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 داخل من واالكاديميين الباحثين جميع والبحوث لمدراسات التنمية مركز مجمة تدعو
 إلثراء عممية قيمة ذات ببحوث لمكتابة االختصاصات مختمف في وخارجو العراق
 . الرصينة بالبحوث المجمة
 والدراسات البحوث تستقبل محكمة، فصمية مجمة والتدريب لمدراسات التنمية مركز مجمة

 ، والتاريخ ، نكميزيةاإل والمغة ، دابيااو  العربية المغة)  كافة االختصاصات في
والعموم  والنفسية، التربوية والعموم والسياحة، واالقتصاد، واالدارة واالجتماع، ، والجغرافيا

 وتخضع( . وسواىا وعموم القران ،والمغة الكردية،  ،السياسية ،واألعالم، والفمسمفة
 االساتذة من كبير وجمع التحرير ىيأة من العممي لمتقويم لممجمة المقدمة البحوث
 . وخارجو العراق داخل من كافة العممية االختصاصات في الخبراء

 

 البحث منشورًا في مجمة داخل العراق وخارجو او مستاًل او مقتبسًا  ان اليكون
من كتاب او اطروحة او رسالة جامعية او منقوال من شبكة المعمومات الدولية 

 )االنترنت( ، عمى ان يقدم الباحث تعيدًا خطيًا بذلك يرفق مع البحث .
 مجمة .يخضع ترتيب البحوث في المجمة العتبارات فنية تتعمق بيوية ال 
 . اشعار الباحث بقبول بحثو خالل مدة اقصاىا شير من تاريخ تسميم البحث 
   اليجوز لمباحث ان يطمب عدم نشر بحثو بعد عرضو عمى ىيأة التحرير اال

 ألسباب تقتنع بيا ىيئة التحرير ويتم ذلك قبل اشعاره بقبول بحثو لمنشر .
  اليو  ةفق التقارير المرسميمتزم الباحث باجراء تعديالت المحكمين عمى بحثو و

 سة عشر يومًا.م( خ15وموافاة المجمة بنسخة معدلة في مدة التتجاوز )
 . التعاد البحوث الى اصحابيا سواء نشرت ان لم تنشر 
 . التمتزم المجمة بنشر البحوث التي تخل بشرط من ىذه الشروط 
  . عمى الباحث ان يرفق مع بحثو نبذة مختصرة عن سيرتو العممية 

 مالحظات عامة

 س ياسة النرش يف اجملةل



 
 

 
 

 
 
 
 
 

تنموية بنتاجات السادة الباحثين من داخل العراق وخارجو وتقوم  إشراقاتترحب مجمة 
 : األتيةوفقًا لمقواعد  اإلنسانيةبنشر بحوثيم في االختصاصات 

 تحتوي الصفحة االولى من البحث عمى : أن -1
 . واإلنكميزيةعنوان البحث بالمغتين العربية  - أ

، ودرجتو العممية ، وشيادتو ،  واإلنكميزيةاسم الباحث بالمغتين العربية  - ب
 والتخصص الدقيق .

 بريد الباحث االلكتروني . - ت
 (.12بحجم خط ) اإلنكميزيةبالمغة  واألخرممخصين : احدىما بالمغة العربية  - ث
( بالمغة العربية واالنكميزية ، وتدرج في الصفحة keywordمفاتيح الكممات ) - ج

 من البحث بعد الخالصتين.  األولى
( وتزود ىيأة التحرير word 2007أن يكون مطبوعا عمى الحاسوب بنظام ) -2

( CD( مع قرص مدمج )A4بنسخة  من البحث مطبوعًا عمى نظام  ورق )
 من ممف عمى القرص(. بأكثريتجزأ البحث  )ال.ثيتضمن مادة البح

 ( .A4صفحة  من الحجم )  (25)يزيد عدد صفحات البحث عمى  ال أن -3
 ( ثالثين سطرًا . 30في الصفحة الواحدة عن )  األسطريقل عدد  ال أن -4

مجيع اآلراء الىاردة يف اجمللت تعرب عه آراء كاتبيها وليس 

 أن تعكس وجهت وظر اجمللت  بالضرورة 

 ضوابط النرش يف اجملةل 



مع مراعاة الدقة في  واإلمالئيةالمغوية والنحوية  األخطاءيكون البحث سميمًا من  أن -5
 بشكل صحيح . األسموب

 عمى النحو االتي: وأحجاميايمتزم الباحث بالخطوط  أن -6
 (.14( وحجم الخط )Simplified Arabicالمغة العربية : نوع الخط ) -أ
(عناوين البحث بحجم  Times New Roman: نوع الخط )اإلنكميزيةالمغة  -ب

(16.) 
 (.14بحجم ) األخرىفقرات البحث  أما( ، 12الممخصات بحجم ) -ت
 معالج النصوص.استخدام  -ث

يمتزم الباحث بالشروط العممية المتبعة في كتابة البحوث العممية من حيث الترتيب  -7
وتنظيم البحث بمصادره وىوامشو بالنظام التمقائي )تعميقات ختامية( في نياية 

(، كما يجب مراعاة وضع الخرائط والصور والجداول في مكانيا 12البحث بحجم )
 وردت في متن البحث. أينما

 
 

 
 
 

  
 

 

  



 كممة العدد
 هادي كطفانبقمم أ.د. 

 رئيس التحرير
الحمد هلل حق حمده والصالة والسالم عمى من ال نبي من بعده الرحمة الميداة 

 لمعالمين ابي القاسم محمد وال بيتو الطيبين الطاىرين وصحبو البر الميامين .
شراقات تنموية تصدر عددىا الثامن ىا ىي مجمتكم مجمة ا بحمد اهلل وتوفيقو

في التخصصات  العممية القيمة والرصينةالتي خطت البحوث  بأحرفكمينة ز وىي م
فبارك اهلل فيكم وبأقالمكم النيرة التي ازالة الجيل وكحمت اعين محبي العمم ، المختمفة

 والمعرفة. 
كافة يستمزم ان التسارع المعرفي الذي يشيده العالم اليوم في ميادين المعرفة 

منا نحن االكاديمون ان نواكب ىذا التطور وان نوظفو وبما يخدم نيضة العراق الجديد 
الذي نامل ان نراه بمصاب الدول المتقدمة بفضل اهلل تعالى وتوفيقو اوال وبجيودكم 

 العممية واالكاديمة ثانيًا .  
 لقد ارتات ىيأة التحرير اعتماد المنيج ذاتو في تنوع الموضوعات
واالختصاصات لمعموم االنسانية ليفاد منيا طالبو المعرفة اينما كانوا ، لقد جاء عددنا 
ىذا يحمل تنوع فسيفساء التنوع العراقي ، فكل الشكر واالمتنان لييأة التحرير لعمميا 

 الدؤوب وحرصيا عمى انجاز ىذا العدد . 
سيم في تقديم بوركت جيودكم باحثينا االكارم وتحية اجالل واكبار لكل من ي

العمم والمعرفة لالخرين الزالة الجيل وانارت الدروب ، نسال الباري تبارك في عاله ان 
 يوفقنا واياكم لكل خير وان يكون عممنا ىذا خالصًا لوجيو الكريم . 
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  ثامنجملة اشراقات تنموية .... جملة علمية حمكمة فصلية ... العدد ال
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 التسكؿ في العراؽ أسبابو كآثاره عمى الطفؿ
 سؤدد محسف عمي إيماف عباس عمي الخفاؼ         ـ.د. أ.د.

 الجامعة المستنصرية/كمية التربية االساسية
 الممخص:

عمى المجتمع بأسره،  الخطرةیتناكؿ ىذا البحث ظاىرة التسكؿ التي أصبحت مف الظكاىر 
التسكؿ ، كتناكؿ المبحث الثاني   كذلؾ مف خبلؿ ثبلثة  مباحث تناكؿ المبحث االكؿ : تحدید مفيـك

المعاصرة،  كبیاف  ،  أنتشار التسكؿ في المجتمع العراقي بنسبة كبیرة كبیاف أسبابو كدكافعو،  كصكره
، حراؼأحد أشكاؿ أالنىرة التسكؿ بأعتبره اآلثار الخطیرة الناجمة عنو ،  كالنظریات المفسرة الظا
 .التي تكصؿ الیيا البحثبینما تناكؿ المبحث الثالث كعرض بعض االسسنتاجات 
 المبحث االكؿ

 المقدمة :
السمبیة المنتشرة  تشٌكؿ مشكمة التسكؿ تيدیدنا عمى األمف كالتعایش االجتماعي كتعد مف الظكاىر

مجتمع إلى آخر، فانتشارىا  في مدل انتشارىا كحٌدتيا مففي كثیر مف المجتمعات مع كجكد فكارؽ 
ا عف العادات كالتقالید كالقیـ السائدة في المجتمع .كما یؤثر التسكؿ  یعد انحرافنا عف السمكؾ، كخركجن

كبیر مف األشخاص عالة عمى أفراد المجتمع، ما یعطِّؿ  عمى الحركة االقتصادیة حیث یعیش عدد
 ( ، كال تتكقؼ المشكمة,Blamableََِٖتطكر المجتمع كتقدمو )  یعكؽحركة النمك االقتصادم، ك 

بؿ تتعدل إلى اإلساءة إلى األطفاؿ كالنساء؛  عند حد السائؿ الذم یسأؿ حاجتو كیطمب معكنة غیره،
نفاؽ ىذا  في الكصكؿ إلى غایة المتسكؿ، كتحقیؽ ىدفو في باستخداميـ تحصیؿ الماؿ الكفیر، كا 

حیث إف ظاىرة التسكؿ ذات  المنحرؼ أحیانان؛ كشرب الخمر، أك تناكؿ المخدرات الماؿ في السمكؾ
بالمنظكمة الشاممة ألم مجتمع سكاء مف جكانبيا  أبعاد عدیدة كمتنكعة فيي ذات عبلقة ارتباطیة

السیاسیة أـ القانكنیة أـ األخبلقیة حیث ال یمكف بأم حاؿ عزؿ ىذه  االقتصادیة أـ االجتماعیة أـ
عف المنظكمة الكاممة ككنيا تعبیر طبیعي كنتاج األزمات التي حمت عمى المجتمع .  الظاىرة

 ( َُِّ:ُّٓ)الصاحب ،
 : مشكمة الدراسة

شكاليا المختمفة في اآلكنة األخیرة،  باتت مشكمة التسكؿ تغزك مجتمعنا  العراقي  بأسالیبيا كا 
 منظمات دد المتسكلیف، إالأفعدـ كجكد أرقاـ رسمیة لع كخاصة بیف األطفاؿ، كعمى الرغـ مف

بغداد كحدىا، كقدإنتشرت ظاىرة التسكؿ بسبب  ( ألؼ متسكؿ ففيََُإنسانیة تقدرعددىـ بنحك )
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كالفقركانتشاراالمراض كفقداف األب أك األـ أك كمیيما كزیادة  غیاب األمف ككثرة العاطمیف عف العمؿ
ة حتى كاد ال یخمك شارع أك زقاؽ أك إلى بركز ىذه الظاىر  مشكبلت األسرة. كؿ ىذه األمكر أدت

تقاطع مركرم مف ىؤالءاألطفاؿ المشردیف كالمتسكلیف كبإمكاننا أف نعدىـ ضحایا ىذه الظركؼ 
(،  فيي ظاىرة قدیمة جدان، حیث كانت تمارس مف بعض الشرائح كالفئات َُِّ:ُٕٓأسماعیؿ ،)

 ني أمراض معینة مزمنة، أك مف ذكمالمعدكمة اقتصادیان، أك مف بعض الفئات التي تعا االجتماعیة
الحاجات الخاصة، كلـ ترؽى لمستكل ظاىرة عامة، بؿ كانت تعبر عف حاالت فردیة تنتشر ىنا 

( كمف ىنا تشكؿ ظاىرة التسكؿ مف أكثر الظكاىر َُِْ:َُكىناؾ)الجرجاكم كاليمص ،
أف نمخص مشكمة  االجتماعیة غیر الحضاریة أنتشارا في بغداد كجمیع  المحافظات ، لذا یمكف

 البحث الحالي بأالجابة عمى االسئمة التالیة :
 ماىي ظاىرة التسكؿ ؟ -
 ماىي أسبابيا ؟ -
 ماىي األثار المتترتبة عمييا. -

 : أىمية البحث
ف كانت تختمؼ في طبیعتيا كأنماطيا كآلیات تشكميا  تعد ظاىرة التسكؿ مف الظكاىر العالمیة كا 
كاستمرارىا مف مجتمع إلى آخر، كما تعد ىذه الظاىرة قدیمة قدـ المجتمع اإلنساني )عبلـ 

( كىي مف أكثر الظكاىر االجتماعیة انتشارا في العالـ كقمما یكجد مجتمع یخمك منيا ََِِ:ُُ،
بب قدرتيا عمى التخفي بإشكاؿ متعددة، فيي نتاج الحضارة اإلنسانیة كمف نتائج الفكارؽ الطبقیة بس

حسب الفترات التي مر بيا العالـ كتقسیماتو إلى دكؿ غنیة كدكؿ فقیرة، إذ تنامت ىذه الظاىرة مع 
مر بيا، النمك الحضارم بشكؿ متكاز كحسب طبیعة كؿ مجتمع ككذلؾ حسب الفترات الزمنیة التي ی

كقد أتاح ليا ذلؾ كضعا مألكفا كمقبكال مف قبؿ اآلخریف فاسحا المجاؿ ليا لمنمك كاالستمرار بعیدا 
عمماء االجتماع أف التسكؿ كاحد مف أبرز األمراض  كما یرل ( ََِٗ:ّ)الدباغ،عف كؿ رادع . 

