليا في عهد االمبراطور   من القرن الثاني قد ازدادت بشكل متكرر، ويظهر ذلك
والس  الكوادي  و  الماركوني  قبائل  قامت  عندما  بغزو  كركال  الوندال  و  ارماتين 

الحدود الرومانية عند الدانوب االوسط ثم توغلوا في شمالي ايطاليا حتى وصلوا  
أكويليا على رأس البحر االدرياتي، لكن كركال اضطر  الى اجتياز نهر الدانوب  
والحاق الهزيمة بقبائل الكوادي وكان على وشك أن يقسم سيادته مناطق الكوادي  

 (. 7سارماتين ويجعلها واليات تابعة لإلمبراطورية) والماركوماني وال
 
 ـ سياسية االصالحية:  2
 السياسة  الداخلية :  1ـ  2

بدأت االدارة الرومانية في عهد هذا االمبراطور كركال تتكشف عن عيوبها        
االمبراطور   عصر  في  الضرائب  حياة  عن  المصريين  ثورة  فمنذ  الحقيقية. 

المصريون   يشترك  لم  حركة ضد  أغسطس  في  إيجابيا  اشتراكا  الريف  أهل  من 
واليهود،   االسكندرية  أهل  قاصرة على  والثورات  الفتن  الروماني و ظلت  الحكم 
الحكم   وطأة  شدة  احتمال  المصريون  يستطع  لم  الثاني  القرن  منتصف  منذ  اما 
الروماني ونظام الضرائب المرهق وضروب مختلفة من انواع الخدمة  االجبارية  

جانب   االرض  الى  وضريبة  الملح  وضريبة  الرأس  وضريبة  القمح  ضريبة 
 (. 8المتعددة وضرائب التجارة والصناعة و التغدية والنوعية)

 
وتحسين         االراضي  إصالح  على  العمل  في  االولية  االباطرة  جهود  ولكن 

الحالة االقتصادية وحفظ الجيش الروماني الذي ساعد على تلبية رغبات اإلدارة  
كل ذلك كان كفيال باستمرار سير العمل ومنع المصريين من التقصير    الرومانية

أدخلت   المتردية  األوضاع  ولكن  الرومانية،  اإلدارة  نحو  وجباتهم  أداء  في 
اإلمبراطورية في دوامة الفتن والثورات، مثل ثورة اليهود في عهد االمبراطور  

يهتم  األهالي  يقبل  ولم   ، كثيرا  الزراعة  ظروف  فساءت  بأراضيهم  ترجان،  ون 
 .لعلمهم عدم جدوى جهودهم وأن ثمرة أعمالهم ستذهب الى روما دون جدوى
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الجزء األخير من         الرومانية سوء األوضاع في مصر في  اإلدارة  واجهت 
ارسال   المصريون  ،انتهاز  السيئة  الحالة  لهذه  نتيجة  أول  وكانت  الثاني،  القرن 
زعامة   تحت  عنيفة  بثورة  فقاموا  الدانوب،  منطقة  في  للحرب  الرومانية  الحامية 

سنة   ازيدور"  أي172الكاهن"  في  تسقط  االسكندرية  كادت  الثوار) ،  ،  9دي   )
وإلنقاذ الموقف في مصر أرسلت روما قوات من سوريا يقودها الحاكم المسمى  
الحيلة   الى  لجأ  فاصلة  معركة  في  الثوار  يقاتل  أن  من  بدال  لكن   ، "أقيديوس" 

 والتفرقة. بين صفوف الثوار، حتى نجح في استمالة بعضهم. 
 

امتازت فترة حكم اإلمبراطور كركال  بسلسة من الهجمات التي حدثت على        
أصول   من  اقليم  إقامة  مشروع  وأن  خاصة  جدا،  صعب  ردعها  وكان  الدانوب 
جرمانية فيما بعد الدانوب ظل أمنية كومودوس من مهلة على ما يظهر، اال أن  

مصرعه   وكان  المؤمرات،  على  شجع  ـ   31جنونه  األول    192ـيناير  كانون 
،  197إشارة الندالع حرب مدينة جديدة خرج منها منتصرا في ليون في شباط  

 (. 10كما ضاعف من نشاطه الستعادة صورة القوة الرومانية) 
حقق        المشرق  وفي  جديدة،  فعالية  واعطاءه  جيشه  نظام  استعادة  حاول  كما 

إن النتيجة قد تخففت  مقاطعة ما بين النهرين تقدم الجيش الروماني، وفي المقابل ف
الشمالية   افريقيا  في  أما   ، يورك  في  مات  المريض  فاإلمبراطور  بريطانيا،  في 

م استطاع  االمبراطور كركال أن يهزم ألمانيا    213التهدئة قد تمت. وفي خريف  
(، وهو  11في منطقة االلب، ما أتاح له الحصول على مهلة تمت عشرين سنة ) 

 طورية الرومانية. ما عاد باإليجاب على االمبرا
 
 حروبه ضد البرابرة:  2ـ2

 ــ ضد البارثيين: 
حروب         صعبة:  ظروف  مواجهة  في  مجهودا  أوريليوس  ماركوس  بذل 

البارثيين* من جهة، وقبائل الشمال من جهة أخرى وانتشار وباء الطاعون، وما  
يجد   لم  وقت  في  االقتصاد،  في  وتدهور  الرجال  في  ونقص  ذعر  من  سببه 

اإلمبراطورية  االمبرا أمن  عن  الخطر  يرد  جيش  إلعداد  الكافي  المال  طور 
وسالمتها، فكان عليه انتهاج سياسة إصالحية، عمد من ورائها  الى تجنيد العبيد  

 والمرتزقة والمبارزين في الجيش الروماني لتعويض النقص.
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ولما        أرمينيا،  البارثيين  ملك  غزا  حتى  الحكم  يتولى  أن  ماركوس  يكد    لم 

حاول والي مقاطعة "كابادوكيا" الروماني دفع هذا الزحف دفع حياته ثمنا لذلك،  
نهبو   و  الرومانية  الحامية  هزموا  حيث  غربا  سوريا  والية  البارثيون  واجتاح 
الوالية، وبسرعة كلف ماركوس شريكه لوكيوس بمهمة ردع البارثيين وطردهم  

 (. 12من سوريا)
   

م      كان  االخير  أن  من  إعادة  وبالرغم  استطاعوا  الجنراالت  أن  إال   ، تخاذال 
، حيث استطاع الجنرال الروماني الفذ    165-164األمور الى مجراها، في سنة  

ومدينة   سيليوكيا  على  ويستولي  النهرين  بين  ما  بالد  يستعيد  أن  "افيديوس" 
البارثيين)  عاصمة  القوات  13كتيسيفيون  بين  الطاعون  وباء  انتشار  لكن   ،)

فض بعد  الرومانية  خاصة  ـ  والعتاد  الغذاء  ـ  اإلمداد  في  الشديد  النقص  عن  ال 
من   الرومان  عرقل   الذي  األمر  النهرين،  بين  ما  البارثيين   احتالل  محاولة 

 ( 14م ) 166استرجاعها اال في سنة  
 

القصر          ونفائس  أثاث  ببيع  فقام  بشجاعة،  ذلك  قابل  التقي  االمبراطور  ولكن 
الحدود   الى  وشريكه  هو  فانطلق  العبيد،  تجنيد  على   عمل  و  اإلمبراطوري 
ويجليها   القبائل  بطرد  الروماني  الجيش  وبدأ   ، الرومانية  لإلمبراطورية  الشمالية 

أشده القتال على  كان  بينما  اغتصبها  التي  األراضي  فيروس    عن  لوكيوس  سقط 
الشريك إلصابته بأزمة قلبية  تاركا ماركوس وحيدا ، لكن اإلمبراطور الشجاع لم  
القبائل   أدب  تقدمه حتى  في  فاستمر  اختبار،  اعتبره  بل   ، الحدث  هذا  يجزع من 
القبائل   على  انتصاراته  تابع  ثم  والدانوب،  الراين  وراء  ما  الى  الغازية وطردها 

 (.  15القادمين )
 
 مرسوم كركال  ـ2

الصعيد، على           حياديا على هذا  الرومانية  موقف  اإلمبراطورية  تقف  لم 
القول   استطعنا  فان  أخرى،  اعتبارات  من  سلوكها  عليه  انطوى  مما  الرغم 
من   أي  ـ  اإلقليمين  من  الزيادة  مطرد  عدد  على  الرومانية  بالمواطنية  بانعدامها 

خل وقد حصل على هذه المواطنية كل الذين  المغلوبين السابقين ـ  هو نوع من التد 
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التي   روما،  الى  انضموا  قد  بذلك  فهم  الرومانية  بالحضارة  باالحتكاك  رضو 
 . استطاعت توجيه واستخدام ارتقائها االجتماعي وارتقاء أنسالها من بعدها

 
سنة         كل     212وفي  على  بالمواطنية  أنعم  الذي  كركال  مرسوم  كان   م 

المولدين في أرض رومانية باستثناء البرابرة الذين أقاموا أنذك  الرجال االحرار  
الى   التدبير  هذا  مرد  ولعل  خاص،  أدنى  لنظام  وأخضعوا  االمبراطورية،  في 
لكن   استثناء،  دون  الجميع  على  الضرائب  دفع  منها  الهدف  كان  جبائية  أسباب 
لمقاصد  ذلك  بعد  واستجاب  بعيد  زمن  منذ  بدأ  تطور  نهاية  كان    المرسوم 

بإيجاد  16أخرى) الدولة  لعمل  تبسيطا  الرئيسية  المرسوم  نتيجة  كانت  وعليه   )
المواطن   بين  التمييز  عملية  أهميه  من  يعد  ولم  لها،  الخضوع  في  المساواة 

 واألجنبي اال بعد أن يتوطن البرابرة في جماعات منظمة . 
 
ة السياسية،  ويفهم من مصادرنا أن هذا المرسوم بين الفئات المختلفة من الناحي     

روما   في  االمتيازات  ذات  العليا  الطبقات  تجاه  قاسية  بمثابة ضربة  فهو  ثم  ومن 
ثقة   من  وانقاص  المدن،  في  المسيطرة  الطبقة  كبرياء  الى  وإساءة  والواليات 
الواسع شيئا عاديا   التعميم  بهذا  الرومانية  المواطنة  إذ أصبحت  بأنفسهم،  افرادها 

 وشرفا ال قيمة له. 
 
حق  استفا     من  الرومان  مصاف  الى  رفعهم  وراء  من  الجدد  المواطنون  د 

( ، كما  شجع على  تركيز السكان من المزارعين في  17المواطنة الرومانية  ) 
فزاد   السائدة منذ عهد والده سبتيميوس سيفيروس،  السياسة  قالع محصنة، وهي 
وتحس الريف  سكان  من  كثير  وتمدين  رومنة  في  ساعد  ما  القالع   عدد  ين  من 

 مستواهم االجتماعي . 
 

المحاكم         عدد  بزيادة  وذلك  القضاء،  تدعيم  على  كركال  اإلمبراطور  عمل 
القضاة   نظام  إعادة  الحاجة  إلحاح  وتحت  بل  المتزايدة،  الناس  قضايا  في  للفصل 

الرئيسة)  االربعة  المناطق  قضاء  شؤون  إلدارة  نظرة  18األربعة  فكانت   ،  )
( ألن ماركوس  19ن) ماركوس الى السيناتو تختلف عن نظرة اإلمبراطور هادريا

القضايا   يناقش  كان  جلساته،  عند حضور  السيناتو  في  عاديا  نفسه عضو  اعتبر 
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في   المجلس  مشركا  المعضالت  في  أعضاءه  ويستشير  بوضوح  المجلس  داخل 
 المسؤوليات، وهذا ألنه أدرك أهميتهم واعتمد عليهم . 

ين من االغنياء  باإلضافة الى ما سبق عمل كركال على حماية الفقراء المعدوم     
وقت   احتياجاتهم  وتوفير  الفقراء  رعاية  على  االمبراطور  فقد حرص  المتخمين، 
على   وعمل   ، الضرائب  الناس  كواهل  على  يخفف  فكان  االقتصادية،  األزمات 
االدارة   لتحسين  اإليطالية   المقاطعات  في  الماليين  الوظيفيين  عدد  زيادة  

القص20المالية) على  األوصياء  وضع  كما  سن  (،  حتى  البلوغ  من  واأليتام  ر 
 .الخامسة وعشرين تحت اشراف رقابة الدولة خاصة 

 
 الخــــاتــمة 

 
توصلنا    اإلصالحية،  وسياسته  كركال  االمبراطور  لموضوع  دراستنا  خالل  من 

 الى مجموعة من نتائج أهمها : 
الثالث   القرن  في  اإلصالحات  من  جملة  الرومانية  اإلمبراطورية  عرفت  ــ 
رأسها   على  كان  التي  السيفيرية،  باإلصالحات  يعرف  ما  إطار  في   ، الميالدي 

ـ    217م(ألجابلوس ) 217ـ    211(، كركال ) م211ـ    217سيبتيميوس سيفروس ) 
 م(. 235ـ  222م(، اإلسكندر سيفيروس ) 222
 

الجنسية   منح  وأبرزها  سنها،  التي  والمراسم  كركال  اإلمبراطور  قوانين  كانت  ـ 
الرومانية لألحرار في جميع أنحاء االمبراطورية وتشييد حمامات باسمه الزالت  

ع  عن  تشهد  و  إسمه  تحفظ  اآلن،  لحد  خاصة  اثارها   ، الجليلة  وأعماله  ظمته 
 انتصاراته ضد البارثيين . 

 
ــ تميز اإلمبراطور كاراكال بالرحمة والعطف على فئة الفقراء والمحتاجين، حتى  
من   أكسبه محبة وشعبية  ما  الضرائب  االحيان يحررهم من دف  في بعض  كان 

ال على  الحكم وعطفه  في  وانسانيته  وبساطته  لهدوئه  نظرا  الطوائف  فقراء  جميع 
 .وزهده ونفانيه في سبيل الواجب ، وعليه كان محل إعجاب وتقدير من معاصريه 
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المولدين في أرض رومانية    - الرجال االحرار  بالمواطنية على كل  أنعم كركال 
نتيجة   كانت  وعليه  االمبراطورية،  في   أنذك  أقاموا  الذين  البرابرة  باستثناء 

 يجاد المساواة في الخضوع لها. المرسوم الرئيسية تبسيطا لعمل الدولة بإ
 

 الهوامش: 

يجعل نفسه الحاكم الوحيد في سبيل    *    ولد كركال ببالد الغال. ومن أجل  أن 

سنة   جيتا*  الوحيد  اخيه  اغتيال  دبر  في    112ذلك  والدته  ذراعي  في  وهو  م 

منح كراكال حق الرعوية الرومانية لجميع سكان    112سنة    وفي  جناحها الخاص،

الواليات االحرار وكان في الثالثة والعشرين ،اما بخصوص لقبه" كراكال " يذكر  

الثوب الذي كان يرتديه . واألصل في التسمية هو     نه بسبب على فهمي خشيم أ

هو   األخرى،  االلوان  اختلطت معه  مهما  اللون  هذا  وان  )الشرق(  األحمر  اللون 

االثل االثيل لكل ما اشتق من اسمه من اسماء لمسميات ، قمصانا وثيابا حريرية  

لمزيد أنظر: علي  ذات فروة أو بدونها. ،بأكمام او بدون أكمام ، ل  وغير حريرية

المتحدة،   الجديدة  الكتاب  دار  العربية،  والقابهم  األباطرة  هؤالء   . خشيم  فهمي 

، فيليب حتي، تاريخ ليبيا لبنان فلسطين    72الطبعة االولى ،بيروت ،لبنان ، ص  

 . 378. دار الثقافة. بيروت ص 1ج

المدينة    : سميت بـ" مدينة النهرين "ألنها ملتقى نهري الرون والسون، تقع *ليون 

المدرجان    الرومانيان  المسرحان  نجد  األثرية  ليون  وبمدينة   ، فرنسا  وسط  في 

واللذان ال يزاالن يضمان درجات مصنوعة من الخرسانة الصخرية حتى اليوم ،  

 باإلضافة الى مجموعة من المتاحف الجذابة . 

Nelson(E.),L’empire romain Préface de James G.Glanus 

Marabout,2008,23(1 

سيفيروس  *  سبتميوس  باألدق    (Septimius Suarius )لوكيوس  أو 

الكبرى   (Severus)سواريوس   لبدة   " مدينة  في     Liptis magna)  ("  ولد 
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محامي)  146سنة    : أهمها  وظائف  عدة  تولى  ،  Trebonم،  الدولة  لخزانة   )

أنطونيوس   أوريليوس  ماركوس  اإلمبراطور  من  قريبا  جعلته   التي  الوظيفة 

الحصول على عضوية مجلس السينا، ثم منصب   م(، الذي ساعده في 180ـ  161)

م ، ثم أصبح ممثال للعامة في مجلس الشيوخ     170سنة   (Quaestor) الخازن

للعامة  174سنة   نقيبا  ثم   ، للجيوش  177لسنة   (Trebon)(3)م  وقائدا   ،، م 

يذكر ديون كاسيوس، وفي   م( بناء على ما193-191الرومانية في بانونيا العليا ) 

تاريخ    (Carnuntum)مدينة كارنونتوم   وبالضبط في  بانونيا   لمقاطعة  التابعة 

أبريل من عام    الروماني،  193التاسع من  العالم  امبراطورا  على  به  نودي    م 

أنظر:  .Dion Cassius, Histoire romaine , vol ),trad للمزيد 

E.Gros ,V.Boissée , (paris ,1845 1870),  , T . LXXIII,14 

,3 ; Demaeght .L, « Inscriptions inédites de la 

Mauretanie césarienne ,R.S.G.D.,t.16, .1896 PP.404- 

405 ; Sprtianus ( Arlius ), Vie de Septime sévère ,VII- 

guste VIII dans L’Histoire August , trad. M. Nisard, éd. 

Firmin Didot , paris 1855 ; Eutrop(F.), Abregé d’histoire 

romaine , Ltrad .Joseph Hellegouarch , paris, Les belles 

Lettre,2002, VIII , 18 .  

 . 378بيروت ص  يليب حتي، تاريخ ليبيا لبنان فلسطين ج، دار الثقافة، (ف2
كاسيوس، 3 المجلد،2013(ديون  الروماني،  التاريخ  ترجمة مصطفة غطيس،  1( 

 . 122لمغرب، مطبعة الطوبريس للطباعة والنشر، ص طنجة، ا

سمي  211ـ  189*جيتا)   ، سيفيروس  جيتا  سيبتيميوس  بوبليوس  لوكيوس  م(هو 

م   198بروما ، نوديا به قيصرا في    189بجيتا نسبة لجده من ناحية أبيه ولد في  

  19سنة،  ثم كلف بإدارة مقاطعة بريطانيا وهو ال يتجاوز    11وهو ال يتجاوز  

م ، لقب بأغسطس التقي، شارك والده الحكم حيث أولى  208الضبط في  سنة وب 

هذا األخير العناية الكاملة له وذلك لما رأى فيه من  كفاءة  عالية وموهبة كبيرة  
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،مما أدى الى مدخه والثناء عليه ، وبعد موت والده شارك الحكم مع أخيه كركال  

أن  Spartinus,Histoire Augustes ,Vie de caracalaر: ظللمزيد 

pp1-2 

بدأ   أذ  للعيان  الى قبيل وفاة والدهما، لكن مع وفاته برز  * تعود جذور الصراع 

واحتكار  بعضهما  على  للقضاء  وطرق  وسائل  عن  البحث  عند   رحلة  الحكم 

عودتهما الى القصر اإلمبراطوري عدا الى تقسيمه فحصلت األبواب والممرات،  

يلتقيان اال في المناسبات العامة وبحضور   ا تسلم الحراس مواقعهم كما كان ال كم

والدتهما فبعد أن تمت المؤمرات بفتل كل منهما االخر عمل كركال على التصفية  

بالتقرب   الشيوخ  محلس  فقرر  العداوة  هذه  وقف  وقد  جيتا،  النصار  الجسدية 

محالل اإلمبراطورية الرومانية  بالذبائح لاللهة للمزيد أنظر : إدوارد جيبون، اض

، ترجمة محمد أبو درة ، اإلسكندرية مصر الهيئة  1السياسي والحضاري المجلد  

، سيد أحمد على الناصري، تاريخ اإلمبراطورية  130،ض 1997العامة للكتاب ، 

،القاهرة مصر ،دار النهضة العربية    2الرومانية " السياسي والحضاري " المجلد 

 (  130، 1991للنشر والتوزيع، 

Hérodien ,Histoire des empereurs romains ,VI,III(4     
السيفيرية:  نقطة    كانت فترة حكم االمبراطور سبتميوس سيفيروس   *اإلصالحات 

تحول في مصير اإلمبراطورية الرومانية، بعد إرساء قواعد السلطة في أسرته ،  
وتدعيم    ، اإلمبراطورية  على  للحفاظ  وسعهم  في  ما   ، بعده  من  وخلفاؤه  فعمل 
الفرق من مقاطعات   التجنيد، لتصبح غالبية  تغيير سياسة  أسسها، فشملت أعماله 

مبراطورية الرومانية، فضال عن  الدانوب التي ساعدته في الوصول الى عرش اإل
لقديم ، وأحل محلة حرسا  ا  )  Praetorian) Praefectحل الحرس البريتوري

من صفوة   اختارهم  وقد   , المنصب  لهذا  لالنضمام  العاديين  للجنود  يسمح  جديدا 
اإلمبراطورية،   حدود  على  وزعت  للمراقبة،  مراكز  عن  فضال  األقاليم،  جنود 

أنظر:   ,Mesnage (P.J,), Romanisation de l’Afrique للمزيد 
Tunisie, Algérie, Maroc éd.Beauchesne G.(paris 

,1913),p.75. 
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5  ، المعارف  دار  الرومانية  اإلمبراطورية  سقوط  في  رؤية  الحويري  (محمد 
 103القاهرة ص 

 . 378بيروت ص  .دار الثقافة. 1(فيليب حتي تاريخ ليبيا لبنان فلسطين ج 6
 103الحويري .المرجع السابق، ص (محمد 7
ومصر  8 االمبراطوري  النظام  الرومانية.  .اإلمبراطورية  العبادي  (مصطفى 

 141الرومانية .دار المعرفة الجامعية، االسكندرية .ص 

 144 -142(مصطفى العبادي .المرجع السابق، ص 9

ة  10 المتحد  الجديدة  الكتاب  دار   ، الرومانية  اإلمبراطورية  لورو.  باتريك   )

 . 17ص 

 67(حسين الشيخ . الرومان. دار المعارف الجامعية. االسكندرية ص 11

البارثيةن : قوة سياسية وثقافية إيرانية كبرى في ايران القديمة يأتي اسمها من "  

أساكيس " األول من مقاطعة بارثيا ، حيث كان قائدا لمقاطعة " بارني " وأسس  

المي قبل  الثالث  القرن  منتصف  في  الدولة  في  هذه  بارثيا  منطقة  غزا  عندما  الد 

شمال شرق ايران ، اتخذ البارثيون الى حد كبير الفن والعمارة والمعتقدات الدينية  

الثقافات   تشمل  والتي  ثقافيا  متجانسة  غير  إلمبراطورتيهم  الملكية  والشارات 

األعداء   .كان  عصرها  من  األول  النصف  خالل  وغيرها  والهلنستية  الفارسية 

ن هم السلوقين في الغرب والسكوثيين في الشمال ومع ذلك مع توسع  األول للفارثي 

مع   النهاية  وفي   ، أرمينيا  مملكة  مع  صراع  في  الفرثيون  دخل  غربا  فرثيا 

 الجمهورية الرومانية المتأخرة . 

12) Mesnage (P.J,),Op.Cit,80-81, 

13 . الناصري  علي  احمد  السياسي    (سيد  الرومانية  اإلمبراطورية  تاريخ 

 280_ 279.ص 2والحضاري. دار النهضة العربية. الطبعة 
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Mesnage (P.J,),Op.Cit,85-86(14 

 281( سيد احمد علي الناصري .المرجتع السابق ، ص 15

16) Mesnage (P.J,),Op.Cit,80-83, 

Carcopino(J) ,Du droit de citté accordé par les Romains 

aux peuples conquis, de ses(17 effets,extrait des 

annales universitaires de l’Algeri,Alger1915,,pp4-5 

،  1اإلمبراطورية الرومانية االجتماعي واالقتصادي ،ج  روستفتزف ،تاريخ  ( 18

 .  1957ترجمة زكي على ومحمد سليم سالم، مكتبة النهضة المصرية ،القاهرة 

   284.285(   سيد احمد علي الناصري، المرجع السابق ، ص 19

 . 480-479روستوفتزف، المرجع السابق، ص  ( 20
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 الملخص:
و تتبع  البحث  ايران  أظهر  في  الثورة  المصرية ألحداث  االهرام  اهتمام صحيفة 

األحداث  بتدوين  الصحيفة  تلك  أهمية  أثبت  وتفصيلياً  دقيقاً  رصداً  وقدمت  بدايتها،  منذ 
التاريخية، لما قامت به من تغطية عن تطورات االوضاع الداخلية في ايران، واستخدام  

وتابعت الصحيفة تشكيل الحكومات    الشاه محمد رضا لألحكام العرفية لقمع التظاهرات،
في   الثورة  بأن  القارئ  إيهام  وارادت  للثورة،  القيادية  النُخب  ومواقف  االيرانية وخطب 
الدين   رجال  دور  ويأتي  الوطنية،  الجبهة  تقودها  طالبية  شيوعية  ثورة  هي  ايران 

ل تأثيراً  بالمستوى األخير لكن الحقيقة هي عكس ذلك، فأن العامل الديني كان أكثر العوام
للتظاهرات واالضرابات   األساس  المحرك  الخميني  آية هللا  الثورة، ومثلت خطابات  في 
النظام   برؤية  تأثرها  على  يدل  ذلك  الصحيفة  وايهام  والموظفين،  العمال  بها  قام  التي 

 السياسي المصري الرافض للثورة والمساند للشاه. 
 التطورات ، السياسية ، إيران ، صحيفة ، االهرام المصرية   كلمات مفتاحية :

 
Abstract 

The research gives a considerate account on the follow-
up and interest that the Egyptian newspaper Al-Ahram had 
towards the events of the revolution in Iran ever since its 
early beginning. It provided an accurate and detailed 
monitoring that proved the importance of this newspaper in 
recording the historical events due to its thorough coverage of 
the internal developments of Iran, and Shah Muhammad 

شباط  13  - 1978اب  28التطورات السياسية الداخلية في إيران )

( قراءة تاريخية في كتابات صحيفة االهرام المصرية1979  

عدنان عبد الهادي سرحان الخالديم.د.   

أقسام الديوانية -كلية اإلمام الكاظم )ع( للعلوم االسالمية   

adnanabdalhadi@gmail.com 
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Reza's use of martial law to suppress demonstrations. The 
newspaper tracked the formation of Iranian governments and 
the political speeches and stances of the leading elites of the 
revolution. Al-Ahram newspaper wanted to delude the reader 
that the revolution in Iran is a student communist revolution 
led by the National Front. The newspaper also alleged that 
the role of the clergy came last, but the truth was to the 
contrary. The religious factor was the most influential factor in 
the revolution. Ayatollah Khomeini's speeches represented 
the major stimulant for the demonstrations and strikes by 
workers and employees. The newspaper's delusion indicates 
that it was affected by the vision of the Egyptian political 
system, which rejected the revolution and supported the 
Shah . 

 مقـدمــــة: 
االسال الثورة  في  مثلت  حدثت  التي  العالمية  الثورات  أهم  إحدى  ايران  في  مية 

إلى   ايران  الملكي في  السياسي  النظام  تغير  في  اذ حققت نجاحاً  العشرين،  القرن  خالل 
نظام جمهوري اسالمي، وتعود اسباب الثورة إلى مشروع الشاه محمد رضا االصالحي  

للثورة قيادة سياسية تمثلت    الذي يعتمد على تغريب ايران، فضالً عن فساد نظامه، وبرز 
الثورة   وبدأت  الخميني،  هللا  بآية  تمثلت  أهم  دينية  وقيادة  الوطنية،  الجبهة  أعضاء  في 

عام   من  الفساد  بذلك  منددة  وتأسيس    1977بتظاهرات  الشاه  حكم  بإنهاء  وانتهت 
 الجمهورية االسالمية. 

من   العديد  قبل  من  كبير  باهتمام  وتطوراتها  السياسية  األحداث  تلك  حضت 
الصحف   مقدمة  في  االهرام  صحيفة  وكانت  والعالمية  العربية  والمجالت  الصحف 
الصحيفة   الباحث من اجل االطالع على مقاالت  بالثورة، وجهد  أهتمت  التي  المصرية 

(، ومثلت بداية  1979شباط    13-1978آب    28التي تناولت فيها األحداث خالل المدة ) 
شباط    13تشكيل حكومة جعفر شريف امامي، ونهايته في    1978اب    28البحث يوم  

البحث من مقدمة    1979 ن  الجمهورية، وتكوَّ انهاء حكومة شابور بختيار واعالن  يوم 
ومعرفة   االهرام  تأسيس صحيفة  بداية  التمهيد  اختصر  وخاتمة،  محاور  وثالثة  وتمهيد 

ا، ومصادر اخبارها عن الثورة االسالمية االيرانية، وجاء المحور األول  رئيس تحريره
، ودرس المحور  1978تشرين الثاني    6  –اب    28بعنوان حكومة جعفر شريف امامي  
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، وبحث  1978كانون األول    29  –تشرين الثاني    6الثاني حكومة غالم رضا ازهاري  
بختيار   شابور  حكومة  الثالث  األول  31المحور  .  1979شباط    13  -1978  كانون 
( عدد من صحيفة االهرام فضالً عن تعزيزه  70وأعتمد الباحث في كتابة البحث على ) 

 بمصادر عربية ومعربة واجنبية.  
 

 تمهيد 
اسبوعية من        االهرام كصحيفة  تقالتأسست صحيفة  سليم  اللبنانيّين  األخوين   (1)قبل 

  3, وفي  1876آب    15المقيمان في مصر، فصدر العدد األول منها في    (2)وبشارة تقال
الثاني   يومية  1881كانون  صحيفة  إلى  إحدى  (3)تحولت  االهرام  صحيفة  واستمرت   ،

المهمة   العربية  اخبارها،  الصحف  بدقة  واتسمت  الحاضر،  الوقت  وحتى  تأسيسها  منذ 
و والعالمية،  المصرية  السياسية  بالشؤون  كثيراً  الجدير  واهتمت  ومن  االيرانية،  السيما 

  –  1975بالذكر ان رئيس تحريرها خالل مدة البحث هو الكاتب علي حمدي الجمال ) 
1979)(4) . 
اهتمت صحيفة االهرام المصرية كثيراً بالثورة االسالمية االيرانية منذ بداية اندالع       

ت وأخذت  االسالمية،  الجمهورية  اعالن  بعد  حتى  واستمرت  لها  تظاهراتها  خصص 
من   عدد  كل  في  العالم  بأخبار  تختص  التي  الرابعة  الصفحة  وسط  في  كبيرة  عنوانات 
ايران،   في  األحداث  وتطور  ايران،  في  الموقف  )تطورات  المثال  سبيل  وعلى  اعدادها 

 ( العدد  من  بدًء  واخذت  ايران(،  في  33650أحداث  الثاني    27(  تنشر    1979كانون 
وتنشر تتمة الخبر في الصفحة الرابعة. وتستقي االهرام  اخبار الثورة في صفحتها األولى 

اخبارها اما من مراسليها في طهران أو من صحف ومجالت امريكية أو روسية أو من  
 وكاالت دولية أو من راديو طهران أو لقاءات تلفزيونية للمسؤولين في ايران. 

 ( 1978تشرين الثاني   6 –اب  28جعفر شريف امامي ) حكومة المحور األول: 
بهلوي  رضا  محمد  الشاه  حكم  خالل  ايران  مزرية  (  5)شهدت  اقتصادية  حالة 

للشعب االيراني، وازداد األمر سوًء عام  أ الفئات االجتماعية  وهوما    1977ثرت على 
آب   في  بالشاه  اموزيكار  1978دفع  جمشيد  الوزراء  رئيس  من  الطلب  تقديم    ( 6)إلى 

آب   28بتشكيل حكومة، وبالفعل أعلن األخير في   (7)وكلف جعفر شريف امامياستقالته، 
الوزارية  1978 بر  ( 8)تشكيلته  االسالمية  ولخص  الشريعة  احترام  في  حكومته  نامج 

البيروقراطية واطالق   الزراعي ومحاربة  الفساد وزيادة االنتاج  الدين ومكافحة  ورجال 
حكومة   تمثل  بانها  الشاه  وصرح  والشباب،  بالتعليم  واالهتمام  الحزبي،  العمل  حرية 
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منفا من  الخميني  هللا  آية  واعلن  ايران،  في  األحداث  لتهدئة  العرق  اصالحية  في  ه 
الشعب على   في حث  يتواَن  لن  وانه  النظام،  من  افالساً  ذلك  وعّد  للحكومة،  معارضته 

 . (9)التظاهر حتى يتغير النظام
الـ) يقارب  ما  تظاهر  إذ  الشارع  إلى  بالنزول  الشعبي  الفعل  رد  (  4.000جاء 

إلى  ، وتصدت لهم القوات االمنية وهو ما أدى  1978ايلول    1متظاهر بمدينة مشهد في  
( متظاهرين، وعدد من الجرحى، واعلن آية هللا  10مصادمات بينهما، قتل على أثرها )

المدينة   االيراني فرض سيطرته على  الجيش  واستطاع  التظاهرات،  انه وراء  الخميني 
، اال ان ذلك لم يمنع من تجدد التظاهرات، إذ نقلت صحيفة االهرام  (10)بعد تلك األحداث 

االالف عشرات  تظاهر  المصادف    عن  الفطر  عيد  صالة  بعد  طهران  ايلول    4في 
بالهدوء  1978 المسيرات  تلك  واتسمت  امامي،  شريف  جعفر  بحكومة  منددة  بمسيرات 

هللا   آية  ألمر  امتثاالً  الورود  المتظاهرون  له  قدم  الذي  االيراني  الجيش  تأهب  وسط 
 . (11)الخميني

ايلول    7علنت في  وجدت المعارضة ان التظاهرات لم تعد وسيلة ضغط قوية فأ 
طهران    1978 في  بتظاهرات  وابتدأتها  اإليرانية،  المدن  جميع  في  عاماً  اضراباً 

استخدمت فيها قوات االمن الغاز المسيل للدموع واصيب على أثرها خمسة متظاهرين  
التظاهرات (12)وقتل واحد  أثر تجدد  ايران  التالي تدهور الموقف كثيرا في  اليوم  ، وفي 

وحدوث   طهران  جرح  في  إلى  ادت  االيراني  والجيش  المتظاهرين  بين  عنيف  اشتباك 
ايلول من العام نفسه    8( متظاهر، األمر الذي دفع حكومة جعفر شريف امامي في  60)

االحكام العرفية في العاصمة طهران ومدن )شيراز ومشهد واصفهان وتبريز  إلى إعالن 
االحكام   وشملت  اشهر،  ستة  لمدة  المقدسة(  وقم  من  وعبادان  للتجول  حظراً  العرفية 

وتعيين الضابط غالم علي أويسي التاسعة مساًء حتى الخامسة فجراً  حاكماً    (13)الساعة 
ومفارق   المدن  من  االستراتيجية  المواقع  إلى  الجيش  قوات  ونزلت  لطهران،  عسكريا 

 . (14)الطرق الرئيسية
انزل   العرفية  االحكام  اعالن  بعد  االيراني  الجيش  ان  االهرام  صحيفة  ذكرت 
دباباته ومصفحاته إلى شوارع طهران، وقرر محمد رضا بهلوي نتيجة تطور األحداث 

والمانيا،   رومانيا  إلى  المقررة  الرسمية  زيارته  سنجابيالغاء  كريم  زعيم    (15)وغادر 
الوطنية بازراكان(16)الجبهة  ومهدي  االنسان    (17)،  حقوق  عن  الدفاع  جمعية  رئيس 

بحكومة جعفر   المنددين  احتشد االف  ذلك  الرغم من  إلى جهة مجهولة، وعلى  منازلهم 
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(  58شريف امامي وهو ما أدى إلى اشتباكات عنيفة بينهم وبين الجيش قُتل على أثرها ) 
 .(18)متظاهر وُجرح العشرات من المتظاهرين أُعتقل المئات 

اال  صحيفة  جلسة  نقلت  حضوره  أثناء  امامي  شريف  جعفر  إعالن  عن  هرام 
في   االيراني  الوطني  الشورى  ستبقى    1978ايلول    10مجلس  العرفية  االحكام  "بان 
"ان  ، وفي اليوم التالي أكد محمد رضا بهلوي  (19)حتى تعود الحياة الطبيعية إلى البالد" 

تعهد بمواصلة االصالح  و االحكام العرفية حالت دون استيالء المعارضة على السلطة"  
الحريات  وتوسيع  الفساد  على  والقضاء  المجاالت  جميع  "  ،(20)في  يقوم  وبيّن  من  ان 

ايران   في  وان  والفوضويين،  الشيوعيون  هم  فقط    1000بالتظاهر  سياسي  سجين 
ومعظمهم متهمين باالرهاب، وان الفساد في ايران ال يتجاوز حدوده في بالد اخرى،  

التظاهرات"   وان الفارق في الدخل  ، اعلن  (21)بين الطبقات االجتماعية هو السبب في 
"ان بعض القوى االجنبية  ايلول    13جعفر شريف امامي رئيس الوزراء االيراني في  

 .(22)كانت وراء األحداث واالضطرابات الدامية التي شهدتها ايران" 
بمناسبة مرور   ايران  في  إلى حداد عام  العلماء  الدين  سبعة  دعا زعماء رجال 

يوم   الدامية  األحداث  على  المتظاهرون  1978ايلول    8ايام  وزع  آخر  جانب  ومن   ،
البهلوي   الشاه  المتظاهرين ضد  الداعي إلى تضامن الجيش مع  آية هللا الخميني  خطاب 

امامي شريف  جعفر  إلى  (23)وحكومة  حكومته  امامي  شريف  جعفر  قدم  ذلك  ورغم   .
( صوتاً  176صويت عليها، فحصلت على )مجلس الشورى الوطني االيراني لغرض الت

 ( ) 16مقابل  وامتناع  معارض  صوت   )2 ( وتغيُّب  التصويت،  من  عن  74(  عضو   )
 .(24)نائب  268الحضور، إذ يبلغ عدد أعضاء البرلمان  

في   بهلوي  الشاه محمد رضا  األول    7خاطب  العراقي    1978تشرين  الرئيس 
أحمد حسن البكر لتقييد آية هللا الخميني عن إرسال منشوراته وخطاباته إلى المتظاهرين  
االيرانيين بسبب ما تحدثه تلك الخطابات من هيجان للشارع وحدوث للتظاهرات، وهو  

الع القوانين  مع  وتماشياً  البكر  دعا  على  ما  االخرى  الدول  معارضة  تحظر  التي  راقية 
اراضيه إلى تخيير آية هللا الخميني بين البقاء في مدينة النجف االشرف بشرط االمتناع  
عن ارسال تلك الخطابات أو السفر خارج العراق إلى أي جهة يرغب بها، فأختار السفر  

عب اإليراني ومؤيدو  ، فأمتعض الش(25)إلى باريس وجدد من هناك معارضته لنظام الشاه
يوم   كبيرة  تظاهرات  وخرجت  االجراء  ذلك  من  الخميني  هللا  األول    11آية  تشرين 

في مدن طهران وشيراز واصفهان وقم المقدسة واعلنوا اضراباً عاماً، واعلنت    1978
حكومة جعفر شريف امامي ان بإمكان أي ايراني خارج البالد العودة إلى ايران والتمتع  
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ال االيراني والدفاع عنهبنفس حقوق  بالدستور  ايران، وااللتزام  داخل  . وفي  (26)مواطن 
الصدور   عن  اضراباً  اعلنت  التي  الصحف  على  رقابة  فرض  أيضاً  أعلنت  نفسه  اليوم 

من   الصحفيين ورئيس    15  -11استمر  نقابة  بين  الذي عقد  االتفاق  بعد  الثاني  تشرين 
ومنحها الحرية الكاملة وعدم التدخل   الحكومة الذي وافق على رفع الرقابة عن الصحف 

تشرين األول االفراج عن الف   20. وبعدها اعلنت الحكومة االيرانية في  (27)في شؤونها
 . (28)سجين بتهمة سياسية من مختلف االتجاهات السياسية

إلجراء    1978تشرين األول    21سعى رئيس الوزراء جعفر شريف امامي في  
عن  الخميني  هللا  آية  مع  واشنطن  اتصال  في  حكومته  سفير  وساطة  اردشير    طريق 

من اجل تهدئة االوضاع في ايران وايقاف التظاهرات التي تتكرر بين الحين    (29)زاهدي
 .  (30)واآلخر اال ان آية هللا الخميني رفض ذلك

العهد   ولي  ان  أُشيع  االيرانية  المدن  مدن  غالبية  في  التظاهرات  نطاق  اتساع  رضا  بعد 
والده محمد رضا التنازل عن عرشه، وروجت المعارضة لذلك، غير    طلب من   (31)شاه

"ان عدم التخلي عن العرش االيراني و  1978تشرين األول    24ان االخير صّرح في  
شاه"  رضا  العهد  لولي  كبير  دور  إلسناد  مبكراً  زال  ما  التالي  (32)الوقت  اليوم  وفي   ،

السينما والبنوك، واقتحم خمسة  تظاهر االالف في مدينتي جرجان وحمدان واحرقوا دور  
باألحكام   العمل  استمرار  على  احتجاجاً  طهران  لجامعة  الرئيسية  الساحة  طالب  االف 

السياسيين المعتقلين  عن  باإلفراج  وطالبوا  جعفر  (33)العرفية،  بحكومة  دفع  ما  وهو   ،
  ( للمدة  فيها  الدوام  وتعطيل  الجامعة  اغالق  إلى  امامي  تشرين  28  –  26شريف   )

 . (34)لاألو
االحواز   مدينتي  شملت  حتى  االيرانية  المدن  في  التظاهرات  موجة  تصاعدت 
إلى   ادى  مما  العمل  عن  فيهن  والتكرير  النفط  عمال  أضرب  اذ  وعبادان،  وخوزستان 

إلى    1978تشرين الثاني    1تراجع انتاج النفط االيراني مما اضطر الجيش االيراني في  
ج  في خوزستان  النفط  حقول  عبادان،  تولي حماية  في  التكرير  ومصانع  نوب طهران، 

وبرر الجيش تلك الخطوة لخشيته من سيطرة المعارضة بعد ان انخفض انتاج النفط من  
إلى    6 ً   1مليون  يوميا العمال والموظفين    4، وفي  (35)مليون برميل  الثاني عاد  تشرين 

إلى   االنتاج  وارتفع  كاملة  شبه  بصورة  اعمالهم  إلى  العمل  عن  مليون    2المضربين 
من  (36)برميل االالف  خروج  بعد  طهران  في  التظاهرات  اشتدت  التالي  اليوم  وفي   ،

 . (36)الطالب فاضطر الجيش االيراني إلى استخدام السالح لقمع تظاهراتهم
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والمصادمات   النفط  لموظفي  المستمرة  العمالية  واالضرابات  التظاهرات  نتيجة 
استقالته من رئاسة الوزراء، وكلف الشاه الضابط  ، اعلن جعفر شريف امامي  مع الجيش

، وأكد الشاه  1978تشرين الثاني    5بتشكيل حكومة جديدة في    ،(37)غالم رضا ازهاري
وااللتزام   الهدوء  إلى  الشعب  ودعا  ائتالفية  حكومة  تشكيل  لحين  مؤقتة  حكومة  انها 

اجرامية يجب اسقاطها،    بالقانون، واعلن آية هللا الخميني ان ما قام به الشاه هو محأولة 
وأحدث األمر تغييرا في موقف كريم سنجابي الذي اعلن انه سيعمل على اسقاط نظام  

 ً  . (38)الشاه واقامة نظام دستوري بعد ان كان يعتقد ان االصالح مع بقاء الشاه ممكنا
 

الثاني:   ازهاري المحور  رضا  غالم  الثاني    6)  حكومة  األول    29  –تشرين  كانون 
1978 .) 

غالم   ازهاريشكل  الثاني    6في    (40)حكومته  (39)رضا  وأعلن    1978تشرين 
الوزراء   رئيس  منصب  تسلمه  ورجال  فور  والصحفيين  المسؤولين  من  عدد  اعتقال 

 . (42)بالفساد السابقين المتهمين   (41)الدولة
منزله   في  صحفي  بمؤتمر  سنجابي  كريم  السياسية  المعارضة  زعيم  أعلن 

حكومة   النظام،  معارضته  بتغيير  الوطنية  الجبهة  مطالبة  تجديد  ازهاري  رضا  غالم 
وتشكيل حكومة عسكرية، فقامت الحكومة االيرانية باعتقاله، وهو ما دفع أنصاره إلى  

  13القيام بتظاهرات كبيرة في المدن االيرانية ودعت الجبهة الوطنية إلى إضراب يوم  
االعتقال على  احتجاجاً  الثاني  وم(43)تشرين  وترهيب  ،  لقوته  الشاه  إبراز  أجل  ن 

المتظاهرين، استعرض الجيش االيراني بكافة صنوفه وتنوع اسلحته في شوارع طهران  
الثاني،  17يوم   للشاه  تشرين  والئه  تجديد  الجيش  لمجلة  (44)واعلن  األخير  وصرح   ،

ه  لن يتنازل عن الحكم ألن ذلك سيكون بداية حرب اهلي  " انه( االمريكية  Time)التايم  
 .(45)ورفض أيضاً تحديد موعد إلنهاء االحكام العرفيةايرانية" 

الثاني    20في   البالغ    1978تشرين  شهربار  كهرباء  محطة  عمال  اضرب 
 ( األحكام  2000عددهم  باستمرار  الشاه  تصريح  على  احتجاجا  العمل  عن  عامل   )

التي تجهز طه المحطة  الجيش االيراني تشغيل  بفنيّي  بالتيار  العرفية، وهو ما دفع  ران 
تشرين الثاني أضرب عمال االتصاالت عن العمل للمطالبة بإقالة    21الكهربائي، وفي  

الحكومة العسكرية وانهاء االحكام العرفية واالفراج عن كريم سنجابي، وكذلك اضرب  
 .(46)عمال الكمارك، وهو ما ادى إلى ايقاف المخافر الحدودية عن العمل
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من أجل منح الثقة    1978تشرين الثاني    22في    اجتمع مجلس النواب االيراني
( نائب  27( نائب ورفض ) 191لحكومة غالم رضا ازهاري، وحصلت الموافقة بواقع ) 

المعارضين  (47)نائب   50وامتناع   الثقة ان  ، وأعلن غالم رضا أزهاري في جلسة منح 
 . (48)للشاه محمد رضا بهلوي يعملون على اشعال حرب أهلية وتدمير ايران

في  شهد  ومشهد  المقدسة  قم  مدينتي  الثاني    26ت  ما    1978تشرين  تظاهر 
يقارب المليوني ونصف المليون متظاهر، وأعلنت المعارضة اضراباً عاماً في قطاعات  
الوقود   في  كبيرة  أزمة  إلى  أدى  ما  وهو  المركزي،  والبنك  والنفط  والصناعة  الكهرباء 

فني بعض  ازهاري  رضا  غالم  الوزراء  رئيس  لتشغيل  فاستدعى  االيراني  الجيش  ّي 
 . (49)مصفى النفط في طهران لتوفير الوقود 

الحسين )عليه   االمام  استشهد  فيه  اذ  كثيرا  الشيعة شهر محرم  المسلمون  يقدس 
عليه   المتظاهرون  فاطلق  الظلم،  ضد  للثورة  به  يحتذون  مثاالً  يعدونه  والذي  السالم( 

حدثت اشتباكات    1978كانون األول    1399/3محرم    3)شهر الحرب المقدسة(، وفي  
المت أستخدم  االيراني  والجيش  بينهم  أثرها  دامية  على  سقط  رشاشة،  أسلحة  ظاهرون 

( الجيش  وأعتقل  القتلى،  ن  بأنشاء  1450العديد  يطالبون  المتظاهرون  وبدأ  متظاهر،   )
لمدة  المدارس  بأغالق  أزهاري  رضا  غالم  أمر  ذلك  أثر  وعلى  اسالمية(،  )جمهورية 

بأن   وأكد  والمتاجر  والمصارف  أيام  تودهعشر  التظاهرات   (50) حزب  وهدد  ،  (51)وراء 
البالد  الموقف في  السيطرة على  لذلك من أجل  اذا اضطر  القوة  ، ولكسب (52)باستخدام 

كريم   سراح  الحكومة  اطلقت  سياسي  حل  امام  المجال  وافساح  المعارضة  العناصر 
 . (53)سنجابي

تظاهرات   إلى  تتحول  اخذت  التي  التظاهرات  تزايد  من  يمنع  لم  ذلك  ان  اال 
محرم    10/    1978كانون األول    10ي متظاهر في  مليونية اذ تظاهر ما يقارب المليون 

على هيئة ثمان مواكب تلبية لنداء اية هللا الخميني وارتدى المتظاهرون المالبس    1399
الخميني، وفي يوم   آية هللا  بحياة  والهتاف  الحرية  كانون    11السوداء ورددوا شعارات 

ا يرتدون  طهران  في  متظاهر  المليون  ونصف  مليوني  تظاهر  السوداء  األول  لمالبس 
، ودعا آية هللا الخميني من  (54)حاملين الفتات تطالب بتأسيس جمهورية اسالمية ايرانية

السالح   واستخدام  التظاهرات  دائرة  توسيع  إلى  انصاره  باريس  في  اقامته  مكان 
الجيش   ترك  إلى  والجنود  الضباط  ودعا  الشاه،  نظام  اضعاف  أجل  من  االقتصادي 

ي تظاهراته، ونتيجة االضرابات المتوالية لموظفي النفط حدثت  واالنضمام إلى الشعب ف
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من   )الكيروسين(  مادة  استيراد  ايران  أثرها  على  اضطرت  الوقود  في  حادة  أزمة 
 .(55)السعودية والكويت 

الشاه محمد رضا بهلوي في   بلقاء كريم سنجابي    1978كانون األول    14قام 
األسبق، وتباحث معهم  رئيس الوزراء    (65)المعارضة وعلي امينيزعيم الجبهة الوطنية  

الشاه   ان  القصر  اروقة  االيراني، وتردد في  الشارع  تنال رضا  بتشكيل حكومة وطنية 
سيكلف علي اميني لتشكيل الحكومة، واعلن حزب الجبهة الوطنية بعد االجتماع بياناً أكد 

لحل   مشروعاً  اميني  علي  وطرح  المقبلة،  الحكومة  في  المشاركة  عدم  األزمة  فيه 
السياسية عده الفرصة األخيرة للشاه، اال ان كريم سنجابي رفض ذلك، وقضى المشروع  

 إلى: 
 ان يصبح الشاه مجرد رمز للحكم.  .1
بقبول الشعب   .2 ايرانية تحظى  تشكيل مجلس وصايا من ست أو ثمان شخصيات 

 بينهم اثنان من القوات المسلحة. 
ائتالفية ذات قبول من المعارضين والموالين  تكون مهمة المجلس تشكيل حكومة   .3

 . (57)1979تمهد إلجراء انتخابات في حزيران 
االيرانيين إلى االضراب العام    1978كانون األول    17دعا آية هللا الخميني في  

إلى تظاهر   ادى  االيرانية؛ مما  السلطات  اليها  لجأت  التي  العنف  اساليب  احتجاجا على 
اليرانية وشهدت مدينة تبريز تطورا خطيرا ألول مرة يحدث االالف في مختلف المدن ا

الجنود   بعض  ودبابات  اسلحة  على  المتظاهرون  استيالء  هو  التظاهرات  بدء  منذ 
(  20( طياراً و) 50وبعدها استقال )،  (58)االيرانيين الذين تركوها في أماكنها وانسحبوا

( االيرانية عقب طرد  الطيران  من شركة  يعملون  ( طيارين  6مهندساً  اثنين  ومهندسين 
وفي   الجوية،  الرحالت  الغاء  إلى  أدى  ما  وهو  االضراب،  في  الشتراكهم  الشركة  في 

( انظم  العسكرية  63تبريز  األوامر  متجاهلين  المتظاهرين  إلى  والجنود  الضباط  من   )
، وازدادت حركة التمرد في الجيش اذ وصلت إلى حرس الشاه  (59)لمواجهة المتظاهرين

المخصصة لضباطهم  كانو   21ففي   القاعة  الشاه  اقتحمت مجموعة من حرس  األول  ن 
 . (60)( آخرين12( منهم، واصابوا ) 6فأطلق الضباط النار على جنودهم وقتلوا )

االيرانية   الحكومة  قامت  طهران  جامعة  طلبة  واعتصامات  تظاهرات  نتيجة 
رم الجامعي،  ( أستاذ جامعي داخل الح70بأغالق الجامعة، وهو ما أدى إلى اعتصام ) 

( أستاذ جامعي باحتالل مباني وزارة التعليم  100مطالبين بإعادة فتحها، في حين قام ) 
االمنية   القوات  فالقت  الجامعة،  داخل  المعتصمين  العالي، وأكدوا تضامنهم مع األساتذة 
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القبض عليهم، من جانب آخر نظم أكثر من الف طالب من طلبة المدارس تظاهرة في  
وازدادت التظاهرات الطالبية    ،(61)تافات معادية للشاه ومؤيدة للخمينيطهران رددوا ه 

يوم   طهران  شهدت  إذ  ذلك  المتظاهرين    24بعد  بين  مصادمات  اعنف  األول  كانون 
والجيش بعد ان اطلق الجنود النار على مئات الطلبة الذي اخذوا يهتفون بالموت للشاه،  

 ( من  أكثر  تظاهر  نفسه  الوقت  متظاهر500وفي  حاملين    (  االمريكية  السفارة  أمام 
يوم   بعد  للشاه،  ودعمها  المتحدة  بالواليات  تندد  جوينز  شعارات  )بول  مقتل  من  واحد 

Paul Joyens  المساعد لشركة البترول االمريكية في مدينة االحواز على يد  ( المدير
كانون األول دخلت ايران في ازمة وقود    27  –  26، وفي يومي  (62)مسلحين مجهولين

النفط وموظفي  عمال  أضراب  نتيجة  النفط  ،  (63)ثانية  تصدير  توقف  إلى  أدى  وهوما 
تماما، وزيادة اسعار الوقود مما دفع بحكومة غالم رضا ازهاري إلى توزيع الوقود عن  

 . (64)طريق البطاقات واستيراد نفط من الكويت والسعودية 
 (. 1979شباط  13  -1978كانون األول   31المحور الثالث: حكومة شابور بختيار ) 

بدل حكومة غالم   بتشكيل حكومة جديدة  بهلوي رغبته  الشاه محمد رضا  أبدى 
  24رضا ازهاري، وأراد تكليف شخصية من أعضاء الجبهة الوطنية، لذلك ألتقى في  

األول   صديقي  1978كانون  حسين  لتشكيل    (65)بغالم  تكليفه  في  رغبته  له  وأبدى 
بسبب رفض رفاقه في الجبهة    ،(66)كانون األول  27حكومة، اال انه اعلن اعتذاره في  

تعيشها   التي  المتدهورة  االوضاع  ظل  في  الحكومة،  تشكيل  في  مساندته  الوطنية 
 . (67)ايران

تشكيل   في  بالقبول  حسين  غالم  بأقناع  بهلوي  رضا  محمد  الشاه  اخفاق  بعد 
بختيار بشابور  التقى  األول    30في    (68)حكومة،  بتشكيل    1978كانون  تكليفه  لبحث 

 على الشاه شروطا للموافقة هي: حكومة فاقترح األخير  
 مغادرة الشاه اليران مؤقتاً.   .1
 عهد الحكم إلى مجلس وصايا.  .2
الشورى  .3 مجلس  عام    حل  منذ  المنتخب  االيراني  جهاز  1975الوطني  ، وحل 

 .(69)السافاك
واسعة   .4 صالحيته  حكومته  والتحكم  منح  االوضاع  على  السيطرة  من  تمكنها 

ذلك،   الشاه على  وافق  ذلك  الموافقة على  إلى  الشاه  المسلحة، فأضطر  القوات 
 .  (70)الشاهفي حين رفض آية هللا الخميني أي حلول وسطية وطالب بأنهاء حكم 
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الخميني   التوافق  مهدي    –أنتج  حمل  أذ  ثماره،  النفط  أزمة  حول  البازركاني 
رس  في  بازركان  طلبه  الخميني  هللا  آية  الثاني    3الة  النفط    1979كانون  موظفي  من 

المضربين عن العمل العودة إلى االنتاج الجزئي للنفط بما يأمن االستهالك المحلي، ال  
جدد آية  ، وبعد اطالة االجابة من قبلهم  (71)ان المضربين أعلنوا انهم سينظرون في األمر

في   دعوته  الخميني  االضراب كانون    4هللا  إلنهاء  النفط  وعاملي  موظفي  إلى  الثاني 
 فاشترطوا مقابل عودتهم: 

 اطالق سراح رؤوساء النقابات. .1
 اعادة ممتلكاتهم التي صودرت. .2
 .(72)ابعاد الجيش عن حقول النفط .3

في   بهلوي  الشاه محمد رضا  الثاني    6وجه  الشعب    1979كانون  إلى  خطاب 
اعمالهم   ممارسة  إلى  العودة  إلى  فيه  دعاهم  طهران  راديو  اذاعة  اذاعته  االيراني 
ووظائفهم في كافة المجاالت، واعادة الحياة إلى طبيعتها في ايران، ودعا رئيس الوزراء 

تعال تحفظ  حكومة  تشكيل  إلى  بختيار  وشهدت شابور  االسالمية،  والشريعة  القران  يم 
دام   اضراب  بعد  الصدور  إلى  االيرانية  الصحف  عودة  أيضاً  واعلن    63ايران  يوم، 

يوم   قومياً  حداداً  الجبهة    7بختيار  اعلنته  الذي  الحداد  مع  يتوافق  كي  الثاني  كانون 
بختيار   طرد  الجبهة  وقررت  قتلوا،  الذين  المتظاهرين  على  المعارضة  من  الوطنية 

كانون الثاني قدم    11وفي    (73)عضويتها بعد قبوله تشكيل الحكومة في ضل وجود الشاه
 ( 75)إلى مجلس الشورى الوطني االيراني من أجل منحها الثقة   (74)بختيار تشكيلة حكومته

فاعلن آية هللا الخميني من مقر أقامته في باريس رفضه تشكيل حكومة في ضل وجود  
 .(76)لنظر في االستراتيجية السلمية التي يتبعها من أجل تغيير النظام الشاه، معلناً اعادته ا

ايران في   الشاه محمد رضا بهلوي سيغادر  كانون    18اعلن شابور بختيار ان 
ان    1979الثاني   المصادر  يحددها، ورجحت  ان  الشرق االوسط دون  دول  إلى إحدى 

االمريكية وأعلن أيضاً تشكيل  تكون الدولة هي االردن، ثم يتوجه إلى الواليات المتحدة  
 مجلس وصاية من: 

 وزير البالط.  (77)علي غولي اردالن .1
 الضابط عباس غرابي قائد القوات المسلحة.  .2
 شابور بختيار رئيس الوزراء. .3
 رئيس مجلس الشورى الوطني االيراني. ( 78)جواد سعيد  .4
 . (79)يحيى صادق وزير العدل .5



 جامعة القادسيّة(   -املؤمتر العلمي الدويل الثالث يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية )كليّة الرتبية للبنات   قائع   و 
 

 
 

2022نيسان    19-18عدد خاص بوقائع املؤمتر املنعقد بتاربخ    

 
 

250 

 وشخصي لم يتم اختيارها بعد.  (80)جالل الدين طهراني .6
شابور  لحكومة  مساندة  الجيش  من  الشاه  طلب  المقابل  قيام    في  ورفض  بختيار 

قادة  بعد اجتماع عقده مع كبار  بأداء مهامها،  انقالب عسكري في حال فشلت الحكومة 
. ولما الحظ آية هللا  (81)الجيش الذين طلبوا منه القيام بانقالب من اجل الحفاظ على حكمه

الخميني مضي شابور بختيار بتشكيل حكومته وحكم ايران وفق مجلس الوصايا أعلن في  
االسالمية  13 الثورة  تشكيل مجلس  الثاني  اسالمية    (82)كانون  لتشكيل جمهورية  تمهيداً 

ايران بعد عودته    (83)في  التي سيشكلها  الحكومة  والتوجيه على  مهمته االشراف  وان   ،
ايران، وفي جلسة طارئة لكي   في  إلى طهران، وان أعضاء حكومته موجودون جميعاً 

دستورية   االجراءات  االيراني  تكون  الشيوخ  مجلس  منح  الشاه إليران  مغادرة  ولتسهيل 
الثاني    15في   بواقع    1979كانون  بختيار  لحكومة  امتناع  (84)صوت   38الثقة  مقابل   ،

ومن أجل فرض السيطرة على األوضاع    (85)عضوان عن التصويت وظهور ورقة خالية
ي الشغب والعنف وأمر  في أيران هدد شابور بختيار باستخدام القوة ضد من اسماهم مثير 

حافة   على  تقف  ايران  الن  االضطرابات  مثيري  على  القبض  بإلقاء  العسكريين  القادة 
 .(86)الدمار وال يمكن التهاون معهم

التظاهر واجباً   الخميني الذي عد  آية هللا  بناًء على نداء  تظاهر مليوني شخص 
  19/    1399صفر    20افقة  دينياً في ذكرى اربعينية االمام الحسين )عليه السالم( المو

الثاني   ما  1979كانون  اذا  عسكري  بانقالب  قيام  اعالنه  إلى  ببختيار  أدى  ما  وهو   ،
أحد المقربين    مقابل ذلك صرح ابراهيم يزدي   . (87)ارغمه آية هللا الخميني على االستقالة

في   انه سيصل طهران  الخميني  آية هللا  )  26من  مع  األول  من  200كانون  ( صحفي 
الجامع   في  الجمعة  صالة  وسيصلي  خاصة،  فرنسية  طائرة  على  الجنسيات  مختلف 
الرئيسي بطهران ثم يتوجه إلى زيارة مقبرة بهشت زهدة الكبرى، وهو ما دفع ببختيار  

إ القومي  ايران في حالة  إلى دعوة مجلس األمن  لمناقشة اوضاع  لى عقد جلسة طارئة 
 . (88)عودة آية هللا الخميني

وزارة   واقالت  استقالته،  واشنطن  في  االيراني  السفير  زاهيدي  اردشير  قدم 
والبرازيل   وبريطانيا  وايطاليا  وفرنسا  المتحدة  األمم  في  ايران  سفراء  الخارجية 

راء ايران في موسكو وجدة وكراتشي  وبعدها استدعت وزارة الخارجية سف  (89)وسوريا
 . (90)والقنصلية العامة في نيويورك واقالتهم، بسبب مساندتهم آية هللا الخميني

باريس    1979كانون الثاني    22زار رئيس مجلس الوصاية جالل طهراني في  
  للقاء آية هللا الخميني، واثناء اللقاء قدم له استقالته بسبب الصعوبات التي تواجهها ايران 
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اليها الهدوء  اعادة  وفي  (91)واستحالة  بين    26،  االشتباكات  تجددت  الثاني  كانون 
قتيل، وعشرات   34المتظاهرين المؤيدين للخميني وقوات الجيش، مما اسفر عن سقوط  

الطرق   مفارق  في  االنتشار  الجيش  قوات  واعادت  طهران،  جامعة  امام  الجرحى 
المطارات، فاعلن آية هللا تأجيل عودته إلى    والمداخل الرئيسية لألحياء واغلقت الحكومة

بعد اغالق المطارات، ورفض استقبال مبعوث شابور بختيار أو استالم رساله    28يوم  
 . (92)منه بعد ان ارسل األخير له مبعوثاً لالتفاق حول تهدئة األمور

اّجل آية هللا الخميني مرة ثانية عوده إلى ايران بسبب اغالق المطارات واعلن  
بان طائرة شركة الطيران الفرنسية التي استأجرها آية هللا    (93)متحدث باسمه قطب زادهال

الخميني لتقله إلى ايران لم تحصل على تصريح بالهبوط في مطار طهران الدولي، مما  
دعا الشركة إلى الغاء الرحلة، األمر الذي دفع أنصار آية هللا الخميني الخروج بتظاهرة  

مدن االيرانية حاملين صوره للضغط على الحكومة من أجل السماح  مليونية في معظم ال
 .(94)له بالعودة إلى ايران

وافقت الحكومة االيرانية على استقبال طائرة آية هللا الخميني في مطار مهرباد  
في طهران بعد جلسة طويلة لمجلس الوزراء، وأعلن آية هللا الخميني ان سالمة مجيئه  

مسؤوليت على  طهران  التدابير  إلى  كافة  اتخاذ  الحكومة  اعالن  من  بالرغم  الشخصية  ه 
خارجها،  (95)االمنية النفي  من  عاماً  عشر  خمسة  بعد  الستقباله  ايران  واستعدت   ،

واستعرض الجيش بدبابته ومدرعاته وُعّد كأخطر استعراض له، ألنه تزامن مع وصول  
الحكوم وقوة  لقوته  واستعراضاً  ايران  إلى  الخميني  هللا  ستواجهةآية  التي  مقابل  (96)ة   .

في   هللا  آية  دعا  الشعب   3ذلك  صفوف  إلى  واالنضمام  مساندته  إلى  الجيش  شباط 
بختيار  االيراني، وأكد على إعالن   يقدم  لم  اذا  المقدسة  الحرب  إلى  "الجهاد والدعوة 

بالحرب استقالته نداء  يوجه  بإعدام كل من  يستقيل وسيقوم  لن  انه  األخير  أكد  بينما   ،"
في  (97)االهلية االيراني  الجيش  قيادات  مع  الخميني  آية هللا  التقى  التالي  اليوم  وفي   .4  

شباط لقاًء من أجل انضمامهم إلى صفوف مؤيديه، اال انه لم يستطع اقناعهم، واعلنت  
قيادة الجيش مساندتها لبختيار الذي اعلن ان العناصر الشيوعية بدأت بالتسلح، وانه لن  

يشكلها آية هللا الخميني شريطة ان ال تحاول السيطرة بالعنف على  يعارض حكومة ضل  
 .(98)الحكم

حدث تطوراً سياسياً خطيراً بتكليف آية هللا الخميني لمهدي    1979شباط    5في  
اسالمية مؤقتة تشرف على اجراء استفتاء تمهيداً إلعالن    (99)بازراكان بتشكيل حكومة

إلى االس "الجمهورية االسالمية، ودعاه  ان  ذلك، مؤكداً  للحكومة  راع في  أي معارضة 
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والقانون"   للثورة  معرضة  ستكون  مهدي  االسالمية  لتأييد  تظاهرة  إلى  ودعا 
 . (100)بازراكان

شباط انه لم يستطع الحصول على دعم قادة الجيش    6أعلن مهدي بازراكان في  
( امام  القاه  خطاب  في  بختيار  باستقالة  ج100.000وطالب  في  مؤيديه  من  امعة  ( 

 طهران، اعلن فيه: 
 العمل على اعادة العمل في القطاعات النفطية والزراعية والصناعية.  .1
برلمان   .2 وتشكيل  انتخابات  إلجراء  الحكم  شكل  على  حر  استفتاء  اجراء 

 .(101)والجمهورية االسالمية وتسليم السلطة للحكومة القادمة
في   الخميني  اية هللا  انصار  على    1979شباط    11سيطر  كاملة  شبه  بصورة 

إلى   عناصرها  بانسحاب  االيراني  للجيش  العامة  القيادة  بيان  بعد  طهران،  العاصمة 
ثكناتهم العسكرية، مؤكدين التزام الحياد في االزمة الحالية، وأعلن مهدي بازراكان بانه  

شباط، وسيطر المتظاهرون    12ء ابتداًء من  على استعداد لتولي منصب رئاسة الوزرا
 .(102)على مبنيي البرلمان ورئاسة الوزراء، وعلقت صور آية هللا الخميني عليهما

في   والعاملين  الموظفين  إلى  طهران  راديو  عبر  نداء  الخميني  هللا  آية  وجه 
ي بجميع  ، واعلن الجيش االيران(103)المجاالت كافة باستئناف العمل والعودة إلى وظائفهم
في   االمبراطوري  الحرس  عن  الثورة    1979شباط    12صنوفها فضالً  إلى  االنضمام 

الدولية، واتصل شابور   المطارات والحدود  آية هللا الخميني واغلقت جميع  التي يقودها 
بختيار بمهدي بازراكان من أجل تسليمه السلطة الفعلية في البالد، وناشد آية هللا الخميني  

بالهدوء وتسليم االسلحة، إلى مقر القيادة العسكرية للثورة في العاصمة،   الشعب االيراني
إلى   الشاه  وانتقاله من حكم  ايران مرحلة سياسية جديدة  البهلوي ودخلت  العهد  وانتهى 

 .(104)حكم الجمهورية االسالمية
 الخاتمة 

 أثبت البحث : 
اهتمام كبير من صحيفة االهرام المصرية بما حدث في ايران منذ بداية التظاهرات  .1

مدة  خالل  الثورة  عن  الصحيفة  في  نشر  ما  جميع  أن  واتضح  الدقيق،  وبالتفصيل 
يجد  ولم  مصادر،  عدة  من  الصحيفة  استقتها  اخبار  هي  بل  مقاالت  ليست  البحث 

إلى   مراسل  االهرام  ارسال صحيفة  يثبت  ما  فيها  الباحث  حدث  بما  لالهتمام  ايران 
إلجراء مقابالت أو تدوين أحداثها بالرغم من اهتمامها من تخصيص نصف صفحة  



 جامعة القادسيّة(   -املؤمتر العلمي الدويل الثالث يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية )كليّة الرتبية للبنات   قائع   و 
 

 
 

2022نيسان    19-18عدد خاص بوقائع املؤمتر املنعقد بتاربخ    

 
 

253 

ألحداث ايران. إال أنها قدمت معلومات تفصيلية إلجراءات الشاه العسكرية واالمنية  
 واستخدامه لسالح االحكام العرفية في قمع التظاهرات. 

ة جميع فئات المجتمع االيراني فيها، كما أتضح  اثبت البحث شمولية الثورة، ومشارك  .2
ان آية هللا الخميني هو قائد الثورة بالرغم من وجوده خارج ايران، فهو من يدعوهم  
القيادة ليس   انهاءها، وهنا يتضح ان  إلى  لإلضرابات والتظاهرات وهو من يدعوهم 

حكو إلقامة  الخميني  هللا  آية  وهدف  الثورات،  بمقدمة  تكون  ان  اسالمية،  شرطاً  مة 
هي   بانها  ثورتهم  لإليرانيين  يصف  كان  اذ  الثورة  مقومات  اهم  أحدى  الدين  ومثل 
استشهاد  ومنها مناسبة  الدينية  المناسبات  السالم( ومثلت  )عليه  الحسين  لثورة  امتداد 

وأربعينيته    1978كانون األول    10هـــ /    1399محرم     10االمام الحسين )ع( في  
 فسه أهم أحداث عززت من استمرار الثورة صفر من العام ن 20في 

 الهوامش: 
عام    ( 1) لبنان  جبل  في  ولد  تقال:  بطرس  1849سليم  يد  على  بيروت  في  درس   ،

  5من لبنان إلى مصر، وفيها أصدر جريدة االهرام في  1875البستاني، سافر عام  
، واصبح محرراً لها، وبعد رفضه مناصرة انتفاضة أحمد عرابي أحرق  1876آب  

ث  لبنان،  إلى  بالعودة  فأضطر سليم  االهرام  بعد  المنتفضون مطبع  إلى مصر  م عاد 
األطباء   عليه  فأشار  القلب,  في  بمرض  أصيب  حتى  فيها  وبقي  االوضاع،  هدوء 

ينظر: فارس يواكيم, ظالل األرز    . 1892بالذهاب إلى سوريا، فعاد لها وتوفي عام  
  -  19(, ص ص  2009في وادي النيل لبنانيون في مصر, دار الفارابي, )بيروت,  

20 . 
في لبنان، تلقى تعليمه االبتدائي في مدارس القرية، ثم    1852بشارة تقال: ولد عام    (2)

، ليساعده  1875أكمل دراسته في مدرسة عين طور الفرنسية, سافر إلى مصر عام 
وبدأ   األَهرام,  اصدار  صحيفة  مسؤولية  برقيات    1877عام  بتحمل  ترجمة  في 

التي المقابالت  ونشر  األهرام,  مشتركي  إلى  ويرسلها  األنباء،  مع    وكاالت  أجراها 
أغلقت األهرام  كبار الشخصيات السياسية، وكان ذلك ابتكاراً في الصحافة العربية،  

، وبعد اعادة اصدارها مرة ثانية ووفاة اخيه سليم تحمل العمل الصحفي  1882عام  
فأَخذ يصدرها في ست صفحات,   إدارة جريدة األهرام  وحيداً، وعمل على تحسين 

لتحريرها حتى وف نفسه،   .1901حزيران    15اته في  وبقي رئيساً  ينظر: المصدر 
 . 23ص 
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واالختراق    ( 3) التبعية  مواجهة  في  المصرية  الصحافة  الرحمن،  عبد  عواطف 
 . 32(، ص  1996الصهيوني، دار الفكر العربي، )القاهرة،  

عام    ( 4) ولد  الجمال:  حمدي  بكالوريوس    1925علي  على  حصل  دمياط،  مدين  في 
عام   عام  1947زراعة  وتخرج  الصحافة  معهد  في  ودرس  في  1949،  عمل   ،

ان المسائية، ثم محرراً في صحيفة اخبار اليوم، ومن بعدها نائباً  تحرير مجلة الزم
للمدة   الجريدة  عام  1956  -  1952لتحرير  للصحفيين  نقيباً  أصبح  ثم  1971،   ،

 . للمزيد من التفاصيل ينظر: 1975رئيساً لتحرير صحيفة االهرام عام  
https://gate.ahram.org.eg/daily/News/728855.aspx 

ش  (5) رضا  عام  محمد  ولد  في    1919اه:  إيران  عهداً  ولي  عين  طهران،  مدينة  في 
وعاد   1931، انهى دراسته االبتدائية في طهران، ثم سافر إلى سويسرا عام  1925

ليلتحق بكلية الضباط بطهران حصل بعدها على رتبة مالزم    1936إلى بالده عام  
عام  1938عام   الحكم  تولى  ش  1941،  بهلوي  رضا  والده  تنازل  عهده  بعد  هد 

للحريات في بدايته، إال انه سرعان ما تحول إلى نظام ديكتاتوري، اشتهر   انفراجاً 
في   إيران  من  هرب  األمريكية،  للسياسة  التي    1979بمواالته  الشعبية  الثورة  أثر 

عام   توفي  خميني،  هللا  آية  عبد  1980قادها  محمد  ينظر:  التفاصيل  من  للمزيد   .
، اطروحة  1979  –  1941قضايا المشرق العربي  الرحمن يونس العبيدي، ايران و

 . 11، ص  2005دكتوراه )غير منشورة(، كلية التربية، جامعة الموصل،  
عام    ( 6) ولد  آموزيكار:  االمريكية، دخل 1923جمشيد  في جامعة كورونويل  ، درس 

للعمل عام   للخارجية ووزيراً  1959العمل السياسي أصبح وزيراً  ، ومن ثم وزيراً 
(، تولى رئاسة الوزراء في ايران للمدة من اب 1977  –  1965لة المدة ) للمالية طي
لحزب  1978اب    28  –  1977 العام  االمين  زعيم  أصبح  نفسها  المدة  وفي   ،

منشورات  االيرانية،  الشخصيات  دليل  مغلي،  ابو  وصفي  محمد  ينظر:  رستاخيز. 
 . 125  – 123(، ص ص  1983مركز دراسات الخليج العربي، )البصرة، 

المانيا عام  1910جعفر شريف امامي: ولد عام    ( 7) الهندسة من  ، حصل على شهادة 
عام  1930 السويدية  بوراس  جامعة  من  هندسة  ودبلوم  السكك 1939،  في  ُعين   ،

عام   للطرق  وزيراً  اُختير  ثم  عام    1955الحديدية،  والمعادن  للصناعة  ووزيراً 
، وأصبح  1978عام ، وشكل وزارة اخرى  1960، شكل أول وزارة له عام 1957

منهاتن   مدينة  في  واستقر  الثورة  بعد  ايران  ترك  االيراني،  الشيوخ  مجلس  رئيس 
عام   توفي  امامي  1998االمريكية،  شريف  جعفر  الزيادي،  حازم  كاظم  ينظر:   .
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ايران حتى عام   السياسي في  ، رسالة ماجستير )غير منشورة(، كلية  1978ودره 
 . 209  - 8، ص ص  2016مثنى،  التربية للعلم االنسانية، جامعة ال

تألفت حكومة جعفر شريف امامي من: امين خسروا فشار وزير الخارجية، رضا  (  8)
الطرق   وزير  شالجيان  حسن  الداخلية،  وزير  قرهباني  الدفاع،  وزير  عظيمي 
العدل،   وزير  باهني  محمد  التجارة،  وزير  ويشكان  رضا  محمد  والمواصالت، 

عليم العالي، محمد ياني وزير االقتصاد والمالية، هوشتك نهاوندي وزير العلوم والت
الشون   وزير  ايسون  منوجهر  البرلمانية،  للشون  الدولة  وزير  يزران  هللا  عزة 
الصناعة   امين وزير  والتعليم، محمد رضا  التربية  وزير  كنجي  منوجهر  التنفيذية، 
الدول  وزير  مهران  علي  الصحة، حسن  وزير  مهتدي  مقتدر  نصر هللا  ة  والمعادن، 

كريم   االجتماعية،  والشؤون  العمل  وزير  وديعي  كاظم  التخطيط،  منظمة  ورئيس 
فروغي   محسن  االعالم،  وزير  عاملي  محمد رضا  والبريد،  البرق  وزير  معتمدي 
وزير الثقافة والفنون، امير حسين امير وزير الزراعة والعمران، جهانكير مهد مينا  

والمد  السكن  وزير  اوبيني  برويز  الطاقة،  الدولة  وزير  وزير  كني  عليقني  ن، 
ومسؤول االوقاف. ينظر: جاسم محمد الحبجي، حكومة جعفر شريف امامي، مجلة  

 . 182، ص 2007،  3دراسات تاريخية )البصرة(، العدد 
 . 4، ص  1978اب  28، 33498االهرام،   ( 9)
 . 4، ص 1978ايلول   2، 33503االهرام   (10)
 . 4، ص  1978ايلول   5،  33506االهرام، ( 11)
 . 4، ص  1979ايلول   8،  33509االهرام،  (12)
اويسي   (13) علي  في  غالم  ولد  عام  1918نيسان    16:  العسكرية  بالكلية  التحق   ،

  -  1940، تولى عدة مناصب عسكرية، منها رئيس الكلية العسكرية للمدة )1934
(، ويُعد من الضباط األقوياء الذين تولوا قيادة الجيش االيراني في عهد الشاه  1960

احة بحكم الشاه،  محمد رضا، غادر إلى باريس بعد انتصار الثورة االسالمية واالط
باريس    في  اغتيل  الثورة،  قبل محكمة  الغيابي من  االعدام  بحقه حكم    17وصدر 

 . ينظر: 1984شباط 
https://ar.hrvwiki.net/wiki/gholam_ali_oveissi . 