منيا مجتمع مف  االجتماعیة كبالتالي یضعكنو في مصاؼ " الظاىرة" االجتماعیة التي قد ال یخمك
( كما یعد  التسكؿ طریقة مف طرؽ الكسب غیرالمشركع، كسببان َُِّ:ُزركؽ، المجتمعات.)

یأخذ  كلمتسكؿ أسالیب كصكر مختمفة، بعضيا غیر السكیة، لبلنحرافات الخمقیة، ككجكد السمككیات
 شرة، نحك بیعالحاجة، كبعضيا یتـ بصكرة غیر مبا صكرة الطمب المباشر لمماؿ بحجة الفاقة ككجكد

اليامشیة كمسح زجاج السیارات )صاحب  السمع الرخیصة كبیع منادیؿ الكرؽ، أك تقدیـ الخدمات
( ك یعد التسكؿ آفة مف أكثر اآلفات االجتماعیة التي تثیر الفكضى كتسيء لممظير ََُِ:ُّٓ،
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ؿ دائما عمى االجتماعي العاـ لممجتمع، كخاصة في المجتمعات التي تكفر الخدمات كالرعایة كتعم
كمادیة، یتمثؿ  كما اف لظاىرة التسكؿ أبعاد اجتماعیة(، ََِٗ:ُتحسیف مستكیات معیشتيـ )فكزیة ،

االجتماعیة، أما البعد  البعد االجتماعي في فكرة امتياف التسكؿ كاالعتیاد عمى ممارسة ىذه اآلفة
فالغالبیة العظمى مف المتسكلیف المادم فیتمثؿ في مشكمة الفقر التي لف یتـ حٌميا عف طریؽ التسكؿ، 

المنخفض، كالسكف غیر المناسب، كالتفكؾ  یعانكف مف مشكبلت مثؿ: البطالة، كالفقر، كالدخؿ
 Respect andََِّأكثر الجرائـ خطكرة )  األسرم، كغالبنا ما یدفعيـ ذلؾ إلى ارتكاب

Responsibilit, ظاىرة اجتماعیة عندما  (، كمف البدیيي  أف كؿ مشكمة اجتماعیة، ىي بحد ذاتيا
كمعاییره  یبرزتكرارىا، كال یخفى اف عبلجيا لف یككف ابدان بمعزؿ عف المحددات كالظركؼ المجتمعیة
كالثقافیة  المتعارؼ عمیيا، كفؽ الشركط الذاتیة كالمكضكعیة المرتبطة بالقیـ السائدة، الدینیة

( فقد برزت العدید مف الظكاىر َُِّ:ٓ، كاألخبلقیة، فضبلن عف العادات كالتقالید السائدة )الطائي
االجتماعیة، التي بدأت تتسرب الى داخؿ حنایا المجتمع العراقي ، بفعؿ األحداث كالتطكرات التي 

كما خمفو االحتبلؿ األمیركي لمعراؽ. إف ظاىرة التسٌكؿ  ََِّسنة  آلت الیيا الببلد بعد أحداث
عمیيـ كال تمثؿ ظاىرة  ریحة معینة، ككانت مقتصرةقدیمان كانت تعٌبر عف حاجة اقتصادیة لفئة كش

ىنا كىناؾ، في حیف إنيا في  تخضع لمدراسة، كالبحث كالتشریح، بؿ كانت تمثؿ حاالت فردیة تتناثر
فعمیان، كتحٌكلت مف حاجة إلى مينة،  السنكات األخیرة بدأت تنتشر بشكؿ كاسع كأخذت صكرة ظاىرة

بعیف العطؼ ليذه الفئة المتسكلة، كما أف  اإلسبلمیة التي تنظرأم بدأت تتدرج كتنمك بحكـ تربیتنا 
ىذه الظاىرة حتى استشعر المتسكلكف باألماف،  الجانب الدیني كالقیمي یقٌدـ مدخبلن لغض النظر عف

تكجیيو، أك إرشاده؛ مٌما شٌجع اآلخریف لمتكجو المتياف  فبدأ یخرج عف المألكؼ كال تتـ مبلحقتو أك
تعد مف أسرع كأكثر الكسائؿ إثراءن كتمنح صاحبيا ماالن ببل عمؿ،  سمیة ، خاصةن أنياالتسٌكؿ كمينة ر 

 (ََُِ:ٔٓكببل مجيكد، كببل رأس: ماؿ ...الخ )كفافي ،
إف ظاىرة التسكؿ أصبحت مينة یدیرىا متعيدكف محترفكف تدر عمیيـ أرباحان مف غیر خسارة  

نساء، كیستخدـ المتعيدكف مجامیع مختارة مف كما یعتاش عمیيا المئات مف األطفاؿ كالشیكخ كال
الشیكخ كالنساء كاألطفاؿ كخاصة المعاقیف منيـ الستمالة عطؼ اآلخریف حتى اف ىنالؾ مزایدة بینيـ 
لمفكز ببعض األماكف السكانیة المزدحمة أك عند تقاطع اإلشارات ضكئیة أك بالقرب مف المراكز 

كمف  ینتقؿ إلى مكاف آخر مصیره الطرد فضبلن عف تيدیده  التجاریة كیقكمكف بتحدید أماكف لتكاجدىـ
 الدكر مع كمتكیفیف حیاتيـ لطریقة متمثمیف أصبحكا المتسكلیف كألف (َُِّ:ُِٖبالقتؿ )اسماعیؿ ،

 كنكع الحیاة كطریقة الناس نحك اتجاىاتيـ تشكیؿ عمى یساعد كالذم المجتمع في یمعبكنو الذم
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 لبعضيـ حیاتيـ أنماط ینقمكف أنيـ كما اتجاىاتيـ تغییر السيؿ فم یعد لـ بحیث المرغكب، النشاط
 ظاىرة التسكؿ كیيٌعد ألبنائيـ، كتنشئتيـ اآلخریف، مع االجتماعي تفاعميـ عممیات سیاؽ في كألبنائيـ
عادة انتشاره مف الٌحد عمى تساعد التي المناسبة الحمكؿ یكجد أف المجتمع كعمى التعقید شدیدة  كا 
 األنماط تمؾ مف یتخمصكا حتى المجتمع یرغبيا التي السمككیة األنماط مع كتكییفيـ ىؤالء تأىیؿ

 (ََِٗ:ّ، كمكاطنیو.)فكزیة المجتمع عمى خطكرة تشكؿ كأصبحت عمیيا تعكدكا التي السمككیة
 األخیرة، السنكات خبلؿ مٌطرد كارتفاع مستمرة زیادة في العراقي المجتمع في التسكؿ فظاىرة 
 مف العدید عمیو یترتب الذم األمر العراقي المجتمع في ظاىرة یككف أف إلى یتجو المشكمة حجـ كأف

 ثالبح أىمیة نمخص اف یمكف سبؽ مما كالصحیة كاالقتصادیة كاالجتماعیة األمنیة المشكبلت
 : یأتي بما الحالي
 حادان  شكبلن  ،كاتخذ النامیة أك المتخمفة الدكؿ منيا تعاني اجتماعیة ظاىرة أصبح التسكؿ أف -

 كالحدائؽ العامة االنتظار كأماكف كالشكارع المكاصبلت كسائؿ إلى فامتد ، لممجتمع ميددان 
  . المساعدة بان طال لمناس یده یمد مف مكاف كؿ في تجد أف المألكؼ مف كأصبح كالمتنزىات

یحاكؿ كضعيا  تعد  ظاىرة التسكؿ في العراؽ مف الظكاىر األكثر تعقیدا أك تشابكا لكؿ مف -
فيناؾ متسكلكف  تحت النظر كذلؾ بسبب تعدد المتسكلیف كتعدد طرؽ كأشكاؿ التسكؿ،

 محترفكف كمتسكلكف ظرفیكف .
 شكؿ كقد كاألطفاؿ النساءك  كالكيكؿ الشباب سكاء األعمار فئات كؿ التسكؿ ظاىرة استقطبت -

 منيا. الحذر كتكقي االنتباه تستكجب فادحة خطكرة العممیة ىذه في األطفاؿ انخراط
 . المجتمع عمى أثرىا تنعكس كأمنیة كاجتماعیة اقتصادیة أضرار التسٌكؿ ظاىرة عف تترتب -
ضافة مستقبمیة لبحكث سابقة دراسة بمثابة الدراسة ىذه تككف أف یمكف -  تمؼلمخ عممیة كا 

 البحكث.
 ىدؼ البحث:

 التعرؼ عمى ظاىرة التسكؿ كمعرفة األسباب كاألثار المترتبة عمیو . یستيدؼ البحث الحالي 
  حدكد البحث:
 یتحدد البحث الحالي بمفيـك ظاىرة التسكؿ كاالسباب كاالثار المترتبة عمیو.     

 تحديد المصطمحات :
 عبلقة بالبحث الحالي كمنيا التسكؿ تحدیدا:ستقـك الباحثتاف بتحدید المصطمحات التي ليا 

  : ( َّٓأصؿ الكممة "سكؿ كیقصد بذلؾ استرخاء البطف.) ابف منظكر ،ب.ت:التسكؿ لغة 
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 : كعرفو كؿ مف : التسكؿ اصطالحا 
ىك مد األكؼ لطمب اإلحساف مف غیره أك التظاىر بأداء خدمة  -( ٜٓٚٔالبطريؽ ) -

 (َُٕٗ:ُٗميكانیة. )البطریؽ ،أكعرض سمعة تافية أك القیاـ  بعركض ب
 ىك الكقكؼ في الطریؽ العامة كطمب المساعدة المادیة مف المارة – (ٜ٘ٛٔأبك سريع )  -

أك مف المحاؿ أك األماكف العمكمیة أك االدعاء أك التظاىر بأداء الخدمة لغیره، أك عرض 
كؿ، أك المبیت في بميكانیة أك القیاـ بعمؿ مف األعماؿ التي تتخذ شعارا إلخفاء التس العاب

الطرقات كبجكار المساجد كالمنازؿ، ككذلؾ استغبلؿ اإلصابات بالجركح أك العاىات أك 
كسیمة اخرل مف كسائؿ الغش الكتساب عطؼ الجميكر. )أیكسریع  استعماؿ أم

،ْ:ُٖٗٔ) 
كیعد التسكؿ في بعض  بأنو طمب الصدقة مف األفراد في الطرؽ العامة ، -( ٜٜٚٔبدكم ) -

ىدد المتسكؿ منو، أك إذا  نحة یعاقب عمیيا إذا آاف المتسكؿ صحیح البدف أك إذاالببلد ج
حیث تكجد مؤسسات خیریة. )بدكم،  دخؿ في سكف دكف استئذاف، آما یككف التسكؿ محظكران 

ُٕٗٗ  :ّٕ .) 
ىك عممیة االستجداء كالممارسة المستمرة أك المنقطعة  –( ٕٗٔٓالجرجاكم كالميص )  -

مباشرة، بغیة المجكء إلى طمب المساعدة ) نقدان أك غذاءن، أك لباسان (  ك غیربطریقة مباشرة أ
كالعكز كالفاقة االقتصادیة كاالجتماعیة كالنفسیة.) الجرجاكم  تحت تأثیر عكامؿ الحاجة

 ( َُِْ:ْكالميص،
 مباشرة. ىك طمب المساعدة مف االخریف بطریقة مباشرة أك غیر -التعريؼ النظرم لمتسكؿ

 اطار النظرم كدراسات سابقة/  الثانيلمبحث ا
 اطار النظرم  -اكال

 : التسكؿ
في المجتمعات  إف ظاىرة التسٌكؿ لیست مقصكرة عمى مجتمع دكف غیره، بؿ ىي ظاىرة قائمة

كافة, سكاء كانت المجتمعات غنیة، أك فقیرة، كلكنيا تختمؼ مف مجتمع آلخر )أبك 
ما تبعو مف انيیار لممنظكمة القانكنیة ، انيار البناء العراؽ ك  ( ، كمع احتبلؿََِٔ:َُٕالمعاطي،

كالتفسخ تظير كالتي بدكرىا أنتجت مظاىر لـ تكف سائدة كالتسٌكؿ  االجتماعي كبدأت مظاىر التفكؾ
بأشكالو المختمفة، رغـ أف العراؽ یعتبر مف أغني دكؿ المنطقة اقتصادیان، لكنو فقد ىذه المكارد بمجرد 



  ثامنجملة اشراقات تنموية .... جملة علمية حمكمة فصلية ... العدد ال

6 
 

نیة المنظمة لممجتمع كبدأت تنفمت المظاىر األخبلقیة كاالجتماعیة بشكؿ تسٌكؿ، القانك  فقد المنظكمة
 (ََِ:ْٓكدعارة .. الخ. )فيمي،

أسالیب عدیدة لممارستو، فقد  فالتسكؿ ىك الكسب غیر المشركع كعمیو فإف ممارسیو یستعممكف
سكؿ بتغطیة مينة، فمـ یعد یكتفي المت تحكؿ التسكؿ إلى كسیمة لتحقیؽ فائض مادم أم إلى

احتیاجاتو فقط بؿ كبتكفیر المزید مف المكارد المالیة كباستخداـ أسالیب ممتكیة كحتى غیر أخبلقیة في 
(، قد تتعرض األسرة إلى فقداف المعیؿ فضبلن عف انتشار البطالة َُُِ:ْْبعض األحیاف )الدباغ ،

 خؿ المجتمع العراقي، إذ أفظؿ الظركؼ كاألزمات المتعددة كالمتشابكة كالمعقدة دا المتفاقـ في
العراقي مشكمة تزاید  الحركب كالقتؿ كالظركؼ االخرل التي سادت العراؽ أضافت إلى كاىؿ المجتمع

أعداد األیتاـ كاألرامؿ البلتي ىف بحاجة إلى معیؿ في ظؿ تزاید أسعار السمع كالخدمات التي قد 
لى تكفیر أبسط شركط ة مف مأكؿ أك مأكل )اسماعیؿ الحیا یفتقر ىؤالء األفراد إلیيا كا 

 األماكف التي یفضميا ىؤالء تمؾ التي تعرؼ باكتظاظ المكاطنیف كالتجمعات (، أماَُِّ:ُٕٖ،
السكانیة كاألسكاؽ الشعبیة، كأماـ البنكؾ كالمساجد كمكاتب البرید كالحدائؽ العمكمیة، كغیرىا 

دان مف المتسكلیف مف كؿ الفئات أعدا كالمراكز التجاریة الكبرل، فمف منا ال یصادؼ في طریقو
كشبابان كنساءن كشیكخان منتشریف في أرجاء المدینة، یسألكف  العمریة كمف الجنسیف معا، فنرل أطفاالن 

المصاریؼ الیكمیة التي تسمح ليـ بتأمیف غذائيـ كالعیش الكریـ ليـ )السبلكم  المارة لتكفیر
متسكلكف عند إشارات  ذكیة كمتعددة، منيا:(، كىناؾ متسكلكف مارسكا التسكؿ بطرؽ َََِ:ِّ،

المركر یمسحكف زجاج السیارات، ثـ یطمبكف المقابؿ، كأطفاؿ یجكبكف الشكارع في المدف، كالقرل، 
كقد یككف ىؤالء األطفاؿ مف أطفاؿ الشكارع الذیف ال أىؿ ليـ كیمقكف  كالشكارع كالمیادیف، في بغداد 

 نظیمان عصابیان، یأخذكف منيـ ما یجمعكنو مف أمكاؿ.رقیب، أك یتبعكف ت النيار بالمیؿ دكف
  اسباب ظاىرة التسكؿ

 إف لمتسكؿ أسباب كدكافع كثیرة، تختمؼ باختبلؼ العصكر كاألزماف، نجمميا بما یأتي: 
یعتبر الفقر مف المشاكؿ المعقدة ذات التأثیر المتعدد الجكانب الذم یصیب  :الفقر كالحاجة .ُ

ا ما یخمك مجتمع مف ىذه الظاىرة بسبب تعدد أشكاليا كأسمكبيا مما الفرد أك المجتمع ، فنادر 
یصعب معالجتيا بالصكرة المرضیة، اذ یعتبر  غیاب القانكف في تكفیر مصادر دخؿ ثابتة 
لجمیع أفراد المجتمع، كغیاب العدالة االجتماعیة في تكزیع الثركات بیف أفراد المجتمع تؤدم 

اتساع اليكة بینيا، كینقسـ المجتمع إلى أثریاء، فقراء، إلى ظيكر الطبقات االجتماعیة ك 
( كلـ یكف الفقر في االعراؽ  ََُِ:ِِٖمعدكمیف، ثـ تسكؿ كجریمة )السركجي كأخركف ،
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نما بندرة الكفاءات كسكء البرامج االقتصادیة كآثار  بسبب قمة المكارد كالثركات كحدىا كا 
كافئة ، مما أدل إلى تفاكت في دخكؿ العكلمة، ككذلؾ السیاسات االقتصادیة غیر المت

األفراد كتبایف في مراتبيـ االجتماعیة كتقمیص أعداد الطبقة المتكسطة لصالح الزیادة في 
أعداد الفقراء، فالفقر ىك أحد إفرازات التغیرات السیاسیة كسبب بؤس اإلنساف كحرمانو مف 

 د االستجداء .ابسط احتیاجاتو كدفعو لطمبيا مف اآلخریف بشكؿ قد یصؿ إلى ح
تعد البطالة مف أحد األسباب المؤدیة لمتسكؿ خاصة كأف التسكؿ أسيؿ كأكفر  البطالة :   -ٕ

كأربح لممتسكؿ مف أف یعمؿ في أعماؿ یجد فیيا مشقة أك تعبا لذا فيك یمقي الذنب عمى 
و، البطالة بأنيا السبب كبالمقابؿ ىك ال یرغب بالعمؿ ، كىنا یككف التقصیر مف المتسكؿ نفس

فيك یرید تكفیر الجيد كالحصكؿ عمى الماؿ ، كأف البطالة متفشیة في العراؽ كعمى فترات 
نما تركت ضمف المعالجات  مستمرة كبنسبة مرتفعة ، كما لـ تحضي بالمعالجات الجدیة كا 
العامة لبلقتصاد، كقد أنعكس ذلؾ سمبا عمى الكضع األسرم في العراؽ مما حدم ببعض 

شغیؿ األطفاؿ لتبلفي العجز في المكرد المادم ك أف شمكؿ ىؤالء األسر االستعانة بت
بالبطالة بسبب صعكبة الحصكؿ عمى العمؿ المناسب أك العمؿ بدكف أجر جعؿ الحؿ 

 صعبا .
: األزمات السیاسیة كالحركب ضاغطة كالحركب كما نتج عنو األزمات السياسية كالحركب -ٖ

كعممت عمى  طاقات البمد االقتصادیةمف تيجیر كنزكح المستمرة كالتي أضعفت أغمب 
تبذیرىا ألغراض الحركب، التي أدت  الفقداف الكثیر مف العكائؿ لممتمكاتيا أك مصدر رزقيا 

 ما یدفعيا إلى التسكؿ.
التسكؿ كاالنحراؼ  : إذ أف لممخدرات تأثیرا فعاال في تنامي ظاىرتيزيادة ظاىرة المخدرات   -ٗ

الفردم عف المجتمع كعدـ الرغبة في  الكاقع كاالنعزاؿ بسبب الكضع النفسي في االبتعاد عف
ككؿ ىذه تيیئ مبلذ لممارسة التسكؿ )الدباغ  العمؿ كالتخمي عف القیـ االجتماعیة،

،ْٔ:َُُِ) 
: تعٌد المشاكؿ األسریة، كاالجتماعیة مف األسباب المعاصرة المشاكؿ األسرية كاالجتماعية -٘

مف  ، كما ینتج عنيا مف تفكؾ أسرم، الذم یعد لمتسكؿ، فالمشاكؿ التي تحدث في األسرة
یتصدع شمؿ العائمة كیتدىكر كضعيا  أىـ المؤشرات التي تساعد عمى ظاىرة التسكؿ حیف

أحد المؤشرات المؤثرة في تصدع البنیة االجتماعیة ، إذ  االقتصادم حیث أف التفكؾ األسرم
ب حكا عالة عمى األسرة النصیب األكبر مف التعرض لمتشرد بعد أف یص یككف لؤلطفاؿ
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كتفقد األسرة رب العائمة الذم كاف یعیميا كىك ممجأ ألفرادىا الذیف أغمبيـ ال  یجیدكف مينة 
 (َُِّ:ُٖٓما سكل امتياف التسكؿ) أسماعیؿ ،

 : ىي البیئة االجتماعیة التي یعیش فیيا الفرد مثؿ األسر التي یسكد بيئة التسكؿ  -ٙ
مف أسباب التسٌكؿ كذلؾ, فتؤثر في  إلیو، كتيعد القدكة السیئةفیيا التسكؿ كتكجو أكالدىا 

أباه أك أمو یمتيناف التسٌكؿ  بعض األشخاص فتدفعيـ إلى التسٌكؿ, فمثبلن قد یجد الصبي
مف مينتيما. كلرفاؽ السكء  فیقمدىما خصكصان مع عممو بالمردكد المادم المرتفع الذم یجنیاه

االجتماعیة المحیطة بو في  األطفاؿ؛ فیجد الطفؿ في البیئةدكر ميـ في انتشار الظاىرة بیف 
الذیف یحاكلكف اجتذابو  المنزؿ أك في الشارع أك المدرسة بعض الضالعیف في التسٌكؿ

الماؿ . )الجرجاكم كاليمص  لمتسكؿ, بأف یظيركا لو أنو الطریؽ السریع لمحصكؿ عمى
،ُْ:َُِْ ) 
الدكافع لظيكر  كلة فعؿ التسكؿ مف: تعٌد سي  سيكلة التسكؿ كالربح السريع -ٚ

یبذؿ جيدا كبیرا في فعؿ التسكؿ، كىذا الفعؿ ال  كانتشار ىذه الظاىرة، إذ إف المتسكؿ ال
مستمزمات، فيك مينة تدر الماؿ ببل أم مجيكد، كىناؾ مف اتخذ التسكؿ مينة یمجأ  یتطمب

میو مف أمكاؿ دكف تعب الیيا عمى الرغـ مف یسر حالتو االجتماعیة كاالقتصادیة لما تدر ع
 (ََِٖ:ّْككد. )عادؿ،

:ىناؾ شریحة كبیرة مف  قمة الكعي الكافي لدل المكاطنيف تجاه ظاىرة التسكؿ -ٛ
لدیيـ ىي أف التي  المكاطنیف ینقصيا الكعي الكافي عف ظاىرة التسكؿ حیث إف الفكرة

أحیانان إذ  حیحان المتسكلیف ىـ فئة مف المحتاجیف الذیف یستحقكف المساعدة، كقد یككف ىذا ص
 إف ىناؾ فئة محتاجة منيـ، ك لكف األغمبیة غیر ذلؾ حیث یكجد بعض العصابات التي
یكائيـ كنقميـ كتكزیعيـ عمى مناطقيـ،  تمارس التسكؿ كمينة ، كتقكـ بتكظیؼ المتسكلیف كا 
كمف ثـ الحصكؿ عمى ما جنكه مف أمكاؿ مقابؿ إعطائيـ نسبة ،كما أف ىناؾ متسكلیف 

بعض العاىات أك یزكركف بعض األكراؽ إلستدرار العطؼ، كالحصكؿ عمى الماؿ،  یختمقكف
األمكر تخفى عمى الكثیریف الذیف یقدمكف المساعدة مف باب العاطفة، ك الشفقة عمى  كىذه

 (ََِْ:ُٗغیر المستحقیف مما یشجعيـ عمى االستمرار في ذلؾ .)الفایز، المتسكلیف
 :العكامؿ المؤدية إلى التسكؿ

 ف تحدید العكامؿ المؤدیة إلى التسكؿ ، فیما یمي :یمك
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كىي عكامؿ ترجع أساسان إلى التككیف البیكلكجي  -العكامؿ التي تعكد إلى شخصية المتسكؿ  -اكال
 كمنيا : كالنفسي كالعقمي لممتسكؿ،

 ، كمنيا:  العكامؿ البيكلكجية/ الجسمية -أ 
  كنتیجة  إلى اضطراب عممیة النمكاالضطرابات الجسمیة كالتشكىات الخمقیة الراجعة

النكافیة فیؤدم ذلؾ إلى  الضطراب إفراز الغدد الصماء بالجسـ كأىميا الغدة النخامیة كالغدة
 یدفعو ذلؾ إلى التسكؿ . تشكىات بالجسـ أك تكقؼ النمك ... الخ كبالتالي

 الكبد  األمراض التي یصاب بيا إنساف ما خاصة األمراض المزمنة كاإلصابة بأمراض
 كالكمى كالقمب أك اإلصابة ببعض األمراض النفسیة أك العقمیة

 فتجعمو غیر  اإلصابة باإلعاقة الجسمیة المختمفة كالتي تسبب عجزان كمیان أك نسبیان لمشخص
 قادر عمى العمؿ ككسب الرزؽ فیمتيف بعضيـ التسكؿ.