 . 4، ص  1978ايلول   9،  33510االهرام، ( 14)
عام    (15) ولد  سنجابي:  ا  1906كريم  سنجابي  قبيلة  من  كرمنشاه  مدينة  لكردية،  في 

عام   فرنسا  إلى  وسافر  ايران  في  والثانوية  االبتدائية  دراسته  لدراسة    1926اكمل 
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عام   ايران(  )حزب  ايران  إلى  عودته  بعد  اسس  وزيراً 1943الحقوق،  أصبح   ،
عام   انقالب  بعد  سجن  مصدق،  محمد  حكومة  في  عام  1923للمعارف  تولى   ،

عام    1978 توفي  الثالثة،  الوطنية  الجبهة  وصفي  1995رئاسة  محمد  ينظر:   .
الخليج   دراسات  مركز  منشورات  المعاصرة،  االيرانية  الشخصيات  دليل  ابومغلي، 

)البصرة   ص  1983العربي،  محمد،   75(،  جاسم  ونعيم  طاهر  كاظم  حازم  ؛ 
ايار    6  -1960اب    29التطورات الداخلية في ايران في عهد جعفر شريف امامي  

 . 309، ص  2016، 9مج  ،3، مجلة اوروك )العراق(، العدد 1961
ضمت مجموعة من الوطنيين،    1949الجبهة الوطنية: اسسها محمد مصدق عام  (  16)

النفط   تأميم  قرار  من  شهرتها  اخذت  الملكي،  البالط  حدائق  في  اعتصامهم  نتيجة 
، انحلت الجبهة بعد انقسام اعضائها، عاد بعض انصارها عام  1951االيراني عام  

الوط  1960 الجبهة  الوطنية  فأسسوا  الجبهة  وتشكلت  انقسمت  انها  اال  الثانية،  نية 
 . 183. ينظر: جاسم محمد الحبجي، المصدر السابق، ص  1978الثالثة عام 

، حصل على شهادة الهندسة، انتمى  1905مهدي بازراكان: ولد في طهران عام  (  17)
بع  إلى حزب تحرير ايران، وعلى اثره اعتقل، أصبح رئيس شركة النفط االيرانية  

استمرت  االسالمية  الثورة  نجاح  بعد  حكومة  أول  شكل  مصدق،  محمد  مع  تحالفه 
الثاني   تشرين  عام  1979حتى  وفاته  حتى  االيراني  البرلمان  في  نائبا  اُختير   ،

 . 312. ينظر: حازم كاظم طاهر ونعيم جاسم محمد، المصدر السابق، ص  1995
 . 4، ص  1978ايلول  10،  33511االهرام، ( 18)
 . 4، ص  1978ايلول  11،  33512االهرام، ( 19)
 . 4، ص  1978ايلول  12،  33513االهرام، ( 20)
 . 4، ص  1978ايلول  13،  33514االهرام، ( 21)
 . 4، ص  1978ايلول  14،  33515االهرام،  (22)
 . 4، ص  1978ايلول  15،  33516االهرام،  (23)
 . 4، ص  1978ايلول  17،  33518االهرام، ( 24)
 . 4، ص  1978تشرين األول   8،  33539االهرام، ( 25)
 . 4، ص 1978تشرين األول    12،  33543االهرام، ( 26)
  16،  33547؛ االهرام،    4، ص  1978تشرين األول    13،  33544االهرام،  (  27)

 . 4، ص  1978تشرين األول 
 . 4، ص 1978تشرين األول    21،  33552االهرام،  (28)
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عام    اردشير   (29) ولد  في    1928زاهدي:  والمتوسطة  االبتدائية  درس  طهران،  في 
عام   الثانوية  دراسة  إلكمال  بيروت  إلى  انتقل  ثم  ومن  إلى  1946ايران،  انتقل   ،

الزراعة   هندسة  في  البكالوريوس  شهادة  على  فحصل  االمريكية  المتحدة  الواليات 
عام  1949عام   رضا  محمد  الشاه  ابنة  شهناز  االميرة  تزوج  عام  1957،  ُعين   ،

عين سفيرا   1962سفيرا إليران في الواليات المتحدة االمريكية، وفي عام    1959
وزيراً للخارجية حتى عام    1967، واتير عام  1966إليران في بريطانيا حتى عام  

عام  1971 حتى  االمريكية  المتحدة  الواليات  في  لطهران  سفيرا  ُعين  بعدها   ،
ته عام توفي. للمزيد من التفاصيل ينظر: نعيم  ، واستقر في سويسرا حتى وفا 1979

وزارة   حقيبة  توليه  اثناء  في  الدبلوماسي  ودوره  زاهدي  اردشير  محمد،  جاسم 
االيرانية   في    1971  –  1967الخارجية  دراسات  مجلة  سياسية،  تاريخية  دراسة 

 . 125  – 81، ص ص  2016، 53التاريخ واالثار )بغداد(، العدد 
 . 4، ص 1978تشرين األول    22،  33553االهرام،  (30)
، اختير ولياً للعهد 1960تشرين األول    31رضا شاه الثاني: ولد في طهران في    (31)

اُختيرت والدته وصية عليه في حالة    1967بعد مرور شهر من والدته، وفي عام  
وفاة والده، درس في ايران وأكمل دراسته في جامعة )وليم كولينغ( االمريكية، ترك 

يوم   القاهرة  في  والده  وفاة  بعد  مقتل  1980موز  ت  26مصر  بعد  مصر  وغادر   ،
عام   في  1981السادات  األول    31،  على    1981تشرين  امبراطوراً  نفسه  أعلن 

المخابرات   جهاز  ينظر:  دولة.  من  أكثر  بين  تنقل  الثاني،  شاه  رضا  باسم  ايران 
  -  96(، ص  1985، د. مط، )بغداد،  1العراقي، الموسوعة اإليرانية المعاصرة، ج

97 . 
 . 4، ص 1978تشرين األول    25،  33556االهرام،  (32)
 . 4، ص 1978تشرين األول    26،  33557االهرام، ( 33)
 . 4، ص 1978تشرين األول    29،  33560االهرام،  (34)
 . 4، ص  1978تشرين الثاني  2،  33564االهرام، ( 35)
 . 4، ص  1978تشرين الثاني  5،  33567االهرام،  (36)
 . 4، ص  1978تشرين الثاني  6،  33568االهرام،  (37)
في شيراز، درس في ايران، والتحق بالكلية    1917غالم رضا ازهاري: ولد عام    (38)

، وأصبح قائدا للقوة  1960الحربية في طهران وتخرج منها وأصبح عميدا لها عام  
، ُعين  1978، تولى قيادة الحرس االمبراطوري حتى نهاية تموز  1963البرية عام  
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اال  القوات  اركان  لهيئة  عام  رئيسا  الواليات 1978  –  1971يرانية  إلى  غادر   ،
المتحدة االمريكية بعد نجاح الثورة االسالمية في ايران واستقر في والية فرجينيا،  

ابان  2001توفي عام   ايران  تجاه  االمريكية  السياسة  العكيلي،  ينظر: حيدر علي   .
ازهاري   رضا  غالم  الثاني    6حكومة  األول    31  –تشرين  مج1978كانون  لة  ، 
 . 398  –  397، ص ص  2015، 11، مج  29واسط للعلوم االنسانية، العدد 

 . 4، ص  1978تشرين الثاني  7،  33569االهرام،  (39)
 الصحيفة تورده باسم غالم رضا ازهري، اال ان االصح غالم رضا ازهاري.  (40)
قره    (41) عباس  الفريق  للخارجية،  وزيراً  افشار  خسروا  امير  من:  حكومته  تكونت 

للدفاع، غالم علي  باغ  الجنرال رضا عظيمي وزيراً  للداخلية واالقتصاد،  ي وزيراً 
ربيعي   حسين  امير  اللواء  االجتماعية،  والشؤون  للعمل  وزيراً  وزيراً عويسي 

والثقافة   والتعليم  للتربية  وزيراً  اللهي  حبيب  كمال  االميرال  التعمير،  لإلسكان 
اً لالستخبارات والسياحة، اللواء ايراج  واالعالم، اللواء ابو الحسن سعاد نمند وزير

جاسم   ينظر:  ومستشارا.  وزيراً  همايونفر  هللا  عزة  الدكتور  للطاقة،  وزيراً  مقدم 
ايران   الحبجي، حكومة الجنرال غالم رضا ازهري في  الثاني    5محمد    –تشرين 

الثاني    31 العدد  1978كانون  البصرة،  جامعة  العربي،  الخليج  مجلة  مج  1-2،   ،
 .   56، ص  2015، 43

نعمة هللا  (  42)  والعميد  االمبراطوري،  البالط  هويدا وزير  امير عباس  القائمة  شملت 
نصيري رئيس جهاز السافاك، وداريوش همايون المتحدث باسم الحكومة . ينظر:  
عكاب يوسف الركابي وحيدر علي العكيلي، الصراع الداخلي في ايران واثره في  

رضا   غالم  حكومة  الثاني    6ازهاري  سقوط  األول    30  –تشرين  ،  197كانون 
 . 500، ص  2019، 12، مج  1مجلة اوروك )المثنى(، العدد 

 . 4، ص 1978تشرين الثاني    8،  33570االهرام،   ( 43) 
 . 4، ص 1978تشرين الثاني   13،  33575االهرام،  ( 44) 
 . 4، ص 1978تشرين الثاني   18،  33580االهرام،   ( 45) 
 . 4، ص 1978تشرين الثاني   21،  33583االهرام،   ( 46) 
 . 4، ص 1978تشرين الثاني   22،  33584االهرام،   ( 47) 
 . 4، ص 1978تشرين الثاني   23،  33585االهرام،   ( 48) 
 . 4، ص 1978تشرين الثاني   24،  33586االهرام،   ( 49) 
 . 4، ص 1978تشرين الثاني   27،  33589االهرام،   ( 50) 
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عام  حزب    ( 51)  الروسية  باكو  منطقة  في  الساكنين  االيرانيين  بين  نشأ  حزب  تودة: 
الشمالية  1917 اإليرانية  المدن  في  فروعا  له  وفتح  العدالة،  حزب  واسموه   ،

عام   تحول  ثم  الروسية،  االيراني(،    1921المجاورة  الشيوعي  )الحزب  إلى  اسمه 
لك اخذ يمارس  (، بعد ذ 1941  –  1925ولم يمارس أي دور سياسي طيلة المدة )

من قبل الشاه محمد رضا بهلوي اثر اتهامه بمحاولة  دوره السياسي ولكن تم حضره  
اغتياله. للمزيد من التفاصيل ينظر: محمد علي حسين، سقوط حزب توده، منظمة  

 . 35  – 11(، ص ص  1984االعالم االسالمي، )طهران، 
 . 4، ص 1978كانون األول   4،  33596االهرام،  ( 52)   
 . 4، ص 1978كانون األول   7،  33599االهرام،   (53)   
 . 4، ص 1978كانون األول   8،  33600االهرام،   (54)   
 . 4، ص 1978كانون األول   12،  33604االهرام،   ( 55) 
 . 4، ص 1978كانون األول   14،  33606االهرام،   ( 56) 
انون  ، حصل على شهادة الدكتوراه في الق 1905علي اميني: ولد في طهران عام  ( 57) 

،  1939من جامعة باريس، عمل في وزارة العدل والمالية واالقتصاد، ُعين في عام 
وزيراً لالقتصاد الوطني    1950نائبا لرئيس الوزراء قوام السلطنة، اختير في عام  
عام   للمالية  وزيراً  ثم  منصور،  علي  حكومة  عام  1953في  للوزراء  ورئيسا   ،

عام  1961 توفي  التفا 1992،  من  للمزيد  ونعيم  .  طاهر  كاظم  حازم  ينظر:  صيل 
 . 310جاسم محمد، المصدر السابق، ص ص  

 . 4، ص 1978كانون األول   15،  33607االهرام،  (58)
 . 4، ص 1978كانون األول   19،  33611االهرام، ( 59)
 . 4، ص 1978كانون األول   20،  33612االهرام، ( 60)
 . 4، ص 1978كانون األول   22،  33614االهرام،  (61)
 ، ص  . 1978كانون األولى  24،  33616االهرام،  (62)
 . 4، ص 1978كانون األول   25، 33617االهرام   (63)
 . 4، ص 1978كانون األول   27،  33619االهرام،  (64)
 . 4، ص 1978كانون األول   28،  33620االهرام،  (65)
، امل تعليمه االبتدائي والثانوي  1906في طهران عام    غالم حسين صديقي: ولد   ( 66)

من جامعة    1938، والدكتوراه عام  1932فيها، حصل على شهادة الماجستير عام  
  –  1951كانون األول    22طهران، اختير وزيراً للبريد والبرق في حكومة مصدق  
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للداخلية  1952تموز    25   –  1952، ومن ثم نائبا لرئيس الوزراء ومن ثم وزيراً 
للمدة  1953 الوطنية  الجبهة  قائد  أصبح  نسيان  1964  –  1961،  في  توفي   .
السابق، ص  1991 العكيلي، المصدر  ينظر: عكاب يوسف الركابي وحيدر علي   .
511 . 

األول    24،  33616االهرام،  (  67) االهرام    4، ص  1978كانون    27،  33619؛ 
 . 4، ص  1978كانون األول  

 . 512علي العكيلي، المصدر السابق، ص   عكاب يوسف الركابي وحيدر  (68)
، درس في اصفهان، وحصل  1914شابور بختيار: ولد في مدينة شهر كرد عام    (69)

الفرنسية، ودبلوم في   الفلسفة من جامعة لوي دودجر  البكالوريوس في  على شهادة 
، انتُخب عضوا  1926السياسة من جامعة السوربون، انظم إلى معارضة الشاه عام  

مجلس  عام    في  العمل  لوزارة  وكيال  وأصبح  أعضاء  1952النواب،  أحد  أصبح   ،
عام   الوطنية  في  1978الجبهة  حكومة  بتشكيل  الشاه  كلفه   األول    19،  كانون 

، هرب إلى  1979شباط    11، والتي انتهت بعد نجاح الثورة االسالمية في  1978
في   فاكيلي  يد علي  باريس على  في  قتُل  معارضة،  ليشكل  .  1991  اب   16فرنسا 

-  1914للمزيد من التفاصيل ينظر: مرتضى عبد الحسين القطراني، شابور بختيار  
 . 2012، اطروحة دكتوراه )غير منشورة(، كلية اآلداب، جامعة البصرة، 1979

، بدعم من قبل المخابرات  1957: قوة امنية اسسها الشاه محمد رضا عام  السافاك (  70)
االمريكية، مهمته قمع المعارضين له، وكان بختيار أول رئيس له، ثم تولى رئاسته  

اختار الشاه نعمت هللا نصيري رئيسا له،    1965الجنرال حسن بكراوان، وفي عام  
ثم  ومن  الشاه،  مناويء  ضد  القمع  ازداد  عهده  وكان    وفي  مقدم،  ناصر  الجنرال 

عام   بحله  االسالمية  الثورة  قامت  خاصة،  سجون  من  1979للسافاك  للمزيد   .
راد،   نجاري  تقي  ينظر:  المجلس  التفاصيل  عالوي،  محمود  ترجمة:  السافاك، 

 .   266  – 64(، ص ص  2003االعلى للثقافة، )القاهرة،  
 . 4، ص 1978كانون األول   31، 33623االهرام ،( 71)    
 . 4، ص 1979كانون الثاني   4، 33627االهرام، ( 72)    
 . 4، ص 1979كانون الثاني  5،  33628االهرام ( 73)    
 . 4، ص 1979كانون الثاني   7، 33630االهرام،  ( 74)    
رئيس    ( 75)     نائب  يزيد  مشيري  ومحمد  للداخلية،  وزيراً  منه  بختيار  حكومة  تألفت 

الدفاع، وزير  جم  وفريدون  الخارجية،    الوزراء،  وزير  فندرسكي  مير  وأحمد 
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ويحيى   المالية،  وزير  بيراستة  وابراهيم  االستخبارات،  وزير  اموزكا  وسيروس 
صادق وزير العادل، ومنوجهر كاظمي وزير الزراعة، ومحمد امين رياض وزير  
التعليم العالي والبحث العلمي، وجواد خادم وزير االسكان التعمير، ومنوجهر رزم  

الصحة، بختيار    وزير  قلي  وعباس  والهاتف،  والبريد  البرق  وزي  حميمي  وعلي 
العمل واالجتماعية. ينظر: غالم   وزير الصناعة والمعادن، ومنوجهر اربان وزير 
عبد   تعريب:  البهلوي،  العصر  في  ايران  المعاصر  االيراني  التاريخ  نجاتي:  رضا 

 . 658  (، ص 2008الحليم الحمراني، مؤسسة دار الكتاب االسالمي، )قم،  
 . 4، ص 1979كانون الثاني   12، 33635االهرام، ( 76)    
 . 4، ص 1979كانون الثاني   11، 33634االهرام، ( 77)    
عام  78)    طهران  في  ولد  اردالن:  غولي  علي  جامع   1900(  في  القانون  درس   ،

 ( للمدة  برلين  في  العليا  دراسته  وأكمل  للوفد 1932  -  1926طهران،  ترأس   ،)
، ثم تولى منصب وزير الخارجية  1954االيراني إلى معاهدة سان فرانسيسكو عام  

للمدة )  ثم باألصالة حتى عام  1955  -  1950بالوكالة  ثم أصبح سفيرا 1958(،   ،
.  1986في عدة دول منها الواليات المتحدة االمريكية واالتحاد السوفيتي، توفي عام  

 ينظر: 
https://ae.wikiarav.com/wiki/Ali_Gholi_Ardalan. 

عام  79)     طهران  في  ولد  سعيد:  جواد  جامعة  1923(  في  الطب  دراسة  أكمل   ،
 . ينظر: 1979ايار   8طهران، أعدم في  

 https://ar.wikipedia.org/wiki   
في مدينة سننداج شمال غربي ايران، درس في    1912( يحيى صادق: ولد عام  80)    

طهران، أختير بعدها معاوناً للنائب العام في  مدينته ثم درس في كلية الحقوق جامعة 
التأديب  تولى منصب رئيس )محكمة  القضاء، حتى  في  تدرج  بعدها  تبريز،  مدينة 

عام   القضاء  من  أستقال  حينها    1963القضائية(،  في  العدل  وزير  مع  خالفه  أثر 
محمد باهري بسبب تشكيل محاكم خاصة لمحاكمة مثيري االضطرابات السياسية، 

كانون    16زيراً للعدل في حكومة شابور بختيار االخيرة وأستقال منها في  اصبح و
كانون الثاني عام    30بعد مغادرة محمد رضا شاه ايران، توفي في    1979الثاني  
 . 2013شباط  1،  12484صحيفة الشرق األوسط، العدد   . ينظر: 2013

الفلك في    (81) ثم درس علم  الدينية في طهران،  العلوم  الطهراني: درس  الدين  جالل 
هللا   بآية  عالقة  تربطه  دبلوماسية،  وزارية  مناصب  عدة  تولى  وباريس،  بروكسل 
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في   الوصاية  لمجلس  رئيساً  أُختير  لذلك  األول    15الخميني،  الف  1978كانون   ،
 . ينظر: 1987م الكثير من المؤلفات في الفلك والتاريخ، توفي عا

http://wikinoor.ir/. 
 . 4، ص 1979كانون الثاني  14، 33637االهرام  ( 82)
مرتضى  (  83) هللا  اية  الطالقاني،  محمود  هللا  اية  من:  االسالمية  الثورة  مجلس  تكون 

اية هللا   بهشتي،  اية هللا  رفسنجاني،  هاشمي  اكبر  علي  منتظري،  اية هللا  مطهري، 
جو محمد  مهدوي،  رضا  موسوي  محمد  هللا  اية  باهنر،  مهدي  محمد  باهنر،  اد 

ابراهيم   سحابي،  هللا  يد  الدكتور  بازراكان،  مهدي  موسوي،  الفضل  ابو  اردبيلي، 
شيباني،   الدكتور  سحابي،  عزة هللا  كثيراني،  المهندس  الحاج،  أحمد صدر  يزدي، 
علي   خامنئي،  علي  بني صدر،  الحسن  ابو  له  اضيف  ذلك  بعد  ثم  قرني،  والفريق 

 . 695ر معين، الدكتور بيمان. ينظر: غالم رضا نجاتي، المصدر السابق، ص  اكب
 . 4، ص 1979كانون الثاني  15،  33638االهرام، ( 84)
 . 4، ص 1979كانون الثاني  16،  33639االهرام،  (85)
، السياسة االمريكية تجاه ايران في ضل حكومة شابور بختيار  حيدر علي العكيلي  (86)

، 19(، مجلة كلية التربية، جامعة واسط، العدد  1979شباط  11  –كانون الثاني  1)
 .  183،  ص  2015،  1مج  

 .  4، ص 1979كانون الثاني  18، 33641االهرام   (87)
 . 4، ص 1979كانون الثاني  20،  33643االهرام، ( 88)
 . 4، ص 1979كانون الثاني  22،  33645رام، االه( 89)
 . 4، ص 1979كانون الثاني  18، 33641االهرام   (90)
 . 4، ص 1979كانون الثاني  22،  33645االهرام، ( 91)
 . 4، ص 1979كانون الثاني  23،  33646االهرام،  (92)
 . 6، 1، ص 1979كانون الثاني  27،  33650االهرام، ( 93)
تاون االمريكية، كان من  1936قطب زاده: ولد عام    (94) ، درس في جامعة جورج 

رئيس    1979منتقدي لنظام الشاه، وقاد حملة مؤيدة للخميني في باريس، أصبح عام 
للخارجية في تشرين الثاني   ،  1979االذاعة والتلفزيون االيرانية، ثم أصبح وزيراً 

عا واعدم  الثورة  ضد  النقالب  يخطط  بانه  صبري  1982م  اتهم  زينب  ينظر:   .
الرهائن   ازمة  كلية  1981  –  1979مهدي،  منشورة(،  )غير  دكتوراه  اطروحة   ،

 . 36  – 35، ص ص 2016التربية للعلوم االنسانية، جامعة البصرة، 
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 . 1، ص 1979كانون الثاني   28،  33651االهرام،  ( 95)      
 . 1، ص 1979كانون الثاني   30،  33653االهرام،  ( 96)      
 .  1، ص  1979شباط  1،  33655االهرام،  ( 97)      
 .  1، ص 1979شباط   4، 33658االهرام،   (98)     
 .  4،  1، ص 1979شباط   5، 33659االهرام،   (99)     
تكونت وزارة مهدي بازراكان من: عباس امير نائب رئيس الوزراء لشؤون    ( 100)    

ليشغل بعدها منصب    1979نيسان   20القات العامة، ابراهيم يزدي نائبا له حتى  الع
لشؤون   الوزراء  رئيس  نائب  هاشم  ومحمد  سنجابي،  لكريم  خلفا  الخارجية  وزير 

في   الداخلية  وزير  بعدها  أصبح  الحاج  1979حزيران    20الطاقة  وأحمد صدر   ،
في   العدل  وزيراً  أصبح  ثم  الداخلية  رياحي  1979حزيران    20وزير  الجنرال   ،

في   تغييره  تم  الدفاع  يد هللا    24وزير  مدني،  أحمد  الجنرال  عنه  بدالً  وُعين  شباط 
التربية،  وزير  شكور  حسين  غالم  العلمي،  والبحث  العالي  التعليم  وزير  سحابي 
الصحة،   وزير  كثيراني  مصطفى  والمواصالت،  النقل  وزير  طاهر  يوسف  محمد 

الزراعة و نعيم وزير  اكبر  والشؤون  علي  العمل  فروهي وزير  داريوش  االعمار، 
وزير   جادري  والمعادن، رضا صدر  الصناعة  وزير  ميتالي  الدكتور  االجتماعية، 
التجارة، اسد هللا مبشري وزير العدل، حسن حبيبي وزير الثقافة، حبيب هللا شهابي  

الطاقة،   وزير  تاج  عباس  الثورة،  لشون  الدولة  الشون  وزير  وزير  اردالن  علي 
لمالية واالقتصادية، علي شريعتمداري وزير العلوم والثقافة والفن، ناصر منياجي  ا

علي   حيدر  ينظر:  والهاتف.  والبرق  البريد  وزير  اسالمي  حسن  االعالم،  وزير 
)العكيلي،   بختيار  ايران في ضل حكومة شابور  تجاه  االمريكية  كانون    1السياسة 
 .  191 – 190ص ص  (، 1979شباط    11 –الثاني 

 . 4، 1، ص  1979شباط  6،  33660االهرام،   ( 101)    
 .  1، ص  1979شباط  10، 33664االهرام،  ( 102)   
 .  1، ص 1979شباط    12، 33666االهرام، ( 103)   
 المصدر نفسه.   ( 104)   
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 مستخلص البحث 
وكذلك          ، الجامعة  طلبة  لدى  الوجداني  التنبؤ  معرفة  الحالي  البحث  يستهدف 

لمتغيرات  الجامعة  وفقاً  الوجداني لدى طلبة  التنبؤ  الفروق في  النوع    معرفة داللة 
االجتماعي )ذكور، إناث( والتخصص الدراسي )علمي، أنساني(، ومن أجل التحقق  
من ذلك قام الباحث ببناء مقياس التنبؤ الوجداني، وذلك اعتماداٌ على نظرية جيلبرت  

 ( بعد Wilson&Gilbert ,2003وولسون  النهائية  في صورته  المقياس  فتألف   ،)
( فقرة  38لتميزية واالتساق الداخلي، من ) استكمال شروط الصدق والثبات والقوة ا

هي) مجاالت  اربع  على  شدة  توزعت   ، الوجداني  التكافؤ   ، الوجدانية  التفضيالت 
لذلك قام الباحث بتطبيق المقياسين   العواطف وقوتها ، مدة العواطف( ، واستكماالً 

( قوامها  بالطري 400على عينة  اختيارها  تم  القادسية  قة  ( طالب  وطالبة في جامعة 
ومعالجتها   البيانات  جمع  وبعد  المتناسب،  األسلوب  وفق  على  العشوائية  الطبقية 

( توصل البحث  SSPSإحصائياً باالستعانة بالحقيبة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )
 إلى النتائج اآلتية: 

 إن طلبة الجامعة يشيع لديهم التنبؤ الوجداني.   -1
واإلناث    -2 الذكور  بين  الوجداني  التنبؤ  في  إحصائية  داللة  ذات  فروق  هناك 

بين   احصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  وال  الجامعة.  طلبة  من  الذكور  وباتجاه 
 التخصص العلمي واالنساني. 

 بناّء على ماتوصل اليه البحث من نتائج يوصي الباحث بما يأتي: 
االرشادي الوحدات  في  عمل  ورش  تنظيم  على  ـــ  الطلبة  مساعدة  منها  الغرض  ة 

لديه   بأن  يشعر  المتعلم  الفرد  من  تجعل  واالخرين  الفرد  لذات  ايجابية  نظرة  تكوين 

 التنبؤ الوجداني لدى طلبة الجامعة

 ا.م.د هشام مهدي كريم الكعبي

التربيةجامعة القادسية / كلية   

husham.alkaabi@qu.edu.iq 

 علي ناظم جبار

 جامعة القادسية / كلية التربية

Ali. Nadhim @qu.edu.iq 
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بإيجابية   ألهدافه  والتخطيط  المستقبل  في  ورغباته  طموحاته  تحقيق  على  القدرة 
 وتحقيقها بما يتناسب مع قدراته وامكانياته الحقيقية. 

البحث  اداتي  للتعرف    ـــ االستفادة من  من اصحاب االختصاص واالكاديميين وذلك 
على مستوى التنبؤ الوجداني عند الطلبة وكيفية ادارة عواطفهم ومشاعرهم، ـــوكذلك  
تعزيز الروح المعنوية لدى الطلبة و االطالع على توجهاتهم وميولهم وامكانية اقامة  

 البرامج االرشادية لتوعيتهم على تنظيم مشاعرهم وعواطفهم. 

 :  التنبؤ الوجداني  كلمات المفتاحية ال

Abstract 

The current research aims to knowing the 
consciousness prophesy for undergraduate students , 
also knowing the proofs of the differences in 
consciousness prophesy for undergraduate students 
according to variables of social sex ( males , females ) 
and study major ( scientific , human ) , and for achieving 
that , the researcher builds criterions for consciousness 
prophesy depending on the theory of ( Gilbert Wilson , 
2003 ) , so the criterion consists in its final form after 
completing the conditions of sincerity , resolution , 
discriminated power , and inner consistency , from ( 38 ) 
items distributed in four majors : ( consciousness 
preference , consciousness parity , strict emotions and 
their power , period of emotions ) And for continuing the 
research , the researcher applies the  two variables on a 
sample of ( 400) students in Al Qadisiya university who 
have been chosen randomly according to a suitable 
style .  
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  After collecting the data and their processing 
statistically using the statistics bag for social sciences 
(ssps) , the research come to :  

1- Consciousness prophesy is common between 
undergraduate students  
2- There are differences of statistical proofs in 
consciousness prophesy between males and females 
and according males of undergraduate students , and 
there are no differences of statistical proofs between the 
scientific and human majors .  
 
According to the results of the research , the 
researcher commends to : 
Take advantage of the two research tools from 
specialists and academics in order to identify the level of 
emotional prediction of students and how to manage 
their emotions and feelings. 
 Enhancing the morale of students by looking at their 
orientations and tendencies and the possibility of setting 
up counseling programs to educate them on regulating 
their feelings and emotions. 

 

 مشكلة البحث: 

يحتوي بداخله من فئات متعددة ومنها طلبة الجامعة   ان طبيعة المناخ االكاديمي وما       

تحقيق   في  صعوبات  من  تعاني  ،لذلك  واجتماعية  نفسية  ضغوط  يرافقها  إذ  الفئة  فهذه 

عدم   ومنها  االهداف  تلك  تحقيق   في  الضبابية  من  تعاني  ،فقد  وطموحاتها  اهدافها 
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بما س التنبؤ  على  تحقيق  استطاعتهم  عدم  الى  يؤدي  مما  واقعيا  موجود  لما  وفقاَ  يحدث 

وضحت   فقد  لديهم،  االرتياح  وعدم  القلق  يزداد  وبالتالي  رغباتهم 

وأكثرها  Wilson&Gilbertدراسة) العقلية  العمليات  إحدى  يعد  الوجداني  التنبؤ  أن   )

افعالهم اتجاه    تعقيدا عند االفراد من خالل توقعاتهم العاطفية وامكانيتهم للتنبؤ حول ردود 

الطابع   ذات  قراراتهم  اتخاذ  في  التحيز  الى  يميلون  نجدهم  إذ  المستقبلية،  المثيرات 

الستجابتهم   الوضوح  وشدة  العاطفية  تنبؤاتهم  في  المبالغة  الى  يؤدي  مما  الوجداني، 

الوجدانية وهذا يؤدي الى الفشل لدى االفراد في توقع مدى سرعة االشياء وفهمهم التي  

 (        Wilson&Gilbert ,2003  :13ستفبال  ) قد تحدث م

وقد ال يحصل االفراد على نتيجة مقبولة في تقدير التنبؤ، أي أنهم يواجهون الخطأ    

من   المستقبل  يخفيه  لما  رؤيتهم  في  الصعوبات  يتعرضون  وما  سعادتهم  تقدير  في 

المستقبلية  والمعرفية  العاطفية  تنبؤاتهم  في  ينجحوا  لم  لذلك   ,Nielsen) احداث، 

التجارب  (7: 2008 نحو  افعالهم  ردود  تحديد  في  بالفشل  اصابتهم  الى  يؤدي  مما 

المستقبلة  )  الوجدانية  لدراسة  للتنبؤ  Wilson&Gilbertوفقاً  فعندما يحدث سوء     )

الوجداني يؤدي الى التأثير على الصحة النفسية لالفراد وبما ان طلبة الجامعة فإن اي  

ا التنبؤ  في  يحدث  واالجتهاد   تأثير  الجد  على  القدرة  في ضعف  أثره  فيكون  لوجداني 

البيئة   متطلبات  من  تعتبر  والتي  النفسية  الصحة  التأثيرعلى  الى  يؤدي  وبالتالي 

 ( . Horan, clerk  2008:6الجامعية   ) 

االتي   التساؤل  االجابة على  في  الحالي  البحث  الجامعة  وتبرز مشكلة  ان طلبة  : هل 

 لديهم تنبؤ وجداني؟ 

  :همية البحثا

إذ         تبني مستقبلها،  قادتها  أفكار وطموحات وآمال  قادة ومن خالل  امة  لكل  ان 

تعد مرحلة الدراسة الجامعية أكثر فاعلية وتأثيرها مباشر في بناء شخصية الفرد لما  

يتم   المعرفة وتحديد المصير االكاديمي فمن خاللها  الكبير في تنمية  الدور  تملكه من 
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ا القدرات  االفراد واصحاب  التوقع  اعداد  تعيش  فاالنسانية   ، المستقبل  يبنى  بهم  لذين 

نتنبأ به عن المستقبل فيمكننا التنبؤ المستقبلي على توجيه   وحياتنا تكون محكومة لما 

افعالنا نحو األهداف التي نستطيع تحقيقها، فيلجأ االفراد الى تبني توقعات ايجابية فيما  

تائج المتوقعة باعتبار ان أمالهم قابلة  يخص حياتهم المستقبلية،  فيأملون في تحقيق الن

 (   (Heinas. et. Al 2005:5للتحقيق من أجل الوصول اليها 

العامل          يعتبر  ألنه  النفس  علماء  من  العديد  من  االهتمام  الوجداني  التنبؤ  لقي 

ومحاولتهم   المرجوة  أهدافهم  تحديد  يمكنهم من  فمن خالله  االفراد  في حياة  االساسي 

رغب  )سلوان،  لتحقيق  تواجههم  التي  والمحن  الصعوبات  على  والتغلب  :  2019اتهم 

5 .) 

       ( دراسة  بالتنبؤ  Wilson&Gilbertوحسب  اختالفا  لديهم  االفراد  فإن   )

الوجداني وهذا االختالف حسب الجنس والعمر فقد وجد ان النساء أقل قدرة في التنبؤ  

االكبر سنا لديه القدرة على توسيع    مقارنة بالرجال، اما بالنسبة للعمر فوجد ان الفرد 

 (. CHRISTOPHER  ,2017:5مشاعره وعواطفه مقارنة باالصغر سنا ) 

الصحة           علماء  اشأر  فقد  النفسية  والصحة  الوجداني  التنبؤ  بين  عالقة  وهناك 

النفسية في اتجاهاتهتم الى تأثير التنبؤ الوجداني في زيادة المشاعر االيجابية المتوقعة  

تؤدي الى اشباع الحاجات النفسية والحفاظ على صحة االنسان من المشكالت والتي  

 (. Aytone ,2007  :40التي يتعرض لها وأثرها على صحته نفسياً )

 ومن خالل ماتقدم يضع الباحث اهمية نظرية واخرى تطبيقية: 

 اوالً:االهمية النظرية: 

ا1 التراث  الى  جديدة  نوعية  اضافة  المتغيرات  هذه  تعتبر  لمرحلة   ــ  لسيكولوجي 

 تعتبر مهمة في فترة حياة الشباب وهي المرحلة الجامعية . 
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طلبة  2 لدى  الوجداني  بالتنبؤ  اهتمت  التي  البحوث  ضمن  الحالي  البحث  يعد  ــ 

 الجامعة لما تملكه من اهمية في تفاعلهم االيجابي بجوانب حياتهم المتعددة . 

 ثانياً: االهمية التطبيقية: 

تسهم الدراسة الحالية في قياس تفسير االفراد للمواقف وقدرتهم على التنبؤ بها   -1

 وادراة انفعاالتهم . 

ووضع    -2 الطلبة  وجهات  وتشخيص  معرفة  في  الوجداني  التنبؤ  قياس  اهمية 

نحو   االيجابية  والنظرة  االنجازات  من  المزيد  تحقيق  اجل  من  المستقبلية  برامجهم 

 المستقبل 

 أهداف البحث :  

 يهدف البحث الحالي الى التعرف على :  

 التنبؤ الوجداني لدى طلبة الجامعة .   -1

داللة الفروق االحصائية في التنبؤ الوجداني لدى طلبة الجامعة حسب متغيري     -2

 الجنس)ذكور،اناث( والتخصص الدراسي)علمي،انساني(. 

 حدود البحث: 

ومن      الصباحية،  للدراسة  القادسية،  جامعة  بطلبة  الحالي  البحث  يتحدد 

الدراسي   للعام  واالناث،  الذكور  من  ولكل  واالنساني،  العلمي  التخصص 

 (. 2022ـــــ 2021)

 تحديد المصطلحات : 

 Forecasting Affectivitiesالتنبؤ الوجداني    

 ( :  Wilson &Gilbert 2003وقد تبنى الباحث تعريف جلبرت وولسون ) 
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امكانية الفرد للتنبؤ بمشاعره من خالل اختيار التفضيالت التي تمتاز بالتكافؤ    

لتلك المشاعر والعواطف  التي يحددها وبيان مدى قوتها وشدتها ومدتها الزمنية  

والبيئة   ذاته  مع  تفاعله  وطريقة  سلوكه  تحدد  مستقبلية  قرارات  الى  للوصول 

11 :)2003  ,Wilson & Gilbert .) 

 اطار نظري 

 :مفهوم التنبؤ الوجداني

التنبؤ الوجداني مصطلح يشار الى قدرة الفرد للتنبؤ على مايحمله مستقبله لحالته       

العاطفية، ويستطيع ان يتصور االحداث المستقبلية وتوقعه باالحداث التي لم تقع بعد، 

ه من التعبير عن  وكذلك يستطيع تصور االستجابة الوجدانية حول االحداث مما تمكن

قدر  بأقصى  والشعور  القدرة  لديه  فالفرد  بعد،  بها  يمر  لم  تجارب  اتجاه   مشاعره 

.(Wilson&Gilbert, 2009 :6)   من ممكن  القرارات  من  نوع  اي  بأتخاذ 

 المشاعر المسيطرة على حالته المزاجية 

فراد فمن خاللها  لذا ينظر للتنبؤ الوجداني بالعملية العقلية ذات الفائدة المتعددة لال     

مما   تقع  أن  قبل  عقولهم  في  مسبقاً  ورؤيتها  المستقبلية  االحداث  تصور  يستطيعوا 

فعندما   االحداث،  لهذه  الشعورية(  )االنفعالية،  العاطفية  استجابتهم  تصور  من  يمكنهم 

نسأل شخص ما عن شعوره بالسعادة عندما يصبح غني؟ فعند ذلك يستطيع الفرد ان  

بالرغم من انه لم يمر بتجربة الفقر بعد، لذلك بأستطاعة األفراد يخبرنا عن كل حالة  

ان يعملوا فكرة ذهنية لالحداث قبل وقوعها ويعتبر ذلك رؤية قبلية لها ومن خالل هذه 

العاطفية   يتوقع االفراد االحداث  التي من خاللها  الوجدانية  الرؤية ستولد االستجابات 

 ( . Wilson&Gilbert ,2003:20المحتملة للحدوث فعال  )

 ( : Wilson&Gilbert  ,2003نظرية التنبؤ الوجداني لجلبرت وولسون)
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في السنوات االخيرة اخذت عملية تحديد التنبؤات العاطفية لألحداث المستقبلية         

العالمان جيلبرت  إذ اكتشف  وولسون طريقة تنبؤ    اهتمام كبير في مجال علم النفس، 

في   وتأثيرها  صحتها  ومدى  المستقبلية  لمشاعرهم  االفراد 

 ( . Loewenstein  ,2007   :17سلوكياتهم)

      ( طور  االهم  Wilson&Gilbertفقد  الجزء  لكونه  الوجداني  للتنبؤ  نظريتهما   )

الفرد  توقع  نحو  تركيزها  فكان  للهدف،  الموجهة  الذات  نحو  السلوكي  الضبط  من 

المستقبلية وماتولده ألهدافه   الى قدرة على تحديد مشاعرهم  المستقبلية، فهما ينظران 

يحددون   فاالفراد  المشاعر،  دقة  مدى  ومعرفة  سلبية  ام  ايجابيه  سواء  المشاعر  هذه 

مشاعرهم بدقة وماستكون ردة افعالهم اتجاه انفعاالت معينة مثل الغضب او الحزن او  

 (. Mathieu & Gosling  ,2012:23الفرح    ) 

في حين عدم قدرة تنبؤ االفراد بدقة مشاعرهم فيتولد لديهم انحراف بين التأثير        

عند   العاطفي  السلوك  فإن  عاطفي،  تصرف  سوء  يعد  وهذا  المنجز  والتأثير  المتوقع 

ام   اسوء  المتحيز  التأثر  يصبح  عندما  يكون  فاالول  اتجاهات  ثالث  الى  ينقسم  الفرد 

اما تحيز الشدة فيدل على درجة الفرق بين التأثير المتحيز    أفضل من التأثير المتوقع،

والتأثير المتوقع، اما االتجاه الثالث فيدل على تحيز المدة ويكون الفارق الزمني بين  

 (. Gilbert ,2006:987التأثير المتوقع والتأثير الفعلي )

( الوجداني  التنبؤ  نظرية  فسرت  مجاالت  Wilson&Gilbert ,2003لقد  ألربع   )
 :وهي 

:هو دقة العاطفة المدركة لدى الفرد وامكانية التعبير عنها  التفضيالت الوجدانية  -1
 بشكل مباشر في تحديد االهداف المراد تحقيقها. 

امكانية الفرد لتوازن العواطف المدركة من الناحية االيجابية  التكافؤ الوجداني :  -2
 والسلبية وتحريكها مستقبالً. 
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: محاولة تقدير قوة التفاعل العاطفي للمستقبل عن طريق    شدة العواطف وقوتها -3
 استراتيجيات تنظيم المشاعر من اجل توقعها من حيث مدى قوتها وشدتها. 

العواطف    -4 التي  مدة  االحداث  ان  ،إذ  المستقبلية  االحداث  في  عواطفنا  تأثير  مدى  هو   :
,  Michelle, washingtonالنفعال )يدركها الفرد ستكون مرتبطة ايجابيا بمدة ا 

2016:15 .) 

حاول)       األخيرة  االعوام  المشاعر  Wilson&Gilbertفي  على  التعرف   )

المستقبلية لالفراد وكذلك التعرف على دقتها ولكنهم لم يحصلوا على الوصف الدقيق  

كل   وخبرة  المتوقعة  العاطفية  لالستجابات  قياس  إجرائهم  من  بالرغم  المشاعر  لتلك 

رد، فقد وجدوا النتيجة ان كل خطأ يحدث في اي مجال من مجاالت التنبؤ الوجداني  ف

سوف يؤثر هذا الخطأ على دقة التنبؤ بمشاعر األفراد المستقبلية، فعندما يحدث الخطأ  

هذا  لتأثير  وذلك  األفراد  حياة  في  تعقد  أكثر  هناك  فيكون  الوجدانية  التفضيالت  في 

المدركة، العواطف  بدقة  تنبؤ    الخطأ  وعند  الوجداني  التكأفو  في  الخطأ  اذا حدث  اما 

االفراد  يتنبأ  قد  االحيان  أغلب  وفي  ذلك،  عكس  فيصبح  معين  اتجاه  حول  األفراد 

بردود افعالهم الوجدانية بأفضل صورة ممكنة مما يؤدي ان تنبؤ مشاعرهم الوجدانية  

لديهم  العاطفي  الفعل  رد  شدة  يوقعوا  ان  يمكنهم  مما  ستكون    بصورة صحيحة  كيف 

 (. Levine, et al ,2012:584ومعرفة المدة المحددة لتلك المشاعر )

 منهجية البحث واجراءاته 

 :أوالً: منهجية البحث 

كونه المنهج المالئم    لتحقيق اهداف البحث فقد اعتمد الباحث المنهج الوصفي ،      

وتحديد   وصف  الى  يسعى  فهو  المتغيرات،  بين  االرتباطية  الدراسات  في  للبحث 

دقيقا )ملحم،   المدروسة وصفا  و كمياً  324:   2000الظاهرة  ( ويكشف عنها كيفياً 

( لذا جاز للباحث اعتماد هذا المنهج في البحث 286:   1996)عبيدات، وآخرون.  

 .الحالي

 :حث ثانيا : مجتمع الب
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(  2022-2021يتحدد مجتمع البحث الحالي بطلبة جامعة القادسية للعام الدراسي )     

(  10219( من الذكور , و) 8327( طالباً , موزعين بواقع ) 18546والبالغ عددهم )

( بواقع  و   , اإلناث  و) 10694من   ، العلمي  التخصص  من  التخصص 7852(  من   )

 االنساني. 

 ثالثا: عينة البحث: 
    ( العشوائية  الطبقية  بالطريقة  البحث  عينة  اختيار   Stratified Randomتم 

Sample(بلغت إذ  المتناسب  األسلوب  ذات  طلبة  400(   من  وطالبة  طالب   )

 ( نسبته  ما  البحث  عينة  وتشكل  القادسية,  و  %2.156جامعة  البحث  مجتمع  من   )

طالبة  يمثلن ما  (  220( من عينة البحث و )%45( طالب بنسبة بلغت )180بواقع )

 ( يُبين ذلك : 1( من عينة البحث , و الجدول ) %55نسبته )

 (1) جدول

عينة البحث موزعة على وفق متغيري الجنس )الذكور, واإلناث( والتخصص  

 ))علمي ، انساني 
 العدد الكلي  الجنس  الكلية  ت

 اإلناث     الذكور 

 7 3 4 كلية االثار  1

 28 13 15 كلية اآلداب  2

 22 9 13 كلية القانون  3

 10 6 4 كلية الفنون الجميلة  4

 17 3 14 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  5

 111 63 48 كلية التربية  6

 51 22 29 كلية االدارة واالقتصاد  7

 7 5 2 كلية التقنيات  8

 11 9 2 كلية التمريض  9

 14 8 6 كلية الزراعة  10

 13 9 4 كلية الصيدلة  11

 25 16 9 كلية الطب  12

 8 4 4 كلية الطب البيطري  13
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 18 13 5 كلية العلوم  14

 17 9 8 كلية الهندسة  15

 12 8 4 كلية طب االسنان  16

 18 9 9 كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات 17

 11 11 - كلية التربية للبنات  18

 400 220 180 المجموع الكلي 

 

 البحث: رابعاَ: مقياس 

 : Forecasting Affectivitiesمجاالت المقياس التنبؤ الوجداني  

إذ حدد الباحث اربع مجاالت لمقياس التنبؤ الوجداني وفقاَ للتعريف النظري المستند  
( والباحث وضح لكل مجال  Wilson&Gilbert ,2003لنظرية جيلبرت وولسون) 

 تعريفاً وكاالتي: 

: الوجدانية    اوال  دقة   :The Emotional preferencesالتفضيالت  هو 
االهداف   تحديد  مباشرفي  بشكل  عنها  التعبير  وامكانية  الفرد  لدى  المدركة  العاطفة 

 المراد تحقيقها . 

الوجداني  التكافؤ   : الفرد  :    TheEmotional equiValenceثانيا  امكانية 
 والسلبية وتحريكها مستقبال .   لتوازن العواطف المدركة من الناحية االيجابية

: وقوتها:   ثالثا  العواطف   The intensity and strength ofشدة 
emotions    محاولة تقدير قوة التفاعل العاطفي للمستقبل عن طريق استراتيجيات

 تنظيم المشاعر من اجل توقعها من حيث مدى قوتها وشدته . 

العواطف مدة   : تأثير    :The stretch of emotions   رابعا  مدى  هو 
ستكون   الفرد  يدركها  التي  االحداث  ان  حيث  المستقبلية  االحداث  في  عواطفنا 

 (. Wilson&Gilbert  ,2003  :137مرتبطة ايجابيا بمدة االنفعال  ) 

 صالحية فقرات المقياس وتعليماتِه :  ●
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على   األولية  بصيغته  الوجداني  التنبؤ  مقياس  عرض  ذلك  من  التحقق  وألجل 

المحكمين من ذوي االختصاص في مجال التربية وعلم النفس وطلب  مجموعة من  

منهم وفق التعريف الذي وضعه الباحث للتنبؤ الوجداني وتعريف مجاالته االربعة  

إبداء مالحظاتهم وآرائهم وبعد استرجاع استبانة أراء الخبراء اتضح أن هناك اتفاقا  

وعلى هـي،  كما  الفقـرات  بعض  إبقاء  على  الخبراء  وحذف    بين  بعضها،  تعديل 

( فأعلى لغرض قبول الفقرة، وعليه    % 80بعضا أخر وذلك باالعتماد على نسبة )  

( فقرة،, وبذلك أصبح عدد    10( فقرة، ورفض ) 7( فقرة وتعديل ) 38تم استبقاء )

( فقرة أما بالنسبة  38فقرات المقياس المعد للتطبيق على العينة االستطالعية هو )  

ب حول  الخبراء  من  لرأي  ذلك  على  الموافقة  فحصلت  اإلجابة  وكيفية  اإلجابة  دائل 

 قبلهم عليها باإلجماع. 

 -التجربة االستطالعية: ●
الذي       الوقت  معرفة  المقياس،  فقرات  فهم  مدى  الى  باإلضافة  ذلك  من  وللتحقق 

عدد  بلغ  استطالعية  عينة  على  المقياس  طبق  المقياس،  على  اإلجابة  تستغرقه 

( طالباً وطالبة  كما هو موضح في جدول  (، واتضح من خالل هذا 40إفرادها )

للمستجيب وفقراته   المقياس واضحة  تعليمات  مفهومة وقد كان متوسط   التطبيق أن 

 دقيقة(.  12 - 10اإلجابة على المقياس من  )  

 أعداد أفراد عينة الدراسة االستطالعية موزعة وفق التخصص والنوع  (2) جدول 

 التخصص  الكليــة
 الــنوع 

 المجموع 
 إناث  ذكـــور

 20 10 10 علــمي  العلـوم 

 20 10 10 إنساني  التـربية 
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 40 المــــــــــــجمــــوع 

 

 :االجراءات االحصائية لتحليل الفقرات لغرض حساب القوة التمييزية لها

الباحث    استخدم  الوجداني  التنبؤ  مقياس  لفقرات  التمييزية  القوة  حساب  ولغرض 

 : اسلوب 

 (: طريقة المجموعتين المتطرفتين )االتساق الخارجي

 :االسلوب فقد اتبع الباحث الخطوات التالية ألجل اجراء التحليل في ضوء هذا 

 تحديد الدرجة الكلية لكل استمارة -1

ترتيب الدرجات التي حصل عليها المستجيبون في المقياس المشار اليه تنازليا   -2

 من اعلى درجة الى ادنى درجة. 

3- ( نسبة  فقد %27اختيرت  العليا،   المجموعة  من  االستمارات    (  عدد  كان 

 ( . 126  –150( استمارة ، تراوحت درجاتهم من ) 108للمجموعة العليا ) 

الدنيا فقد كان عدد األستمارات ) %27أختيرت نسبة )  -4 المجموعة  (  108( من 

 ( من  درجاتهم  تراوحت  فقد  الدنيا  للمجموعة  يكون  74  –106استمارة   وبذلك   ,)

 ( استمارة . 216مجموع االستمارات التي خضعت للتحليل ) 

5-   ( التائي  االختبار  استخدام  داللة  t.testوبعد  الختبار  مستقلتين  لعينتين   )
المحسوبة   التائية  القيمة  ان  ظهر  والدنيا،  العليا  المجموعتين  اوساط  بين  الفروق 

( عند درجة حرية  1.96لجميع الفقرات هي اكبر من القيمة التائية الجدولية البالغة)
(214 ( داللة  وبمستوى  جميع  24(, 0.05(,  ان  اتضح  الخطوة  هذه  ومن خالل   ,)

المحسوبة    فقرات  التائية  قيمتها  الن  إحصائية،  داللة  ذات  الوجداني  التنبؤ  مقياس 
تمييزية   قوة  ذات  الفقرات  جميع  ان  يعني  وهذا  الجدولية  التائية  القيمة  من  اكبر 

 ( يوضح ذلك. 3والجدول ) 
 (3) جدول
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 تمييز فقرات مقياس التنبؤ الوجداني بطريقة المجموعتين المتطرفتين 

 الفقرة
 المجموعتين

الوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

التائية  القيمة 
 المحسوبة

 الداللة اإلحصائية

 دالة  2.936 1.38787 3.7870 عليا  1

 1.15065 3.2778 دنيا 

 دالة  8.663 85070. 4.6204 عليا  2

 1.09737 3.4630 دنيا 

 دالة  7.409 94990. 4.0648 عليا  3

 1.25179 2.9444 دنيا 

 دالة  8.018 92595. 4.2407 عليا  4

 1.10303 3.1296 دنيا 

 دالة  7.031 1.05651 4.1204 عليا  5

 1.27521 3.0000 دنيا 

 دالة  6.160 1.07216 3.8333 عليا  6

 1.17873 2.8889 دنيا 

 دالة  6.404 1.00926 4.0093 عليا  7

 1.13322 3.0741 دنيا 

 دالة  8.570 96063. 4.2593 عليا  8

 1.11392 3.0463 دنيا 

 دالة  7.120 94702. 4.0185 عليا  9

 1.11054 3.0185 دنيا 

 دالة  4.775 1.09800 3.8333 عليا  10

 1.18035 3.0926 دنيا 

 دالة  7.182 99619. 4.1296 عليا  11

 1.15769 3.0741 دنيا 

 دالة  7.374 89478. 4.2778 عليا  12

 1.22099 3.2037 دنيا 

 دالة  5.345 92665. 3.8981 عليا  13

 1.21773 3.1111 دنيا 

 دالة  8.564 71089. 4.5926 عليا  14

 1.22439 3.4259 دنيا 
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 دالة  6.452 99371. 4.1759 عليا  15

 1.30536 3.1574 دنيا 

 دالة  5.849 1.26386 4.1389 عليا  16

 1.24899 3.1389 دنيا 

 دالة  6.556 1.12325 4.1667 عليا  17

 1.20041 3.1296 دنيا 

 دالة  6.490 1.17814 3.7037 عليا  18

 1.10613 2.6944 دنيا 

 دالة  9.211 94844. 4.0833 عليا  19

 1.14064 2.7685 دنيا 

 دالة  9.918 90516. 4.2778 عليا  20

 1.28495 2.7778 دنيا 

 دالة  4.754 1.22633 3.8611 عليا  21

 1.14824 3.0926 دنيا 

 دالة  8.032 99961. 4.3056 عليا  22

 1.13119 3.1389 دنيا 

 دالة  4.054 1.18663 3.8889 عليا  23

 1.19662 3.2315 دنيا 

 دالة  7.445 96995. 4.1111 عليا  24

 1.14325 3.0370 دنيا 

 دالة  9.189 1.05848 4.1019 عليا  25

 1.16049 2.7130 دنيا 

 دالة  8.425 1.08080 4.0093 عليا  26

 1.19390 2.7037 دنيا 

 دالة  4.087 1.29220 3.5556 عليا  27

 1.20325 2.8611 دنيا 

 دالة  2.809 1.18762 3.9722 عليا  28

 1.23421 3.5093 دنيا 

 دالة  6.692 1.19260 4.1296 عليا  29

 1.20688 3.0370 دنيا 

 دالة  4.806 1.29220 3.7778 عليا  30

 1.28451 2.9352 دنيا 
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 دالة  8.621 1.15571 4.1944 عليا  31

 1.27233 2.7685 دنيا 

 دالة  5.039 1.31845 3.6667 عليا  32

 1.24593 2.7870 دنيا 

 دالة  5.439 1.08942 4.0093 عليا  33

 1.13688 3.1852 دنيا 

 دالة  7.984 85603. 4.4259 عليا  34

 1.26878 3.2500 دنيا 

 دالة  7.933 89516. 4.2407 عليا  35

 1.22379 3.0833 دنيا 

 دالة  6.066 1.04862 4.1759 عليا  36

 1.31461 3.1944 دنيا 

 دالة  7.097 99253. 4.0741 عليا  37

 1.28925 2.9630 دنيا 

 دالة  6.607 1.16377 4.1944 عليا  38

 1.45651 3.0093 دنيا 

 

 الخصائص السيكومترية لمقياس  التنبؤ الوجداني : 

ويُعّد الصدق والثبات من أهم الخصائص القياسية التي ينبغي توافرها في المقاييس  

( وقام الباحث بالتحقق  331:  1980النفسية مهما كان الغرض من استعمالها )فرج،  

 :مؤشرات صدق المقياس وثباته وكما يأتيمن 

 ((( Validityاوالَ: مؤشرات صدق المقياس )

 ((Face Validityالصدق الظاهري  

على   عرضه  خالل  من  الوجداني  التنبؤ  لمقياس  الصدق  من  النوع  هذا  تحقق  فقد 

حول   بآرائهم  واألخذ  النفس.  وعلم  التربية  في  المختصين  المحكمين  من  مجموعة 

صالحية الفقرات ، وبتحقق الصدق الظاهري والمنطقي ويكون ذلك قد تحقق صدق  

 ,. Allen( )1979:95المحتوى للمقياس   
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(Reliability)  ثانياَ: مؤشرات ثبات المقياس 

يقصد بالثبات هو الدرجة التي نحصل عليها عند اعادة االختبار مرة ثانية بمدة زمنية       

وباستعمال   نفسها  العينة  على  تقريبا  النتائج  نفس  تعطي  والتي  ومحددة  معلومة 

ساق عند اعادة  التعليمات نفسها، ويعد شرطا مهما من الشروط التي توفر اعلى ات

 .(145: 1990 االختبار عدة مرات )العجيلي، وآخرون،

وتحقق الباحث من مؤشرات ثبات المقياس باستعمال معادلة الفا كرونباخ لالتساق الداخلي   

 :وطريقة االختبار و استعمال إعادة االختبار لالتساق الخارجي وكما يأتي 

                                      كرونباخ ) االتساق الداخلي ( : -معادلة الفا  -1

                    

التحليل      عينة  استمارات  درجات  الطريقة خضعت  بهذه  الثبات  استخراج  وألجل 

 ( البالغة  ) 400اإلحصائي  كرونباخ  ألفا  معادلة  إلى  للمقياس  استمارة   )Alfa 

Cronbach Frommula)،    ( الثبات  بلغ معامل  المعادلة  تطبيق  (  0.757بعد 

وتعد هذه القيمة مقبولة ألغراض البحث العلمي، اذ يعد معامل الثبات جيداً اذ كان  

 ( فأكثر.  0,50مربعه )

 اعادة االختبار ) االتساق الخارجي ( :   -2

المقياس على عينة مكونة من )   الباحث  وطالبة من طلبة جامعة  40طبق  ( طالباً 

اإلنسانية   التخصصات  من  الطبقية  العشوائية  بالطريقة  اختيارهم  تم  القادسية 

والعلمية، وكما موضح ومن ثم إعادة تطبيق المقياس على العينة نفسها مجال مرور  

(لمقياس التنبؤ الوجداني    0,81بات(  ) ( يوم، فبلغت قيمة معامل االرتباط )الث 14)

 وهذا يدل على الثبات جيد كما .  

 .المؤشرات اإلحصائية لمقياس التنبؤ الوجداني 

أوضحت األدبيات العلمية ان المؤشرات االحصائية التي ينبغي ان يتصف بها       

أي مقياس تتمثل في تعرف طبيعة التوزيع االعتدالي، الذي يمكن التعرف عليه من  

خالل مؤشرين أساسيين هما الوسط الحسابي واالنحراف المعياري، وانه كلما قلت 
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من   نوع  وجود  على  ذلك  دل  الصفر  من  واقتربت  المعياري  االنحراف  درجة 

 .(167:1977,التجانس أو التقارب بين قيم درجات التوزيع )البياتي واثناسيوس 

ل  المؤشرات اإلحصائية الوصفية  تم استخراج بعض  البحث في مقياس  وبهذا  عينة 

 التنبؤ الوجداني وجدول 

   :يوضح ذلك (4) 

 (4) جدول

 المؤشرات اإلحصائية لمقياس التنبؤ الوجداني 

 القيمة المؤشرات اإلحصائية

 114 الوسط الفرضي 

 135.737 الوسط الحسابي 

 137.00 الوسيط

 138.00 المنوال

 15.612 االنحراف المعياري

 234.734 التباين

 -0.098 االلتواء 

 -0.723 التفرطح

 100 أقل درجة 

 172 أعلى درجة 

 72 المدى 

وبمالحظة قيم المؤشرات اإلحصائية اآلنفة الذكر لمقياس التنبؤ الوجداني نجد       

ان تلك المؤشرات تتسق مع معظم مؤشرات المقاييس العلمية ، اذ تقترب درجات 
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طلبة الجامعة وتكراراتها لهذا المقياس نسبياً من التوزيع االعتدالي ، والن درجات  

ضها البعض مما يسمح بتعميم نتائج تطبيق  الوسط والوسيط والمنوال متقاربة مع بع

 .( يوضح ذلك بيانياً 1هذا المقياس وشكل ) 

 عرض النتائج وتفسيرها 

 الهدف االول: تعرف التنبؤ الوجداني لدى طلبة الجامعة . 

 (  المرفق يُبين ذلك. 5تشير المعالجات اإلحصائية , وحسب  الجدول )  

 ( 5جدول)
 داللة الفرق بين الوسطين الحسابي و الفرضي على مقياس التنبؤ الوجداني          

 عدد أفراد 
 العينة 

 الوسط 
 الحسابي 

 اإلنحراف 
 المعياري 

 الوسط 
 الفرضي 

 درجة
 الحرية 

التائية   القيمة 
 المحسوبة 

 مستوى  القيمة التائية الجدولية 
 الداللة 
0.05 

 دالة  1.96 27.847 399 114 15.612 135.737 400

وجدانية    تفضيالت  يمتلكون  الجامعة  طلبة  ان  الى  النتيجة  هذه  الباحث  ويفسر 

وقادرين على خلق حالة التوازن لعواطفهم سلبية كانت ، ام ايجابية وتقديرهم لقوة  

بتلك   والثبات  منظمة  ستراتيجيات  بأستخدامهم  االخرين  مع  العاطفي  تفاعلهم 

ما وهذا  ممكنة  فترة  الطول  الوجدانية  وولسون  العواطف  )جلبرت  المنظران  قدمه 

Wilson& Gilbert  خلق من  الجامعية  المؤسسة   تلعبه  الذي  الدور  وكذلك   ،  )

العاطفي   باالمن  يشعرون  كونهم  وعواطفهم  بمشاعرهم  التنبؤ  امكانية  من  حالة 

(    2020والتفاعل المستمر ، وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة ) كريم ،  

، )عباس  ، وال  2021ودراسة  تنبؤ وجداني  لديهم  الجامعة  ان طلبة  بينت  والتي   )

  ( دراسة  نتائج  مع  الدراسة  هذه  نتائج  )  harthent ,2009تتفق  ودراسة   )

Krishnan ,2010 . ) 

متغيري   وفق  على  الوجداني  التنبؤ  في  اإلحصائية  الفروق  داللة  الثاني:  الهدف 

 ( . الجنس )ذكور، إناث(  و التخصص الدراسي )علمي , إنساني
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لغرض تعرف داللة الفروق اإلحصائية بين متوسطات درجات طلبة الجامعة على   

مقياس التنبؤ الوجداني على  وفق متغير الجنس )ذكور، إناث( و التخصص )علمي  

( وجدول  0.05, إنساني( أستعمل الباحث تحليل التباين الثنائي عند مستوى داللة ) 

 ( يُبين ذلك. 6)

 

 ( 6جدول ) 

 لة الفروق في التنبؤ الوجداني على وفق متغيري الجنس والتخصص دال

 مصدر التباين

 

 مجموعة المربعات 

S-S 

درجة  

 الحرية 

D-F 

متوسط  

 المربعات 

M-S 

القيمة 

 الفائية

F 

القيمة 

 الجدولية 

مستوى  

 الداللة 

S-g 

6389.89 1 6389.895 الجنس

5 

27.97

1 

3.84 

 

0.05 

 

 1.519 347.019 1 347.019 التخصص 

 015. 3.358 1 3.358 التخصص( xتفاعل )الجنس 

 228.446 396 90464.666 الخطأ

 400 7467119.000 الكلي 

 ( السابق ما يأتي: 6تبين النتائج في جدول ) 

 الفرق وفق متغير الجنس )ذكور، إناث( :  -أ

دال    الوجداني  التنبؤ  مقياس  اإلناث على  و  الذكور  بين  الفرق  أن  النتائج  أظهرت 

المحسوبة )  الفائية  القيمة  الذكور عند مقايسة  بالقيمة  27.971إحصائياً  ولصالح   )
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( إذ كان الوسط الحسابي للذكور  0.05( عند مستوى داللة ) 3.84الجدولية البالغة ) 

, و كان الوسط الحسابي لإلناث   (14.07316( بإنحراف معياري )140.1722)

(132.1091( معياري  بإنحراف  النتيجة    (15.89971(  هذه  تفسير  يمكن  و   ،

الذكور   فأن  وبذلك    ) وولسون  )جلبرت  للعالمان  الوجداني  التنبؤ  نظرية  وفق 

يمتازون بالتنبؤ الوجداني اكثر من االناث كون لديهم القدرة على تحمل المسؤولية  

المش رؤيتهم  ومواجهة  مدى  في  توازن  خلق  في  قدرة  اكثر  يجعلهم  مما  كالت 

مقارنة   ممكنة  صورة  بأفضل  الوجدانية  ومشاعرهم  عواطفهم  وأدارة  لمشكالتهم 

( وال    2003باالناث وتتفق نتائج هذه الدرسة مع نتائج دراسة ) جلبرت وولسون ،  

 (  .  2021،  ( ودراسة) عباس  2020تتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة ) كريم ، 

 التخصص الدراسي)علمي , إنساني(:  -ب 

التنبؤ   مقياس  على  واإلنساني  العلمي  التخصص  بين  الفرق  أن  النتائج  أظهرت 

المحسوبة )  الفائية  القيمة  عند مقايسة  دال إحصائياً  بالقيمة  1.519الوجداني غير   )

 ( البالغة  ) 3.84الجدولية  داللة  مستوى  عند  الحسا 0.05(  الوسط  كان  إذ  بي  ( 

( العلمي  )136.6810للتخصص  معياري  بإنحراف  كان    (15.59868(  و   ,

( اإلنساني  للتخصص  الحسابي  معياري  134.6947الوسط  بإنحراف   )

الخصائص    (15.60157) حيث  من  التشابه  الى  النتيجة  هذه  تفسير  يمكن  و   ،

االكاديمية والمقررات الدراسية بما تجعله من مفردات قد تكون متشابهة من حيث 

المحتوى لدى عينة البحث الحالي وبذلك يعتبرون من نفس الوسط ويخضعون لنفس  

جائحة   وتأثير  الحالية  الصحية  والظروف  واالقتصادية  االجتماعية  المتغيرات 

( وال تتفق مع نتيجة   2021كورونا وهذه النتيجة اتفقت مع نتيجة دراسة ) عباس ،  

 ( .  2020دراسة ) كريم ،  

 التخصص:تفاعل الجنس مع   -ج

وبالتخصصين   الذكور واإلناث و  الجامعة من  بين طلبة  الفرق  أن  النتائج  أظهرت 

(  0150العلمي واإلنساني غير دال إحصائياً عند مقايسة القيمة الفائية المحسوبة ). 
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( البالغة  الجدولية  الفائية  ) 3.84بالقيمة  داللة  مستوى  عند  ليس  0.05(  وبذلك   ،  )

 التخصص في التأثير بالتنبؤ الوجداني هناك تفاعالً بين الجنس و 

 التوصيات: ●

 :بناءاّ على ماتوصل اليه البحث من نتائج يوصي الباحث بما يأتي

على   -1 الطلبة  مساعدة  منها  الغرض  االرشادية  الوحدات  في  عمل  ورشة  تنظيم 

لديه   المتعلم يشعر بأن  الفرد  الفرد واالخرين تجعل من  لذات  ايجابية  تكوين نظرة 

بأيجابية   ألهدافه  والتخطيط  المستقبل  في  ورغباته  طموحاته  تحقيق  على  القدرة 

 يقية. وتحقيقها بما يتناسب مع قدراته وامكانياته الحق

للتعرف   -2 وذلك  واالكاديمين  االختصاص  اصحاب  من  البحث  اداة  من  االستفادة 

 على مستوى التنبؤ الوجداني عند الطلبة وكيفية ادارة عواطفهم ومشاعرهم. 

وميولهم   -3 توجهاتهم  على  االطالع  وذلك  الطلبة  لدى  المعنوية  الروح  تعزيز 

 تنظيم مشاعرهم وعواطفهم. وامكانية اقامة البرامج االرشادية لتوعيتهم على  

 المقترحات:  ●

الدراسات   -1 )طلبة  منها  اخرى  عينات  على  الحالي  للبحث  مماثلة  دراسة  اجراء 

 المرشدين التربويون(.  –العليا 

للتنبؤ   -2 امتالكهم  مدى  في  والعاديين  المتميزين  الطلبة  بين  مقارنة  دراسة  إجراء 

 الوجداني. 

 المصادر:  *

االحصاء الوصفي  ( :1977عبد الجبار توفيق وأثناسيوس، زكريا زكي )   البياتي ، -

 ، مطبعة مؤسسة الثقافة العالمية ، بغداد. واالستداللي في التربية وعلم النفس 

, وابراهيم عبد الحسين الكناني    الزوبعي , عبد الجليل ابراهيم , ومحمد ابن سابكر -

(1980  : النفسية (  المقاييس  ,    االختبارات  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزارة   ,

 جامعة الموصل , العراق. 
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خالد) - لمعلمات  (:2019سلوان،سلمان  الذات  بادارة  وعالقته  المستقبلي  التخيل 

 العراق.، جامعة بغداد، رسالة ماجستير، كلية التربيةرياض االطفال، 

- ( كايد    ، الحق  وعبد  الرحمن  ،عبد  وعدس  ذوقان   , :  1996عبيدات  البحث  ( 

 , دار اسامة للنشر والتوزيع , عمان. العلمي  ومفهومه  ادارته 

-  ( محمود  الدين  صالح   , :  2000عالم   )  , والنفسي  التربوي  والتقويم  القياس 

 العربي , القاهرة. , دار الفكر اساسياته , وتطبيقاته , وتوجهاته المعاصرة

 , دار الفكر العربي , القاهرة. 1, ط   القياس النفسي ( : 1980فرج, صفوت )  -

(: التنبؤ الوجداني وعالقته بالتشأوم الدفاعي لدى طلبة  2020كريم،زهراء سعد) -

 .رسالة ماجستير ، كلية التربية ،جامعة بابل المرحلة االعدادية ، 

 , ملحم  )   ـــ  :  2000سامي  النفس (  وعلم  التربية  في  والتقويم  طالقياس  دار  1,   ,

 المسيرة للنشر والتوزيع , عمان. 
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 الملخص

الصف        طالب  لدى  التاريخية  الثقافة  على  التعرف  إلى  الحالي  البحث  هدف 

( طالبا تم اختيارهم عشوائيا من ثالث  275الخامس االدبي،  وتألفت العينة من ) 

( واعدت    2020  –  2019مدارس في مركز محافظة القادسية، للعام الدراسي ) 

الثقاالباحثتان     ) مقياس  من  التاريخية  على  30فة  بالتساوي  توزعت  فقرة   )3  

مجاالت ) المعرفي ، الوجداني ، المهاري( ، مع خمسة بدائل )ينطبق علي دائما  

البيانات    ابدا(  –نادرا    –احيانا    –غالبا    – العينة وحللت  المقياس على  اذ طبق 

التوصيات  باستعمال االدبي ، وفي ضوء النتائج وضعت الباحثتان  االستنتاجات و

 والمقترحات. 

 كلمات مفتاحية: ثقافة ، تاريخ ، طالب 

ببرنامج    المناسبة  االحصائية  النتائج وجود مستوى    SPSSالوسائل  واظهرت 

 Historical culture for fifthمن الثقافة التاريخية لدى طالب الخامس  

grade literary students 
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 Summary 

The aim of the current research is to identify the 

historical culture of the literary fifth grade students, and 

the sample consisted of (275) students who were 

randomly selected from three schools in the center of Al-

Qadisiyah Governorate, for the academic year (2019-

2020). Equally on 3 domains (cognitive, emotional, skill), 

with five alternatives (applicable to me always - often - 

sometimes - rarely - never). The scale was applied to 

the sample and the data was analyzed using the 

appropriate statistical means in the SPSS program. 

Fifth, literary, and in light of the results, the researchers 

developed conclusions, recommendations and 

suggestions . 

 :   مشكلة البحث 

يتطلب في ضوء التسارع التاريخي والتاريخي الذي يشهده العالم مؤخرا    

تدر الحديثة في  باالساليب  التعليم من خالل االهتمام  لمسايرة  تطوير  التاريخ  يس 

هذا النهوض التاريخي الشامل لمختلف مجاالت الحياة ولكي نفهم العالم من حولنا  

التاريخ   مناهج  ودور   ، والقادمة  المعاصرة  لألجيال  مشرقا  مستقبال  ونبني 

واالحداث    التاريخ  بربط  تعنى  التي  التاريخية  الثقافة  تدعيم  هو  ومناهجها 

ققت بابعادها الصبح المتعلمون مثقفون تاريخيا  ،  والمجتمع بعالقة وطيدة لو تح

الثقافة   مستوى  ما   : هو   عنه  االجابة  البحث  يحاول  سؤال  ينطلق  هنا  ومن 

 التاريخية لطالب الصف الخامس االدبي ؟ 
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 ثانياً : أهمية البحث  

 -يمكن إجمال اهمية البحث باآلتي:

 تعلمها. تمكن المتعلمين من اإللمام بالمعارف الواجب  -1
 تشجيع المتعلمين على اكتساب مهارات عقلية بتوظيف عمليات العلم .  -2
 تدريب المتعلمين على النمط التاريخي في التفكير .  -3
 مساعدة المتعلمين على تنمية االتجاهات والميول نحو تعلم التاريخ .  -4
تدريس   -5 بطرائق  والمتخصصين  ين  والباحثتان  المدرسين  أنظار  يوجه 

 اجة الى الثقافة التاريخية. التاريخ إلى الح
اعدادا ت -6 الطالب  اعداد  على  التاكيد  إلى ضرورة  التربويين  أنظار  وجيه 

 شامال وليس لالمتحان فقط . 
المرحلة   -7 في  التاريخية  للثقافة  جديدا  مقياسا  البحث  يقدم  ان  الممكن  من 

 االعدادية. 
التاريخية    -8 الثقافة  تعزيز  في  والمنهج  المدرس  دور  الضوء على  تسليط 

 عند الطلبة. 
 هدف البحث  

يهدف البحث إلى التعرف على تحري مدى الثقافة التاريخية لدى طالب   

 الصف الخامس االدبي 

 حدود البحث  

 -أقتصر البحث على : 

طالب الصف الخامس االدبي في المدارس االعدادية في مركز محافظة   -1
 الديوانية . 

 ( . 2020  – 2019الفصل االول للعام الدراسي) -2
 

   -: سادساً : تحديد المصطلحات
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 -الثقافة التاريخية : وعرفها كل من : -

( : "وجود مستوى مناسب من المعلومات التاريخية العامة عند  2009)الشيخ ،    -

العالقة  المت وفهم  وتفسيرها  اليومية  واألحداث  الظواهر  فهم  في  يستخدمها  علم 

 ( 7:   2009المتبادلة بين التاريخ والمجتمع واالحداث )الشيخ ،  

( : "كم المعرفة المطلوب إلعداد الطالب معرفيا ومهاريا  2010)أبو جحجوح،    -

  236  :  2010في التاريخ واالحداث وأثرها في المجتمع " .)أبو جحجوح، 

 الخلفية النظرية 

 الثقافة التاريخية  

هي المعرفة التاريخية واالتجاهات والمهارات التي يحتاجها الفرد لتؤهله ليعيش  

، عالمه  فيه"    في  يعيش  الذي  وللمجتمع  له  ومثمر  فعال  بشكل  فيها  ويؤثر 

)الزعبي،  34:    2003)الخالدي،   عرفها  وكذلك  "تزويد  2008(   : أنها  على   )

تسهل عليه   التي  والوجدانية  والمهارية  المعرفية  الجوانب  معينة من  بكمية  الفرد 

)الز الحديثة.  االحداث  وتطبيقاتها  التاريخية  المعرفة  مع  :    2008عبي،  التعامل 

أنها  107 الباحثتان   ترى  التاريخية  للثقافة  السابقة  التعريفات  وباستعراض   .  )

 جميعاً اتفقت على ثالثة جوانب أساسية هي : 

 الجانب المعرفي : ويشمل طبيعة التاريخ والمعرفة التاريخية .  -1

 الجانب المهاري : ويشمل المهارات التاريخية والفنية .  -2

 الجانب الوجداني : ويشمل االتجاهات اإليجابية نحو التاريخ .  -3

متعلم         لكل  التاريخي  اإلعداد  في  أساسياً  عامالً  التاريخية  الثقافة  وأصبحت 

أن   دون  من  الحاضر،  الوقت  في  دوره  المتعلم  يؤدي  ان  نتصور  أن  ويصعب 

ا الثقافة  ألن  وذلك  التاريخية،  الثقافة  من  أدنى  حداً  أحدى  يكتسب  هي  لتاريخية 
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أسس التنمية اإلنسانية واالجتماعية واالقتصادية واألساس لتقدم وازدهار الشعوب  

ال   جزء  التاريخية  فالثقافة  اإلنساني  للسلوك  التعبيري  المظهر  بوصفها  وذلك 

ينفصل عن ثقافة الفرد العامة ألن الشخص المثقف هو القادر على استعمال العلم  

وقد ظهرت أهمية الثقافة التاريخية المتكونة لدى المتعلم  واالحداث  في المجتمع  

بوصفها متطلبا جوهريا في التربية التاريخية في هذا العصر والتي شكلت جانباً  

مهماً من جوانب العملية التربوية، وبالتالي أصبح تدريس التاريخ الفعال يتضمن  

لم مادة وطريقة، ويعمل  التوافق مع الفهم الحديث لطبيعة العلم وبنيته باعتبار الع

الصعوبات   لمعرفة  توظيفها  من  يمكنه  الذي  بالشكل  التاريخية  المادة  تقديم  على 

 ( 75  – 74:   2009)البادري،   التي تواجهنا والسعي لمعالجتها . 

 -وقد حددت صفات الشخص المثقف تاريخيا بأنه الشخص الذي :  

 طة بهما . يتحلى بقيم البحث التاريخي عند حل المشكالت المرتب -1
يحدد المصادر التاريخية المعرفية والتاريخية ويجمعها ويحللها ويقومها   -2

 . 
 يميز بين الدليل التاريخي والرأي الشخصي .  -3
 يدرك أن التاريخ واالحداث  يمثالن مسعاً إنسانياً .  -4
رفاهية   -5 تحقيق  في  ومرتكزاتها  واالحداث   العلم  من  كل  حدود  يدرك 

 اإلنسان . 
 الجوانب المعرفية واالحداث  والبيئية . يحلل التداخل بين  -6
 يقدم التفسيرات للظاهرة الطبيعية التي قد يختبر صدقها .  -7

 -و صفات الشخص المثقف تاريخياً وهي أن يكون :

 يستطيع فهم طبيعة العلم .  -1
 اتجاهه إيجابياً نحو التاريخ واالحداث  .  -2
 يعرف كيف يؤثر كل من العلم واالحداث  في المجتمع .  -3
القرارات   متمكنا  -4 وأتخاذ  المشكالت  لحل  ماتعلمه  توظيف  من 

 اليومية المناسبة . 



 جامعة القادسيّة(   -املؤمتر العلمي الدويل الثالث يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية )كليّة الرتبية للبنات   قائع   و 
 

 
 

2022نيسان    19-18عدد خاص بوقائع املؤمتر املنعقد بتاربخ    

 
 

294 

المتعلقة   -5 التاريخية  المسائل  تجاه  الصائبة  القرارات  تبني  يستطيع 
 ( 93:  2011)خطايبه،    بالمجتمع . 

 
 مستويات الثقافة التاريخية :  

1-  ( :  Nominalاالسمي  المتعلم حصيلة معرفية من  (  لدى  يتكون  وفيه 
الحقائق والمفاهيم والقوانين المتعلقة بعلم التاريخ لكنه اليستفيد من هذه  

 المعرفة في تفسير األمور المرتبطة بعلم التاريخ . 
2-  ( :  Functionalالوظيفي  الحصيلة  (  استعمال  المتعلم  يستطيع  وفيه 

المرتب األمور  من  الكثير  فهم  في  وتفسيرها  المعرفية  التاريخ  بعلم  طة 
 واستخدام عمليات العلم ذات الصلة بها . 

3- ( :  Operationalاإلجرائي  اساسيات  (  يفهم   ان  للمتعلم  يمكن  وفيه 
علم التاريخ وتوظيفها في  اتخاذ القرارات اليومية وإدراك العالقات بين  
وآخرون،   )الهمداني  البيئة  في  وأثرهما  والتاريخ  واالحداث   التاريخ 

2013    :110 . ) 
 

 أهداف الثقافة التاريخية   -

في   -1 يسهم  بما  المتعلمين  أذهان  إلى  وتقريبها  التاريخية  التاريخ  تبسيط 
 إظهار دورها الوظيفي في حل المشكالت . 

والمعلومات   -2 التاريخ  علم  طبيعة  استيعاب  على  المتعلمين  مساعدة 
 التاريخية . 

الحياة   -3 في  واستعماالتها  االحداث   طبيعة  فهم  على  المتعلمين  مساعدة 
 المعاصرة . 