النفیس كالحالة االنفعالیة لمشخص كىي العكامؿ التي ترتبط بالمزاج : العكامؿ النفسية االنفعاليةب  
صابتو  باألمراض النفسیة ، كمنيا: كا 
 كبالتالي عدـ القدرة عمى اشباع الحاجات األساسیة لو ،  الشعكر بالحرماف كالعكز :

كالشعكر بالحرماف  باإلضافة إلى الشعكر بالحرماف مف الرعایة الكالدیة في حاالت الصغار
 السف .مف رعایة األبناء في حالة كبر 

   المستقبؿ . كفقد األمؿ في تحسف ظركؼ الحیاة في الشعكر باإلحباط كاليأس كالفشؿ 
   ارتكاب بعض  كالقمؽ كاالكتئاب ما یدفع الشخص إلى اإلصابة ببعض األمراض النفسية

 التصرفات غیر السكیة كمف بینيا التسكؿ .
لقدرات العقمیة العامة كالخاصة لمش كىي العكامؿ التي ترتبط با : العكامؿ العقمية المعرفية -ج 

صابتو�  باألمراض العقمیة  ، كمنيا: خص كا 
 فیمجأ إلى  : حیث قد ال یجد الشخص ضعیؼ العقؿ مف یرعاه التخمؼ أك الضعؼ العقمي

 التسكؿ أك قد یستغمو اآلخركف في التسكؿ لصالحيـ .
 سمككیات غیر  باضطراب الشخصیة كتفككيا أحیانان ما یجعؿ الشخص یتجو إلى ارتكا

 سكیة مف بینيا التسكؿ .
 كالبصریة فتدفع  اإلصابة ببعض األمراض العقمیة كمنيا الشیزكفرینیا أك اليمكسات السمعیة

 الشخص إلى التسكؿ .
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كىي العكامؿ التي ترتبط بظركؼ األسرة كالعبلقات  :العكامؿ التي تعكد إلى إلى األسرة   -ثانيا
جة الرعایة التي یكلیيا الكالداف ألطفاليما أك یكلیيا األبناء آلبائيـ كدر  كالتفاعبلت السائدة بینيا

 عند الكبر، كمنيا:
  أك  تفكؾ األسرة اك انيیارىا بسبب الطبلؽ أك الخمع أك كفاة احد األبكیف أك كبلىما ،

لمحصكؿ  باب فتدفع األبناء إلى التسكؿ�بب اليجر أك اليجرة أك غیرىا مف األس �بس 
 لكسب العیش .عمى كسیمة 

    أسالیب التنشئة االجتماعیة غیر السكیة التي تنتيجيا بعض األسر في تربیةأبنائيا
كمنيا  اإلىماؿ كعدـ االستجابة الحتیاجات الطفؿ المادیة كالمعنكیة ، كالنبذ كمعاقبة 
الطفؿ ألتفو األسباب كاإلساءة الجسدیة كالنفسیة لمطفؿ كحرمانو مف بعض حقكقو 

 كضعؼ الركابط كالعبلقات األسریة كتفككيا فیيمؿ أفرادىا خاصة المسنیفاألساسیة ، 
منيـ فیمجأكف إلى التسكؿ لمحصكؿ عمى المكارد التي تشبع حاجاتيـ ، ك تشجیع بعض 

مجاؿ المساعدات  المؤسسات االجتماعیة كخاصة األىمیة كالتي تعمؿ غالبان في
كمساعدات لبعض األفراد دكف  االن االجتماعیة لفكرة التسكؿ، حیث تعطي منتجان كأمك 

كبالتالي ال تشجعيـ عمى العمؿ كاحترافيـ التسكؿ  الدراسة الحقیقیة الحتیاجاتيـ الفعمیة
حیث یحصؿ شخص كاحد عمى أكثر مف إعانة مف أكثر مف مؤسسة  مف ىذه المؤسسات

 كخاصة المؤسسات ذات الطابع الدیني . خیریة
 ، كمنيا:عكامؿ اقتصادية  -ثالثا

  انتشار مشكبلت البطالة كالفقر في المجتمع بحیث ال تتكافر الكظائؼ أك الميف
 فیضطر بعض األفراد لمتسكؿ لمتغمب عمى المشكبلت الناتجة عف الفقر كالبطالة .

 تزید مف  التقمبات االقتصادیة كاضطراب الدكرات االقتصادیة كمكجات التضخـ التي
 معدالت الفقر كالبطالة في المجتمع .

 كبلت العمؿ التي یكاجيو بعض األفراد كسكء التكافؽ الميني كالتي تعرض لمفرد مش
 عدد العاطمیف . العامؿ لمغیاب أك عدـ االستقرار في عمؿ أك ترؾ العمؿ فیزید

 كفقد  الككارث االقتصادیة كالبیئیة : كالزالزؿ كالحرائؽ كالنكبات كانيیار المنازؿ
 اد إلى التسكؿ .العمؿ كميا أسباب قد تدفع بعض األفر 
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 ، كمنيا:عكامؿ أمنية -رابعا
 مف القیاـ  ضعؼ اإلمكانات المادیة كالبشریة لؤلجيزة المختصة بالتسكؿ، ما ال یمكنيا

 بأدكارىا بالكفاءة المطمكبة .
   شخصیاتيـ لعدـ  غالبیة المتسكلیف غیر مسجمیف جنائیان كإجراء أمني نظران لعدـ التأكد مف

 المشكمة الحقیقي غیر معركؼ . لبطاقت إثبات اليكیة كبالتالي فحجـامتبلؾ معظميـ 
   ثابت ليـ . صعكبة تنفیذ األحكاـ الصادرة ضد ىؤالء المتسكلیف لعدـ كجكد محؿ إقامة 
    في مكافحة الظاىرة . النجدة ( بالمساعدة –عدـ قیاـ بعض الجيات األمنیة ) المركر 
 معینة أك شارع  د الحاجة إلى إبعاد المتسكلیف مف منطقةعدـ المكاجية الجدیة لمظاىرة إال عن

أحد المسؤكلیف الكبار .)ابك  معیف أك إبعادىـ عف المناطؽ السیاحیة أك المساجد عند مركر
 (ُْٖ - ُْْ:  َُُِحبیب ، حنا ، )( ِٓٔ - ِْٔ:  َََِالمعاطي ، 

 أنكاع التسكؿ :
 یصنؼ المتسكلیف بعدة طرؽ تبعان  لنكع التصنیؼ، كمف ىذه التصنیفات ما یمي : 
 ، كمنيا:مف حيث المباشرة كغير المباشرة تصنيؼ المتسكليف عمى أساس نكعية التسكؿ   -اكال
اآلخریف بؿ كیصؿ  : كىك عبارة عف طمب اإلحساف بطریقة مباشرة مف التسكؿ الصريح   - أ

 األمر إلى مطاردتيـ .
زجاج  : كالمتمثؿ في تقدیـ خدمات ال یحتاجيا الجميكر مثؿ مسح تسكؿ المستترال - ب

التي تظير التسكؿ أكثر منو  السیارات أك بیع بعض السمع التافية، كغیرىا مف ىذه األسالیب
 عمبلن .

 ، فیصنؼ إلى :تصنيؼ المتسكليف مف حيث درجة استمراره -ثانيا
كتعرض شخص  : كىك تسكؿ طارئ لشخص كاجو مكقفان صعبان أك طارئان  التسكؿ العارض   - أ

آخریف ال یعرفيـ كي یتجاكز المحنة  لمسرقة أكفقده لنقكده كاضطراره لطمب المساعدة مف
كاألعیاد كفي شير رمضاف كفي مكاسـ الحج  التي یمر بيا .یمارس في المكاسـ كالمناسبات

 كالعمرة أك في المصایؼ. 
: كىك تسكؿ مستمر حیث یتخذ شخص ما التسكؿ كسیمة لكسب الرزؽ  ائـالتسكؿ الد   - ب

العمؿ أـ مف األصحاء كیتـ  بطریقة دائمة سكاء أكاف مف المعكقیف غیر القادریف عمى
 التسكؿ عمى مدار العاـ .

 ،  فیقسـ إلى :تصنيؼ التسكؿ مف حيث نكعية الشخص المتسكؿ نفسو   -ثالثا
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العمؿ أك غیر  ىناؾ الكثیر مف األشخاص القادریف عمى : حیث نجد اف التسكؿ المرضي - أ
كرغبة تسیطر عمیيـ ال  محتاجیف لمنقكد كلدیيـ دخؿ ثابت إال أنيـ یقكمكف بالتسكؿ

 یستطیعكف مقاكمتيا .
: كىك شخص صحیح بدنیان كقادرعمى العمؿ كلكنو  التسكؿ المحترؼ )القادر عمى العمؿ ( - ب

كحصكلو عمى عقكبة فإنو یعكد مرة  ض عمیو كمحاكمتویفضؿ التسكؿ عمیو كبالرغـ مف القب
الكسیمة الرئیسة لعیشو بالرغـ مف قدرتو عمى العمؿ  أخرل لمتسكؿ ألنو یتخذ مف التسكؿ

 الشریؼ .
القادركف عمى  : كىك نكع مف التسكؿ یمارسو األشخاص تسكؿ غير القادريف عمى العمؿ   - ت

 ُّْ:  َُُِحبیب ،حنا ، ) أك المرض العمؿ بسبب الصحة العامة أك اإلعاقة أك السف
- ُْْ.) 

 آثار التسكؿ عمى المجتمع :
 اآلثار االجتماعية : -ٔ

أصبحت حرفة كمينة یمتينيا  تفشت ظاىرة التسكؿ في المجتمعات بصكرة مخیفة حتى 
سمبا كیعكقكف تقدمو كرقیو، كذلؾ  البعض بأشكاؿ كصكر متعددة، كبيذا فيـ یؤثركف عمى المجتمع

(، كمنيا تعرض األطفاؿ ََِٖ:ُّٖسكؿ یساعد عمى انتشار االنحراؼ كالجریمة )عادؿ ،أف الت
فكـ مف جریمة  االستغبلؿ، كبخاٌصة االستغبلؿ الجنسي كالمادم، كالنساء كالفتیات إلى مظاىر مف
كرائيا ظاىرة التسكؿ، كذلؾ اكتساب األطفاؿ كالبالغیف سمككیات  زنا، أك اغتصاب، أك سرقة كانت

األثر یعٌد مف اآلثار الخطیرة جدان عمى  غیر مرضیة، كاإلدماف، كالتدخیف، كغیرىا، كىذا رساتكمما
لتخریج فئة ذات سمككیات تتعارض مع  المجتمع بأكممو، فالتسكؿ بیئة خصبة كمناسبة األفراد كعمى

أسباب ( فضبل عف ككنيا سببا مف َُُِ:ٖٔالدیف، كتؤدم بالنتیجة إلى تدىكر المجتمع )شریفات ،
محمد بیده إف كنت لحالفا عمیيف:  اإلصابة بداء الفقر لقكلو صمى ا عمیو كسمـ:" ثبلث كالذم نفس

یبتغي بيا كجو ا إال رفعو ا بيا،  ال ینقص مؿ مف صدقة فتصدقكا، كال یعفك عبد عف مظممة
 فتح ا عمیو باب الفقر".  باب مسألة إال  كال یفتح عبد -إال زاده ا عزا یـك القیامة-كفي لفظ أخر

 اآلثار االقتصادية :-ٕ
اف ظاىرة التسكؿ  ليا آثار سمبیة عمى االقتصاد الكطني حیث تعتمد كؿ أمو في تقدمياعمى  

مكاردىا البشریة ، حیث یعد المتسكلكف طاقة بشریة معطمة التسيـ في االقتصاد الكطني، بؿ إنيا في 
 حرفة لبعض األسر یحصمكف عمى بعض األحیاف تككف معطمة لئلنتاج، كحینما یتحكؿ التسكؿ إلى
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الدخؿ الفردم كیمثمكف عبئان عمى المجتمع  أمكاؿ كأرباح دكف جيد أك تعب فتنعكس بالسمب عمى
قمة األیدم العاممة كارتفاع أسعارىا أكاستیرادىا مف خارج الدكلة، كما یترتب عمى  ،كما أنيا تؤدم إلى

سكؿ سكاء ( ، كما أف جيكد مكافحة التََِْ:ِٗتبعات اقتصادیة كاجتماعیة )الفایز ، ذلؾ مف
أمكاالن طائمة سكاء في العممیات األمنیة المرتبطة  كانت جيكدان شعبیة أـ حككمیة أك أمنیة تكمؼ

المحاكمة المختمفة كفي أماكف تنفیذ العقكبة ما یكمؼ  بالضبط كالتقدـ لممحاكمة أك في مراحؿ
 في التنمیة االقتصادیة . المجتمع أمكاالن كاف یمكف استخداميا

  منية :اآلثار األ-ٖ
أشكاؿ  یعد التسكؿ مشكمة أمنیة تؤرؽ المجتمع كرجاؿ األمف فيك في األصؿ شكؿ مف

االنحراؼ االجتماعي سكاء بالنسبة لمصغار أك الكبار، كنظران لقضاء المتسكلیف أغمب أكقاتيـ في 
لمخالطة المجرمیف كقد یساعدكنيـ في ارتكاب الجرائـ  الشكارع كالطرقات یككنكف أكثر عرضة

( كقد أشارت بعض الدراسات َُِّ:ِِٔمف التسكؿ. )شيمكب  تحكلكا إلى احتراؼ اإلجراـ بدالن فی
ترتبط بنشاط إجرامي  اف ىناؾ صمة بیف ظاىرة التسكؿ كاألمف تكمف في أف كثیران مف حاالت التسكؿ

في  سمطة كالدیيـ ، كاستغبلليـ بعد ذلؾ یتمثؿ في بعض األحیاف بصكرة إغكاء األحداث لمتمرد عف
الحدث، كما یتضمف في كثیر مف األحیاف إحداث عاىات  التسكؿ، كقد یصؿ األمر إلى حد خطؼ

كمف ثـ استغبللو في التسكؿ الستدرار العطؼ، كقد تطكرت ىذه الظاىرة  في جسد الشخص عمدان 
حرفة منظمة تدار بكاسطة عصابات تستقطب ليا المشبكىیف مف الداخؿ كالخارج ، یضاؼ  لتصبح
ؾ أف المتسكؿ في حد ذاتو یعد شخصان لیس لو كسیمة مشركعة لمعیش، كیشكؿ مناخان صالحان إلى ذل

( كما أف مبلحقة الشرطة لممتسكلیف كجيكدىـ في مكافحة التسكؿ تعطميـ ََِْ:ِلمجریمة .)الفایز،
:  َُُِاألساسیة لحفظ األمف في المجتمع كتكفیر األمانة لممجتمع .)حبیب ، حنا،  عف أعماليـ

ُْٗ) 
كما قد یؤدم انتشار المتسكلیف في المجتمع العراقي الى استغبلليـ لتفیذ أعماؿ أرىابیة كزرع 
العبكات أك القیاـ بجمع المعمكمات عف االماكف اك االشخاص لصالح المنظمات االرىابیة التي 

 االرىابیة .تستغؿ الظرؼ االجتماعي كاالقتصادم لممتسكلیف كاستخداميـ كأداة منفذة لتممؾ االعماؿ 
   األثار الصحية : -ٗ

اصطناع العاىات بيـ كیقضكف معظـ أكقاتيـ في  یمبس المتسكلكف مبلبس رثة قذرة كیتعمدكف
كعادـ السیارات كما یجمسكف بجانب القمامة كعمى األرض ما  الشارع كیتعرضكف لؤلتربة كاألكساخ
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مني لممرض لآلخریف حیث تنتشر باألمراض المختمفة كفي نفس الكقت ناق یجعميـ عرضة لئلصابة
 ( َِْ - ُْٗ:  َُُِاألمراض المعدیة )حبیب ، حنا ،  بینيـ

 النظريات المفسرة لمتسكؿ :
أف األنحراؼ االجتماعي  شيد صكرا كأشكاال متعددة كمنيا التسكؿ مما اكجد نظریات متعددة  

عادات كتقالید ىذه  إلى أخر، كحسب  فسرت االنحراؼ االجتماعي، عمى حسب كقكعيا مف مجتمع
 لبلنحراؼ االجتماعي، النظریات اآلتیة: المجتمعات، كلعؿ ابرز ىذه االتجاىات التنظیریة

 : نظرية االنتقاؿ اإلنحرافي  -ُ
كما  تعتقد نظریة االنتقاؿ اإلنحرافي أف االنحراؼ سمكؾ مكتسب، حیث یتعمـ الفرد االنحراؼ 

الجتماعي، كیستند اعتقاد ىذه النظریة عمى الفكرة یتعمـ فرد أخر، السمكؾ الذم یرتضیو النظاـ ا
تبقى لسنكات عدیدة مستقرة ضمف نسبيا  القائمة باف مستكل الجرائـ الحاصمة في مدینة معینة
معینة فبلبد لو مف االستمرار في تمؾ البیئة،  المئكیة، أم أف االنحراؼ إذا ظير في بیئة اجتماعیة

كاالجتماعیة لممحمة أك المدینة كینتقؿ الطابع  ة الثقافیةحیث یتعمؽ ذلؾ االنحراؼ في التركیب
دكف أف یتغیر الدافع الذم یؤدم إلى ارتكاب  اإلنحرافي مف فرد إلى آخر، ثـ مف جیؿ إلى آخر

 الجریمة لدل ىؤالء األفراد.
 :نظرية القير االجتماعي  -ِ
 ر كالتسمطیؤمف أصحاب ىذه النظریة باف االنحراؼ ظاىرة اجتماعیة ناتجة عف القي 

كالفقراء  االجتماعي الذم یمارسو بعض األفراد تجاه البعض األخر، فالفقر مرتع خصب لمجریمة
أف الفقر،  یكلدكف ضغطنا ضد التركیبة االجتماعیة لمنظاـ مما یؤدم إلى انحراؼ األفراد بمعنى

كاألخبلؽ  لمقیـ باعتباره انعكاسنا صارخا النعداـ العدالة االجتماعیة بیف الطبقات، فیكلد رفضا
االجتماعیة التي یؤمف بيا الرعیؿ األكبر مف أفراد النظاـ االجتماعي، كاف االنحراؼ یعزل إلى عدـ 

الفرد في حیاتو كالكسیمة التي یستخدميا لتحقیؽ ذلؾ اليدؼ في  التكازف بیف اليدؼ الذم یبتغیو
ئؿ المشركعة التي یستخدميا األفراد الفارؽ بیف األىداؼ الطمكحة كالكسا النظاـ االجتماعي، فإذا كاف

ا فحسب ادعاء النظاـ الرأسمالي یستطیع  كبیرا أصبح االختبلؿ األخبلقي لسمكؾ الفرد أمرا كاضحن
 نظریا، أف یصبح أغنى إنساف في المجتمع بجيده كعرقو، أك أف یمسي فاشبل في تحصیؿ رزقو الفرد

مسمكا  طریؽ الكسائؿ المقررة اجتماعیا، فیسمؾالیكمي، فالفرد الذم ال یصؿ إلى تحقیؽ أىدافو عف 
یمعب القير  منحرفا یؤدم بو إلى ىدفو كالسرقة كالرشكة كبیع المكاد التي یحرميا القانكف، كىنا

االجتماعي دكرا في تكلید ضغط  لدل بعض األفراد كي ینحرفكا اجتماعینا، كبطبیعة الحاؿ، فاف 
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شباع حاجات الفرد إشباعا  ساسا مف عجزه في سدرككف النظاـ إلى القير االجتماعي ناتج أ كا 
یتناسب مع كرامة اإلنساف كحقو في العیش الكریـ الرغید، كالریب أف األغنیاء المتسمطیف عمى رأس 

لمفقراء نفض غبار الفقر عف أسماليـ البالیة،  الماؿ، كالحكاـ المتسمقیف عمى أكتاؼ الناس ال یریدكف
 (ُٔٗٗ:ُُِرفع كأرقى. )األعرجي ،كالنيكض إلى طبقة اجتماعیة ا

 : نظرية الضبط االجتماعي -ّ
تعتقد نظریة الضبط االجتماعي أف االنحراؼ ظاىرة ناتجة عف فشؿ السیطرة االجتماعیة عمى 
األفراد، كلقد ذىب بعض العمماء التركیز عمى دراساتيـ لبلنحراؼ عمى متغیرات یمكف قیاسيا 

 االجتماعییف اتخذكا مف متغیر الضبط االجتماعي سبیبل لتفسیركمف ىؤالء العمماء فریؽ مف  إجرائیا،
مف  ىذه الظاىرة، فأصحاب ىذه النظریة ینظركف لبلنحراؼ عمى انو نتاج حالة "التحرر النسبي"

االجتماعي،  االرتباط بالقیـ كالمعتقدات األخبلقیة كالتي تحكـ السمكؾ كالعبلقات أثناء التفاعؿ
كاألعراؼ )باشا  حدة في ظؿ التزاـ كؿ أفراد المجتمع بيذه القكاعدبالمجتمع لیعیشكا حیاة كا

 (، كتعتمد ىذه النظریة عمى تجارب"إمیؿ دكركایـ" الذم أكد عمى أف االنحراؼ یتناسبُّٗٗ:ِٗ،
عمى عكس  عكسینا مع العبلقة االجتماعیة بیف األفراد، فالمجتمع المتماسؾ یتضاءؿ فیو االنحراؼ

ركاد ىذه النظریة، انو مف اجؿ منع االنحراؼ االجتماعي بیف األفراد البد  المجتمع المنحؿ. كیرل
 اجتماع أربعة عناصر ىي: مف

 : حیث أف شعكر األفراد بصبلتيـ االجتماعیة المتینة یقمؿ مف فرصالرحـ كالقرابة .ُ
انحرافيـ، فالفرد یشعر بالمسؤكلیة األخبلقیة كاإللزاـ العاطفي في اغمب األحیاف، تجاه 

متو كأصدقائو كعشیرتو، كىذه المسؤكلیة حكميا حكـ القانكف االجتماعي في المجتمعات عائ
فأم خرؽ ليذه القكانیف االجتماعیة یؤدم إلى عزؿ الفرد المنتيؾ لحرمتيا،  اإلنسانیة،

اجتماعینا، كىذا العزؿ یعتبر عقكبة شخصیة رادعة الف المقاطعة االجتماعیة عقكبة قاىرة 
 ضد المنحرؼ.

 : كىك انغماس الفرد في نشاطات اجتماعیة سمیمة تستيمؾ طاقتونشغاؿ االجتماعياال   .ِ
دارة الجمعیات  الفكریة كالجسدیة، كالخطابة، كالكتابة كاليكایات الریاضیة كالرحبلت كا 
الخیریة، كىذا االنشغاؿ یقمؿ مف فرص االنحراؼ أما األفراد الذیف ال یممككف عمبل أك 

 غالبنا ما تنفتح ليـ أبكاب االنحراؼ.تستكعب أكقاتيـ، ف ىكایة
 : كىك استثمار األفراد أمكاليـ عف طریؽ شراء كامتبلؾ العقاراتااللتزاـ كالمتعمقات -ّ

كالمنافع كالمصالح التجاریة، كال شؾ أف مصمحة ىؤالء األفراد المالیة كالتجاریة تقتضي 
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یممككف عقارا أك ال یستثمركف دعـ القانكف كالنظاـ االجتماعي، أما أكلئؾ الذیف ال  منيـ
 أمكاليـ كال أكالدىـ، فإنيـ معرضكف لبلنحراؼ أكثر مف غیرىـ. في المجتمع

: كىك أف األدیاف عمكمنا تدعك معتنقیيا إلى االلتزاـ بالقیـ كالمبادئ العتقادا   -ْ
فالمؤمنكف باألدیاف السماكیة یحرمكف عمى أنفسيـ سرقة أمكاؿ الغیر، الف ىذه  الخمقیة

بالتكسب الشرعي الحبلؿ كبذلؾ تضمف ليـ معیشة كریمة، كیقكـ الدیف  دیاف تأمرىـاأل
الشخصي لؤلفراد في كؿ مجاالت الحیاة االجتماعیة.)زىیر  أیضا بتيذیب السمكؾ

 (ُُْ-ُٔٗٗ:ُُّاألعرجي ،
 :نظرية اإللصاؽ االجتماعي-ٗ

نو خاصیة تمصؽ عمى یؤكد  أریكسكف  بأف االنحراؼ لیس خاصیة متأصمة في السمكؾ، كلك 
السمكؾ بكاسطة بعض الناس لمبعض األخر، فدراسة السمكؾ المنحرؼ تنصب عمى المحیطیف 

: كأف نظریة اإللصاؽ تتناكؿ قضیة ميمة ُِٕبالجاني كلیس عمى الجاني نفسو ،)جبارة كعكض ،
اـ االجتماعي یصبح منحرفنا في سمككو عندما یتيمو األفراد األقكیاء في النظ كخطیرة كىي أف الفرد