المتعلقة   -4 القضايا  مع  التفاعل  على  القادر  الواعي  المفكر  المتعلم  إعداد 
 بالعلم واالحداث  وربطها بالبيئة . 

 تعلمين للمهارات العقلية. استيعاب الم -5
تنمية الميول واالتجاهات عند المتعلمين بما يتفق وطبيعة التعلم المستمر   -6

 ( 412:   2011)علي،         .
 -خصائص الثقافة التاريخية : -
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أن الشخص المثقف تاريخياً تختلف مواصفاته من بلد آلخر ومن مجتمع   -1
 آلخر . 

نحو   -2 التقدم  يحرز بعض  التعلم  اكتسابه بعض خبرات  أثناء  كل فرد في 
 تحقيق الثقافة التاريخية . 

مصادر   -3 هناك  بل  التاريخية  للثقافة  الوحيد  المصدر  ليست  المدرسة  أن 
 اريخ. أخرى مثل الجمعيات التاريخية ونوادي الت

الثقافة   -4 من  يعد  كان  فالذي  الزمن،  بحسب  متغيرة  التاريخية  الثقافة  إن 
 التاريخية منذ عشر سنوات يعد اآلن من مبادئ ومتطلبات تلك الثقافة . 

إن الثقافة التاريخية ليست حكراً على المشتغلين بالعلم فالمواطن العادي   -5
من المجتمع  حياة  في  الفعالة  للمشاركة  أعداده  يكتمل  التربية    ال  دون 

   التاريخية التي تكسبه قدراً من الثقافة التاريخية . 
 ( 27  – 26:  2009)علي،   

 أبعاد الثقافة التاريخية :   -

 -يمكن تحديدها بثالثة ابعاد  كاالتي : 

طبيعة التاريخ وفروعها والمعرفة التاريخية و العالقة  البعد المعرفي   ويمثل    -1

 حداث  والمشكالت المستحدثة فيها. بين التاريخ والمجتمع واال 

المهاري،    -2 والمالحظة،  البعد  والقياس،  كالتصنيف  العلم  بعمليات  ويتمثل 

 والتفسير، والتعامل مع األرقام( . 

 ويتمثل باالتجاه نحو التاريخ ودروسه والمدرس . البعد الوجداني :   -3
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 منهج البحث واجراءاته  

معالجة   في  الباحثتان   اتبعها  التي  واالجراءات  البحث  لمنهجية  وصفا  سنعرض 

العينة وبناء   موضوع البحث وفيما يتعلق بوصف مجتمع البحث واسلوب اختيار 

في   المستخدمة  االحصائية  والوسائل  النتائج  تحليل  واسلوب  البحث  ادوات 

 استخراج نتائج البحث . 

   -منهج البحث:

الب        البحث  استخدمت  متغيرات  بدراسة  يهتم  الذي  الوصفي  المنهج  احثتان  

 لدى افراد العينة . 

 مجتمع البحث 

المدارس   في   االدبي  الخامس  الصف  بطالب  الحالي  البحث  مجتمع  تحدد 

 ( .  2020 – 2019االعدادية الحكومية الصباحية للعام الدراسي ) 

 عينة البحث 

العشوائية الختيار العينة  ، اذ تم اختبار ثالث مدارس    استخدم الباحثتان  الطريقة

( طالبها  عدد  وكان  كاالتي:  275عشوائيا  البحث  عينة  جميعهم  مثلوا  طالبا   )

 (                                       83( ، ) اعدادية التفوق ،   111( ، )اعدادية قتيبة ،   81)اعدادية الزيتون ،

 اداة البحث   -رابعا :

اطالع الباحثتان  على الدراسات السابقة المتعلقة بالثقافة التاريخية ، تم بناء    بعد 

مجاالت ) المعرفي ، الوجداني    3( فقرة توزعت بالتساوي على  30مقياس من ) 

دائما   )ينطبق علي  بدائل  المهاري( ، مع خمسة    –نادرا    –احيانا    –غالبا    –، 

لمحكمين لضمان صدقه الظاهري ،  ابدا( وقام الباحثتان  بعرضه على عدد من ا

 ( على  استطالعيا  تطبيقه  درجات  72ثم  ورتبت  الكرامة  اعدادية  من  طالبا   )
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( واخذ  تنازليا  و   %27اجاباتهم  الدرجات   اعلى  استخرج    % 27من   ) ادناها  من 

( اذا كانت جميع القيم دالة ، وتم استخراج    t-testمنها تمييز الفقرات باستخدام ) 

( ، والفقرة  0.91 – 0.44قرة مع المجال وتراوحت القيم بين ) معامل بيرسون للف

( بين  القيم  وكانت  المقياس  كامل  المقياس    0.88  –  0.49مع  مع  والمجاالت   )

 (  وبذلك تحقق صدق المقياس. 0.69  –  0.55)

 (. 0.83اما ثبات المقياس فقد استخرج باستخدام الفا كرونباخ التي بلغت )

 الوسائل االحصائية  

   -لمعالجة البيانات وايجاد :   SPSSالباحثتان   استخدم

 النسبة المئوية التفاق المحكمين  -1
 الوسط الحسابي   -2
 الوسط الفرضي   -3
 معامل ارتباط بيرسون   -4
 االنحراف المعياري  -5
6-  t-test   لعينة واحدة 
7-  t – test   لعينتين مستقلتين 

 عرض النتائج ومناقشتها 

 ، القسم  هذا  االستنتاجات    في  عرض  ويتم   ، وتفسيرها  النتائج  عرض  يتم 

 والتوصيات والمقترحات على النحو التالي: 

 نتائج البحث 

( على العينة البالغ  90بعد تطبيق مقياس الثقافة التاريخية ذو الوسط الفرضي )    

واستخراج    ( 275) عددها    ، للبيانات  اإلحصائية  المعالجة    t-testطالبا واجراء 

( والتي تعتبر  3.925هي ) المحسوبة للثقافة التاريخية tدة تبين أن قيمة  لعينة واح

   p-value( عند مستوى  2ة )يالجدول  tذات داللة إحصائية عند مقارنتها بقيمة  
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 ( المعنوية  مستوى  من  ) 0.05اقل  الحرية  بدرجة  أن  274(  على  يدل  مما   ،  )

طالب الخامس االدبي يمتلكون مستوى من الثقافة التاريخية كما هو موضح في  

 (. 1جدول ) 

 ( 1جدول ) 

N Mean Std. Deviation T Df p-value 

275 87.14909 12.04446 3.925 274 .000 

 

وهذا الناتج قد يعود الى تنظيم المنهج وتطويره في الفترة االخيرة بما يتماشى مع  

التفاعل مع   المدرسين وحرصهم على  العالمية وكذلك االهتمام باعداد  التطورات 

المنهج ومع طالبهم مما ادى الى امتالكهم الثقافة التاريخية التي تؤهلهم الى فهم  

االحدا مع  بعالقة  وربطها  الثقافة  التاريخ  اهداف  اهم  هو  وهذا  والمجتمع  ث  

 التاريخية . 

 االستنتاجات

الخامس   الصف  امتالك طالب  الباحثتان   استنتجت  البحث  هذا  نتائج  خالل  من 

 االدبي للثقافة التاريخية بدرجة جيدة. 

 التوصيات

 في ضوء النتائج توصي الباحثتان  بما ياتي: 

الدراسية   المناهج  اثراء  الثقافة  •  مستوى  على  للحفاظ  التاريخية  بالمستحدثات 

 التاريخية للطالب وتطويرها. 
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ماهو   مع كل  والتعامل  الالزمة لالطالع  بالمعدات  الطالب  تزويد  التأكيد على   •

 جديد من معرفة ووسائل تكنلوجية لزيادة ثقافتهم التاريخية.  

والتي التدريس  في  الحديثة  الطرائق  على  المدرسين  تدريب  تفاعل    •  من  تزيد 

 طالبهم وحبهم للفيزياء. 

 المقترحات 

باجراءات   اقتراحات  الباحثتان   قدمت  البحث  في  جديدة  آفاق  فتح  أجل  من 

 الدراسات االتية: 

 • إجراء دراسة مماثلة على عينة من طالب المرحلة المتوسطة. 

 ن. • دراسة مشابهة للبحث الحالي لمعرفة مستوى الثقافة التاريخية لدى المدرسي

 • إجراء دراسة عن الثقافة التاريخية وعالقتها بمتغيرات أخرى. 
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 المصادر

1- ( محمد  يحيى  طلبة  2010أبو جحجوح،  لدى  الليزر  ثقافة  مستوى   :  )
بمحافظة   التاريخية  الثقافة  كتاب  في  المتضمنة  عشر  الحادي  الصف 

 ( . 1العدد ) )مجلة الجامعة اإلسالمية(،غزة، 
2-  ( حميد  بن  أحمد  ضوء  2009البادري،  في  التاريخ  مناهج  تطوير   :  )

التاريخية الدراسية  الثقافة  المناهج  ، جامعة  رؤى مستقبلية(  –، )ندوة 
 ( مارس . 18  – 16السلطان قابوس، كلية التربية بالرستاق، ) 

3-  ( موسى  )2003الخالدي،  التاريخ،  ومناهج  التاريخية  الثقافة   : مجلة  ( 
 التربوي، رام هللا . ، مركز القطان للبحث والتطوير رؤى تربوية(

4-  ( محمد  هللا  عبد  :  2005خطايبه،  للجميع(  التاريخ  ط تعليم  دار  1،   ،
 المسيرة ، عمان . 

 ، دار المسيرة ، عمان . 3ط تعليم التاريخ للجميع، ( : 2011ـــــــ ) -5
6-  ( هللا  عبد  طالل  لدى  2008الزعبي،  التاريخية  الثقافة  مستوى   :  )

التاريخ في المرحلة الثانوية وعالقته بمستوى الثقافة التاريخية    متاريخي
،  )المجلة األردنية للعلوم التطبيقية(واالتجاهات نحو العلم لدى طلبتهم،  

 ( . 1(، العدد )11المجلد )
( : أبعاد التنور الفيزيائي المتضمنة  2009الشيخ عيد، جالل عبد ربه ) -7

الحادي   التاريخ للصف  الطلبة  في محتوى مناهج  اكتساب  عشر ومدى 
منشورةلها،   غير  ماجستير  كلية  )رسالة   ، اإلسالمية  الجامعة   ،)

 التربية، غزة . 
،  3، ط التربية التاريخية وتدريس التاريخ( :  2009علي، محمد السيد )  -8

 دار المسيرة ، عمان . 
9-  ( السيد  محمد  علي،  :  2011ــــــ  التربوية(  المصطلحات  ،  موسوعة 

 عمان .  ، دار المسيرة ، 1ط
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 ، دار صفاء ، عمان . 1ط
 

 



 جامعة القادسيّة(   -املؤمتر العلمي الدويل الثالث يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية )كليّة الرتبية للبنات   قائع   و 
 

 
 

2022نيسان    19-18عدد خاص بوقائع املؤمتر املنعقد بتاربخ    

 
 

301 

 الملخص

في   المهمة  العشائرية  الشخصيات  من  الركابي  اليوسف  إبراهيم  الشيخ  يُعد 
تاريخ المنتفك بشكل خاص، وتاريخ العراق الحديث بشكل عام، ليس لموقفه من  
من   العديد  في  الشتراكه  بل  فحسب،  المحلي  محيطه  في  االجتماعية  القضايا 

ثورة   في  الريادي  دوره  عن  فضالً  العراق،  نطاق  على  العشرين  المواقف 
تموز عام   الذي عقد في  المصيفي  لمؤتمر  انتفاضة  1920واستضافته  ثم  ، ومن 

 فيما بعد.  1936بني ركاب عام 
للمدة    كما مثّل إبراهيم اليوسف منطقته في االنتخابات البرلمانية التي جرت 

، وعلى الرغم من تعليمه المتواضع  1953  –  1951، والمدة  1948  –  1947
نائباً   كان  أنه  وملتزماً  إال  والفالحين,  الفقراء  بحقوق  مطالباً  ومتواضعاً  نشطاً 

بحضور جلسات المجلس النيابي ولم يتأخر عن أي جلسة خالل الدورات التي فاز  
 . الحادية عشرة والثالثة عشربها, وال سيما الدورة 

كان الشيخ إبراهيم اليوسف قد عرف بلين العريكة، ولطف المعشر وحصافة  
م، وكان يمقت االحتالل العثماني ومن بعده البريطاني للعراق لذا  العقل وسعة الحل

ناهض الحركات الداعية للوجود البريطاني وحمل لواء المعارضة لهم. توفي في  
 . 1969عام  

 الكلمات المفتاحية: تاريخ العراق، عشائر العراق، الشخصيات. 
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Abstract 
Sheikh Ibrahim Al-Yousef Al-Rikabi is considered 

one of the important clan figures in the history of Al-
Muntafiq in particular, and the history of modern Iraq in 
general, not only for his position on social issues in his 
local surroundings, but also for his participation in many 
positions across Iraq, in addition to his pioneering role in 
the Twenty Revolution and his hosting of a conference 
Al-Masifi, which was held in July 1920, and then the 
Bani Rikab uprising in 1936 later. 

Ibrahim Al-Youssef also represented his region in the 
parliamentary elections that took place for the period 
1947 - 1948, and the period 1951 - 1953, and despite 
his modest education, he was an active and modest MP 
demanding the rights of the poor and farmers, and 
committed to attending Parliament sessions and did not 
delay any session during the sessions he won out, 
especially the eleventh and thirteenth session. 

Sheikh Ibrahim Al-Youssef was known for being 
pliant, gentle, prudent, and broad-minded, and he hated 
the Ottoman and then British occupation of Iraq, so he 
opposed the movements calling for the British presence 
and carried the banner of opposition to them. He died in 
1969. 

 المقدمة 
مثَّلت العشيرة في مراحل مختلفة من تاريخ العراق وحتى السنوات األخيرة  

في استثنائية  أهمية  بعدها،  وما  الحديثة  العراقية  الدولة  تكوين  حياة    من  تكوين 
خالل   من  بها،  خاصاً  كياناً  األحيان  بعض  في  شكلت  بل  وطبقاته،  المجتمع 
أدوارها السياسية أو عالقاتها مع بعض العشائر والكيانات السياسية األخرى، فقد  
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في   مهماً  دوراً  لعبت  التي  العشائرية  الشخصيات  من  العديد  بروز  العراق  شهد 
 النصف األول من القرن العشرين.  أحداث البالد السياسية وال سيما في

ذات التأثير  منها    كما حظيت بعض الشخصيات العراقية وال سيما العشائرية
العهد   أواخر  المسرح السياسي في  بأخر على  أو  بشكل  انعكس  الذي  االجتماعي 
في   الملكية  الحكومة  تشكيل  ثُمَّ  ومن  البريطاني  االحتالل  عهد  وبداية  العثماني 

عام   الباحثين    1921العراق  من  العديد  سلط  إذ  الباحثين،  لدن  من  كبير  باهتمام 
شهدها   التي  السياسية  األحداث  في  واثرها  الشخصيات  تلك  دور  على  الضوء 
العراق آنذاك، ومع ذلك لم تنل بعض الشخصيات ذلك االهتمام المطلوب، ومنها  
ر  شخصية مترجمنا شيخ عشيرة بني ركاب في جنوب العراق، الذي كان له الدو

الوضع   على  سواًء  مواقف  من  تالها  وما  العشرين  ثورة  احداث  في  البارز 
  –  1947االجتماعي أو في مجلس النواب العراقي الذي شغل فيه دورتين للمدة  

اليوسف  1953 إبراهيم  "الشيخ  لموضوع  دراستنا  جاءت  المنطلق  هذا  .ومن 
ات من  صفح  -، من رجال ثورة العشرين في المنتفق  1969  –  1889الركابي  

أبرز   الضوء على  تسليط  بغية  العراق"  في  السياسي  ونشاطه  االجتماعية  سيرته 
 المواقف السياسية للشيخ إبراهيم اليوسف وأثره فيها. 

إن دراسة تلك الشخصية حتّمت علينا استخدام المنهج التاريخي الذي يعتمد  
لذا حاولنا قدر  عادةً التفسير والمقارنة والشك بغية الوصول إلى النتائج المرجوة،  

األخرى   المصادر  بعض  مع  ومقارنتها  الروايات  بعض  على  االعتماد  اإلمكان 
 .ومناقشتها 

احتوت الدراسة على أربعة مباحث رئيسة تطرق المبحث األول إلى الوالدة  
والنشأة، أما المبحث الثاني فقد احتوى تفاصيل عن الشيخ إبراهيم اليوسف ودوره  

ورة الخالدة في تاريخ العراق الحديث والتي سجل فيها  في ثورة العشرين، تلك الث 
في   الثورة  نهاية  حتى  المصيفي  مؤتمر  من  ابتداًء  البطوالت  من  العديد  الشيخ 

اليوسف  1920أواخر عام   إبراهيم  الشيخ  دور  لمناقشة  الثالث  المبحث  ، وكّرس 
عام   انتفاضة  نشاط    1936في  إلى  الرابع  المبحث  تطرق  بينما  ركاب"،  "بني 

أما  ا عشر،  والثالثة  عشرة  الحادية  دورته  في  العراقي  النواب  مجلس  في  لشيخ 
 الخاتمة فقد احتوت على اهم االستنتاجات التي توصلت إليها الدراسة. 

 المبحث األول: الوالدة والنشأة
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، في  (2)آل بو عطا هللا الركابي  (1)ولد الشيخ إبراهيم عبد هللا حمود آل يوسف
"الشوجة في  قرية  المصيفي  مقاطعة  ريف  في  قبيلته  وأرياف  مضارب  أحدى   "

، تعلم القراءة والكتابة على يد الماللي  1889"الرفاعي حالياً" في عام   (3)الكرادي
في الكتاتيب وعاش وتربى تربية خاصة في كنف والده الذي توسم فيه الزعامة  

 . (4)وحنكة األمور
رك  بني  قبيلة  مشايخ  من  إبراهيم  الشيخ  كما  كان  ووجهائها  المعروفين  اب 

في   ولباقة  فكري  بوعي ونضوج  وتمتع  العشائر  بشؤون  تامة  معرفة  لديه  كانت 
منطقة   في  عقد  الذي  االجتماع  في  الرئيسة  األقطاب  أحد  وكان  الحديث  إدارة 

وكان له دور    1915  –  1914, كما أسهم في حركة الجهاد في عام  (5)المصيفي
الحك انبثاق  وبعد  فيها,  عام  متميز  في  العراق  في  الوطني  انتخب  1921م   ,

 . (6)لدورتين انتخابيتين في المجلس النيابي
أول    بناء  في  اآلخرين  وبمعونة  الفضل  وله  بالتعليم  إبراهيم  الشيخ  أهتم 

كلها في عام   بني ركاب  قبيلة  ابتدائية في قريته وربما في  حيث    1934مدرسة 
قاربه ولكنها توسعت بعد ذلك وقبلت  اقتصرت في أول األمر بقبولها على أبنائه وأ
عام   وفي  الفالحين,  ابناء  من  أخرى  بدخول    1958أعداداً  إبراهيم  الشيخ  سمح 

 . (7)البنات مع األوالد لغرض الدراسة والتعلم
ويعد الشيخ إبراهيم اليوسف من الشيوخ البارزين لقبيلة بني ركاب، لما كان  

إدارة الحديث، كما وصف بأنه   يتمتع به من وعي سياسي ونضج فكري ولباقة في 
ما تناط له مهام حل النزاعات العشائرية، ويقول األستاذ   كان حكيماً عادالً غالباً 
مؤتمر   في  الرئيسة  األقطاب  أحد  كان  اليوسف  إبراهيم  الشيخ  أن  جوار  محمود 

كما  –، كما كان له الدور القيادي في مسيرة الجهاد ضد البريطانيين  (8)المصيفي
،  وكدليل على نضج أفكاره كان يدعو الفالحين في قريته إلرسال أبنائهم  (9)أسلفنا

، كما  (01)1934إلى مدرسة المصيفي التي تأسست بجهوده ومعونة اآلخرين عام  
انه كان متابعاً ألبناء قريته في مواصلة دراستهم، وبفضل توجيهاته أكمل بعضهم  

وال والمحامي  والمهندس  الطبيب  منهم  فكان  الشرطة  دراستهم  وضابط  صيدلي 
 .(11)والمعلم

مع   للتعلم  المدرسة  إلى  بناتهم  أرسال  على  القرية  أبناء  يحث  كان  انه  كما 
مما شجع االخرين على   أوالً  بناته  إرسال  إلى  بل عمد  بذلك،  يكتف  ولم  الوالد، 
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ذلك المنوال، فأرسل بعض الفالحين بناتهم للتعلم في المدرسة بعد ان كانت حكراً  
 .  (12)د على األوال

قال عنه مير بصري "إبراهيم آل يوسف شيخ بني ركاب من عشائر قضاء  
آذار   في  الرفاعي  قضاء  عن  نائباً  انتخب  المنتفك،  في  سكر(  )قلعة  الرفاعي 

الثاني    1947 كانون  في  ذلك  الثورة  1953وبعد  في  المساهمين  اشد  ومن   ،
 .(12)، وهو غير إبراهيم يوسف نائب أربيل"1920العراقية عام 

 المبحث الثاني: الشيخ إبراهيم اليوسف ودوره في ثورة العشرين 
"المتتفك" المنتفق  مدن  طليعة  في  سكر  قلعة  مدينة  لنداء    (13)كانت  استجابة 

الوطنية الحركة  وقادة  الدين  لمواجهة  (14)علماء  التحفز  بوادر  فيها  فقد ظهرت   ،
 ( 16)، حيث أكد كراوفورد (15)1920القوات البريطانية المحتلة منذ منتصف تموز  

Crawford    بتاريخ الناصرية  مدينة  في  العليا  قياداته  إلى  كتبه  تقرير    27في 
في    1920تموز   لالشتراك  واضح  استعداد  على  سكر  قلعة  عشائر  "إِنَّ  قائالً: 

أيام   ثالثة  في غضون  سيحصل  ذلك  أن  المرجح  ومن  المسلحة،  الشعبية  الثورة 
 . (17)فقط"

ث ما كان متوقعاً من قبل السلطات البريطانية، حيث  ، حد 1920آب    6وفي  
تعرض النقيب كراوفورد، معاون الحاكم السياسي في قلعة سكر، إلى كمين حاول  

. وإزاء  (19)لكنه نجا بأعجوبة من ذلك الكمين  (18)خالله بعض رجال المقاومة قتله
لمس  ، و1920آب    9مدينة قلعة سكر في    (20)ذلك الحادث زار الميجر ديجبرن

عن قرب مخاطر األوضاع هناك، األمر الذي دفعه إلى كتابة تقرير إلى القيادات  
 .  (21)العليا طالباً منهم إرسال المساعدة وإجالء حاكم المدينة

مدينة    1920آب    12وبتاريخ   إلى  ونقل  المدينة  عن  كراوفورد  إجالء  تم 
اكم كراوفورد  الناصرية، وفي أعقاب ذلك توجه بعض سكان المدينة نحو دار الح

ونهبوا أسلحة الشبانة وقطعوا اسالك التلغراف وأنزلوا العلم البريطاني من فوق  
سكر قلعة  مدينة  في  المسلحة  الثورة  بداية  اليوم  ذلك  وُعدَّ  حيث  (22)السراي،   ،
البريطانية المنتفق من السيطرة  التاريخ بتحرير أول مدن  . وعلى  (23)أرتبط ذلك 

بعض شيوخ العشائر في منطقة المصيفي جنوب مدينة  أثر ذلك االنسحاب اجتمع  
 الرفاعي وتدارسوا واقع األحداث وتطوراتها على الساحة السياسية. 

 1920الشيخ إبراهيم اليوسف ومؤتمر المصيفي عام  
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تصاعد   منها،  البريطانية  القوات  وانسحاب  سكر  قلعة  مدينة  تحرير  بعد 
ا اجتماعاً في منطقة المصيفي  الحماس لدى بعض زعماء العشائر وشيوخها فعقدو

بأسم مؤتمر المصيفي تاريخياً  المنطقة    1920آب    17بتاريخ    (24)عرف  وكانت 
اليوسف   إبراهيم  الشيخ  ويقطنها  سابقاً"  "الكرادي  الرفاعي  لمدينة  إدارياً  تابعة 

 . (25)الركابي
أية   أعينهم  يضعوا نصب  لم  آنذاك  الحاضرين  الشيوخ  أن  الرغم من  وعلى 

وما  خطة   االجتماع  ذلك  أن  إال  المنطقة  في  البريطاني  العسكري  الوجود  بشأن 
والروح   السياسي  والوعي  الفكري  النضوج  على  واضح  بشكل  دلَّ  عنه  تمخض 

 الوطنية ألبناء تلك المنطقة وشخصياتها الوطنية. 
وقد سميت منطقة المصيفي بهذا األسم نسبة إلى جدول المصيفي الذي يروي  

المنطقة تلك  غرباً  أرض  ويتجه  الغراف  لنهر  األيمن  الجانب  من  يتفرع  وهو   ،
ً   20بطول   وينقل عن بعض أفرد تلك المنطقة إنه "عند افتتاح ذلك    ،(26)كم تقريبا

البعض   فشبهه  األرض  انحدار  لقلة  بطء جريانه  بسبب  ماؤه صافياً  كان  الجدول 
 ، ومن تصغير تلك الكلمة جاءت تسمية المصيفي. (27)بالمصفى"

التجمع   لذلك  مركزاً  لتكون  المصيفي  منطقة  اختيار  سبب  بخصوص  أما 
التأريخي، فقد ذكر البعض "إِنَّ السبب في اختيار مكان المصيفي يعود إلى كونه  
يقع في وسط عشائر الغراف الممتدة من قلعة سكر حتى الشطرة، ولكون الطريق  

الذي إليه    العام  الوفود  بالمصيفي، مما ساعد على وصول  البريطانيين يمر  فتحه 
منطقة   في  العشائر  رؤساء  بعض  أوالها  التي  العالية  الثقة  عن  فضالً  بسهولة، 

 . (28)الغراف للشيخ إبراهيم اليوسف ليكون مضيّفاً للمؤتمر في منطقته"
المؤتمر  وينقل عن الدكتور رسمي إبراهيم اليوسف، نجل مترجمنا، عن ذلك  

عام   المصيفي  مؤتمر  انعقاد  تم  "لقد  في    1920قائالً:  تقع  منبسطة  أرض  على 
  -قبل تأسيسها–، وبموقع مدرسة المصيفي الحالي  (29)الجانب األيمن لنهر الغراف

وقد هيأ إبراهيم اليوسف للمؤتمر بيوتاً من الشعر نصبها في تلك الساحة المكشوفة  
 . (30)شعة الشمس الحارقة في شهر آب"ليحتمي بها المجتمعون من حرارة ا

إبراهيم   الشيخ  دار  في  االجتماع  يعقد  "لم  قائالً:  رسمي  الدكتور  وأضاف 
اليوسف، كما يعتقد البعض، وإنما ُعِقَد في الساحة المنبسطة من أرض المصيفي،  

كم، مما قد يسبب    5والسبب ألن دار الشيخ كانت تبعد عن الطريق وقتها حوالي  
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ي الوصول إلى ذلك المكان، لذا حبذ الشيخ أْن يكون االجتماع في  بعض المشاق ف
 . (31)تلك المنطقة"

الحاج   الحسن  عبد  الشيخ  دار  في  عقد  المؤتمر  إنَّ  خطأً  يعتقد  من  وهناك 
، وقد ردَّ الدكتور رسمي على  (32)خضير، الواقعة في الجانب االيسر لنهر الغراف

ك إذا  بالقول:  االعتقاد  ذلك  إلى  أشار  عبد  من  الشيخ  دار  في  عقد  قد  المؤتمر  ان 
الحسن الحاج خضير، كما كتب البعض، لماذا لم يذكر اسمه مع بقية األسماء التي  

 .(33)وقعت على بيان المؤتمر والمثبتة أسمائهم في المصادر الموثقة
عبد    الشيخ  دار  في  عقد  المؤتمر  بأن  القائل  الرأي  ذلك  أن صاحب  ويبدو 

قد  خضير،  الحاج  في    الحسن  صاحبه  أوقع  مما  الموثق  غير  السماع  على  بني 
أخطاء تاريخية كبيرة، فقد نقل المؤتمر ورجاله وخيولهم من الجانب األيمن لنهر  
الغراف إلى الجانب االيسر منه دون وجود أي جسر في ذلك الوقت، وهو ما أكده  

عتمداً  الدكتور رسمي إبراهيم اليوسف عند لقائه بالباحث محمود جوار العگيلي م
ذلك   في  شارك  ممن  وبعض  اليوسف  إبراهيم  الشيخ  والده  من  سمعه  ما  على 

 االجتماع التاريخي. 
محمد   خشان  الشيخ  أكد  فقد  رسمي،  الدكتور  ذكره  ما  جانب  وإلى 

، وهو من سكنة منطقة المصيفي أثناء لقاءه مع الباحث محمود جوار  (34)اليوسف
"لقد سمعت ألكثر من مرة م  اليوسف عن مكان  العگيلي قائالً:  إبراهيم  ن الشيخ 

"إِنَّ   إلى  نفسه  الوقت  في  مشيراً  الزعماء"،  من  حضره  ومن  المؤتمر  انعقاد 
في   اليوسف  إبراهيم  الشيخ  بناها  )كناغات(  في  واحداً  نهاراً  اجتمعوا  المؤتمرين 
قريته   من  األشخاص  بعض  الشيخ  كلف  وقد  الحالية،  المصيفي  مدرسة  ساحة 

 . (35)للحاضرين في المؤتمر"إلعداد طعام الغداء 
كما التبس األمر لدى البعض عندما ذكروا بأنَّ المؤتمر عقد في قرية الشيخ  

، علماً أنَّ ذلك االجتماع يختلف عن مؤتمر المصيفي، حيث عقد  (36)داود السلمان
في دار الشيخ داود السلمان عند إعالن انتفاضة بني ركاب، ولم    1936في عام  

 . 1920و مؤتمر المصيفي في عام يكن المقصود به ه
من   وتداخالت  الزعماء  بين  مطولة  مداوالت  فبعد  المؤتمر،  بخصوص  أما 
الذي   المسار  بمثابة  كانت  نقاط  عدة  إلى  المجتمعون  توصل  وذلك،  الطرف  هذا 

وعقدوا   الحاضرون  أقسم  االجتماع  ذلك  نهاية  وفي  الشيوخ،  عليه    -شدوا–اتفق 



 جامعة القادسيّة(   -املؤمتر العلمي الدويل الثالث يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية )كليّة الرتبية للبنات   قائع   و 
 

 
 

2022نيسان    19-18عدد خاص بوقائع املؤمتر املنعقد بتاربخ    

 
 

308 

اعتقاد سائد  وهو  العباس،  األطراف    راية  بين  العشائر كي ال تحصل خيانة  بين 
 . (37)المتحالفة

 :(38)وقد اتفق المجتمعون على عدة نقاط
عبد هللا   .1 األمير  وانتخاب  ناجزاً،  تاماً  استقالالً  العراق  باستقالل  المطالبة 

 نجل الشريف حسين ملكاً على العراق. 
 المحافظة على المؤسسات الحكومية.  .2
 ية الدينية. اتباع ما تأمر به المرجع .3
 تتعهد كل قبيلة بالمحافظة على سالمة الطريق الذي يمر بأراضيها.  .4
مهمتها   .5 تكون  الثوار،  عليها  يسيطر  مدينة  كل  في  محلية  هيئة  تأليف 

 المحافظة على األمن واستقرار المنطقة. 
ذلك   حضروا  الذي  والشيوخ  السادة  بتوقيع  االتفاق  ذلك  ورقة  ذيلت  وقد 

المنتفكي  المهدي  عبد  السيد  من  كل  وهم  السيد  (39)االجتماع،  دخيل  السيد   ،
العبيد (40)فياض  الشيخ خيون  الخير هللا(41)،  الشيخ موحان  الشيخ صكبان  (42) ،   ،
الشريف(43)العلي سليمان  الشيخ  الحمي(44)،  مزعل  الشيخ  محمد  (54)دة،  الشيخ   ،
غول  (46)الشالل وقره  سعيد  بني  عشائر  من  وأخرون  اليوسف  إبراهيم  الشيخ   ،

 .(47)تعذر الحصول على أسمائهم لعدم تدوينها في وثيقة المؤتمر
الغراف   بعض عشائر  "إِنَّ  قائالً:  اليوسف  إبراهيم  الشيخ  ذكر  الصدد  وبهذا 
حضرت مؤتمر المصيفي، لكنها لم تدون أسماء رؤسائهم في البيان الموقع لكونهم  
لذا   والحميد،  الشويالت  عشيرة  أو ضمن  العبودة  عشيرة  محسوبين ضمن  كانوا 

يون العبيد و موحان الخير  خولوا عنهم في التوقيع بعض رؤسائهم الكبار أمثال خ
 . (84)هللا"

وقد أرخ المهوال زويد العيفان بأهزوجة شعبية ذلك الحدث التأريخي المهم  
 :(94)قائالً 

منصورين  وباهلل  المصيفي  من   بدينه 
 

منذورين  دوم  للنوايب   وأحنه 
 

والدين  والشرف  الوطن   غايتنه 
 

يالكافر  أرجع  الموت  بيه   دربك 
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الناصرية   مدينة  نحو  المتوجه  الحشود  تلك  الخالطي  الشاعر عبد  كما هزج 
 : (50)وهي ترمي إلى مقارعة البريطانيين، بالقول

العباس  راية  زلمنه  كل   شّدت 
 

النوماس ونطلب  الجهاد  اعله   نوينه 
 

ساس يحفر  عدنه  انكريزي  نرضه   ما 
 

يوصل  الكافر  إشحّده   .. بيه  يربد   حظه 
 

ولكن حدثت بعد مؤتمر المصيفي بعض التطورات الداخلية التي حالت دون  
مشاركة الشيخ خيون العبيد بقية الزعماء في مقاتلة البريطانيين، فقد عمد األخير  

، (51)إلى المماطلة في اعالن موافقته على مسايرة الحشود المتوجه نحو الناصرية
عزم هو األخر أيضاً على التخلف  ولما سمع الشيخ موحان الخير هللا ذلك األمر  
الرفاعي مدينة  إلى  والعودة  الثوار  وهو  (52)عن ركب  المهاويل  أحد  لخص  لذا   ،

المال زويد العيفان ما اآلت إليه األمور بعد تخلف الشيخ خيون العبيد عن ركب  
 : (35)الثوار  قائالً 

وممهور  أمسّجل  بالمصيفي   أسمك 
 

منصور وبالحرب  العجيد   وردناك 
 

وثور  باهلل  سّمي  العشاير   تنخاك 
 

بالعباس الحالف  وأنّت  اتوكل..  باهلل   اتوكل 
 

كما نقل الباحث محمود جوار العگيلي عن السيد حسن خشان اليوسف تلك  
األهزوجة التي قالها المال زويد العيفان أيضاً بحق الشيخ موحان الخير هللا عندما  

ب تاركاً  اتباعه  مع  الرفاعي  مدينة  إلى  في  رجع  مصيرها  تواجه  العشائر  قية 
 :(54)مقارعة البريطانيين، وهي

شدكولون   موحان  يا  اعتاب  يصير  من   باجر 
 

ينتظرون  للغراف  الفراتيين   وذوالك 
 

تنسحبون  وعيب  وسفه  الجيالت  ثارن  ما   بعد 
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تتعابه  ال  رد   ..  يالحالف 
 

موحان الشيخ  رحيمه  كييم  المهوال  خاطب  األهزوجة    كما  بتلك  هللا  الخير 
 : (55)معاتباً إياه على ما فعله ببقية الزعماء

 جفيت وعيب من تجفي وأنَت البالحرب جيدوم 
 

وصالة   حجة  من  مفروض  عالكفر  وجهادك 
 وصوم 

 
مندوم   تظل  ال  أرجع  موحان؟  يا  معذور   ما 

 
لينه  رد  التمسك   ...  يالمجفي 

 
ن الخير هللا وجد فرصته في التخلف  وبهذا الصدد ذكر الفهد بأن الشيخ موحا 

الشيخ   ينزل  أن  المنتظر  من  وكان  العبيد،  خيون  الشيخ  تخلف  بعد  الثورة  عن 
إلى   الشطرة  من  فعاد  فيها عذراً،  يجد  محطة  أول  في  الثورة  قطار  عن  موحان 
فإنَّ مؤخرتهم ستكون   الشطرة  بعد  الثوار  استمر  إذا  يخشى  أنه  معتذراً  الرفاعي 

لمهاجمتها إبراهيم    عرضة  الشيخ  ذكر  حين  في  خيون،  الشيخ  أتباع  قبل  من 
اليوسف أن الشيخ خيون لم يعترض الثوار، ولم يخش الثوار على مؤخرتهم، ألنَّ  

 .(56)الشيخ خيون أكتفى بحماية الحاكم وال شأن له بعرقلة الثوار
وقد أيد ذلك الرأي الفياض في كتابه )الثورة العراقية الكبرى( على الصفحة  

، عندما كتب قائالً: "لقد وقف الشيخ خيون العبيد من الثورة موقف المتفرج،  338
قبيلته   ألهمية  الغراف،  في  الثورة  حركة  شل  في  كبير  أثر  هذا  لموقفه  وكان 
العسكرية من جهة، وألهمية الموقع الجغرافي الذي تحتله من جهة أخرى، وكانت  

الغر تقطن في موقع يفصل عشائر  الشيخ خيون  لذا  قبيلة  الناصرية  اف وعشائر 
بقية القبائل ضد القوات   كان الشتراكها بالثورة أثر معنوي وعسكري في توحيد 
البريطانية المحتلة"، وأضاف الفياض قائالً: "عندما سألت المرحوم الشيخ موحان  
الخيرهللا عن األسباب التي حالت دون اسهام قبائل المنتفك اسهاماً فعاالً في الثورة  

عناه: إنَّ الشيخ خيون العبيد كان غير مؤيد لفكرة الثورة، وعندما طلبنا  قال ما م
ذلك"،   عن  اعتذر  الناصرية  في  البريطانيين  قاعدة  لمهاجمة  معنا  يتحد  أن  منه 

بالقول: "ثُمَّ سألته عن السبب الذي دعاهم     -يقصد الشويالت –واسترسل الفياض 
انفراد،   على  والهجوم  خيون  الشيخ  تجاهل  عدم  من  إلى  فعالً  تحركنا  إننا  قال: 

الرفاعي إلى الشطرة في طريقنا إلى مهاجمة البريطانيين في الناصرية، ولكننا لم  
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على   البريطانيين خوفاً  ونهاجم  الشيخ خيون(  )مركز  الشطرة  نتعدى  أن  نستطع 
مؤخرتنا من جهة، ومن جهة أخرى فإنَّ مراكز تمويننا ستكون بعيدة وال نعرف  

ر العبودة في حالة انكسارنا أمام البريطانيين". وعلى ما يبدو  بالضبط موقف عشائ
أن الفياض لم يكن مقتنعاً بجواب الشيخ موحان، لذلك قال بانه استفسر من الشيخ  
في   تاماً  اسهاماً  المنتفك  اسهام عشائر  عدم  أسباب  الركابي عن  اليوسف  إبراهيم 

ل موقف الشيخ خيون العبيد  قتال البريطانيين، فأيد رواية الشيخ موحان األولى حو
من الثورة، ولكنه لم يؤيد مخاوفه حول احتمال انقظاظ عشائر الشيخ خيون على  

 .   (57)جموعه في حال االنكسار
بانشغاله   العبيد  الشيخ خيون  تقاعس  فقد علل سبب  البصير  المهدي  أما عبد 

مياح ألخيه  في قضية نزاع محلية نتجت عن قتل الشيخ عبد هللا الياسين، من قبيلة  
آنذاك القبيلة  رئيس  الشيخ خيون (58)الشيخ محسن  تعلل  أن  ويبدو  مقتل    ،  بقضية 

كما أشار  –الشيخ محسن مسألة فيها نظر، إذ أن حادثة القتل سالفة الذكر حصلت  
بتاريخ   الصادر  الرسمي  من    -1920أيلول    23البالغ  بأكثر  الثورة  قيام  بعد 

شهرين، فال يمكن أن تكون سبباً في اشغال الشيخ خيون عن االسهام في الثورة،  
مدينة   في  اندلعت  الثورة  أن  آب،  علماً  واوائل شهر  تموز  أواخر  في  قلعة سكر 

في   المصيفي  مؤتمر  انعقاد  ثمَّ  بشهر  1920آب    12ومن  القتل  قبل حادثة  أي   ،
 تقريباً، وهو ما يخالف صحة ذلك التعليل. 

وعلى أية حال، فبعد أن آلت األمور إلى ما ذكرناه أعاله، عمد الشيخ إبراهيم  
به   (59)اليوسف والتقدم  الثوار  قيادة  تراجع  إلى  فبعد  الناصرية،  مدينة  صوب  م 

عشائر الشويالت، وموقف الشيخ خيون العبيد، كاد أن يحدث تراجع عام لعشائر  
الغراف ال سيما بعد تزعزع موقف بعض رؤساء العشائر، لذا عمد الشيخ إبراهيم  
مغادرة   المرابطة  العشائر  شيوخ  بعض  من  فطلب  الموقف  معالجة  إلى  اليوسف 

وب الناصرية وفق ما اتفق عليه في مؤتمر المصيفي سابقاً،  الشطرة والتوجه ص 
فتوجهت جحافلهم   اليوسف،  إبراهيم  الشيخ  لرأي  امتثلوا  قد  المجاهدين  أن  ويبدو 
من   الناصرية  مدخل  عند  وعسكروا  تقريباً،  مقاتل  ألفي  بنحو  الناصرية  باتجاه 

فائد  المزارع  لتلك  أن  ويذكر  ازيرج،  آل  عشيرة  مزارع  وفي  كبيرة  الشمال،  ة 
 .   (60)للثوار حيث استخدمت الذرة المرتفعة لالختفاء من طائرات البريطانيين
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وهكذا استمرت عشائر الناصرية لمدة ستة أسابيع تقريباً يختبئون نهاراً في  
البساتين من الطائرات البريطانية، ويهجمون ليالً على قوات االحتالل البريطاني  

 المعسكرة في لواء الناصرية.  
إلى   المقاتلين  تقسيم  إلى  اليوسف عمد  إبراهيم  الشيخ  أن  يذكر  الصدد  وبهذا 

تكونت   مجموعة  مجاميع،  كل  على  وضع  وقد  مقاتالً،  ثالثين  من  مجموعة  كل 
 . (61)رئيساً لها، بينما كانت رئاسة تلك المجاميع للشيخ إبراهيم اليوسف نفسه

وقد أشار الدكتور عبد هللا الفياض عن حصار الناصرية، نقالً عن مقابلة له  
بمقدو كان  الغراف  عشائر  "إِنَّ  قائالً:  اليوسف،  إبراهيم  الشيخ  احتالل  مع  رها 

من   منعونا  معنا،  المرابطين  والحسينات  االزيرج  عشائر  رؤساء  لكن  الناصرية 
دخول   عند  األمن  اضطراب  من  بالخوف  متذرعين  وتحريرها،  المدينة  دخول 
قصف   بسبب  األرواح  في  خسائر  تكبدنا  االنتظار  لطول  ونتيجة  لها،  العشائر 

أ  القصف  نتيجة  استشهد  وقد  يوم،  نهار كل  المقاتلين من عشيرة  الطائرات  شجع 
 .  (36)ومحمد الصالح" (62)بني ركاب وهم: عبيد الخنفر

وبهذا الصدد نجد من المفيد اإلشارة إلى ذكر ما أورده بعض المشاركين في  
الخنفر   عبيد  فيها  استشهد  التي  الليلة  تلك  في  "إِنه  ذكروا  فقد  األحداث،  تلك 

الشهيد،   أقارب  من  المقاتلين  من  مجموعة  مدينة  تطوعت  داخل  إلى  وتسللت 
الناصرية فقتلت أربعة جنود من الحرس البريطاني، ونهبت بنادقهم وجاءت بها  

 .(65) ("(46)إلى الشيخ إبراهيم اليوسف وهّوس أحدهم قائالً: )لعبيد إمربّع سّوينه 
دقيقاً،   وصفاً  اليوسف  إبراهيم  الشيخ  يعطينا  المنتفق،  عشائر  حالة  وعن 

يقارب  ما  إنَّ  لمدة    3000  فيقول:  الشطرة  بني ركاب عسكروا حول  مجاهد من 
أسبوع بانتظار التحاق الشيخ خيون العبيد وعشائره بحركة الجهاد، ولما ظهر أنه  
ال ينوي السفر توجه المجاهدون نحو الناصرية بينما رجعت عشائر الشيخ موحان  

الرفاعي   إلى  هللا  أسلفنا –الخير  عس  -كما  حتى  سيرهم  الثوار  واصل  كروا  وقد 
بالمناطق المجاورة للناصرية، وعلى الرغم من أن عشائر الزيرج والحسينات لم  
تكن جادة في قتال البريطانيين، فأنها لم تعرقل جهود الثوار، فأباحت لهم االختباء  
بمزارعها وسمحت لهم بإطعام حيواناتهم من مزارع الذرة التي كانت على وشك  

حينذاك إب(66)النضج  الشيخ  واستمر  تلك  ،  عن  روايته  بسرد  اليوسف  راهيم 
الذي   الخنفر،  وعبيد  الصالح  ومحمد  الرويح  الحاج مرزوك  "إنَّ  قائالً:  األحداث 
كان نصيبه ونصيب زميله محمد الصالح القتل برصاص البريطانيين، كانوا أكثر  



 جامعة القادسيّة(   -املؤمتر العلمي الدويل الثالث يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية )كليّة الرتبية للبنات   قائع   و 
 

 
 

2022نيسان    19-18عدد خاص بوقائع املؤمتر املنعقد بتاربخ    

 
 

313 

نهاجم   أسابيع  ستة  قرابة  هناك  وبقينا  للجهاد،  تحمساً  ركاب  بني  قبيلة  زعماء 
الب الطائرات  القوات  أن  إذ  غالباً  الليل  في  الناصرية  بجوار  المعسكرة  ريطانية 

كانت تشل حركتنا في النهار، ولم نستطع الدخول إلى مدينة الناصرية ألن الشيخ  
بحجة   ذلك  من  حذرونا  والزيرج  الحسينات  رؤساء  من  التويلي وجماعته  عجيل 

البلد، وكانت جماعة كبيرة من   بني زيد  الخوف على اضطراب األمن في  قبيلة 
 .  (67)برئاسة سليمان الشريف معسكرة بالقرب من بني ركاب"
 "بني ركاب"  1936المبحث الثالث: الشيخ إبراهيم اليوسف وانتفاضة عام 

بني   بين زعماء  التجافي  بعض  العشرين  ثورة  أعقبت  التي  المرحلة  شهدت 
مجل في  اليوسف  إبراهيم  الشيخ  أشار  وقد  العراقية،  والحكومة  أمام  ركاب  سه 

العامة ألكثر من مرة "إِنَّه بعد نهاية الثورة ومبايعة بعض زعماء الغراف للحكام  
مبايعة   عن  وامتنعوا  الفعل،  ذلك  عن  ركاب  بني  رؤساء  عزف  البريطانيين، 
يشبه   ما  إلى  الثورة  من  تحول  الذي  موقفهم  على  محافظين  وظلوا  البريطانيين 

نتيجة لذلك الموقف، واستمرت الكراهية  الحياد، فظل البريطانيون حاقدين عليهم  
عام   الملكي  العهد  بدايات  إلى  ركاب  المستشارين    1921لبني  من  بتأثير 

ظلت   بل  لمطالبهم،  الجديد  الملكي  النظام  يلتفت  فلم  المنتفق،  في  البريطانيين 
ونتيجة   أخرى،  مرة  بالثورة  يفكرون  جعلهم  مما  الحكومة  مع  متوترة  عالقتهم 

ح التي  عام  للتراكمات  ركاب  بني  ثورة  انفجرت  المرحلة  تلك  في  لهم  صلت 
1936"(68)   . 

وأبو مهيفة(    1936وفي شباط من عام   )المسيّح  حصل نزاع حول عائدية 
وقد  –  (70)، وكان آل منّاع بزعامة الشيخ زامل المنّاع(69)بين بني ركاب وآل منّاع

فاتخذت   ركاب،  بني  ضد  ودعمتهم  منّاع  آل  بجانب  الحكومة  السلطات  وقفت 
وهم أحد أقسام بني ركاب، الذين كانت    (17)المحلية قراراً يقضي بترحيل آل حاتم

 .(27)خصامتهم مع آل منّاع، وأبعدوا عن مناطقهم بالقوة
يقول الدكتور عبد الرزاق مطلك الفهد عن األسباب التي دفعت إلى انتفاضة  
كان   التي  السيئة  المعاملة  إلى  يعود  معهم  الفالحين  بعض  وتعاطف  حاتم  آل 
العشائر في   بين شيوخ  المساواة  اللواء، وعدم  اإلداريون في  الموظفون  يمارسها 

ي فتقرب الموالين لها وتبعد  المنطقة، إذ أن الحكومة كانت خاضعة للنفوذ البريطان
إلى   والرفاعي  قلعة سكر  في  العشائرية  القوى  بعض  تناخت  لذا  منها،  المناوئين 
اليوسف   إبراهيم  الشيخ  آنذاك  يتزعمهم  كان  الذين  ركاب  بني  من  اخوتهم  جانب 
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الشيخ صكبان   جانبهم  إلى  وكان  الشالل،  ومحمد  الشاتي  ومانع  الحميدة  ومزعل 
ي أصبح فيما بعد وسيطاً بينهم وبين الحكومة، وكذلك قبيلة  العلي، شيخ خفاجة الذ 

الجزيرة   إلى  ماشيتها  إبعاد  إلى  عمدت  القبائل  تلك  بأن  الفهد  وأضاف  عگيل، 
للمواجهة   الواقعة بين ناحية آل بدير )لواء الديوانية( وقضاء قلعة سكر استعداداً 

 . (73)مع الحكومة
بني ركاب مع آل منّاع حول  وإلى جانب ذلك، حصل نزاع بين آل حاتم من  

، ومن ثُمَّ ترحيلهم عن أراضيهم، ولم يكن  (74)ملكية أراضي "المسبح وأبو مهيفه"
، بل جاء قرار الحكومة  1936ذلك هو السبب الوحيد في قيام تلك االنتفاضة عام  

بتطبيق نظام التجنيد اإلجباري ليضيف الزيت على النار، فقد رفضت بني ركاب  
للخدمة اإلجبارية وعارضت قرار الحكومة في ذلك الصدد، وبدأت إرسال أبنائها  

المصيفي   منطقة  بين  العام  الطريق  قرب  بالتجمع  المنتفضين  من  مجموعة 
والرفاعي )الكرادي( في محاولة لالقتراب من حامية الجيش التي كانت مرابطة  
لعرقلة   السلكية  االتصال  خطوط  قطع  إلى  المجاميع  تلك  سعت  وكذلك  هناك، 

 .(75)لحكومة وصعوبة تأمين اتصاالتها مع اللواء وباقري األقضية والنواحيا
ومن الجانب اآلخر، اتخذت الحكومة بعض التدابير الحتواء األزمة، فعمدت  

في المناطق المجاورة بعدم تقديم    (76)إلى أخذ التعهدات من بعض شيوخ العشائر
كما بعثت بكل من السيد  المساعدة لبني ركابي في حركتهم المعارضة للحكومة،  

عبد المهدي المنتفكي والشيخ موحان الخيرهللا كوسيطين عنها لحل األزمة، لكن  
، فعندما حضر الوسيطان إلى  (77)وساطتهما لم تلق الترحيب من قبل بني ركاب 

مضارب بني ركاب وجدا الرؤساء مجتمعين عند الشيخ مانع الشاتي الحميدة، أحد  
ذال مجهوداً كبيراً إلرجاعهم إلى حظيرة السكينة، ومع  ، فب(78)رؤساء بني ركاب 

أن هؤالء كانوا قد ارتبطوا بمواثيق نصت على عدم قبول أية وساطة، فإنَّ ذلك لم  
 . (79)يفت في عضد الوسيطين، فثابرا على إسداء النصائح ولكن بدون جدوى

رؤساء   "إِنَّ  قائالً:  العگيلي  جوار  محمود  الباحث  يذكر  الصدد  بني  وبهذا 
ركاب رفضوا وساطة السيد عبد المهدي المنتفكي والشيخ موحان الخير هللا ألنَّ  
انتفاضتهم، عندما   بداية  بهم في  قد سبق وأن استخف  الخير هللا،  الشيخ  موحان 
أخبر قائممقام الرفاعي في وقتها "ال تهتموا لبني ركاب فإنهم ال يساوون قرية من  

ركاب أن يردوا على تلك اإلهانة برد  مماثل،    ، لذا أراد بنو (80)قرى الشويالت"
بني   رؤساء  أحد  الدهلة،  فزع  الشيخ  وهوس  موحان،  الشيخ  وساطة  فرفضوا 
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ويدي اسمع  قرية  "يالكايل  قائالً:  موحان  الشيخ  مخاطباً  األمر  (82)"(18)ركاب   ،
وانزعاج بحالة غضب  وهو  المكان  لترك  الشيخ موحان ودفعه  احرج  .  (83)الذي 

صعّدت   المصيفي  كما  منطقتي  بين  الطريق  فغمرت  نشاطها  من  ركاب  بني 
والرفاعي بالمياه وساعدها في ذلك االرتفاع الكبير في منسوب نهر الغراف، كما  

 .(84)كررت قطع اسالك االتصال المارة عبر مناطقهم
في   الحكومة  أوفدت  جعفر    1936شباط    21كما  وهو  آخر  وسيطاً 

ال(85)حمندي في  اإلداري  المفتش  شغل  ،  أن  له  سبق  ولما  الجنوبية،  منطقة 
القبائل، وكان   تلك  الزمن، وأختبر رؤساء  من  قائممقامية قضاء قلعة سكر ردحاً 
يأنس في بعضهم سالمة النية والتعقل، اجتمع بمتصرف اللواء وطلب منه الذهاب  
إلى تلك المنطقة، وقد طلب جعفر حمندي من بعض زعماء بني ركاب   شخصياً 

لنها تعرض قراهم للخراب والدمار في حال استمرارهم بمعارضة  إنهاء حركتهم  
الحكومة، إال أن الزعماء الذين اجتمعوا معه اطلعوه بانهم غير مخولين بإعطائه  

 .(86)موافقتهم إال بعد التشاور مع بعض رفاقهم في مناطقهم
وعلى أثر ذلك أجتمع بعض الزعماء في منطقة المصيفي في دار الشيخ داود  

، وتدارسوا خطورة  1936شباط    23ان، ابن عم الشيخ إبراهيم اليوسف في  السلم
، كما اتفقوا على وساطة الشيخ  (87)الموقف والتداعيات التي ربما تتولد على أثره

بالنيابة عنهم مع الحكومة،   صكبان العلي، رئيس عشيرة خفاجة، ليكون مفاوضاً 
 : (88)وثبتوا مطالبهم باآلتي

 ية عشائر الغراف األخرى. معاملة بني ركاب كبق  .1
 إبقاء عشيرة الحاتم في أراضيها.  .2
 بدالً من التقدير الكيفي.   %7،5جعل حصة مالكية األرض   .3
 تمثيل بني ركاب في مجلس النواب العراقي.  .4
 تأجيل أوالدهم من الخدمة اإلجبارية.  .5

الشيخ   أن  إال  الحكومة،  الزعماء في مفاوضة  الرغم من رغبة بعض  وعلى 
الشاتي أراد إثارة العزم في نفوس أبناء القبيلة بعد أن فترت قواهم، فهزج  مانع  

ملينه( الذل  من  )يزويد  المتبعة  (98)قائالً:  الحكومة  سياسة  ملوا  أنهم  بمعنى  أي   ،
ضدهم وتهميشهم على خالف بقية القبائل، و"زويد" هي نخوة قبائل األجود التي  

 .(90)تنتسب إليها عشائر بني ركاب 
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ماجد  وفي   أن  اليوسف  إبراهيم  الشيخ  مسامع  إلى  وصل  ذلك،  غضون 
مع  (91)مصطفى االجتماع  ينون  العلي  صكبان  الشيخ  وكذلك  اللواء،  متصرف   ،

، ويبدو إنَّ ذلك الطلب لم يجد  (92)رؤساء بني ركاب في مضيفه بمنطقة المصيفي
، وقّدَم  الرفض لدى الشيخ إبراهيم اليوسف، فعقد االجتماع في الموعد المحدد له

داود   الشيخ  دار  في  عليها  أتفقوا  وأن  سبق  التي  مطالبهم  ركاب  بني  زعماء 
بادئ   في  اللواء  قبل متصرف  الرضا من  تنل  لم  يبدو  ما  انها على  إال  السلمان، 
مدينة   في  حمندي  وجعفر  مصطفى  ماجد  مع  الزعماء  اجتماع  بعد  لكن  األمر، 

متصرف   تفهم  العلي،  صكبان  الشيخ  بوساطة  زعماء  الشطرة  لمظلومية  اللواء 
القبيلة، لذا وافق على بعض شروطهم بعد ان رفعها إلى وزارة الداخلية في بغداد  
اتفق الطرفان   لذا  السكينة،  إلى  انتفاضتهم والركون  ينهوا بني ركاب  شريطة أن 

 :  (93)على بعض النقاط، ومنها
 إنهاء االنتفاضة المسلحة لعشائر بني ركاب كافة.  .1
 عام عن المشاركين بتلك االنتفاضة. إصدار العفو ال .2
 التزام بني ركاب بالقانون.  .3
 . % 7،5جعل ضريبة األرض  .4
 تخصيص مقعد ثابت لزعماء بني ركاب في مجلس النواب العراقي. .5
 معاملة بني ركاب من قبل الحكومة أسوة ببقية قبائل الغراف. .6

ق وبين  بينها  والعدد  القوة  في  الكبير  الفارق  ركاب  بني  أدركت  وات  وهكذا 
الحكومة، وعدم جدوى االستمرار على المقاومة لذا قبلوا التفاوض بعد أن قدمت  

فضالً عن التهديد في    (94) لهم بعض التعهدات من قبل الحكومة بتحسين ظروفهم
فرض   إلى  واالنصياع  الحكومة  مع  التفاوض  رفضهم  حال  في  القوة  استخدام 

زع(95)الطاعة توجه  لالجتماع،  التالي  اليوم  وفي  مدينة  .  إلى  ركاب  بني  ماء 
الناصرية واجتمعوا مع متصرف اللواء من أجل إثبات ُحسن النية وتوطيد العالقة  
طه   الفريق  الجيش  أركان  رئيس  االجتماع  ذلك  حضر  وقد  الطرفين،  بين  أكثر 

الموالين  (96)الهاشمي الرؤساء  أمين زكي، وبعض  الزعيم  الفرات  منطقة  وآمر   ،
قعد في مجلس النواب لزعماء القبيلة، وقد تناوب  . وهكذا خصص م(97)للحكومة

محمد   والشيخ  اليوسف  إبراهيم  والشيخ  الحميدة،  مزعل  الشيخ  من  كل  عليه 
 . (98)الشالل

 المبحث الرابع: الشيخ إبراهيم اليوسف نائباً في مجلس النواب العراقي 
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العراقي خالل  أصبح الشيخ إبراهيم اليوسف الركابي نائباً في مجلس النواب  
المنتفق لواء  عن  الملكي  الحادية    (99)العهد  الدورة  هما  انتخابيتين،  دورتين  في 

للمدة   للمدة  (101)1948  –  1947عشرة  عشر  الثالثة  والدورة   ،1951  –  
، وعلى الرغم من تعليمه المتواضع كان نائباً نشطاً ومتواضعاً مطالباً  (102)1953

ويذكر   والفالحين,  الفقراء  المجلس  بحقوق  جلسات  بحضور  ملتزماً  كان  أنه 
ومنحه رئيس    1953آيار      25النيابي, وقد قدم طلباً إلى مجلس النواب بتاريخ  

النواب محمد فاضل الجمالي يوم    15وقتها موافقة على إجازة لمدة    (103)مجلس 
 .(104)آيار من ذلك العام 27للسفر, وقد صدرت اإلجازة اعتباراً من يوم  

المطوك  ابراهيم  يعتقد  النائب  به  يمتاز  الذي  والحس  الوطني  الدافع  "إِنَّ  ي 
تحقيق   أجل  النيابية وذلك من  لألمور  التصدي  إلى  كبر سنه  دفعه رغم  اليوسف 
مجموعة أهداف، أولها خدمة أبناء المنتفق وإيصال صوتهم السيما بعد المظلومية  

أن هنالك منافسة  التي تعرضوا لها خالل مرحلة االحتالل البريطاني، فضالً عن  
في   النيابي  المجلس  في  شيوخها  مثلها  ركاب  لبني  مجاورة  أخرى  عشائر  بين 
انتخابات   في  للترشيح  بني ركاب  دفع مجموعة من زعماء  مما  السابقة،  دوراته 
المجالس النيابية، وال يستبعد أن يكون الحضور االجتماعي الطيب الذي امتاز به  

أبناء   بين  اليوسف  ابراهيم  ذلك  الشيخ  في  عنهم  ممثالً  يكون  ألن  أهله  عمومته 
المجلس، لكنه على الرغم من كل المعوقات التي كان يواجهها هناك، إال أنه كان  

   .(105)نائباً نشطاً وأوصل صوت من يمثلهم بأمانة وشجاعة"
النواب   لمجلس  المهمة  مداخالته  للنائب  تحسب  التي  الوطنية  المواقف  ومن 

تب الجنود التي اعتقد بأنها ال توفر السيولة الكاملة لتلبية  وبالتحديد دفاعه عن روا
تلك   لزيادة  يسعون  أن  للشعب  كنواب  واجبنا  من  وإنَّ  عوائلهم  مع  احتياجاتهم 
الرواتب من خالل مخاطبة الحكومة، وعلى الحكومات أْن تلتزم بذلك، مضيفاً في  

تاح صنوف جديدة  الوقت نفسه أن على وزارة الدفاع العراقية تطوير الجيش وافت 
 . (106) فيه مثل صنوف المدفعية والدروع وتطوير القوة الجوية

 . (107)1969توفي الشيخ إبراهيم اليوسف الركابي في عام 
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 الخاتمة
تسمح لنا الحقائق والمقارنات والتحليالت التي أوردناها في هذا البحث، بالوصول  
إلى بعض االستنتاجات فيما يتعلق بحياة الشيخ إبراهيم اليوسف ودوره السياسي  
واالجتماعي  في تاريخ العراق الحديث إلى بعض النقاط الرئيسة والتي سنوردها  

 بالشكل اآلتي: 

ليوسف على الرغم من تعليمه البدائي البسيط إال  يبدو أن الشيخ إبراهيم ا -
إرسال   على  قبيلته  أبناء  التعليم، وحث  في مجال  كبيراً  اهتماماً  اهتم  انه 
في   مدرسة  انشاء  إلى  وسعى  التعلم،  بغية  المدارس  إلى  وبناتهم  أبنائهم 
 منطقته، وبعث إليها بناته من أجل التعلم وحث االسر الخرى لالقتداء به. 

الجنوبية،   - العراق  التي شهدتها منطقة  األحداث  أسهم مترجمنا في بعض 
وال سيما في أحداث ثورة العشرين، حيث كان له الدور الرئيس في دعوة  
ضد   العراق  عن  الدفاع  ضرورة  على  وحثهم  األخرى  العشائر  رؤساء 
قريته   في  المصيفي  مؤتمر  عقد  ذلك  نتيجة  وكان  البريطاني،  االستعمار 

 التي تمخض عنها. والنتائج 
في   - سيما  وال  األخرى  المواقف  بعض  اليوسف  إبراهيم  للشيخ  كان  كما 

عام   ركاب  بني  انتفاضة  األوضاع  1936أحداث  على  وتداعياتها   ،
 السياسية التي شهدها العراق آنذاك. 

لم يقتصر موقف الذي نترجم له على ذلك، بل كان له المواقف المميزة   -
 والثالثة عشر. الحادية عشرة  في الدورتين داخل قبة البرلمان وال سيما  

 هوامش البحث

جدها    (1) إلى  تسميتها  ترجع  التي  المهمة  العشائر  من  يوسف  آل  عشيرة  تعد 

يوسف بن عطاهللا، شقيق )غوينم( الجد العاشر للشيخ شالگة مزعل الحميدة،  

ومن   يضة(،  )أخوة  هي  يوسف  آل  عشيرة  ونخوة  ركاب،  بني  مشايخ  شيخ 

مشايخه منطقة  أبرز  في  تقع  ومساكنهم  بهلول،  آل  وكيف  الدخيل،  هدام  م 

,  3المصيفي. ينظر: ثامر عبد الحسن عامري, موسوعة العشائر العراقية, ج

. وذكرهم العزاوي قائالً: "آل  84(, ص 1993)لندن: مكتبة الصفا والمروي،  
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ولعل   اليوسف،  ونفس  المطوگ.  ومنهم  يوسف،  آل  بهلول  ورئيسهم  يوسف 

برو بهلول.  العزاوي  إلى  المشيخة  نسب  عندما  العامري  ثامر  يسبق  تلك  ايته 

، )بيروت: مكتبة الحضارات،  4-3ينظر: عباس العزاوي، عشائر العراق، مج 

 . 124د. ت(، ص 

من أضخم قبائل المنتفك، تشغل    -بالجيم الفارسية –بنو ركاب أو بنو إرݘاب    (2)

جوار الحي وحتى  معظم الجانب األيمن من الغراف، حيث تمتد أراضيهم من  

تاريخ  الحسني،  الرزاق  عبد  ينظر:  أجود.  آل  من  وهي  الوزارات    الشطرة، 

 . 239(، ص 2018، )بيروت: دار الرافدين،  4العراقية، ج

عام  الكرادي(  3) حتى  سكر  قلعة  قضاء  إلى  تابعة  كانت  صغيرة  ناحية  هي   :

صالح  1928 عباس  الحاج  مؤسسها  كنية  إلى  نسبة  االسم  بهذا  وسميت   ,

عام   في  بغداد  كرادة  من  قصبة  1893الكرادي  يسكن  عباس  الحاج  وكان   ،

وأنتقل   منّاع  آل  الحالية من شيوخ  الكرادي  فأبتاع مزارع  مدة  الشيوخ  سوق 

إلي بعد  ثم  فيما  الزراعية  لقربها من أرضيه  للحبوب  فيها مخزناً  ها حيث شيد 

الذين   الفالحين  أعداد  ازدياد  بعد  بالنمو  وبدأت  صغيرة  قرية  إلى  تطورت 

أحمد   السيد  ضريح  وجود  إلى  نسبة  بالرفاعي  ذلك  بعد  وسميت  سكنوها, 

الرفاعي القريب منها. للمزيد. ينظر: علي الحيدري, موسوعة حوض الغراف  

؛ عدنان عبد غركان, مدن  168(, ص 2008، )بغداد:  2اً وحضارةً, طتأريخ 

مرتضى,   مصر  مؤسسة  )بغداد:  الرفاعي,  مدينة  تأريخ  ,  2010جنوبية 

العراقية، ط21ص  والمواقع  المدن  بابان، أصول أسماء  المحامي جمال  ،  2؛ 

 . 132(، ص 2013)بغداد، 

العراق (  4) تاريخ  في  وثائقية  دراسات  الركابي،  يوسف  المعاصر،    عكاب 

 . 102-101(، ص 2018)بيروت: العارف للمطبوعات، 

بحوال    ( 5) تقدر  بمسافة  "الكرادي"  الرفاعي  مدينة  تقع جنوب  منطقة  المصيفي 

كان    12 التي  يوسف"  "آل  رگاب  بني  قبيلة  من  المنطقة  سكان  واغلب  كم، 

عقد   بعد  المنطقة  اسم  اشتهر  وقد  اليوسف،  إبراهيم  الشيخ  آنذاك  يتزعمها 
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في  المؤت فيها  العشرين  ثورة  لمجاهدي  محمود  1920آب    17مر  ينظر:   .

 ، بحث غير منشور. 1920جوار العگيلي، قراءة جديدة في مؤتمر المصيفي 

الحسن  (  6) عبد  السابقثامر  المصدر  الكعبي,  84, ص عامري,  صالح  علي  ؛ 

الملكي   العهد  في  المنتفك  لواء  )بغداد:  1958  -1925نواب   ,2007  ,)

 .   75ص 

 . 102-101كاب يوسف الركابي، المصدر السابق، ص ع ( 7)

على    ( 8) العشرين"  لثورة  السياسي  "الفكر  كتابه  في  عيسى  نديم  الباحث  ذكر 

المؤتمر بشكل مختلف، فقد اسماه "المصيغي" ولعل ذلك    116الصفحة   اسم 

األمر وقع خطأً أثناء الطباعة، لذا اردنا توضيح ذلك األمر كي ال يلتبس عند  

المهت لثورة  بعض  السياسي  الفكر  عيسى،  نديم  ينظر:  الثورة.  بتاريخ  مين 

 . 116(، ص 1992العشرين، )بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة، 

حضر الشيخ إبراهيم اليوسف مع رفقة بعض شيوخ العشائر اجتماع زعماء    (9)

، وكان برفقته آنذاك كل من الشيخ مجلي  1915الجهاد في مدينة الشطرة عام  

يوسف  المطرود  والشيخ  ركاب،  بني  مشايخ  أحد  الشاتي،  حمادي  والشيخ   ،

فشاخ   والشيخ  اليوسف،  ابراهيم  والشيخ  الشويالت،  عشائر  شيخ  الخيرهللا، 

الفارس، شيخ عشيرة آلبو حمزة من بني ركاب، والشيخ شالل الفيصل، أحد  

وغيرهم.   الشطرة  في  عبودة  شيخ  العبيد،  خيـون  والشيخ  ركاب،  بني  شيوخ 

 . 103-101عكاب يوسف الركابي، المصدر السابق، ص   ينظر:

 .  102-101عكاب يوسف الركابي، المصدر السابق، ص   (10)

 . 20محمود جوار العگيلي، المصدر السابق، ص  (11)

ص   (12) السابق،  المصدر  الركابي،  يوسف  جوار  102-101عكاب  محمود  ؛ 

 . 20العگيلي، المصدر السابق، ص 

الريس  (  13) رياض  )لندن:  الحديث،  العراق  في  السياسة  أعالم  بصري،  مير 

 . 336(، ص 1987للكتب والنشر، 

المنتفق أو )المنتفك( هو االسم الذي كان يطلق على اتحاد عشائر بني مالك  (  14)

على   اإلدغام  لفك  والنون  االتفاق  من  مأخوذة  والكلمة  سعيد،  وبني  واألجود 
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وهي الدارجة،  المحلية  التفاصيل.    اللهجة  من  للمزيد  حالياً.  قار  ذي  محافظة 

، مكتبـة الصفا والمروى، )لندن،  4ينظر: عباس العزاوي، عشائر العراق، ج

ص  1956 خلوصي  16(،  محمد  تعريب   ، المنتفق  تاريخ  فائق،  سليمان  ؛ 

المعارف،   مطبعة  )بغداد:  ص 1961الناصري،  الجليل  73ـ 72(،  عبد  ؛ 

)بي العراقية،  العشائر  ص 1972روت:  الطاهر،  سركيس،  60(،  يعقوب  ؛ 

)بغداد:   الثالث،  القسم  عراقية،  وحيد  161(، ص 1981مباحث  العال  عبد  ؛ 

المنتفق   لواء  العيساوي،  اإلدارية  1921ـ1914عبود  أحواله  في  دراسة   ،

جامعة   منشورة،  غير  ماجستير  رسالة  واالقتصادية،  واالجتماعية  والسياسية 

 . 11، ص 1999كلية اآلداب،  -الكوفة

شيوخ    (15) إلى  متعددة  برسائل  األشرف  النجف  ومشايخ  علماء  بعض  بعث 

عشائر الغراف، حيث بعث برسائله إلى شيوخ الشويالت في الرفاعي، وبني  

في   وحجام  الشطرة،  في  سعيد  وبني  وخفاجة  وعبودة  قلعة سكر،  في  ركاب 

الحماس   إثارة  في  البارز  األثر  الرسائل  لتلك  وكان  وغيرهم.  الشيوخ  سوق 

العشائر ورغبتهم في مواجهة   تلك  أبناء  ينظر: حميد أحمد  لدى  البريطانيين. 

الركابي،   يوسف  وعكاب  التميمي  الياسريحمدان  علوان  الزعامة    -السيد 

الوطني والعمل  تاريخ    -العشائرية  في  الوطنية  ومواقفه  سيرته  في  دراسة 

المعاصر   العارف  1951-1875العراق  )بيروت:  (،  2013للمطبوعات،  ، 

 . 159ص 

،  2، القسم  5علي الوردي، لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث، ج  (16)

الراشد،  2ط دار  )بيروت:  المكصوصي  101(، ص 2013،  اشارت  بينما   .

.  1920إلى أن بداية النشاط المسلح قد ظهر في قلعة سكر أواخر شهر نيسان  

ال المكصوصي،  عبدهللا  طالب  شيماء  سياسية  ينظر:  تاريخية  دراسة  منتفق 

المستنصرية  1939  –  1921 الجامعة  منشورة،  غير  ماجستير  رسالة   ،–  

 .  73، ص 1998كلية التربية،  

قلعة    (17) قضاء  في  السياسي  الحاكم  معاون  منصب  كراوفورد  الكابتن  شغل 

للمدة   بارت    -1920شباط    28سكر  للكابتن  خلفاً  نفسه،  العام  من  تموز 
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Parrett  تو عام  الذي  المنصب  عكاب    1918لى  ينظر:  ذاتها.  المدينة  في 

 . 132يوسف الركابي، المصدر السابق، ص 

النواب    (18) مجلس  في  المنتفك  لواء  نواب  دور  الخفاجي،  جاسم  فالح  فاطمة 

  –، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة ذي قار  1945  –  1925العراقي  

اآلداب،   ص 2009كلية  شيوخ  20،  حسين،  ناصر  علي  لواء  ؛  وعشائر 

البريطانية  الوثائق  في  أواخر    -المنتفك  منذ  المنتفك  عشائر  ألحوال  دراسة 

األول   فيصل  عهد  نهاية  إلى  العثماني  )بغداد:  1933العهد   ،2008  ،)

 . 207ص 

وساجت    (19) الطربوش،  جبر  وداود  الطربوش،  أحمد  ناصر  هم:  والرجال 

رحيم. آل  ظاهر  ودحام  المغصوب،  شايع  وردام  حسين    العميري،  ينظر: 

عام   أحداث  من  المنتفق  موقف  الطائي،  صباح  العراق،    1920عيسى  في 

 . 157(، ص 2019، )كربالء: دار الوارث للطباعة والنشر،  2ط

العراق    (20) في  توماس  برترام  مذكرات  توماس،  ،  1920-1918برترام 

)بغداد:   الجبوري،  سلمان  كامل  وتعليق  تقديم  فنجان،  عبدالهادي  ترجمة 

العاني،    منشورات  مطبعة  الثقافة،  ص 1986دار  الوردي،  145(،  علي  ؛ 

 .  101، ص 2، القسم 5المصدر السابق، ج

 وهو حاكم الناصرية السياسي آنذاك.   (21)

السابق،    (22) المصدر  الركابي،  يوسف  وعكاب  التميمي  حمدان  أحمد  حميد 

 . 165ص 

ج  (23) السابق،  المصدر  الوردي،  القسم  5علي  ص 2،  أحمد101،  حميد   ؛ 

 . 166حمدان التميمي وعكاب يوسف الركابي، المصدر السابق، ص 

فيليب ويالرد آيرالند، العراق دراسة في تطوره السياسي، تعريب: جعفر    (24)

 . 280(، ص 1949دار الكشاف للنشر والطباعة والتوزيع،  الخياط، )بيروت: 

ل  دأب بعض المؤرخين والكتاب على تسميته بمؤتمر وهو ليس كذلك, ولع(  25)

هو   جرى  الذي  وكل  الخاصة,  وقواعده  شروطه  له  تكون  أن  بُدَّ  ال  ألمؤتمر 

اجتماع لمدة ساعات بين بعض مشايخ ووجهاء مدن لواء المنتفك بالقرب من  
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تلتبس األمور   تلك األحداث وحتى ال  مع مسميات  المصيفي. وتماشياً  جدول 

 على القارئ أخذنا بتلك التسمية. 

 . 144يوسف الركابي، المصدر السابق، ص   عكاب   (26)

ص   ( 27) نفسه،  السابق،  144المصدر  المصدر  الخفاجي،  جاسم  فالح  فاطمة  ؛ 

 . 22ص 

 . 19نقالً عن: محمود جوار العگيلي، المصدر السابق، ص   (28)

ص    (29) السابق،  المصدر  العگيلي،  جوار  جاسم  7محمود  فالح  فاطمة  ؛ 

وسف الركابي، المصدر السابق،  ؛ عكاب ي22الخفاجي، المصدر السابق، ص 

 . 148-147ص 

مدينة    ( 30) إلى  عائدة  كانت  المصيفي  منطقة  بأنَّ  ذكروا  عندما  البعض  يخطأ 

السابق،   المصدر  المكصوصي،  عبدهللا  طالب  شيماء  ينظر:  آنذاك.  الشطرة 

 . 76ص 

 . 7نقالً عن: محمود جوار العگيلي، المصدر السابق، ص   (31)

 . 7، ص نقالً عن: المصدر نفسه  (32)

ع  (33) الغراء،  الناصرية  جريدة  الحسن،  عبد  األول    25،  45ثامر  كانون 

2000 . 

 . 7محمود جوار العگيلي، المصدر السابق، ص  (34)

  80عند إجراء الباحث محمود جوار اللقاء معه كان يبلغ من العمر قرابة    (35)

 عاماً. 

 . 8نقالً عن: محمود جوار العگيلي، المصدر السابق، ص   (36)

 . 34علي الحيدري, المصدر السابق، ص   (37)

 . 9محمود جوار العگيلي، المصدر السابق، ص  (38)

؛ علي الوردي، المصدر  307عبد الرزاق الحسني، الثورة العراقية...، ص   (39)

؛ عبد هللا فياض، الثورة العراقية الكبرى سنة  102، ص 2، القسم  5السابق، ج 

؛ فريق مزهر آل  266(، ص 1975، )بغداد: مطبعة دار السالم،  2، ط 1920

سنة   العراقية  الثورة  في  الناصعة  الحقائق  ،  1ج   ونتائجها،   1920فرعون، 
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؛ وميض جمال عمر نظمي، ثورة  343(، ص 1952)بغداد: مطبعة النجاح،  

العربية    1920 القومية  للحركة  واالجتماعية  والفكرية  السياسية  الجذور 

ط العراق،  في  )بيروت:  2االستقاللية  العربية،  الوحدة  دراسات  ،  مركز 

  –  1958  –  1873؛ عبدالرزاق مطلك الفهد، قلعة سكر  130(، ص 1985

في الحركة الوطنية واالجتماعية في الغراف، )بغداد: مطبعة الميناء،    دراسة

 . 93(، ص 2001

: هو السيد عبد المهدي حسن ناصر  السيد عبد المهدي المنتفجي أو المنتفكي (  40)

عام   الشطرة  قضاء  في  ولد  شبر,  الحركة    1890آل  في  شبابه  منذ  وشارك 

الوطنية فأنضم إلى الجمعية العربية الالمركزية وجمعية اإلصالح في البصرة  

فضالً عن  مساهمته الفاعلة في ثورة العشرين, انتخب نائباً عن لواء المنتفك  

عا التأسيسي  المجلس  عن     1924م  في  النيابي  المجلس  في  نائباً  انتخب  ثم 

والتاسعة    والثامنة  والسادسة  والرابعة  والثانية  األولى  للدورات  أيضاً  المنتفك 

عام   األول  تشرين  في  األعيان  مجلس  في  عضواً  عين  ووزيراً    1941كما 

, اشتهر المنتفكي بمواقفه الصلبة في البرلمان في الدفاع  1941لالقتصاد عام  

نهر  عن   إصالح  على  الحاحه  لكثرة  ونتيجة  المنتفك  في  الزراعية  المشاريع 

من   للمزيد  العطشان".  "النائب  اسم  األول  فيصل  الملك  عليه  أطلق  الغراف 

التفاصيل. ينظر: مؤيد شاكر كاظم الطائي, السيد عبد المهدي ودوره السياسي  

بغداد   العراق, رسالة ماجستير غير منشورة, جامعة  ا  -في  )أبن  كلية  لتربية 

 . 2000رشد(,  

االستاذ    (41) المعروف  األكاديمي  والد  الفياض  موسى  طاهر  دخيل  السيد  هو 

 . 1920الدكتور عبد هللا الفياض مؤلف كتاب الثورة العراقية الكبرى سنة  

 شيخ عشائر العبودة في مدينة الشطرة.  (42)

 شيخ عشائر الشويالت في مدينة الرفاعي. ( 43)

العام  هو الشيخ صك   (44) بان علي الفضل آل عبد السيد، رئيس عشيرة خفاجة 

عام   في  الشطرة  في  المحرز  مقاطعة  في  ولد  الشطرة,  أصبح  1890في   ,

عام   في  االنكليز  أنشأها  التي  الشبانة  قوة  في  هذا    1915ضابطاً  في  وبقي 
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عام   أن    1918المنصب حتى  بعد  المشيخة  ليتولى  استقال من منصبه  حيث 

تسلم     1915 في السن, أسهم في معركة الشعيبة في عام  أصبح والده كبيراً 

عام   في  والده  وفاة  بعد  نهائي  بشكل  الحكم  1922المشيخة  انبثاق  وعند   ,

في   المنتفك  للواء  ممثالً  عضواً  صكبان  الشيخ  أصبح  العراق,  في  الوطني 

التأسيسي في عام   النواب    1924المجلس  في مجلس  اللواء عضواً  كما مثل 

عشر إحدى  عام  في  نهاية  في  الوطني  اإلخاء  حزب  إلى  وأنضم  دورة  ة 

عام  1930 آذار  في  توفي  جاسم  1966,  فالح  فاطمة  ينظر:  للمزيد.   .

السابق, ص  المصدر  في  52الخفاجي,  الشطرة  الخفاجي,  جبر  شهيد  حيدر  ؛ 

الملكي   جامعة  1958  –  1921العهد  منشورة،  غير  ماجستير  رسالة   ,

التربية،    -البصرة ص 2010كلية  في  28،  السياسة  أعالم  بصري،  مير  ؛ 

 . 353(، ص 2004، )لندن: دار الحكمة، 2العراق الحديث، ج

الحميرية    (45) العشائر  هو سليمان الشريف البندر، رئيس عشائر بني زيد من 

ناوأته   لذا  العشرين،  ثورة  في  اشترك  الغراف،  بطائح  معظمها  يسكن  التي 

عام   أواخر  في  البريطانية  فه1922اإلدارة  أمواله  ،  وانتهبت  قلعته  دمت 

شباط   في  المنتفق  لواء  عن  نائباً  انتخب  أشهر،  ثالثة  لملء    1942وسجنته 

النيابة الشاغرة بتعيين السيد عبد المهدي عيناً، وجدد انتخابه في تشرين األول  

آذار  1943 في  ثم  ومن  آب  1947،  في  الشطرة  مدينة  في  توفي   .1955  .

 . 335..، ص ينظر: مير بصري، أعالم الوطنية.

هو الشيخ مزعل آل حمادي آل مبارك آل حميدة ولد في قرية ابو جويري  (  46)

وكان للمضيف دور كبير في  ,  1948التابعة ألرياف مدينة الرفاعي في عام  

له دور كبير  ,  بناء شخصيته فهو من عائلة تزعمت قبائل بني ركاب العدنانية

ى االشتراك وصول رسائل  مع افراد عشيرته في ثورة العشرين وما حفزه عل

له  المجتهدين  من  .  العلماء  الرغم  على  وبقوة  بالحركة  مزعل  الشيخ  شارك 

والجاه  بالمال  االغراء  من خالل  المشاركة  عن  لثنيه  البريطانيين  ,  محاوالت 

وانتخب  ,  لكنه رفض ذلك وهذا الرفض هو من حرك العداء البريطاني تجاهه 

. ينظر:  1948ة النيابية الثانية عشر عام  فيما بعد نائباً عن المنتفق في الدور
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الملكي   العهد  في  الرفاعي  المطوكي،  حمود  خزن    1958  –  1921أحمد 

قار   ذي  جامعة  منشورة،  غير  ماجستير  رسالة  تأريخية،  كلية    –دراسة 

 . 126-125، ص 2021اآلداب، 

هو الشيخ محمد شالل فيصل غياض مبارك راشد أحمد آل خنفر، ولد في    (47)

قبيلة بني    1890شالل في ناحية النصر عام    قرية آل وهو من كبار مشايخ 

الحكم   قيام  وعند  آل خنفر,  إحدى عشائر  آلبو عطا هللا  ركاب وشيخ عشيرة 

النواب   لمجلس  الثامنة  الدورة  في  المنتفك  لواء  عن  نائباً  أصبح  الوطني 

عام   في  توفي  نواب  1950العراقي,  الكعبي,  صالح  علي  ينظر:  للمزيد.   .

الملكي  ألو العهد  في  العراقي  النواب  مجلس  في  والمنتفك  والديوانية  الحلة  ية 

 . 158(, ص 2011, )السويد: دار الينابيع, 1958 – 1925

المحبين  (  48) مؤسسة  )قم:  الكبرى،  العراقية  الثورة  الحسني،  الرزاق  عبد 

والنشر،   ص 1426للطباعة  السابق،  307هـ(،  المصدر  فياض،  هللا  عبد  ؛ 

عبدال266ص  السابق، ص ؛  المصدر  الفهد،  مطلك  جوار  93رزاق  محمود  ؛ 

 . 9العگيلي، المصدر السابق، ص 

 . 10نقالً عن: محمود جوار العگيلي، المصدر السابق، ص   (49)

ص   (50) السابق،  المصدر  العگيلي،  جوار  حسن  12محمود  السيد  عن  نقالً   .

السابق،   المصدر  الطائي،  صباح  عيسى  حسين  والده؛  عن  اليوسف  خشان 

 . 162ص 

ص   (51) السابق،  المصدر  العگيلي،  جوار  حسن  12محمود  السيد  عن  نقالً   .

السابق،   المصدر  الطائي،  صباح  عيسى  حسين  والده؛  عن  اليوسف  خشان 

 . 162ص 

 . 103، ص 2، القسم  5علي الوردي، المصدر السابق، ج (  52)

موحان  (53) الشيخ  أن  إلى  البعض  ينظر:    أشار  للثورة.  مخلصاً  يكن  لم 

 . 93عبدالرزاق مطلك الفهد، المصدر السابق، ص 
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ص   (54) السابق،  المصدر  العگيلي،  جوار  حسن  14محمود  السيد  عن  نقالً   .

السابق،   المصدر  الطائي،  صباح  عيسى  حسين  والده؛  عن  اليوسف  خشان 

 . 169ص 

ص   (55) السابق،  المصدر  العگيلي،  جوار  عيسى  14محمود  حسين  صباح  ؛ 

 .  169الطائي، المصدر السابق، ص 

ص   (56) السابق،  المصدر  العگيلي،  جوار  حسن  15محمود  السيد  عن  نقالً   .

 خشان اليوسف عن والده. 

 . 94عبدالرزاق مطلك الفهد، المصدر السابق، ص   (57)

السابق، ص   (58) المصدر  فياض،  هللا  علي  339-338عبد  القول:  ذلك  وأيد   .

 . 103، ص 2، القسم 5جالوردي، المصدر السابق،  

الكوت    (59) لواء  ونائب  مياح،  قبيلة  مشايخ  كبار  أحد  هللا  عبد  الشيخ  كان 

التأسيسي   بعد –بالمجلس  لقبيلة  -فيما  أما أخيه الشيخ محسن فقد كان رئيس   ،

مياح وتعترف به الحكومة بذلك المنصب، وقتله أخيه عبد هللا في داره بمدينة  

، )بغداد:  1لبصير، تاريخ القضية العراقية، ج الحي ليالً. ينظر: محمد مهدي ا

 . 270(، ص 1924مطبعة الفالح،  

الحميدة    (60) مزعل  والشيخ  اليوسف  إبراهيم  الشيخ  أن  كتابه  في  الفهد  ذكر 

تزعموا الثوار مما جعل حكومة االحتالل في الناصرية إلى توجيه اإلنذار إلى  

عام   في  الفهد،1920قبائلهم  مطلك  عبدالرزاق  ينظر:  السابق،   .  المصدر 

 .  89ص 

 . 387وميض عمر نظمي، المصدر السابق،  (  61)

 . 16محمود جوار العگيلي، المصدر السابق، ص  (62)

الفهد،    ( 63) ينظر: عبدالرزاق مطلك  الحنفر(.  اسمه )علي  أن  الفهد خطأً  أورد 

 . 94المصدر السابق، ص 

شيخ خيون العبيد،  وله مشادة كالمية مع الشيخ علي الشرقي في دار ال             

حيث ذكر الفياض أنه سمع من أحد األشخاص الذين يثق بهم بأن الشيخ عبيد  

الخنفر، أحد رؤساء بني ركاب، كان جالساً في أحد األيام في دار الشيخ خيون  
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اتهمك   "إِني  الخنفر  له  فقال  الشرقي،  الشيخ علي  قباله  بالشطرة وكان جالساً 

البريط الجهاد ضد  حركة  تعطيل  عند  في  هللا  شاء  إن  سأشكوك  وإني  انيين، 

اإلمام الشيخ محمد تقي الشيرازي". ينظر: عبد هللا فياض، المصدر السابق،  

 . 107، ص 2، القسم  5؛ علي الوردي، المصدر السابق، ج339ص 

 .  16نقالً عن: محمود جوار العگيلي، المصدر السابق، ص   (64)

كتاب               من  الكالم  ذلك  نقل  في  اعتمد  البحث  صاحب  أن  وللتنويه 

سنة   العراقية  التحريرية  "الثورة  عنواناً  أعطاه  الذي  في  1920كوتلوف،   "

الكالم أعاله،  219الصفحة   نجد  لم  المنوه عنها  الصفحة  لكن عند مراجعة   ،

لتحررية  أما بخصوص عنوان الكتاب الصحيح هو "ثورة العشرين الوطنية ا

 في العراق". 

 أي أنهم أخذو ثأر "عبيد الخنفر" بأربع رجال من العدو.  (65)

؛ حسين عيسى  17نقالً عن: محمود جوار العگيلي، المصدر السابق، ص   (66)

 . 174صباح الطائي، المصدر السابق، ص 

؛ علي الوردي، المصدر السابق،  340عبد هللا فياض، المصدر السابق، ص   ( 67)

 . 114، ص 2، القسم 5ج

؛ علي الوردي، المصدر السابق،  340عبد هللا فياض، المصدر السابق، ص   ( 68)

 . 115، ص 2، القسم 5ج

 . 19نقالً عن: محمود جوار العگيلي، المصدر السابق، ص   (69)

اعة من عگيل، خطبت ود آل سعدون، فعطفوا  جم  -بتشديد النون–آل منّاع    (70)

وظيفته   من  انفصل  إذا  المناعي  فكان  أجود،  آل  على  رجالها  وولوا  عليها، 

ينظر: عبد   التمثيل عن آل سعدون، أصبح كسائر األفراد.  وزالت عنه صفة 

 . 239، ص 4الرزاق الحسني، تاريخ الوزارات ...، ج 

عام    (71) في  ولد  المنّاع:  ا1883زامل  ويعد  رئيس  ،  هو  المنّاع  زامل  لشيخ 

األجود من قبائل المنتفق، وانتخب نائباً عن لواء المنتفق في المجلس التأسيسي  

، ثم انتخب نائباً عن اللواء المذكور في مجلس النواب في أيار  1924في عام  

وكانون األول    1933وشباط    1930، واعيد انتخابه في تشرين الثاني  1928
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األول    1939  وحزيران  1935وآب    1934 تشرين    1943وتشرين  إلى 

. ورؤساء األجود  1948إلى شباط    1947، ثم في كانون األول  1946الثاني  

من ذرية عامر بن صعصعة، وكان ألجدادهم إمارة في نجد واألحساء، قبل  

أن يقيموا في جنوبي العراق، وقد تطرق العزاوي في الجزء الرابع من كتابه  

لشيخ زامل قائالً: "إنه شيخ جليل طاعن في السن  )عشائر العراق( إلى ذكر ا

يترك   اللهجة معروف بالصالح وعمدة في ما يحكي وينقل، وكان ال  صادق 

الصالة"، وينقل عن الشيخ زامل أنه كان يحمل تفكيراً بدوياً اثناء نقاشاته في  

البريطانية   المعاهدة  عارض  فقد  التأسيس،  عام    –المجلس    1922العراقية 

مرة   بريطانيا  وصرح  رفضت  حال  في  العراق  على  خوف  "ال  قائالً: 

مساعدته، فهو قادر على منازلة أبن سعود، وااليرانيون يهابون العرب، أما  

االتراك فهم مقيدون بقيود دولية، وهم إذا أصروا على معاداة العرب فالعرب 

تموز   في  الناصرية  في  توفي  صدهم".  على  مير  1952قادرون  ينظر:   .

 . 334-333، ص 2م السياسة في العراق ...، ج بصري، أعال 

النبع    (72) أصيلة  وهي  ركاب،  بني  عشائر  بين  الكريمة  منزلتها  العشيرة  لتلك 

وتعود   صبحة(،  )أخوة  ونخوتها  ومضافاتها،  بمآثرها  فخورة  األنفس  زكية 

رئاستها سابقاً إلى الشيخ عبيد آل كطران، ومن ثُمَّ الشيخ خضير عسوري  بن  

 . 86ثامر عبد الحسن عامري, المصدر السابق, ص عبيد. ينظر: 

ج   (73) السياسي،  العراق  تاريخ  الحسني،  الرزاق  مطبعة  3عبد  )صيدا:   ،

ص 1960العرفان،   السابق،  144(،  المصدر  الفهد،  مطلك  الرزاق  عبد  ؛ 

 . 112ص 

 . 113عبد الرزاق مطلك الفهد، المصدر السابق، ص   (74)

دون، وانتشر النفوذ العثماني في ديار  يقول الحسني: لما طوي بساط آل سع  (75)

هـ، يقطع األراضي    1286المنتفك، وشرع مدحت باشا والي بغداد في سنة  

المسبح   أراضي  منّاع  آل  عّرار  الحاج  اشترى  األشخاص،  بأسماء  ويطّوبها 

وصار   المالكين،  كأحد  فكان  حاتم،  آل  من  زراعها  كان  التي  مهيفه،  وأبو 

بأر يتصرفون  بعده  من  ولما  أبناؤه  اللواء.  في  الحكومة  نفوذ  مدة  أبيهم  ض 
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بالقلق والشغب،   النفوذ أصبح وضع آل منّاع، وآل حاتم، مشوباً  ضعف ذلك 

حتى أن الحكومة التركية اضطرت إلى تجريد حملة يقودها البكباشي حسين  

بهم، وفي عام   لتنكل  آل    1927شالل  بها طرد  بحركة قصدوا  حاتم  آل  قام 

الم األراضي  من  منّاع  منّاع  آل  لصالح  الحكومة  فيها  وتدخلت  ذكورة، 

واعادتهم إلى أراضيهم، وظل األمر على حاله حيث يزرع آل حاتم ويتقاضى  

آل منّاع حقوق المالكية، إال أن ذلك لم يقنع األخيرين، ولم يكتفوا بما مني به  

وجدوا   لذا  الحكومة،  إجراءات  من  بهم  لحق  ما  جراء  خسائر  من  حاتم  آل 

بعد  لدى    1935عام    فرصتهم  المنّاع  زامل  الشيخ  وكيلهم  ادعى  عندما 

متصرف اللواء ماجد مصطفى، أن آل حاتم سرقوا قسماً كبيراً من حاصالت  

آل منّاع، فقررت الحكومة أخذ ثلث حاصالت آل حاتم وتسليمها إلى آل منّاع،  

  نفراً من رؤساء آل حاتم مع سراكيلهم. للتفاصيل أكثر.  18كما تقررَّ ترحيل  

 . 241-239، ص 4ينظر: عبد الرزاق الحسني، تاريخ الوزارات ...، ج

 . 113عبد الرزاق مطلك الفهد، المصدر السابق، ص   (76)

اتخذت الحكومة تعهدات خطية من بعض الشيوخ البارزين في قضاء الحي    (77)

وال سيما الشيخ عبد الهادي بك السعدون، وشبلي بك السعدون، وعبد الحميد  

 والشيخ بالسم الياسين. بك السعدون،  

 . 241، ص 4عبد الرزاق الحسني، تاريخ الوزارات ...، ج (  78)

  7يخطأ الباحث محمود جوار العگيلي عندما ذكر أن االجتماع عقد بتاريخ    (79)

العگيلي،    1936شباط   جوار  محمود  ينظر:  الشاتي.  مانع  الشيخ  دار  في 

ص  السابق،  تاريخ  23المصدر  هو  أعالن  التأريخ  ألن  رئيس  .  اجتماع 

الوزراء بالسيد عبد المهدي المنتفكي والشيخ موحان الخير هللا عندما كانا في  

الوزارات...،   تاريخ  الحسني،  الرزاق  عبد  ينظر:  بالوساطة.  وكلفهما  بغداد 

 . 241، ص 4ج

 . 241، ص 4عبد الرزاق الحسني، تاريخ الوزارات...، ج  (80)

 . 23السابق، ص محمود جوار العگيلي، المصدر  (81)

 ويدي: يقصد به الرصاص.   (82)
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بها الشيخ موحان.    (83) المقصود  إلى أن  المطوكي دون اإلشارة  أوردها كذلك 

 .  102ينظر: أحمد خزن حمود المطوكي، المصدر السابق، ص 

 . 23محمود جوار العگيلي، المصدر السابق، ص  (84)

ص    (85) السابق،  المصدر  المطوكي،  حمود  خزن  الرزاق  ؛  101أحمد  عبد 

 . 114مطلك الفهد، المصدر السابق، ص 

عام    (86) بغداد  في  ولد  حمندي،  جواد  بن  جعفر  محمد  وتعلم  1894وهو   ،

القراءة والكتابة، ونزل السوق يعمل في التجارة، وانتمى بعدها إلى المدرسة  

تنتمي   العلم،  رجال  من  وسواه  شكر  الشيخ  القاضي  على  ودرس  الجعفرية 

سنية تعرف بآل عيسى، وترفع نسبها إلى الشريف حميضة  اسرته إلى اسرة ح

أمير مكة في عام   أبي نمي محمد  العراق  1302بن  إلى  أنه هاجر  ويقال  م، 

عام   في  األولى  العالمية  الحرب  نشبت  ولما  بالتجارة،  االسرة  أفراد  واشتهر 

الحقوق    1914 مدرسة  دخل  ثم  حيناً،  بالتدريس  وقام  بالجيش،  جعفر  التحق 

. وظف في المحاكم الشرعية والمدنية في أوائل  1925زتها في عام  ونال إجا

عام    1918عام   فيها    1920واستقال  ويناضل  العراقية  الثورة  في  ليشترك 

بقلمه، وعاد إلى الوظيفة في السنة التالية، شغل العديد من المناصب اإلدارية،  

أيلول    11  –  1939آذار    8رفاً لمدينة الناصرية للمدة  وأصبح فيما بعد متص

. ينظر: مير بصري،  1952كانون الثاني    19توفي في بغداد بتاريخ    . 1939

 . 91-89، ص 2أعالم السياسة في العراق ...، ج 

؛ محمود جوار  241، ص 4عبد الرزاق الحسني، تاريخ الوزارات ...، ج   (87)

 . 24العگيلي، المصدر السابق، ص 

ج (  88)  ،... الوزارات  تاريخ  الحسني،  الرزاق  عبد  242ص   ،4عبد  عدنان  ؛ 

غركان، من تاريخ الرفاعي متصرف المنتفك ينذر عشائر بني ركاب، مقال  

 . 6، ص  2002تموز   13، 113منشور في جريدة الناصرية، ع 

؛ محمود جوار  242، ص 4عبد الرزاق الحسني، تاريخ الوزارات ...، ج   (89)

 . 24العگيلي، المصدر السابق، ص 

 . 102أحمد خزن حمود المطوكي، المصدر السابق، ص  (90)
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 . 24محمود جوار العگيلي، المصدر السابق، ص  (91)

للمدة    (92) الناصرية  لواء  على  متصرفاً  كانون    8  –  1935نيسان    9أصبح 

 . 1936األول  

ينظر:    (93) قلعة سكر.  في  الموظفين  نادي  في  االجتماع عقد  أن  الحسني  ذكر 

 .  243، ص 4اريخ الوزارات ...، جعبد الرزاق الحسني، ت 

 . 26محمود جوار العگيلي، المصدر السابق، ص  (94)

ص  (  95) السابق،  المصدر  المطوكي،  حمود  خزن  الرزاق  102أحمد  عبد  ؛ 

 . 115مطلك الفهد، المصدر السابق، ص 

تقديم الطاعة والحضور    (96) أنذرت الحكومة عشائر بني ركاب بضرورة  فقد 

اآلتي:   اإلنذار  نشرت  حيث  آنذاك",  "الكرادي  الرفاعي  مدينة  مركز  إلى 

"رغبة من الحكومة في حقن الدماء، تنذركم بلزوم الحضور إلى مركز قضاء  

خالل    الكرادي، وتقديم الطاعة للحكومة، وتفريق الجموع, وإن لم تفعلوا ذلك

وأفراد   48مدة   بحقكم  التأديبية  اإلجراءات  إتخاذ  إلى  الحكومة  ستضطر 

عشيرتكم كافة، وحينئذ ستقع المسؤولية على عاتقكم وقد أعذر من أنذر" كتب  

،  4. ينظر: عبد الرزاق الحسني، تاريخ الوزارات ...، ج1936شباط    29في 

 . 243ص 

ياسين   (97) بن  سلمان  بن  باشا  طه  هو  الهاشمي:  األخ    طه  وهو  الهاشمي، 

شباط   في  بغداد  في  ولد  الهاشمي،  لياسين  بغداد 1888األصغر  في  تعلم   ،

عام   إسطنبول  إلى  انتقل  هناك،    1903ومنها  العسكرية  دراسته  ألكمال 

عام   في  ثان   مالزم  األركان  1906وتخرج  مدرسة  في  دراسته  واصل  ثم   ،

من المعارك للمدة  . شارك في العديد  1909فتخرج برتبة رئيس ركن في عام 

سواء في سوريا ومن ثم اليمن، غادر دمشق إلى إسطنبول بعد    1910-1918

. وتقلد العديد  1922، عاد بعدها إلى العراق في أيار  1920معركة ميسلون  

الوزارة في شباط   تأليف  إليه  المناصب الحكومية، كما عهد  . وله  1941من 

اليابان   نهضة  منها:  المؤلفات  من  جزئين  1925العديد  في  السالح  كتاب   ،

الحرب  1925 تاريخ  العسكرية  1927،  العراق  جغرافية  حرب  1928،   ،
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وغيرها. توفي في    1933، أطلس العراق  1930،  1928العراق في مجلدين  

. ينظر: يحيى كاظم المعموري، طه الهاشمي  1961حزيران   11لندن بتاريخ 

عام   حتى  العراق  في  والسياسي  العسكري  ر1958ودوره  ماجستير  ،  سالة 

؛ مير بصري،  1989كلية التربية )ابن رشد(،    –غير منشورة، جامعة بغداد  

 .  189-187(، ص 1987أعالم السياسة في العراق الحديث، )

 . 244، ص 4عبد الرزاق الحسني، تاريخ الوزارات ...، ج (  98)

عدنان عبد غركان، حركة بني ركاب وانصاف الحلول، مقال منشور في  (  99)

العگيلي،  5، ص 2002تموز    6،  112لناصرية، ع  جريدة ا ؛ محمود جوار 

 . 27المصدر السابق، ص 

عن مدينة الرفاعي تحديداً. ينظر: أحمد خزن حمود المطوكي، المصدر    ( 100)

 . 123السابق، ص  

 . 336(، ص 1987مير بصري، أعالم السياسة في العراق الحديث، ) ( 101)

 . 336المصدر نفسه، ص  ( 102)

فا  ( 103) الكاظمية  محمد  في  الجمالي  فاضل  محمد  الدكتور  ولد  الجمالي:  ضل 

ألسرة دينية مشاركة في سدانة مقام الكاظمين )ع(،    1903نيسان    20بتاريخ  

وهو أبن الشيخ عباس بن محمد بن جواد الجمالي من ذرية جمال الدين، سادن  

م، درس في الكاظمية، أصبح معلماً في  1612مرقد أبي يوسف المتوفى عام  

، ثم أوفد إلى لبنان للدراسة في الجامعة األمريكية في بيروت عام  1918ام  ع

وعاد إلى بغداد وعهد إليه بالتدريس في    1927، وتخرج منها في عام  1922

كولومبية   جامعة  في  العليا  دراسته  إلكمال  أوفد  ثم  االبتدائية،  المعلمين  دار 

نيويورك عام   فنون  1929بمدينة  أستاذ  التربية من    فحصل على شهادة  في 

كلية المعلمين في تلك الجامعة، ثم نال شهادة الدكتوراه في الفلسفة منها أيضاً  

عام   عام  1934في  في  قدمت  التي  األمريكية  مونرو  لجنة  الجمالي  رافق   .

لدراسة شؤون المعارف في العراق، ثم عين مراقباً عاماً للمعارف في    1932

عام  1932نيسان   المعارف  فمدير  عام  1934،  التربية  فمدير   ،1935  ،

، وأعيد مديراً عاماً للتربية والتدريس  1935فمفتش المعارف العام في أيلول  
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مشاوراً  1937تموز    8في   وعين  الخارجية  وزارة  إلى  خدماته  نقلت  ثم   ،

عام   في  واشنطن  في  العراقية  وزيراً  1943بالمفوضية  عين  وبعدها   ،

عام   في  نائباً  1946للخارجية  وانتخب  آذار  ،  في  الديوانية  ،  1947عن 

األول   كانون  في  المؤسس  العراقي  العلمي  بالمجمع  ،  1947وأختير عضواً 

كما شغل منصب وزير مفوض ومندوب دائم للعراق في هيئة األمم المتحدة  

أيار   عام  1950حتى  في  ايضاً  للخارجية  وزيراً  واصبح  وعين  1952،   ،

العديد من المناصب اإلدارية    . كمل شغل1953أيلول    17رئيساً للوزراء في  

ثورة   وبعد  الملكي،  العهد  في  الجمالي    1958تموز    14والسياسية  اعتقل 

بتاريخ   باإلعدام  المهداوي  محكمة  عليه  الثاني    10وحكمت  ،  1958تشرين 

وانتقل    1961تموز    14لكن الحكم خفف عنه وعفي عنه واطلق سراحه في  

.  1997أيار    24ته المنية في  إلى تونس. وظل يدرس في جامعاتها حتى واف

. وللمزيد من  9-7، ص 2ينظر: مير بصري، أعالم السياسة في العراق...، ج 

الهاشمي، محمد فاضل الجمالي ودوره   التفاصيل. يراجع: رحيم كاظم محمد 

عام   حتى  التربوي  ونهجه  مظهر  1958السياسي  كمال  الدكتور  مراجعة   ،

 (. 2012والنشر،  أحمد، )بيروت: المؤسسة العربية للدراسات 

 . 123أحمد خزن حمود المطوكي، المصدر السابق، ص  ( 104)

 . 124-123المصدر نفسه، ص   ( 105)

 . 124المصدر نفسه، ص   ( 106)

 .  336(، ص 1987مير بصري، أعالم السياسة في العراق الحديث، ) ( 107)
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 المصادر والمراجع

 أوالً: الرسائل العلمية 
دراسة تأريخية،    1958  –  1921أحمد خزن حمود المطوكي، الرفاعي في العهد الملكي   .1

 . 2021كلية اآلداب،  –رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة ذي قار 

, رسالة ماجستير غير  1958  –  1921حيدر شهيد جبر الخفاجي, الشطرة في العهد الملكي  .2

 . 2010كلية التربية،   -منشورة، جامعة البصرة 

، رسالة  1939  –  1921اء طالب عبدهللا المكصوصي، المنتفق دراسة تاريخية سياسية  شيم .3

 .  1998كلية التربية،  –ماجستير غير منشورة، الجامعة المستنصرية 

المنتفق   .4 لواء  العيساوي،  عبود  العال وحيد  اإلدارية  1921ـ1914عبد  أحواله  في  دراسة   ،

رسالة   واالقتصادية،  واالجتماعية  الكوفةوالسياسية  جامعة  منشورة،  غير  كلية    -ماجستير 

 . 1999اآلداب، 

العراقي   .5 النواب  المنتفك في مجلس  الخفاجي، دور نواب لواء    –  1925فاطمة فالح جاسم 

 . 2009كلية اآلداب،   –، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة ذي قار  1945

الع .6 السياسي في  المهدي ودوره  السيد عبد  الطائي,  راق, رسالة ماجستير  مؤيد شاكر كاظم 

 . 2000كلية التربية )أبن رشد(,  -غير منشورة, جامعة بغداد  

عام   .7 حتى  العراق  في  والسياسي  العسكري  ودوره  الهاشمي  طه  المعموري،  كاظم  يحيى 

 . 1989كلية التربية )ابن رشد(،    –، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة بغداد 1958

 ثانياً: الكتب العربية والمعربة 
العراق  بر .1 في  توماس  برترام  مذكرات  توماس،  عبدالهادي 1920-1918ترام  ترجمة   ،

فنجان، تقديم وتعليق كامل سلمان الجبوري، )بغداد: منشورات دار الثقافة، مطبعة العاني،  

1986 .) 

 (. 2013، )بغداد، 2جمال بابان، أصول أسماء المدن والمواقع العراقية، ط  .2

ال .3 موقف  الطائي،  صباح  عيسى  عام  حسين  أحداث  من  ط  1920منتفق  العراق،  ،  2في 

 (. 2019)كربالء: دار الوارث للطباعة والنشر، 
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الياسري  .4 علوان  السيد  الركابي،  يوسف  وعكاب  التميمي  حمدان  أحمد  الزعامة    -حميد 

المعاصر    -العشائرية والعمل الوطني العراق  تاريخ  دراسة في سيرته ومواقفه الوطنية في 

 (. 2013عارف للمطبوعات، ، )بيروت: ال 1875-1951

رحيم كاظم محمد الهاشمي، محمد فاضل الجمالي ودوره السياسي ونهجه التربوي حتى عام   .5

، مراجعة الدكتور كمال مظهر أحمد، )بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر،  1958

2012 .) 

لمعارف،  سليمان فائق، تاريخ المنتفق ، تعريب محمد خلوصي الناصري، )بغداد: مطبعة ا .6

1961 .) 

 (. 1956، مكتبـة الصفا والمروى، )لندن، 4عباس العزاوي، عشائر العراق، ج .7

 ، )بيروت: مكتبة الحضارات، د. ت(. 4-3عباس العزاوي، عشائر العراق، مج  .8

 (. 1972عبد الجليل الطاهر، العشائر العراقية، )بيروت:  .9

ا .10 مؤسسة  )قم:  الكبرى،  العراقية  الثورة  الحسني،  الرزاق  والنشر، عبد  للطباعة  لمحبين 

 هـ(. 1426

 (. 1960، )صيدا: مطبعة العرفان،  3عبد الرزاق الحسني، تاريخ العراق السياسي، ج  .11

 (. 2018، )بيروت: دار الرافدين،  4عبد الرزاق الحسني، تاريخ الوزارات العراقية، ج  .12

الكبرى سنة   .13 العراقية  الثورة  السالم،  ، )بغداد: مطبعة دار  2، ط1920عبد هللا فياض، 

1975 .) 

سكر   .14 قلعة  الفهد،  مطلك  الوطنية    –  1958  –  1873عبدالرزاق  الحركة  في  دراسة 

 (. 2001واالجتماعية في الغراف، )بغداد: مطبعة الميناء،  

عدنان عبد غركان, مدن جنوبية تأريخ مدينة الرفاعي, )بغداد: مؤسسة مصر مرتضى,   .15

2010 .) 

يوسف الركابي، دراسات وثائقية في تاريخ العراق المعاصر، )بيروت: العارف    عكاب  .16

 (. 2018للمطبوعات،  

 (. 2008، )بغداد:  2علي الحيدري, موسوعة حوض الغراف تأريخاً وحضارةً, ط  .17

ج .18 الحديث،  العراق  تاريخ  من  اجتماعية  لمحات  الوردي،  القسم  5علي  ط2،   ،2  ،

 (. 2013)بيروت: دار الراشد، 
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لح الكعبي, نواب ألوية الحلة والديوانية والمنتفك في مجلس النواب العراقي في  علي صا .19

 (. 2011, )السويد: دار الينابيع,  1958  – 1925العهد الملكي 

الملكي   .20 العهد  في  المنتفك  لواء  نواب  الكعبي,  صالح  )بغداد: 1958  -1925علي   ,
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دراسة ألحوال    -ثائق البريطانيةعلي ناصر حسين، شيوخ وعشائر لواء المنتفك في الو .21

األول   فيصل  عهد  نهاية  إلى  العثماني  العهد  أواخر  منذ  المنتفك  )بغداد:  1933عشائر   ،

2008 .) 

سنة   .22 العراقية  الثورة  في  الناصعة  الحقائق  فرعون،  آل  مزهر  ونتائجها،    1920فريق 

 (. 1952، )بغداد: مطبعة النجاح، 1ج

دراسة  .23 العراق  آيرالند،  ويالرد  الخياط،    فيليب  جعفر  تعريب:  السياسي،  تطوره  في 

 (. 1949)بيروت: دار الكشاف للنشر والطباعة والتوزيع،  

 (. 1924، )بغداد: مطبعة الفالح، 1محمد مهدي البصير، تاريخ القضية العراقية، ج  .24
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 ثالثاً: الصحف والمجالت 
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 : ملخص البحث

الفيزياء لدى           المعرفي مادة  التعرف على العبء  الحالي الى  البحث  هدف 

وتحديد    ، والمتميزات  المتميزين  ثانويات  في  المتوسط   الثاني  الصف  طلبة 

أثرمتغيرالجنس في مستوى العبء المعرفي، ولتحقيق أهداف البحث ، قام الباحث  

تبارية ، وبلغت عينة البحث  ( فقرة اخ13ببناء مقياس العبء المعرفي مكون من ) 

( طالباً وطالبة تم اختيارهم قصدياً من طلبة ثانويتي المتميزين والمتميزات  100)

( ، وتم التحقق من صدق  2022-2021في مركز مدينة الديوانية للعام الدراسي )

المقياس بوساطة عرضه على مجموعة من المحكمين من ذوي االختصاص ، أما  

م  التأكد  فتم  الفاالثبات  من    -نه بوساطة طريقة  الباحث عدداً  كرونباخ  وأستعمل 

الوسائل االحصائية لغرض تحليل النتائج مثل: معامل ارتباط بيرسون ، واختبار  

t-test  ، وقد توصل الباحث الى نتائج أهمها : وجود عبء معرفي   لعينة واحدة

مست  عند  احصائية  داللة  ذات  فروق  التوجد   ، البحث  عينة  طلبة  داللة  لدى  وى 

( يعزى الى متغير الجنس ، وفي ضوء نتائج البحث الحالي، فقد  0.05إحصائية )

تعليمية  بيئة  توفير  بضرورة  الباحث  العبء    /أوصى  تخيف  علي  تساعد  تعلمية 

المعرفي ، كما إقترح الباحث إجراء المزيد من البحوث في مجال تخفيف العبء  

. الطلبة  لدى  :  المعرفي  المفتاحية  الثاني  الكلمات  الصف   ، المعرفي  العبء 

        المتوسط  

في مادة الفيزياء لدى طلبة الصف الثاني المتوسط   العبء المعرفي

 في ثانويات المتميزين والمتميزات

 م.م جاسم حسان حميدي

 ثانوية المتميزين / المديرية العامة لتربية القادسية

aljaberijassim@gmail.com 

mailto:aljaberijassim@gmail.com
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ABSTRACT:     

       The research aimed to identifying the Level of 

Cognitive Load in Physics among 2th grade students in 

distinguished secondary schools as well as to explore 

the effect of gender on the cognitive load.  To achieve 

the goal of the research, researcher has built a scale 

consist of (13) items and the sample of the research 

reached (100) students who were selected improbably 

from distinguished secondary schools at Diwaniya 

directorate of education (2021-2022). The validity of the 

scale was verified by presenting it to the professionals 

and confirming the reliability of the Alpha- Cronbach 

method. The researcher used statistical methods to 

analyze the results including the Pearson correlation 

coefficient and the T-test for one sample. The research 

reached to the following: the existence of a cognitive 

load among 2th stage students, so there are not 

significant differences in respect of gender. The 

researcher came out with a number of recommendations 

and suggestions for reducing Cognitive Load.      

 : مشكلة البحث

يتشكل العبء المعرفي لدى الطلبة نتيجة ضعف قدرته على التركيز على أكثر     

و مهمين  موضوعين  الضغط  من  الى  يؤدي  مما  الدراسية،  الحصة  في  أساسيين 

ترميز ومعالجة ، وخزن   قدرتها على  الى ضعف  يؤدي  إذ  العاملة  الذاكرة  على 

المعلومات ، ومن ثم فإن المعلومة الجديدة المخزونة في الذاكرة إذا لم تتوافر لها  
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( مقدارها  زمنية  مدة  خالل  ستفقد  المطلوبة  ثانية  30-15المعالجة   )

(Driscooll,2005:20 .) 

           ، العقلية  العمليات  في  فشل  نتيجة  المعرفي  العبء  مشكلة    وتحدث 

فالذاكرة لكي تقوم بخزن المعلومات عليها أن تقوم بترميز المعلومات بشكل جيد  

، ومنظم وبعدها تعالجها ، ومن ثم تقوم بخزنها ، وأن ترميز المعلومات تعد أهم  

مرحلة إذ إن المعلومات المرمزة والمنظمة بشكل جيد يسهل تذكرها،وهذا يؤدي  

 (. :200834الى تقليل العبء المعرفي)أبوالحجاج ،

 : أهمية البحث

إن المتعلم بحاجة إلى خفض العبء المعرفي المفروض على ذاكرته                

العاملة أثناء التعلم ، من أجل تعلم فاعل قائم على إستعمال مهارات التفكير العليا  

أي   لتعلمه،  قاعدة  تكون  ومترابطة  كثيرة  معلومات  إلى  بحاجة  وإنه   ، وتنميتها 

في االساس  المدى    تكون  ذاكرته طويلة  في  )السكيمات(  معرفية  بناء مخططات 

 (. 3 : 2011)مطر،

العمليات             من  العديد  فعالية  يتوقف على  للمعلومات  الناجح  االكتساب  إن 

المعلومات   تجهيز  أثناء  تتأثر  فالذاكرة   . واالدراك   ، االنتباه  مثل:  المعرفية 

فاالنتبا  ، المعلومات  هذه  بمقدار  والتعلم  وتوظيفها  لالدراك،  االولى  اللحظة  ه هو 

لها   ينتبه  التي  المعلومات  ونوعية  كمية  في  جداً  إنتقائي  االعتيادية  الظروف  في 

 (.  15:  2010)عبد الهادي،

         ( مونيه  دراسة  نتائج  تؤثر  2010وأكدت  المعرفي  العبء  مستويات  ان   )

 Si( في حين اشارت نتائج دراسة  101 : 2010على االنتباه االنتقائي )مونيه ،  

&Kim  (2011  الى البسيط  من  متسلسل  بشكل  التعليمية  المواد  تقديم  ان  الى   )

المتعلمين ) المعرفي لدى   :Si & Kim،2011المعقد يؤدي الى خفض العبء 

1 .) 



 جامعة القادسيّة(   -املؤمتر العلمي الدويل الثالث يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية )كليّة الرتبية للبنات   قائع   و 
 

 
 

2022نيسان    19-18عدد خاص بوقائع املؤمتر املنعقد بتاربخ    

 
 

342 

وتنبع أهمية البحث الحالي من أهمية ثانويات المتميزين والمتميزات التي          

ترفد المؤسسات الجامعية في مختلف التخصصات العلمية بالكوادر الواعدة التي  

تسهم في التطور العلمي والتقدم التقني ، لذا حرصت وزارة التربية في جمهورية  

 ام بهؤالء الثانويات وتقديم الدعم لها على االصعدة كافة. العراق على إالهتم

التي أهتمت بدراسة العبء    –على حد زعم الباحث   –ونظراً لقلة الدراسات       

المتميزين   ثانويات  في  الثانوية  المرحلة  طلبة  لدى  تربوي  كمتغير  المعرفي 

 والمتميزات ، حاول الباحث جهد إمكانه البحث في هذا الموضوع.    

 : أهداف البحث  

 يهدف البحث الحالي الى التعرف على :                  

الثاني   .1 الصف  طلبة  لدى  الفيزياء  مادة  في  المعرفي  العبء  درجة 

 المتوسط في ثانويات المتميزين والمتميزات 

الفيزياء   .2 مادة  في  المعرفي  العبء  درجة  في  االحصائية  الفروق  داللة 

والم المتميزين  ثانويات  طلبة  الجنس  لدى  متغير  وفق  على  تميزات 

 )طالب ، طالبات (. 

 :حدودالبحث

البشرية ▪ في    الحدود  المتوسط  الثانوي  الصف  بطلبة  البشري  الحد  يتحدد   :

والمتميزات  المتميزين  الدراسي)  ثانويات  -2021للعام 

 ( طالبا وطالبة . 100( البالغ  تعدادهم )2022

المكانية  ▪ للبنين    :   الحدود  المتميزين  ثانوية  بمدرستي  المكاني  الحد  يتحدد 

وثانوية المتميزات للبنات في مركز مدينة الديوانية التابعتين  

 لمديرية تربية القادسية. 
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-2021يتحدد الحد الزماني بالكورس االول للعام الدراسي ):  الحدود الزمانية ▪

2022 ) 

 : تحديد المصطلحات

 : التعريف النظري للعبء المعرفي

العاملة  Sweller(1998سويلر -1 للذاكرة  المطلوبة  السعة  الى  يشير   :)

الجل بناء المخطط المعرفي وعمله االتوماتيكي الذي يحدث تغييرات في  

 ( Sweller,1998:17الذاكرة طويلة المدى ) 

وجادلر   -2 الكمية  Sweller and Chadler  (1991سويلر  يعني   :)

العا الذاكرة  في  العقلي  النشاط  من  ويقاس  الكلية  معين.  وقت  خالل  ملة 

بعدد الوحدات او العناصر المعرفية ، والعامل الرئيس الذي يشكل العبء  

 :2007المعرفي هو عدد العناصر التي يتوجب االنتباه اليها )ابورياش ، 

193 .) 

ميرنبور   -3 وفان  هو  Yas  &Van Merrienboer(1998لياس   :)

المفروض ع العبء  يمثل  الذي  االبعاد  المعرفي  تركيب متعدد  النظام  لى 

 (. Smith and Ragan,2005:13للمتعلم عند ادائه مهمة معينة )

سعة  Cooper  (1998كوبر  -4 تشغل  التي  العقلية  االنشطة  مجموع   :)

 (. Cooper,1998:6الذاكرة العاملة خالل زمن معين ) 

 : التعريف االجرائي للعبء المعرفي 

يُعّرف الباحث العبء المعرفي إجرائياً بانه :                                  

وتخزين،   استقبال،  على  وقدرتهم  البحث  عينة  طلبة  لدى  العاملة  الذاكرة  سعة 

للصف   الفيزياء  مقرر  محتوى  دراسة  أثناء  تعلمها  يتم  التي  المعلومات  ومعالجة 
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المت ثانويات  لطلبة  المخصص  المتوسط   ويقاس  الثاني   ، والمتميزات  ميزين 

فقرات   على  إجابته  خالل  من  الطالبة(  )أو  الطالب  عليها  يحصل  التي  بالدرجة 

 إختبار العبء المعرفي. 

والمتميزات   المتميزين   Distinguished Secondary:  ثانوية 

Schools 

في            الناجحين  والطالبات(  )الطالب  الطلبة  تقبل  حكومية  تعليمية  مؤسسة 

  % 95االمتحانات العامة للدراسة االبتدائية على ان اليقل معدل نجاح الطالب عن  

اوالطالبة    760وان يكون مجموع درجاته   الطالب  فما فوق فضالً عن خضوع 

ار تحصيلي في مواد اللغة العربية ،  الختبار القدرات العقلية )إختبارالذكاء( وإختب

المطبقة في   المواد  ذات  فيها  االنكليزية. وتطبق  واللغة  والرياضيات    ، والعلوم 

المدارس االخرى غير إن المواد العلمية االربعة )الرياضيات  الفيزياء، الكيمياء  

ارة  ، االحياء ( تدرس باللغة االنكليزية ،  فضالً عن مادة اللغة الفرنسية .) وز

 ( 6:  1979التربية ،  

 : خلفية نظرية

 الجذور التاريخية لنظرية العبء المعرفي: 

في بداية الثمانينات من القرن العشرين ، قام عالم النفس االسترالي جون سويلر    

ساوث ويلز في استراليا بوضع االسس المعرفية لنظرية العبء    -من جامعة نيو

ن على  بنيت  تعليم  نظرية  وهي   ، بالتعلم  المعرفي  العالقة  ذات  الدراسات  تائج  

وتطوير    ، الذاكرة  في  المعلومات  معالجة  مفاهيم  على  تستند  اذ   ، والتعليم 

 (.  177: 2007المخططات وآلية المعرفة االجرائية )ابو رياش ،  

        ، المعرفي  التعلم  إحدى نظريات  المعرفي  العبء  نظرية  تعكس    تعد  وهي 

يرى   اذ  المعلومات  بها  نعالج  التي  الطريقة  أي   ، المعرفية    Swellerالهندسة 
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ان الدماغ يمكنه القيام باعمال كثيرة في آن واحد لذا يجب التركيز على    (2011)

تصميم   يجب  لذا   ، محدودة  المدى  قصيرة  الذاكرة  الن  ونظراً   ، تعلمه  مايراد 

الحمل على الذاكرة العاملة من أجل تعزيز  تجارب التعلم بحيث تعمل على تقليل  

 . ) (Sweller,2011اكتساب اشكال التعلم المخطط لها  

    Cognitive Load Theory:  نظرية العبء المعرفي 

تم بناء هذه النظرية على العديد من الدراسات في مجال علم النفس المعرفي عن     

لمعلومات ، وفي الوقت ذاته تقوم  الذاكرة العاملة فالذاكرة العاملة تقوم باالحتفاظ با

بعديد من الوظائف ، كاالستيعاب ، وحل المشكالت واالستدالل ، ومتابعة الحديث  

 (. 168: 2003، واختبار الفرضيات ، وإتخاذ القرار )الزغلول ورافع ، 

ولما كان العبء المعرفي هو النشاط العقلي الكلي الذي يشغل سعة الذاكرة          

قد تضغط على  العاملة خالل   المتعلمين  ذاكرة  المعلومات في  زمن معين وكثرة 

ذاكرتهم العاملة ، مما ينتج عبء معرفي يؤدي الى عجز الذاكرة عن القيام بعملها  

 (. 67:    2000الطبيعي ، مما ينتج صعوبة في حفظ المعلومات )الصبوة ،  

 :  أسباب العبء المعرفي  

ا ▪ تعوق  فقد  المدى  قصيرة  الذاكرة  عدم  محدودية  بسبب  احيانا  لتعلم 

قدرتها على االحتفاظ ومعالجة معلومات كثيرة وصعبة في الوقت ذاته  

(Evenson,2003:358  .) 

دور   ▪ المدرس  فيها  يتولى  التي  المدارس  في  التقليدية  التعليم  انماط  سيادة 

الرئيس في عملية التعلم فهو الذي يسأل وهو الذي يحدد االجابة التي يجب  

 (.  2:    2009الطالب تقديمها )سلمان ،  على 

فرصة   ▪ اعطاء  وعدم  بالتفكير  يقوم  كي  للمتعلم  زمنية  فترة  اعطاء  عدم 

 (.   Kalyuga,2006:23للذاكرة العاملة لكي تقوم بوظائفها )
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 : مستويات العبء المعرفي 

زمن   ▪ في  المعروضة  المثيرات  كمية  في  ويتمثل   : الكمي  المستوى 

عدد   ازداد  فكلما  المعرفي المشاهدة  العبء  ارتفع  المثيرات 

(Beatty,2000:142 .) 

المستوى اللوني : يتأثر العبء المعرفي في لون المثير اذ ينخفض العبء   ▪

المشتتة في   المثيرات  بقية  المثير مختلف عن  المعرفي عندما يكون لون 

يقية   اللوان  مشابهة  المثيرات  تكون  عندما  المعرفي  العبء  يرتفع  حين 

 (. Bannet et.al.,2002:12المثيرات )

المستوى الحجمي : يزداد العبء المعرفي بتناقص حجم المثير المطلوب   ▪

 .Bannet etويقل العبء المعرفي كلما ازداد حجم المثير المطلوب )

al., 2002:43 .) 

 : مصادر العبء المعرفي 

 تقسم مصادر العبء المعرفي الى ثالثة انواع :  

يعزى هذا النوع الى الصعوبة في بعض  : العبء المعرفي الداخلي:  النوع االول

العبء نتيجة الطبيعة المعقدة   المحتوى المراد تعلمه ، ويتكون هذا  

  ، الفيزياء  مادة  صعوبة  مثل  معالجتها  يجب  التي  للمعلومات 

 .( Sweller & Chadler,1994:185الرياضيات )

هذا النوع من العبء الى طرائق    يعزى:العبء المعرفي الخارجي:  النوع الثاني

التعلم المستعملة في عرض المعلومات على الطلبة ، إذ إن العبء  

المعرفي يظهر بسبب الجهد االضافي نتيجة التدريس غير المناسب  

، فان عدم التوافق بين الخبرة وصعوبة المهمة تحدث بطريقتين :  

ال  خبرة  وثانيهما   ، المتعلم  خبرة  تفوق  الخبرة  تفوق  أولهما  متعلم 
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المعلومات   مع  التفاعل  بسبب  هذا  ويحدث   ، المهمة  صعوبة 

  ، جهة  من  المهمة  على  والحفاظ  االبقاء  مع  للمهمة  الضرورية 

هذا   وكل  اخرى،  جهة  من  المهمة  غير  المعلومات  بين  والتفاعل 

والجهد) الزمن  ضياع  الى  -Kalyuga et al,1998:1يؤدي 

17 .) 

الصلة  الثالث  النوع قرين  العبء  العملية  :  :  في  باالشتراك  المتعلم  يقوم  عندما 

المعرفي   المخطط  بناء  الى  المعرفة التي تؤدي  المقصودة لمعالجة 

سوف يزداد بأي شكل من االشكال ويكون العبء مناسباً أو متوافقاً  

اذ انه يساعد ويدعم بناء المخطط العقلي ، ان العبء المتوافق او  

الم التعلم  ضغط  بسبب  يتولد  المخطط  المناسب  بناء  نتيجة  جهد 

(1998:296 Sweller et al, .) 

 : John Sweller Theory:   نظرية جون سويلر

( االسس النظرية لنظرية العبء  1980)  John Swellerوضع جون سويلر     

وقد    ، والتعليم  بالتعلم  العالقة  ذات  الدراسات  نتائج  على  بنيت  وقد   ، المعرفي 

يخص   ما  سيما   ، المعلومات  معالجة  نظرية  بمصطلحات  النظرية  هذه  استعانت 

وتقوم   المعلومات  الى  تنتبه  التي  العاملة  فالذاكرة   : الثالثة  بانواعها  الذاكرة 

ها تتسع الى تسعة عناصر بصرية وسمعية فقط ، كما تتصف بمحدودية  بمعالجت

الزمن التي تحتفظ به في المعلومات ان هذه المحدودية كانت تقف وراء ضعف  

معالجتها   تم  التي  المعارف  تخزن  التي  فهي  المدى  طويلة  الذاكرة  اما   ، التعليم 

 (. 2007:191والتي تعلمها المتعلم وسعتها غير محدودة ) ابورياش ، 

 : مفهوم التعلم في ضوء نظرية العبء المعرفي 

المدى     طويلة  الذاكرة  في  والمهارات   ، المعرفة  تخزين  عملية  هو   : التعلم 

يعتقد   إذ   ، اليها  الحاجة  وقت  وتطبيقها  استرجاعها  من  المتعلمين  تمكن  بطريقة 
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إ   . التقليدي  التعلم  قادرون على مواجهة  إنهم  المعرفي  العبء  ن  اصحاب نظرية 

المتعلم   يجعل   ، المعرفية  العناصر  تفاعل  القليل من  بسيط يتضمن  تقديم محتوى 

تضمين   عن  باالبتعاد  المتخصصون  يوصي  لذا   ، المفهوم  ادراك  على  قادراً 

المحتوى مستويات عالية من التفاعل ، الن ذلك يؤدي الى تعلم غير فعال بسبب  

 (. 202-201  : 2007زيادة العبء المعرفي على الذاكرة )ابو رياش،

 : المفاهيم االساسية لنظرية العبء المعرفي

 :  السكيما

ويقصد بها عمليات عقلية يستعملها المتعلم ، وتساعده على إعطاء العالم            

واالشياء قيمة ومعنى ، وينظر إليها على أنها المحتوى الشامل للمعرفة البنائية ،  

في للمتعلم ، وتسمح السكيما للمتعلم  وخصائصها التنظيمية التي تميز المجال المعر

تشغل   اذ   ، معنى  ذات  الى حزم  ، وتحويلها  مع بعض  بعضها  المعلومات  بربط 

حيزاً أقل في الذاكرة ، مما يسمح لها بمعالجة عناصر معرفية أكثر )ابو رياش،  

2007 :191 .) 

 : تجميع المعلومات

من       ، معنى  ذات  كل وحدة  وحدات  في  المعلومات  تجميع  يجعل  إن  أن  شأنه 

معرفية   عناصر  بمعالجة  يسمح  ثم  زمن  أقل  حيزاً  تشغل  الذاكرة  في  المعلومات 

كثيرة   معلومات  هناك  يكون  وعندما   ، فاعلية  أكثر  تعلم  الى  يؤدي  مما   ، أكثر 

مطلوب تذكرها فإن من االفضل ربط هذه المعلومات بعضها مع بعض على هيأة  

لمعنى أو إعطاء معنى للمعلومة الجديدة  حزم ، تجعلها أسهل للتذكر وان ارتباط ا

الجديدة   المعلومة  وتصير   ، السابقة  بالمعلومة  الالحقة  المعلومة  إرتباط  يسبب   ،

 (. 192:  2007جزءاً مكمالً للمعرفة الكلية في الذاكرة العاملة )ابو رياش، 
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 : ويتخذ تجميع المعلومات نمطين اساسييين هما

 التجميع االرتباطي :    ▪

أو      الكلمات  إستدعاء  طريق  عن  النوع  هذا  في  المعلومات  تجميع  ويكون 

الوحدات اللفظية ذات  العالقات االرتباطية مثل استدعاء كلمة " طالب " مع كلمة  

" مدرسة " ، وذلك لوجود عالقة إرتباطية بين الطالب والمدرسة ، وفي التجميع  

على  المواد  إستدعاء  الى  المتعلم  يميل  فاذا    االرتباطي   ، مترابطة  تجمعات  نحو 

مفردات   المتعلم  يستدعي  المتزاوجة  الكلمات  من  قائمة  المتعلم  على  عرضت 

 القائمة على نحو تجميعي. 

 : التجميع التصنيفي  ▪

ذات      اللفظية  الوحدات  استدعاء  طريق  عن  المعلومات  تجميع  ويحدث 

او فئة معينة  العالقات المفهومية اي حسب انتماء هذه الوحدات الى مفهوم معين  

 (. 420:  2003)نشواتي،  

 : االتمتة

إستعمال عملية  بانها   : باالتمتة  طريق    ويقصد  عن  آلياً  المعرفية  المخططات 

التدريب من غير بذل جهد كبير إذ ان التدريب يساعد على تقليل الجهد المبذول  

المعلومات   معالجة  وان   ، المعلومات  معالجتها  عند  العاملة  الذاكرة  تؤديه  الذي 

تكون بحد أدنى من االنتباه ، وعبء معرفي أقل . إن عملية المعالجة ، وإكتساب  

النشاطات  المها مع  تداخلها  عدم  عن  فضالً  سريع  بنحو  تكون  المختلفة  رات 

وتحرر   المعرفية  المخططات  بناء  في  هاماً  الذاتي  التيسير  ويعد  االخرى، 

عمليات   حدوث  الى  يؤدي  مما  العاملة،  الذاكرة  سعة  تعقيداً  االكثر  المخططات 

 (. 43:   2011عقلية مثل الفهم والتفكير)الخولي ، 
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 : تفاعل العناصر

يعرف تفاعل العناصر على إنه درجة إمكان المعلومة قابلة أم غير قابلة للفهم ،  

بمعزل عن غيرها من المعلومات ، إذ إن أغلب المتعلمين عندهم المقدرة على أن  

في   يجدون صعوبة  ولكنهم  مثالً(  االنكليزية  اللغة  )في  البسيطة  الكلمات  يتعلموا 

بسيطاً على عنصر التفاعل ،  إنتاج جمل قواعدية صحيحة ، فالمعاني   تعد مثاالً 

  ، جميعاً  الجملة  كلمات  الى  االنتباه  يتطلب  فانه  قواعدياً  جملة صحيحة  بناء  أما 

والى التركيب ، والبناء ، والزمن ، وحالة الفعل ،ونهايات الفعل ، فعندما تتفاعل  

فانه  ، آن واحد  دفعة واحدة في  ، وتقدم  المتعددة معاً  المعرفية  تحدث العناصر  ا 

 (. 562: 2013عبئاً معرفياً على المتعلم مما يهدد عملية التعلم )قطامي ، 

 : السعة العقلية

المتعلم   يستطيع  التي  العقلية  المخططات  أو  المعرفية  العناصر  عدد  بها  ويقصد 

كمية   زيادة  وفي حال   ، المشكلة  أثناء حل  آن واحد  في  تناولها  أو  معها  التعامل 

الى تحميل السعة العقلية أكثر من طاقتها مما يؤدي الى    المعلومات فان ذلك يؤدي

االداء   ، ومن ضعف  العاملة  الذاكرة  المعرفي على  العبء  ، وزيادة  التعلم  فشل 

بمفهومها   المشكلة  حل  على  قادر  غير  تجعله  مما  المتعلم  ذاكرة  صغر  بسبب 

دي الى  الواسع ، ويمكن معالجة الموقف بتزويد المتعلم باستراتيجيات مختلفة تؤ

 (. 42:  2004نتائج أفضل في االداء )ابوجودة ،  

العاملة   الذاكرة  النشاط العقلي في  الكلية من  الكمية  به  : ويقصد  المعرفي  العبء 

العناصر   عدد  هو  المعرفي  العبء  يكّون  الذي  الرئيس  والعامل  معين  زمن  في 

ناصر المعرفية  التي يتوجب االنتباه اليها ، اذ ان هناك ما يشبه العتبة من عدد الع 

الواجب   المعرفية  العناصر  تكون  فعندما   ، تجاوزها  الذاكرة  تستطيع  ال  التي 

( عنصراً ، فان المهمة تكون قابلة للتذكر ، اذا بذل المتعلم  8-5تذكرها ما بين ) 
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( عنصراً فان المهمة  10بعض الجهد ، ولكن عندما يبلغ عدد العناصر اكثر من )

 (. 194:  2007لمتعلمين )ابو رياش ، ستكون صعبة عند الكثير من ا

 :   انواع الذاكرة المستعملة في نظرية العبء المعرفي

استعملت نظرية العبء المعرفي مصطلحات نظرية معالجة المعلومات سيما فيما  

الثالثة التي قسمت تبعاً للوظائف العملية التي تؤديها في    يرتبط بالذاكرة بانواعها 

 عملية معالجة المعلومات وهن: 

 : الذاكرة الحسية :  اوالً 

وهي المستقبل االول للمدخالت الحسية من العالم الخارجي ، ومنها يستقبل مقدار  

ى  كبير من المعلومات ولهذه الذاكرة دوراً هاماً في نقل صورة العالم الخارجي عل

وقدرتها   الفائقة  بسرعتها  الذاكرة  هذه  في  الحس  مستقبالت  وتمتاز   ، دقيق  نحو 

على استقبال كميات هائلة من المدخالت الحسية في اي لحظة ، وعلى الرغم من  

هذه القدرة على االستقبال ، فان المعلومات سرعان ما تتالشى منها الن قدرتها  

ي التتجاوز أجزاء من الثانية ، تعد  على االحتفاظ بالمعلومات محدودة جداً ، وه

عليها   االنتباه  تركيز  من طريق  المعلومات  ببعض  لالحتفاظ  محطة  الذاكرة  هذه 

:  2002وذلك ريثما يتسنى ترميزها ، ومعالجتها في الذاكرة االخرى )الزغلول ،

53 .) 

 ً  :  )الذاكرة العاملة(  :الذاكرة قصيرة المدى : ثانيا

الم لتخزين  نظام  عن  عبارة  ،  هي  سريع  بشكل  المتعلم  يحتاجها  التي  علومات 

المعلومات   هذه  تنتقل  الحسية  المعلومات  بعض  على  االنتباه  تركيز  يتم  فعندما 

لمدة   المعلومات  هذه  لتخزين  مؤقتاً  مستودعاً  تعد  التي  المدى  قصيرة  للذاكرة 

( ثانية ، إذ تبدأ عمليات المعالجة بإجراء تغيرات وتحويالت  18-15تتراوح من )

لمعلومات الحسية إذ تٌمثَل على نحو مختلف كما هي في الذاكرة الحسية ، وهذه  ل
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)محمود، المعلومات  بهذه  المرتبطة  المعاني  استخالص  تتيح    2005التحويالت 

:44 .) 

: إستقبال المعلومات القادمة من الذاكرة    االول تعمل هذه الذاكرة باتجاهين          

ا الى  ونقلها   ، ومعالجتها   ، ،  الحسية  المدى  طويلة  إسترجاع  والثاني لذاكرة   :

الجديدة   المواقف  في  ، وإستعمالها  المدى  الذاكرة طويلة  في  المخزنة  المعلومات 

 (. 57:  2003وذلك عن طريق الذاكرة العاملة )الزغلول ورافع ،

 :  تعزيز االحتفاظ في الذاكرة قصيرة المدى

المدى قصيرة  الذاكرة  في  بالمعلومات  االحتفاظ  مدة  قدرتها    إن  بسبب  قصيرة   ،

االستيعابية المحدودة المقدرة سبع وحدات معرفية ، وبسبب نوعية المعالجة التي  

تدوم   المعلومات  فان  أفضل  المعالجة  كانت  فكلما   ، المعلومات  أجريت على هذه 

لمدة اطول ، وباالمكان تعزيز قدرة هذه الذاكرة على االحتفاظ بالمعلومات وان  

ل استراتيجيات  المدى  هناك  قصيرة  الذاكرة  في  اطول  لمدة  بالمعلومات  الحتفاظ 

 وهي: 

تعمل هذه االستراتيجية على جعل المعلومات ذات   :   التكرار او التسميع ▪

معنى لدى المتعلم وتقوم بتنظيمها مما يجعل عملية التذكر واالسترجاع  

إزدادت فرص  التكرار والتسميع  إزدادت عملية  أسرع وأسهل ، وكلما 

 االحتفاظ في الذاكرة طويلة المدى ، وعملية تذكرها. 

التحزيم ▪ أو  ا  التجميع  الطرائق  من  وهي  زيادة  :  خاللها  من  يمكن  لتي 

طاقة الذاكرة قصيرة المدى ، واالحتفاظ بالمعلومات لمدة اطول ، عندما  

نقوم   فاننا   ، معرفية  وحدات  سبع  من  أكثر  من  المكونة  المعلومة  تدخل 

بتجميعها أو تحزيمها الى سبع وحدات معرفية أو أقل ، فمثالً عندما نريد  

( الهاتف  برقم  يصع2562001االحتفاظ  طويلة  (  لمدة  به  االحتفاظ  ب 

 ( كالتالي  بتجميعه  فنقوم   ، هو  يمكن  01،25،620كما  الحالة  في هذه   )
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االحتفاظ به لمدة أطول من االحتفاظ به على الصيغة االولى )الزغلول،  

2002 :144 .) 

المدى قصيرة  الذاكرة  في  الكثيرمن النسيان  الذاكرة    :  الى  تدخل  المعلومات 

هذه   من  الكثير  ان  اال  المدى  قصيرة 

المعلومات تنسى اذ يقف وراء هذا النسيان  

 عدة عوامل منها: 

االول  فترة    التالشي:  العامل  مرور  بعد  تتالشى  المتعلمة  المعلومات  من  كثير   :

ا في  زمنية على استعمالها ، إذ ان عدم استعمالها   لمدة طويلة ، وعدم تنشيطه

 الذاكرة يؤدي الى تالشيها من الذاكرة عبر الزمن. 

الثاني مع  التداخل:  العامل  تعارضها  أو  تداخلها  بسبب  معينة  مادة  فقدان  يتم  إذ   :

 (. 189:    2007مادة شبيهة بها تحل محلها أو تؤثر في فعاليتها )ابو رياش ،  

 ً ها المخزن الثالث  : تعرف الذاكرة طويلة المدى : بان: الذاكرة طويلة المدى ثانيا

الهائل من   الكم  التي تضم  الخزانة  وإنها  المعلومات  نظام معالجة  للمعلومات في 

المعلومات في ذاكرة االنسان ، اذ يتم فيها تخزين المعلومات على شكل تمثيالت  

عقلية بصورة دائمة ، وذلك بعد ترميزها ، ومعالجتها في الذاكرة العاملة ، وهذه  

رات ، والمعارف التي تم تخزينها في الذاكرة ، وتعد المكان  المعلومات تعد الخب

 (. 132  :2004النهائي الستقرار المعلومات في ذاكرة االنسان ) العتوم ، 

 :توسعة الذاكرة قصيرة المدى

وذلك   المدى  قصيرة  الذاكرة  توسعة  في  تسهم  أن  المعرفي  العبء  لنظرية  يمكن 

 بطريقتين: 

ات المرئية والسمعية بشكل منفصل ، إذ أن توافر  : معالجة العقل للمعلوماالولى

من   أفضل  المرئية  العناصر  مع  العاملة  الذاكرة  في  السمعية  العناصر 
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توافر عنصران مرئيان على سبيل المثال : صورة وبعض النصوص مع  

يكون   لذا   ، الطريقة  تأثير  باسم   هذا  ويعرف   ، البعض  بعضهما 

لذاكرة العاملة اذا تم عرضها بدالً  للمعلومات التوضيحية تأثير أقل على ا

 من اضافتها الى رسم تخطيطي معقد فعالً. 

أنشطة  الثانية فان   ، واحد  كعنصر  المنشأ  المخطط  مع  العاملة  الذاكرة  تتعامل   :

  ، العاملة  الذاكرة  سعة  من  تزيد  الحالية  معرفتك  على  تعتمد  التي  التعلم 

ا الطلبة  تعليم  أو  المسبق  التدريب  أن  يعني  قبل  وهذا  االساسية  لمهارات 

تقديم موضوع اكثر تعقيداً سيساعد في انشاء مخططات تعمل على توسيع  

صعوبة   اكثر  معلومات  وتعلم  فهم  إمكان  يعني  وهذا   ، العاملة  الذاكرة 

(Sweller,2003 .) 

 : قواعد تطبيق نظرية العبء المعرفي في المواقف التعليمية 

تستهدف تقليل العبء المعرفي وتمديد  لنظرية العبء المعرفي العديد من القواعد  

 الذاكرة العاملة )قصيرة المدى( وهي : 

مع   ▪ بعناية  التعليمات  من  المقصود  وتحليل  فهم  به  ويقصد   : التحليل 

 تحديد عديد االجزاء في العبارة. 

▪  : انتباه    االستعمال  تشتت  ال  مترابطة  عروض  استعمال  الى  ويشير 

 المتعلم بين الشكل والنص. 

النصوص   ▪ بين  تكرارها  يتم  التي  المعلومات  ويتضمن حذف   : الحذف 

 في محتوى المادة الدراسية. 

من   ▪ بدالً  جيداً  لها  مخطط  بمنظمات  االستعانة  خالل  من  يتم   : التزويد 

 المعلومات المتكررة. 



 جامعة القادسيّة(   -املؤمتر العلمي الدويل الثالث يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية )كليّة الرتبية للبنات   قائع   و 
 

 
 

2022نيسان    19-18عدد خاص بوقائع املؤمتر املنعقد بتاربخ    

 
 

355 

شكلية بالتزامن مع عناصر سمعية    \ اصر بصرية  العرض: استعمال عن ▪

 لفظية .  \

 التقديم : عن طريق امثلة محلولة كبدائل عن النصوص المتكررة.    ▪

 الدراسات السابقة:

 (: 2010) دراسة الشمسي  ▪

المرحلة االعدادية   المعرفي لدى طلبة  الدراسة الى معرفة مستوى العبء  هدفت 

( طالباً وطالبة من الصف  120اسة من ) في جمهورية العراق ، تكونت عينة الدر

الخامس االعدادي بفرعيه العلمي واالدبي ، أعد الباحث مقياساً على وفق نظرية  

يتصفون   الدراسة  عينة  طلبة  أن  الى  الدراسة  توصلت  وقد   ، المعرفي  العبء 

اليتأثر   المعرفي  العبء  أن  الدراسة  نتائج  أظهرت  كما   ، واطئ  معرفي  بعبء 

 (. 2010لشمسي ، بمتغيرالجنس. )ا

 (: 2008) دراسة البنا  ▪

هدفت الدراسة الى معرفة أثر مستوى صعوبة المهمة وخبرة المتعلم في العبء  

( من طلبة  156المعرفي المصاحب لحل المشكالت ، وتكونت عينة الدراسة من )

العبء  لقياس  مقياس  الباحث  أستعمل  وقد   ، التربية  كلية  في  الثانية  المرحلة 

وقد    ، المصاحب  المعرفي  المعرفي  العبء  إختالف  الى  الدراسة  نتائج  أظهرت 

المتعلم ووجود   المهمة وخبرة  باختالف كل من مستوى صعوبة  المشكالت  لحل 

 67:  2008تفاعل ثنائي ذي اثر ذي داللة احصائية على العبء المعرفي )البنا ،  

) 

 ( 2013)  دراسة التكريتي وجنار  ▪
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مستوى العبء المعرفي لدى طلبة المعهد التقني  هدفت الدراسة الى التعرف على  

ومعرفة الفروق في العبء المعرفي على وفق متغيري الجنس والمرحلة الدراسية  

( طالب وطالبة ،ولهذا الغرض أعد الباحثان  200، وتكونت عينة الدراسة من )

( فقرة ، وبعد استخراج الصدق الظاهري  22مقياساً للعبء المعرفي يتكون من )

وص  ،( الثبات  بلغ  إذ  االختبار  اعادة  بطريقة  والثبات   ، البناء  اما  0.82دق   ،  )

الثبات) النصفية فكان  التجزئة  الوسائل االحصائية :  0.90بوساطة  ( ،وباستخدام 

  ، الثنائي  التباين  تحليل   ، بيرسون  ارتباط  معامل   ، واحدة  لعينة  التائي  االختبار 

عانون من العبء المعرفي ، والتوجد  أظهرت النتائج ان طلبة عينة الدراسة ال ي

الجنس   متغيري  وفق  على  المعرفي  العبء  في  المعهد  طلبة  بين  معنوية  فروق 

 (. 1: 2013والمرحلة الدراسية )التكريتي وجنار ،

 (: 2016) دراسة السياب  ▪

هدفت الدراسة الى معرفة مستوى العبء المعرفي ومستوى السعة العقلية لدى     

متغ  بحسب  الجامعة  من  طلبة  الدراسة  عينة  تكونت   ، والتخصص  الجنس  يرات 

( طالب تم اختيارهم بالطريقة العشوائية ، وتم بناء مقياسين احدهما للعبء  400)

وإستخراج    ، للمقياسين  السيكومترية  الخصائص  من  التأكد  وبعد   ، المعرفي 

 ، والثبات   الصدق 

طلبة الجامعة لديهم  تم تطبيق المقياسين على عينة الدراسة ، فاظهرت النتائج ان  

  ، )السياب  العلمية  الكليات  وخاصة  المعرفي  العبء  من  مرتفع  مستوى 

2016:139 .) 

 : دالالت ومؤشرات من الدراسات السابقة

المرحلة     السابقة معرفة مستوى العبء المعرفي لدى طلبة  الدراسات  استهدفت 

هدف معرفة درجة  االعدادية أو المعاهد أو الجامعات ، اما البحث الحالي فقد است

عينة   حجم  أختلف   ، والمتميزات  المتميزين  ثانويات  طلبة  لدى  المعرفي  العبء 
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(  156( كانت عينتها مكونة من )2008الدراسة من دراسة الخرى فدراسة البنا )

( واحمد  واثق  دراسة  أما   ، وطالبة  من  2013طالبا  مكونة  عينتها  كانت  فقد   )

( فكانت عينتها مكونة مكونة من  2016اب )( طالبا وطالبة أما  دراسة السي200)

( فقد كانت عينتها مكونة من  2010( طالبا وطالبة ، أما دراسة الشمسي )400)

من  120) مكونة  البحث  عينة  كانت  فقد  الحالي  البحث  أما   ، وطالبة  طالبا   )

اذ  100) الخرى  دراسة  من  السابقة  الدراسات  نتائج  اختلفت  وطالبة.  طالبا   )

ا دراسة  ) اظهرت  دراسة  2010لشمسي  اما   ، منخفض  معرفي  مستوى عبء   )

( فقد اظهرت انتفاء العبء المعرفي لدى عينة الدراسة ، أما  2013واثق واحمد ) 

( فقد اظهرت مستوى عبء معرفي لدى عينة الدراسة ،  2016دراسة السياب ) 

عينة   لدى  معرفي  عبء  مستوى  وجود  نتائجه  اظهرت  فقد  الحالي  البحث  أما 

ما عن متغير الجنس ومدى تأثيره في مستوى العبء المعرفي فقد اتفقت  البحث، ا

معنوية   فروق  وحود  إنعدام  في  الحالي  البحث  نتائج  مع  السابقة  الدراسات  نتائج 

 ذات داللة احصائية تعزى لمتغير الجنس لدى طالب وطالبات عينة البحث. 

 : اجراءات البحث

 :  عينة البحث

على  الحالي  البحث  عينة  ثانويتي    اشتملت  في  المتوسط  الثاني  الصف  طلبة 

 ( الدراسي  للعام  والمتميزات  عينة  2022-2021المتميزين  افراد  بلغ عدد  وقد   )

 ( بواقع )100البحث  الجنس  (  42( طالبة و)58( طالبا وطالبة موزعين بحسب 

المتميزين،   ثانوية  في  الباحث مدرس  بطريقة قصدية الن  اختيارهم  وتم   ، طالباً 

 ون إدارة ومدرسة الفيزياء في ثانوية المتميزات.   فضال عن تعا 

 : مجتمع البحث

المتميزين   ثانويات  في  المتوسط  الثاني  الصف  طلبة  على  البحث  مجتمع  اشتمل 

 والمتميزات في المدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية في جمهورية العراق . 
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 :اداة البحث

ا   الحالي فقد عمد  البحث  لقياس  لغرض تحقيق اهداف  توفير مقياس  الى  لباحث 

 مستوى العبء المعرفي وفيما   يأتي وصف لمقياس البحث. 

 : مقياس العبء المعرفي 

 ( العبادي  مقياس  الباحث  تم  2014تبنى  الذي  المعرفي  العبء  مستوى  لقياس   )

تقنينه على وفق البيئة العراقية اذ يفضل استعمال االختبارات والمقاييس المتوافرة  

(.  134:  1980او تطويرها بغية االستفادة منها في الدراسات الالحقة ) فرج ،  

عرفي مقنن على وفق البيئة العراقية  ( مقياساً للعبء الم2014وقد بنى العبادي )

( فقرة اعطيت درجة )صفراً( لالجابة الخاطئة ودرجة  13ويتكون االختبار من )

طالبة على   او  طالب  لكل  الكلية  الدرجة  وقد حسبت  الصحيحة.  لالجابة  )واحد( 

 ( الكلية  الدرجة  وكانت  له  الصحيحة  االجابات  جمع  خالل  من  (  13االختبار 

 (.  6.5وبمتوسط فرضي )

 : التحليل المنطقي لفقرات المقياس  -1

ذوي   من  المحكمين  من  مجموعة  على  المعرفي  العبء  مقياس  الباحث  عرض 

التربوي ، النفس  التدريس وعلم  والتمس منهم ان يبدوا    االختصاص في طرائق 

مالحظاتهم عن المقياس ومدى مالئمته للتطبيق على طلبة عينة البحث ، وقد حدد 

( فأكثر بين المحكمين على قبول فقرات المقياس وقد  % 80الباحث نسبة االتفاق ) 

( أو أكثر ، كما روعي تغيير  %80تم اتفاق المحكمين على جميع الفقرات بنسبة ) 

 لغوياً الجل ان تكون اكثر فهماً ووضوحاَ.  صياغة بعض الفقرات 

 :  التطبيق االستطالعي  -2

     ، المقياس  فقرات  وضوح  مدى  عن  الكشف  الى  االستطالعي  التطبيق  يهدف 

التعليمات ، وكيفية   التعرف على مدى وضوح  ناهيك عن  لها  الطلبة  فهم  ومدى 
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ا فقرات  لالجابة عن  المستغرق  والزمن   ، المقياس  فقرات  ،  االجابة عن  لمقياس 

 ( على  المقياس  فقرات  الباحث  طبق  من  38وقد  عشوائياً  اختيارهن  تم  طالبة   )

طالبات الصف الثاني المتوسط في ثانوية الديوانية للبنات في يوم الثالثاء الموافق  

14 \12\2021  . 

 : التحليل االحصائي لفقرات المقياس -3

الفقرات  ▪ إحدى  تمييز  المقياس  لفقرات  التمييزية  القوة  تعد  الخصائص    : 

الفقرة من حيث كفايتها   التي يمكن االعتماد عليها في تقويم  المهمة  السيكومترية 

الطلبة   التمييز بين  المراد قياسها ، وذلك من خالل قدرتها على  في قياس السمة 

( المقيسة  السمة  في  يختلفون  عملية  Anastasi,1976:2الذين  ولتحقيق   .)

تم   المقياس  لفقرات  االحصائي  من  التحليل  تألفت  عينة  على  المقياس  تطبيق 

في  100) المتوسط  الثاني  الصف  طلبة  من  قصدياً  اختيارهم  تم  وطالبة  ( طالب 

 ( بواقع  والديوانية  التفوق  و)50ثانويتي  طالب  الثانويتين  50(  طلبة  من  طالبة   )

الكلية   الدرجة  وحسبت  االجابات  ، صححت  المقياس  تطبيق  وبعد  المذكورتين، 

طلبة  من  طالب  على    لكل  تنازلياً  البحث  عينة  طلبة  ترتيب  وبعد   ، البحث  عينة 

بنسبة   الكلية  الدرجة  على  المتطرفتان  المجموعتان  حددت  الكلية  درجاتهم  وفق 

( لعينتين مستقلتين في  t-test( لكل مجموعة. وقد استعمل االختبار التائي ) 27%)

الدرجة الكلية ،    حساب القوة التمييزية لكل فقرة بين المجموعتين المتطرفتين في 

بين   فقرة  كل  درجات  متوسط  في  الفروق  لداللة  المحسوبة  التائية  القيمة  إن  إذ 

اظهرت   وقد  التمييزية  القوة  تمثل  الكلية  الدرجة  في  المتطرفتين  المجموعتين 

( وعند  0.05النتائج ان الفقرات جميعاً دالة احصائياً عند مستوى داللة احصائية )

 (. 1مبين في جدول ) ( كما  df=98درجة حرية )

: يعد صدق الفقرات من ادق  صدق الفقرات ) االتساق الداخلي للفقرات(  ▪

السمة   قياس  في  للفقرات  الداخلي  االتساق  لحساب  االحصائية  الوسائل 

 وتعني ان كل فقرة تسير في االتجاه نفسه الذي يسير عليه االختبار ككل  
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  ، ) 1985:51)عودة  انستازي  وتشير  ا1976(  ان  الى  الفقرة  (  رتباط 

لصدقها   مؤشراً  يعد  خارجي  او  داخلي  بمحك 

(Anastasi,1976:206  ارتباط معامل  معادلة  استعملت  وقد   .)