باالنحراؼ فإذا أراد رجاؿ الكنیسة مثبل إدانة اإلجياض أك مياجمة فكرة الطبلؽ، فما عمیيـ إال أف 
 یميبكا شعكر الرأم العاـ بذلؾ كیتيمكا مف یقكـ بعمؿ اإلجياض أك الطبلؽ باالنحراؼ عف تعالیـ

 الكنیسة.
عة المتيمة التي تممؾ كسائؿ القكة أسمكب تفكیر المجمك  كیعتمد طریقة تجریـ األفراد أیضا عمى

فمد الید لبلستعطاء في الطرقات مف قبؿ المعدمیف یعد انحرافنا، في  كالثركة كالمنزلة االجتماعیة،
مف قبؿ االغنیاء فانو ال یعد انحرافنا في النظاـ االجتماعي، الف األقكیاء ىـ  نظرىا، أما تبذیر الثركة

الخمر في النظاـ االجتماعي الرأسمالي ال یعد جریمة كال انحرافنا  الذیف یمصقكا التيـ بالفقراء، كشرب
 یسبب ضررنا معتدنا بو عند العقبلء كلكف استخداـ المخدرات كالحشیش كنحكه یعتبر انحرافنا مع انو

مكاد  كمنافاة لمقانكف، كیرجع السبب في التمییز بإلصاؽ تيمة ىذا االنحراؼ أف الشركات التي تنتج
خیف كنحكىا أقكل كأمضى في النظاـ الرأسمالي مف تمؾ التي تنتج المخدرات .)عادؿ الخمر كالتد

،ٔٓ:ََِٖ) 
بنا ءا عمى ما تقدـ مف نظریات حكؿ االنحراؼ االجتماعي كیعتبر التسكؿ شكؿ  تفسير النظريات :

كرا النظریة المشار إلیيا كميا تعاني نقصا أك قص مف أشكاؿ األنحراؼ ، یمكف القكؿ أف المكاقؼ
نظرم كمنيجي كعممي، حاؿ دكف رؤیة كاضحة كشاممة عف كاقع التسكؿ  ككاقع االنحراؼ 

 كىذا ىك الطابع الذم یغمب عمى مجاؿ التنظیر بالعمكـ االجتماعیة، بحكـ عامؿ التغیر االجتماعي،
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فيـ  كالحراؾ االجتماعي الذم تعرفو المجتمعات، مف إطارىا الزماني كالمكاني الذم یجعؿ معو
تفسیر الظكاىر االجتماعیة یعتبر تفسیرا مرحمیا، یخص حقبة تاریخیة دكف غیرىا، أكمجتمع دكف ك 

 األخر،كلكف تبقى النظریة المرجع الكحید لفيـ مختمؼ الظكاىر االجتماعیة.
  الدراسات السابقة : -ثانيا
 ( ٕٔٓٓدراسة  القحطاني ) -ٔ

 السياسة الجنائية لمكافحة التسكؿ 
ممارسة  التعرؼ عمى دكر المشاركة الشعبیة في مكافحة التسكؿ كتحدید أشكاؿىدفت الدراسة 

التسكؿ، كالكقكؼ عمى التدابیر، كطرؽ العبلج، كالكقایة مف التسكؿ كتحدید االحكاـ الشرعیة لمتسكؿ 
الحد مف زیادة اعداد المتسكلیف، كاستخدـ الباحث المنيج  كمدل تناسب العقكبة الحالیة كقدرتيا عمى

 صفي كالمنيج التاریخي االستقرائي، كتكصمت الدراسة الى النتائج التالیة :الك 
اف التسكؿ ظاىرة أجتماعیة غیر حضاریة كال تقبؿ بيا الشریعة اإلسبلمیة ، فضبل عف أنيا  -

 عامؿ مساعد عمى االنحراؼ كالجریمة كلیست مقتصرة عمى مجتمع دكف األخر .
مقیمیف ككثرة المتسكلیف، فإف األجيزة المسؤكلة عف كال أنو في ظؿ زیادة أعداد المكاطنیف  -

مادم كبشرم؛ لتتمكف مف القیاـ بكاجباتيا تجاه ىذه  مكافحة التسكؿ بحاجة إلى دعـ
)القحطاني  یكثر بيا األسكاؽ كاألماكف العامة. الظاىرة، ال سیما في المدف الكبرل التي

 :أ(ََُِ،
 (ٕٗٓٓدراسة الفايز)  -ٗ

 ة التسكؿ في المجتمع السعكدماألبعاد األمنية لظاىر 
خبلؿ التعرؼ  ىدفت الدراسة التعرؼ عمى المشكبلت األمنیة المترتبة عمى ظاىرة التسكؿ مف 

بالكقایة مف ظاىرة التسكؿ  عمى األنظمة كاإلجراءات المتبعة  لضبطيا كمكافحتيا كاألبعاد المرتبطة
عي، كتكصمت الدراسة الى عدة نتائج في المجتمع السعكدم، كاستخدـ الباحث منيج المسح اإلجتما

 منيا :
أف ىناؾ عدد مف المشكبلت األمنیة المرتبطة بظاىرة التسكؿ یأتي في مقدمتيا جرائـ  -

 ذلؾ التستر ك التخمؼ في الببلد . السرقات ك النشؿ ك
قدـ األنظمة المكضكعة لمكافحة التسكؿ باإلضافة إلى التساىؿ في تطبیقيا مف قبؿ البعض  -

. 
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معكقات مكافحة ظاىرة التسكؿ ىي الشفقة مف قبؿ بعض المكاطنیف كالمسئكلیف  مف أىـ -
تجاه المتسكلیف ، كقمة المكارد المالیة كالككادر البشریة، كعدـ كجكد جية معینة كاحدة تقـك 

المكافحة، ك قصكر دكر كسائؿ االعبلـ في التعامؿ مع الظاىرة  بجمیع أعماؿ
 :أ(ََِْ.)الفایز،

 (ٜٕٓٓدراسة الدباغ )  -ٓ
 التسكؿ كاالنحراؼ عند االطفاؿ في العراؽ

االنحراؼ بأشكالو  ىدفت الدراسة تحمیؿ ظاىرة التسكؿ عند األطفاؿ كالدكافع المسببة في ممارسة
المختمفة، كاقتراح الحمكؿ الممكنة لمتخفیؼ مف ىذه الظاىرة ، كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي 

 راسة الى النتائج التالیة :كالتحمیمي، كتكصمت الد
كتطكر  تعتبر ظاىرة التسكؿ مف المستجدات الحضاریة التي تمیزت بظيكر اإلنتاج الكبیر -

 التعامؿ التجارم كظيكر الفكارؽ الطبقیة كتعدد االحتیاجات الحیاتیة.
 سنة مف المتسكلیف إلى االنحراؼ . ِ( ُِ-َُیتعرض األطفاؿ بعد سف)  -
 مف أىـ المؤشرات التي تساعد عمى إنماء ظاىرة التسكؿ. یعتبر التفكؾ االجتماعي -
الشخص بشكؿ إدماف یصعب التخمص منو إال  أف ظاىرة التسكؿ حالة نفسیة تتمبس -

الكثیر مف المؤسریف مالیا كأصحاب ميف محترمة  بالمعالجة النفسیة، كلتأكید ذلؾ فاف ىناؾ
 (ََِٗ:ُخفي .)الدباغ ، یمارسكف بعض أسالیب التسكؿ بشكؿ

 المحددات التي تحكـ الفقر تختمؼ جذریا مع تمؾ التي تحدد حالة التسكؿ، فاف كاف كؿ -
ظاىرة  متسكؿ یعتبر فقیرا فبل یصح أف یككف كؿ فقیر متسكال، باعتبار أف ظاىرة التسكؿ

 نفسیة یصعب معالجتيا بالطرؽ المادیة كما ىك الحاؿ بالنسبة لمفقر.
 (ٕٔٔٓدراسة الشرفات )  -ٙ

 ؿ حكميا كأثارىا كطرؽ عالجيا في الفقة اإلسالميظاىرة التسك
استيدفت  الدراسة  التعرؼ عمى ظاىرة التسكؿ التي أصبحت مف الظكاىر الخطیرة عمى 

لتسكؿ، ك بیاف الحكـ الشرعي لو، كالتعرض لرأم ا المجتمع بأسره، كذلؾ مف خبلؿ تحدید مفيكـ
فعو، كصكره المعاصرة، كبیاف اآلثار الخطیرة القانكف الكضعي في مسألة التسكؿ، كبیاف أسبابو كدكا

الناجمة عنو ككیفیة معالجة اإلسبلـ ليا، كالحث عمى األخذ بيذا العبلج الناجع، كاستخدـ الباحث 
 المنيج االستقرائي كالمنيج التحمیمي، كقد تكصمت الدراسة النتائج التالیة :

ما تتعدل ذلؾ كثیر.كالدرىمی إف التسكؿ جریمة خطیرة ال تقؼ عند طمب الدرىـ -  ف، كان 
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الجریمة، كترتب العقاب األخركم عمیو  إف الحكـ الشرعي بتحریـ ىذا الفعؿ مناسبا ليذه -
 یحاكؿ القیاـ بيذا الفعؿ. كتصكیرالمتسكؿ بأبشع الصكر، كسیمة مف الشرع لردع مف

ذلؾ الغیر في حاالت محددات، كلـ یعد  إف الشرع أباح السؤاؿ كطمب العكف المالي مف -
 تسكال .

التسكؿ امتيانا كدخكليـ عالیة جدا ، فيـ  إف المتسكلیف في ىذه األیاـ ىـ ممف یمتينكف -
 بحاجة إلى الماؿ. لیسكا

كاإلدماف، كتركیج المخدرات، كالسرقات،  إف التسكؿ ساعد عمى انتشار كثیر مف الجرائـ -
 (َُُِ:ٗٓكجرائـ الزنا كاإلغتصاب.)الشرفات ،

 (ٖٕٔٓأسماعيؿ ) -ٚ
 ظاىرة تسكؿ األطفاؿ في المكصؿ

ككذلؾ معرفة األسباب  استيدفت  الدراسة  التعرؼ  عمى ظاىرة تسكؿ االطفاؿ في مدینة المكصؿ 
بیاف مكقؼ الدیف اإلسبلمي مف المتسكلیف، استخدمت الباحثة ك كاآلثار التي أدت باألطفاؿ لمتسكؿ، 

اؿ ، تـ استخدـ المبلحظة  كالمقابمة أدكات ( اطف َُمنيج دراسة الحالة، كتككنت عینة الدراسة مف )
 الدراسة ، كتكصمت الدراسة الى النتائج التالیة :

كالجيؿ كعدـ الكعي لدل  أف أكبر أسباب ظاىرة التسكؿ ىك الفقر كالبطالة كالتفكؾ األسرم -
 األسرة .

 أف ظاىرة قد إزدادت بعد االحتبلؿ األمریكي لمعراؽ . -
 أصدقاء السكء. أكقات فراغ یتـ قضاؤىا في الشكارع معأكثر ىؤالء المتسكلیف لدیيـ  -
تبیف أف إعطاء الناس لممتسكؿ مف األسباب التي أدت إلى زیادة أعدادىـ  -

 (َُِّ:ُٕٓ.)أسماعیؿ،
 مناقشة الدراسات السابقة :

 قامت الباحثتاف بمناقشة الدراسات السابقة كفؽ ما یاتي:
معظـ الدراسات السابقة تدكر في محكر كاحد ىك التسكؿ، اما الدراسة الحالیة  األىداؼ : -

 غطت ایضا مفيـك التسكؿ كأسبابو كآثاره .
: استخد مت أغمب الدراسات المنيج الكصفي التحمیمي كدراسة المنيج البحثي -

(، أما دراسة ََِٗ( كدراسة )الشرفات ،ََِٗ( ك دراسة )الدباغ ،ََُِ)القحطاني،
( فقد استخدمت منيج المسح االجتماعي بینما استخدـ منيج دراسة الحالة ََِْایز ،)الف
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( كذلؾ مما سیفید الباحثتاف في استخداـ المنيج المناسب َُِّفي دراسة )أسماعیؿ ،
 لدراستيما.