( بين  Pearson Correlationبيرسون  االرتباط  معامل  لحساب   )

الفقرات   فكانت  المعرفي  العبء  لمقياس  الكلية  والدرجة  الفقرة  درجة 

( وبدرجة  0.05اللة احصائية )جميعاً ذات داللة احصائية عند مستوى د 

 (. 1(. كما مبين في جدول )df=98حرية )

(. معامالت التمييز وارتباط الفقرة بالدرجة الكلية لمقياس العبء  1جدول)

 المعرفي

 ت 
القوة التمييزية  

 للفقرة

معامل صدق  

 الفقرة
 ت 

القوة التمييزية  

 للفقرة

معامل صدق  

 الفقرة

1 66.0 0.45 8 43.0 0.54 

2 63.0 0.36 9 33.0 0.41 

3 74.0 0.26 10 32.0 0.48 

4 43.0 0.54 11 34.0 0.51 

5 65.0 0.61 12 32.0 0.39 

6 57.0 0.56 13 38.0 0.61 

7 48.0 0.59 14   
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( عند مستوى داللة احصائية  df=98القيمة التائية الجدولية بدرجة حرية )       

 ( 1.98( تساوي ) 0.05)

: تؤشر الخصائص السيكومترية مدى قدرة  الخصائص السيكومترية للمقياس  -4

المقياس على قياس ما اعدت لقياسه وانه يقيس السمة بدقة مقبولة وبأقل خطأ  

والخليلي، )عودة  القياس   (. 335 : 1988ممكن  قي  المتخصصون  ويتفق 

التربوي على ان الصدق والثبات أهم خاصيتين من الخصائص السيكومترية  

 للقياس التربوي الجيد. 

الظاهري ▪ من  الصدق  للمقياس  الظاهري  الصدق  من  التحقق  تم   :

من   لجنة  على  وتعليماته  االجابة  وبدائل  فقرات  عرض  خالل 

  ، التربوي  النفس  التدريس وعلم  المتخصصين بطرائق  المحكمين 

وقد قاموا بفحصها منطقياً وتقييم صالحيتها في قياس ما اعدت له  

الف حصلت  وقد  المحكمين  ،  بين  اتفاق  نسبة  على  جميعاً  قرات 

 ( او اكثر . 80%)

: يقصد به الدرجة التي يقيس بها المقياس بناءاً نظرياً  صدق البناء  ▪

)ابو   تجريبياً  منها  التحقق  يتم  نظرية  افتراضات  على  يعتمد  فهو 

وعثمان، ويرى  108:  1976حطب   )Cronbach(1964  ان  )

قياس الصدق ، فاذا توافر    صدق البناء )المفهوم( هو االساس في

اي صدق   االخران  النوعان  يتوافر  سوف  الصدق  من  النوع  هذا 

( ، وقد  Cronbach,1964:120المحتوى ، وصدق التالزمي ) 

القوة   االتية:  المؤشرات  من خالل  البناء  من صدق  الباحث  تحقق 

التمييزية للفقرات ، وعالقة درجة  الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس  

 (. 1في جدول )  كما مبين
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الطالب من    ثبات المقياس ▪ اداء  اتساق  يعتمد هذا االسلوب على   :

في   الفقرات  بين  االرتباط  قوة  الى  يشير  وهو  اخرى  الى  فقرة 

  ، )فرج  معادلة  354:  1980االختبار  تطبق  الثبات  ولحساب   )

(alpha-Cronbach  للمقياس الكلي  الثبات  معامل  بلغ  اذ   )

ف0.74) ثبات  على  يدل  مما  الداخلي  (  والتجانس  المقياس  قرات 

 لها. 

النهائي ▪ المعرفي   التطبيق  لمقياس العبء  النهائي  : طبق االختبار 

 ( من  المكونة  البحث  عينة  على  النهائية  طالب  100بصيغته   )

( طالبة في يوم االحد الموافق  54( طالب و)  46وطالبة بواقع )  

قرات  وقد بلغ متوسط الزمن المستغرق لالجابة عن ف  2022\ 1\ 9

 ( دقيقة. 25المقياس )

: استعمل الباحث وسائل احصائية متعددة تتفق واهداف البحث  الوسائل االحصائية

 الحالي وهي: 

 :    االختبار التائي لعينتين مستقلتين -1

 استعمل في حساب القوة التمييزية لفقرات مقياس العبء المعرفي ▪

 ي استعمل في الكشف عن داللة الفروق في مقياس العبء المعرف ▪

: الستخراج عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكلية  معامل ارتباط بوينت باسيلاير  -2

 لمقياس العبء المعرفي

 : استعمل الستخراج معامل الثبات للمقياس  كرونباخ  –معامل الفا  -3
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 : نتائج البحث

درجة  .1 االول:   الصف    الهدف  طلبة  لدى  الفيزياء  مادة  في  المعرفي  العبء 

الثاني المتوسط في ثانويات المتميزين والمتميزات ، أظهرت نتائج البحث ان  

 (. 2عينة البحث لديهم عبء معرفي في مادة الفيزياء كما مبين في جدول ) 

(. القيم التائية لداللة الفروق بين المتوسط الحسابي والمتوسط النظري  2جدول)

 دى طلبة عينة البحث ل

 العدد
المتوسط  

 الحسابي 

االنحراف  

 المعياري 

المتوسط  

 النظري 

 القيمة التائية 
الداللة  

 االحصائية 

 الجدولية  المحسوبة 
 دالة

100 16.26 23.0 6.5 12.14 1.98 

( وعند درجة حرية  0.05الداللة االحصائية عند مستوى داللة احصائية ) 

(df=98 ) 

مادة الثانيالهدف   -2 في  المعرفي  العبء  درجة  في  االحصائية  الفروق  داللة   :

الفيزياء لدى طلبة ثانويات المتميزين   والمتميزات على وفق  

البحث   نتائج  أظهرت  طالبات(،   ، )طالب  الجنس  متغير 

مستوى   عند  احصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  الحالي 

( احصائية  )طال 0.05داللة  الجنس  لمتغير  تعزى    \ ب  ( 

 (. 3طالبات ( كما مبين في جدول )
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(. القيم التائية لداللة الفروق بين المتوسط الحسابي والمتوسط النظري  3جدول)

 بحسب متغير  الجنس 

 العدد الجنس 
المتوسط  

 الحسابي 

االنحراف  

 المعياري 

 الداللة االحصائية  القيمة التائية 

 الجدولية  المحسوبة 

 23.0 16.23 46 الطالب  غير دالة
0.21 1.98 

 22.3 15.76 54 الطالبات 

 ( df-98( وعند درجة حرية ) 0.05الداللة االحصائية عند مستوى داللة )

 :  مناقشة النتائج 

: اظهرت نتائج البحث الحالي ان عينة البحث لديهم عبئاً معرفياً في  الهدف االول 

تحتاج   علمية  مادة  النها  الفيزياء  مادة  طبيعة  بسبب  الفيزياء  مادة 

ثانوية   ان  خاصة  الرياضية  والمعادالت  للرموز  وفهم  تركيز  الى 

المتميزين والمتميزات تتبنى تدريس مادة الفيزياء باللغة االنكليزية  

سو )ويشير  العقلي  1980يلر  النشاط  هو  المعرفي  العبء  ان   )

وكثرة   معين  زمن  خالل  العاملة  الذاكرة  سعة  يشغل  الذي  الكلي 

مما   العاملة  ذاكرتهم  على  تضغط  قد  الطلبة  ذاكرة  في  المعلومات 

بعملها   القيام  عن  الذاكرة  عجز  الى  يؤدي  معرفي  عبء  ينتج 

 الطبيعي مما ينتج فشل في حفظ المعلومات.   

: اظهرت نتائج البحث الحالي عدم وجود فروق ذات داللة احصائية  دف الثاني اله

( بين متوسط درجات الطالب ودرجات  0.05عند مستوى داللة )

الجنس وهذا   لمتغير  تعزى  المعرفي  العبء  مقياس  الطالبات على 

العبء  مستويات  في  اليختلفون  والطالبات  الطالب  ان  يعني 
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الى تشابه سعة    –زعم الباحث    –المعرفي وقد يعود ذلك بحسب  

المعرفي   العبء  درجة  تشابه  وبالتالي  الطلبة  بين  العاملة  الذاكرة 

كذلك تعرض الطلبة الى نفس مستوى الخبرات المعرفية وطرائق  

التدريس والمقرر الدراسي. كما ان العبء المعرفي ظاهرة معرفية  

و نظري  تتأثر بالتعقيدات والتفاصيل في المنهج سواء أكان عملي أ

على حد سواء ، والطريقة التي يتبعها المدرس ، والبناء المعرفي 

 للمتعلم سيان كان ذكرا او انثى.  

 : التوصيات

االتية                 بالتوصيات  يتقدم  الباحث  فان  الحالي  البحث  نتائج  في ضوء 

 آمالً ان تسهم في التخفيف من العبء المعرفي لدى الطلبة : 

تعليمية ▪ بيئة  في    \   توفير  وتسهم  النفسي  االستقرار  على  تساعد  تعلمية 

 تخفيف العبء لدى الطلبة  خاصة ً ذوي درجة التحمل المنخفض. 

العلمية   ▪ المواد  تدريس  في  المساعدة  الحديثة  التكنولوجيا  بتوفير  االهتمام 

 عامة والفيزياء خاصة . 

بالتجارب   ▪ الصفية  البيئة  وإغناء  التدريس  طرائق  تنويع  في  السعي 

 نشطة والتطبيقات العملية . واال

ومعالجة   ▪ الطلبة  لدى  القوة  جوانب  تعزيز  مع  الراجعة  بالتغذية  االهتمام 

 جوانب القصور في سبيل تحسين االداء.  
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 : المقترحات

تحفز             بحثية  إثارة مشكالت  منطلق  ومن  الحالي  البحث  نتائج  في ضوء 

يتقدم   الباحث  فان   ، شافية  حلول  إليجاد  الجهد  من  المزيد  بذل  بقصد  الباحثين 

 بالمقترحات االتية: 

اجراء بحوث جديدة تتناول العبء المعرفي وعالقته بقوة التحمل ، الثقة   ▪

المستقبل ، الضغط الناشء عن المعاملة  بالنفس ، الطموح الدراسي ، قلق  

 الوالدية لدى طلبة المرحلة الثانوية. 

ومتغيرات   ▪ المعرفي  العبء  بين  العالقة  لمعرفة  جديدة  بحوث  اجراء 

 اخرى مثل : اساليب التعلم ، استراتيجيات التعلم ، التنظيم الذاتي للتعلم . 

 : المصادرالعربية 

▪  ( يوسف   ، الحجاج  أك(.  2008أبو  تصبح  تركيزكيف  الوليد    ،اً ثر 
 للدراسات والنشر والترجمة. 

تعلمي مستند    –(. اثر برنامج تعليمي  2004صافية سليمان )   أبو جودة ، ▪
  ، الناقد  التفكير  مهارات  تنمية  في  المعرفي  العبء  نظرية  اطروحة  الى 

 ، جامعة عمان ، كلية الدراسات التربوية العليا.   دكتوراه

▪  ( أحمد  سيد   ، وعثمان  فؤاد   ، حطب  النفسي(.  1976أبو  ،    التقويم 
 مصرية. القاهرة ، مكتبة االنجلوال

، دار المسيرة للنشر    التعلم المعرفي(.  2007ابو رياش ، حسين محمد )  ▪
 ، عمان ، االردن. 

اثر مستوى صعوبة المهمة وخبرة المتعلم  (.  2008البنا ، عادل سعيد ) ▪
مستويات   ضوء  في  المشكالت  لحل  المصاحب  المعرفي  العبء  في 

 مصر  ، كلية التربية ، دمنهور ، صعوبة المهمة وخبرة المتعلم
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▪  ( سعيد  عادل   ، المتعلم  2008البنا  وخبرة  المهمة  أثرمستوى صعوبة   .)
  ، المشكالت  لحل  المصاحب  المعرفي  العبء  التربية في  كلية  ،    مجلة 

 دمنهور ، مصر.  

القادر) ▪ المعرفي لدى  2013التكريتي ، واثق عمر وجنار عبد  (. العبء 
مجلة جامعة    طلبة المعهد التقني في كركوك وعالقته ببعض المتغيرات ،

 (.  2( ، العدد)8، المجلد)  كركوك للدراسات االنسانية 

، دار الفالح ، عمان ،    تصميم التدريس(.  2011الخولي ، محمد علي ) ▪
 االردن. 

▪ ( الرحيم  عبد  عماد   ، التربوي(.  2002الزغلول  النفس  علم  ،    مبادئ 
   .، دار الكتاب الجامعي ، دولة االمارات 2ط

علم النفس  (.  2003عماد عبد الرحيم ورافع نصير الزغلول)   الزغلول ،    ▪
 ، دار الشروق ، عمان ، االردن  المعرفي

(. العبء المعرفي وعالقته بالسعة العقلية  2016السياب ، أزهار احمد )  ▪
،    مجلة كلية التربيةوفقاً لمستوياتها لدى طلبة الجامعة ، العدد السادس ،  

 الجامعة المستنصرية. 

ع  ▪  ، ) الشمسي  عبود  االمير  طلبة  2010بد  لدى  المعرفي  العبء   .)
 )ابن رشد( ، جلمعة بغداد.   مجلة كلية التربيةالمرحلة االعدادية ،  

وآخرون) ▪ نجيب  محمد    ، المعرفي  (.  2000الصبوة  النفس  دار  علم   ،
 الشروق ، عمان ، االردن. 

▪ ( فاضل  نور   ، الذات  2014العبادي  بقدرة  وعالقته  المعرفي  العبء   .)
،    على الجامعة  طلبة  لدى  ماجستيرالمواجهة  ،    رسالة  ديالى  جامعة   ،

 كلية التربية 

▪  ( الهادي، فخري  المعرفي(.2010عبد  النفس  للنشر،    علم  اسامة  دار   ،
 عمان ،  االردن.  
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▪  ( يوسف  عدنان   ، المعرفي  (.  2004العتوم  النفس  النظرية    –علم 
 دار المسيرة ، عمان ، االردن  ، والتطبيق 

،    القياس والتقويم في العملية التدريسية (.  1985عودة ، احمد سليمان ) ▪
 عمان ، المطبعة الوطنية 

▪  ( يوسف  خليل   ، والخليلي  سليمان  احمد   ، االحصاء  (.  1988عودة 
 ، عمان دار الفكر  للباحث في التربية والعلوم االنسانية 

 ، دار الفكر العربي ، القاهرة.  فسي القياس الن(. 1980فرج ، صفوت ) ▪

، دار    استراتيجيات التعلم والتعليم المعرفية (.  2013قطامي ، يوسف )  ▪
 المسيرة للنشر ، عمان ، االردن. 

رؤى تربوية    –تفكير بال حدود  (.  2005محمود ، صالح الدين عرفة )  ▪
 ، مكتب العال ، مصر  معاصرة في تعليم التفكير وتعلمه 

▪  ( شرفيه   ، االنتقائي  2010مونيه  االنتباه  على  االدراكي  العبء  تأثير   .)
  ، ماجستيرالبصري  ،    رسالة  قسطنطينية   ، منتوري  االخوة  جامعة   ،
 الجزائر. 

، دار الفرقان   4، طعلم النفس التربوي (. 2003نشواتي ، عبد المجيد ) ▪
 ، عمان ، االردن.  
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 ملخص البحث : 

هدف البحث الحالي تعرف القيم العلمية وعالقتها بالمهارات الحياتية لدى          

البحث   مجتمع  وتحدد   ، االعدادية  المرحلة  االعدادية  طلبة  المرحلة  بطالب 

والثانوية النهارية , للدراسة الصباحية ,في مركز محافظة القادسية للعام الدراسي  

 و طالبا  (  100 ( االحيائي وبواقع (, اختير منهم الصف الخامس  2022-2021)

، ولتحقيق اهداف البحث اعد الباحث     ) ) االحيائي  الفرع  من  طالبـة  (   100 (

بدائل تضمنت اختيار    ( فقرة باربعة31اداتين األولى مقياس القيم العلمية بواقع  )

االستطالع   )حب  علمية وهي  قيم  العلم    –خمس  العلمية    –اخالقيات    –االمانة 

الحكم   في اصدار  العلمي    –التأني  النقد    –التفكير  العلم    –قبول  تقدير    –تقدير 

المهارات   اختبار  الثانية  االداة  اما   ، وثباتها  صدقها  من  التحقق  تم  العلماء(، 

فقرة من نوع االختيار من متعدد تضمنت المهارات )الغذائية    ( 38الحياتية بواقع ) 

لجميع   السايكومترية  الخصائص  استخراج  وبعد   ، الوقائية(  الصحية   ، ،البيئية 

إلى ان   النتائج  العينة ، وخلصت  البحث على  اداتي  تم تطبيق  فقرات االختبار ، 

ت كما   ، مرتفع  بشكل  العلمية  القيم  بامتالكهم  تتسم  البحث  المهارات  عينة  متلك 

الحياتية المتمثلة بـ )الغذائية ،البيئية ، الصحية الوقائية( بشكل جيد. وتوجد عالقة  

الباحث   خرج  ذلك  ضوء  وفي   ، الحياتية  والمهارات  العلمية  القيم  بين  ارتباطية 

 بمجموعة من االستنتاجات والتوصيات والمقترحات . 

 .   الحياتية  المهارات  –القيم العلمية الكلمات المفتاحية : 

 القيم العلمية وعالقتها بالمهارات الحياتية لدى طلبة المرحلة االعدادية

 م. احمد عباس كريم

 مديرية تربية القادسية

Ahmedabbasar1988@gmail.com 
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The aim of the current research is to know the scientific 

values and their relationship to the life skills of middle 

school students, and the research community is defined 

by middle school and secondary school students for the 

morning study, in the Qadisiyah governorate center for 

the academic year (2022-2021). 100 female students 

from the (Biological) branch, and to achieve the research 

objectives, the researcher prepared two tools, the first is 

the scientific values scale with (31) paragraphs with four 

alternatives that included the selection of five scientific 

values, namely (curiosity - ethics of science - scientific 

honesty - slowness in issuing judgment - scientific 

thinking - Acceptance of criticism - appreciation of 

science - appreciation of scientists), its validity and 

reliability have been verified. As for the second tool, the 

life skills test by (38) items of the type of multiple choice 

that included the skills (food, environmental, preventive 

health), and after extracting the psychometric properties 

of all test items, the two research tools were applied to 

the sample, and the results concluded that the research 

sample is characterized by their possession Scientific 

values are high, and the life skills of (nutritional, 

environmental, preventive health) are well owned. There 

is a correlation between scientific values and life skills, 

and in light of this, the researcher came out with a set of 

conclusions, recommendations and suggestions. 
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 الفصل االول : التعريف بالبحث

 مشكلة البحث  

الكثير       اهتمام  الطلبة  الحياتية لدى  القيم العلمية والمهارات  لقد شغل موضوع 

من رجال التربية ، على اعتبار ان تنميتها هو احد غايات التربية ، فالتربية في  

االولوية   تعطي  ان  ينبغي  االساس  هذا  وعلى   ، مخطط  قيمي  مجهود  جوهرها 

و العلمية  القيم  على  قائم  تعليمي  مناخ  ايجاد  لخلق  في  متمثالً  الحياتية  المهارات 

مناهج دراسية تكون ثقافة هذه القيم والمهارات هي حجر االساس للسلوك السوي  

  ( كدراسة   المحلية  الدراسات  من  العديد  نتائج  . ومن خالل  والوقائي  والصحي 

( ، والتي اثبتت افتقار الطلبة للقيم    2022( ودراسة ) محمود ،  2020التميمي ،  

التربية  العلمي كون  من  بالرغم   ، عام  بشكل  الحياتية  والسلوكيات  والمهارات  ة 

الشاملة   للتنمية  اداة  باعتبارها  للفرد  والقيم  المهارت  بتلك  االهتمام  مع  منسجمة 

خبرة   خالل  ومن   . للفرد  والوجدانية  والجسمية  العقلية  النواحي  من  والمتوازنة 

( عاماً  12تجاوزت اكثر من )   الباحث المتواضعة في تدريس علم االحياء والتي

فقدان   الحظ   ، التربوي  واالشراف  االختصاص  في  زمالئه  مع  مناقشته  ومن 

المعرفة لدى الطالب بهذه القيم والمهارات ، لذا من خالل ما تقدم أرتئ الباحث  

القيم   لهذه  االحيائي  الخامس  الصف  طالب  معرفة  مستوى  على  التعرف 

ا فكرة  انطلقت  وعليه   ، مشكلته  والمهارات  تحديد  للباحث  ،وجاز  الحالي  لبحث 

 بالتساؤالت االتية : 

 مدى امتالك طلبة المرحلة االعدادية للقيم العلمية ؟ ما 

 ما مدى امتالك طلبة المرحلة االعدادية للمهارات الحياتية ؟ 

 ما عالقة القيم العلمية بالمهارات الحياتية لدى طلبة المرحلة االعدادية ؟ 
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 همية البحث : أ

 يمكن ايجاز اهمية البحث بالنقاط االتية : 

يعد البحث )على حد علم الباحث( البحث االول عربياً ومحلياً الذي تناول   -

 القيم العلمية وعالقتها بالمهارات الحياتية . 

لالتجاهات الحديثة التي ينادي بها التربويون لالهتمام  يعد البحث استجابة   -

 بالطالب وتنمية القيم العلمية والمهارات والسلوكيات الحياتية . 

البحث    - لمتغيرات  نظري  إطار  توفير  في  الحالي  البحث  يهم  أن  يمكن 

 يضاف إلى المكتبات المحلية والعربية . 

الب لما لها من تأثير على  اهمية القيم العلمية واالهتمام بتنميتها لدى الط -

والمشكالت   المواقف  ازاء  اتجاهاته  وتحديد  الطالب  شخصية  مالمح 

المشكالت   تلك  مع  التفاعل  على  قدرته  زيادة  على  يعمل  مما   ، اليومية 

 ومواجهتها علمياً .  

 اهمية المهارات الحياتية لدى الطالب   -

والتأهيل   - اإلعداد  مرحلة  تمثل  كونها  االعدادية  المرحلة  البحث  استهدف 

لتلك   امتالكه  ومعرفة  ناحية  من  الجامعية  لدراسته  وعقلياً  معرفياً 

المهارات والقيم المناسبة من ناحية أخرى والتي من شأنها أن تسهل عليه  

 مواجهة مواقف الحياة اليومية .  

إلى دراسات أخرى للمتغيرين مع متغيرات  يمكن إن يقود البحث الحالي   -

 أخرى. 

 أهداف البحث: 

 هدف البحث الحالي إلى: 

 تعرف مدى أمتالك طلبة المرحلة االعدادية للقيم العلمية .   -1
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 تعرف مدى أمتالك طلبة المرحلة االعدادية للمهارات الحياتية  .   -2

الحياتية لدى ط -3 العلمية والمهارات  القيم  المرحلة  تعرف العالقة بين  الب 

 االعدادية .  

 حدود البحث:  

البشري منهم    الحد  اختير  الديوانية  محافظة  في  االعدادية  المرحلة  طلبة   :

 طلبة الصف الخامس االحيائي . 

: المدارس الثانوية واالعدادية التابعة للمديرية العامة للتربية في    الحد المكاني 

 محافظة القادسية. 

 . 2022/  2021ي الثاني  من العام الدراسي  : الفصل الدراس الحد الزماني 

 مصطلحات البحث : 

 Scientific Valuesالقيم العلمية  

( " انها اهتمام الفرد بالنشاطات العلمية وتوجهه الى  2004  عرفها )مجدي ، 

  ، مجدي   (  " علمية  بطريقة  وذلك   ، متعددة  مجاالت  في  المشكالت  حل 

2004 :81  ) 

النظري يكتسبها    التعريف  والتي  العلمي  الطابع  ذات  القيم  من  مجموعة   :

التعليمية والتي تتضح   الخبرات  تفاعلهم وتعاملهم مع  من  الطالب من خالل 

طريق اهتماماتهم العلمية مستخدمين المنهج العلمي في البحث والتفكير وحل  

 المشكالت . 

والتي يستخدمها    التعريف االجرائي العلمي  الطابع  ذات  القيم  : مجموعة من 

طالب المرحلة االعدادية في مواجهة القضايا والمشكالت العلمية وهي )حب  
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  –التأني في اصدار الحكم    –لعلمية  االمانة ا  –اخالقيات العلم    –االستطالع  

تقدير العلماء( ،ويقاس بالدرجة    –تقدير العلم    –قبول النقد    –التفكير العلمي  

 التي يحصل عليها الطالب على مقياس القيم العلمية المعد لهذا الغرض . 

 Life Skillsالمهارات الحياتية  

  ، :    2010)العساف و مزاهرة  بأنها  القدرة على اظهار  (  تكيفي  "  سلوك 

اليومية   الحياة  مطالب  مع  فَعّال  بشكل  بالتعاطي  لألفراد  يسمح  وإيجابي 

 (  17:   2010وتحدياتها" . )العساف و مزاهرة ،  

: مجموعة من القدرات والعمليات التي يستطيع من خاللها    التعريف النظري 

الصحية   العادات  كل  وتشمل  الحياتية  والمشكالت  المواقف  مواجهة  الطالب 

 والغذائية والبيئية . قائية والو

الصحيحة،    التعريف االجرائي والعادات  االيجابية  السلوكيات  : مجموعة من 

مواقف   مع  ناجحة  بطريقة  التفاعل  على  الطالب  تساعد  التي  واالدعاءات 

الصحية    ، ،البيئية  )الغذائية  المهارات  يتضمن   والذي   ، اليومية  الحياة 

يح التي  بالدرجة  المهارات  الوقائية( ،ويقاس  مقياس  الطالب على  صل عليها 

 الحياتية المعد لهذا الغرض .  

 الفصل الثاني : خلفية نظرية ودراسات سابقة 

 Scientific Valuesالقيم العلمية  

أهميتها       مبررات  ومن  طبيعتها  مع  تتناسب  أهمية  لها  العلمية  القيم  ان 

ماياتي: التناغم بين األصول الدينية والثقافية في المجتمع اإلنساني وأخالقيات  

العلم وهذه األصول بدورها تشكل لدى األفراد تقبل هذه األخالقيات والعمل  

التي تضرب جذورها    ( وتشكل القيم عطاءات الروح13،1999بها )زاهر،  

أن   إلى  تشير  التاريخية  والشواهد  والشعوب،  واألمم  لألفراد  الالشعور  في 
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الضعف   القيمية  أنساقها  يعتري  عندما  وتسقط  قيمها  بنهوض  تنهض  األمم 

اكتسب   كلما   : االتية  الجوانب  في  العلمية  القيم  أهمية  وتتمثل   . واالنهيار 

نوا من القيام بتقويم أنفسهم عند تناول  الطالب القيم العلمية المناسبة كلما تمك

المشكالت العلمية داخل أو خارج القاعات الدراسية ،وان القيم العلمية تمكن  

الطالب بناء إطار مرجعي في مواجهة المشكالت المختلفة، دون التأثر بالقيم  

( ، للقيم العلمية دور  Kyle,1996,343السلبية التي تزاحم القيم اإليجابية )  

تفسير  كبير   على  القدرة  مثل  العلمية  الطالب  مهارات  تعزيز  في  ورئيس 

مشكالت المجتمع، ويسهم االهتمام بالقيم العلمية في بروز األمانة العلمية في  

عند تناول مشكلة معينة بالبحث والدراسة في جميع مناحي العلم. )القحطاني،  

2012  ،20 .) 

 حب االستطالع،   -1

رة المختصين عند تقصي المعلومات، وقدرته  وتشمل رغبة الطالب في استشا

أي   إلى  وانتباهه  جديد،  موضوع  طرح  عند  األسئلة  وطرح  التساؤل  على 

المواقف   جوانب  عن  واستفساره  المعلم،  قبل  من  عرضه  يتم  جديد  موقف 

 الجديدة في الموضوعات والقضايا۔  

 األمانة العلمية:   -2

وتد  المالحظات  بكتابة  الطالب  قيام  بها  واعترافه  ويقصد  باستمرار،  وينها 

بفضل المعلمين الذين أثروا في مسيرته الدراسية، ومراعاته جمع المعلومات  

العلمية في حل   والمصادر  للكتب  التعميمات، ومراجعته  والبيانات عند عمل 

 المواقف التي يواجها. 
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 قبول النقد:    -3

ويتضمن: استماع الطالب إلى ما يقدم إليه من نقد من قبل اآلخرين ووضعه  

وتحديده   إهماله،  وعدم  تفكيره  إلى  الموجه  بالنقد  واهتمامه  االعتبار،  في 

في ضوء   لسلوكياته  وتعيله  النقد،  ذلك  في  منها  االفادة  يمكن  التي  للجوانب 

 ضجر.   النقد الموجه األفكاره، وتقبله للتوجيهات والنصائح دون

 التاني في الحكم،   -4 

على   ومثابرته  منها،  التأكد  قبل  أحكام  إصدار  عن  الطالب  ابتعاد  وتشمل 

التي يمكن أن   أثناء مواجهته  التي يمكن أن تظهر في  المشكالت والمعوقات 

 تظهر عند إجراء أي نشاط علمي. 

 أخالقيات العلم:   -5

ونشر الجماعي،  للعمل  وتقديره  الطالب  تعاون  من  وتتضمن  يعرفه  ما  کل  ه 

 علم على زمالءه .  

 (   35:  2021) صالح ، 

 Life Skillsالمهارات الحياتية  

يحتاج المجتمع بصورة عامة والطالب بصورة خاصة الى ضرورة تعلم       

التي   الحقائق  لتوظيف  الطالب  بتهيئة  معنية  ألنها  وذلك  الحياتية،  المهارات 

الحياتي  والمواقف  المشكالت  في  بذلك  يتعلمها  ،مكتسبا  لها  يتعرض  التي  ة 

الواعي   التصرف  ممارسته  من خالل  المعاصر  المجتمع  مع  التعايش  مهارة 

بالمهارات   في مواجهة المواقف الحياتية الجديدة ،لذا اهتمت الدراسة الحالية 

تواجه   التي  الحقيقية  الحياتية  المشكالت  لحل  الملحة  للحاجة  نسبة  الحياتية 

ضوء   في  مجتمعنا  الحياة  افراد  اشكال  ،كتباين  المتعددة  الحياتية  التحديات 
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عليه   فرضت  ،التي  التكنلوجي  ،والتطور  المعرفي  ،واالنفجار  ،وانماطها 

التي   الحياتية  للمهارات  بامتالكه  التحديات  هذه  مع  االنسب  التعامل  ضرورة 

تمكنه من التعامل بإيجابية وفاعلية مع هذه التحديات ،ومن خالل التعريفات  

اطلع عليها الباحث عن المهارات الحياتية ، يرى بانها ضرورية لحياة  التي  

كل فرد في المجتمع ، اذ تدخل في أي عمل يقوم به كالتفاوض مع االخرين  

وحل المشكالت والتفكير الناقد واتخاذ القرار ،كما ان تكيف الفرد وتعامله مع  

ية التي تمكنه من  المجتمع يتطلب منه امتالك قدر مناسب من المهارات الحيات 

وتحقيق   مختلفة  مواقف  من  له  يتعرض  ما  مواجهة  في  نجاحه  ان  اذ   ، ذلك 

حياتية   مهارات  من  يمتلك  ما  على  كبير  حد  والى  يتوقف  معينة   أهداف 

   -متنوعة. ومن تلك المهارات ما يلي :

 المهارات الغذائية :  -1

  ، )قشطة  بالقدرة  2008يعرفها  المتعلقة  المهارات  من  مجموعة  "بأنها   )

الغذاء   نظافة  على  والمحافظة  السليمة  والتغذية   ، المتوازن  الطعام  اختيار  على 

 ( 34:  2011،واستخدام العادات الغذائية السليمة" .)المسعودي ،

بالوظائف           والقيام  الحياة  الستمرار  الزمة  اساسية  حاجة  الغذاء  ويعد 

والعناية   باالهتمام  خاصة  اهمية  االسالمي  الدين  اولى  ،لذا  لإلنسان  الطبيعية 

َمْسِجد    ُكّلِ  ِعْنَد  ِزينَتَُكْم  ُخُذوا  آََدُم  )يَأْبَنِي  تعالى  فقال  وكميتها  ،ونوعها،  بالتغذية 

 ( 31 تُْسِرفُوا إِنَّهُ اَل يُِحبُّ اْلُمْسِرفِيَن ( )االعراف: َوُكلُوا َواْشَربُوا َوالَ 

الغذاء        نوع  اختيار  من  تمكنهم  الغذائية  للمهارات  الطالب  اكساب  فان  لذا 

قدرته   وترفع من  للفرد  الجسماني  االداء  تحسين  بدورها على  تؤثر  ،والتي  الجيد 

تساعد الجسم على مقاومة    على التركيز الذهني، اذ تسهم في زيادة معدل ذكائه و

االمراض والعدوى وحمايته منها ،كما انها تدخل في تحسين نوعية النوم الصحي  

 (   136:  2007وزيادة المدى للحياة الصحية  )شبلي وعبدالرزاق ، 
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 المهارات البيئية :  -2

( بانها "مجموع المهارات التي يحتاجها الطالب ليحافظ  2010تعرفها )صايمة ، 

المة البيئية المحيطة به مثل، المحافظة على البيئة من الملوثات ، العناية  على الس

البرية   الطيور  على  والمحافظة   ، المياه  استعمال  في  ،االقتصاد  بالمزروعات 

 ( 53:  2010".)صايمة ، 

( بأنها " هي مجموعة من المهارات والسلوكيات  2011ويعرفها )المسعودي ،      

التي يقوم بها الطالب للمحافظة على بيئته ومواردها كالتخلص من النفايات بطريقة  

وزرع   الكهربائية  الطاقة  استهالك  من  والتقليل  المياه  استهالك  وترشيد  سليمة 

 (  39:  2011النباتات والمحافظة عليها ".)المسعودي ، 

اما البيئة فهي اإلطار الذي يستمد منه االنسان كل مقومات حياته، وعلم البيئة        

هو العلم الذي يهتم بالمحيط الحيوي  الذي تعيش فيه الكائنات الحية ، والذي يتضمن  

تؤثر   التي  واإلنسانية  والطبيعية  والثقافية  االجتماعية  العوامل  جميع  الواسع  بمعناه 

جم على  وعالقاتها  بدورها   وبقائها  اشكالها  وتحدد  الحية  الكائنات  وافراد  اعات 

نحو   االنسان  سلوك  لتوجيه  ،ضرورية  العلمية  البيئية  التربية  فان  لذا  ببعض، 

المحافظة على بيئته من خالل التفاعل االيجابي مع البيئة الطبيعية بما تشتمل عليه  

 ( 158،   2010من موارد مختلفة   )العساف ومزاهرة ،  

)السوداني،       بها  2017وترى  يقوم  مهارات  بعدة  تتمثل  البيئية  المهارات  أن   )

عنها   الخطر  ،ودرء  مواردها  على  والمحافظة  البيئة  صيانة  أجل  من  الطالب 

المنزلية والمدرسية   بالنظافة  للتنظيف ،والعناية  ،كالمشاركة في الحمالت الجماعية 

الكهر والطاقة  المياه  استهالك  من  بالطرق  ،والتقليل  النفايات  من  ،والتخلص  بائية 

بيئتهم   بالمعرفة الالزمة عن مكونات  لذا فمن الضروري تزويد الطالب  السليمة ، 

االستنزاف   من  مواردها  وحماية  لحمايتها  الكافي  والثقافي  البيئي  الوعي  واكسابهم 

 ( 93:   2017،وتحقيق االتزان البيئي لهذه المكونات واستمراها  )السوداني ،
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 المهارات الصحية الوقائية :  -3

      ، )صايمة  بالتغذية  2010تعرفها  بالعناية  المتعلقة  المهارات  "مجموع  بانها   )

الصحية ،واالهتمام بالوقاية من االمراض ،وتجنب السلوكيات الضارة ،والمحافظة  

 ( 49:  2010على نظافة الجسم ،والمحافظة على البيئة من الملوثات"  )صايمة ،

لباحث بانها مجموع المهارات االحترازية التي يحتاجها الطالب لوقاية  ويعرفها ا 

للسلوكيات  ،واتباعه  الصحية  المشاكل  و  االمراض  من  االخرين  ووقاية  نفسه 

لألطعمة   ،كاختياره  الجيدة  بحالته  الجسم  على  للمحافظة  والضرورية  الالزمة 

الم  الرياضية  التمارين  ،وممارسة  المناسبة  بأوقاتها  اعضاء الصحية  لعمل  ناسبة 

   0الجسم بصورة جيدة ،واالبتعاد عن كل ما هو ضار للصحة بشكل عام

،والنفسية         ،والعقلية  البدنية  الناحية  من  الفرد  لياقة  تكامل  تعني  فالصحة 

تقتصر   ،وال  المختلفة  الجسم  وظائف  بين  التوازن  من  حالة  هي  ،أو  ،واالجتماعية 

بل هي تكيف الجسم مع العوامل الضارة ،اذ   الصحة على انعدام الداء أو المرض،

على   للحفاظ  مستمرة  ،وبصورة  ايجابي  تكيف  بعملية  للجسم  المختلفة  القوى  تقوم 

توازن الجسم ،وزيادة مناعته ووقايته من االمراض ، وتتأثر الصحة بعوامل متعددة  

وا والحركة  الرياضة   في  ،التوازن  وطبيعته  العمل  ،مكان  ،الغذائية  لترفيه  )البيئية 

التربية   الرعاية والخدمات الصحية( ،لذا فان دور  الوراثة ،توفر  والراحة، عوامل 

الصحية يكمن في مساعدة الطالب على ترجمة المعلومات ،والحقائق الصحية الى  

كيفية   تعليمهم  ،او  حديثة  تربوية  اساليب  استخدام  خالل  من  سليمة  سلوكية  انماط 

تغيير افكارهم ،واحاسيسهم، وسلوكهم فيما    حماية انفسهم من االمراض عن طريق 

  . الذاتية  بجهودهم  واالجتماعية  والبدنية  النفسية  السالمة  ،لتحقيق  بصحتهم  يتعلق 

 ( 171-166،   2010)العساف ومزاهرة ، 
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 الدراسات السابقة  

 (  2022دراسة )محمود ، 

هدفت الدراسة التعرف الى احداث الحياة الضاغطة وعالقتها بالمهارات الحياتية  

لدى طلبة المرحلة االعدادية ، ولتحقيق هذا الهدف قامت الباحثة بعتماد مقياسين  

احدهما الحداث الحياة الضاغطة واالخر للمهارات الحياتية ، وبلغت عينة البحث  

عشوائي من مدارس مديرية تربية بغداد  ( طالب وطالبة تم اختيارهم بشكل  200)

البحث    –الكرخ   عينة  ان  تبين  احصائياً  ومعالجتها  البيانات  جمع  وبعد   ، الثالثة 

لديها احداث الحياة الضاغطة كما تتمتع بالمهارات الحياتية االربعة )وعي الذات  

المشكالت    – نقدية    –حل  بطريقة  توجد    –التفكير  كما ال   ) الصحية  المهارات 

ق ذات داللة احصائية لدى افراد العينة بالمتغيرين تبعاً لمتغير الجنس والفرع  فرو

 الدراسي .  

 ( 2020دراسة ) التميمي ، 

مواقع   تأثير  درجة  عن  الكشف  وهدفت   ، قار  ذي  محافظة  في  الدراسة  اجريت 

ونظراً    ، االعدادية  المرحلة  طلبة  لدى  العلمية  القيم  على  االجتماعي  التواصل 

حث استخدم الباحث المنهج الوصفي ، وقام ببناء االستبانة المكونة من  لطبيعة الب

(26( من  مكونة  عينة  على  وطبقت   ، فقرة  مدارس  110(  من  وطالبة  طالب   )

مديرية تربية الرفاعي تم اختيارهم عشوائياً ، وبعد تحليل االجابات احصائية دلت  

تأثير مواقع التواصل االجتماعي على ال قيم العلمية جاء بدرجة  النتائج ان درجة 

ولصالح   الجنس  الختالف  تبعاً  احصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  مع   ، كبيرة 

 الذكور .  
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 الفصل الثالث : منهجية البحث واجراءاته 

 الفصل الثالث : إجراءات البحث  

اذ يعد    اتبع الباحث المنهج الوصفي في الدراسة الحالية.  اوالً : منهج البحث :إذ  

عن   والكشــف  المتغيرات  بين  االرتباطيــــــة  العالقات  لدراســة  األنسب 

 (286:  2000الفـــــــــروق بينهــــــا)عبيدات وآخرون,  

بطالب المرحلة االعدادية والثانوية النهارية ,    تمثلثانياً: مجتمع وعينة البحث :  

(,  2021-2022لدراسي )للدراسة الصباحية ,في مركز محافظة القادسية للعام ا

( طالب وطالبة بواقع  3113اختير منهم الصف الخامس االحيائي والبالغ عددهم)

المتناسب تم   األسلوب   ( ، وباستعمال1744( وعدد البنات )    1369عدد البنين ) 

ما   ( طالب  وطالبة من مجتمع البحث األصلي، واختيار  200اختيار عينة بلغت ) 

 (   100 ( و  طالبا  (  100 ( وبواقع مجتمــــــــــــــع  من حجم ال   ( 5 %) يقارب 

   للصف الخامس االحيائي .   ) ) العلمي الفرع  من  طالبـة

  Research Toolsثالثاً : اداتا البحث  

 مقياس القيم العلمية   -أ

 قام الباحث ببناء مقياس القيم العلمية بناءاً على الخطوات االتية : 

: ان الهدف من اعداد المقياس هو قياس القيم    تحديد الهدف من المقياس  .1

 العلمية لدى طلبة المرحلة االعدادية .  

العلمية .2 القيم  االدبيات    تحديد  من  العديد  على  االطالع  طريق  من   :

ذوي   مشاورة  وبعد  العلمية  القيم  تناولت  التي  السابقة  والدراسات 

الع تدريس  طرائق  مجال  في  قيم  االختصاص  خمس  اختيار  تم   ، لوم  

االستطالع   )حب  وهي  العلم    –علمية  العلمية    –اخالقيات    –االمانة 
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  –تقدير العلم    –قبول النقد    –التفكير العلمي    –التأني في اصدار الحكم  

 تقدير العلماء(.  

( فقرة وامام كل فقرة اربعة  31: اعد الباحث )  صياغة فقرات المقياس .3

ً  -الباً غ  - –بدائل هي )دائماً    ابداً ( بالصيغة االولية .  –نادراً  -احيانا

البدائل  .4 ازوان  فقرة     :  تحديد  أمام كل  لقد روعي وضع متدرج خماسي 

الدرجات ) اذ أعطيت  المعلومات،  ،  5من فقرات مقياس اساليب معالجة 

 ( على التوالي.  1،  2،  3،  4

لحث المستجيب على إعطاء إجابات صريحة أشير في  :    تعليمات االجابة .5

الباحث من معلومات هي ألغراض   أّن ما سيحصل عليه  إلى  التعليمات 

ا اسم  البحث  ذكر  فقرة  التعليمات  صفحة  تتضمن  لم  لذا   , فقط  لعلمي 

 الطالب.  

المقياس .6 عرضه    صدق  تم  المقياس  فقرات  صدق  من  التثبت  وألجل   :

وباالعتماد    ، والمحكمين  الخبراء  من  مجموعة  على   ، االولية  بصورته 

 ( االتفاق  نسبة  مبدأ  فقرات  %80على  جميع  على  االبقاء  ،تم  فوق  فما   )

 التعديل على البعض منها في ضوء مالحظاتهم .   االختبار، مع 

7. : االول  االستطالعي  االستطالعي    التطبيق  االختبار  بتطبيق  الباحث  قام 

( طالب من اعدادية الجواهري للبنين ،  30االول على عينة مكونة من )

االحيائي   الخامس  الصف  طالب  من  العشوائية  بالطريقة  اختيارهم  تم 

وفي يوم االحد ، لغرض التأكد من وضوح  (  2022/    02/    13بتاريخ)  

الفقرات االختبارية ووضوح التعليمات ،واحتساب المعدل الزمني لإلجابة  

 ( دقيقة. 40وكان ) 

قام الباحث بتطبيق االختبار االستطالعي    التطبيق االستطالعي الثاني : .8

 ( المتكونة من  التحليل االحصائي  ( طالب وطالبة  150الثاني على عينة 

للبنات واعدادية  من طالب   الصف الخامس االحيائي من اعدادية دمشق 

( وفي يوم الثالثاء ،لغرض  2022/    02/    22الزيتون للبنين ، بتاريخ )  

   -التحليل االحصائي للفقرات واستخراج:
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للفقرات   - التمييزية  التأكد  Item Discrimination القوة  لغرض   :

من القوة التمييزية لفقرات المقياس يتطلب ترتيب درجات الطالب تنازليا  

المتطرفتان   العينتان  اختيار  ثم  المقياس  على  الكلية  درجتهم  ضوء  في 

( بنسبة  والدنيا  ،  %27العليا  العينة  لتمثيل  مجموعتين  أفضل  بوصفها   )

التائي)  االختبار  مستقلتt-testوباستخدام  لعينتين  داللة  (  من  للتأكد  ين 

ولكل   والدنيا  العليا  المجموعتين  طالب  درجات  متوسطات  بين  الفروق 

  -2,15فقرة، تبين أن الفقرات التي لها قوة تمييزية تراوحت قيمها بين ) 

6,76 .) 

المقياس  :     Reliabilityالثبات   - ثبات  الباحث طريقتين إليجاد  اعتمد 

 وهما : 

بعد ان خضعت استمارات عينة    للمقياس : معامل ثبات االتساق الداخلي    –  1 

الداخلي   االتساق  معامل  الباحث  استخراج  للتحليل  جميعها  اإلحصائي  التحليل 

 ( قيمته  بلغت  الذي  كرونباخ  ألفا  معامل  معامل  (  0,88باستخدام  أن  يعني  وهذا 

 الثبات جيد. 

قام الباحث بإعادة تطبيق المقياس على شعبة واحدة    :   طريقة إعادة االختبار   -2

من شعب الصف الخامس االحيائي في إعدادية دمشق للبنات والبالغ عدد طالبها  

(40 ( الموافق  ،يوم)الخميس(  الثانية  االستطالعية  العينة  من  طالبة   )25/02  /

التطبيقين  2022 الطالب في  بين درجات  بيرسون  ارتباط  وباستخدام معامل  (م، 

( وهو معامل ثبات  0,86األول والثاني تم حساب ثبات المقياس إذ بلغت قيمته ) 

 جيد . 

أصبح المقياس بصورته النهائية مكوناً من  المقياس بصورته النهائية :   .9

 ( فقرة موزعة على خمس مجاالت للقيم العلمية  . 31)

 اختبار المهارات الحياتية   -ب
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 -ة وفقاً للخطوات االتية :قام الباحث ببناء اختبار المهارات الحياتي

قياس   .1 هو  االختبار  اعداد  من  الهدف  ان   : االختبار  من  الهدف  تحديد 

 المهارات الحياتية لدى طلبة المرحلة االعدادية .  

2. : الحياتية  المهارات  االدبيات    تحديد  من  العديد  على  االطالع  من طريق 

ذوي   مشاورة  وبعد  الحياتية  المهارات  تناولت  التي  السابقة  والدراسات 

االختصاص في مجال طرائق تدريس العلوم ، تم اختيار ثالث مهارات  

تعد رئيسة للمهارات الحياتية وهي المهارات )الغذائية ،البيئية ، الصحية  

 الوقائية( .  

فقرا .3 الباحث ) صياغة  اعد   : االختبار  االختيار من  38ت  نوع  فقرة من   )

 متعدد بالصيغة االولية . 

عرضه   .4 تم  االختبار  فقرات  صدق  من  التثبت  وألجل   : االختبار  صدق 

وباالعتماد    ، والمحكمين  الخبراء  من  مجموعة  على   ، االولية  بصورته 

 ( االتفاق  نسبة  مبدأ  فق%80على  جميع  على  االبقاء  ،تم  فوق  فما  رات  ( 

 االختبار، مع التعديل على البعض منها في ضوء مالحظاتهم .   

كيفية   .5 للطلبة  توضح  تعليمات  الباحث  وضع   : االختبار  تعليمات  اعداد 

اكثر   الفقرة  لتكون فقرات االختبار سهلة وواضحة وعدم اعطاء  االجابة 

 من اجابة .  

تبارية  ( لكل فقرة اخ 1-0تعليمات التصحيح : اعتمد الباحث على اساس )  .6

الخاطئة   االجابة  ويعطى  واحدة(  )درجة  الصحية  االجابة  يعطي  اذ 

والمتروكة او اختيار اكثر من بديل )صفراً( ، للتراوح الدرجة لالختبار  

(0-38 . ) 

7. : االول  االستطالعي  االستطالعي    التطبيق  االختبار  بتطبيق  الباحث  قام 

( طالب من اعدادية الجمهورية للبنين ،  30االول على عينة مكونة من )

االحيائي   الخامس  الصف  طالب  من  العشوائية  بالطريقة  اختيارهم  تم 

( وفي يوم االحد ، لغرض التأكد من وضوح  2022/    02/    13بتاريخ)  
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ت ،واحتساب المعدل الزمني لإلجابة  الفقرات االختبارية ووضوح التعليما

 ( دقيقة. 40وكان ) 

8. : السايكومترية(  )الخصائص  الثاني  االستطالعي  الباحث    التطبيق  قام 

االحصائي   التحليل  عينة  على  الثاني  االستطالعي  االختبار  بتطبيق 

( طالب وطالبة من طالب الصف الخامس االحيائي  150المتكونة من ) 

(  2022/ 02/ 20دية الزيتون للبنين ، بتاريخ )اعدادية دمشق للبنات واعدا

   -وفي يوم االحد ،لغرض التحليل االحصائي للفقرات واستخراج:

- : الصعوبة  معامل    معامل  معادلة  ، طبقت  الخاطئة  االجابات  استخراج عدد  بعد 

لجميع   قيمته  ان   ,فوجد  االختبار  لفقرات  الصعوبة  معامل  الستخراج  الصعوبة 

 ( ، وبذلك فان جميع الفقرات مقبولة.  0.50 – 0.33ن ) الفقرات تتراوح ما بي

(  % 27قام الباحث بترتيب درجات الطالب تنازليا ،واخذ نسبة )  معامل التمييز : -

بلغ عددها)  وقد  العليا  المتطرفة  المجوعة  لتمثل  الدرجات  تلك  اعلى  (، و  40من 

بل27%) وقد  الدنيا  المتطرفة  المجوعة  لتمثل  الدرجات  تلك  ادنى  من  عددها  (  غ 

لفقرات  40) التمييز  معامل  قيم  ان  وجد   ، التمييز  معامل  معادلة  تطبيق  وبعد   ،)

(،وهي قيم مقبولة ضمن المعيار المطلوب ،  0,63-0,28االختبار تتراوح ما بين)

 وبذلك فان جميع الفقرات مقبولة. 

وج   فاعلية البدائل ) المموهات ( الخاطئة  : - البدائل  فاعلية  معادلة  تطبيق  د  بعد 

ان جميع البدائل الخاطئة لفقرات اختبار المهارات الحياتية قد جذبت العدد االكبر   

من طالب الفئة الدنيا مقارنة بطالب الفئة العليا، وبذلك تقرر االبقاء  على جميع  

 البدائل. 

( على  KR20بعد تطبيق معادلة )كيودر ريتشاردسون ) ثبات االختبار:  .9

التحليل   لعينة  االختبار  الثبات  نتائج  معامل  استخراج  ،تم  االحصائي 

( قيمته   بلغت  ،وقد  الحياتية  المهارات  قيمته  0.801الختبار  اما   ،  )

(، وفي كال الحاتين  0.799كرونباخ ( فقد بلغت )  –بتطبيق معادلة ) ألفا  

 قيمته مقبولة لذا يعد االختبار ثابتا مقارنة بالدراسات السابقة .  

 -البناء اجرائيا قام الباحث بإيجاد: للتحقق من صدق   -:صدق البناء  .10
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بعد احتساب قيم معامالت    -عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكلية لالختبار: -

باستخدام   وذلك  لالختبار  الكلية  بالدرجة  الفقرة  درجة  لعالقة  االرتباط 

معامل بوينت بايسيلاير ،أظهرت نتائج التحليل االحصائي ان قيم معامل  

ا  بدرجة  الفقرات  بين) ارتباط   تتراوح  الكلية  (  0,448-0,250الختبار 

وهي)  االرتباط  لمعامل  الجدولية  القيمة  مع  مقارنتها  (  0.174،وعند 

( الحرية  داللة  148بدرجة  عند مستوى  احصائياً  دالة  كانت جميعها   ,  )

الفقرات  0,05) تكون جميع  الجدولية وعليه  القيمة  من  أعلى  لكونها   ،  )

 مقبولة . 

-  : إليه  تنتمي  الذي  المجال  بدرجة  الفقرة  درجة  قيم  -عالقة  احتساب  بعد 

اليه   تنتمي  الذي  المجال  بدرجة  الفقرة  درجة  لعالقة  االرتباط  معامالت 

التحليل   نتائج  ،أظهرت  بايسيلاير  بوينت  معادلة  باستخدام  وذللك 

تتراوح   المجال  بدرجة  الفقرات  ارتباط   معامل  قيم  ان  االحصائي 

لمعامل  0,587-0,272بين) الجدولية  القيمة  مع  مقارنتها  ،وعند   )

وهي)  ) 0.174االرتباط  الحرية  بدرجة  دالة  148(  جميعها  كانت   ,  )

 ( . 0,05احصائياً عند مستوى داللة )

الحياتية:   .11 المهارات  النهائية الختبار  االختبار بصورته  الصورة  يتكون 

 ( فقرة اختبارية. 38االولية من )

تم استخدام الحقيبة االحصائية للعلوم االجتماعية والنفسية    :   الوسائل االحصائية  

  (SPSS   ( برنامج  خالل  من   )spss 23 ( برنامج  وكذلك   )Microsoft 

Excel  2010  )   .في معالجة البيانات 
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 الفصل الرابع : عرض النتائج وتفسيرها  

 طلبة المرحلة االعدادية للقيم العلمية .  الهدف االول : تعرف مدى أمتالك

المعياري      واالنحراف  الحسابي  الوسط  احتساب  تم  الهدف,  هذا  من  للتحقق 

( طالبا وطالبة على مقياس القيم  200إلجابات جميع أفراد العينة والبالغ عددهم )

, وبعد استخدام معادلة   التائ   t-testالعلمية  القيمة  ية  لعينة واحدة , وجد ان أن 

(  96,1( وهي اكبر من القيمة التائية الجدولية والبالغة ) 8.64المحسوبة بلغت )

(، وهذا يشير إلى امتالك العينة  199( ودرجة حرية ) 0.05عند مستوى داللة ) 

 (. 2للقيم العلمية . وكما موضح في جدول )

 ( 2جدول ) 

 القيمة التائية للقيم العلمية 

 العينة المتغير 
المتوسط 
 الحسابي

نحراف اال
 المعياري

درجة  
 الحرية 

لعينة   التائية  القيمة 
 واحدة

مستوى  
 الداللة 

 الجدولية  المحسوبة 0.05

 12.78 77.81 200 القيم العلمية
 دالة  1.96 8.64 199

 

   ، العلمية  للقيم  ىالطلبة  امتالك  الباحث  العلوم وخاصة    ويعزو  كتب  تحويه  لما 

علم االحياء من تقدير للعلماء والعلم ، اضافة الى ممارسة االنشطة العلمية االمر  

الذي ينعكس ايجاباً على سلوك الطلبة العلمي ، كما ان التزام المدرسين بمنظومة  

القيم ينعكس على سلوك الطلبة ، الن القيم العلمية ذات عالقة مباشرة باالسلوب  

ذي يتبعه المدرس مع طالبه . وجاءت هذه النتيجة متفقة مع دراسة ) حسن ،  ال
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2018  . االعدادية  المرحلة  على  اجريت  التي  مدى  (  تعرف   : الثاني  الهدف 

 أمتالك طلبة المرحلة االعدادية للمهارات الحياتية  . 

المعياري      واالنحراف  الحسابي  الوسط  احتساب  تم  الهدف,  هذا  من  للتحقق 

) إلجاب  عددهم  والبالغ  العينة  أفراد  جميع  اختبار  200ات  على  وطالبة  طالبا   )

معادلة   استخدام  وبعد   , الحياتية   أن     t-testالمهارات  ان  وجد   , واحدة  لعينة 

( بلغت  المحسوبة  التائية  الجدولية  33.60القيمة  التائية  القيمة  من  اكبر  وهي   )

(، وهذا يشير  199ودرجة حرية ) (  0.05( عند مستوى داللة ) 96,1والبالغة ) 

 (. 2إلى امتالك العينة للمهارات الحياتية  . وكما موضح في جدول ) 

 ( 2جدول ) 

 القيمة التائية للقيم العلمية 

 العينة  المتغير 
المتوسط  
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

درجة  
 الحرية 

لعينة   التائية  القيمة 
 واحدة

مستوى  
 الداللة

 الجدولية  المحسوبة  0.05

 دالة 1.96 33.60 199 12.17 73.61 200 القيم العلمية 

 

            ، الحياتية  للمهارات  الطلبة  امتالك  الباحث  ،والخبرة  ويعزو  التعلم  الى 

،والتفاعل مع المحيط البيئي ، اضافة الى دور االنشطة المرتبطة بالحياة اليومية  

المواقف التعليمية المشابهة لمواقف الحياة نفسها، التي  للطلبة، من خالل تصميم  

تتطلب من الطالب استجابات تنمي المهارات الحياتية المطلوبة لمواجهة المواقف  

 .   التي يتعرضون لها في حياتهم اليومية
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كما ان العديد من المهارات تكون بتماس مباشر مع حياة الطلبة فقسم منها          

بالغذاء عالقة  من    لها  ذلك  يتطلبه  وما  وبيئته  بصحته  عالقة  لها  االخر  والقسم 

 معرفة طرق الوقاية واالسعافات االولية وغيرها .   

الهدف الثالث : تعرف العالقة بين القيم العلمية والمهارات الحياتية لدى طالب  

 المرحلة االعدادية .  

العلمية و القيم  بين  االرتباطية  العالقة  قوة ونوع  الحياتية  للتعرف على  المهارات 

لدى طلبة المرحلة االعدادية ، تم اعتماد معامل بيرسون لالرتباط الخطي البسيط  

( كما تم الكشف عن الداللة االحصائية لمعامل  0.70، اذ بلغت القيم المحسوبة ) 

 ( االرتباط  لمعامل  المقابلة  التائية  القيمة  تم حساب  اكبر    )19.55االرتباط  وهي 

المتغيرين عالقة طردية قوية ، كما    (1.96)من الجدولية   ، اي ان العالقة بين 

 (  4في جدول )

 ( 4جدول ) 

 العالقة االرتباطية بين المتغيرين 

 العينة
معامل  
 االرتباط 

 مستوى الداللة  القيمة التائية

 الجدولية  المحسوبة 0.05

 دالة  1.96 19.55 0.70 200

ويرجع الباحث وجود عالقة طردية قوية بين القيم العلمية والمهارات الحياتية الى  

المدرسة   داخل  حياته  في  الطالب  نجاح  وان   ، المعرفي  التوجه  ذات  لهما  ان 

الحياتية   والخبرات  للمهارات  امتالكه  مدى  على  كبير  بقدر  يتوقف  وخارجها 

التي تساعده في   العلمية ، فهي  القيم  الى  المختلفة  اضافىة  الحياة  مواجهة مواقف 

 والقدرة علبى التغلب على المشكالت الحياتية والتعامل معها .  
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 conclusionsاالستنتاجات  

 في ضوء نتائج البحث، يمكن للباحث ان تستنتج اآلتي:       

القيم   • بامتالكهم  االعدادية  المرحلة  بطلبة  المتمثلة  الحالي  البحث  عينة  تتسم 

 مرتفع. العلمية بشكل 

تمتلك عينة البحث المهارات الحياتية المتمثلة بـ )الغذائية ،البيئية ، الصحية      •

 الوقائية( بشكل جيد.  

 توجد عالقة ارتباطية بين القيم العلمية والمهارات الحياتية .     •

 Recommendationsالتوصيات  

 توصل لها البحث الحالي يوصي الباحث باآلتي:   في ضوء النتائج  التي   

الفرد   .1 على  ومظاهرها  العلمية  والقيم  الحياتية  المهارات  باهمية  للتعريف 

الندوات   عقد  من  البد  الحياتية  المشكالت  المواقف  ومواجهة  والمجتمع 

 والمؤتمرات وورش العمل للمتخصصين في المناهج واالعداد والتدريب . 

لد  .2 العلمية  القيم  التحديات  غرس  مواجهة  على  قادرة  اجيال  لبناء  الطلبة  ى 

 والصعوبات المجتمعية والعلمية واالقتصادية وضمان مستقبل زاهر . 

اساليب   .3 على  التأكيد  خالل  من  والمدرسة  البيت  بين  التنسيق  على  العمل 

 التنشئة االجتماعية والتربوية والعلمية لتحقيق نمو في المهارات والقيم .  

الدراسية والدروس ألنشطة تساعد الطلبة على ممارسة القيم    تضمين المناهج  .4

 العلمية والمهارات الحياتية وتنميتها بشكل فعال. 

  Suggestions المقترحات

وهي      اخرى  دراسات  إجراء  الحالي  للبحث  وتطويراً  استكماالً  الباحث  اقترح 

 كاآلتي: 

اجراء دراسة تتناول عالقة مهارات الحياتية بمتغيرات اخرى من مثل التفكير   .1

 التحليلي والدافعية للتعلم وغيرها. 

اجراء دراسة تتناول عالقة القيم العلمية مع متغيرات اخرى من مثل دافعية   .2

 از والتفكير التجريدي وغيرها. االنج
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 المصادر :  

 ( ، رائد رمثان حسين  االجتماعي على  2020التميمي  التواصل  تأثير مواقع   :  )

 .   48، العدد  مجلة كلية التربيةالقيم العلمية لدى طلبة المرحلة االعدادية ، 

أهمية القيم العلمية في التعليم ودورها اإليجابي في  :    ( 2018حسن ، قتيبة علي ) 

،    مواجهة الرسائل السلبية الوافدة عبر وسائل اإلتصال الحديثة لدى طلبة الثانوية

 . 12, العدد 2مجلة الدراسات التربوية والعلمية,  المجلد  

، عالم الكتب للنشر ،    تدريس المواد االجتماعية ( :  1999زاهر ، ضياء الدين ) 

 ن . عما 

محمد) األمير  عبد  ،ايناس  وفقا الستراتيجيات  2017السوداني  تعليمي  :تصميم   )

عند   الحياتية  والمهارات  االحياء  علم  مادة  تحصيل  في  واثره  ذاتيا  المنظم  التعلم 

، كلية التربية للعلوم    أطروحة دكتوراه غير منشورةطالبات المرحلة المتوسطة ،  

 الصرفة ابن الهيثم ، جامعة بغداد.

( ،مدحت  وعبدالرزاق  ،الهام  :2007شبلي  السن(  لكبار  واللياقة  ،  1،طالصحة 

 عالم الكتب ،القاهرة. 

( : القيم العلمية المتضمنة في كتب العلوم للمرحلة  2021صالح ، سوزان محمد ) 

  ، منشورة المتوسطة  غير  ماجستير  ديالى    رسالة  جامعة  التربية    –،  كلية 

 االساسية. 

( :المهارات الحياتية المتضمنة في منهاج  2010كامل )صايمة ،سمر عبدالمنعم  

اللغة العربية للصف الثالث االساسي ومدى ممارساتها لدى تالميذ مدارس وكالة  

 ،كلية التربية ،جامعة االزهر ،غزة.  رسالة غير منشورة الغوث الدولية ، 

https://www.iasj.net/iasj/search?query=au:%22%D9%82%D9%8A%D8%A8%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%8A%20%D8%AD%D8%B3%D9%86%22
https://www.iasj.net/iasj/article/179387
https://www.iasj.net/iasj/article/179387
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البحث العلمي  ( :  2005عبيدات ، ذوقان وعبد الرحمن عدس وكايد عبد الحق )

 ، دار الفكر للنشر والتوزيع ، القاهرة . 9، ط مفهومه وأدواته وأساليبه

 ( سليمان  أيمن  ومزاهرة،  عبدالفتاح  جمال  :2010العساف،  الحياة(  ،  مهارات 

 ،دار اثراء للنشر والتوزيع، عمان. 1ط

 ( محمد  ابتسام   ، الفيزياء  2012القحطاني  كتب  في  المتضمنة  العلمية  القيم   :  )

ا في  الثالث  ،  للصف  السعودية  العربية  منشورة لمملكة  غير  ماجستير  ،    رسالة 

 جامعة الملك سعود . 

( اسماعيل   ، التربية االخالقية  2004مجدي  دراسية مقترحة في  فاعلية وحدة   :)

  ، السادس  الصف  لتالميذ  والعلمية  االجتماعية  القيم  بعض  التربية  لتنمية  مجلة 

 .  2، ع   7، مج  العلمية

 ( ، عنان غازي  بالمهارات  2022محمود  الضاغطة وعالقتها  الحياة  احداث   :  )

  ، االعدادية  المرحلة  لدى طلبة  والنفسية الحياتية  التربوية  البحوث  العدد    مجلة   ،

 .   19المجلد   -72

 ( فاضل  ،عباس  طلبة  2011المسعودي  لدى  الحياتية  المهارات  مستوى   :  )

األحياء،   علم  كتب  في  تضمينها  ومدى  المتوسطة  غير  رساالمرحلة  ماجستير  لة 

 ،كلية التربية ، جامعة القادسية.  منشورة 

African science and teachingeducation Kyle, W. (1996) 

.towards the future 
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:المستخلص  

يهدف البحث الحالي الى تحليل مستوى ممارسة الجامعات العراقية لمسؤوليتها     

الدراسة   وتم تطبيق  الجامعات.  أساسية من وظائف  بإعتبارها وظيفة  اإلجتماعية 

بلغت) الجامعة  في  التدريسيين  من  عينة  اختيرت  إذ  القادسية،  جامعة  (  123في 

ضو في  اإلجتماعية  المسؤولية  قياس  وتم  )البعد  تدريسي.  هي  أبعاد  أربعة  ء 

المقياس   صياغة  وتم  المواطنة(  قيم  وترسيخ  المعرفي،  البيئي،  اإلقتصادي، 

لعينة   مالئمته  مدى  لمعرفة  اختباره  واعادة  السابقة  الدراسات  على  باإلعتماد 

اإلنحراف   الحسابي،  )الوسط  إحصائية  وأساليب  أدوات  واستخدمت  الدراسة. 

العاملي،الفا وكذلك  المعياري،التحليل  برنامجي    كرونباخ(   (

SPSS;AMOS;19  كانت التوصيات  من  مجموعة  الى  الدراسة  وتوصلت   .)

اإلساس لتقديم مجموعة توصيات من شأنها أن تعزز الدور اإلجتماعي للجامعات  

 في ضوء مسؤوليتها اإلجتماعية.  

البيئي،   البعد  اإلقتصادي،  البعد  اإلجتماعية،  المسؤولية  المفتاحية:  البعد  الكلمات 

 المعرفي، قيم المواطنة.  
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Abstract : 

   The current research aims to analyze the level of Iraqi 

universities' practice of their social responsibility, as it is 

an essential function of universities. The study was 

applied at the University of Al-Qadisiyah, where a 

sample of (123) teachers were selected. Social 

responsibility was measured in the light of four 

dimensions (the economic, environmental, cognitive, 

and the consolidation of citizenship values). The scale 

was formulated based on previous studies and retested 

to determine its suitability for the study sample. 

Statistical tools and methods were used (arithmetic 

mean, standard deviation, factor analysis, Cronbach's 

alpha) as well as (SPSS; AMOS; 19). The study reached 

a set of recommendations that were the basis for 

presenting a set of recommendations that would 

enhance the social role of universities in light of their 

social responsibility . 

 المقدمة:      

تحتل الجامعة دوًرا هاًما واستثنائيًا، بوصفها إحدى المؤسسات التعليمية التي       

األساسية أدوار  بحكم    لها  وذلك  كافة،  بمجاالتها  االجتماعية  التنمية  عملية  في 

مكانتها ووظائفها الرئيسة ممثلة في التعليم، إلى جانب مهمتها في البحث العلمي  

 وخدمة المجتمع.  

المستجدات      مع  الناجح  التكيف  أجل  من  التعليم  هو  الفعال،  الجامعي  والتعليم 

انفجارً  يشهد  عالم  في  المستمرة  التي  العلمية  الرئيسية  فالوظائف  المعرفة.  في  ا 

المعرفة   ونشر  العلمي،  والبحث  التعليم  على  تتركز  ال  الجامعة،  بها  تضطلع 
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فحسب،   العلمية  الطالب  شخصية  وتنمية  المجتمع،  في  اإلنسانية  القيم  وتعميق 

التفاعل   أعلى مستوى من  للعمل واالبتكار واإلبداع، وتحقيق  وإنماء تعزيز حبه 

الجامع  وتكوين  بين  البلد،  لخدمة  التكنولوجيا  توطين  على  والعمل  والمجتمع،  ة 

 المواطنة الصالحة.  

لمسؤوليتها      الجامعات  تحمل  مستوى  تحليل  الحالية  الدراسة  حاولت  وقد 

القادسية   جامعة  اختيرت  وقد  التدريسية،  الهيئة  أعضاء  يدركها  كما  االجتماعية 

م عينة  تحديد  وتم  الدراسة،  لمجتمع  وتكونت  كإطار  الجامعة.  في  التدريسيين  ن 

وفرضيات الدراسة(.   ،  أهداف أهمية،  الدراسة من منهجية أساسية تحوي)مشكلة، 

االجتماعية   المسؤولية  وأبعاد  لتوضيح طبيعة  للدراسة  إطار نظري  تقديم  تم  كما 

للجامعة. بعدها حاولت الدراسة تحقيق أهدافها واإلجابة عن التساؤل الرئيس من  

الجا وتقديم  خالل  لالستنتاجات  كأساس  بعد  فيما  ليعتمد  للدراسة،  العملي  نب 

 توصيات ومقترحات من شأنها تساهم في تعزيز الدور االجتماعي للجامعة . 

 منهجية الدراسة 

 أوال ً:مشكلة الدراسة:  

تمثل الجامعة عقل المجتمع وصانعة نخبه ووالدة المعرفة، فهي فوق المجتمع     

مؤسسة   بوصفها  مستجيبة  -تربوية-تعليميةوأمامه  وباحثة  منه  منطلقة   ، فكرية، 

تجديده   صانعة  وهي  يكون،  أن  له  ينبغي  وما  يريد  ما  إلى  تطلعاته  لمستلزمات 

الوقت   في  الذات  وغير  الذات  أنها  أي  صيرورته.  ديناميكيات  ومطورة  لذاته، 

و   عارف  إنساني  لنموذج  صانعة  تكون  أن  الجامعة،  وظائف  أول  ولعل  نفسه. 

مفاعال  مدبر تكون  وأن  وماديًا،  إنسانيًا  تنميته  وحاجات  مجتمعه  بقضايا  ملتزم   ،

من   المجتمع  بناء هوية  يعيد  و  والتطبيقية من جهة  النظرية  المعرفة  ينتج  عقليًا، 

 جهة أخرى.   

وفي ضوء ما سبق نالحظ أغلب إن القيادات الجامعية تركز على وظيفتين من       

وظائف الجامعة وهما التعليم والبحث العلمي وتغفل الوظيفة الثالثة وهي )خدمة  

في   اإلدارية  القيادات  فهم  في  التباين  وان  كما  الشمولي.  بمعناها  المجتمع( 

واقتص اإلجتماعية  المسؤولية  لمفهوم  المحاضرات  الجامعات  تقديم  على  ارها 
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التثقيفية والمساعدات العينية ألبناء المجتمع يتطلب السعي الحثيث لتوجيه أنظار  

 القيادات الى تلك الوظيفة.  

تحملها   في  الجامعات  دور  في  بحثت  التي  الدراسات  ندرة  من  وانطالقا 

 لمسؤولياتها اإلجتماعية،  

الجام تحمل  درجة  الستقصاء  الدراسة  هذه  لمسؤولياتها  جاءت  المبحوثة  عة 

فيها وذلك من خالل طرح   التدريسية  الهيئة  أعضاء  اإلجتماعية من وجهة نظر 

اإلجتماعية من وجهة   لمسؤوليتها  الجامعة  هو مستوى تحمل  ما  األتي"  التساؤل 

 نظر اعضاء التدريسية فيها". وينبثق منه التساؤالت الفرعية اآلتية:  

الى أي مستوى تمارس الجامعة مسؤوليتها اإلجتماعية من خالل دورها   .1.1

 اإلقتصادي؟  

الى أي مستوى تمارس الجامعة مسؤوليتها اإلجتماعية من خالل دورها   .1.2

 في حماية البيئة؟  

اإلجتماعية من خالل دورها   .1.3 الجامعة مسؤوليتها  تمارس  الى أي مستوى 

 المعرفي؟  

وليتها اإلجتماعية من خالل دورها  الى أي مستوى تمارس الجامعة مسؤ  .1.4

 ترسيخ قيم المواطنة؟  

حول   .1.5 العينة  استجابة  متوسط  في  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  هل 

أعضاء   نظر  وجهة  من  اإلجتماعية  المسؤولية  ألبعاد  الجامعة  ممارسة  مستوى 

الجنس، المؤهل العلمي، اللقب العلمي( عند   الهيئة التدريسية تعزى الى )العمر،

 ( α=0.05وى داللة ) مست

 ثانياً : أهداف الدراسة:  

 تهدف الدراسة الحالية الى األتي:  

لمسؤوليتها    -2-1 المبحوثة  الجامعة  تحمل  مستوى  وتحليل  على  التعرف 

 اإلجتماعية من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية.  
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حول    -2-2 العينة  إجابات  متوسط  في  اإلحصائية  الفروق  داللة  الى  التعرف 

)العمر،مستو  اإلجتماعية وفق متغيرات  لمسؤوليتها  المبحوثة  الجامعة   ى تحمل 

 الجنس، المؤهل العلمي، اللقب العلمي(. 

تحمل  -2-3 في  الجامعات  دور  تنشط  قد  التي  المقترحات  من  مجموعة  تقديم 

 مسؤوليتها اإلجتماعية والخروج من اإلطار التقليدي لوظائفها.  

 ثالثاً : أهمية الدراسة  

يتعيّن على الجامعات أن تضع المسؤولية اإلجتماعية في صلب إستراتيجيتها،       

إذ إن هذه المسؤولية هي في المقام األول رسالة صدق وخدمة إنسانية تهدف إلى  

إيجاد   و  معينة  بيئة  في  معينة  مشكالت  تناول  خالل  من  المجتمع  حياة  تحسين 

بمثابة الجامعات  عّد  يمكن  إذ  لها،  عملية  للمسؤولية    حلول  الوظيفية  الهيئة 

وأبحاث   دراسات  على  بناًء  شاملة  استراتيجيات  تضع  أن  وعليها  اإلجتماعية، 

 تتناول جميع شرائح المجتمع وقطاعاته كل على حدة. 

الجامعات      لتتمكن  مكثفاً  واهتماماً  أكبر،  دوراً  المفهوم  هذا  يُعطى  أن  يجب  لذا 

صوصاً مع انتشار الجامعات الخاصة  من خدمة المجتمع ومشاركته في النمو، وخ

 التي يجب أن تؤسس لفكر تنافسي يخدم المجتمع والبلد بشكل عام.  

في   تبحث  إنها  إذ  تعالجه،  الذي  الموضوع  أهمية  الدراسة من  أهمية  تنبع  وبذلك 

فإن   لذا  التدريسيين،  للمسؤولية اإلجتماعية من وجهة نظر  الجامعة  تحّمل  درجة 

 ّسد في النقاط اآلتية أهمية هذه الدراسة تتج

الجامعة  -3-1 ممارسة  لمستوى  التدريسية  الهيئة  إدراك  طبيعة  استكشاف 

المتغيرات   حسب  اإلحصائية  الداللة  ذات  الفروق  وتحديد  اإلجتماعية  للمسؤولية 

 الشخصية للعينة. 

لتفعيل  -3-2 مقترحات  تطرحه من  ما  أهمية خاصة من خالل  الدراسة  وتكتسب 

 دور الجامعة في المسؤولية اإلجتماعية. 
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   رابعاً : فرضيات الدراسة 

هناك تباين في مستوى ممارسة الجامعة ألبعاد المسؤولية االجتماعية من    -4-1

 وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية.  

دال  -4-2 ذات  فروق  داللة) هناك  مستوى  عند  إحصائية  بين  α=0.05لة   )

المسؤولية   ألبعاد  الجامعة  ممارسة  لمستوى  الدراسة  عينة  تقديرات  متوسطات 

 الجنس، المؤهل العلمي، اللقب العلمي(.  االجتماعية يعزى الى متغيرات )العمر،

 خامساُ : مجتمع الدراسة وعينتها  

الحالية،   الدراسة  مجتمع  القادسية  جامعة  العراقية.  تمثل  الجامعات  إحدى  هي  و 

أسست    1987تقع في مدينة الديوانية مركز محافظة الديوانية . أسست في العام  

كلية   افتتحت  الثاني  الدراسي  العام  وفي  واالقتصاد  واإلدارة  التربية  هما  بكليتين 

إنسانية.  اآلداب.   و  علمية  تخصصات  ذات  كلية  عشر  ثمانية  الجامعة  تضم 

(  %10( من التدريسيين في الجامعة بواقع ) 123ائية طبقية) واختيرت عينة عشو

في   الواضح  النحو  الجامعة وكانت خصائصهم على  في  التدريسيين  من مجموع 

 ( 1الجدول)

 

 ( 1جدول)

 خصائص عينة الدراسة  

  %النسبة التكرار الخصائص  

 النوع اإلجتماعي 
 

 %   40 49 ذكر 

 % 60 74 أنثى  

 %  100 123 المــــــــــــــجموع 

 %  23.5 29 فأقل   - 30 العمــــــر 

31-40 38 22.5   

% 

41-50 34 27.5   
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% 

   17.5 22 فأكثر -51

% 

 %  100 123 المجــــــــــــــــــموع

   44.5 55 ماجستير   المؤهل العلمي    

% 

   55.5 68 دكتوراه 

% 

 %  100 123 المجـــــــــــــــموع

 %   26 32 مدرس مساعد   اللقب العلمي  

 %   24 30 مدرس

 %   25 31 استاذ مساعد  

 %   24 30 أستاذ  

 %  100 123 المجــــــــــــــموع

 

 اإلطار النظري للدراسة 

 ) النشأة والمفهوم (  المسؤولية االجتماعية اوالً:  

المنظمات  في خضم تغير اجتماعي وبيئي معقد ، مما جعلها تنظر الى  عاشت     

تحقيق الحياة النوعية لألفراد ، بشكل يوازي سعيها لتقديم منتج ناجح الى األسواق  

. فالنظرة الحديثة لمدراء األعمال تنصب على كون منظماتهم تمتد وظائفهم الى  

السل حدود  على  تقتصر  ال  و   ، كافة  المجتمع  الخدمة أرجاء  أو   عة 

(Bhattacharya& Sen ,2014:359  العقد مفهوم  في  للتغير  فكان   .)

االجتماعي للمنظمات   دور مبرمج ، وذلك لكون المجتمع يتوقع اليوم المزيد من  

 ( .  Dahlsrud ,2013:5)  العطاء لهذه عما كانت عليه في السابق 
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ليست ظاهرة جديدة       االجتماعية  المسؤولية  فأن  ذلك  أو حالة سطحية    مع   ،

التي   بالمتغيرات  ترتبط  أنها  بل   ، الطارئة  االجتماعية  للضغوط  االستجابة  تمثل 

( موضوعي  وبشكل  االجتماعية  الحياة   Kotler & Lee ,2004شهدتها 

(. بمعنى أدق ، أن المسؤولية لم تكن إفرازاً  ناشئاً عن تعديالت اجتماعية  157:

رف األيدلوجي أو غيره ، ولكنها نتجت  بسيطة ، ولم تكن ضرباً من ضروب الت

 (.  Carroll ,1999 :220عن تغييرات جذرية في الظروف االجتماعية العامة ) 

التي         الصناعية  الثورة  بدأت مع  االجتماعية  المسؤولية  إرهاصات  إن نشوء 

العالم   أرجاء  التي سادت  الحركات اإلصالحية  عندور  ، فضالً  أوربا  في  حدثت 

 (.  Broadhurst ,2000 :99فيما بعد )

    ( عام  أعقبت  في  1920و  االمان  و  السالمة  بتأمين  تطالب  تيارات  ظهور   )

أن   وبالتالي   ، المختلفة  األطراف  ، حماية حقوق  العمل  تقليص ساعات   ، العمل 

تكون هناك أهداف أخرى ، مضافة الى هدف الربح الذي تسعى لتحقيقه المنظمة  

(Bhattacharya& Sen ,2012:213)    . 

من      ابعد  للمنظمات،  االجتماعية  المسؤولية  ربط  األصوات  هذه  حاولت  وبذلك 

إمتدت   بل   ، فقط  االرباح  وتحقيقها  المستثمرين   و  المالكين  بمصلحة  ارتباطها 

  232إفرازاتها الى تحقيق الموازنة في  تلك المسؤولية حيال األطراف األخرى )

: Carroll, 1999 )العلم الجهات  ساهمت  كما  تطبيق  .  في  األكاديمية  و  ية 

  ( إذ عقدت   ، اإلتجاه  مؤتمراً  Harvard Business schoolوتعزيز هذا   )

( ، كما قامت الجمعية األمريكية  1948علمياً بعنوان " مسؤولية األعمال" عام ) 

 ( عام  لـ)1958لإلدارة  مسحية  بدراسة  إدراكها  700(  مدى  لتوضيح  شركة   )

 (  Dahlsrud ,2013:6للمسؤولية االجتماعية )

بالمسؤولية         الخاصة  اإلتجاهات  تطور  من  الثالثة  المرحلة  أشرقت  حين  في 

( عام  بعد  ،1960االجتماعية  خاص    (  بشكل  تجلت  أحداث  من  أعقبتها  وما 

االقتصادي   النمو  نتائج  أفرزته  وما  المنظمات  عاشتها  التي  المختلفة   بالتجارب 

بالظلم   تتعلق   ، سلبية  تأثيرات  من  وحمله   ، المجتمع  على  بانعكاساته  الهائل 
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الخداع   أساليب  جراء  بالمستهلك  لحق  الذي  والحيف 

 (.   Bhattacharya& Sen ,2012:217التسويقي)

      ، عرضية  أو  مقصودة  وأفعال  أسباب  من  الناجم  البيئي  التلوث  عن  فضالً 

ناهيك عن التأثيرات المتعلقة بظروف العمل داخل المنظمات ، مثل عدم مراعاة  

نوعية حياة العمل ، محدودية االهتمام بتطوير مهارات العاملين ،سوء العالقات  

سي في  العنصري  التمييز  و   ، )اإلنسانية  العمل   , Broadhurstاقات 

(.  وبذلك تعالت األصوات لتطالب من المنظمات ، ان تعيد النظر في  2000:87

افقها االجتماعي ، و أن يكون رسالتها متضمنة أبعاد اجتماعية وانسانية ، وعدم  

والتي    ، األخرى  األهداف  دون  االقتصادية  األهداف  تحقيق  على  إقتصارها 

 (. Joyner & Payne ,2015 :66 ير )يواجهها المجتمع بشكل كب 

كونها          من  أكثر   ، أخالقي  و  فلسفي  موقف  تمثل  اإلجتماعية  فالمسؤولية 

للوظائف   واتجاهها  بالمجتمع  المنظمة  وعالقة   ، المجتمع  مع  للتعامل  طريقة 

والمهام غير اإلقتصادية ، بل تمتد الى عملية التثقيف االجتماعي وتعزيز التنمية  

المجتمع    االجتماعية مع  وتفاعلها  على  اعتمادا   ،

(Kotler&Keller,2003:90  هذه إن  الى  يذهبوا  الكثير  جعل  ما  وهذا   .)

المنظمة   به  تقوم  لما   ، والمجتمع  المنظمة  بين  اجتماعي  تمثل  عقد ٌ  الممارسات 

 ( Moore ,2015:301من عمليات تجاه المجتمع) 

اليوم أكثر حساسية تجاه صورتها    المنظمات هي  العامة وأكثر تعرضا من    إن 

المواطنة في   أي وقت مضى للضغط من قبل أصحاب المصالح ، كما إن روح 

الكبير ومن المحتمل أن تبقى   الحجم  ذات  المنظمات أصبحت من أولويات األعمال

 .  (Bhattacharya& Sen ,2014:359)على ذلك الشكل

أَصلَ  من يتضح       أَن  االلت الحزمة  تلك  تَولُّد   ذلك   طبيعة  هو  زامات،من 

والمجتمع  بين  المتبادلة العالقات  يدل   شيء على  هذا دلَّ  إن  وذلك الشركة  فإنَّما 

ً  تُعَتبر  االجتماعية  المسئولية  أن  على  ً  مفهوما  اجتماعية بِمحددات  يتأثَّر   مرنا

عبر الزمن تعتبر حركة ديناميكية ، فيلحق بالمجتمع   فالتغيرات اإلجتماعية معقَّدة،

الكثير من العوارض و التحوالت في اإلطار الثقافي والخصائص الثابتة المستمدة  
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تختلف من مجتمع  فهي  ثابتة  غير  بمعدالت   في  ذلك يختلفُ  وقد  آلَخر تاريخياً 

 (. Broadhurst ,2000  :111 الواحد )  أجزاء المجتمع 

ذه التصورات فقد عرفت ممارسات المسؤولية اإلجتماعية التزام  وبناءاً على ه   

المنظمات تجاه المجتمع والذي يأخذ باالعتبار توقعات المجتمع من المنظمة، في  

أبعد من مجرد   االلتزام ما هو  يمثل هذا  بالعاملين وبالبيئة السيما  اهتمام  صورة 

  ( قانوناً"  عليها  المنصوص  االلتزامات  .  Kotler&Lee,2003:182أداء   )

وبالنظر لهذا التعريف نجد أن المسؤولية االجتماعية تقتصر على تحقيق األهداف  

االجتماعية دون اإلشارة إلى موازنتها مع أهداف المنظمة، كما وتختلف وجهات  

تحديد  حيث  من  دراسة   اعتمدت  إذ  االجتماعية؛ المسؤولية  أبعاد   النظر 

(Dahlsrud ,2013:10  : على األبعاد االتية ) 

 االرتقاء بالحقوق المدنية.  -أ

 وإتاحة الفرص بالمساواة للمجموعات العرقية واألقليات.  -ب 

 إتاحة الفرصة بالمساواة للمرأة. -ت 

 المحافظة على البيئة الطبيعية.   -ث 

 و الحرية الفردية   الروح الوطنية    -ج

ي إطاره، ومدى  ولعل منظمات األعمال تدرك أهمية المجتمع الذي تعمل ف        

من   كان  لذلك  الطرفين،  بين  تفاعلية  عالقة  خالل  من  معه  التعامل  ضرورة 

تجاه ذلك المجتمع   المسؤولية االجتماعية  الواجب على الشركات أن تقوم بتحمل 

منظمات   لدعم  الدءوب  سعيها  خالل  من  اإلنسان  حقوق  لدعم  السعي  خالل  من 

تهتم  التي  المؤسسات  ،ورعاية  المدني  المشكالت    المجتمع  تعالج  التي  بالقضايا 

االجتماعي   الرفاه لتحقيق  تهدف من النشاطات التي ذلك شابه  اإلجتماعية ، أو وما

(Joyner & Payne ,2015 :66 . ) 

اإلجتماعية     المسؤولية  لفلسفة  يمكن  ال  فأنه  إذا    وعليه  إال  أكلها  تؤتي  أن 

الظاهرة   ومنها  للمجتمع  والمنظمة  المتحكمة  المكونات  و  المفاهيم  أهم  استوعبت 

اإلجتماعية ،  التغيير اإلجتماعية ، والتنشئة االجتماعية ، والتي تسهم في غرس  
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 ( االجتماعية  المسؤولية  حمالت  توظيف  خالل  من  االجتماعية   Mooreالقيم 

,2015:303  . ) 

 ما تقدم يتضمن مفهوم المسؤولية اإلجتماعية ما يأتي :   وفي ضوء 

المسؤولية االجتماعية كالتزام اجتماعي ، هذا المدخل او الرأي يرى ان   . 1

قيود   وضمن  فقط  للربح  تسعى  عندما  اجتماعيا  المسؤول  سلوك  هي  الشركة 

لوكه  القانون الن المجتمع يدعم اعمال الشركة السلوك القانوني في تتبع االرباح س

( اعتقادا  Milon Friedmanمسؤول اجتماعيا . وهذا رأي يرتبط باالقتصادي ) 

دون   مشروعة  منافسة  وارباح  وخدمات  منتجات  انتاج  هدفين  يتبع  المجتمع  بان 

 خداع واحتيال . ومؤيدوا الرأي يبدون دعما لرأيهم باربعة نقاط هي :  

لمصالحهم   خدمة  والمالكين  االسهم  اصحاب  امام  مسؤولة  الشركة  اعمال  أ. 

 وارباحهم . 

ب. تحديد الفعاليات المسؤولة اجتماعيا كبرامج للتحسين االجتماعي ، تحديد من  

 قبل القانون .  

على   وانفاقها  ارباحهم  في  االسهم  حملة  على  ضرائب  تفرض  االدارة   . جـ 

 اجتماعيا .  االنشطة والفعاليات المسؤولة 

د. االدارة قد تسبب ايذاء المجتمع الن التكاليف قد ترتفع للخدمات والمنتجات التي  

 تقدمها الشركة  

المسؤولية االجتماعية كتفاعل اجتماعي  ، تشمل االفعال الطوعية فقط .   . 2

القانونية   المتطلبات  تتجاوز  التي  االفعال  يحدد حسب  االجتماعي  التفاعل  فتفسير 

م الناشطون  بوصفها   ، االسهم  حملة   ، االتحادات  مثل   ، اجتماعيا  سؤولة 

 االجتماعيون ، المستهلكون .  

المسؤولة   . 3 السلوكيات   ، اجتماعية   كاستجابة  االجتماعية  المسؤولية 

االستجابة   فمصطلح   . ومجردة  تفاعلية  منها  اكثر  وقائية  او  توقعية  اجتماعيا 

خيرة لالشارة الى االفعال التي تتجاوز  االجتماعية شاع استخدامه في السنوات اال

 االلتزام االجتماعي والتفاعل االجتماعي .  
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ومميزات السلوك االجتماعي المستجيب تشمل تبني مواقف حول قضايا عامة ،  

للمجتمع   مستقبلية  احتياجات  وتوقع   ، مجموعة  اية  افعال  على  اراديا  واالعتماد 

الحك مع  واالتصال  ايفائها  باتجاه  الكافي  والتحرك  الموجود  التشريع  حول  ومة 

 والمرغوب اجتماعيا .   

 ثانياً :أسباب بروز وتنامي مفهوم المسؤولية االجتماعية للمؤسسات: 

قد أشارت العديد من الدراسات إلى أن بروز وتنامي مفهوم المسؤولية االجتماعية  

 Joyner & Payne ,2015 جاء نتيجة العديد من التحديات كان من أهمها: )

:72 ) 

المسؤولية   لمفهوم  المنظمات  لتبني  الدافعة  القوى  أهم  من  :تعد  العولمة  أ. 

 Multinationalاالجتماعية، حيث أضحت العديد من الشركات متعددة الجنسية  

Companies (MNCs  ترفع شعار المسؤولية االجتماعية، وأصبحت تركز )

ها تلتزم بتوفير ظروف  في حمالتها الترويجية على أنها تهتم بحقوق اإلنسان، وأن

عمل آمنة للعاملين، وبأنها ال تسمح بتشغيل األطفال، كما أنها تهتم بقضايا البيئة  

 والحفاظ على الموارد الطبيعية. 

تنادي   التي  التشريعات  خالل  من  والشعبية:  الحكومية  الضغوط  تزايد  ب. 

نظمة أمواالً  بضرورة حماية المستهلك والعاملين والبيئة، األمر الذي قد يكلف الم

تتعرض   قد  ذلك  وبخالف  التشريعات،  بتلك  االلتزام  في  رغبت  ما  إذا  طائلة 

 للمقاطعة والخروج من السوق بشكل عام. 

العالمية   المنظمات  من  الكثير  تعرضت  حيث  األخالقية:  والفضائح  الكوارث  ج. 

خسائر   أو  للضحايا  كتعويضات  طائلة  أمواالً  تتكبد  جعلها  مما  أخالقية،  لقضايا 

نتيجة المنتجات المعلبة، كما حدث في كارثة التلوث النفطي للمياه في ساحل أال  

( النفطية، أو كما حدث في  Exxon Valdezسكا والتي تسببت فيها شركة  )

 (  في األرجنتين. IBM & Banco Nacionفضيحتي الرشوة في شركتي)

عدي تحديات  صاحبتها  والتي  المتسارعة:  التكنولوجية  التطورات  أمام  د.  دة 

وتطوير   المنتجات،  بتطوير  االلتزام  ضرورة  عليها  فرضت  األعمال  منظمات 

وتنمية   المستهلكين  أذواق  في  بالتغيرات  االهتمام  وضرورة  العاملين،  مهارات 
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إلى   الصناعي  االقتصاد  من  التحول  ظل  في  خاصة  القرار.  متخذي  مهارات 

االهتما وزيادة  والمعرفة،  المعلومات  على  قائم  البشري  اقتصاد  المال  برأس  م 

 بدرجة اكبر من رأس المال المادي. 

والمنافسة   النجاح  متطلبات  فان  العالمية،  العمل  بيئة  تغير  مع  انه  نجد  وبالتالي 

تغيرت أيضا، إذ أصبح لزاماً على منظمات األعمال أن تضاعف جهودها، وأن  

لين وشركاء  تسعى نحو بناء عالقات إستراتيجية أكثر عمقا مع المستهلكين والعام

من   تتمكن  حتى  والمستثمرين،  المحلية  والمجتمعات  البيئة  حماية  ودعاة  العمل 

بناء هذه العالقات من شأنه أن يعمل على   المنافسة والبقاء في السوق. حيث أن 

تتمكن   وبالتالي  المجتمع،  أفراد  على  تركز  جديدة  إلستراتيجية  أساس  تكوين 

 لتي تتعرض لها في عصرنا الراهن.   منظمات األعمال من مواجهة التحديات ا

مجاالت المسئولية االجتماعية  Jin & Drozdenko, 2010, 341) صنف )

   للمؤسسات كالتالي:

المساهمة  -أ العاملين:   تجاه  للمؤسسة  االجتماعية  التأمينات    المسؤولية  في 
نظام   ووضع  وأجورهم،  رواتبهم  من  معينة  بنسبة  العاملين  عن  االجتماعية 
العاملين، ووضع نظم للرعاية الصحية والعالج   بالمشاركة مع  تأمين خاص 
بالمستشفيات ولدى األطباء، توفير برامج تدريبية بالداخل والخارج، االنفاق  

وذ  دراستهم  اكمال  في  الراغبين  العاملين  الفنية  على  مهاراتهم  لتنمية  لك 
 واإلدارية.  

للمؤسسات   -ب  التبرعات  المجتمع:   تجاه  للمؤسسة  االجتماعية  المسؤولية 
احتياجات   وتوفير  لتمويل  الحكومية  غير  والمنظمات  الخيرية  والجمعيات 
معاهد   كإقامة  التعليم  مجاالت  الى  باالضافة  المحتاجين،  واألهالي  األعضاء 

ة الخريجين الجدد وإعدادهم للدخول في سوق العمل،  تعليمية وفنية لرفع كفاء
العليا   دراستهم  مواصلة  على  وتشجيعهم  المحتاجين  للطلبة  التبرعات  وكذلك 

 في الداخل والخارج.  
المسؤولية االجتماعية للمؤسسة تجاه المحافظة على البيئة:  منع التلوث ودرء   -ت 

عمليات   نتيجة  االشعاعات  عن  الصادرة  بالبيئة  تلوث  االضرار  أو  االنتاج 
 المياه، وتجريف االراضي بسبب مقالب النفايات وغيرها من مصادر التلوث.  
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جدال   هناك  أنه  إال  للمؤسسة  االجتماعية  المسؤولية  أهمية  من  الرغم  وعلى 

بخصوص تبني المؤسسات لمزيد من الدور االجتماعي، دون أن يتم التوصل إلى  

 ة  أهمها :  إتفاق نهائي حول عدد من األسئلة الرئيس

كيف يمكن توزيع موارد المؤسسة بشكل يساعد في حل المشاكل   -أ

 اإلجتماعية؛ 

 ما هي المشاكل التي يجب على المؤسسة أن تعنى بها بشكل خاص؛  -ب 

 ما هي األولويات التي يتوجب إعتبارها؛  -ت 

هل المسؤولية اإلجتماعية تقتصر على نشاطات المؤسسة و استجابتها   -ث 

 أيضا للقوانين أم أنها تتعلق 

 بالنشاطات التطوعية التي تمتد إلى ما هو أبعد من المتطلبات القانونية؛  -ج

 ما هي األهداف والمعايير التي يمكن اعتبارها كافية أو مالئمة؛  -ح

لتقرير ما إذا كانت   ما هي المعايير والمقاييس التي يجب إستخدامها -خ

 المؤسسة مسؤولة أو غير مسؤولة اجتماعيا. 

وقد ركز المؤيدون للمسؤولية االجتماعية مناقشتهم حول القضايا الرئيسية     

 التالية  

بمنظور   -أ وليس  الطويل  األجل  بمنظور  إليها  ينظر  أن  يجب  األرباح  تحقيق 

لحل   المؤسسة  إنفاق  حيث  الماضي،  في  كان  كما  القصير  المشاكل  األجل 

االجتماعية والذي يؤدي إلى خفض األرباح في األجل القصير من شأنه خلق  

األجل   في  أرباحها  تدفق  استمرار  و  ونموها  لبقائها  مالئمة  بيئية  ظروف 

 الطويل؛  

 كسب صورة جيدة للمؤسسة؛ -ب 

المؤسسة التي تتحمل مسؤوليتها االجتماعية عادة ما تتجنب وطأة التشريعات   -ت 

 ية؛والقوانين الحكوم

 تحويل المشاكل االجتماعية إلى فرص مربحة للمؤسسة؛  -ث 

المؤسسة مصدر المشاكل االجتماعية حيث تخلق مشكلة تلوث البيئة وأماكن   -ج

 عمل غير صحية. 
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ومن الجدير بالذكر ان المسؤولية االجتماعية تستند إلى مجموعة من المبادئ       

سنة   دولية صدر  مبادرة  وهو  االجتماعية،  للمسؤولية  العالمي  الميثاق  من  تنبثق 

المواطنة  1999 بروح  للتحلي  الشركات  المتحدة  األمم  بمقتضاها  دعت   ،

لمة، والمشاركة الطوعية  المؤسسية، وزيادة مساهمتها في التصدي لتحديات العو 

هي   بأنها  للشركات  االجتماعية  المسؤولية  الميثاق  ويعتبر  المستدامة.  التنمية  في 

كل ما تقوم به الشركات، أياً كان حجمها أو مجال عملها، طواعيةً من أجل تعظيم  

العالمي   التي يقوم عليها االتفاق  العشرة  للمجتمع ككل. والمبادئ  قيمتها المضافة 

   هي : 

(Moore ,2015:303  )   

 دعم حماية حقوق اإلنسان المعلنة دوليا واحترامها؛  -أ

 ضمان عدم ضلوع الشركات في أي انتهاكات لحقوق اإلنسان؛   -ب 

المساومة   -ت  في  بالحق  الفعلي  واالعتراف  الجمعيات  تكوين  حرية  احترام 

 الجماعية؛

 القضاء على كافة أشكال العمل القسري والجبري؛  -ث 

 فال؛ القضاء على عمالة األط  -ج

 القضاء على التمييز في التوظيف والمهن؛  -ح

 تشجيع إتباع نهج احترازي يتعلق بالتحديات التي تواجهها البيئة؛   -خ

 االضطالع بمبادرات لتشجيع المزيد من المسؤولية تجاه البيئة؛  -د 

 تشجيع تطوير التكنولوجيا غير الضارة بالبيئة ونشرها؛ -ذ 

 االبتزاز والرشوة. مكافحة الفساد بكل أشكاله، بما فيها  -ر

( ان المسؤولية االجتماعية تتكون من عناصر  20:   2000وتضيف )هبة،   
 وتتمثل هذه العناصر في:  مترابطة ينمي كل منها اآلخر ويدعمه ويتكامل معه، 

تعد المشاركة مفهوما ديمقراطيا يقوم على ضرورة مشاركة أفراد    المشاركة: -أ
مداخل   درجات  أعلى  وهي  االجتماعية،  التنمية  تحقيق  في  المحلي  المجتمع 
المسؤولية االجتماعية، وتكون المشاركة مشاركة بالرأي والمقترحات والجهد  
في  والعمل أو مشاركة مادية عن طريق المشروعات والتبرعات أو المشاركة 
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عملية التخطيط والتنفيذ والتنسيق أو التقييم بهدف الوصول إلى مستوى معين  
 من تنمية أفضل. 

أو    التعاون: -ب  عمل  في  التعاون  إلى  تهدف  التي  االجتماعية  المظاهر  أحد  هو 
أو غير   مباشرا  يكون  قد  لتحقيق هدف مشترك  ما  أخرى  مع جهة  مسؤولية 

إما يكون اختياري كتعاو  ن األفراد في مساعدة المحتاجين  مباشرا، والتعاون 
اإلجبار   تكون صفة  إجباري حيث  أو  الطبيعية.  والكوارث  الزالزل  أثناء  أو 

 نتيجة العمل والظروف المحيطة به.  

االهتمـام هـو أسـاس العالقـة االجتماعيـة والـدوافع للغيـر لألفضـل   االهتمام: -ت 
ــة األخــرى كالمشــ ــا، وهــو أســاس المســؤولية االجتماعي اركة والعمــل ايجابي

 والتعاون.
    ثالثاً:  المسؤولية اإلجتماعية للجامعات    

العناصر        من  لها  التابعة  والبحثية  والتربوية  العلمية  ومؤسساتها  الجامعة  تعد 

التطور   نحو  والفاعل  الصحيح  التوجيه  وتوجيهه  المجتمع،  قيادة  في  األساسية 

، لكي يواكب هذا المجتمع  والرقي، واللحاق بعجلة التغيير  المتسارعة في العالم

المختلفة،   الحياة  في جوانب  ويستجيب إلفرازاتها  معها،  ويتعامل  التطورات  تلك 

الميادين   مختلف  في  الشاملة  االجتماعية  والتنمية  البناء  عملية  في  ويستثمرها 

 .وكذلك ربط المجتمع بحضارته وثقافته حتى ال تقتلعه العولمة.  

به الجامعة ينمو ويتعاظم مع تعقد حركة الحياة    وبذلك أصبح الدور الذي تقوم    

المعارف   تقديم  على  يقتصر  ال  الدور  هذا  .وأصبح  فيها  الحاصلة  والتطورات 

والمعلومات العلمية فقط للطالب كونه عضًوا فاًعال في المجتمع، وإنما تعدى هذا  

بدرجة كبيرة   فيها  الجامعة مساهمة  ليشمل جوانب كثيرة أصبحت  الدور وتوسع 

 مؤثرة، إن لم تكن مسئولة عنها بصورة مباشرة.  و

ما يسمى      أو  الوجداني  الجانب  الطالب هو  المهم اآلخر في شخصية  والجانب 

بها   االهتمام  ينبغي  التي  األساسية  الجوانب  من  يعد  والذي  النفسي،  بالجانب 

وتنميتها باالتجاه الصحيح، لغرض تعديل سلوك الطالب وتطويره بما يتماشى مع  

 خالق ، والعادات والتقاليد االجتماعية السائدة في المجتمع . األ
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أفراد      لدى  تنميته  يمكن  ببديل  وليس  أصيل  مفهوم  االجتماعية  فالمسؤولية 

المفكر   اإلنسان  ببناء  تهتم  التي  المختلفة  الفكرية  مؤسساتنا  خالل  من  مجتمعاتنا 

 المعاصر، وأكثرها أهمية بالطبع المؤسسات الجامعية. 

يعد التعليم الجامعي هو األساس االستراتيجي لدفع حركة التنمية في المجتمع،  و   

   ، االقتصادية واالجتماعية واحتياجاتها  التنمية  أهداف خطط  تحقيق  والمدخل في 

 في  و  واالجتماعية االقتصادية التنمية  في  األكبر  األثر  الجامعي  للتعليم  وألن 

 المجتمع.  السائد في الفكر  نوعية 

 أهم  األكاديمية من مسؤولياتها بجانب  متعددة مسؤوليات  الجامعات  تواجه  حيث    

المتسارع   التقني والتطور العلمي  بالتقدم باللحاق المتصل الدور  المسؤوليات  هذه

 بعيدا والمشاركة  بالشراكة تتسم أسس  على  القائم  االجتماعي  النمو  تحقيق  وأيضا 

 .المجتمع  تؤذي قد  التي والفردية األفكار التسلطية عن 

للجامعات      اإلجتماعية  المسؤولية  أبعاد  حول  الباحثين  آراء  في  تباين  وهناك 

فمنهم من يرى إنها تتضمن ) محور المعرفة،اإللتزام نحو العاملين،اإللتزام نحو  

 (.   201:122 ،0كمال (الطلبة، محور البيئة والثروات الطبيعية( 

المسؤو   أبعاد  إن  البعض  يرى  حين  )عبد  في  هي  للجامعات  اإلجتماعية  لية 

 (  124:  2015السالم،

تزويد المجتمع بحاجاته من القوى العاملة المدربة تدريبا يتناسب وطبيعة   -أ

 تغير المهن . 

  تدريب الطالب على ممارسة األنشطة االجتماعية مثل مكافحة األمية ، -ب 

 اإلدمان ، نشر الوعي الصحي وغيرها . 

 تكوين العقلية الواعية لمشاكل المجتمع عامة والبيئة المحلية خاصة .  -ت 

 ربط الجامعات بالمؤسسات اإلنتاجية في عالقة متبادلة .  -ث 

 الربط بين نوعية األبحاث العلمية ومشاكل المجتمع المحلى .  -ج

 مجتمع .  تفسير نتائج األبحاث ونشرها لالستفادة منها في ال -ح

 إجراء األبحاث البيئية الشاملة التي تعالج بعض المشكالت المتداخلة   -خ
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وفي ضوء ما تقدم يمكن حصر مجاالت وأبعاد المسؤولية اإلجتماعية  للجامعات  

 في اآلتي:  

 الدور اإلقتصادي:   -1

ويتمثل في دور الجامعة في تطوير إقتصاد المجتمع والعمل على تزويده بما       

يه من خامات بشرية وما يحتاج اليه من خبرات في معاونته للتغلب على  يحتاج ال 

مشكالته اإلقتصادية وتنمية ما يحتاج اليه من مهارات وقيم إقتصادية.كما تساهم  

في عملية التنمية اإلقتصادية من خالل تحسينات جوهرية في إعداد وتأهيل القوى  

 (. 2101:56صادي)محمد،البشرية من ناحية وفي تطوير عناصر التقدم اإلقت

 الدور البيئي:   -2

إصالحها،        إعادة  و  البيئة  حماية  على   الجامعة  تقوم  بأن  البيئي  الدور  يمثل 

والترويج للتنمية المستدامة فيما يتعلق بالمنتجات والعمليات والخدمات واألنشطة  

المسؤولية   من  الرئيس  الهدف  إن  اليومية.  العمليات  في  ذلك  ودمج  األخرى، 

الجتماعية للجامعات هو المساهمة في التنمية المستدامة التي تهدف إلى القضاء  ا

احتياجات   ومقابلة  المجتمعية،  والعدالة  للجميع،  الصحة  وتوفير  الفقر،  على 

 المجتمع باستخدام الموارد الحالية .  

إذ إن جزء كبير من المسؤولية اإلجتماعية للجامعات يجب أن يستهدف تطوير     

البيئة  البيئة   يقدرون  الذين  الجمهور  إعداد  يستهدف  كما  الطبيعية،  والثروات 

لتجميلها والتغلب على   ويسعون إلبقائها نظيفة وصحية، ويعملون كل ما يمكنهم 

الثروات   على  للمحافظة  وإعدادهم  فيها،  المحتملة  أو  القائمة  الخطر  مواطن 

 لعام.  الطبيعية، ويعملون على تنميتها وحسن استغاللها للصالح ا

كذلك يجب على الجامعات بالسماح ألعضاء هيئة التدريس بالعمل كمتطوعين      

مشاكل   من  المنظمات  هذه  تواجهه  ما  على  للتعرف  وذلك  المجتمع  منظمات  في 

 والعمل على دراسة هذه المشاكل وإيجاد الحلول المناسبة لها. 

 الدور المعرفي:  -3 

منح    مقتصر على  العالي  التعليم  يعد  تؤهل خريجيها إليجاد فرص    لم  شهادات 

عمل، بل هو اليوم مع التطور العلمي ومستجدات الثورة الثقافية، جزء من األمن  
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القومي. وتعتبر األنشطة المعرفية جوهر رسالة التعليم العالي، فالبحث العلمي من  

 أهم وظائف الجامعة، باإلضافة الى التعليم والتدريب وخدمة المجتمع المحلي.  

بناء      تتضمن  نشاطات  تنفيذ  خالل  من  المعرفة  مجتمع  ببناء  الجامعة  تهتم  إذ 

وتوليد المعرفة وإنتاجها وتقديم حلول لمشكالت المجتمع الى جانب نشر المعرفة  

في المجتمع ثم توظفيها في خدمة المجتمع. وبذلك يكون لها دور حقيقي في بناء  

ليد المعرفة وتخزينها الى نشر  مجتمع المعرفة من خالل الدورة المعرفية من تو

 (. 56:  2000المعرفة وتبادلها)األسعد ،

المنظمات األخرى      دور  يتميز عن  ذلك  الجامعة في  دور  إن  القول  عليه يمكن 

المجتمعي   الفكر  تطوير  من خالل  دورها  وخطورة  ألهمية   وذلك   ، الدولة  في 

تجارب العملية في  بجميع أبعاده، الى بناء مجتمع معرفي يقوم على الخبرات وال

 حل المشكالت.  

 ترسيخ قيم المواطنة:    -4

يقصد بترسيخ قيم المواطنة التربية الهادفة إلى تعزيز شعور الفرد باالنتماء        

إلى مجتمعه وقيمه ونظامه وبيئته وثقافته ليرتقي هذا الشعور إلى حد تتشبع الفرد  

بثقافة االنتماء وأن يتمثل ذلك في سلوكه وفي دفاعه عن قيم وطنه ومكتسباته، إن  

تضمن تنمية معرفة الفرد بمجتمعه وتفاعله إيجابيًا  التثقيف على سلوك المواطنة ت

ما   الحكم على  أفراده بشكل يسهم في تكوين مواطنين صالحين متمكنين من  مع 

 يعترضهم داخل مجتمعهم وخارجه. 

باألمور       المتعلقة  العامة  الناشئ  معارف  تطوير   " إلى  تهدف  أنها  كما 

بالواجب   اإلحساس  وتنمية  والسياسية  والدولي  االجتماعية  المحلي  المجتمع  نحو 

  " العامة  اإلنسانية  والواجبات  والحقوق  والشعب  والوطن  الدولة  أمور  ومعرفة 

 (.  78:   2011)عبد الحي،  

ومن المؤكد أن ترسيخ قيم المواطنة هي حصيلة مجموعة من الجهود التي تقوم     

، وأنه ال  بها مؤسسات المجتمع الرسمية وغير الرسمية، التعليمية وغير التعليمية

يمكن تعلمها بشكل كلي في الكتب والمقررات الدراسية، بل تعتمد بالدرجة األولى  

كما   خارجها.  أو  التربوية  المؤسسة  داخل  تتم  التي  والتطبيقات  الممارسات  على 
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المواطن وتنمية   دائم على تكوين  العمل بشكل  ينبغي  بحيث  إنها عملية مستمرة، 

وتر وواجباته،  حقوقه  بنظام  في  وعيه  مشاركته  مستوى  وتطوير  سلوكه  سيخ 

 دينامية المجتمع الذي ينتمي إليه.  

وترسيخها       المواطنة   قيم  تنمية  في  الجامعات  دور  خلق    ويتحدد  خالل  من 

مناخ أو بيئة تعليمية مناسبة تشجع الطلبة على اكتساب هذه القيم، كذلك يتحدد هذا  

الدور من خالل أستاذ الجامعة الذي يجب أن يكون قدوة حسنة أمام الطلبة وقيامه  

إلى   أقرب  ويكون  القيم  تلك  شخصيته  في  تتجسد  الذي  الفاضل  المربي  بدور 

ية بينه وبين الطلبة، يحترمهم ويسمع لهم ويسمح  الديمقراطية ويكون عالقات ود 

مهًما   دوًرا  الطالبية  األنشطة  تلعب  ذلك  بجانب  بحرية.  رأيهم  عن  بالتعبير  لهم 

وبارًزا في تنمية قيم المواطنة في الكليات من خالل تجسيد روح التعاون والعمل  

لمقررات  التطوعي والتسامح والعدل والمساواة والمشاركة. وقبل ذلك يأتي دور ا

والخطط الدراسية في تنمية قيم المواطنة بما تتضمنه من محتوى معرفي ومواقف  

 (. 111:  2006تسهم إسهاًما كبيًرا في هذا الجانب)سنبل،

إن غرس وإدراج ثقافة وقيم المواطنة في المنظومة التعليمية التعلمية، يتطلب       

، وهي في جميع الحاالت  أفقا زمنيا طويل األمد حتى تؤتي أكلها وتنضج ثمارها 

في حاجة إلى التكامل والتواصل المستمر مع مؤسسات المجتمع األخرى. كما أن  

أهداف تربية المواطنة ال تتحقق بمجرد تسطيرها وإدراجها في الوثائق الرسمية،  

إلى إجراءات عملية وسلوكية وتضمينها   يتطلب ترجمتها  بل إن تحقيق األهداف 

ة، ومناهج إعداد رجال التربية وتهيئة المجتمع المدرسي  المناهج والكتب الدراسي

 إلدراك تلك األهداف. 

 اإلطار العملي للدراسة 

   -أوالً: بناء المقياس :

في إطار تقديم مقياس يمتاز بالجودة العاليـة ، فقـد تلجـأ الدراسـات واألبحـاث     

ف إلستخدام مجموعة من المعايير منها صـدق وثبـات المقيـاس مـن خـالل توظيـ

 ( يوضح ذلك.2معامل الثبات)كرونباخ الفا( ومعامل الثبات المركب والجدول )
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وهـي مقبولـة   (0.79-0.89)وقد تراوحت قـيم معامـل كرونبـاخ الفـا بـين        

،والتـي تـدل   (0.75)إحصائيا في البحوث اإلدارية والسـلوكية الن قيمتهـا اكبـر  

ل الثبات المركب فـإن القيمـة على إن المقاييس تتصف باالتساق الداخلي.أما معام

( ، ومــن المالحــظ إن جميــع الفقــرات 0.70المقبولــة لــه مســاوية أو أكبــر مــن )

 تجاوزت ذلك المقدار ،مما يعني إن المقياس يتسم بالثبات واالتساق .

 

 ( 2جدول )

 مؤشرات اختبار المقياس البحث  

 معامل الثبات المركب   معامل الثبات )الفا(  المتغير 

 البعد اإلقتصادي   

 البعد البيئي   

 البعد المعرفي  

 ترسيخ قيم المواطنة 

.82 
 
.77 
 
.81 
 
.89 
 

.73 
 
.75 
 
.80 
 
.75 

 المصدر : من إعداد الباحث  باإلعتماد على النتائج الحاسبة .  

 الوصف اإلحصائي لمتغيرات الدراسة :  -2

يدركها   كما  األربعة  اإلجتماعية  المسؤولية  ألبعاد  وصف  الحالية  الفقرة  تتضمن 

المعياري، الحسابي،اإلنحراف  )الوسط  على  اإلعتماد  وتم  الدراسة،  (  tقيمة  عينة 

 لتحديد مستوى ممارسة المسؤولية اإلجتماعية في الجامعات .  

    ( الجدول  العينة حول تحمل  3يالحظ من  العام إلجابات  الحسابي  الوسط  ( إن 

الكلية لمسوؤليتها االقتصادية كمؤشر لتوجهها االجتماعي، وجود إتفاق منخفض  
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كان) العام  الحسابي  فالوسط  قبلها.  مقداره  2.98من  معياري  وبإنحراف   )

ي في تنمية المجتمع  (. مما يعني إن الجامعة ال تمارس دورها اإلقتصاد 0.76)

والبيئة بشكل يرتقي الى مكانتها في البنية الهيكلية للمجتمع.وهذا ما يؤكده إجابات  

 إنتاج  في  الجامعة  في  العلمي البحث  مخرجات  تقديم العينة حول دور الجامعة في  

) منتجات  الفقرة  لهذه  الحسابي  الوسط  كان  إذ  معياري  2.67جديدة  وبانحراف   )

 لمشكالت  مناسبة مهنية  حلوال نخفاض دور الجامعة في تقديم (. كما تبين إ 72.)

) المجتمع  الفقرة  لهذه  الحسابي  الوسط  كان  فقد  (  2.89االقتصادية، 

لم  86.وبانحراف)  السياق  وبنفس  القضية.  إجماع سلبي حول  يعني وجود  مما   )

تقارير إعداد  في  للجامعة  دور  وجود  على  العينة  لصناع  تؤكد  عمل   وأوراق 

( وبانحراف  2.98االقتصادية فقد كان الوسط لهذه الفقرة ) بالتنمية تعلق رار تقال

 (. 61.معياري ) 

 

 ( 3جدول)

 اإلقتصادي  الوسط الحسابي و اإلنحراف المعياري لعينة الدراسة حول البعد 

الوسط   الفقرة   ت 
 الحسابي  

االنحراف  
 المعياري 

 قيمة  
T 

 البعد اإلقتصادي 

المجال   1 الجامعة  لكوادرها  تفسح 
تطوير   في  للمساهمة  المتخصصة 

 مؤسسات المجتمع المحلي. 
3 .76 12.56 

 المؤسسات  مع  شراكات  الجامعة  تعقد  2
 .اإلنتاجية

3.11 .81 14.11 

 مناسبة  مهنية  حلوال  الجامعة تقترح 3
 .االقتصادية المجتمع  لمشكالت 

2.89 .86 13.43 

 إنتاج في المجتمع  الجامعة تشارك 4
 .جديدة  علمية ابتكارات 

3.1 .65 14.51 
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 تسهم  اقتصادية  مشاريع  الجامعة  تقترح  5
 .المجتمع  تنمية في

2.87 .91 12.52 

في   6 اإلنتاجية  المؤسسات  الجامعة  تشارك 
البحوث   إجراء  في  المحلي  المجتمع 

 والدراسات التي تطلبها  
3.22 .77 13.60 

 وأوراق عمل لصناع تقارير  الجامعة  تعد  7
 االقتصادية  بالتنمية  رار تتعلق قال

2.98 .61 13.73 

 في العلمي البحث  مخرجات  تساعد  8
 .جديدة منتجات  إنتاج  في  الجامعة

2.67 .72 12.17 

  0.76 2.98 المعدل العام

 (  (0.05 )معنوية ومستوى (122) حرية درجة عند  الجدولية   (tقيمة 

 ( 1.98)تساوي

    ( الجدول  إتفاق4ويشير  مستوى  الى  لدورها    (  الجامعة  ممارسة  حول  العينة 

البيئي والمحافظة على البيئة، فقد إتضح الى إن الوسط الحسابي العام لهذا البعد  

( معياري)3.2كان  دورها  76.(وبإنحراف  تمارس  الجامعة  إن  يعني  مما   ،)

بمستوى   والنفايات  التلوث  من  آمنة خالية  بيئة  إعداد  في  اإلجتماعي ومسؤوليتها 

 ً  ما وإن لم يرتق الى الصورة المطلوبة كونها من المؤسسات الحرجة  مقبول نوعا

التي ينبغي أن تدعم البيئة وتكافح التلوث في كافة المجاالت المادية والمعنوية من  

بدعم   المادي  دورها  خالل  ومن  جهة،  من  والتثقيفي  التوعوي  دورها  خالل 

ية في المجتمع.وكان الوسط  المشاريع العلمية والعملية التي تقلل من الظواهر السلب 

 مساقات  ( حول وجود 86.( وبإنحراف معياري مقداره)3.71الحسابي للعينة )

كما وكان  .الجامعية  ضمن المتطلبات  للمجتمع بتطوير األبعاد البيئية  تختص  علمية 

( حول تخصص  61.( وبإنحراف معياري مقداره)2.43الوسط الحسابي للعينة )

 ضل األبحاث في مجال تشجيع حماية البيئة .   الجامعة جوائز ومكافئات ألف
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 ( 4جدول)

 الوسط الحسابي و اإلنحراف المعياري لعينة الدراسة حول البعد البيئي 

الوسط   البعد البيئي 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 قيمة 
t 

 المساقات  ربط على  الجامعة  تحرص  9
 .المجتمع البيئية  بمشكالت  العلمية

3.51 .81 19.57 

بتطوير   تختص  علمية مساقات  توجد  10
البيئية المتطلبات  للمجتمع  األبعاد   ضمن 

 .الجامعية
3.71 .86 18.61 

 مجاوالبر المساقات  الجامعة  تطور  11
 األكاديمية مع المتطلبات البيئية  

3.33 .65 20.03 

تقدم الجامعة األنشطة في مجال المحافظة   12
البيئة مثل حمالت تثقيفيّة في   مجال  على 

خاّصة   دراسات  البيئة،  على  المحافظة 
 بتدوير النفايات 

3.1 .91 21.27 

ألفضل   13 ومكافئات  جوائز  تخصص 
 األبحاث في مجال تشجيع حماية البيئة 

2.43 .61 19.32 

  76. 3.2 المعدل العام

 (  (0.05 )معنوية ومستوى (122) حرية درجة عند  الجدولية   (tقيمة 

 ( 1.98)تساوي

تقوم على      معرفية  منظمات  تمثل  كونها  للجامعة  المعرفي  بالدور  يتعلق  وفيما 

نتائج   إتضح من خالل  فقد   ، المجتمع  في  نشرها  ثم  المعرفة  إنتاج  وإعادة  إنتاج 

الجدول)  في  الواردة  اإلحصائي  حول  5الوصف  العينة  قبل  من  جيد  إتفاق  الى   )

ال  رسالتها  نحو  الواضح  وتوجهها  الجامعة  أهدافها  مقدرات  تحقيق  و  معرفية 

البعد) لهذا  العام  الحسابي  الوسط  إن  تبين  فقد  معياري  3.7العلمية،  وبإنحراف   )

مسؤوليتها  64.مقداره) حول  واضحة  رؤية  للجامعة  إن  يعني  ما  وهذا   .)

التقدم   تقديم مواكبة  الى  الرامية  المعرفية والتطبيقية  اإلجتماعية في نشر رسالتها 
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ا المؤسسات  في  بوسط  العلمي  العينة  قبل  من  إتفاق  وجود  إتضح  و  إلكاديمية. 

( مقداره  معياري) 3.93حسابي  وبإنحراف  وجود  71.(   علمية مساقات ( حول 

الوسط   الجامعية المتطلبات  ضمن  المجتمع  بتطوير تختص  كان  كما  اإللزامية، 

معياري) 4الحسابي)  بإنحراف  الجامعة70.(  قيام  حول   المناهج بوضع ( 

ً  تنعكس التي  الحديثة  األكاديمية  .الخريجين  جودة على إيجابا

 ( 5جدول)

 الوسط الحسابي و اإلنحراف المعياري لعينة الدراسة حول البعد المعرفي 

الوسط   البعد المعرفي  
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 قيمة  
t 

 في الحديثة التقنيات  الجامعة توظف 14
التي   نشر  في للمساهمة  مرافقها المعرفة 

 تخدم المجتمع. 
3.67 .52 19.21 

 العملي  التدريب  على  الجامعة  تحرص  15
 .المحلية المؤسسات  مختلف  في لطلبتها 

3.82 .61 21.33 

 بتطوير تختص  علمية  مساقات  توجد  16
 الجامعية  المتطلبات  ضمن  المجتمع
 .اإللزامية

3.93 .71 18.37 

تدريبية   17 دورات  الجامعة  للطالب  تنظم 
كل   الدراسي  البرنامج  من  عملي  كجزء 
في   الخدمات  لتقديم  تخصصه  حسب 

 المؤسسات االجتماعية. 

3.19 .66 17.41 

 األكاديمية المناهج بوضع الجامعة تقوم 18
ً  تنعكس التي الحديثة  جودة على  إيجابا

 .الخريجين

4 .70 
15.32 

  64. 3.7 المعدل العام

 (  (0.05 )معنوية ومستوى (122) حرية درجة عند  الجدولية   (tقيمة 

 ( 1.98)تساوي
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الجامعة في   بدور  يتعلق  نتائج   قيم ترسيخوفيما  فقد أشارت  المواطنة واالنتماء، 

( الى إدراك واضح من قبل العينة لهذا  6الواردة في الجدول)  التحليل  اإلحصائي

الحسابي) الوسط  كان  فقد  معياري)3.7البعد،  وبإنحراف  ذلك  62.(  كان  وقد   .)

الذي أظهرت العينة    التكافل بين الطلبة ثقافة نشر  على الجامعة  بناءاً على حرص 

بلغ) حسابي  بوسط  له  كبير  معياري) 3.93إدراك  وبإنحراف  ك71.(  تبين  (.  ما 

في   الجامعة  لدور  العينة  قبل  من  أدراك  على  وجود  فيها  العاملين  الجامعة  حث 

طالبها تعزيزاً للهوية   لدى المواطنة روح اإلخالص في العمل والتفاني،  وتنمية

 الوطنية.  

 ( 6جدول)

 الوسط الحسابي و اإلنحراف المعياري لعينة الدراسة حول البعد المعرفي 

الوسط   المواطنة   قيم  ترسيخ
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 قيمة 
T 

 17.29 52. 3.67 .واالنتماء  الهوية الوطنية الجامعة  تعزز 19

 لدى المواطنة  روح  بتنمية  الجامعة تقوم 20
 .طالبها

3.82 .61 
20.36 

التكافل   ثقافة نشر  على الجامعة تحرص  21
 . بين الطلبة

3.93 .71 
16.87 

 المشاركة  نحو  الطلبة  الجامعة  توجه  22
 .المجتمع  أنشطة في  الفعالة

3.19 .66 
15.43 

بالقوانين   23 لاللتزام  الجامعة منتسبيها  تدعو 
 واألنظمة 

4 .70 14.72 

على   24 فيها  العاملين  الجامعة  تحث 
 اإلخالص في العمل والتفاني

3.67 .52 
19.33 

  62. 3.7 المعدل العام

 (  (0.05 )معنوية ومستوى (122) حرية درجة عند  الجدولية   (tقيمة 

 ( 1.98)تساوي
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و مما سبق يالحظ وجود تباين في ممارسات المسؤولية اإلجتماعية من وجهة     

نظر العينة إذ يالحظ أن األوساط الحسابية مختلفة البعاد متغيرات الدراسة وكما  

الجدول) لدورها  7يشير  الجامعات  ممارسة  مستوى  إنخفاض  ويتضح   .)

من   دور  اإلقتصادي  تمارس  الجامعة  إن  أكدت على  حين  العينة،في  نظر  وجهة 

 مهم على مستوى البعد المعرفي و ترسيخ قيم المواطنة.  

 ( 7جدول)

 تباين االوساط الحسابية البعاد المسؤولية اإلجتماعية من وجهة نظر العينة 

االنحراف   الوسط الحسابي   البعد 
 المعياري  

 76. 2.98 البعد اإلقتصادي  -1

 76. 3.2 البعد البيئي   -2

 64. 3.7 البعد المعرفي  -3

 62. 3.7 ترسيخ قيم المواطنة -4

 إختبار الفرضية الرئيسة الثانية:    -3

توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات  تنص الفرضية الرئيسة الثانية"   

للمتغيرات   اإلجتماعية  للمسؤولية  الجامعة  تحمل  حول  المبحوثين  استجابات 

عند   العلمي(  اللقب  العلمي،  المؤهل  الجنس،  )العمر،  والوظيفية  الشخصية 

 .   (" α=0.05مستوى داللة )

عينتين   حالة  في   Independent Samples T-Testاستخدام   تم و   

مستقلتين لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية، وهو اختبار معملي  

يصلح لمقارنة متوسطي مجموعتين من البيانات، كذلك تم استخدام اختبار تحليل   

 ذات  كان هناك فروق  إذا ما  ( لمعرفة One Way ANOVAالتباين األحادي)

 (متوسطات فأكثر.  3لمقارنة)  يصلح   المعملي االختبار إحصائية وهذا داللة

الجدول)     توجد 8ويوضح  إنه  على  تنص  التي  الفرضية   داللة  ذات  فروقات  ( 

 عند  الجنس  متغير  إلى  تعزى  المبحوثين  استجابات  متوسطات  في  إحصائية 

 (.  α=0.05) داللة  مستوى
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 ( 8جدول ) 

 الجنس  متغير Tاختبار  نتائج 

مصدر  البيان 
 التباين 

الوسط   العدد
 الحسابي  

االنحراف  
 المعياري 

قيمة  
T 

القيمة  
 االحتمالية 

 0.89 4.11 79 ذكر البعد اإلقتصادي 
1.12 0.587 

 0.85 4.17 44 أنثى 

 0.77 4.33 79 ذكر البعد البيئي 
0.75 0.707 

 0.83 4.52 44 أنثى 

 0.71 3.98 79 ذكر البعد المعرفي
0.78 0.621 

 1.19 3.78 44 أنثى 

 قيم  ترسيخ
 المواطنة 

 0.661 0.89 1.22 3.91 79 ذكر

 0.82 4.81 44 أنثى 

 0.277 1.09 1.13 4.61 79 ذكر االبعاد مجتمعة 

 0.71 3.98 44 أنثى 

 تساوي ( 0.05)  داللة ( ومستوى 122)  حرية درجة عند  ( الجدولية Tقيمة ) 

(1.98 ) 

( إن القيمة اإلحتمالية  9يتضح من خالل نتائج اإلحصائية الواردة في الجدول )   

تساوي) مجتمعة  الدراسة  محاور  الداللة  0.277لجميع  مستوى  من  أكبر  وهي   )

(0.05 ( قيمة  وإن   ،) T  مجتمعة الدراسة  محاور  لجميع  المحسوبة( 

يمكن القول  (، وبذلك 1.98( الجدولية والتي تساوي )T(  أقل من ) 1.09تساوي)

المبحوثين حول   استجابات  متوسطات  في  معنوية  داللة  ذات  فروق  توجد  إنه ال 

تعزى الى متغير الجنس.أي أنه ال   المسؤولية اإلجتماعية للجامعة كمدخل أخالقي

اإلجتماعية   لمسؤوليتها  الجامعة  تحمل  لمستوى  العاملين  إدراك  في  تمايز  يوجد 

 لكونهم ذكوراً أو إناثاً.  
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 داللة  ذات  فروقات  توجد ( يشير الى الفرضية التي تنص على إنه 9لجدول) أما ا  

تحمل    استجابات  متوسطات  في  إحصائية حول  لمسؤوليتها  المبحوثين  الجامعة 

 (. α=0.05) داللة   مستوى  عند  العمر متغير  إلى  تعزى اإلجتماعية  

 ( 9جدول)

 العمر  متغير األحادي  التباين تحليل اختبار  نتائج 

مصدر   البيان
 التباين

مجموع  
 المربعات 

درجة  
الحري

 ة

متوسط  
المربعا

 ت

القيمة   Fقيمة 
اإلحتمالي

 ة

البعد 
اإلقتصاد

 ي

بين  
المجموعا 
 ت 

10.186 3 3.395 

1.14
7 

0.212 
داخل 
المجموعا 
 ت 

446.94
2 

122 2.960 

460.12 المجموع 
8 

125  

البعد 
 البيئي 

بين  
المجموعا 
 ت 

8.775 3 2.925 

1.55 0.166 
داخل 
المجموعا 
 ت 

230.05
1 

122 1.88 

544.82 المجموع 
6 

125  

البعد 
 المعرفي 

بين  
المجموعا 
 ت 

12.425 3 4.141 1.56
8 

0.432 

 2.64 322.19122داخل 
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المجموعا 
 ت 

3 

343.61 المجموع 
8 

125  

 ترسيخ 
 قيم

 المواطنة 

بين  
المجموعا 
 ت 

14.036 3 4.678 

1.57
4 

0.225 
داخل 
المجموعا 
 ت 

363.80
4 

122 2.972 

375.84 المجموع 
0 

125  

األبعاد  
 مجتمعة 

بين  
المجموعا 
 ت 

11.175 3 3.725 

2.20 0.512 
داخل 
المجموعا 
 ت 

223.55
6 

122 1.832 

544.82 المجموع 
6 

125  

( ومستوى   3،  122( الجدولية عند درجتي حرية ) Fقيمة ) 

 ( 2.62(تساوي) 0.05داللة)

القيمة     إن    لجميع  األحادي  التباين  تحميل  الختبار  المقابلة   االحتمالية يتبين 

( كما إن القيمة  0.05الداللة ) ( وهي أكبر من مستوى0.512تساوي) المحاور

( وهي أقل من قيمة  2.20االحتمالية المحسوبة لجميع المحاور مجتمعة تساوي ) 

( ،وبذلك يمكن القول أنه ال توجد فروق ذات داللة  2.62الجدولية والتي تساوي )
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الجامعة   إلتزام  مستوى  حول  المبحوثين  استجابات  متوسطات  في  إحصائية 

 تعزى إلى متغير العمر.  بمسؤوليتها اإلجتماعية 

جدول) في  الموضحة  النتائج  اختبار)(10أما  باستخدام  تبين Tأنه  القيمة   أن  ( 

 ( وأن 0.05من)  ( ،وهي أقل0.032تساوي )  الدراسة محاور  االحتمالية لجميع 

قيمة   من أكبر ( و هي2.21تساوي)  مجتمعة  المحاور لجميع (المحسوبة Tقيمة ) 

 العينة يعزى  أفراد  إجابات  بين  فروق  يوجد  أنه  استنتاج (، يمكن1.98الجدولية ) 

 الدكتوراه".  " فئة  لصالح  العلمي المؤهل  متغير إلى

 

 ( 10جدول ) 

 المؤهل العلمي متغير Tاختبار  نتائج 

مصدر  البيان 
 التباين 

الوسط   العدد
 الحسابي  

االنحراف  
 المعياري 

قيمة  
T 

القيمة  
 اإلحتمالية 

البعد 
 االقتصادي 

 1.22 4.23 74 ماجستير  
2.13 0.023 

 1.21 3.87 49 دكتوراه 

 البعد البيئي 
 0.87 4.13 74 ماجستير   

3.71 0.019 
 0.89 3.92 49 دكتوراه 

 البعد المعرفي
 0.91 3.78 74 ماجستير   

2.51 0.031 
 1.11 4.38 49 دكتوراه 

 قيم  ترسيخ
 المواطنة 

 1.23 3.81 74 ماجستير   
4.12 0.022 

 0.94 3.98 49 دكتوراه 

األبعاد  
 مجتمعة 

 1.03 4.48 74 ماجستير   
2.21 0.032 

 1.10 3.22 49 دكتوراه 

 تساوي ( 0.05)  داللة ( ومستوى 122)  حرية درجة عند  ( الجدولية Tقيمة ) 

(1.98 ) 

الجدول)  نتائج  بتحليل  11وأخيرا ًتشير  الخاصة   التباين  تحليل اختبار  نتائج ( 

 التباين تحميل الختبار  المقابلة االحتمالية األحادي على أساس اللقب العلمي القيمة 
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مستوى0.021تساوي) المحاور  لجميع  األحادي  من  أصغر  وهي  الداللة   ( 

لجم 0.05) المحسوبة  االحتمالية  القيمة  إن  كما  تساوي  (  مجتمعة  المحاور  يع 

( ،وبذلك يمكن القول  2.62( وهي أقل من قيمة الجدولية والتي تساوي ) 3.618)

حول   المبحوثين  استجابات  متوسطات  في  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  أنه 

العلمي   اللقب  متغير  إلى  تعزى  اإلجتماعية  بمسؤوليتها  الجامعة  إلتزام  مستوى 

الخبرة عن  ناتجة  العلمية   التي  والعملية ديميةاألكا وهي  األلقاب  ذوات  يتميز 

 العالية كـ)األستاذ و األستاذ مساعد(. 

 

 ( 11جدول)

  اللقب العلمي األحادي  التباين تحليل اختبار  نتائج 

مصدر  البيان 
 التباين 

مجموع  
 المربعات 

درجة  
الحري
 ة

متوسط  
 المربعات 

القيمة   Fقيمة  
اإلحتمالي 
 ة

البعد 
اإلقتصاد 

 ي 

بين  
المجموعا 
 ت 

8.268 3 
2.756 

 

1.81
6 

 
1.202 

داخل 
المجموعا 
 ت 

179.06
2 

122 1.517 

187.33 المجموع 
0 

125  

البعد 
 البيئي 

بين  
المجموعا 
 ت 

11.511 3 3.837 
3.65

4 
1.91 

داخل 
المجموعا 
 ت 

128.17
7 

122 1.05 
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139.68 المجموع 
8 

125  

البعد 
 المعرفي

بين  
المجموعا 
 ت 

38.157 3 
12.71

9 

 
8.42

3 
10.88 

داخل 
المجموعا 
 ت 

184.26
4 

122 1.51 

222.42 المجموع 
1 

125  

 قيم  ترسيخ
 المواطنة 

بين  
المجموعا 
 ت 

6.721 3 2.24 

 
2.34

8 

 
2.19 

داخل 
المجموعا 
 ت 

116.39
7 

122 .954 

123.11 المجموع 
9 

125  

جميع   
 المحاور  

بين  
المجموعا 
 ت 

4.409 3 1.469 

3.61
8 

داخل  0.021
المجموعا 
 ت 

49.565 122 0.406 

  125 50.975 المجموع  

( ومستوى   3،  122( الجدولية عند درجتي حرية ) Fقيمة ) 

 ( 2.62(تساوي) 0.05داللة)
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 اإلستنتاجات والتوصيات 

 أوالً: اإلستنتاجات:  

من خالل نتائج الوصف اإلحصائي إن العينة عبرت عن إن الجامعة    إتضح   -1-1

ال تمارس دورها اإلقتصادي في تنمية المجتمع والبيئة بشكل يرتقي الى مكانتها  

في دورها  ناتج عن ضعف  وذلك  للمجتمع،  الهيكلية  البنية   مشاريع  إقتراح   في 

الجامعة   في  العلمي  البحث  مخرجات ،وابتعاد  المجتمع تنمية  في تسهم  اقتصادية 

 جديدة تسهم في حل مشكالت المجتمع.  منتجات  إنتاج  عن 

العينة    -2-1 إدراك  مستوى  إرتفاع  الى  النتائج  الجامعة  تشير  ممارسة  حول 

البيئة على  والمحافظة  البيئي  خالل    لدورها  المشاريع  من  بدعم  المادي  دورها 

الم في  السلبية  الظواهر  من  تقلل  التي  والعملية  و  العلمية   مساقات طرح  جتمع 

تعنى اإلكاديمية  اإلختصاصات  في  البيئية علمية  األبعاد  ضمن   للمجتمع  بتطوير 

 الجامعية.  المتطلبات 

إتضح من خالل نتائج الوصف اإلحصائي الى وجود إدراك جيد من قبل    -3-1

تحقيق   و  المعرفية  نحو رسالتها  الواضح  الجامعة وتوجهها  مقدرات  العينة حول 

 مية في المجتمع. أهدافها العل

العينة -1  -4 قبل  إدراك واضح من  الى  التحليل  اإلحصائي  نتائج  بدور    أشارت 

 على الجامعة المواطنة واالنتماء من خالل على حرص  قيم  ترسيخ الجامعة في  

الطلبة  ثقافة  نشر بين  العمل    وحثها   التكافل  في  اإلخالص  على  فيها  العاملين 

 طالبها تعزيزاً للهوية الوطنية.   لدى المواطنة روح  والتفاني،  وتنمية

بين   -5-1 إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  مستوى   إجابات  ال  عند  المبحوثين 

( مسؤوليتها      (   0.05داللة  ضوء  في  المجتمع  خدمة  في  الجامعة  حول 

 الجنس.  االجتماعية تعزى إلى متغير 

المبحوثين عند مستوى داللة   إجابات  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  -6-1

االجتماعية      (   0.05) مسؤوليتها  في ضوء  المجتمع  خدمة  في  الجامعة  حول 

 تعزى إلى متغير العمر. 
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المبحوثين عند مستوى داللة   إجابات  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  -7-1

الجامع     (   0.05) االجتماعية  حول  مسؤوليتها  في ضوء  المجتمع  خدمة  في  ة 

 تعزى إلى متغير المؤهل العلمي. 

بين   -8-1 إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  مستوى   إجابات  ال  عند  المبحوثين 

( مسؤوليتها      (   0.05داللة  ضوء  في  المجتمع  خدمة  في  الجامعة  حول 

 االجتماعية تعزى إلى متغير اللقب العلمي. 

 ثانيا ً:التوصيات:  

االجتماعية    -1-2 المسؤولية  بمجاالت  تهتم  الجامعة  في  متخصصة  دائرة  إنشاء 

تهتم   التي  و  الجامعة  في  وتفعيلها  تطبيقها  على  عمل     فرق    بتشكيل والعمل 

 حات والتوصيات ااالقتر تقديم  على  التدريسية تعمل الهيئة أعضاء  من متخصصة

، كما تقوم هذه الدائرة  المحلي المجتمع  لخدمة  الموجهة  واألنشطة  الخدمات  لتطوير 

بتنظيم ورش عمل ألعضاء الهيئة التدريسية والعاملين في الجامعة لتعزيز مفوم  

 المسؤولية اإلجتماعية. 

المحلي وتفعيل الشراكة بين الجامعة   والمجتمع  الجامعة  بين  عالقةال توطيد -2  -2

المادية   اإلمكانات  توفير  العمل على  الخاص وذلك من خالل  القطاع  ومؤسسات 

التركيز  ،و  المجتمع   في خدمة  الجامعة  دور  لدعم  الالزمة  تنفيذ   على  والبشرية 

 على  التركيز  المجتمع،و  وتنمية  خدمة  برنامج في الموجودة العامة  األهداف

 على  المجتمع، و العمل  ومشكالت  احتياجات  الذي يستهدف  النوعي  العلمي  البحث 

 المختلفة.  المجتمع واالستشارات لشرائح  الخدمات  تقديم زيادة

للجامعة، بحيث تحتوي على    -3-2 األكاديمية  الخطط والبرامج  النظر في  إعادة 

وربط   المجتمع،  بتطوير  تختص  علمية  بمشكالت  مساقات  العلمية  المساقات 

يعزز    المجتمع.  بما  والعالمية  االقليمية  للجامعات  الناجحة  التجارب  من  االستفادة 

 للجامعة االجتماعية المسؤولية
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 المصادر

 أوالً: المصادر العربية  

بدران) .1  ، دار  2006سنبل  ،الناشر  المستقبل"  وتحديات  العلى  "التعليم   )

 اإلسكندرية، الطبعة األولى.    الوفاء لدنيا الطباعة والنشر

  –في الجامعات العربية    (،المسؤولية اإلجتماعية   2012شاهين، محمد )   .2

مؤتمر   تحليلية،  وصفية  دراسة  أنموذجاً،  المفتوحة  القدس  جامعة 

 المسؤولية االجتماعية لمجامعات الفلسطينية، جامعة القدس المفتوحة. 

احمد) .3 ،رشدي  ورؤى  2004طلحة  الواقع  رصد  بين  الجامعي  ("التعليم 

 ولى.  التطوير" ،الناشر دار الفكر العربي، القاهرة، الطبعة اال 

("التعليم العالي والتنمية وجهة نظر نقدية  2011عبد الحي، رمزي احمد)  .4

والنشر،   الطباعة  لدنيا  الوفاء  دار  الناشر  مقارنة"،  دراسات  مع 

 اإلسكندرية، الطبعة األولى. 

( " دعوة لتطوير التعليم الجامعي " مجلة  1993عبد السالم عبد الغفار )  .5

جا  " الجامعي  التعليم  في  دراسات  تطوير  "  مركز   " شمس  عين  معة 

 التعليم الجامعي " القاهرة ، عالم الكتب. 

6.  (  ، األسعد  عام  2001عمر  حتى  العربية  الواقع    2000(الجامعات 

التصورات المستقبلية , المؤتمر العام السادس التحاد الجامعات العربية ,  

 .   2000التعليم الجامعي والعالي في الوطن العربي عام 

نصار،)  .7 الخاص:    (2000هبة  األعمال  لقطاع  االجتماعية  المسؤولية 

والمالية   االقتصادية  والدراسات  البحوث  مركز  استطالعية،  دراسة 

 . 14بجامعة القاهرة، العدد 
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  :ملخص البحث

الفيزياء   تحصيل  في  التنبؤي  النموذج  اثر  بمعرفة  الحالي  البحث  هدف  تحدد 

والتفكير المجرد لدى طالب الرابع العلمي، و تحدد البحث الحالي بطالب الرابع  

العلمي في المدارس اإلعدادية في تربية الديوانية ، و تم اختيار إعدادية  النهضة  

 ( منها  واختير  موز 52بشكل عشوائي  طالباً  )ج(  (  شعبة  هما  شعبتين  على  عين 

(  26( طالباً وتمثل المجموعة التجريبية وشعبة )ب( المكونة من ) 26مكونة من ) 

بالعمر والتحصيل السابق والذكاء   تمثل المجموعة الضابطة ، تم تكافؤهما  طالباً 

من   المكون  الفيزياء  تحصيل  اختبار  هي  البحث  أداتا  وكانت  المجرد.  والتفكير 

-t) واختبار التفكير المجرد وتم استخدام   نوع االختيار من متعدد،  ( فقرة من 40)

test)   اليجاد النتائج التي دلت على تفوق طالب المجموعة التجريبية على طالب

على   وبناء  المجرد،  والتفكير  الفيزياء  تحصيل  اختبار  في  الضابطة  المجموعة 

 .النتائج وضع الباحث عددا من التوصيات والمقترحات 

 : النموذج التنبؤي ، تحصيل الفيزياء ، التفكير المجرد   ات المفتاحية الكلم

التنبؤي في تحصيل الفيزياء والتفكير المجرد لدى طالب الصف  اثر  النموذج

 الرابع العلمي

 أ. م. د. مسلم محمد جاسم

 جامعة القادسية / كلية التربية للبنات

muslim.m.jasim@qu.edu.iq 
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Abstract 

The objective of the current research was determined by 

knowing the effect of the predictive model on the 

achievement of physics and abstract thinking among the 

fourth scientific students, and the current research was 

determined by the fourth scientific students in middle 

schools in the education of Al-Diwaniyah. (C) consisted 

of (26) students representing the experimental group, 

and Division (B) consisting of (26) students representing 

the control group, they were equalized by age, previous 

achievement, intelligence and abstract thinking. The two 

research tools were the physics achievement test 

consisting of (40) items of the multiple choice type, and 

the abstract thinking test. The (t-test) was used to find 

the results that indicated the superiority of the 

experimental group students over the control group 

students in the physics achievement test and abstract 

thinking. On the results, the researcher put a number of 

recommendations and suggestions . 
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 : مشكـلة البحث 

مادة الفيزياء من المواد العلمية المهمة التي تحتوي على الكثير من المفاهيم التي  

تعلمها   الطلبة و  قبل  لفهمها من  ايضاح وتقريب  إلى  يصعب فهمها وهي بحاجة 

منهج   محتوى  في  المتضمنة  العقلية  العمليات  كما   ، العامة  حياتهم  في  وتوظيفها 

ال العمليات  أنواعها من  بمختلف  تطبيق و تحليل  الفيزياء  المتعلمين من  تي تمكن 

كبيرة   بقاعدة  الفيزياء  ,وتتميز  العليا  التفكير  وتنمية مهارات  المعلومات  وتركيب 

من المعلومات والبيانات وتتناول دراسة الطبيعة وعالقتها النظرية الذي يزيد من  

تطوير   في  التربوي  دورهم  اداء  من  المدرسون  يتمكن  ولكي   ، المادة  هذه  تعقيد 

المحتوى   طريق  عن  واالتجاهات  والمهارات  بالمعرفة  وتزويدهم  المتعلمين 

هذا   قيام  إلى  دعت  التي  األسباب  ومن  ونماذجه،  التدريس  وطرائق  الدراسي 

البحث هي مالحظة الباحث من خالل خبرته في التدريس ولسنوات عديدة وسؤال  

لتفكير المجرد ،  الزمالء ، الحظ ضعفاً في التحصيل لدى طالب الرابع العلمي وا

و قد يرجع الى طريقة التدريس المستخدمة ، لذا أصبح لزاما مواكبة المستحدثات  

توظيف اإلمكانيات   العالمية ، و وجوب  التطورات  يالئم  بما  التدريس  في مجال 

العقلية لتحقيق أقصى اثر  ممكن ، كما يمكن اإلفادة من المعرفة في االستنتاجات  

يط  ومواجهة المواقف الصعبة  وما شابه ذلك  وذلك يتم  وابتداع األفكار والتخط

للتــثــبــت   التنبؤي  النموذج  ومنها  الحديثة  التدريس  ونماذج  نماذج   طريق  عن 

الفيزياء  ، وبهذا تتضح مشكلة   اثر هذا النموذج في تحصيل  تــجــريــبــيــا من 
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ا لفيزياء والتفكير  البحث في السؤال اآلتي: ما اثر  النموذج التنبؤي في تحصيل 

  المجرد لدى طالب الصف الرابع العلمي  ؟

 :  أهمية البحث

  : يمكن اجمال أهمية البحث باآلتي 

  .  اول دراسة محلية تناول النموذج التنبؤي مع متغير تحصيل الفيزياء -1

 بحدود اطالع الباحث. 

 النموذج التنبؤي فمن الممكن أن يطور اداء المدرسين  أذا ثبتت اثر  -2

يمكن االستفادة مما توصلت اليه الدراسة وتنفيذها في برامج اعداد  -3

 .المدرسين

بناء اختبار في تحصيل الفيزياء للصف الرابع العلمي يساعد مدرسي   -4

 .الفيزياء للمرحلة في تقويم طالبهم 

تدريس غير تقليدي قد يساعد  من الممكن تزويد مدرسي الفيزياء بنموذج   -5

  .في تنمية تحصيل الفيزياء لدى طلبتهم

إمكانية استفادة الباحثين من أداة الختبار قدرات المتعلمين في التفكير    -6

 المجرد 

قد يفيد هذا البحث واضعي المناهج الدراسية والعاملين على تطويرها   -7

وبالتالي يتم التركيز على  بحيث يتم التأكيد على مهارات التفكير المجرد  

 .تطويرها وتنميتها لدى الطلبة في هذه المرحلة الدراسية
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 هدف البحث 

يهدف البحث إلى تقصي اثر  النموذج التنبؤي في تحصيل الفيزياء والتفكير  

 .المجرد لدى طالب الصف الرابع العلمي 

  فرضيتا البحث

  :للتحقق من هدف البحث تم صيغة الفرضيتين الصفريتين

( بين متوسطي درجات  0.05ال يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى داللة )-

 . طالب المجموعتين التجريبية و الضابطة في اختبار تحصيل الفيزياء

( بين متوسطي درجات  0.05ال يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى داللة )-

 .  طالب المجموعتين التجريبية و الضابطة في اختبار التفكير المجرد 

  حدود البحث

 :يقتصر البحث الحالي على

طالب الصف الرابع االعدادي في المدارس اإلعدادية النهارية الحكومية   -1

 (. 2021-2020في مركز محافظة الديوانية للعام الدراسي ) 

اربعة فصول للكورس األول من كتاب الفيزياء للصف الرابع العلمي    -2

(،  2014( ، تأليف محمد ، قاسم عزيز وآخرون ) 4،  3،  2،  1الفصول) 
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، المديرية العامة للمناهج ، وزارة التربية ، جمهورية العراق،  4ط 

 .بغداد 

   تعريف المصطلحات

  : : عرفه  النموذج التنبؤي

) 2010 Campbell ,د نماذج ما وراء المعرفة والتي تؤكدعلى التفكير  ( : اح

 (133 , التنبؤي و تلخيص الموضوع ، وتطبيق المعلومات في مواقف حياتية". 

 2010( Campbell ,  

 (Macfadyen,2019)  التلخيص  –نموذج فوق معرفي يعتمد التنبؤ–  

 االستنتاج 

 . (Macfadyen,2019,591)                                                   

 : : وعرفه  التفكير المجرد  

 (Tumer, 2008)القابلية على التعامل مع االفكار المجردة والتعميمات   بأنه

 , Tumer, 2008)     من اجل التنبؤ والتخطيط والوصول إلى االستنتاجات   

23) 
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 جوانب نظرية 

 النموذج التنبؤي

من نماذج  ما وراء المعرفية في فهم النصوص المقروءة، و يؤكد هذا النموذج    

المتعل  لدى  التنبؤي  التفكير  ،  على  الموضوع  تلخيص  على  القدرة  وتنمية  م  

قد   التي  اليومية  المهام  مواجهة  في  منها  واالستفادة  الجديدة  المعلومات  وتطبيق 

  (Polikar,2008 ,33)يتعرض لها المتعلم في مواقف حياته .  

 خطوات النموذج  التنبؤي 

  التنبؤ  اذ يقوم المتعلمين بالتنبؤ عما فهموه من الموقف التعليمي -

 . التلخيص   يلخص المتعلمون األفكار والمعلومات التي توصلوا اليها -

 . االستنتاج ويتم فيه التوصل الى نتائج حول ما قاموا بتلخيصه -

, 144)                                                     2010( Campbell , 

 التفكير المجرد  

ذكر جان بياجيه في نظريته عن التطور المعرفي أن هناك أربع مراحل يمر بها  

كل فرد ،  والمرحلة الرابعة واألخيرة من التطور المعرفي تسمى مرحلة التفكير  

عاًما وتستمر حتى مرحلة البلوغ ،    12المجرد ، و تحدث هذه العملية في حوالي  

يًدا. يمكن لمن هم في هذه المرحلة  وهنا تصبح مهارات التفكير متقدمة وأكثر تعق 
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إلى   للتوصل  المنطق  استخدام  ويمكنهم  والنظرية  المجردة  المفاهيم  في  التفكير 

االستنتاجي   والتفكير  المنطقي  التفكير  مهارات  تطوير  ويتم   ، للمشكالت  حلول 

  .والتخطيط المنهجي خالل هذا الوقت 

المعرفي وذكر ان هناك  وأجرى جان بياجيه اختبارات لدعم نظريته في التطور  

 , Tumer, 2008) .شكلين من التفكير هما التفكير المادي و التفكير المجرد  

16) 

 اشكال التفكير لدى بياجيه 

 : وضع بياجيه اربعة اشكال للتفكير في التطور المعرفي هي

التفكير االستنتاجي : هذا له عالقة بالقدرة على التفكير بمصطلحات أوسع. يمكن  -

المنطق    لألطفال باستخدام  للمشكالت  حلول  إلى  التوصل  المرحلة  هذه  في 

 .والمبادئ العامة و هذه المهارة مفيدة في العلوم والرياضيات 

 .حل المشكالت : هو القدرة على التخطيط لنهج فعال ومنطقي لحل مشكلة ما-

االفتراضي   - االستنتاجي  لو    -التفكير  ماذا  في  العمر  هذا  في  األطفال  يفكر 

 .اولون صياغة حلول مختلفة لحلهاويح 

- : المجرد  ،والنتائج    التفكير  المجردة  األفكار  في  التفكير  على  بالقدرة  عالقة  له 

المحتملة ، والتي تشمل أفكاًرا خارجة عن المألوف لحل المشكالت، هذه المهارة  

 .مفيدة للتنبؤ وللتخطيط طويل المدى
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 التفكير المجرد 

الذي   المكان  تخيل  األطفال  من  بياجيه  طلب   ، المجرد  التفكير  حول  تجربة  في 

واحدة    يريدون لديهم  كان  إذا  ثالثة  عين  إنهم  -وضع  سنًا  األصغر  األطفال  قال 

المتخيلة في منتصف جبينهم ، وكان األطفال األكبر سنًا   الثالثة  العين  سيضعون 

قادرين على ابتكار مجموعة متنوعة من األفكار اإلبداعية حول مكان وضع هذه  

 .لها استخدام العين العين االفتراضية والطرق المختلفة التي يمكن من خال

النظر   في  مفيدة  اليد  منتصف  في  الموجودة  العين  تكون  قد   ، المثال  سبيل  على 

في   مفيدة  المرء  في مؤخرة رأس  الموجودة  العين  تكون  أن  يمكن  الزوايا.  حول 

المجرد   التفكير  استخدام  اإلبداعية  األفكار  وتمثل  الخلف  في  يحدث  ما  رؤية 

 .مهمان للتفكير المجرد واالفتراضي ، وكالهما مؤشران 

Bill & Melinda ,2010 ,68) ) 

 منهجية البحث واجراءاته 

 :وتضمنت االتي 

 منهج البحث 

استخدم الباحث المنهج التجريبي واختار التصميم التجريبي ذا المجموعتين  

التجريبية التي تدرس مادة الفصول االربعة من الكورس االول وفق النموذج  

 .طة التي تدرس نفس المادة بالطريقة المعتادة التنبؤي والمجموعة الضاب
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 :  مجتمع البحث 

تكون المجتمع من طالب الصف الرابع العلمي في المدارس اإلعدادية النهارية  

 (. 2021-2020الحكومية في مركز محافظة الديوانية للعام الدراسي ) 

 :  عينة البحث

(  5)النهضة  ( من بين المدارس فيها )   اختار الباحث عشوائياً )بالقرعة( ،إعدادية 

شعب للصف الرابع العلمي، واختارا منها شعبتين بالتعيين العشوائي لتمثل شعبة  

)ج( المجموعة التجريبية وشعبة )ب( المجموعة الضابطة ، وقد بلغ عدد طالب  

( طالبا للمجموعة  26( طالبا للمجموعة التجريبية و) 26( طالبا ) 52عينة البحث )

 .طة الضاب

 تكافؤ المجموعتين 

أجريت عملية التكافؤ بين المجموعتين في العمر و التحصيل السابق و الذكاء  

  . والتفكير المجرد 

  إعداد متطلبات البحث 

للصف   -1 المقرر  الفيزياء  كتاب  من  فصول  بأربعة  الدراسية  المادة  تعيين 

 .الرابع العلمي 

وكياً وفق تصنيف  ( هدفا سل 94صياغة االهداف السلوكية :صاغ الباحث )  -2

  ، تحليل  تطبيق،  استيعاب،  )تذكر،  للمستويات  المعرفي  للمجال  بلوم 
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على   اجمعوا  الذين  المحكمين  على  وعرضت   ، تقويم(  تركيب، 

 .صالحيتها

التدريسية  -3 الخطط  ) : إعداد  الباحث  )60اعد   ، خطة  لكل  30(  خطة   )

 . مجموعة وعرضت على المحكمين للتاكد من صالحيتها 

 البحثأداتا 

 :  اختبار تحصيل الفيزياء 

الهدف من االختبار: التعرف على تحصيل الفيزياء  لدى طالب الصف   -1

 )الرابع العلمي )عينة البحث 

( فقرة اختيار من متعددة  40صياغة فقرات اختبار تحصيل الفيزياء  )  -2

 .الخيارات بثالثة بدائل واحد منها صحيح 

تعليمات اإلجابة عن االختبار :صاغ الباحث تعليمات اإلجابة عن فقرات   -3

 .االختبار ومثاال توضيحياً عن كيفية اإلجابة 

فحص االختبار: ويتم بمنح درجة )واحدة( لإلجابة الصحيحة و)صفرا(   -4

لإلجابة الخطأ والمتروكة والفقرات التي تحمل أكثر من اختيار واحد  

 ( 40( والدرجة العليا )وكانت الدرجة الدنيا )صفر

 : التطبيق االستطالعي لالختبار

طالبا للتأكد من وضوح تعليمات   30تم تطبيق اختبار تحصيل الفيزياء  اوليا على  

االختبار وفقراته ، وتحديد الوقت المناسب والحظ الباحث إن تعليمات اإلجابة  
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( دقيقة ، من ثم  50وفقرات االختبار كانت واضحة وتم تحديد الوقت لالختبار )

( طالب ثم قدرت  100لعدد )( طالبا ليتم ا70طبق على عينة مكونة من ) 

لكل   %27الدرجات ورتبت تنازليا وتم تحديد المجموعتين العليا والدنيا بنسبة 

( لجميع  0.61  –0.44مجموعة ووجد أن معامل صعوبة الفقرات يتراوح بين )

(  وتم  0.74 –0.42فقرات اختبار تحصيل الفيزياء ، ومعامل التمييز بين )

لفقرات اختبار تحصيل الفيزياء  وكانت جميع القيم   حساب فعالية البدائل الخاطئة 

 .سالبة

 :ثبات االختبار • 

 (. 0.82تم حساب الثبات بمعامل الفا كرونباخ الذي كانت قيمته )

 اختبار التفكير المجرد 

( وتم عرضه على مجموعة    2020تبنى الباحث اختبار التفكير المجرد )هادي ،  

 فقرة  36مهارات حسب تعريف بياجيه و  4من المحكمين ، وتكون االختبار من  

تطبيق التجربة واالختبارين : طبق الباحث التجربة بعد اجراء التكافؤ بين  .