 :تكصمت أغمب الدراسات الي مایأتي: النتاتج -
المجتمعات مع كجكد  ي الكثیر مفظاىرة التسكؿ مف الظكاىر االجتماعیة السمبیة المنتشرة ف -

 فكارؽ في مدل انتشارىا كحدتيا مف مجتمع آلخر.
تبیف أف أكبر أسباب ىذه الظاىرة ىك الفقر كالبطالة كالتفكؾ األسرم كالجيؿ كعدـ الكعي   -

 لدل األسرة .
ظاىرة التسٌكؿ ذات أبعاد عدیدة كمتنكعة عمى ام مجتمع سكاء مف جكانبيا االقتصادیة أك  -

 ماعیة أك السیاسیة، أك القانكنیة كاألخبلقیة.االجت
كالسرقات،  كاإلدماف، كتركیج المخدرات، إف التسكؿ ساعد عمى انتشار كثیر مف الجرائـ  -

 الزنا كاإلغتصاب، اما الدراسیة الحالیة سكؼ تستعرض النتائج الحقان. كجرائـ
 االستنتاجات/  المبحث الثالث

إصدار التشریعات الحاسمة بمنع مزاكلة التسكؿ بكؿ أشكاليا سكاء التسكؿ العمني أك   -ُ
التسكؿ المخفي)البائعكف الجكالكف في الساحات كالطرؽ العمكمیة كمراكز العبادة كغیرىا(، 
كبتنفیذ  فعمي مف قبؿ الجيات المختصة لما تسببو ىذه الظاىرة مف صكرة مشكىة لممجتمع 

ـ. كفؽ تعيد بعدـ ممارستيا مجددا، كتحدیث ما صدر مف تشریعات قدیمة كالدكلة بشكؿ عا
، بتشریعات تتناسب مع المستجدات التي أصبحت تمارس مف قبؿ المتسكلیف كالمنحرفیف 

 خصكصا عند األطفاؿ منيـ.
سنة كتشجیعيـ  ُٓتفعیؿ قانكف إلزامیة التعمیـ بالنسبة لؤلطفاؿ كمنع تشغیؿ مف ىـ دكف  -ِ

ط في المدارس النتشاليـ مف االنحراؼ كالتسكؿ مف خبلؿ زیادة تخصیصات عمى االنخرا
 الحمایة االجتماعیة لؤلسر المحتاجة كفؽ آلیة عممیة ككاقعیة لكؿ أسرة.

إعادة النظر في قانكف شبكة الحمایة االجتماعیة كشمكؿ األسر المستحقة فعبل كحجبو عف  -ّ
حصمكف عمى مكارد مجزیة مف خبلؿ كؿ مف یمارس التسكؿ، عمما إف اغمب المتسكلیف ی

عمميـ كىـ أیضا یزاحمكف العكائؿ المستحقة فعبل بشكؿ غیر قانكني كمساعدتيـ بيذا الشكؿ 
 تشجیعا لمتسكؿ كلیس عبلجا.
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محاربة المخدرات بكافة أنكاعيا كاألككار كاألماكف التي یتعاطكف فیيا ىذه المكاد كالتي كثیرا  -ْ
حرفیف كخصكصا بالنسبة لؤلطفاؿ كمف یشجعيـ عمى ذلؾ ما تككف مبلجئ لممتسكلیف كالمن

 ، كالحد مف سيكلة تعاطیيا كفؽ ضكابط صارمة.
التكعیة اإلعبلمیة الشاممة كعمى كافة المستكیات مف المجتمع عف مدل خطكرة تنامي ظاىرة  -ٓ

 التسكؿ ، كالفرؽ بینيا كبیف ظاىرة الفقر في حالة اإلنفاؽ الخیرم كالمساعدات اإلنسانیة.
الحد مف ممارسة العنؼ المنزلي بإصدار القكانیف الكفیمة كفتح المنتدیات الخاصة في الدفاع  -ٔ

عف حقكؽ المرأة كاالىتماـ برعایة الطفؿ مف جراء ذلؾ كحرماف األسر مف أطفاليـ الذیف 
 یتعرضكف لمعنؼ لفترة تتناسب ككضعيـ األسرم.

فكارؽ في مستكیات الدخؿ بیف رفع مستكیات حصة الفرد مف الدخؿ القكمي كالحد مف ال -ٕ
األفراد مف خبلؿ تنمیة اإلنتاج الكطني كاالستعانة بالمكارد البشریة المعطمة، مما یقمؿ مف 

 حاالت الفقر.
إجراء البحكث االجتماعیة حكؿ ظاىرة التسكؿ، كذلؾ لمحاكلة فيـ ىذه الظاىرة كالتعرؼ  -ٖ

ؤدیة لممارسة ىذه الظاىرة مف اجؿ عمى أبعادىا كمحاكلة التعرؼ عمى األسباب كالدكافع الم
كضع الحمكؿ كالسیاسات البلزمة لمحد منيا كالقضاء عمیيا لتجنب المجتمع سمبیاتيا التي 

 تؤثر عمیو.
القیاـ بإجراء بحكث میدانیة لؤلحیاء الفقیرة كاألسر المحتاجة كاالطبلع عمیيا عف قرب  -ٗ

لتقدیـ المساعدات ليا عف طریؽ لمتعرؼ عمى طبیعتيا كتحدید مدل احتیاجاتيا تميیدا 
 الضماف االجتماعي كالجمعیات الخیریة.

عمؿ إحصائیات سنكیة كشيریة ككذلؾ أسبكعیة كیكمیة عف المتسكلیف الذیف تـ ضبطيـ  -َُ
مف حیث جنسیاتيـ كأعمارىـ كأجناسيـ كحالتيـ االجتماعیة بيدؼ التحدید الدقیؽ لحجـ 

 الظاىرة.
المعكقیف كأمثاليـ إلى المراكز التاىیمیة لمساعدتيـ تحكیؿ ذكم االحتیاجات الخاصة ك -ُُ

كمحاكلة تأىیميـ كصرؼ معكنات سنكیة ليـ كذلؾ بعد إحضار تقاریرىـ الطبیة الخاصة 
 بحالتيـ.

رشاد كتقدیـ النصائح لممتسكلیف المقبكض كتكضیح كجية نظر  -ُِ القیاـ بعممیات تكجیو كا 
 الحث عمى ضركرة تعمـ حرفة معینة.اإلسبلـ كأىمیة الكسب الحبلؿ في حیاة المسمـ ك 
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Begging in Iraq, its causes and its effects on the child 

Dr. Eman Abbas Al- Khafaf 

&     Sudded Muhsen 

Abstract 

This research deals with the phenomenon of begging, which has 

become one of the dangerous phenomena of society as a whole, through the 

three topics dealt with first topic: define the concept of begging, eating a 

second section, the spread of begging in Iraqi society by a large margin and 

the statement of reasons and motives, and contemporary forms, and the 

statement of the serious effects of him, and theories unexplained 

phenomenon of begging Boattabrh a form of deviation, while the third on 

Alasesntegat and display some of the research. 
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 كفقان لعدد مف المعايير 2015لطبعة  تحميؿ محتكل كتاب الرياضيات لمصؼ االكؿ االبتدائي
 أسماء فكزم حسف التميمي أ.د. عباس ناجي عبد االمير                           د.

  ممخص البحث
لقد شيد العراؽ مؤخران أىتمامان كبیران في تغییر كتطكیر المناىج الدراسیة بشكؿ عاـ كمادة 

اف منيج الریاضیات الذم تـ تجدیده مف الریاضیات بشكؿ خاص كفقان لممعاییر العالمیة، كلمتأكد مف 
قبؿ المدیریة العامة لممناىج مطابؽ الى بعض المعاییر العالمیة كمف خبرة الباحثاف في التدریس كاف 
جراء دراسة تحمیمیة  ىناؾ ضركرة لتسمیط الضكء عمى كتاب الریاضیات لمصؼ االكؿ األبتدائي كا 

 البحث بالتساؤالت اآلتیة: تقكیمیة تتضمف عدة محاكر، كیمكف تحدید مشكمة
 مع مصفكفة المدل كالتتابع. ُما مدل تكافؽ محتكل كتاب الریاضیات لمصؼ االكؿ االبتدائي ط .ُ
كفقا لبعض المعاییر  ُما مدل تكافر محتكل كتاب الریاضیات لمصؼ االكؿ االبتدائي ط .ِ

 المعتمدة مف الیكنسكك
في كتاب الریاضیات لمصؼ االكؿ االبتدائي  ما مدل تكافر المعاییر المعتمدة لدعـ عممیة التعمـ .ّ

 ُط
ما مدل تكافر المعاییر المعتمدة لتقییـ تعمـ التبلمیذ في كتاب الریاضیات لمصؼ االكؿ االبتدائي  .ْ

 ُط
ما مدل تكافر المعاییر المعتمدة لتعزیز كدعـ بیئة التعمـ في كتاب الریاضیات لمصؼ االكؿ  .ٓ

 ُاالبتدائي ط
 لمككنات المعرفة ُتاب الریاضیات لمصؼ االكؿ االبتدائي طما مدل تكافر محتكل الك .ٔ
 حسب مجاالت االىداؼ ُما مدل تكافر محتكل كتاب الریاضیات لمصؼ االكؿ االبتدائي ط .ٕ
لمستكیات بمـك الست   ُما مدل تكافر مسائؿ كتاب الریاضیات لمصؼ االكؿ االبتدائي ط .ٖ

 لممجاؿ المعرفي.
الطبعػػػػػػػة  َُِٓات لمصػػػػػػػؼ االكؿ االبتػػػػػػػدائي لمعػػػػػػػاـ كتمثمػػػػػػػت حػػػػػػػدكد البحػػػػػػػث بكتػػػػػػػاب الریاضػػػػػػػی

االكلػػػػػػػى التػػػػػػػابع لممدیریػػػػػػػة العامػػػػػػػة لممنػػػػػػػاىج العراقیػػػػػػػة. كأعتمػػػػػػػد الباحثػػػػػػػاف مػػػػػػػنيج البحػػػػػػػث الكصػػػػػػػفي 
التحمیمػػػػػػي لمبلئمتػػػػػػو طبیعػػػػػػة كأىػػػػػػداؼ البحػػػػػػث كىػػػػػػك أسػػػػػػمكب لكصػػػػػػؼ األىػػػػػػداؼ كصػػػػػػفان مكضػػػػػػكعیان 

مػػػػػػع البحػػػػػػث كعینتػػػػػػو عمػػػػػػى ككمیػػػػػػان، فػػػػػػي ضػػػػػػكء كحػػػػػػدة التحمیػػػػػػؿ الظاىریػػػػػػة المسػػػػػػتعممة كأقتصػػػػػػر مجت
ـ ، كقػػػػػػػاـ الباحثػػػػػػػاف ببنػػػػػػػاء اداة البحػػػػػػػث َُِٓكتػػػػػػػاب الریاضػػػػػػػیات لمصػػػػػػػؼ االكؿ االبتػػػػػػػدائي لسػػػػػػػنة 

كبعػػػػػػد اف تػػػػػػـ التأكػػػػػػد مػػػػػػف صػػػػػػدؽ االداة  .كىػػػػػػي الكسػػػػػػیمة التػػػػػػي یػػػػػػتـ جمػػػػػػع بیانػػػػػػات البحػػػػػػث حكليػػػػػػا
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كصػػػػػػدؽ التحمیػػػػػػؿ تػػػػػػـ عرضػػػػػػيا عمػػػػػػى مجمكعػػػػػػة مػػػػػػف المحكمػػػػػػیف كالمختصػػػػػػیف كتػػػػػػـ االتفػػػػػػاؽ عمػػػػػػى 
كمبلئمتيػػػػػػا لمبحػػػػػػث كمػػػػػػف ثػػػػػػـ ایجػػػػػػاد ثبػػػػػػات التحمیػػػػػػؿ عبػػػػػػر محمػػػػػػؿ اكؿ كمحمػػػػػػؿ ثػػػػػػاني  صػػػػػػبلحیتيا

كباسػػػػػتخداـ معادلػػػػػة ىكلسػػػػػتي كػػػػػاف الثبػػػػػات مقبػػػػػكؿ كقػػػػػاـ الباحثػػػػػاف بتحمیػػػػػؿ الكتػػػػػاب بمحػػػػػكریف االكؿ 
كصػػػػفي كتضػػػػمف كصػػػػؼ الكتػػػػاب كفمسػػػػفتو كبنیتػػػػو كاخػػػػراج الكتػػػػاب كتػػػػـ كضػػػػع بعػػػػض المبلحظػػػػات 

ة تحمیمیػػػػػة تضػػػػػمنت ثمػػػػػاف فقػػػػػرات لمتحمیػػػػػؿ كتػػػػػـ اسػػػػػتخداـ كالمؤشػػػػػرات كالمحػػػػػكر الثػػػػػاني كػػػػػاف دراسػػػػػ
 الكسائؿ االحصائیة المناسبة.

كتكصػػػػػػؿ الباحثػػػػػػاف الػػػػػػى عػػػػػػدد مػػػػػػف النتػػػػػػائج المتعمقػػػػػػة بتحمیػػػػػػؿ الكتػػػػػػاب كمػػػػػػا تػػػػػػـ كتابػػػػػػة عػػػػػػدد مػػػػػػف 
 التكصیات حكؿ ذلؾ.