مجموعتي البحث. وباشر بتدريس مجموعتي البحث وفق الخطط الدراسية المعدة  

وبعد االنتهاء من تجربة البحث طبق الباحث اختبار تحصيل الفيزياء ، بعد إن تم  

ب وأخبارهم بموعد االمتحان ثم طبق اختبار التفكير المجرد في اليوم  تهيئة الطال

 . التالي
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  عـرض النتائج

للبحث التي نصت على أنه )ال يوجد   للتحقق من الفرضية الصفرية االولى-1

فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات طالب المجموعتين التجريبية   

لعينتين   t-test في اختبار تحصيل الفيزياء ( ، استعمل الباحث  والضابطة

 ( . 1مستقلتين وكانت النتائج كما في جدول )

 الختبار تحصيل الفيزياء  t-test ( نتائج1جدول ) 

 .N Mean       Std المجموعة 

Deviation 

T Sig 

          0.00394158 3.0229 4.64311 21.9615 26 تجريبية  

 2.46077 18.8462 26 ضابطة 

 

وهي دالة إحصائيا   t-test =((3.0229 ( نجد إن 1من مالحظة جدول ) 

 .. ولصالح المجموعة التجريبية لذلك تم رفض الفرضية الصفرية 

للبحث التي تنص على أنه )ال يوجد   وللتحقق من الفرضية الصفرية الثانية-2

فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات طالب المجموعتين التجريبية و  

لعينتين مستقلتين   t-test الضابطة في اختبار التفكير المجرد ( ، استعمل الباحث 

 ( 2وكانت النتائج كما في جدول )
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 الختبار تحصيل الفيزياء  t-test ( نتائج2جدول ) 

 .N Mean       Std ة المجموع

Deviation 

t Sig 

       7.846 2.86007 24.5000 26 تجريبية  

 2.68672 18.4615 26 ضابطة  0.000

 

 ( جدول  مالحظة  قيمة 2من  إن  نجد   ) t-test =(7.84)  إحصائيا دالة    وهي 

 . ولصالح المجموعة التجريبية لذلك تم رفض الفرضية الصفرية 

 تفسير النتائج 

استخدام المجموعة التجريبية لخطوات النموذج التنبؤي قد مكن الطالب من  ان   *

بعضها   المحتوى  عناصر  وربط   ، يتعلمونه  الذي  المعرفي  للمحتوى  اعمق  فهم 

ببعض فضالً عن ان هذا يجعل المتعلم   مستقالً في تفكيره وتحرره من التبعية  

اوسع   مجاالت  الى  واالنطالق  الذات  حول  الضيق  تشجيع  والتمحور  خالل  من 

 .التنبؤ والبحث وعدم التسليم بالحقائق من دون تحر عنها أو استكشافها 

ان استخدام نماذج حديثة في التدريس ومنها النموذج التنبؤي ادى الى رفع الثقة   *

انماط   ممارسة  على  وتشجيعهم  الطالب  لدى  الفيزياء  تحصيل  وتنمية  بالنفس 

  .التفكير المجرد 
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يزياء استخدام نماذج حديثة في التدريس بحيث تعطي دوراً  يتطلب تحصيل الف *

للطالب وتركز على فاعلتيه في عملية التعلم ويكون دور المدرس ميسراً   اساسياً 

 .ومنظماً لعملية التعلم وهذا ما يتفق مع النموذج التنبؤي

ان استخدام النموذج التنبؤي في تدريس الفيزياء ذو اثر فعال في زيادة تحصيل   *

 .لفيزياء والتفكير المجرد لدى الطالب كطريقة جديدة مقارنة بالطريقة االعتيادية ا

اعضاء   * من  لكل عضو  المشاركة  فرصة  اتاحت  التنبؤي  النموذج  استخدام  ان 

في   المنخفض  التحصيل  ذات  وخاصة   ، المتجانسة  غير  التعاونية  المجموعات 

اح وقللت من خجلهم وزادت  التعبير عن افكارهم وآرائهم ومقترحاتهم بحرية وانفت

في   وعززت  لديهم  الخبرات  تبادل  فرص  من  وزاد   ، عملهم  تجاه  حماسهم  من 

 .  الوقت ذاته من فرص التفكير المجرد وتحصيل الفيزياء 

  االستنتاجات

والتفكير المجرد لطالب الصف     هناك اثر للنموذج التنبؤي في تحصيل الفيزياء 

 .الرابع العلمي 

  التوصيات

ضرورة استعمال النموذج التنبؤي في تدريس المواد المختلفة السيما   -1

 . المواد العلمية
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اقامة ورش عمل وندوات ودورات لتدريب المدرسين على استخدام   -2

  . النموذج التنبؤي

 . اهتمام المدرسين بالتدريس بالنموذج التنبؤي في تدريس مادة الفيزياء -3

  المقترحات

  :استكماال للبحث الحالي يقترح الباحث إجراء

دراسة اثر النموذج التنبؤي في مواد دراسية أخرى ولمراحل دراسية   -1

  . مختلفة في متغير التحصيل 

 اء المعرفة.دراسة اثر النموذج التنبؤي في متغير مهارات ما ور -2
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Summary  

Literature can be defined as the huge vest that includes 

all literary works like (poetry, prose, fiction, and drama) 

this definition depends on the prototype and includes 

careful use of language and is written in a literary genre. 

Goksen (2015) argues that literature intertwines with 

philosophy, history, sociology, and psychology. 

Language is used in literary works as a medium of 

expression to interpret man, culture, and existence. The 

main objective of this paper is to explain literature and its 

relationship with psychology. Precisely, this paper 

examines literature in terms of its multiple structures, 

and looks at psychology both in general and with a focus 

on human personality and existence which have been 

studied by writers, artists, psychologist and 

philosophers. Some ambiguous motives and 
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unfathomable notions have been associated with literary 

productions. The current study attempts to show a 

strong relationship between literature and psychology by 

means of psychological terms such as psychoanalysis, 

catharsis, and human behavior.  

 الخالصة:

مثل   االدبية  االعمال  كل  يتضمن  الذي  الواسع  الوعاء  بانه  االدب  تعريف  يمكن 

النثر, الرواية والمسرحية( وهذا التعريف يعتمد على نوع والذي يتضمن    الشعر,

يؤكد ان    2015االستعمال الدقيق للغة وكذيلك مكتوبا بلغة الجنس االدبي. :وسكن  

فان   وعليه  النفس  وعلم  االجتماع  وعلم  والتاريخ  الفلسفة  مع  توئمة  هو  االدب 

و للتعبير  كوسيلة  االدبي  العمل  في  اللغة  الثقافة  استعمال   , لالنسان  ترجمة 

علم   مع  وعالفته  االدب  لبيان  الدراسة  هذه  من  االساسي  الهدف  ان  والوجود. 

نواحي   من  االدب  مفهوم  توضيح  الى  الدراسة  هذه  هدفت  فقد  وبالتحديد  النفس 

العلوم   النفس والتركيز على االنسان كونه محور هذه  النظر الى علم  متعددة مع 

ووجو شخصيته  على  ركزت  وعلماء  وقد  والفنانون  الكتاب  عنها  كتب  والتي  ده 

تدرك   ان  التي اليمكن  الغامضة  الدوافع  لنا بعض  والفالسفة كما وضحوا  النفس 

عند ارتباطها بالمنتوج االدبي وعليه فان هذه الدراسة حاولت بيان العالقة القوية  

التحليل   نظرية  مثل  النفسية  المصطلحات  خالل  من  واالدب  النفس  علم  بين 

 نفسي, والهدوء النفساني وسلوك االنسان. ال

المفتاحية سلوك  الكلمات  النفسي,  التحليل  نظرية  فريد,  النفس,  علم   , أألدب   :

 االنسان.  
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1-    Introduction  

1-1 Literature and Psychology 

Psychoanalysis is one of the new theories that is used in 

literature. This theory is regarded as the dynamic of 

personality that enables psychologists to achieve their 

aims. Psychoanalysis has been one of the most modern 

theories that are used in the interpretative analysis 

(Hossain, 2017). 

According to Michaud, Stephane,( 2015), 

psychoanalysis as a discipline deals with psychic life 

and is targeted at curing diseases of the soul. The 

founder Sigmund Freud (1865-1939) explored it as a 

science of mind. Psychoanalysis is not only a branch of 

psychology or medicine; it is useful for understanding 

culture, philosophy, and religion. Freud was a great 

reader and had a deep sense of language. S. Freud 

ensured that the cases in his clinic were read like 

novels. His works suggest how his liberty and rigor, 

which can be attributed to his interest in literature. 

Dastmard et al. (2012) shows that the relationship 

between literature and psychology is a bilateral one. 

Man's soul makes literature and literature nourish man's 

soul. Both psychology and literature pay great attention 

to feelings, fancy, thoughts, and soul. Golban (2008) 
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notes that the 20th century has witnessed Freud's works 

and the interests in the human mind and psyche. After 

World War II, the internment of Freudianism came to be 

shown by objects relations. Lacan in attempt to interpret 

his own theory Psychanalytic theory in a structuralism 

means affected by Strauss. Omar, (2014) in his study 

titled Interdisciplinary Capabilities of the study of 

literature saying that psychology based on the author 

and the literary works to observe them from a new 

perspective. Psychological works in literature go back to 

Samuel Richardson in "Pamela" and L. Sterne in "The 

Life of Trist Ram Shandy".  

1-2 Connection between Literature and Psychology  

Aristotle was the first person who designed a theory of 

"Kartasys" (psychological or mental purification) as a 

pseudo-relationship between psychology and literature 

(Farzaneh & Salehi, 2012). Among the literary 

"Abdalqahr Jarjani" (d. 471 AH.). Before him "Abu Hilal 

Asgari" (d. 395 AH.) mentioning the psychological 

impact for the interpretation of literary works, what will 

change is the manifestations of human life while its roots 

are fixed, writer and literary views and from 

psychologists from another corner to see human life. 
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Emir (2016) argues that psychological elements will 

always be found in literature as long as man remains the 

theme of the literary works. Literature psychology 

discusses every aspect we want to know about literature 

since literature is a result of the human mind. According 

to Jung (Freud, Jung, and Adler, 1981, p.53), it since 

psychology explores the human mental process, it will 

also provide an insight into literature because the human 

mind is the main foundation of all arts and sciences. 

Abrams 1912-2015) distinguishes the four major 

elements of literature: the text, its author, the theme and 

the reader. Das (2014) discusses a psychoanalytical 

study of folktale as a kind of literary works and literature. 

A psychoanalytical study of literature may be considered 

as an essential. Through different kinds of characters, a 

society reduces its anxiety and tension because these 

result from unrealized hopes and wishes. Each nation or 

society has its own values and norms which is 

fundamental for its people to follow. Because of social 

domination, the members of the society cannot achieve 

their hopes and desires. These are the product of the 

human mind. People find pleasure in it because it 

satisfies their wishes. This study of literature in the light 

of psychoanalytical theory is important and useful for 

understanding social problems and human behavior. At 
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the same time other sociological and psychological 

approaches used in the analysis of literature.  

1-2 Objectives  

1- To highlight the importance of psychological sights of 

the characters and incidents of the literary work. 

2- To illustrate the inner workings of the human mind 

through all the characters. 

3-To show the role of psychology by helping us to 

explore the inner conflicts of the characters. 

1-3 Methodology  

The current study has relied on previous studies. 

Secondary data have been taken from books, published 

papers, and journals.  

2-1 Essence of Psychology 

The word psychoanalysis has two interpreted meanings. 

First, in Freudian psychoanalytical theory, it is defined as 

a new approach to analyze and treat abnormal and adult 

behavior. The novelty of Sigmund Freud's approach was 

in identifying that neurotic behavior is not meaningless 

but goal-oriented. The purpose behind that is called 

"abnormal" behavioral patterns, the analyst followed a 
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method for studying behavior as an informative, without 

ignoring the psychological aspects (Quigley, 2009). 

Secondly, psychoanalysis means the theories of the 

human mind and its complexities. It goes into the depth 

of the unconscious mind. Psychoanalytical is known as 

depth psychology (Chauhan 1978: 44).  

2-2 The Areas of Psychology 

According to Loevinger (1966) in his essay "Three 

principles for A Psychoanalytic Psychology" these 

principles are found, implicitly or explicitly in the writings 

of many writers but publically and originally in Freud's 

writings. These principles are the principle of the 

dynamic unconscious that affects behavior; the principle 

of the plasticity of interpersonal drives that aggression 

and sex are physically found since they can be 

socialized; and the principle of mastery through voice 

reversal that man must do what one has suffered.  

The three principles presented by psychoanalytic. The 

principle of the dynamic unconscious is clearly shown in 

the studies on Hysteria (Breuer & Freud, 1895). The 

principle of the plasticity of the interpersonal drives has 

participated in the stress on sexual etiology. The 

principle of the plasticity of interpersonal drives has 

survived radical change. The mastery principle has 
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different meanings in psychoanalysis. The first meaning 

as Freud describes it relates to the anal stage in the 

sexual development of infants. On the other level, it is 

the level of fantasy which is found in fantastic scenarios 

constructed beating. 

2-3 Sigmund Freud and his Impact as a thinker and 

theorist  

Hartmann, U. (2009). Sigmund Freud as one the 

thinkers and theorists. Many of his concepts and 

theories are relevant in medicine and Modern Literature. 

Most of his theories prove that Freud was an extremely 

gifted observer of human behavior. He discusses many 

cases, including sexual dysfunctions, and proves that 

they are not isolated phenomena but have their roots in 

interpersonal conflicts. 

Freud, as the founder of psychoanalysis contributed new 

concepts which have an influence on literature, 

philosophy, and arts. However, Freud's theories and 

strategies also appeared difficult to understand or 

lacking in practical relevance. Freud claimed that all 

humans are born with the need of certain instincts. A 

person has a natural tendency to meet his/her needs for 

food, shelter, and warmth. To achieve the needs is both 

practical and a source of pleasure which Sigmund Freud 
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points out to as "Sexual". This stage is divided by Freud 

into three stages: the oral stage, the anal stage, and the 

phallic stage. Freud also was a highly entertaining and 

talented writer, and provided the reader an opportunity 

to learn that the importance of history is interwoven 

deeply in our life especially in our interpersonal 

experiences. More than 100 years later, Freud's 

publications (like "Studies in Hysteria" and " The 

Interpretation of Dreams") are still studied in all fields of 

knowledge; however, literature takes the greater area of 

these studies since it shows information while 

psychology tries to find causes and effects. 

3-3 Psychoanalytical study of Sin and Guilt in 

Nathanial Hawthorne's The Scarlet Letter. 

 Lei N. (2015). Dimmesdale is one of the main 

characters in Hawthorne's novel "The Scarlet Letter", the 

surname of a clergyman to whom Hawthorne puts much 

attention. The description of this man's psychological 

conflict gives us a reveal into the dilemma and conflict in 

human lives, as well as the writer's attitudes towards 

puritans. The writer tries to give his readers a clear 

picture about the hidden sinner is in this strange love 

affair. Rowshanzamir (2014) opines that Hawthorne 
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depicts themes of sin in all his literary works, a theme 

which had included the 17th century Puritans.  

Georgieva M. (2009) in her article "The Burden of Secret 

Sin" suggest that Hawthorne's novel summarized some 

of the most important sins in his works in the form of bad 

omen and curse on the generations. Again Georgieva 

believed that Nathanial Hawthorne in most of his 

romance fiction referred to Adam's and Eve's expulsion 

from Eden as the consequence of eating from the 

forbidden tree. In spite of human punishment, 

Hawthorne believes that people still committed sins. 

Strong, T. (2017) stated that the unforgivable sin 

committed by humans removes him from human society 

even the attempt to do so. Nathanial Hawthorne does 

not flee from them but to reorient our acceptance 

towards them. The scaffold or pillory motivates 

Dimmesdale to seek forgiveness for his sin. Shahal, M. 

B. (1996). In his study about the sin in The Scarlet Letter 

mentions that the sin Hester had committed about a year 

before the writing of the novel. The plot and the title are 

derived from sin adultery that is prohibited. They are 

regarded by the Puritans as punishable by death. 

Dimmesdale pushes himself slowly in the third chapter 

of the novel to the confession of his sin and approaches 

the scaffold to stand between Hester and the daughter 
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(Pearl). Although he delayed his confession, he 

achieved victory over himself. Everybody who lives in 

Puritan society has to yield and the natural behavior is 

decided by the religious criterion of the society. Hester 

becomes stronger and learns from her sin. The result is 

to accept her punishment, but because of her faith, she 

does not stop in the middle of her duty. She wants to 

give a lesson to the Puritan society through her lover, 

Dimmesdale, on how to face reality with faith and self-

preservation. Hester's job was not as easy as some 

people imagine; Dimmesdale lacks the courage because 

of love to life leads him to torture and destroys himself 

and becomes the victim of society and his sin. These 

issues dominated his mind and thinking. His weak will 

struggled with his strong Puritan conscience. 

3-3.1 The Language of the Novel  

Tabari, B. H., & Mohammadi, M. J. (2013) discuss the 

importance of language in Hawthorne's fiction, as the 

best means of communication. The writer uses a special 

strategy which is the archaic language of the novel. He 

uses language as a way of setting the historical context 

of the events in the novel. He went beyond the language 

of the 16th century. He intended to criticize the thought 

of people of colonies. Sometimes he uses the language 
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from the Bible and that was clear in the novel when 

someone answers Chillingworth's question. Chillingworth 

directs a question to Hester asking her about what she 

has committed: 

'Of a true friend, that matter remaineth a riddle; and the 

Daniel 

Who shall expound it yet a-wanting; answered the 

townsman. 

Madam Hester absolutely refuseth to speak, and the 

magistrates 

Have laid their heads together in vain. Per-adventure the 

guilty one 

Stands looking on at this sad spectacle, unknown of 

man, and 

Forgetting that God sees him'.(62)  

According to Fadlilah, L. (2018), the figurative language 

used in the Scarlet Letter novel connects every symbol 

to its character. This connection is achieved through 

personification simile, metaphor, and allusion. The writer 

wanted to pass a message through the use of figurative 

language. This language can be recommended in 

teaching linguistics and literature. Figurative language 
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brings pleasure to the readers of the novel or any literary 

work. According to Lasseter, J. M. (1990), the most 

wonderful merit of the style is to make the language 

dissolve into the thoughts. Thus, Hawthorne's style was 

plain compared with other American writers. His style is 

associated with Steel, Johnson, and Addison. An 

examination of Hawthorne's style reveals discussion in 

the form of imagery and symbols. about it also shows 

the contending powers in the 19th-century cultural 

matrix. 

3-4 Conclusion  

Literature and psychology have a mutual relation in the 

sense that the psychology of the unconscious can be 

called literature. Their relationship epitomized a process 

that Sigmund Freud to theorize under the term of 

transfer. Psychology as culture free and literature as 

culture-bound. This view comes from the idea that 

psychology is a science that it engaged in the 

exploration of things through the use of objectives. 

Another issue is that literature displays things and 

psychology attempts to study these things by dealing 

with them in the actual world. Many complicated ideas 

and thoughts of psychology, ambiguous motives, kinds 

of characters have been the subject of literary 
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productions. For instance, a man and his wishes and 

desires were the principal subjects in literary works, 

preceded by psychology in their dealing. It is worth 

remembering that artistic and literary works enable 

individuals to distinguish between various personalities 

and motivate them to understand the meaning of life and 

existence. These are explained as psychology and point 

to the overlap between psychology and literature 

showing that both of them deal with human beings. Both 

literature and psychology concentrate on human 

behavior. Psychology tries to analyse the history of man 

through information introduced by literature. 
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Abstract 

The paper is noteworthy on the specific count that it not 

only traces the scope, nature and extent of globalization, 

but also aims to examine the impact and implications of 

globalization on human rights. The paper advances a 

critical examination of the established and emerging 

global economic, social and political processes on 

human rights concerns, keeping in mind State 

Obligations to respect and ensure human rights. The 

paper guides the reader through both challenges and 

opportunities created by globalization. Cautioning on the 

sprawling effects of economic globalization and 

deregulation, the paper highlights the inescapable 

obligation of State Parties to protect and ensure human 

rights. States, while affected by economic globalization, 

need to weigh the consequences of e.g. trade 
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liberalization against potential adverse effects to human 

rights and, at times, being more circumspect in order to 

guarantee human rights in a more globalized 

environment. The analysis of the paper, which evaluates 

globalization in terms of economic as well as socio-

political dimensions, brings to the forefront a series of 

novel issues amongst which is the challenge posed to 

politically unstable societies in dealing with pressures 

and tensions between different social groups. Finally, 

the paper also leaves the reader to ponder the cultural 

and ecological dimensions of globalization and how 

these will affect State Obligations. 

Keywords: Globalization, Human Rights, State, State 

Obligation, Social Groups 

 خالصة

في أنها ال تقتصر على    ةظة حول التهم المحدد المتمثل هذه الورقة جديرة بالمالح

تأثير   دراسة  إلى  أيًضا  تهدف  ولكنها   ، العولمة  ومدى  وطبيعة  نطاق  تتبع 

للعمليات   نقديًا  فحًصا  الورقة  تقدم  اإلنسان.  حقوق  على  العولمة  وانعكاسات 

الشواغ بشأن  والناشئة  الراسخة  العالمية  والسياسية  واالجتماعية  ل  االقتصادية 

اإلنسان   حقوق  باحترام  الدولة  التزامات  مراعاة  مع   ، اإلنسان  بحقوق  المتعلقة 

وكفالتها. ترشد الورقة القارئ من خالل التحديات والفرص التي خلقتها العولمة.  

  ، القيود  وإلغاء  االقتصادية  للعولمة  األطراف  المترامية  اآلثار  بشأن  تحذير  في 

الذ  االلتزام  على  الضوء  الورقة  لحماية  تسلط  األطراف  للدول  منه  مفر  ال  ي 

وضمان حقوق اإلنسان. على الدول ، رغم تأثرها بالعولمة االقتصادية ، أن تزن  
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  ، اإلنسان  حقوق  على  المحتملة  السلبية  اآلثار  التجارة ضد  تحرير  مثل  عواقب 

وفي بعض األحيان ، توخي مزيد من الحذر لضمان حقوق اإلنسان في بيئة أكثر  

ت إن  االقتصادية  عولمة.  األبعاد  حيث  من  العولمة  يقيم  الذي   ، الورقة  حليل 

واالجتماعية والسياسية ، يبرز سلسلة من القضايا الجديدة من بينها التحدي الذي  

يواجه المجتمعات غير المستقرة سياسيًا في التعامل مع الضغوط والتوترات بين  

أيضً  الورقة  تترك   ، أخيًرا   . االجتماعية.  الفئات  في  مختلف  التفكير  للقارئ  ا 

 .األبعاد الثقافية والبيئية للعولمة وكيف ستؤثر على التزامات الدولة

المفتاحية  الفئات  الكلمات   ، الدولة  التزام   ، الدولة   ، اإلنسان  حقوق   ، العولمة   :

 االجتماعية 

Introduction  

Globalization has established itself as a prominent topic 

in the social sciences over the last three or four 

decades. Globalization's various aspects, such as 

transnational corporations, financial deregulation, and 

the credit crunch of 2008–2009, are now recognized to 

have an impact on every facet of human life in every 

corner of the globe. Globalization, on the other hand, is 

perhaps more feared than understood. Frank Lechner 

and John Boli's The Globalization Reader (2004), Jan 

Nederveen Pieterse's Global Future (2000), Robert 

Holton's Making Globalization (2005), and George 

Ritzer's The Blackwell Companion to Globalization 

(2007) are only a few of the significant handbooks, 

companions, and textbooks on the subject. In addition, 
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there has been much sociological interest in the social 

instability caused by globalization in, for example, Ulrich 

Beck’s World Risk Society (1999). 

The varied consequences of globalization on human 

rights are discussed in this paper. Many questions arise 

as a result of such an investigation. What is 

globalization, exactly? Is it only a change in the ways in 

which the state can guarantee, or even violate, human 

rights, or is it a change in the ways in which this power is 

exercised? Is globalization causing wholly new human 

rights concerns, or is it simply altering old ones? Is it true 

that the impacts of globalization on human rights are 

mainly negative, or does it also help to implement 

human rights around the world? What causes these 

impacts, and where do they occur? 

These problems are difficult to answer convincingly due 

to the complex ways in which enhanced (and increasing) 

interconnection and interdependence of global 

economic, political, and social systems effect the 

preservation of human rights. This paper aims to provide 

a picture of some of the complex linkages that exist 

between various forms of globalization and states' 

current human rights duties. On the one hand, it 

considers the threats that globalization represents to 
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human rights, while on the other, it considers the 

potential that globalization presents for bettering human 

rights implementation. The paper begins by explaining 

the notion of globalization; it then goes on to discuss 

some of the positive and negative implications of 

globalization on human rights, focusing on two major 

axes: economic globalization and political, social, and 

cultural globalization. 

The Concept of Globalization 

What is the definition of globalization? Although there is 

a growing body of literature on the phenomenon of 

globalization, the phrase itself remains emotionally 

charged and politically divisive. Many observers, 

whether proponents or critics of further globalization, 

disagree about what the phrase encompasses. 

Many of the definitional issues are addressed in 

contemporary sociological literature, such as Ulrich 

Beck's What Is Globalization? (2000). Despite the fact 

that definitions of globalization are debatable, the 

following considerations must be made. Globalization is 

not the same as internationalization and 

transnationalization. There were major changes in the 

1970s (in finance, computing, and economics), the 

1980s (the fall of organized communism and the end of 
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the Cold War), and the early twenty-first century (the 

terrorist attacks on the Twin Towers, the London 

underground, and Mumbai) that accelerated the 

globalization process, but other historical events such as 

the Treaty of Westphalia or the discovery of America 

also played a role in shaping globalization. It is critical to 

investigate and consider the impact of world religions in 

addition to the economic factors of globalization. It is 

probably also beneficial to maintain skepticism about the 

true extent of economic globalization (Hirst and 

Thompson, 1996). While economic internationalization 

has occurred, this does not necessarily imply economic 

globalization, and only a small number of multinational 

businesses operate on a truly global scale. 

 

We must resist other sorts of simple reductionism in 

describing globalization, such as portraying it as a 

uniform process or as simply a facet of hegemonic 

Americanization, and we must also understand that anti-

globalization is, ironically, a manifestation of 

globalization. In our views of the global world, we must 

also look beyond modernization theory. Martin Albrow 

recognized the challenges of developing a precise and 

persuasive definition of globalization in The Global Age 
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(1996), but cautioned against the nostalgic assumption 

that traditional notions of modernity are sufficient to 

describe the changes occurring in globalization. 

Although there is no accepted definition of globalization, 

we can, following James Beckford (2013: 119) define 

some of its main contours: (1) the growing frequency, 

volume and interrelatedness of cultures, commodities, 

information, and peoples across both time and space; 

(2) the increasing capacity of information technologies to 

reduce and compress time and space (giving rise to 

notions such as the global village); (3) the diffusion of 

routine practices and protocols for processing global 

flows of information, money, commodities and people; 

and (4) the emergence of institutions and social 

movements to promote, regulate, oversee or reject 

globalization; and (5) the emergence of new types of 

global consciousness or ideologies of globalism that give 

some expression to this social interconnectedness such 

as cosmopolitanism. 

The term 'globalization,' in its most literal definition, 

refers to a process (or processes) that converts local or 

regional traits, issues, or events into global ones. Even 

while globalization is typically regarded to be a recent 

phenomenon, it can be argued that it is actually a long 
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process that can be traced back centuries to the 

discovery of America (and possibly the Silk Road or the 

Roman Empire) (MacGillivray, 2016: Ch. 1). While some 

modern observers have a propensity to present 

globalization as a progressive and linear process, it is 

actually a complex confluence of economic, 

technological, socio-cultural, and political forces that 

moves in fits and spurts (Held et al, 2001: 1-28). The 

term itself, which is now widely used, gained popularity 

in the late 1980s and early 1990s — but it is actually 

older than is commonly supposed (it was used in social 

sciences in the 1960s and has been used by economists 

since the 1980s). Globalization, according to most 

modern analysts, refers to the intensification of this 

transformational process, either since the Second World 

War or, more recently, following the end of the Cold 

War. There are other analytical approaches to 

describing and analyzing these recent trends; 

nevertheless, this paper concentrates on two main 

aspects: economic/financial globalization and 

globalization of political/ethical, social, and cultural 

spheres. 

If globalization is defined more narrowly in an economic 

sense, it refers to the increasing economic integration 

and interdependence of countries – as a result of trade, 



 جامعة القادسيّة(   -املؤمتر العلمي الدويل الثالث يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية )كليّة الرتبية للبنات   قائع   و 
 

 
 

2022نيسان    19-18عدد خاص بوقائع املؤمتر املنعقد بتاربخ    

 
 

474 

foreign direct investment, capital flows, and other means 

– leading to the emergence of a global market for goods 

and services as well as capital. These processes have 

been fueled by business and political interests, and 

aided by technological and scientific advancements that 

have decreased the cost of cross-border economic and 

financial operations (Thompson, 2014). After the Second 

World War, the establishment of international institutions 

to oversee globalization processes had a role in 

propelling economic globalization around the world. The 

World Bank (which provides loans, credit, and grants to 

developing countries) and the International Monetary 

Fund (which seeks to ensure global financial stability) 

have been promoting macroeconomic adjustment 

policies in developing countries, including greater 

openness of national economies, deregulation, and 

privatization, through their policies. The World Trade 

Organization (WTO) was founded in 1995 after 

negotiations on boosting trade flows took place under 

the framework of the General Agreement on Tariffs and 

Trade (GATT). 

 

Globalization, in a larger sense, can be viewed as a 

phenomenon that extends beyond economic activities. 
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Globalization is seen as causing changes in the political, 

ethical, social, cultural, informational, and environmental 

domains, as well as the governance issues that these 

changes provide (Held et al, 2001; Nye and Donahue, 

2012). Global transformations and local or regional 

developments frequently collide and interact. 

Globalization can be linked to regulating the increasingly 

complex interrelationships of States and attempting to 

protect the human rights of individuals affected by 

economic and social globalization from a political 

standpoint (Held et al, 2001: Ch.1). Increased migration 

is one of the most important social aspects of 

globalization, since opportunities provided by modern 

transportation and less limitations on travel (for some 

groups of people) have resulted in a greater worldwide 

circulation of people - with economic and cultural 

consequences (Held et al, 2001: Ch. 6). Globalization 

enhances cross-cultural exchanges while also 

increasing the risk of "culture clashes" – and it can also 

be understood in terms of new types of "global 

awareness". This understanding of a common world has 

been related to development concerns and, more 

recently, environmental issues (such as global climate 

change) that require global solutions (Jasanoff, 2017: 

296). Most aspects of globalization (e.g., economic, 

political, and cultural) are facilitated by new technologies 
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and inventions, but modern technologies also provide 

new regulatory issues (Brownsword, 2018: 112). 

Globalization can be perceived in a negative or positive 

perspective, both in a merely economic sense and in a 

larger political/social/cultural sense. The most outspoken 

critics of globalization have been 'anti-globalization' 

campaigners who have decried the impact of economic 

globalization in developing countries, claiming that 

global capitalism has resulted in widespread inequality, 

delayed social progress, and harmed human rights 

protection. This has fueled opposition to economic 

globalization's excesses, as evidenced by anti-

globalization protests at the WTO meetings in Seattle in 

1999 and Genoa in 2001 (Fisher and Ponniah, 2013). 

Even in the economic domain, however, the 

consequences of globalization on human rights are 

unequal, and many people argue for more legal, 

political, and social globalization to overcome 

governance gaps in areas like international justice and 

efforts to combat global warming. The next sections map 

these tensions onto the human rights framework. 

Economic Globalization and Human Rights 

States have made pledges to respect and protect 

international human rights, as outlined in the two United 
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Nations Covenants, for example (Agbor and Ibrahim, 

2018: 110-111; Abolade, 2020: 79). Economic 

globalization has a variety of effects on these and other 

human rights obligations. While much has been made of 

the negative effects of globalization, the picture is more 

complicated. Despite the fact that economic 

globalization raises numerous worries, its impacts are 

uneven: it has unquestionably benefited (some) low- and 

middle-income countries, as well as (some) previously 

economically disempowered individuals. Economic 

globalization is thus not always unambiguously harmful 

to human rights, even if the manner in which it has been 

managed warrants more examination. 

Many commentators, particularly economists, consider 

economic globalization as generally benign and helpful 

for the world as a whole, in the form of increased trade, 

investment, and competition (Wolf, 2014; Bhagwati, 

2014; Sachs, 2015). Free trade, privatization, increased 

cross-border capital flows, deregulation, and outsourcing 

are major factors in supporting economic growth by 

improving the efficiency of developing countries and 

providing individuals with more possibilities to improve 

their economic condition. Markets in developing nations, 

if correctly managed, can potentially be engines for 

accelerated economic development, contributing to the 
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eradication of poverty alongside advances in production 

and scientific and technical progress (Sachs, 2015). To 

the extent that this is true, economic globalization is 

pulling in the same direction as many of the human 

rights commitments that states have made. For 

example, the WTO's goal of 'raising living standards' and 

ensuring 'full employment' can be seen as closely 

aligned with and contributing to the 'progressive 

realization' of economic and social rights, such as the 

right to work and the right to a decent standard of living, 

as guaranteed by the International Covenant on 

Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR, 1966: 

Articles 2, 6 and 11). It has also been argued that, at 

least in the long term, economic globalization contributes 

to democracy and better respect for civil and political 

rights, or is at least compatible with efforts to promote 

these rights (Howard-Hassmann, 2005: 1-40). 

However, this interpretation of economic globalization as 

a progressive force for good in both economic and 

political terms can be critiqued for including basic 

assumptions about how economic globalization operates 

(Donnelly, 1999: 608-632). Indeed, the most serious 

criticism of economic globalization is that it is 

asymmetric in practice: there is no level playing field in a 

society marked by unequal access to money and 
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resources. As a result, any advantages generated by 

economic globalization are more likely to be unequally 

dispersed than to 'trickle down' and lead to the semi-

automatic respect for all human rights (Baker, Epstein, 

and Pollin, 2010; Stieglitz, 2012; Benera, 2013). While 

economic liberalization often favors wealthier countries 

(mainly Western developed countries) and successful 

individuals and businesses in these countries, it can also 

benefit poorer countries (mostly emerging countries) and 

their (non-elite) inhabitants (Gearey, 2015). In terms of 

human rights, while global income has increased and 

certain formerly marginalized groups have benefited, 

historical disparities and global structural issues make it 

impossible to assume that any wealth gained has a 

positive impact on human rights in general. On the 

contrary, new obstacles emerge, such as the weakening 

ability of States that have been severely affected by 

global economic pressures to protect their populations' 

human rights (Brysk, 2012; Benedek, de Feyter and 

Marrella, 2017). Uneven economic globalization may 

lead to increasing political instability and environmental 

deterioration, compromising vulnerable people's human 

rights. 

International financial institutions, which manage 

economic globalization processes and advocate policies 
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that harm human rights in the guise of international 

economic adjustment, have been blamed for the threat 

that the current international economic system poses to 

human rights (de Feyter, 2015). The World Bank and the 

International Monetary Fund have come under fire for 

not only their undemocratic decision-making structures 

(both have rules that favor industrialized lender 

countries), but also for pressuring developing countries 

to adopt policies that limit their ability to protect human 

rights without violating international economic law 

(Woods, 2000: 823-841). The World Bank, which 

finances large development projects, has been 

chastised for lending money to governments with a poor 

human rights record or a culture of corruption, as well as 

for funding projects that are environmentally and 

culturally disruptive and infringe on the human rights of 

vulnerable people and groups (Horta, 2002: 227-244). 

Furthermore, its funding not only focuses on large-scale 

infrastructure projects (such as dam construction), which 

may divert resources away from primary health care and 

basic education, but it also includes structural criteria, 

such as service privatization (ICESCR, 1966: Articles 12 

and 13). Privatization of important public services such 

as water (or health) services can raise the cost of critical 

goods and services, and if not carefully managed, can 
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result in people not having access to safe drinking water 

or adequate sanitation (Bayliss, 2002: 603-625). 

In terms of economic adjustment, the International 

Monetary Fund (IMF) has received even more criticism 

than the World Bank for practices that mostly ignore 

human rights while potentially undermining them 

accidentally. The IMF, which provides loans to countries 

in need of immediate financial assistance to avoid 

economic disaster, requires economic reform as a 

condition of its loans, and the IMF's demands that 

developing countries implement "free-market friendly" 

policies have arguably taken away some of their 

sovereignty (Stiglitz, 2006). The IMF, which tries to 

stabilize the global economy, is not a development bank 

(unlike the World Bank), and its investment decisions 

are almost entirely driven by financial concerns 

(including generating profits). As a result, non-financial 

concerns are frequently viewed as internal debtor nation 

issues in its loan activities. However, debtor 

governments may confront severe debt that must be 

prioritized as a result of these arrangements – unless 

they refuse to cooperate with the IMF – and such states 

may be unable to focus their efforts on realizing 

economic and social rights (Stiglitz, 2006: 220-225; 

Michalowski, 2018). The negative human rights 
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consequences of these adjustments are frequently felt 

along class and gender lines, with women bearing a 

disproportionate share of the adjustment costs 

(Sadasivam, 1997: 630-665). 

Furthermore, the inclusion of non-State entities in 

economic adjustment programs advocating privatization 

and deregulation presents new human rights concerns, 

as these private actors threaten States' traditional 

position as guarantors of central public goods (de Feyter 

and Isa, 2015). The privatization of water, electricity, and 

telecommunications services has increased the 

influence and impact of non-state actors such as 

multinational corporations, which benefit from 

developing countries' increasing economic openness 

and thus often control vast segments of production and 

society. Multinational corporations, unlike States, are not 

recognized as duty holders under international human 

rights law. As a result, corporate actions in 

underdeveloped nations may have negative human 

rights consequences, such as threats to life and health, 

for which they are not automatically liable (Joseph, 

2013; Lucke, 2015). Multinational firms' growing 

presence and influence have also contributed to 

infamous incidents of environmental degradation, and 

their actions have threatened key labour rights 



 جامعة القادسيّة(   -املؤمتر العلمي الدويل الثالث يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية )كليّة الرتبية للبنات   قائع   و 
 

 
 

2022نيسان    19-18عدد خاص بوقائع املؤمتر املنعقد بتاربخ    

 
 

483 

throughout Southeast Asia and many parts of Latin 

America (Kaufmann, 2017). 

Aspects of international commerce, particularly the 

WTO's institutions and procedures, have become the 

focus of increased human rights scrutiny (Benedek, 

2017). One of the most common criticisms of economic 

globalization's human rights impacts in this regard is 

that, while free trade is promoted as a win-win situation, 

developing countries have been short-changed in trade 

negotiations in ways that benefit multinational 

corporations and may jeopardize the human rights of 

developing country populations (Stieglitz, 2012: Ch. 3). 

The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual 

Property Rights (TRIPS), which establishes minimum 

patent law criteria for WTO member states and is 

negotiated under the auspices of the World Trade 

Organization (WTO), is a notable illustration of the 

problems that might develop in this regard. TRIPS-

protected intellectual property rights benefit patent-rich 

agricultural and pharmaceutical businesses in affluent 

countries, but they may jeopardize current international 

human rights commitments in developing countries. For 

example, shortly after its adoption, TRIPS sparked 

debate over the high costs of patented medications 

needed to battle HIV or malaria in developing countries 
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— clearly, a lack of inexpensive medicines can 

jeopardize people's right to health and life (Ovett, 2017; 

Abolade, 2020). TRIPS also forces developing nations to 

extend property rights to crops, which could have an 

influence on the right to basic nutrition (Breining-

Kaufmann, 2017). 

While increased worldwide movements of capital and 

goods are considered as critical drivers of the global 

economy, wealthy countries are staunchly opposed to 

deregulation of the flow of people. This is not to say that 

international migration hasn't increased – it has, with the 

number of global migrants more than doubling since 

1975 – but that industrialized countries and regions have 

been more concerned with managing and controlling 

these flows for their own economic gain, such as 

'skimming the best and brightest' of developing-country 

workers rather than encouraging global labour mobility in 

general (Stieglitz, 2012: 89). While actual migration 

opportunities have increased, restrictions on worker 

movement from poorer to richer areas have meant that 

an increasing number of undocumented workers are 

vulnerable to exploitation and abuse, such as by 

manipulative middlemen and unscrupulous employers in 

receiving industrialized states (Taran, 2002: 7-51). 

These consequences are frequently mapped along 
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gender and social class lines, affecting the rights of the 

most vulnerable (Sassen, 2018: Section II). While the 

majority of employees in developed economies have 

profited from economic migration, certain workers in 

advanced economies, particularly those in unskilled 

sectors, are increasingly being displaced by low-wage 

competitors in developing countries. 

Because workers are human beings, they differ from 

other factors of production, and economic migration is 

an excellent example of a phenomenon that is partly tied 

to economic globalization but also has social and 

cultural dimensions (see the subsequent section). 

Economic globalization is, in fact, gradually spilling over 

into other areas of society. Growing public 

dissatisfaction with global capitalism's perceived 

inequities in developing nations, for example, can fuel 

movements demanding radical economic and political 

reform, as well as weaken democracy and the rule of 

law. Such risks have prompted requests for the 

international economic system to be reformed. Much of 

this effort has centred on holding existing international 

financial institutions accountable for their influence on 

human rights and pushing multinational firms to be more 

socially responsible in their operations. For example, the 

World Bank has made some (although tentative) 
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headway toward expanding into 'human rights area', and 

assesses its planned actions in terms of human or 

labour rights (Fox, 2012; de Chazournes, 2017). 

However, the more entrenched components of the 

global economic system, such as the global division of 

labour, still need to be scrutinized more closely to 

guarantee that international human rights are 

appropriately maintained. 

Political, Social and Cultural Globalization and 

Human Rights 

Economic globalization does not happen in a vacuum, 

as stated in the previous section. Its operations 

contribute to rapid economic integration of productive 

forces, which, in combination with scientific and 

technological advancements, leads to more contact 

between States and peoples, increased migratory flows, 

and cultural exchange. As a result, globalization has 

consequences for human rights in a rising number of 

policy areas other than economics. The complex political 

challenges of global governance that arise include the 

regulation of connections between governments and 

persons in a globalizing society, as well as the pursuit of 

global security through multilateral procedures. In every 

field, the increasing interconnection of countries and 
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peoples generates social, cultural, and ideological 

challenges concerning mobility, identity, multiculturalism, 

and community. Global issues, such as poverty in some 

developing countries, the HIV/AIDS epidemic and other 

pandemics, and global climate change, are increasingly 

recognized as requiring global solutions. 

Globalization's political influence appears to be a 

challenge to the current international system's core 

premise, which places States as sovereign entities at the 

center of the international order (French, 2018). The 

international system is still centered on the United 

Nations Charter, but it is becoming increasingly clear 

that States are becoming increasingly interdependent 

and that they interact with a wide range of powerful 

actors, including international financial and other 

intergovernmental institutions, as well as non-State 

actors such as multinational corporations. Regional 

political action gives rise to new levels of control and 

authority (such as the European Union). These 

procedures have paradoxical human rights 

consequences that are still being worked out. On the 

one hand, states' interdependence means that powerful 

states, or even private actors, can conduct actions with 

far-reaching extraterritorial human rights implications 

(Sandholtz, 2012). On the other side, there is more room 
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for interventions to stop human rights violations or to 

deploy universal jurisdiction to bring human rights 

violators to trial, such as torturers (Sriram, 2018). 

Despite their widespread acclaim, several of these 

initiatives were only implemented in response to 

horrendous genocides and crimes against humanity in 

the 1990s. The International Criminal Tribunals for the 

Former Yugoslavia and Rwanda, as well as the 

permanent International Criminal Court, are prime 

examples of this (reactive rather than proactive) trend 

(see International Criminal Tribunal for the Former 

Yugoslavia (ICTY), 1993: Security Council Resolution 

827; International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR), 

1994: Security Council Resolution 955; and Rome 

Statute of the International Criminal Court, 2002). 

Increased international attention to international human 

rights can be considered as part of the globalization of 

law and governance in various aspects. After all, human 

rights are a "global enterprise" that can be "used to 

shape economic globalization" or a "vehicle and 

manifestation of a global ethic" (Ulrich, 2017: 39). The 

Universal Declaration of Human Rights, the two UN 

Covenants, and other human rights accords have gained 

in popularity around the world, and the term "human 

rights" has become a buzzword in international justice 



 جامعة القادسيّة(   -املؤمتر العلمي الدويل الثالث يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية )كليّة الرتبية للبنات   قائع   و 
 

 
 

2022نيسان    19-18عدد خاص بوقائع املؤمتر املنعقد بتاربخ    

 
 

489 

movements. Many supporters of these trends include 

civil society organizations and transnational 

nongovernmental organizations (NGOs), which are 

themselves part of a worldwide trend that has already 

been discussed in relation to economic globalization: the 

growing power of non-State actors. The rise of activist 

civil society groups, some of which are cross-border, 

highlights how their pursuit of their interests or values is 

increasingly transnational, just as multinational 

corporations challenge the traditional role of the state as 

guarantor but also the primary violator of human rights 

(Keck and Sikkink, 2018). Individual local human rights 

campaigns' success (for example, the Ogoni in the Niger 

delta) may be determined by how effectively their issues 

resonate with international human rights NGOs ready to 

support local demands (Bob, 2012). Modern 

communications technology aids activists in their 

attempts to publicize and demand remedy for human 

rights atrocities, but it is not a panacea. Technology can 

also be used to sabotage human rights initiatives, such 

as by fragmenting and misrepresenting human rights 

activists' messages. In restricted countries with little 

political freedom, it can even be used to seek out 

dissenters and suppress freedom of expression 

(Weyker, 2012). 



 جامعة القادسيّة(   -املؤمتر العلمي الدويل الثالث يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية )كليّة الرتبية للبنات   قائع   و 
 

 
 

2022نيسان    19-18عدد خاص بوقائع املؤمتر املنعقد بتاربخ    

 
 

490 

Human rights NGOs are not the only non-state players 

who have gained influence in the globalizing globe. 

Transnational crime is viewed as one of the new (or, at 

the very least, reshaped) worldwide threats to 

international security (Godson and Williams, 2008: 66-

88). The introduction of global crime-fighting cooperation 

instruments has resulted from a growing awareness of 

transnational crimes with potentially serious human 

rights implications, such as human trafficking and 

smuggling (see United Nations Convention against 

Transnational Organized Crime, 2000). Perhaps more 

importantly, the threat of terrorism has risen on the 

global security agenda in the aftermath of terrorist 

strikes on American and European soil, as a sense of 

fear has grown in the West. What both transnational 

crime and terrorism have in common is that they can 

(obviously) affect the human rights of their victims (e.g., 

freedom rights of those subjected to human trafficking or 

those targeted by bombings), as well as that States' 

responses to both phenomena raise serious human 

rights concerns. Both the 'War on Transnational 

Organized Crime' and, in particular, the 'War on Terror', 

have raised concerns about how repressive reactions to 

crime and terrorism, which are fueled by a sense of 

communal insecurity, jeopardize conventional civil 

liberties. In this context, a wide range of human rights 
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problems develop, ranging from the (illegal) use of 

torture and the incarceration of suspected terrorists 

without charge to racial and religious discrimination 

(Hoffman, 2004: 932-955; Ramsay, 2006: 103-119). 

The War on Terror’s divisive and simplistic language, 

which draws a line between the 'good' (the supposedly 

morally superior West under attack) and the 'bad' 

(terrorists using despicable tactics), once again raises 

the social and cultural dimensions of globalization, such 

as the relationship between increasing cross-border 

migration and identity formation, multiculturalism, and 

integration (Rehman, 2007: 831-878). Growing 

international migration has clear economic 

consequences for both sending and receiving countries 

(see above), but it also has political consequences, such 

as ethnic minorities forming (Castles and Miller, 2013). 

Ethnic diversity puts existing forms of citizenship and 

national identity to the test, as well as states' anti-

discrimination commitments. Continuing migration into 

industrialized countries, which regard migrants and 

asylum seekers as a security danger or a valuable 

economic resource, has resulted in policies that place 

many vulnerable migrants in the hands of exploitative 

intermediaries and employers. Unauthorized migration, 

in particular, puts States' commitments to cultivating 



 جامعة القادسيّة(   -املؤمتر العلمي الدويل الثالث يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية )كليّة الرتبية للبنات   قائع   و 
 

 
 

2022نيسان    19-18عدد خاص بوقائع املؤمتر املنعقد بتاربخ    

 
 

492 

tolerance and protecting the human rights (including 

labour rights) of everyone in their territory to the test 

(Maher, 2012). One of the most pressing social issues 

raised by globalization is how to combat racial and 

religious prejudice and ensure that public and private 

actors respect migrants' human rights (Akeju, 2021: 

231). 

Globalization is hastening the spread of cultural forms, 

ideas, and values in terms of culture. In some ways, 

modern technologies (especially global communication 

businesses) are erasing cultural barriers and 

homogenizing people's ideals and goals, much as 

tourism is boosting people's exposure to and 

understanding of diverse cultures, faiths, and practices 

(Maher, 2012). Cultural interchange has the ability to be 

both an integrating and tolerating force, as well as a one 

that undermines local customs, spreads intolerance, and 

creates 'cultural wars' between 'the West and the Rest' 

(the latter aspect has again been brought into ever 

sharper relief by the threat of and response to terrorism). 

Criticism of cultural globalization as promoting 

‘Americanization’, e.g. excessive consumerism or 

individualism, is well known, as is the charge that human 

rights (being a project stemming from the European 

Enlightenment) are not universal and may even be a 
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form of Western cultural imperialism (Donnelly, 1984: 

400-419; An-Nai’im, 2000). Insofar as cultural 

globalization promotes values and ideas with potential to 

destroy or fundamentally alter local cultural and religious 

traditions or to undermine local languages, it can be 

considered a threat to the cultural rights of those 

affected, such as indigenous groups. While cultural 

globalization has resulted in politically or religiously 

motivated resistance, it has also resulted in creative 

interpretation and adaptation. While cultural globalization 

may homogenize, it also fosters and encourages 

plurality and differentiation, which may assist 

marginalized sub-groups and individuals seeking respect 

and recognition. 

Finally, in a worldwide society, one of the most important 

future elements affecting human rights is the 

environment. Environmental challenges arising from 

economic globalization have been on the table for some 

time — it is well known that globalization's economic 

gains have come at a significant cost in terms of cross-

border water and air pollution, overfishing, and the 

spread of exotic species (Held et al, 2001: Ch. 8; 

Bolajoko, 2020: 118-120). As public knowledge of 

climate change has expanded, the potential effects of 

environmental degradation for vulnerable communities' 



 جامعة القادسيّة(   -املؤمتر العلمي الدويل الثالث يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية )كليّة الرتبية للبنات   قائع   و 
 

 
 

2022نيسان    19-18عدد خاص بوقائع املؤمتر املنعقد بتاربخ    

 
 

494 

human rights have become even more apparent. In 

short, global environmental concerns have evolved into 

a question of human survival that requires worldwide 

cooperation to address. The fact that, while climate 

change is a global problem with potentially catastrophic 

global human rights ramifications (such as 

"environmental refugee" flows), not everyone is equally 

accountable for producing it makes environmental 

concerns challenging in terms of global governance. 

Industrialized countries are responsible for the majority 

of previous and current emissions (mainly due to the 

burning of fossil fuels), although emerging country 

emissions are increasing. The dilemma is how to evenly 

distribute the necessary carbon reductions while not 

impeding emerging countries' economic and social 

progress. The human cost of failing to stop global 

warming lays a heavy burden on states to find a long-

term solution, and to do so quickly. 

Conclusion 

It is impossible to assess the net effect of globalization 

on international human rights. Globalization takes 

various forms, and the distinctions between generations 

of rights are becoming increasingly blurred. Economic 

globalization proponents frequently assume that 



 جامعة القادسيّة(   -املؤمتر العلمي الدويل الثالث يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية )كليّة الرتبية للبنات   قائع   و 
 

 
 

2022نيسان    19-18عدد خاص بوقائع املؤمتر املنعقد بتاربخ    

 
 

495 

globalization processes contribute to human rights 

through economic development; however, economic 

globalization has deepened divisions in the level of 

enjoyment of human rights – between developed and 

developing countries, between elites and professionals 

and low-skilled workers, between the economically 

powerful and the economically marginalized. 

Globalization, in a wide sense, refers to a complex web 

of political, social, cultural, and ideological processes 

that bring politicians, people, and ideas together, 

resulting in new forms of global and regional 

government. Instability, on the other hand, has 

exacerbated a variety of human rights concerns and can 

spawn new dangers and challenges related to migration, 

religion, culture, and identity, all of which can have 

negative consequences. 

All international human rights agreements are based on 

the underlying basic assumption that it is the 

responsibility of states to protect the human rights of 

those under their jurisdiction; however, in today's 

globalized world, states' ability to effectively guarantee 

observance of human rights across the board cannot be 

taken for granted. However, national governments have 

primary responsibility for protecting and ensuring human 

rights, and they must find new means to regulate the 
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behavior of new players involved in human rights 

implementation. They must adjust to new problems 

arising from the altered international environment, 

altered power dynamics, and multiple, sometimes 

conflicting legal requirements. Globalization poses a 

significant challenge for human rights protection, and 

many of the consequences of continued globalization, 

whether beneficial or detrimental, are yet to be seen. 
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 المقدمة : 

البيئية   واالستدامة  االنسان  لتحسين صحة  فردي  عامل  اقوى  هو  الغذاء 

على وجه االرض والتحدي الكبير الذي يواجه البشرية هو توفير الغذاء الصحي  

المتزايد  العالم  الغير صحية تزيد من    لسكان  المستدامة فالحمية  الغذاء  من انظمة 

سيئة   النهائية  والمحصلة   , الوفيات  معدل  وارتفاع  باالمراض  االصابة  مخاطر 

للغاية لذا فالحاجة ماسة للتحول الجذري لنظام الغذاء المستدام وبدون اجراء اي  

الم للتنمية  اهدافه  العالم  يحقق  لن  التغيير  نحو  سعي  او  واالطفال  تغيير  ستدامة 

سيرثون االرض وهي متدهورة بشكل بالغ وسيعانون من سوء التغذية وامراض  

يمكن تجنبها وظهرت جهود كبيرة لدراسة االثار البيئية النظمة غذائية مختلفة ,  

باأل الغني  الغذائي  النظام  ان  استنتج  القليل  مطعوالدراسات معظمها  مع  النباتية  ة 

 الحيوانية المصدر تحسن من صحة االنسان ولها فوائد بيئية . من االطعمة 

التكثيف   على  مبنية  جديدة  زراعية  ثورة  الى  الحالي  الغذائي  نظامنا  ويحتاج 

الغذاء   نظام  يصبح  بحيث  االبتكار  ونظام  االستدامة  قبل  من  ومدعوما  المستدام 

 وما بعده.   2040العالمي مصرف كربوني صافي بداء من عام  

 : التنمية المستدامة ، رياض االطفال تاحية كلمات مف 

Abstract 

Food is the single most powerful factor in 

improving human health and environmental 

 انموذجا Eat- Lancet التقرير المختصر –رياض االطفال والتنمية المستدامة 

قسم  - االستاذ الدكتورة مريم مال هللا غزال / جامعة بغداد كلية التربية للبنات 

 رياض  االطفال
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sustainability on Earth, and the great challenge facing 

humanity is to provide healthy food to the world's 

growing population from sustainable food systems. 

An unhealthy diet increases the risk of disease and 

a high death rate, and the end result is very bad, so 

there is an urgent need for a radical transformation of a 

sustainable food system. can be avoided 

 التنمية المستدامة  

والمؤسسات   االجهزة  وكافة  واالقليمية  الدولية  للمنظمات  الكبير  االهتمام  يالحظ 

باهتمام   البيئة  قضايا  فقد حظيت  ولذا  لمشكالتها  والتصدي  وحمايتها  البيئة  حول 

بالغ في المرحلة الراهنة لما يترتب على تلوثها من اثر مدمر على صحة االنسان  

بيئة والتنمية عالقة تبادلية وتفاعلية لتحقيق التنمية المستدامة بكل  , فالعالقة بين ال

ابعادها لذا فقد اصبح االمل معقودا للتصدي لمشكالت البيئة من خالل االهمية في  

الصغار   لالطفال  المتنوعة  واالنشطة  المختلفة  البرامج  بتقديم  المبكر  البدء 

م  بداية  المستدامة  التنمية  ابعاد  على  المبكرة  واالعتماد  الطفولة  مرحلة  لقد     ن 

اكدت الدراسات العديدة دور التعليم في اتاحة  الفرصة لالطفال لتنمية الخبرات إذ  

ان الجودة في التعليم والتربية تتحقق من خالل  الفرص المتاحة لهم كي يعيشوا  

ة  ويتكيفوا مع البيئة والتفاعل بايجابية مع المجتمع فالتعليم عن طريق تنمية الخبر

يتطلب تقديم نظام تربوي مناسب يحقق متطلبات الطفولة  فضال عن االشارة الى  

الغد   اطفال  ق  واستحقا  المبكرة  الطفولة  مرحلة  في  باالطفال  االهتمام  ضرورة 

تربية من نوع جديد وتربية ذات جودة عالية تقوي قدراتهم وتحقق مستوى عالي  

 من جودة الحياة لهم  
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 االطفال والوعي البيئي 

المستدامة   التنمية  تعد  إذ   , البيئي  الوعي  تحقيق  في  المستدامة  التنمية  تسهم 

 االسلوب الموجه لتطوير البيئة بشكل خاص والمجتمع بشكل عام . 

لقد ازداد االهتمام العالمي في فترة الطفولة المبكرة بالتنمية المستدامة بشكل واسع  

النطاق من اجل تحقيق التنمية البيئية وذلك باعطاء االطفال فرص لتنمية خبراتهم  

البيئية من خالل االنشطة واللعب واكتساب الخبرات باستخدام الحواس واالستعانة  

والم الرحالت  وتنظيم   االطفال  بالرسم  ألن  الرياض  في  والحفالت  شروعات 

 يتعلمون من خالل اللعب الحر

هذه   ومن  البيئي  الوعي  لمفهوم  العلمية  االدبيات  في  كثيرة  تعاريف  وردت  لقد 

 التعاريف : 

هو ادراك معطيات البيئة او معرفتها من خالل ادراك االفراد للواقع االجتماعي  -

ا بيئتهم  في  يدور  وما  فيه  يعيشون  والمشكالت  الذي  والعالمية  والقومية  لمحلية 

مفاهيم   االفراد  لدى  فتتكون  ابعادها  وادراك  عالجها  ووسائل  واثارها  البيئية 

 واتجاهات وقيم  

ادراك الفرد بالمعارف المتعلقة بالبيئة والتي تحدد عالقته بوطه البيئي المحيط به  -

وحماية نفسه من تلك   , ليكون قادرا على حماية البيئة من المشكالت التي تواجهها

 المخاطر وحماية االجيال المتعاقبة على هذه االرض  

بانها كل البرامج او االنشطة التي   وبمجمل القول يلخص تعريف التوعية البيئية 

بيئي معين او   للناس بشكل عام او لشريحة معينة , بهدف توضيح مفهوم  توجه 

اه  لخلق  بيئية  والقيا تمشكلة  بالمسؤولية  وشعور  لتجنب  مام  عقالنية  باعمال  م 

 المشكالت البيئية واالرتقاء بنوعية البيئة . 
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ويمكن   بالطفولة  االهتمام  مجاالت  من  خاصا  مجاال  لالطفال  البيئي  الوعي  ويعد 

والمتضمنة   الروضة  في  البيئية  التربوية  البرامج  خالل  من  البيئي  الوعي  تنمية 

مرح في  البيئي  الوعي  تنمية  الى  تهدف  متنوعة  المبكرة  انشطة  الطفولة  لة 

على   ايجابيا  ينعكس  وبما  االطفال  لدى  السلوكية  والقيم  والمفاهيم  واالتجاهات 

بيئتهم المباشرة مثل المنزل والحدائق العامة ومع االصدقاء من اجل تحقيق نوع  

 من العالقات المتوازنة تحقق االمان البيئي . 

   2050التحول الى نظام غذائي صحي بحلول عام  

والخضروات   كالفواكه  الصحي  الطعام  استهالك  مضاعفة  طريق  عن  ذلك  يتم 
من االستهالك العالمي لالطعمة الغير     %50المكسرات والبقوليات وخفض نسبة  

صحية كالسكر المضاف واللحوم الحمراء.ما يعني خفض االستهالك بشكل كبير  
 في الدول الغنية في المقام االول   

 مرحلة الطفولة المبكرة  التنمية المستدامة في  

ان جميع االطفال الحق في التعليم وتؤكد خطة العمل من اجل التنمية المستدامة .  
غالبا ما يواجه في مرحلة الطفولة المبكرة اكبر التحديات البيئية وفي هذه المرحلة  
يكون الوقت مناسب لبناء االتجاهات الثقافية االيجابية  وغرس القيم التنموية في  

فيما  عقل   الجيد  التفكير  قادرون على  الصغار  فاالطفال   . النفسي  الطفل وتكوينه 
على   والتربية  التعليم  فإن  ذلك  على  وبناءا  والبيئية  االجتماعية  بالقضايا  يتعلق 
اعطت   فقد  ولذا  مبكرا  التعليم  كان هذا  كلما  فاعلية  اكثر  يكون  المستدامة  التنمية 

اهتماما خاصا لحقوق الطفل في ان    2009الجمعية العامة لالمم المتحدة في عام  
يشكل   االطفال  قبل  من  للمشاركة  العام  المبدأ  ان  جديد  من  مؤكدة  اليهم  يستمع 
حقوق   اتفاقية  في  المدرجة  االخرى  الحقوق  جميع  لتنفيذ  وحيويا  اساسيا  شرطا 
في   االطفال  حقوق  الى ضمان  العامة  الجمعية  دعت  المسار  هذا  وضمن  الطفل 

ع القضايا التي تمسهم دون تمييز على اي اساس وذلك من خالل  التعبير عن جمي
مواصلة تنفيذ اللوائح والترتيبات التي تنص على ذلك وال سيما مشاركة االطفال  
في جميع الظروف سواء اكان ذلك في داخل االسرة والمدرسة او في اطار الحياة  

 االجتماعية التي تحيط بهم  
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فرد االساس الحيوي لتشكل شخصية الفرد وهي  وتعد السنوات االولى من حياة ال
االكثر قدرة على تطور المواقف والقيم االنسانية , إذ تتغلغل القيم والمواقف التي  
تحيط بالفرد في السنوات االولى من العمر في اعماق الفرد لتشكل منطلقا لسلوكه  

المؤسسة للشخ للفرد  الداخلي  التكوين  فالقيم الضاربة في جذورها في  صية في  , 
قراراته   وتحدد  خياراته  وتوجه  الحاسم  دورها  ستلعب  االولى  الطفولة  مرحلة 
الذي   المكان  المثالية هي  الناحية  , فرياض االطفال من  افعاله  وسلوكياته وردود 
امن وشفاف   في عالم  الحدود  ويستكشفون  ويتعلمون  الصغار  االطفال  فيه  يعيش 

 دون اجندات خفية . 

ا هذا تعتبر اماكن متعددة الثقافات حيث ان االطفال فيها  ورياض االطفال في يومن
في   ويتفاعلون  البعض  بعضهم  على  يتعرفون  متنوعة  اجتماعية  خلفيات  من  هم 

 عالم الطفولة الذي يبدأ من نقطة التعلم من المشاكل . 

 ركائز التنمية المستدامة  

في مجال التنمية    الركائز الثالثة المترابط والمتعاضدة ال يمكن الفصل فيما بينها
ولذا    , البيئة  حماية   , االقتصادية  التنمية   , االجماعية  التنمية  وهي  المستدامة 
تطوير   حول  يتمحور  المبكرة  الطفولة  مرحلة  في  المربين  يواجه  الذي  فالتحدي 
النظم التعليمية والمناهج التربوية المعززة الجراءات التنمية المستدامة وهذا يعني  

المر على  يجب  على  انه  القدرة  االطفال  تعليم  على  مبكر  وقت  في  التركيز  بين 
الرؤية لوضعية المنتجات الصناعية والغذائية وما تؤل اليه تقنيا واقتصاديا وثقافيا  
, وهو يشير الى االهمية الكبيرة في التحول من النهج التقليدي الى النهج الحديث  

تط مجال  في  التربوية  االنماط  من  عدد  دمج  عن  فضال  الدراسية  ,  المناهج  وير 
واالسالم   والتربية  والتسامح  والتربية  للمستقبل  كالتربية  المستدامة  التنمية  نحو 
المناهج   لتطوير  فعالة  التربوية منصة  التوجهات  تشكل هذه  إذ  الصحية  والتربية 
الدراسية الحديثة وال سيما المعنية بتطوير الوعي االقتصادي التنموي للطفل في  

 المستدامة.  مجال التنمية 

 الخالصة :
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بقدرة   المساس  دون  الحاضرة  االجيال  احتياجات   تلبية  هي  المستدامة  التنمية 
االجيال القادمة على تلبية احتياجاتها , اذن نحن نتصدى بشكل كبير لكل التغيرات  
التي تحدث في بيئتنا من اجل الحفاظ على استدامتها لالجيال القادمة وهذا يتطلب  

فر جهودهم وامكانياتهم من اجل غرس مفاهيم الحفاظ على البيئة  من الجميع تظا
بأسس   الجميع  يمد  ينضب  ال  شريان  تبقى  كي  والمعنوية  المادية  مكوناتها  بكل 
التركيز على مرحلة الطفولة وخصائصها وان   يبدأ من خالل  الحياة وهذا االمر 

ل الصغار وبما  نضع االهداف التي ترتقي بها وتنمي مفهوم االستدامة لدى االطفا
من   تخفض  التي  المستدامة  والتغذية  والسليم  الصحي  النمو  تحقيق  مع  ينسجم 

 حاالت سوء التغذية وتسهم في تحقيق تطور صحي لالجيال القادمة . 

 :  التوصيات

 االهتمام بتضمين مفاهيم التنمية المستدامة ضمن مناهج رياض االطفال  -1

لترسي   -2 العملية  الممارسة  على  الصغار  التركيز  عقول  في  االستدامة  مفاهيم  خ 
 وذلك من خالل القدوة الحسنة  

الحرص على تنمية الوعي الصحي البيئي في مجاالت االنشط الخاصة باطفال  -3
التغذية   مفاهيم  لتوضيح  التغذية  ركن  مثل  الخبرات  اركان  واستثمار  الرياض 

 المستدامة التي تركز على الغذاء الصحي المتنوع 

 المصادر : 

 ربية  الع

( علي , اسعد  2018التربية على التنمية المستدامة في مرحلة الطفولة المبكرة ) -

 وطفة  

الاليت  - للجنة  المختصر  الغذاء –التقرير  انظمة  من  الصحي  الغذاء  السيت 

 المستدامة الغذاء االرض الصحة  
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- ( السيد  محمد   , مرحلة  2005جميل  في  البيئية  التربية  لوضع  تحليلية  دراسة   )

جامعة    رياض   , والمستقبل  والرؤية  الواقع  بين   , العربية  الدول  لبعض  االطفال 

شؤون   عن  المسؤولين  العرب  الوزراء  لمجلس  الفنية  االمانة   , العربيسة  الدول 

 الببيئة  

 ( التوعية البيئية , مكتبة المجتمع العربي , عمان  2009ربيع , عادل مشعان ) -

-, )   صالح  الدين  مركز  2003جمال   , والتطبيق  النظرية  بين  البيئي  االعالم   )

 االسكندرية للكتاب , القاهرة . 

( البحث التربوي في مجال تربية الطفل , الطرق  2004طلبة , جابر محمود )-

(الطبعة االولى , المنصورة  1الممارسة البحثية , سلسلة الطفل اصيل )  –العلمية  

 والتوزيع . , مكتبة االيمان للنشر  

المصدر االصلي ) مبادئ التنمية المستدامة ودورها في تنمية الريادة البيئية لدى  

العدد   الرابع  المجلد  بهجت  فريد  بهيج  محمد  ريم  الروضة  ابريل    4طفل 

 المجلة العربية الخالقيات المياه  2021
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 ملخص البحث : 

المرحلة        لطلبة  المشكالت  حل  )مهارة  على  التعرف  الحالي  البحث  يهدف 

 سنوات( وقد هدف البحث الحالي للتعرف على :  8-6االبتدائية لألعمار ) 

 التعرف على مهارة حل المشكالت لدى طلبة المرحلة االبتدائية .  -1

مهار  -2 في  اإلحصائية  الداللة  ذات  الفروق  لدى  التعرف على  المشكالت  ة حل 

 أناث ( .  –عينة البحث على وفق متغير النوع ) ذكور 

(    2007  ولتحقيق اهداف هذه الدراسة قامت الباحثة بتبني مقياس ) زمزمي     
التابعة   االبتدائية  المدارس  بطلبة  المتمثل  البحث  مجتمع  على  تطبيقه  تم  والذي 

  ( الدراسي  للعام  الصباحية  وللدراسات  القادسية    2022  -2021لمركز محافظة 
( من  البحث  عينة  تكونت  وقد   . .  100م(  عشوائيا  اختيارهم  تم  وطالبة  طالباً   )

ا اإلحصائية  األدوات  الباحثة  وتم  واستخدمت  البحث  اهداف  لتحقيق  لالزمة 
 التوصل الى نتائج البحث والتي كانت أهمها :  

حل        مهارة  البحث  عينة  لدى  توجد  انه  الى  الدراسة  هذه  نتائج  وتوصلت 

المشكالت بدرجة عالية ، وتوجد فروق ذات داللة إحصائية حسب متغير الجنس  

المشكالت ولصالح    -)ذكور   .اناث( على مقياس مهارة حل  وعلى وفق  الذكور 

 . هذه النتائج قامت الباحثة بوضع عدداً من المقترحات والتوصيات  

  : المفتاحية  .  الكلمات  غامض  موقف   . استراتيجية   . مهارة   . المشكالت  حل 

 . تحليل المشكلة . تقييم الحلول

سنوات( 8-6مهارة حل المشكالت لطلبة المرحلة االبتدائية لألعمار )  

 م. شروق كاظم جبار

كلية التربية للبنات / قسم االرشاد والتوجيه النفسيجامعة القادسية /   
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Summary 

        The current research aims to identify (problem 

solving skill for primary school students for ages (6-8 

years). The current research aims to identify: 

1- Recognizing the problem-solving skill of primary 

school students. 

2- Identifying the statistically significant differences in the 

problem-solving skill of the research sample according 

to the gender variable (males - females). 

To achieve the objectives of this study, the researcher 

adopted the (Zamzami 2007) scale, which was applied 

to the research community represented by primary 

school students affiliated to the Qadisiyah Governorate 

Center and for morning studies for the academic year 

2021-2022. The research sample consisted of (100) 

male and female students who were randomly selected. 

The researcher used the necessary statistical tools to 

achieve the objectives of the research, and the results of 

the research were reached, the most important of which 

were: 

The results of this study concluded that the research 

sample has a high degree of problem-solving skill, and 

there are statistically significant differences according to 
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the gender variable (male - female) on the problem-

solving skill scale in favor of males. 

According to these results, the researcher developed a 

number of suggestions and recommendations. 

 مشكلة البحث : 

إن المشكلة هي حالة يشعر فيها الفرد بأنه أمام موقف يتطلب منه اتخاذ موقف     

تجاهه ؛ وتختلف المشكلة من حيث طولها ومستوى صعوبتها وأساليب معالجتها  

ومحيرة   ومواقف صعبة  حاالت  يواجه  فالمتعلم  والتفكير  ،  االستفسار  إلى  تدفعه 

كذلك على   المشكالت  وتقوم طريقة حل  المقنعة،  الحلول  إلى  الوصول  أجل  من 

التفكير   إلى  وتدفعهم  انتباههم  وتجذب  اهتمامهم  تثير  مشكلة  وتوظيف  اختيار 

 ( 124: 1998والدراسة والبحث عن حل علمي لهذه المشكلة )االعسر،

بالغة  المشكالت  يحدث في بعض    وتعتبر عمليّة حّل  قد  انه  بسبب  األهمية وذلك 

المشكلة بطريقة  خاطئة  مّما يزيد من تعقيدها أو يوقِع   الفرد  انه قد يحّل  األحيان 

تجاهلها   يُحاولون  قد  أو  اهمالها  إلى  البعض  يلجأ  وقد  أخرى.  مشكلة   في  نفسه 

 ( 26:  2008واالبتعاد عنها مما يزيد االمر تعقيداً )يوسف، 

ت مشكلة البحث الحالية في كون الباحثة قد رأت وجوب البحث  ؛ ومن هنا برز

في هذا الموضوع بالرغم من الدراسات العديدة التي أجريت حول هذا الموضوع  

وعلى مختلف العينات واالعمار متجاهلين أن للطفل وسائله الخاصة التي يواجه  

بأسلوب تعترضه  التي  المشكالت  القدرة كذلك على حل  ه الخاص  بها مشاكله وله 

بهكذا   العلمية  المكتبات  لرفد  الدراسة  بهذا  القيام  ضرورة  الباحثة  وجدت  ولذلك 

 نوع من الدراسات . 

 أهمية البحث : 
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مشكلة      تحديد  استقصاء،   إن  أو  بحث  إلى  تحتاج  مشكلة  ذاته  حد  في  هو  ما 

فالشخص عادة بداية تعرضه للمشكلة فيشعر بأن أمراً يحتاج أن يجد له إجابة أو  

لذلكمش حالً،  لها  يجد  ان  تحتاج  االستقصاء   كلة  من  نوع  إلى  الشخص  يلجأ 

أكثر   فهم  إلى  يتوصل  أن  إلى  ووقائع  مواقف  ويحلل  ومصادر  بمراجع  ويستدل 

لمشكلة جديرة بالبحث للمشكلة ؛ فالمشكلة هي عبارة عن موقف غامض أو سؤال  

بوا التوصل لألجابة عليه  يمكن  والحل، وال  الفهم  يستدعي  المهارات  محير  سطة 

 ( 11:  2003أو المعلومات المتوفرة لدى الفرد )العبدهللا ، 

وتعتبر كذلك طريقة إلثارة تفكير الطالب وإشعارهم بالقلق إزاء وجود مشكلة     

ال يستطيعون حلها بسهولة ، ويتطلب إيجاد الحل المناسب لها قيام الطلبة بالبحث  

 ( 67:  2007طامي،  الستكشاف الحقائق التي توصلهم إلى الحل )ق

الثورة      كل ّ  عن  نتجت  التي  الحديثة  والتقنيات  المعلومات  تزاحم  ظّل  وفي 

الميادين   كافة  في  األعمال  حجم  اتساع  من  ذلك  رافق  وما  والتقنية،  المعلوماتية 

والعالمية،   والدولية  واإلقليمية  المحلية  المنافسة  حجم  وزيادة  األسواق،  واتساع 

اتبا  ضرورةٌ  لدينا  حل  اصبح  ومهارة  آلية  واعتماد  التفكير  في  جديد  أسلوب  ع 

 ( 49:  2008المشكالت كحل امثل للتخلص من كل تلك التراكمات )يوسف، 

وقد وجدت الباحثة ان أهمية هذا الموضوع نابع من كون ان الفرد العادي بحد       

ومكان   زمان  كل  في  تعترضه  التي  المشاكل  تجاه  والحلول  لألفكار  مختلق  ذاته 

هذا  وفي   حول  البحث  الباحثة  ارتأت  ولذلك  ؛  المختلفة  حياته  مراحل  كافة 

بالنسبة   أهميته  وبيان  حوله  ُمكثفة  نظرة  وأللقاء  الموضوع  ألهمية  الموضوع 

 للباحثين وللدراسات االكاديمية المختلفة .  

 حدود البحث : 

لمركز        االبتدائية  المرحلة  مدارس  بطالب  الحالي  البحث  مجتمع  يتضمن 

 .   2022  – 2021ظة القادسية وللدراسات الصباحية للعام الدراسي  محاف
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 اهداف البحث : 

 يهدف البحث الحالي للتعرف على : 

 التعرف على مهارة حل المشكالت لدى طلبة المرحلة االبتدائية .  -1

لدى    -2 المشكالت  مهارة حل  في  اإلحصائية  الداللة  ذات  الفروق  التعرف على 

 أناث ( .  –ير النوع ) ذكور عينة البحث على وفق متغ 

 تحديد المصطلحات : 

 اوالً : تعريف المشكلة 

 ( : 1995تعريف )احمد عزت راجح  -

وال       ورغباته  الفرد  حاجات  اشباع  امام  عقبة  يمثل  جديد  موقف  هي  المشكلة 

 ( 123:  1995يكفي لحلها الخبرات السابقة التي يملكها )راجح،  

 ( : 1999تعريف )فتحي جروان   -

هو طريقة تفكير يقدم فيها الفرد ما لديه من معارف ومهارات سابقة من اجل     

 ( 95:  1999لوف لديه )جروان ، التصرف إزاء موقف جديد وغير مأ

 (   2008تعريف ) جابر  -

القلق      الجديدة وتقويمها بمعايير سابقة لتساعد على خفض  هي مقاومة األفكار 

 ( 230:  1995والغموض التي تصاحب وجود المشكلة ) جابر ،  

 ثانياً : تعريف حل المشكلة 

 ( 2004تعريف )العتوم  -
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التوتر   من  حالة  تقليدية  هي  آليات  عن  البحث  الى  الفرد  تدفع  والحيرة 

 ( 28: 2004واستراتيجيات علمية للتخلص من المشكلة التي تعترضه )العتوم،  

 ( :  1980تعريف ) رودينك وكروليك   - -

اكتساب        اجل  من  الوسائل  من  عدداً  الفرد  فيها  يستخدم  التي  الطريقة  هي 

لبية متطلبات مواقف غير مألوفة كاتخاذ  المعرفة والمهارات المختلفة كمحاولة لت

 (Krulik & Rudaik:1980,34) قرار معين وحل المشكالت .

 التعريف االجرائي لمهارة حل المشكالت : 

المقياس        فقرات  على  اجابته  عند  المفحوص  عليها  يحصل  التي  الدرجة  هي 

 الفصل الثاني )االطار النظري والدراسات السابقة( .

 :   التحل المشكمفهوم 

المشكلة هي موقف غامض أو نقص في المعلومات أو الخبرة وهي عبارة عن      

الحقيقة   إلى  الوصول  في  لديه  رغبة  مع  أو غموض  تساؤالت  أمام  الفرد  وجود 

بحد ذاتها نقطة البداية لعمل الفرد ؛ وبدون مشكلة أو موضوع  ما   المشكلة ،وتمثل 

لن يكون هناك مبرر للفرد ألجل معالجة شيء معين ؛ وال يتوقف مفهوم المشكلة  

هنا على ماهيتها بل يتعدى ذلك إلى عدد من الجوانب أو العناصر الفرعية التي  

 عناصرها الرئيسة.   تساهم في توضيح مشكلة البحث وتحديد 

معيّنة،   لظروف  نتيجة  اإلنسان  له  يتعرض  عليه  يحسد  ال  موقف  هي  والمشكلة 

بأنها:  أيضاً  تمتد   وتعرف  بالشخص في وقت معين وقد  حالة غير طبيعية تحيط 

لتغطي فترة زمنية معينة ، وعليه أن يحاول إيجاد الحلول المناسبة لها )منصور،  

2007 :89 ) 

https://www.manaraa.com/post/3472/%D9%81%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A
https://www.manaraa.com/post/3472/%D9%81%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A
https://www.manaraa.com/post/3472/%D9%81%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A
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المشكالت من اهم أنماط التفكير القائمة على وضع أسس    ويعتبر مفهوم حل     

أبرز   أحد  هو  المشكالت  حل  فيعتبر  المختلفة  المشكالت  مع  للتعامل  منطقية 

السليم مع   التعامل  يقوم على  التفكير الحديث ، بحيث  الحديثة في  االستراتيجيات 

نة  المواقف غير المرغوبة التي تظهر على شكل مشكالت ناتجة عن احداث معي

بحيث يتّم البحث عن تلك األسباب أليجاد الحل المناسب بناء على المعطيات التي  

تّم تحديدها. وتعتبر هذه الطريقة أحد أساليب طرق التدريس الحديثة التي تساعد  

، ويُطلب   الطلبة على التفكير والتقصي بحيث يتّم وضع الطالب أمام مشكلة معينة 

يناسبها، من خالل جمع المعلومات الكافية عن  منه التعامل معها باألسلوب الذي  

  ، )جروان  المطلوبة  النتائج  إلى  التوصل  اجل  من  عواملها،  وتحديد  المشكلة 

1999 :167  ) 

ودرجة        بها،  المحيطة  البيئة  طبيعة  على  بناًء  المشكالت  مسببات  وتختلف 

أي مشكلة    تأثيرها وفقاً للعوامل المؤدية لها، ومن الطبيعي أن يستفيد الشخص من

يتعرض لها، حتى لو نتج عنها بعض األمور  السلبية؛ ألنها تساهم بدور كبير في  

قد   مشكلة  أي  حل  من  وتمكنه  تشابهها،  التي  المشاكل  تدارك  على  مساعدته 

 ( 54:  2010تصادفه في المستقبل )الصمادي ،  

 خطوات تطبيق أسلوب حل المشكالت : 

.  مالحظة المشكلة : وهي تعني تحديد  -1   المشكلة بشكل  واضح  ودقيق 

األسباب    -2 مع  والتعامل  بدقة   تحديدها  خالل  من   : المشكلة  أسباب  عن  البحث 

 التي لها التأثير األكثر على المشكلة.  

البحث عن انسب طريقة لحل المشكلة : من خالل اختيار افضل حل مناسب    -3

وتكلف وقت   إلى  يحتاج  قد  والذي  الواقع،  إلى  واألقرب  وعقلي  لها  بدني  وجهد   ة  

 ونفسي ضئيل . 



 جامعة القادسيّة(   -املؤمتر العلمي الدويل الثالث يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية )كليّة الرتبية للبنات   قائع   و 
 

 
 

2022نيسان    19-18عدد خاص بوقائع املؤمتر املنعقد بتاربخ    

 
 

524 

الحلول    -4 وتجربة  الالزمة،  المعلومات  بعد جمع  المطلوبة  النتائج  إلى  التوصل 

 المختلفة.  

:  2000متابعة تنفيذ الحلول : وذلك لضمان مالئمتها للحالة اآلنية )المغازي،    -5

66 ) 

 طريقة حل المشكالت :   

عميق  وحكيم  وعّدم التسّرع وهناك    ان حل المشكالت يحتاج الى تفكير بشكل     

 خطوات وطرق حل المشكالت كاآلتي :  

 تحديد المشكلة  :   -1

لها؛      الحلول  إيجاد  األولى واألهّم في  الخطوة  المشكلة هي  تُعتبر عمليّة تحديد 

فعند عزل المشكلة ومحاولة التفكير بها بشكل  جدي وهذا ما يجعله يُحّدد المشكلة  

 بشكل  أفضل.  

 تحليل المشكلة :   -2

عند تحديد المشكلِة والتعرف عليها يبدأ بَجمع المعلومات المختلفة التي تتعلّق       

ق   بها من أجل محاولة فهمها بشكل  أفضل، ألن الشخص عند فهمه للمشكلة والتعمَّ

بها فإنه يَستطيع تحديد الحلول التي تناسبها بطريقة  وسريعة ، وعندما لن يقوم بفهم  

فإنّه سيقوم بحلّها بطريقة غير مناِسبة  مما يهدر الكثير من الوقت والجهد  المشكلة  

 من دون نتائِج واضحة . 

 وضع حلول للمشكلة :   -3

يمكن وضع أكثر من حل  للمشكلة وذلك من أجل االنتقال إلى الحلول المختلفة       

أيضاً   األفضل  ومن  المشكلة،  عالج  في  حل ّ  أي  فشل  عند  اآلخر  تلو  أن  واحداً 



 جامعة القادسيّة(   -املؤمتر العلمي الدويل الثالث يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية )كليّة الرتبية للبنات   قائع   و 
 

 
 

2022نيسان    19-18عدد خاص بوقائع املؤمتر املنعقد بتاربخ    

 
 

525 

يعرف الشخص اإليجابيات والسلبيات لكل حل  تم وضعه ومعرفة النتائج التي قد  

 تحدث تبعاً لكل حل.  

 تقييم الحلول :   -4

عند وضع الحلول للمشكلة يجب تقييمها حول مدى عالجها للمشكلة من أجل        

اختيار الحّل المناسب األكثر من غيره، وعند ايجاد الحل المناِسب وجب االلتزام  

)منصور،   للتنفيذ  المطلوبة  النتائج  إلى  للوصول  مخطط  هو  ما  مثل  :  2007به 

77 ) 

وضعها      المشكالت  لحل  أخرى  طريقة  والزغول    وهناك  (    2009)الزغول 

 وهي :     

 الوعي بوجود مشكلة ما : وتعني اإلحساس بالمشكلة عند ظهورها .  -1

وتعتبر الخطوة األهم مع تعيين جوانبها الرئيسية فمن خاللها    ـ تحديد المشكلة : 2

 .يتم بناء الفهم الخاص للمشكلة . 

المشكلة  3 لحل  الفروض  ووضع  بها  المتصلة  والحقائق  المعلومات  جمع  ـ 

 .وتنظيمها .

 .ـ الوصول إلى االحكام الخاصة بها . 4

التنفيذ )5 إلى  العامة  إليه من األحكام  :  2009الزغول ،  ـ تحويل كل ما توصل 

78 ) 

 مهارة حل المشكالت :  مزايا  

  هناك عدة مزايا لمهارة حل المشكالت يمكن تلخيصها بما يلي :      

 .ـ تنمية التفكير العلمي ومهاراته لدى التالميذ . 1
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 .ـ تدريب التالميذ على مواجهة المشكالت التي تواجههم في الحياة الواقعية2

العالقات    -3 تنمية  على  االجتماعي  العمل  العمل  وتنمية  الطلبة  بين  االجتماعية 

 .بينهم . 

ـ تعتبر طريقة حل المشكالت من الطرق التي تثير دافعية الطلبة وتحفزهم إلى  4

 ( 78:  2009حل المشكالت التي تواجههم )علوان ،  

 عيوب طريقة مهارة حل المشكالت : 

 .ـ صعوبة تطبيق هذه الطريقة على كل المواقف التعليمية1

 .قلة المعلومات أو المادة العلمية التي تقدم للطلبة عند استخدام هذه الطريقة  ـ2

قد ال يقوم المعلم عند اختياره للمشكلة اختياًرا حسنا، وقد ال تتالءم المشكلة مع   -3

 .عمر ونضج التالميذ 

 ( 46:  2009تحتاج هذه الطريقة إلى معلم يكون مدربًا بكفاءة عالية )عطية ،    -4

 ارات حل المشكالت : أنواع مه

لقد اتفق كثير من علماء النفس على أن عناصر المشكلة هي عبارة عن حالة      

 عناصر( أساسية هي :   3أو موقف يتكون من ) 

 المعطيات واالهداف والعقبات وكاآلتي : 

 (   1965تصنيف ) ريتمان   -1

ريتمان       ( تلك  1965  صنف  حصر  وقد  ؛  متباينة  معايير  وفق  المشكالت   )

( الى  الخاصة    5المشكالت  واالهداف  المعطيات  بيان  درجة  وفق  على  أنواع( 

 بالمشكلة وكاآلتي : 
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 مشكلة تكون فيها المعطيات واضحة واألهداف واضحة ايضاً .  -أ

 مشكلة تكون فيها المعطيات واألهداف كالهما غير محدد ومفهوم .  -ب 

 مشكلة تكون فيها المعطيات واضحة بينما االهداف غير واضحة   -ج

 مشكلة تكون فيها المعطيات واضحة واألهداف غير محددة .  -د 

 ( 162:  2003مشكالت استبصار )العبدهللا ،  -هـ 

 ( : 1999تصنيف )الحارثي   -2

( المشكالت على حسب المعلومات المقدمة حول  1999وقد صنف )الحارثي       

 كما يلي : المشكلة و

 مشكلة يعطى فيها الهدف وال يعطى فيها الطريقة المطلوبة لحلها .  -أ

 مشكلة تعطى فيها الهدف وطريقة الحل لكن استراتيجيات حلها غير معلوم .  -ب 

والمعطيات غير واضحة    -ج الهدف واضحاً  فيها  مشكلة غير مفهومة ال يعطى 

 ( 95:  2000كذلك .)المغازي ،  

 ( : 1978تصنيف )جرينو وسيمون   -3

وهذا التصنيف قائم على أساس أنواع المشكالت التي قد يتعرض لها الطالب       

 وهي : 

 مشكالت خاصة بالتنظيم .  -أ

 مشكالت خاصة باالستنباط .  -ب 

 مشكالت خاصة بالتحويل .  -ج
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 ( 110-107:    1999مشكالت خاصة باالستقراء . )جروان ،  -د 

 تصنيف قائم على أساس المعلم والمتعلم :   -4

 ون المشكلة هنا معروفة للمعلم والمتعلم ولكن الحل ال يعرفه سوى المعلم . تك  -أ

المشكلة هنا تكون معروفة للمعلم والمتعلم ولكن هناك اكثر من طريقة لحل    -ب 

 المشكلة والمعلم وحدة يعرف تلك الطرق . 

 المشكلة معروفة للمعلم والمتعلم لكنهما ال يعرفان طريقة الحل .  -ج

المشك تكون  غير  دـ  كذلك  الحل  وطريقة  والمتعلم  للمعلم  معروفة  ليست  هنا  لة 

 ( 67: 2009معروفة للمعلم والمتعلم )عطية ،  

 التصنيف العام للمشكالت :  -5

:    -أ المفتوحة  محدد  المشكالت  جواب  لها  ليس  التي  المشكالت  من  نوع  وهي 

 واحد بل لها عدة أجوبة صحيحة ولها عدة طرق مختلفة للحل . 

وهي المشكالت التي ال يوجد لها غير حل واحد صحيح  ت المغلقة :  المشكال  -ب

                                                                       (Keller,1999,p:484)وطريقة واحدة لحلها .

 تصنيف )فهيم مصطفى ( الخاص لألطفال :   -6

 :  صنف )فهيم مصطفى( المشكالت الخاصة باألطفال حسب      

 مشكالت خاصة باللعب .  -أ

 مشكالت خاصة بالعالقات االجتماعية .  -ب 

 ( 63:  1998مشكالت عمل )االعسر ،  -ج
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 أسلوب حل المشكالت لدى األطفال : 

الطفل      تعريض  عند  مراعاتها  يجب  التي  األمور  من  عدداً  الباحثون  وضع 

 لمشكلة ما ويطلب منه البحث عن حلها وهي كاآلتي :  

 العمر الزمني للطفل ومستوى ذكائه .  -1

المعلومات العلمية التي يمتلها الطفل وطبيعة المفاهيم واالتجاهات التي يعيش    -2

 فيها وكذلك الخبرات السابقة التي اكتسبها الطفل . 

والتي    -3 المشكالت  األطفال في حل  والمثابرة عند  والدافع  الحماس  توفر  مدى 

 يستخدموها في الحل . 

ى ثقة األطفال في قدراتهم على حل المشكالت بعد االشراف عليهم من قبل  مد   -4

 الوالدين أو المعلمين . 

 عدم مألوفية المشكلة للطفل تجعله يبذل جهد عقلي معقول لحلها .   -5

(Gillies,2008 : 95) 

 الدراسات السابقة التي تناولت مهرة حل المشكالت : 

 ( : 1990دراسة الفتاح ) -1

المشكالت       التعرف على ) فعالية أسلوب حل بعض  الى  الدراسة  هدفت هذه 
  6-4طفاًل وطفلة بعمر    128ألطفال مرحلة الروضة( ، وقد تكونت العينة من )  

 سنوات( 
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حل   في  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود   : الى  الدراسة  هذه  توصلت  وقد 
 عينة البحث .  المشكالت تعتمد على طريقة المشاركة وأسلوب الممارسة لدى

 ( : 1996دراسة عبد السميع وعبد العال ) -2
فعالية      ( على  التعرف  الى  الدراسة  هذه  هدفت  التعلم    وقد  تقنية  استخدام 

تكونت  وقد   ،  ) األطفال  من  عينة  لدى  المشكالت  حل  مهارة  لتنمية  التعاوني 
  ( من  الحالية  )    20الدراسة  بين  أعمارهم  تتراوح   ) وطفلة  ؛    8-4طفل   ) سنة 

 واظهرت النتائج : 
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين درجات التطبيق البعدي لألختبار لصالح      

لصالح  التطبيق   والبعدي  القبلي  االختبار  درجات  متوسط  بين  وكذلك   ، البعدي 
 . التطبيق البعدي

 Eaprly3- ( 2001دراسة جودي ايبرلي)   
هدفت هذه الدراسة لمعرفة اثر بناء مهمة على تعاون األطفال من خالل اللعب     

الدراسة من ) المشكالت ، وقد تكونت عينة  طفالً وطفلة من    48أو مواقف حل 

 سنة ( واظهرت النتائج :   12-6االعمار 

ووجدت         ، المشكالت  حل  في  الذكور  من  اعلى  تعاون  االناث  أظهرت 

 اختالفات كبيرة في بناء الكتل الخشبية ذات طابع االلغاز ولصالح الذكور . 

 النظريات التي فسرت حل المشكالت :  

 النظرية الجشطالتية :  -
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 ان حل المشكالت يتم بمراحل عدة وهي :  يرى الجشطالتيون      

االعداد    -1 ما  مرحلة  مشكلة  بوجود  فيها  الفرد  يتعرف  المرحلة  هذه  وفي   :

ويحاول حينها فهم معطياته ؛ ويدرك وقتها انه في موقف يختلف بين الحالة التي  

 يمر بها وبين الحالة المطلوب الوصول اليها . 

2-    : االختمار  المرحلة  مرحلة  هذه  ذا جدوى  وفي  ليست  بمحاوالت  الفرد  يقوم 

لحل المشكلة وبعد يأس يترك المشكلة جانباً لبعض الوقت ) وهو مدرك لما يفعله  

 ( حتى يحصل على مفتاح لحلها . 

: وفي هذه المرحلة يعود الفرد للبحث عن حل للمشكلة بعد  مرحلة االشراق    -3

فيظه مفاجئ  اشراق  أي  استبصار  لديه  فيحصل  الزمن  من  بصورة  مدة  الحل  ر 

 مفاجأة . 

اليه    -4 توصل  قد  الذي  الحل  ان  من  بالتأكد  الفرد  يقوم  وهنا   : التأكيد  مرحلة 

  ، )زمزمي  المشكلة  تلك  لحل  البداية  في  لنفسه  حدده  الذي  الهدف  مع  يتطابق 

2007 :128)  (Swartz & parks,1994-   نظرية سوارتز و باركس ) 

( على أسلوب العصف الذهني لحل  1994اعتمد كالً من )سوارتز و باركس       

ويرى    ، المشكلة  حل  في  اعتماده  يمكن  ناجح  أسلوب  بأنه  باعتقادهم  المشكالت 

كالهما أنه يمكن للفرد تجربة كافة الحلول المتاحة ووضع البدائل التي يكون من  

الصعب تطبيقها ، فالحلول غير العادية وغير قابلة للتطبيق تكون حلول ذات قيمة  

 نظرهما ألنها مبتكرة . من وجهة 

باركس        و  )سوارتز  اكد  في  1994وقد  وضعهما  ووجب  شيئين  على   )

 االعتبار عند حل أي مشكلة وهما :  

 تطوير خطة مبتكرة للتطبيق على ان يكون الحل مقبوالً من قبل االخرين .  -
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لنفس    - تعرضهم  قبلهم عند  لتبنيها من  تلك  المبتكرة  الحل  اآلخرين بخطة  اقناع 

 (Swartz & parks,1994:94-95)  المشكلة مستقبالً 
 الفصل الثالث )منهجية البحث واجراءاته ( 

 اجراءات البحث     

يتناول هذا الفصل منهج الدراسة ومجتمعها والعينة واداة الدراسة ،وكيفية          

المعالجة   واساليب  ومتغيراتها،  الدراسة  ،واجراءات  وثباتها  صدقها  من  التحقيق 

 اإلحصائية . 

 منهجية البحث : 

تم استخدام المنهج الوصفي من قبل الباحثة بحيث رأت أنه من انسب المناهج       

ا البحث  لدراسة  مناهج  احد  أنه  على  الوصفي  المنهج  ويعرف   ، الحالية  لعينة 

العلمي ويستخدم في دراسة البحوث للعلوم اإلنسانية بمختلف أفرعها، وهو المنهج  

الذي يصف المبحوث كما هو على أرض الواقع دون إدخال المتغيرات أو دراسة  

 عوامل التغيّر الذي تحدث . 

 مجتمع البحث :  

بمج       قيد  ويقصد  المدروسة  بالظاهرة  المشمولين  االفراد  جميع  هم  البحث  تمع 

( ، وقد تحدد مجتمع البحث الحالة بتالميذ المرحلة  98:  2008البحث )علوان ،  

الصباحية   وللدراسة  القادسية  محافظة  لمركز  التابعة  المدارس  لجميع  االبتدائية 

 . والجدول التالي يوضح ذلك   2022-2021للعام الدراسي  
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 نة البحث : عي

تعتبر عينة البحث هي مجموعة افراد تنتمي الى المجتمع الذي اخذت منه ؛       

)ملحم، الكل  على  للحكم  يستخدم  الذي  الجزء  تكونت  25:  2005وهي  وقد  ؛   )

( الحالي  البحث  بواقع    100عينة  االبتدائية  المرحلة  طالب  من   ) وطالبة  طالباً 

دارس( من المدارس التابعة لمحافظة  م 4طالبة ( مأخوذة من )    50طالب و  50)

 الديوانية والجدول التالي يوضح  

 ( يوضح عينة البحث حسب المدرسة والجنس 2جدول ) 

 ت  المدرسة الجنس  المجموع 

 ذكور اناث 

 1 االكرمين  25 - 25

 2 االمام علي  25 - 25

 3 االزدهار  - 25 25

 4 النوارس  - 25 25

 المجموع  50 50 100

 أداة البحث : 

من اجل التعرف على مهارة حل المشكالت لدى طالبات عينة البحث كان البد      

وبعد اطالع الباحثة على    من الباحثة استخدام مقياس مناسب لتحقيق اداة البحث ، 

  ( مقياس  أن  الباحثة  وجدت  البحث  موضوع  حول  السابقة  والدراسات  االدبيات 

هذا  2007زمزمي   اشتمل  وقد   ، عليهم  بتطبيقه  قامت  البحث  لعينة  مناسباً   )

 المقياس على ثالثة مجاالت وهي : 

 فقرة ( .  5المجال المدرسي : وقد تكون من )  -

 فقرة ( .  5كون من )  المجال االسري : وقد ت -
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 فقرة ( .  5المجال االجتماعي : وقد تكون من )  -

 ( المشكالت  حل  مهارة  على  التدريب  لمقياس  الكلي  المجموع  فقرة(    15ليكون 

 وكانت بدائل اإلجابة هي ) نعم ، ال ( . 

 الخصائص السيكومترية للمقياس : 

 صدق المقياس  -اوالً 

ل      األساسية  الخصائص  الصدق من  المقياس وهو من  يعد  لحكم على صالحية 

اهم الشروط ألواجب توفرها في المقياس ألنفسي قبل الشروع بتطبيقه على العينة  

)الزوبعي،   للقياس  اداة  يعكس جودته وصدقه بوصفه  وقد  21،ص 1984كونه   )

 تحقق البحث الحالي مؤشرات من مؤشرات الصدق كاآلتي :  

 الصدق الظاهري :  -

المجاالت        لميادين  المقياس  تمثيل  مدى  على  الصدق  من  النوع  هذا  يقوم 

( وقد  185:  1998ألمختلفة للقدرة او السمة التي يقيسها المقياس )عبد الرحمن،  

علي   عرضه  تم  ان  بعد  المشكالت  حل  لقياس  الصدق  من  النوع  هذا  تحقق 

ق وقد  التربوي  والتوجيه  النفسي  االرشاد  في  المختصين  من  جميع  مجموعة  بلت 

 الفقرات وتم تعديل بعض الفقرات . 

 ثبات أداة الدراسة :  -

وللتحقق من ثبات اداة الدراسة قام الباحث بفحص االتساق الداخلي لمجاالت       
 االداة الثالثة    
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استخدام طريقة     معامل  Cronbach Alpna)من خالل  بحساب  وذلك  الكلية 
 ( الفا كرونباخ 

( طالباً وطالبة فبلغت درجة  30اعادة االختبار على عينة استطالعية مكونة من ) 

معامالت الثبات لمجاالت االداة والدرجة الكلية حسب معادلة الثبات بطريقة الفا  

 . وهذا ما يعني قوة الدراسة وصحة نتائجها.  0.79كرونباخ   

 الفصل الرابع ) عرض النتائج وتفسيرها (  

هذا      ثم    يتضمن  ومن  الباحثة  إليها  توصلت  التي  النتائج  عرض  الفصل 

 التوصيات والمقترحات التي وضعتها الباحثة وكاآلتي : 

 الهدف األول : التعرف على مهارة حل المشكالت لدى طلبة المرحلة االبتدائية . 

بعد تطبيق مقياس مهارة القدرة على حل المشكالت على عينة البحث ، ظهر       

المتوسط ) ل أن  بلغ  قد  للعبنة  )63.64حسابي  قدره  معياري  وبانحراف   )5.7  )

المتوسط   التائي لعينة واحدة  60للعينة ) وكان  ( ؛ وعند حساب معامل االختبار 

(  6.36ظهر ان هناك فرق بين المتوسطين اذ ان القيمة التائية المحسوبة بلغت ) 

 ( البالغة  الجدولية  التائية  بالقيمة  مقارنتها  البالغ  (عند  1.98وعند  الداللة  مستوى 

(0.05( حرية  درجة  عند  من  90(  اكبر  المحسوبة  التائية  القيمة  أن  تظهر   )

 الجدولية ، والجدول التالي يوضح ذلك . 
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( يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية لعينة  3جدول ) 

 البحث على مقياس مهارة حل المشكالت 

المشكالت         حل  مهارة  يمتلكون  البحث  عينة  ان  أعاله  النتائج  من  ويتبين 

بدرجة كبيرة ؛ وهذا يدل على أن الطلبة في هذه المرحلة العمرية وخاصة ) طلبة  

الجديدة   والمعلومات  المهارات  تعلم  على  بقدرتهم  يمتازون  االبتدائية(  المرحلة 

لديه  كونهم  يتعلمها  كما  بها  والعمل  المعلومات  وحفظها  تقبل  على  القدرة  م 

 والمهارات التي يتلقاها من المعلم أومن آبائهم لحل المشكالت التي تعترضهم . 

)الفتاح      دراسة  مع  تتشابه  الدراسة  وعبد  1990وهذه  السميع  )عبد  ودراسة   )

( ودراسة )ليونارد  1997( ودراسة )هولمز  2001( ودراسة )نسيم  1996العال  

 ( . 2002و ويلكنس  

المشكالت لدى    -2 الداللة اإلحصائية في مهارة حل  الفروق ذات  التعرف على 

 أناث ( .  –كور عينة البحث على وفق متغير النوع ) ذ

الذكور و        الفرق بين )  الحالي لمعرفة  البحث  المقياس على عينة  عند تطبيق 

 ( للذكور  الحسابي  المتوسط  بلغ  وقدره  65.38االناث(  معياري  بانحراف   )

( بانحراف معياري قدره  61.9( ، بينما بلغ المتوسط الحسابي لألناث ) 6.183)

ي لعينتين مستقلتين ظهر أن القيمة التائية  ( ، وعند تطبيق االختبار التائ4.665)

(  2.021( وهي اكبر من القيمة التائية الجدولية البالغة )3.177المحسوبة كانت ) 

 درجة( والجدول التالي يبين ذلك .  98( ودرجة حرية )0.05عند مستوى داللة )

 

مستوى  
 الداللة
0.05 

T-test 
 الجدولية 

T-test 
 المحسوبة 

المتوسط  
 الفرضي 

االنحراف  
 المعياري 

المتوسط  
 الحسابي 

عدد 
 العينة 

 100 63.64 5.07 60 6.36 1.98 دالة
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 ( 4جدول ) 

وفق  يبين داللة الفرق لدى عينة البحث لمقياس مهارة حل المشكالت على 

 اناث(  -متغير النوع )ذكور  

اعاله   النتائج  خالل  من  ومن  أطول  وقتا  يستغرقون  إجماال  فالذكور  أن  يتبين 

األمر   يتعلق  عندما  اإلناث  على  تفوقهم  من  الرغم  على  التعلم  في  اإلناث 

حل   بمهارات  المتعلقة  األنشطة  في  وأدائهم  المعلومات  "باسترجاع 

تتطلب  ."المشكالت  التي  المعلم واألنشطة  يختار  أن  المهم  من  فإنه  لذلك،  ونتيجة 

 & Wilhelmجوانب التعلم ومعالجة المشكالت التي تعترضهم .  التركيز على  

Smith, 2002) ) 

)نسيم      دراسة  مع  تختلف  الدراسة  )هولمز  2001وهذه  ودراسة   )1997  )

 ( . 2002ودراسة )ليونارد و ويلكنس 

 التوصيات : 

التجارب    -1 تحوي  التي  الكتب  على  االطالع  على  الطالب  بحث  المعلمين  قيام 

 العلمية وشرحه كيفية القيام بتلك التجارب . 

يقوم المعلم على اختيار أو انتقاء المشكلة المناسبة وتحديدها واعطاءها للطلبة    -2

 .وتوزيع المسؤوليات بينهم حسب ميولهم وقدراتهم 

ا -3 على  طالبه  المعلم  لهم  يشجع  ويهيئ  النشاطات  تلك  في  الستمرار 

 .المواقف التعليمية التي تعينهم على التفكير إلى أقصى درجة ممكنة . 

مستوى  
 الداللة 
0.05 

T-test 
 الجدولية 

T-test 
 المحسوبة 

المتوسط  
 الفرضي 

االنحراف  
 المعياري 

المتوسط  
 الحسابي 

عدد 
 العينة 

العينة  
حسب  
 النوع 

 3.177 2.021 دالة 
 

 الذكور 50 61.9 4.665 98

 االناث  50 65.38 6.183
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 المقترحات : 

اجراء دراسة مشابهة للدراسة الحالية مع تغير عينة البحث وتنوعها لتشمل :    -1

 طلبة المعاهد ، طلبة الدراسات العليا ، طلبة الجامعة . 

قيام دراسة مقارنة في مهارة حل المشكالت بين الكليات العلمية واإلنسانية ،    -2

أو بين المدارس االهلية والحكومية ، أو بين جامعات متعددة تختلف من محافظة  

 الى أخرى . 
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 ( 1ملحق رقم )

 مقياس مهارة حل المشكالت بصورته النهائية 

 جامعة القادسية 

 التربية للبنات كلية 

 التربوي قسم االرشاد النفسي والتوجيه 

 عزيزي الطالب .....عزيزتي الطالبة ... 

نضع بين يديك مجموعة من الفقرات التي تمثل بعض المشكالت التي تتطلب       

 نوعاً من التفكير لحلها . 

وترجو الباحثات قراءة هذه الفقرات بدقة وموضوعية واالجابة عنها بصراحة       

دقة وذلك من خالل وضع اشارة)√( في احد البدائل امام كل فقره والتي يعبر  و

سيتم   اجابتك  ان  علما  اجابه  بدون  فقره  اي  ترك  عدم  ،املين  حالك  واقع  عن 

 استخدامها الغراض البحث العلمي وال داعي لذكر االسم .. 

 مع التقدير 

 يرجى ملئ البيانات االتية: 

 ------------------الصف    

 -------------------نس    الج
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 ت  الفقرات  نعم  ال الباحثة 

الورقية     والصحون  الطعام  بقايا  ترك 
واالكواب بعد تناول الطعام وعدم رميها في  

 سلة المهمالت 

 
1 

الورقية     والصحون  الطعام  بقايا  حمل 
واالكواب بعد تناول الطعام وعدم رميها في  

 سلة المهمالت 

مالبس     استخدامهم  اتساخ  عند  األطفال 
 لأللوان في المرسم 

 
2 

عند      األطفال  مالبس  فوق  مئزر  لبس 
 استخدامهم لأللوان في المرسم 

االنتهاء     بعد  والدفاتر  واالقالم  الكتب  خلط 
 من الدرس 

 
3 

االنتهاء     بعد  والدفاتر  الكتب واالقالم  ترتيب 
 من الدرس ووضعها في الحقيبة 

بعض     زمالئهم  قيام  إنجازات  بهدم  األطفال 
دون   الرسم  دفتر  تمزيق  او  الشخبطة  مثل 

 قصد 

 
4 

إنجازات     بهدم  يقوم  الذي  الطفل  معاقبة 
 زمالئهم مثل الشخبطة او تمزيق دفتر الرسم 

لرغبته     الرحلة  على  من  لزميله  الطفل  دفع 
 في الجلوس عليها 

 
5 

وعدم     بمكانه  الجلوس  الطفل  تغييره  تعليم 
 عندما يطلب ذلك 

على     واأللوان  باالقالم  والشخبطة  الرسم 
 جدران الصف او في خارج الصف 

 
6 

على     وتعليمية  فنية  لوحات  وتعليق  جلب 
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 جدران الصف او في خارج الصف 

الدور عند     في  األطفال على زمالئهم  تعدي 
 قيامهم بالشراء من الحانوت 

 
7 

التعدي على زمالئهم في  تعليم األطفال عدم    
الحانوت   من  بالشراء  قيامهم  عند  الدور 

 ووقوفهم بالصف 

اثناء     زميله  وجه  في  التراب  الطفل  قذف 
 التشاجر 

 
8 

قبل     من  واالحتكام  المعلمة  الى  الذهاب 
 األطفال اثناء التشاجر 

الملونة     القصص  من  صفحات  تمزيق 
 الموجودة في المكتبة عند استخدامها  

 
9 

الملونة     القصص  صفحات  على  المحافظة 
 الموجودة في المكتبة عند استخدامها  

كراسة     في  المستخدم  للورق  األطفال  اهدار 
 الرسم اثناء حصة الرسم 

 
10 

كراسة     في  المستخدم  الورق  على  المحافظة 
 اثناء حصة الرسم الرسم 

الموجودة     الزرع  واألوراق  االزهار  قطف 
 في الحديقة 

 
11 

الموجودة     الزرع  واألوراق  االزهار  سقي 
 في الحديقة 

وإصدار     الزائد  والضحك  والحركة  التهريج 
متابعة   على  يؤثر  مما  المزعجة  األصوات 

 اآلخرين لدروسهم 

 
 
12 

التقليل من التهريج والحركة والضحك الزائد    
يؤثر   الذي  المزعجة  األصوات  وإصدار 
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خالل   من  لدروسهم  اآلخرين  متابعة  على 
أو   المؤدب  للطالب  )كالتصفيق  التعزيز 

 أعطاءه الحلوى( 

والسبورة     السبورة  وقلم  الرحلة  تحطيم 
 الموجودين داخل الصف 

 
13 

السبورة      وقلم  الرحلة  على  المحافظة 
 والسبورة الموجودين داخل الصف  

وعدم     الصف  غرفة  داخل  األطفال  بقاء 
مع   اللعب  وعدم  الفسحة  عند  منها  الخروج 

 اقرانهم 

 
14 

غرفة     من  الخروج  على  األطفال  تشجيع 
 الصف عند الفسحة واللعب مع اقرانهم 

التي     الرسم  اوراق  األطفال  رمي  يرسمها 
 داخل المرسم 

 
15 

األطفال     يرسمها  التي  الرسم  اوراق  تعليق 
 داخل المرسم 

 

 المصادر العربية : 

-   ، ،    جابر  جابر  الحميد  الفكر    1995عبد   ، والتعليم  التدريس  استراتيجيات   ،

 .   1العربي للطبع والنشر ، القاهرة ، ط 

-    ، الرحمن  فتحي عبد   ، دا  1999جروان   ، / مفاهيم وتطبيقات  التفكير  تعلم   ،

 الكتاب الجامعي للنشر ، العين . 

 ، القاهرة .  ، أصول علم النفس ، دار المعارف 1995راجح ، احمد عزت ،   -
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-    ، الرحيم  للطبع    2009الزغول ، عماد عبد  الشروق  دار   ، التعلم  ، نظريات 

 .   1والتوزيع ، عمان ، األردن ، ط  

، برنامج مقترح لتنمية مهارة حل المشكالت    2007زمزمي ، فضيلة احمد ،    -

مكة    ، للبنات  التربية  كلية   ، تجريبية  دراسة   / مكة  بمدينة  الروضة  أطفال  لدى 

 لمكرمة . ا

، مناهج البحث في التربية ، مطبعة    1984الزوبعي ، عبد الجليل إبراهيم ،    -  --

 الجامعة ، بغداد. 

-    ، علي  محارب   ، قنديل    2010الصمادي  دار   ، للمشكالت  اإلبداعي  الحل   ،

 .  1للطباعة ، عمان ، ط 

 هرة . ، نظريات الشخصية ، دار قباء ، القا 1998عبد الرحمن ، محمد السيد ،   -

-    ، محمد   ، في    2003العبدهللا  واالستقصاء  المشكالت  حل  طريقتي  فاعلية   ،

 تدريس مادة التربية اإلسالمية ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة دمشق . 

-    ، عدنان   ، دار    2004العتوم   ، والتطبيق  النظرية   / التربوي  النفس  علم   ،

 .    1المسيرة للطباعة والنشر ، عمان ، ط  

،  ع  - دار    2009طية ، محسن علي   ، التدريس  والجديدة في  الشاملة  الجودة   ،

 صفاء للنشر ، عمان ، األردن . 

إبراهيم سعدي متولي ،    - المشكالت ، دار    1998االعسر ،  ، استراتيجية حل 

 الفكر العربي للتوزيع والنشر ، القاهرة . 

بالقدرة على حل  ، تجهيز المعلومات وعالقتها    2009علوان ، مصعب محمد ،  -

الجامعة    ، منشورة  ماجستير  رسالة   ، الثانوية  المرحلة  طلبة  عند  المشكالت 

 اإلسالمية ، غزة . 
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-    ، يوسف   ، للنشر    2007قطامي  المسيرة  دار   ، لألطفال  التفكير  تعليم   ،

 والتوزيع ، عمان ، األردن . 

-    ، ، مكتبة  2000المغازي ، عجاج خيري  والتفكير  التعليم  أساليب  االنجلو    ، 

 المصرية ، القاهرة . 

، القياس والتقويم في التربية وعلم النفس ، دار المسيرة    2005ملحم ، سامي ،    -

 للنشر والتوزيع ، عمان ، األردن . 

، أساليب التفكير وعالقتها بحل المشكالت ، مجلة    2007منصور ، غسان ،    -

 ( . 1( ، ع ) 23جامعة دمشق للعلوم التربوية ، م )

، فاعلية برنامج قائم على حل المشكالت    2008ف ، ذكرى عبد الواسع ،  يوس  -
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(2002) ، "Reading don't fix no Chevys" : literacy in the 

lives of young men ،Portsmouth, N.H. 

-Swartz,R & Parks,s. 1994 . Infusing the teaching of 
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 ملخص البحث : 

   هدف البحث الحالي للتعرف على :

 مستوى األلم النفسي لدى طلبة كلية التربية للبنات   -1

:القسم   -2 التخصص  وفق  اإلحصائية  الداللة  ذات  الفروق  على  التعرف 

 انساني(   -)علمي

الرابع   -3 الفروق االحصائية على وفق المرحلة )    -التعرف على مستوى 

 الثاني ( 

زمزمي    ( مقياس  الباحثتان  تبنت  البحث  اهداف  ت   2007ولتحقيق  والذي  م  ( 

 ( من  البحث  عينة  تكونت  وقد   . البحث  مجتمع  على  تم  100تطبيقه  طالبة   )

لتحقيق   الالزمة  اإلحصائية  األدوات  الباحثتان  واستخدمت   . عشوائيا  اختيارهم 

 اهداف البحث وتم التوصل الى نتائج البحث والتي كانت أهمها :  

 ان عينة البحث ليس لديها الم نفسي.  -1

ية حسب مستوى التخصص ) العلمي  هناك فروق ذات داللة احصائ   -2

 االنساني ( ولصالح التخصص العلمي .  -

بين    -3 المعياري  واالنحراف  الحسابي  المتوسط  في  فروقاً  هناك 

 المرحلتين )الرابعة والثالثة( وكان لصالح المرحلة الرابعة . 

 األلم النفسي لدى طالبات كلية التربية للبنات 

 أ.م.د. كهرمان هادي عودة

 أ.م. حال يحيى عباس

 جامعة القادسية –كلية التربية للبنات 
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 وعلى وفق هذه النتائج قامت الباحثتان بوضع عدداً من المقترحات والتوصيات . 

 االلم النفسي ، طالبات مفتاحية : كلمات 

Abstract 

The aim of the current research is to find out : 

1-The level of psychological pain among students of the 

College of Education for Woman 

2-Identifying the statistically significant differences 

according to the specialization: Department (scientific – 

human) 

3-  Identifying the level of statistical differences according 

to the stage (fourth – second) .To achieve the objectives 

of the research, the two researchers adopted a scale 

(Zamzami 2007), which was applied to the research 

community. The research sample consisted of (100) 

female students who were randomly selected. The two 

researchers used the necessary statistical tools to 

achieve the objectives of the research, and the results of 

the research were reached, the most important of which 

were : 

1-The research sample does not have psychological 

pain . 
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2-There are statistically significant differences according 

to the level of specialization (scientific - humanitarian) 

and in favor of the scientific specialization . 

3-  There are differences in the arithmetic mean and 

standard deviation between the two stages (fourth and 

third) and it was in favor of the fourth stage . 

According to these results, the two researchers put 

forward a number of suggestions and recommendations . 

 مشكلة البحث 

الى   يكون  ما  أحوج  اإلنسان  الى  الان  تعرضه  باالنتماء عند  مساعدة واإلحساس 

حوادث   او  للفرد  أزمات  الذهنية  والبنية   ، النفسية  المنظومة  والن   ، ضاغطة 

ب بكل  والحر   ات العراقي ، قد غرقا وسحقا باالحاديث الصدمية العنيفة ، وبصدم

الدماء ، الفقدان ، الموت، األشالء ، الحرمان ، التشريد ، دوي القنابل ،  `أهوالها )

أصوات    ، الخوف   ، الهلع  والتكسر،  التهشم  أصوات   ، الصواريخ  ارتطام 

األمن   انعدام   ، النساء  ، عويل  األطفال  الرصاص ، صراخ  أزير   ، االنفجارات 

مث فان  الخشية(    ، التهجير   ، ألجل  بدنو  اإلحساس   ، األزمات  واألمان  هذه  ل 

عانى   التي  الكبيرة  قد  م والكوارث  حياته  في  يعانيها  زال  وما  العراقي  الفرد  نها 

أثراً نفسياً سلبياً ، واجتماعياً على األسرة والمجتمع وقد تبقى معه مده    فيه تركت  

طويلة مما يؤثر في مسار حياته وأنشطته اليومية وخططه المستقبلية ، اذ أكدت 

تعرض   ان  الى  الدراسات  األحيان  اغلب  في  يقود  الصادمة  لإلحداث  الفرد 

استمرار معايشه الحدث ألصدمي بطريقة او بأخرى من قبيل تذكر الحدث بشكل  

او   أفكاراً  او  ذهنيه  صوراً  ذلك  يتضمن  ما  وغالباً  وضاغط  ومقتحم  متكرر 

مدركات ، وكذلك استعاده شكل متكرر وضاغط في األحالم. فضال عن الشعور  
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ال او  بالضغط  الى  ترمز  خارجية  او  داخلية  لمثيرات  التعرض  عن  الشديد  نفسي 

شبه بعض جوانب الحدث ألصدمي التي تقترن باستجابات فسيولوجية تحدث عند  

ويشير إحساس الفرد    ،    ( 37:  2001التعرض للمثيرات سابقة الذكر )األحمد ،  

اسه بان اآلخرين  او اإلفراد باأللم النفسي ضمنا الى فقدان الثقة باآلخرين او إحس

في   اإلفراد  من  العديد  أو  الفرد  ثقة  ان  الباحثين  من  الكثير  ويؤكد  به،  يثقون  ال 

عالمنا االجتماعي    ة قطاع اجتماعي معين يعد من أكثر العوامل البارزة في فعالي 

ف النفسيالالحالي.  أي  ةواالجتماعي   ة كفاءة  استمرار  حتى  او  مجموعة    ةلإلفراد 

(  123:  2005افر او غياب هذه الثقة بينهم )إسماعيل ،  اجتماعية يعتمد على تو

ان   يمكن  الصدمية  والذكريات  االجتماعي  األلم  من  كل  تفاعل  ان  في  يكما  ؤثر 

األخطاء   من  الكثير  ارتكاب  الى  يقودهم  الذي  األمر  لألفراد  المعرفية  المنظومة 

الشخص والن   ، للتجزئة  قابل  غير  متكامل  كل  اإلنسان  وأالن   ، ية  المعرفية 

اإلنسان   له  يتعرض  ما  النفسية والمعرفية مع كل  المنظمة  لتفاعل  ناتج  اإلنسانية 

بكل   يتعامل معها  فانه  يتعرض إلحداث معينه  فانه عندما  إحداث  او  من خبرات 

التراكمات التي يمتلكها ، فتؤثر تلك التراكمات في الكيفية والطريقة التي يسلكها  

( اإلحداث  تلك  مع  التعامل  في  ،  الفرد  شريحة    ( 78:  2000حجازي  والن 

لذا فان  الطالبات من اهم الشرائح التي تتاثر مباشرة بمثل هذه االحداث والظروف  

األلم النفسي لدى طالبات كلية التربية  ما مستوى    لاؤمشكلة البحث تتحدد في التس 

 ؟   للبنات 

 أهمية البحث : 

علماء إن األلم النفسي هو أحد أشكال األلم العقلي، مثلما يشار  العديد من الاقترح  

إلى االستجابة االنفعالية للصدمة الجسدية والتي يشار إليها عادة باأللم الجسدي،  

الفئة   أنها  من  الرغم  )على  الجسدي  لأللم  فرعية  فئة  ذاتها  حد  في  هي  والتي 

)جراج   توصل  وقد   .) له  الع  1971األساسية  أليات  بان  أن  (  يمكن  نفسها  قاب 

تكون   قد  االجتماعي  األلم  مشاعر  أن  إلى  يشير  مما  واإلحباط  الخوف  تتضمن 
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إعاقة   أو  إلى ضرر  أن تؤدي  التي يمكن  المثيرات  أنواع كثيرة من  مرتبطة مع 

 ( . Geoff & leary, 2005 , P5 هدف مرغوب فيه )  

نفس حالة الالسعادة  وقد أكد الباحثون على إن حالة الكرة في األلم االجتماعي هي 

لأللم   الجسدية  األشكال  توافر  اقترحوا  إذ  الجسدي،  لأللم  کاستجابة  تحدث  التي 

هل   ثورن  من  كل  قدم  ثم  ومن   ، النفسي  واأللم  العقلي  واأللم  العاطفي  كاأللم 

  ( العقلي(    1989وثورن  األلم  )أي  بأنه  تقترح  التي  العقلي  األلم  نظرية  هل   )

األ لعمل  مشابه  بشكل  ،  يعمل  )زهران  الجسدي  أيدت  ،    ( 167:  2002لم  وقد 

الدراسات التجريبية الحديثة الفرضية القائمة على أن الشعور باأللم النفسي الناتج  

حتى   وانه  العدواني،  بالسلوك  مباشرا  ارتباطا  يرتبط  ورفضهم  الزمالء  نبذ  عن 

أقرانهم ،  األطفال غير العدوانيين غالبا ما يصبحوا عدوانيين إذا ما تم نبذهم من  

فقد أجرى الباحثون سلسلة من التجارب للكشف عن كيفية تأثير النبذ االجتماعي  

فأن   الطلبة إلتقان  مهارات بصدده فضال  تدريب عدد من  تم  اذ   ، العدائية  على 

األلم النفسي الذي يشعر به في سياق عالمة معينة قد يحفز الناس على البحث عن  

بهم  موثوق  آخرين  أشخاص  من  جديدة    الدعم  عالقات  متابعة  اجل  من  وذلك 

تعزيز   في  الوظيفة  نفس  يؤديان  واالجتماعي  الجسدي  األلم  فأن  )وباإلجمال 

  . سيرمات   (  Springer ,2000, p.78    &Learyالسلوك  من  كل  ويرى 

(sermet  وبيرلمان وبيلوي ان شعور الفرد باأللم االجتماعي والوحدة النفسية  )

يحدث خلل في شب لديه في  ينشأ عندما  كانت  التي  للفرد  االجتماعية  العالقات  كة 

العاطفي     بالفراغ  الشعور  الى  يؤدي  مما  لديه  تكون  ان  يود  التي  او   , ما  وقت 

تتضمن الخوف واإلحباط مما يشير إلى أن مشاعر   ( 18, ص  1999)العباسي ,  

أن  يمكن  التي  المثيرات  من  كثيرة  أنواع  مع  مرتبطة  تكون  قد  االجتماعي    األلم 

 , Geoff & leary, 2005 تؤدي إلى ضرر أو إعاقة هدف مرغوب فيه   

P5)  .)  مع الكيف  في عملية  الكبيرة  المساعدة  توفر  اآلخرين  مع  العالقات  وان 

إحداث الحياة الضاغطة ، وان الدعم االجتماعي يساعد في زيادة قدرة الفرد على  

 \ (.  Feldman , 1989 , p.87مواجهة األزمات والصدمات والتعامل معها ) 
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 أهداف البحث : 

 يهدف البحث الحالي التعرف على :      

 مستوى األلم النفسي لدى طلبة كلية التربية للبنات   -4

)علمي -5 التخصص  وفق  اإلحصائية  الداللة  ذات  الفروق  على    -التعرف 

 انساني(  

الرابع   -6 الفروق االحصائية على وفق المرحلة )    -التعرف على مستوى 

 الثاني ( 

 حدود البحث : 

كلية التربية للبنات الدراسة الصباحية جامعة    البات يقتصر البحث الحالي على ط

 ( .   2022  - 2021القادسية للعام الدراسي )  

 تحديد المصطلحات :  

 راسة هي :  من ضمن التعريفات التي تناولت متغيرات الد 

 :  2002تعريف زهران 

األلم النفسي هو أحد أنواع األلم غير المرتبط بأي سبب فيزيائي، إذ قد ينتج       

والفقد،   الندم،  وشعور  اآلخرين،  من  خذالن  بسبب  اإلنسان  لدى  النفسي  األلم 

زهران  ، والقلق )االكتئاب : والخسارة، أو قد يكون ناتج بسبب مشكلة نفسية، مثل

 ،2002  :98 ) 

 

 

https://www.webteb.com/articles/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%A8_23703
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 (  : 2005. كالوس ماكدونالد ) 1

رد فعل انفعالي محدد لمفهوم إقصاء الفرد عن عالقات الفرد االجتماعية   

 (  p.78)   ,Klaus:1986 مرغوبة أو أن يتم التقليل قيمته بواسطة شركاء  

 :  (  1989ورن هل وثورنيل  ) ث . 2

نوع من أنواع األلم يعمل بشكل مشابه لأللم العقلي ، إال أنه يركز االهتمام على  

)    .ة مهمة ويعزز من تصحيح وتجنب مثل تلك األحداث في المستقبل  نفسي أحداث 

Hall, 1989: p 87  ) 

   : (  1973. تعريف باولبي )  3

ي عن  التجربة التوترية التي تنجم عن الشعور بمسافة االبتعاد السيكولوج  

 (  powlby,1973:p.211) اآلخرين المقربين أو عن المجموعة االجتماعية  

 التعريف اإلجرائي: 

فقرات    على  أجابته  من خالل  المستجيب  عليها  يحصل  التي  الدرجة  هو 

 قياس الذي أعد في البحث الحالي لغرض قياس األلم النفسي . مال

 الفصل الثاني ) اإلطار النظري والدراسات السابقة ( 

 مفهوم األلم:  

عند محاولة لوصف األلم بصورة شاملة وموضوعية من أن تواجه صعوبات        

المعرفيين   والتقييم  والتفسير  الحسي  الشعور  بين  المتبادلة  العالقة  خالل  من 

والمعاني المختلفة لمشاعر األلم . وتتصل أهمية األلم المحسوس بالسياق والزمن  

وظيفة إنذار بيولوجية . وأن تجربة األلم تتكون    ، وفي األغلب األعم يؤدي األلم 

 ( باأللم  والتأثر  باأللم  اإلحساس  وهما  منفصلين  مكونين    p.159,2002,  من 
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Rainville  ، إذ يوفر اإلحساس باأللم معلومات عن ضرر األنسجة المستمر  )

للدماغ   إرسالها  ثم  ومن  باأللم  الخاصة  الجسم  تجمعها مستقبالت  معلومات  وهي 

 (  ( Gray,2000: p.67اجل معالجتها عبر الحبل ألشوكيمن 

الشعور        مع  ويترافق  عضوي.  سبب  أي  بوجود  يرتبط  ال  وظيفي  ألم  وهو 

في   كثيراً  ويحدث  ووسواس  هلوسات  يصاحبه  الحاالت  بعض  وفي  الحاد  بالقلق 

الحاالت االكتئابية. وهو اضطراب نفسي يتميز بألم شديد طويل األمد يكون على  

داع أو ألم معدي دون وجود أسباب جسدية واضحة له، وكثيراً ما يكون  شكل صُ 

يكون   ما  وغالباً  العضلي  التشنج  مثل  حركي،  أو  حسي  وظيفي  بخلل  مصحوباً 

نفسية أو وجدانية أو عقلية أو سلوكية، مثل عدم تحقيق بعض   ناجم عن عوامل 

هذا االضطراب  االحتياجات الخاصة بالفرد، أو بسبب نزاعات. والذي يعاني من  

كثيراً ما يكون محرج؛ ألن بعض أصحاب المهن الطبية وعامة الناس يميلون الى  

ذلك   أن  يرون  المتخصصون  لكن  الحقيقي،  باأللم  ليس  النفسي  األلم  بأن  االعتقاد 

ليس أذى من األلم الناجم عن أسباب عضوية. وقد أثبتت األبحاث أن هذا النوع  

شخاص ما بين الثالثين واألربعين عاماً كما أنه  من االضطرابات أكثر شيوعاً لأل

  ، )إسماعيل  الرجال  عن  النساء  عند  شيوعاً   ( 154:  2005أكثر 

 الترابط بين األلم الجسدي واأللم النفسي :  

األلم    هو  النفسي  األلم  بان  األلمين  بين  والترابط  التداخل  نموذج  ويقترح 

ة ، أما األلم الجسدي فهو  الذي نشعر به عند خسارة أو تضرر عالقات اجتماعي 

األلم الذي نشعر به نتيجة اإلصابة جسدية وكال األلمين يشتركان بأجزاء من نظام  

المعالجة نفسه والذي يكون مسؤوال عن الكشف بتوافر أو احتمالية توافر ضرر  

. ولهذا   توافر خطا من اجل إصالحه  االهتمام حال  اجتماعي وجذب  أو  جسدي 

ا الناحية  من  عدم  التداخل  فترة  طول  الى  واستنادا  انه  اذ   ، يبرره  ما  لتطورية 

من   سيكون  فانه   ، والتواصل  للرعاية  الملحة  وحاجتها  الثدييات  صغار  نضوج 

يبقينا على مقربة   الذي  النظام  الترابط االجتماعي ، وهو  النظام  بالنسبة  المحتمل 
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ة األلم من أن  من اآلخرين و قد بني على نظام األلم الموجود مسبقا سامحا اإلشار

االجتماعي االنفصال  خطر  وتمنع   ,Nelson & Panksepp). تحدد 

1998,PP.437 - 452)   األلمين بين  وضوحا  األكثر  الترابط  أن  كما 

أنا   (الجسدي والنفسي هو تشابه الكلمات المستعملة لوصف كال األمرين ، فعبارة

رد فعل تجاه انتهاء  قد تشير بسهولة إلى ألم جسدي تماما كما تشير إلى   ) متألم 

ما   إذا   ، النفسي  األلم  الوصف  المستعملة  المصطلحات  من  والعديد   . ما  عالقة 

  ، )شقير  النفسي  األلم  لوصف  مهمة  مصادر  تعد  فإنها   ، حرفيا  :  2005أخذت 

167 ) 

 اسباب اضطراب األلم النفسي:  

 هناك عدة عوامل تساعد على ظهور األلم النفسي وهي :      

نفسية: -1 االضطراب،    من  عوامل  من  النوع  لهذا  المسببة  العوامل  أهم 

بالتعبير   مثالً  المصاب  فيبدأ  النفسية،  العوامل  من  بعدد  المصاب  إحاطة 

يشعر   التي  اآلالم  بعض  طريق  عن  بداخله،  يدور  الذي  الصراع  عن 

لشعور   نتيجة  اآلالم،  بهذه  يشعر  قد  البعض   ، آلخر  وقت  من  بشدتها 

بالذنب، فيبدأ المصاب ف ي رفض العالج ويتعامل على أساس أن  داخلي 

هذه اآلالم التي يشعر بها هو بالفعل يستحقها. في حاالت أخرى يستمتع  

الحب   لجذب  وسيلة  له  بالنسبة  تكون  ألنها  اآلالم،  بهذه  المصاب 

 واالهتمام، من المحيطين به فيشعر دائما أنه يستحق الشفقة واالهتمام.  

السلوكية: -2 تظ  العوامل  العوامل  جذب  وهذه  في  الرغبة،  شكل  على  هر 

اهتمام اآلخرين أو الهروب من أنشطة على المصاب القيام بها أو هروب  

التجاهل   يتم عالجه عن طريق  العوامل  من  النوع  من مسؤولياته. وهذا 

 ( 156:  2001)األحمد ،  
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 أنواع األلم النفسي : 

هما        لنوعين  إلى  المنشأ  حسب  النفسي  األلم   :قسم 

ذلك • بعد  ويختفي  قصيرة  لمدة  يظهر  بأنه  يتسم  والذي  الحاد،   .األلم 

سنوات  • حتى  أو  أشهر  أو  أسابيع  لمدة  يتكرر  والذي  المزمن،   .األلم 

وعندما يكون األلم مزمنا، فهو يسبب أشكاال مختلفة من األعراض. كما أن هذه  

م في  أنها  ويذكر  والبساطة.  الشدة  بين  ما  شدتها  في  تتراوح  عظم  األعراض 

 :األحيان تسبب أعراضا تتضمن ما يلي

 الصعوبة في تحديد مكان األلم أو نوعه أو عمقه   •

 .استمرار الشعور بعدم الراحة حتى بعد استخدام األدوية •

 .التفاقم من دون وجود سبب طبي لتفسيره  •

 .كبر مساحة المنطقة المصابة باأللم •

الشخص   لدى  مزمن  مرض  وجود  دون  من  األعراض  بهذه  اإلصابة  حالة  ففي 

المنشأ  نفسي  السبب  يكون  أن  احتمالية  على  يدل  ذلك  فإن  ،     لتفسيرها،  )جودة 

2011 :56 ) 

 أسباب حدوث األلم النفسي :

هناك ثالث وجهات نظر تفسر السبب وراء اإلصابة باأللم نفسي المنشأ، وهي ما   

 :يأتي

تصيب هذه اآلالم مصابي المشاكل النفسية، منها اضطراب القلق   لى:الوجهة االو

ونوبات   واالكتئاب  القهري  الوسواس  واضطراب  القطب  ثنائي  واالضطراب 

 .الهلع

الثانية:  النفسية    الوجهة  فالمشاكل  بعد.  لم تكشف  يحدث هذا األلم نتيجة إلصابة 

تتفاق قد  أنها  ناتجة عنه. كما  األلم هي  األلم  التي تصاحب هذا  يتم عالج  لم  إن  م 

 .بالشكل المناسب 
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يؤدي األلم نفسي المنشأ إلى زيادة األلم الموجود سوءا. فالمشاكل    لوجهة الثالثة: ا

يسببه   الذي  باأللم  مقارنة  الشخص  به  يشعر  الذي  األلم  شدة  من  تزيد  النفسية 

 ( 79:  2003المرض العضوي أو اإلصابة وحدها )احمد ،  

 تشخيص األلم النفسي : 

ود سبب عضوي.  عادة ما يشخص هذا األلم بعد فحص المريض الستبعاد وج      

للتشخيص   معا  يعملون  ما  عادة  النفسيين  واالختصاصيين  األطباء  أن  ويذكر 

 .والعالج

 العالج

نفسي   العضوي  األلم  من  التخفيف  في  تنجح  قد  التي  األساليب  من  العديد  هناك 

 :المنشأ، منها ما يلي

المفاصل   • العالج الطبيعي، والذي يستخدم، وبشكل خاص، لعالج آالم 

 والعضالت 

 .ل تغييرات في النظام الغذائيعم •

 .القيام بممارسة التمارين الرياضية بانتظام •

 .استخدام المسكنات غير المخدرة  •

 ( 87:  2005التحفيز العصبي باستخدام نبضات كهربائية )إسماعيل ،   •

 

 :في عالج هذا األلم، منها ما يلي األساليب النفسيةكما تستخدم 

 .اإلرشاد النفسي •

 .تعديل السلوك  •

 .التننويم اإليحائي •

 .استخدام أدوية معينة من مضادات االكتئاب  •
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ويذكر أن التخلص من هذا األلم عادة ما يتم بسرعة إن عولج بالشكل المناسب،  

غير أنه يجب أيضا القيام بعالج المشكلة النفسية المسببة له أو الناجمة عنه، األمر  

 .ئيالذي قد يحتاج لمدة أطول من العالج النفسي والدوا

منها   عديدة،  لمضاعفات  يتعرضون  قد  فهم  اآلالم،  يتعالجون من هذه  أما من ال 

الشعور المتواصل باإلرهاق الشديد، فضال عن اإلصابة باألرق وفقدان الذاكرة ،  

 ( 126: 2000كما أن المصاب قد يسيء استخدام األدوية )حجازي ،  

 النظريات المفسرة لأللم النفسي :  

 المنظور الفسيولوجي لأللم النفسي:اوالً: 

القشرة      التجارب والدراسات أن  العلماء قد اقروا بعد سلسلة من  إذا كان 

 Rainvilleالمطوقة األمامية تلعب دورا مهما في معالجة إشارات األلم الجسدي  

,2002,pp195-204 )    السيما اإلحساس باأللم والتأثر به وليس شدته فان )

الحديثة  لأللم    الدراسات  كاستجابة  وتنشط  فاعلية  تزداد  ذاتها  القشرة  أن  أظهرت 

( تظهره  الذي  النشاط  تجاه  الفعل  الباحثون ردود  وقد وصف  (  DACCالنفسي. 

مشابه جدا ألنماط النشاط التي تظهر عند التعرض لأللم الجسدي وبشكل خاص ،  

بصرف    ، والهرب  كالدفاع  ومؤثرة  سريعة  حركات  هي  االستجابات  هذه  فان 

 & Grayالنظر إذا ما كانت المدخالت األولية اجتماعية أم جسدية في طبيعتها  

McNaughton , 2000 , P17 )  ) 

 ثانياً: المنظور السيكولوجي لأللم النفسي: 

المقربين           قبل  المقدم من  الدعم  بان  الشائعة  الفكرة  أن  الباحثون على  يؤكد 

يرتبط بقوة مع األلم النفسي وهي فكرة تدعمها نتائج البحوث، فإذا ما كان ينظر  

إلى األلم النفسي بداللة االنفصال عن اآلخرين الذين نودهم، فان االفتقار المدرك  

المناسبة يعد شرطا االجتماعية  يدعم هذه    للروابط  النفسي ، ومما  لأللم  البد منه 
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الفكرة هو أن مشاعر األذى يمكن أن تنبعث من إدراك المرء أن الشخص اآلخر  

-Leary ,1990,PP,221أو المجموعة األخرى يعطيانه قيمة اقل مما يتمنى )

من   229 والمتأتي  بالقيمة  يحظى  بأنه  المرء  فان شعور  ذلك  عن  .  وفضال   )

االجتماعي  في    الدعم  يحصلون  الناس  أن  إذ   ، النفسي  األلم  تخفيف  على  يساعد 

متكدرين         يكونون  حينما  اآلخرين  الناس  من  كبيرة  مواساة  على  العادة 

Buunk & Verhoeven , 1991 , PP43-2581)    ) 

العالقة    في  االجتماعية  للمساندة  الدينامي  الدور  على  المختصون  ويؤكد 

االعراض االكتئابية, اذ وجد ان استراتيجية المساندة  بين ضغوط الحياة المرتفعة و

واخرون,   )الصفدي  الكآبة  شدة  خفض  في  ايجابياً  تؤثر  ,  2001االجتماعية 

 (. 371ص 

باآلخرين وخلق    واالستهزاء  واالنانية  بالمشاكسة  يرتبط  الرفض  ان  كما 

االخرين   المشاكل لهم وانعدام التفاهم المتبادل بينهم وعدم مساعدتهم وتسلط واتهام

 (. 94-84, ص 1979فهذا الفرد يشعر باأللم النفسي )خلف,  

 الدراسات السابقة

1-   ( الخيالني  الصدمية  2008دراسة  بالذاكرة  وعالقته  النفسي  االلم   "  )

 واالخفاقات المعرفية" 

 هدفت هذه الدراسة الى التعرف على: 

 قياس االلم النفسي لدى طلبة الجامعة.  -1

في مستوى االلم االجتماعي وفقا لمتغير النوع )ذكور,  التعرف على الفروق    -2

 اناث(
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وتحقيق اهداف البحث الحالي، قام الباحث لبناء مقياس )األلم النفسي( وبعد ان تم  

( طالب وطالبة من  480تطبيق ادوات البحث الثالثة على عينة البحث تألفت من )

)انساني التخصصين  ومن  بغداد  جامعة  تحل-كليات  وبعد  البيانات  عملي(  يل 

 احصائياً توصل البحث الحالي الى نتائج اآلتية. 

هناك   -1 النفسي وليس  األلم  لديها مستوى عال من  الحالي  البحث  ان عينة 

 فرق دال وفقا لمتغير النوع. 

 الفصل الثالث )منهجية البحث واجراءاته( 

لمنهجية البحث ولإلجراءات المتبعة في البحث         يتضمن هذا الفصل عرضاً 

وعينته  ا البحث  ومجتمع  المنهجية  بتحديد  بدأ  اهدافه،  بتحقيق  والكفيلة  لحالي 

وتحديد اداة واجراءات القياس فضالً عن اهم الوسائل االحصائية المستخدمة فيها  

 ، وفيما يأتي عرض ألهم هذه االجراءات: 

 اوال: منهجية البحث 

لمي المتبعة لدراسة  اتبعت الباحثتان المنهج الوصفي كأحد اساليب البحث الع     

 هكذا ظواهر لتصفها كميا ونوعيا. 

 ثانيا: مجتمع البحث. 

يتكون المجتمع االحصائي للبحث الحالي من طالبات كلية التربية بنات جامعة       

( طالبة، وقد  440( ، والبالغ عددهن )2022   -2021القادسية للعام الدراسي )

( الرياضية  التربية  قسم  طالبات  عدد  االرشاد  196بلغ  طالبات  وعدد  طالبة،   )

( التربوي  والتوجيه  وبواق244النفسي   ، طالبة   ) ( الثاني،  126ع  الصف  من   )

( يبين مجتمع البحث الكلي موزع بحسب  1( من الصف الرابع؛ وجدول ) 104و)

 التخصص والصف. 
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 ( 1جدول)

 مجتمع البحث موزعاً حسب التخصص والمرحلة 

 الصف

 القسم

 المجموع  الرابع الثاني

 150 65 85 االرشاد النفسي 

 80 39 41 الرياضة 

 230 104 126 المجموع 

 

 ثالثا: عينة البحث 

للمجتمع        مماثلة  عينة  سحب  الى  الباحثتان  عمدت  البحث  مجتمع  تحديد  بعد 

االصلي من حيث خصائصه يمكن من خاللها تعميم نتائج البحث وعلية شرعت  

 ( بلغت  عينة  سحب  من  60الى  متساوي  اسلوب  ذات  عشوائية  بطريقة  طالبة   )

واالر الرياضة  لقسمي  والرابع  الثاني  ) الصف  وبنسبة  المجتمع  % 28شاد،  من   )

 (. 2االصلي وكما موضح بالجدول ) 
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 ( 2جدول)

 عينة البحث موزعة حسب التخصص والقسم 

 الصف

 القسم

 المجموع  الرابع الثاني

 30 15 15 االرشاد النفسي 

 30 15 15 الرياضة

 60 30 30 المجموع 

 

 رابعاً: اداة البحث 

تطلب تحقيق اهداف البحث اداة لقياس االلم النفسي، ولهذا اطلعت الباحثتان على  

الخيالني   مقياس  وجدت  وقد  البحث  بمتغير  العالقة  ذات  والبحوث  الدراسات 

(2008 ( بزجر  تعريف  على  اعتمد  وقد  للقياس  مناسبة  اداة  والذي  2003(   .)

اال الرفض او  ناتجة عن  المؤلمة  المشاعر  قصاء االجتماعي".  عرفه " مجموعة 

وبعد ذلك عمدت الباحثتان الى اتباع الخطوات العلمية المتبعة في تبني المقاييس  

 وهي كاالتي: 

 وصف المقياس:  .1

         ( من  االولية  بصيغته  المقياس  ابعاد  38يتكون  اربعة  على  موزعة  فقرة   )

  هي )الكآبة ويتكون من تسعة فقرات، االحساس بالذنب يتكون من تسعة فقرات، 

كل   وامام  فقرة(  احد عشر  من  يتكون  الغيرة  فقرات،  تسعة  من  يتكون  والتشاؤم 
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فقرة خمسة بدائل هي ) تنطبق علي تماماً، تنطبق علي غالباً، تنطبق علي نادراً،  

(  1،  2،  3،  4,  5تنطبق علي احياناً، ال تنطبق علي ابداً( وتعطى لها االوزان ) 

 على التوالي. 

 اس )الصدق الظاهري(. ب. مدى صالحية فقرات المقي

بناء        في  بها  االهتمام  يجب  التي  المهمة  الخصائص  من  الصدق  يعد 

قياس   على  القادر  االختبار  ذلك  هو  الصادق  واالختبار  والمقاييس.  االختبارات 

)ابراهيم،   اجلها  من  وضع  الى  الظاهرة  ذلك    (،72:  1989السمة  تحقق  وقد 

 دق.  باستخدام الصدق الظاهري كأحد انواع الص

بالعلوم  وقد تحقق ذلك عن طريق عرض المقياس على عدد من المختصين        

لبيان مدى صالحية فقراته او عدم صالحيتها او مدى حاجتها  التربوية والنفسية  

تم   المحكمين وتحليلها  آراء  وبعد جمع  اليهم  قدم  الذي  للتعريف  وفقاً  التعديل  الى 

استخراج النسبة المئوية  لكل فقرة لمعرفة داللة الفروق بين آراء المحكمين من  

است  تم  وقد  رفضها  او  الفقرة  صالحية  تأييد  )بقحيث  كانت    اذا،    ةفقر  (36اء 

مستوى)  عند  احصائية  داللة  ذات  لها  الرافض  و  المؤيد  بين  (  0.05الفروق 

 موافقة اكثر الخبراء .   ناال ت أذ لم ( فقرات 2ورفضت ) 

 الفصل الرابع )عرض النتائج وتفسيرها( 

اإلطار        وفق  ومناقشتها على  وتفسيرها  البحث،  نتائج  الرابع  الفصل  يتضمن 

االستنتاجات   الباحثتان  تضع  ذلك  على  وبناًء  السابقة،  والدراسات  النظري 

 والتوصيات والمقترحات، وتتمثل هذه االجراءات بشكل االتي : 

   

 نات  الهدف األول : التعرف على االلم النفسي لدى طالبات كلية التربية للب
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أن           النتائج  أظهرت  البحث،  عينة  على  النفسي  االلم  مقياس  تطبيق  بعد 

 ( بلغ  قد  العينة  أفراد  لدرجات  الحسابي  درجة،  110,05المتوسط    وبانحراف ( 

( درجة، وعند مقارنة هذا المتوسط الحسابي بالمتوسط  17,645معياري قدره ) 

 ( قيمته  بلغت  الذي  للمقياس  درجة،  108الفرضي  التائي    ستعمال وبا(  االختبار 

( المحسوبة  التائية  القيمة  أن  ، ظهر  واحدة  من  1,35لعينة  اقل  ، وهي  درجة   )

 ( الجدولية  التائية  )1,671القيمة  مستوى  عند   )0,05( حرية  وبدرجة   )59  ،)

 ( يوضح ذلك.  3وجدول )

  ( والمتوسط    3جدول  الحسابي  المتوسط  بين  الفرق  لداللة  التائي  (االختبار 

 على مقياس االلم النفسي الفرضي  

افراد 

 العينة 

عدد 

 الفقرات 

المتوسط  

 الفرضي 

المتوسط  

 الحسابي 

االنحراف  

 المعياري 

مستوى   القيمة التائية 

 الداللة

0,05 
 الجدولية  المحسوبة 

 غير دالة 1,671 1,3525 17,645 110,05 108 36 60

 

وهذه       نفسي،  إلم  لديها  ليس  البحث  عينة  ان  يتضح  اعاله  النتائج  خالل  من 

اقرانهم ومع   بالتوافق االجتماعي مع  البحث تمتع  انما تدل على ان عينة  النتيجة 

النفسي   االلم  وان  المدرسة،  في  وزمالئهم  واالقران  االسرة  من  حولهم  اآلخرين 

 بعيد كل البعد عنهم. 

 ( . 2008نتائجها مع دراسة )الخيالني   وهذه الدراسة تختلف في 
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التربية   النفسي لدى طالبات كلية  الثاني: التعرف على الفروق في االلم  الهدف 

 االنساني (.  -بنات تبعا لمتغير التخصص االكاديمي ) العلمي 

     

المعياري        واإلنحراف  الحسابي  المتوسط  حساب  تم  الهدف  هذا  من  وللتحقق 

النفسي؛ االلم  مقياس  على  بنات  التربية  كلية  إن    لدرجات  النتائج  وأظهرت 

بلغ الرياضة  لقسم  الحسابي  المعياري  (  114,166)  المتوسط  واالنحراف  درجة 

 ( بلغ  18,023بلغ  فقد  االرشاد  طالبات  أما  درجة.  لهن  (  الحسابي  المتوسط 

ولمعرفة الفرق    ( درجة.16,540( درجة واالنحراف المعياري بلغ) 105,933)

لعينتين مستقلتين، واتضحت   التائي  الباحثتان اإلختبار  المتوسطين استخدمت  بين 

(  عند  2,001( اكبر من القيمة الجدولية ) 2,5632ان القيمة التائية المحسوبة )

 ( كما موضح في الجدول )   ( 0,05لة )( ومستوى دال58درجة حرية ) 
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 (  4جدول ) 

االختبار التائي لداللة الفرق بين المتوسط الفرضي والمتوسط الحسابي لطالبات  

 على مقياس االلم النفسي  االنساني(  -)العلمي كلية التربية حسب التخصص 

 العينة التخصص 
المتوسط  

 الحسابي 

االنحراف  

 المعياري

درجة   ية القيمة التائ

 الحرية 

 مستوى الداللة 

 الجدولية  المحسوبة  0,05

 دالة  58 2,001 2,5632 18,023 114,166 30 الرياضة 

 16,540 105,933 30 االرشاد 

 

من خالل النتيجة اعاله يتضح ان هناك فروق ذات داللة احصائية حسب         

االنساني ( ولصالح التخصص العلمي ، حيث كان    -مستوى التخصص ) العلمي  

من   اكبر  والرياضة  البدنية  العلوم  لقسم  المعياري  واالنحراف  الحسابي  المتوسط 

 دور في االلم النفسي.  متوسط قسم االرشاد النفسي ، وهنا يتضح ان التخصص له

الهدف الثالث: التعرف على الفروق في االلم النفسي لدى طالبات كلية التربية  

 بنات تبعا لمتغير الصف )ثاني، رابع( 

المعياري    وللتحقق من هذا الهدف تم حساب المتوسط الحسابي واإلنحراف          

النفسي؛ االلم  مقياس  على  بنات  التربية  كلية  إن    لدرجات  النتائج  وأظهرت 

بلغ  الرابع  لصف  الحسابي  المعياري  (  113,766) المتوسط  واالنحراف  درجة 

لهن  17,968بلغ)  الحسابي  المتوسط  بلغ  الثاني  الصف  طالبات  أما  درجة.   )

ولمعرفة الفرق    ة.( درج16,793( درجة واالنحراف المعياري بلغ) 106,333)

لعينتين مستقلتين، واتضحت   التائي  الباحثتان اإلختبار  المتوسطين استخدمت  بين 
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(  عند  2,001( اكبر من القيمة الجدولية ) 2,3018ان القيمة التائية المحسوبة )

 (  5( كما موضح في الجدول )  0,05( ومستوى داللة )58درجة حرية ) 

 (  5جدول ) 

ة الفرق بين المتوسط الفرضي والمتوسط الحسابي لطالبات  االختبار التائي لدالل

 كلية التربية على مقياس االلم النفسي 

 العينة الصف 
المتوسط  

 الحسابي 

االنحراف  

 المعياري

 مستوى الداللة  درجة الحرية  القيمة التائية 

0,05 
 الجدولية  المحسوبة 

 دالة  58 2,001 2,3018 17,968 113,766 30 الرابع

 16,793 106,333 30 الثاني 

 

من خالل النتائج اعاله يتضح ان هناك فروقاً في المتوسط الحسابي واالنحراف  

والثالثة ( وكان لصالح المرحلة الرابعة ، وهذا    المعياري بين المرحلتين ) الرابعة

يدل على انه كلما تفدم االنسان خالل مراحل الحياة يكتسب خبرات اكثر ، لذلك  

كلما تقدم االنسان يبدأ بفهم اكثر لما يحيط من حوله . ومن هنا يتضح ان المرحلة  

 الرابعة تكون اكثر ادراكاً وفهماً من المراحل التي قبلها.  

 ً  : االستنتاجات: ثانيا

 في ضوء نتائج البحث الحالي تم إستخالص النقاط التالية:      

 ان عينة البحث ليس لديها إلم نفسي.   -4
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هناك فروق ذات داللة احصائية حسب مستوى التخصص ) العلمي    -5

 االنساني ( ولصالح التخصص العلمي .  -

بين    -6 المعياري  واالنحراف  الحسابي  المتوسط  في  فروقاً  هناك 

 المرحلتين )الرابعة والثالثة( وكان لصالح المرحلة الرابعة . 

 ثالثاً. التوصيات:  

 في ضوء نتائج البحث الحالي، توصي الباحثتان بما يلي :         

لى  توصي الباحثتان بضرورة اقامة دورات تدريبية وندوات تساعد الطلبة ع  -1

 التآلف االجتماعي مع انفسهم واقرانهم واسرهم والمجتمع الذي يعيشون فيه . 

روح    -2 لبث  الدراسية  المراحل  لكافة  الجمعي  لألرشاد  محاضرات  اجراء 

التعاون والتآلف واالخالق االسالمية لدى الطلبة من اجل تعزيز روح التوافق  

 والتعاون فيما بينهم . 

 رابعاً. المقترحات:  

 احثتان إجراء الدراسات التالية :  تقترح الب 

1-    . الكآبة  مثل:  اخرى  متغيرات  مع  النفسي  االلم  حول  دراسات  اجراء 

 الوسواس القهري. التآلف االجتماعي.  

االعدادية    -2 )طلبة  مختلفة  عينات  النفسي على  لأللم  مماثلة  دراسة  اجراء 

 في مرحلة المراهقة ، عينة من الشباب من محافظة الديوانية( 
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 ( 1ملحق ) 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 

 

 

 م/ استبانة 

 طيبة. تحية 

عنها   إجابتك  خالل  من  الباحثتان  تهدف  التي  الفقرات  من  مجموعة  يديك  بين 

تعرف مواقفك الحقيقية الهادفة إزاءها ونظر لما تعهده فيك من دقة وموضوعية  

هذه   عن  اإلجابة  منك  الباحثتان  تأمل  وأفكارك  رائيك  عن  التعبير  في  وصراحة 

 ( عالمة  وضع  من خالل  وذلك  الخمسة،  الفقرات،  البدائل  من  واحدة  أمام   )

 علما أنه ال توجد إجابة صحيحة او خاطئة وال حاجة الى ذكر االسم 

 مثال يوضح كيفية اإلجابة.. 

 

 

 ية جامعة القادس

 لية التربية للبناتك                  

قسم االرشاد النفسي والتوجيه التربوي            
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ً  الفقرات  ً  تنطبق علي دائما ً  تنطبق علي غالبا علي   تنطبق علي احيانا تنطبق 

 نادراً 

علي   تنطبق  ال 

 ابداً 

مثقل  اشعر   بأنني 

 بالهموم 

  

 

  

 

علي   الفقرات  تنطبق 

 ً  دائما

علي   تنطبق 

 ً  غالبا

علي  تنطبق 

 ً  احيانا

علي   تنطبق 

 نادراً 

تنطبق  ال 

 علي ابداً 

عن   -1 انعزل  عندما  باالرتياح  اشعر 

 االخرين 

     

في   -2 تسببت  ألنسان  النظر  استطيع  ال 

 إذائه 

     

      اعتقد ان الطبيعة شريرة بالفطرة  -3

يؤلمني قدرة زمالئي على شراء ما ال   -4

 استطيع شراءه 

     

في   -5 له  مبرر  ال  وجودي  إن  اشعر 

 الحياة 

     

      ال اشعر بأهمية نفسي  -6

في   -7 اخفق  عندما  نفسي  على  انكفئ 

 عمل ما

     

احدهم  -8 تقرب  صديقي   يضايقني  من 

 المفضل 

     

      اشعر إني غير راضي عن نفسي  -9

إقامة   -10 في  الرغبة  بعدم  اشعر 

 العالقات مع اآلخرين 
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ارتكبتها   -11 أخطاء  على  نفسي  ألوم 

 ً  سابقا

     

في   -12 عمري  سنوات  معظم  ضاعت 

 أشياء ال معنى لها 

     

يمتعون   -13 أصدقائي  كون  يقلقني 

 أكثر مني بجاذبية 

     

منكوبي    -14 مشاهدة  عند  االسى  ينتابني 

 الحوادث 

     

      اشعر بأني فقدت جميع الفرض  -15

      يؤلمني شعوري باني اخدع  -16

      اتوجس الشر في نيات اآلخرين  -17

على   -18 لي  اآلخرين  تجاهل  يؤلمني 

 حساب شخص آخر

     

جيدة  اشعر بان شهيتي لألكل ليست    -19

 ً  عما كانت عليه سابقا

     

او خدشت    -20 آذيت  ما  إذا  بالقلق  اشعر 

 شعور احد من الناس 

     

      اشعر باني شخص ضائع  -21

يشعر   -22 شخص  رؤية  يضايقني 

 بالسعادة عندما أكون أنا غير سعيد 

     

العالقات    -23 إقامة  في  الرغبة  امتلك  ال 

 مع اآلخرين 

     

      باني كثير النسيان اشعر  -24

مقدرتي    -25 لعدم  بالذنب  شعور       ينتابني 



 جامعة القادسيّة(   -املؤمتر العلمي الدويل الثالث يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية )كليّة الرتبية للبنات   قائع   و 
 

 
 

2022نيسان    19-18عدد خاص بوقائع املؤمتر املنعقد بتاربخ    

 
 

574 

 على مساعدة االخرين 

      اشعر اني سيء الحظ  -26

مواقف    -27 في  الضحك  استطيع  ال 

 البهجة 

     

      اشعر بأنني اكره ذاتي  -28

      اشعر بأنني عديم األهمية  -29

اعتقد باني شخص غير مرغوب فيه    -30

 من اآلخرين

     

طفال   -31 أشاهد  عندما  دموعي  تنهمر 

 يتألم 

     

إلمراض    -32 جسدية  بمعاناة  اشعر 

 مختلفة 

     

اعتقد ان العالم الذي نعيشه ال معنى    -33

 له 

     

عمل   -34 بأي  راغب  غير  نفسي  اجد 

 ً  حتى لو كان ممتعا

     

      اشعر بصعوبة التركيز  -35

معنى    -36 أرى  أناسا  ال  إال  الحياة  في 

 يخدعون اآلخرين 

     

 

 