     Research problem مشكمة البحث 
تعتبر مادة الریاضیات مف المكاد األساسیة المنيجیة كنظران الىتماـ كزارة التربیة العراقیة باعادة 

كلیة كعالمیة بناء المناىج نرل مف الضركرم اف یتـ تحمیميا كتقكیميا كفؽ أسس عممیة كمعاییر د
حدیثة معتمدة مف أجؿ مكاكبة التطكرات العالمیة كصكالن الى جكدة التعمیـ، حیث تسعى معظـ الدكؿ 
الى تطكیر مناىجيا لكي تمبي متطمبات التطكر فالعممیة التعمیمیة عممیة متطكرة كمتغیرة بحكـ تطكر 

 الحیاة المستمر.
كیر المناىج خاصة مادة الریاضیات اىتمامان لقد شيد العراؽ مؤخران اىتماـ كبیر في تغیر كتط

 كبیران كفقان لممعاییر العالمیة اال انو یكجد ىناؾ ضعؼ في المحتكل حسب ما أكدت دراسة )العبكدم ،
( التي كانت تيدؼ الى بناء معاییر لتطكیر منيج الریاضیات لممرحمة االبتدائیة في ضكء َُِِ

( التي ىدفت الى تقكیـ كتاب الریاضیات لمصؼ َُِّ رم،المعاییر العاالمیة ككذلؾ دراسة )الجبك 
( عف َُِْالخامس العممي في ضكء معاییر الجكدة الشاممة كما كضحت دراسة)المحیاكم، 

اختبلؼ نسب مككنات المعرفة الریاضیة لدل الصؼ الخامس كالسادس االبتدائي كبعد االطبلع عمى 
ة مف قبؿ المدیریة العامة لممناىج  كمف خبرة الباحثاف الدراسات كالتأكد اف منيج الریاضیات تـ تجدید

في التدریس كاف ىناؾ ضركرة لتسمیط الضكء عمى كتاب الریاضیات لمصؼ  لبلكؿ االبتدائي كاجراء 
 دراسة تحمیمیة تقكیمیة تتضمف عدة محاكر كیمكف تحدید مشكمة البحث بالتساؤالت االتیة:

 مصفكفة المدل كالتتابع. ما مدل تكافؽ محتكل كتاب الریاضیات مع .ُ
 ما مدل تكافر محتكل الكتاب كفقا لبعض المعاییر المعتمدة مف الیكنسكك .ِ
 ما مدل تكافر المعاییر المعتمدة لدعـ عممیة التعمـ .ّ
 ما مدل تكافر المعاییر المعتمدة لتقییـ تعمـ التبلمیذ .ْ
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 ما مدل تكافر المعاییر المعتمدة لتعزیز كدعـ بیئة التعمـ .ٓ
 فر محتكل الكتاب لمككنات المعرفة)حقائؽ ،مفاىیـ، تعمیمات، ميارات(ما مدل تكا .ٔ
 ما مدل تكافر محتكل الكتاب حسب مجاالت االىداؼ) معرفي، ميارم، كجداني( .ٕ
 ما مدل تكافر مسائؿ الكتاب لمستكیات بمـك الست  لممجاؿ المعرفي. .ٖ

 Research Importance  أىمية البحث
عممیػة التعػرؼ الػى العناصػر األساسػیة التػي یتكػكف منيػا محتػكل إف عممیة تحمیؿ المحتكل ىػي 

المػػػنيج، سػػػكاء كانػػػت أىػػػداؼ، أك كسػػػائؿ تعمیمیػػػة، أنشػػػطة، محتػػػكل تعمیمػػػي أك أسػػػالیب التقػػػكیـ التػػػي 
یتضػمنيا الكتػاب المدرسػػي المقػرر، كىػػك جػزء مػػف تحمیػؿ المػنيج، كمػػا إنػو عممیػػة تشخیصػیة عبلجیػػة 

 .تقكد الى تطكیر الكتاب كتحسینو
مف أىمیة المرحمة االبتدائیة اذ انيا تمثؿ الركیزة األساسیة في المسار التعمیمي كتتكقؼ عمیيا 
كبدرجة كبیرة عممیة التطكیر كالتنمیة الشاممة لمتبلمذة ففیيا تعطى األساسیات الضركریة ألجؿ 

تراكمیة مبنیة عمى استمرارىـ في المراحؿ الدراسیة البلحقة، السیما اف المعرفة الریاضیة معرفة 
أساس التسمسؿ ك التنظیـ في التعمـ كالریاضیات في المرحمة االبتدائیة تمثؿ الدعامة كاألساس المتیف 
لبناء ریاضي یدعـ تعمـ التممیذ خبلؿ المراحؿ التعمیمیة البلحقة، إذ تؤثر الخبرات األكلى لمتعمـ في 

كاف الریاضیات تحتاج بصفة عامة  الریاضیات عمى تعممو ليا في المستقبؿ كمیكلو نحكىا،
كریاضیات المرحمة االبتدائیة بصفة خاصة إلى االىتماـ بعممیة تعمميا كأف أم تحسیف مطمكب في 

 (.َُٕ، ُٗٗٗالعممیة التعمیمیة ینبغي أف یتضمف تحسینا في طریقة التدریس)سدرة, 
تربكیة إال إف الكتاب المدرسي عمى الرغـ مف التقدـ الذم تشيده العممیة التعمیمیة في التقنیات ال

ما یزاؿ یحتؿ الصدارة بیف كؿ ىذه التقنیات فيك ميـ لكؿ مف لو صمة بالنظاـ التعمیمي كمف 
الضركرم أف تككف ىذه األداة جیدة كصالحة في متناكؿ المعمـ كالمتعمـ كال سیما في الدكؿ التي 

 (.ّ، ُٕٗٗكمنيا العراؽ)الكبیسي, یككف فیيا النظاـ مركزم یدرس فیيا الكتاب في المدارس كافة
كتكمف أىمیة تحمیؿ المحتكل في أنيا تعطي مؤشر عف جكدة الكتب المدرسیة مف عدميا كمدل 
تكفر أمكانیة مكاكبة التغیرات العممیة المستمرة مف خبلؿ أعادة النظر بالمحتكل القدیـ عف ما انيا 

 .تعطي تغذیة راجعة لممختصیف كالمؤلفیف لمكتب المنيجیة
كتناكؿ البحث عدد مف المحاكر مف أجؿ تحمیؿ كتاب الریاضیات لمصؼ االكؿ االبتدائي 

 كىي: َُِٓ
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تـ االعتماد عمى المعاییر العالمیة تكافؽ محتكل كتاب الرياضيات مع مصفكفة المدل كالتتابع.  .ٔ
ضیات لتحقیؽ مستكل عاؿو مف التعمـ لذلؾ كجدت مصفكفة المدل كالتتابع في كثیقة منياج الریا

 (.IBEالصادرة مف المدیریة العامة لممناىج بالتعاكف مع مكتب التربیة التابع لمیكنسكك)
باالستناد الى المعاییر تكافر محتكل الكتاب كفقا لبعض المعايير المعتمدة مف اليكنسكك/ .ٕ

( كالتي تمثمت بخمسة َُِِنیساف  ُٖ-ُْالعالمیة التي تـ عرضيا في كرشة عمؿ اربیؿ) 
 یسة كتـ تجزئتيا الى معاییر فرعیة.معاییر رئ

 المعايير الفرعية المعايير الرئيسة ـ
تكافؽ المحتكل كالنشاطات  ُ

 كالرسـك مع االفكار الرئیسة
 تكافؽ المحتكل المعرفي مع االىداؼ .ُ
 تكافؽ الخبرات كالنشاطات مع االىداؼ .ِ
 تكافؽ االشكاؿ كالرسكمات كالتمثیبلت مع االىداؼ .ّ

 تكفیر حجج قائمة عمى الدلیؿ .ُ لبلفكار كدعميا التقدیـ المنطقي ِ
 كضكح االفكار كتسمسميا .ِ

ابراز الركابط بیف االفكار الرئیسة كبینيا كبیف المتطمبات  .ُ التماسؾ بیف االفكار ّ
 السابقة كاالفكار ذات الصمة

 كجكد معمكمات تزید عف المطمكب لتحقیؽ اليدؼ .ُ درجة التعقید كالحشك ْ
 تكفیر الدقة العممیة كعدـ تكلید مفاىیـ خطأ عند الطمبة .ُ كالمفاىیـ الخاطئةالدقة العممیة  ٓ
 
 تكافر المعايير المعتمدة لدعـ عممية التعمـ .ٖ

 المعايير الفرعية المعايير الرئيسة ـ
 تكصیؿ ىدؼ الكحدة .ُ اثارة الحس باليدؼ ُ

 تكصیؿ ىدؼ الدرس كالنشاط .ِ
 تبریر تسمسؿ الدركس كالنشاطات .ّ

 االىتماـ بالمعرفة كالميارات السابقة .ُ الطمبة بعیف االعتباراخذ افكار  ِ
 تنبیو المعممییف الى االفكار الشائعة لدل الطمبة .ِ
 مساعدة المعممیف في تحدید افكار طمبتيـ .ّ
 معالجة االفكار الشائعة لدل الطمبة .ْ
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 تكافر المعايير المعتمدة لتقييـ تعمـ التالميذ .ٗ

 المعاییر الرئیسة ـ
 مكائمة التقییـ لبلىداؼ ُ
 استخداـ االختبارات لقیاس الفيـ ِ
 استخداـ التقییـ لتطكیر التدریس ّ
 

 تكافر المعايير المعتمدة لتعزيز كدعـ بيئة التعمـ .٘
 الرئیسةالمعاییر  ـ
 تكفیر دعـ لمحتكل التعمـ ُ
 التشجیع عمى التساؤؿ كحب االستطبلع ِ
 تكفیر الدعـ لجمیع الطمبة ّ
 

 تكافر محتكل الكتاب لمككنات المعرفة)حقائؽ ،مفاىيـ، تعميمات، ميارات( كىي: .ٙ
 :ّتعمیـ لعبلقات یمكف استنتاجيا عف طریؽ الثكابت كالتسمیـ بصحتيا مثاؿ  الحقائؽ+ْ=ٕ 

 َٗحقیقة ثابتو... الزاكیة القائمة =
 :فكرة مجردة تمكف مف تصنیؼ االشیاء كاالحداث كتحدید  كىك تجرید لمجمكعة مف  المفاىيـ

 .الصفات المشتركة بیف مجمكعة مف االمثمة مثؿ مفيـك الزاكیة ، العدد، المجمكعة، العنصر

دمج الطمبة كمشاركتيـ فب  ّ
 ظكاىر ذات الصمة

 تكافر ظكاىر متنكعة .ُ
 تكافر خبرات حیكیة .ِ

تطكیر االفكار العممیة  ْ
 كاستخداميا

 تقدیـ المصطمحات بطریقة ذات معنى .ُ
 تمثیؿ االفكار بفاعمیة .ِ
 ابراز استخداـ المعرفة .ّ
 تكافر تطبیقات عممیة .ْ

تشجیع الطمبة عمى التفكیر في  ٓ
 الظكاىر كالخبرات كالمعرفة

 تشجیع الطمبة عمى شرح افكارىـ .ُ
 تكجیو نفسیرات الطمبة كتبریراتيـ .ِ
 الطمبة عمى التفكیر فیما تعممكهتشجیع  .ّ
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 :تعبیر یحدد العبلقة بیف عدد مف المفاىیـ )عبلقة بیف مفيكمیف اك أكثر( مثاؿ كؿ  التعميمات
 حقیقي. عدد نسبي ىك عدد

 :القدرة عمى مكاجية مكقؼ یتطمب العمؿ لحؿ مشكمة معینة كیحتاج الى سرعة كدقة  الميارة
 كاتقاف كىذا العمؿ یحتاج الى خكازمیة.

 تكافر محتكل الكتاب المدرسي حسب مجاالت االىداؼ) معرفي، ميارم، كجداني( .ٚ
إف أىػػداؼ المجػػاؿ المعرفػػي فػػي المرحمػػة االبتدائیػػة تنصػػب حػػكؿ اكتسػػاب المعمكمػػات الریاضػػیة 
التػػي تناسػػب مسػػتكل تبلمیػػذ ىػػذه المرحمػػة )مفػػاىیـ, مصػػطمحات, رمػػكز... الػػخ(, كاكتسػػاب الميػػارات 
 كاألسػػالیب الریاضػػیة, كاكتسػػاب أسػػالیب التفكیػػر الریاضػػي كميػػارات التكاصػػؿ الریاضػػي )كزارة التربیػػة,

 مجاالت االىداؼ التي تنقسـ الى ثبلثة مجاالت ىي:(.ككذلؾ ٖ، ََِٖالمدیریة العامة لممناىج,
كتمؾ االىداؼ التي تشیر الى  كتشمؿ األىداؼ التي تؤكد نكاتج التعمـ العقمیةالمجاؿ المعرفي/ 

دراؾ معمكمات كحقائؽ )معرفة سبؽ تعمميا( ككذلؾ تطكر القدرات كالميارات العق میة كیتككف التذكر كا 
 مف ست مستكیات )المعرفة كالتذكر ، الفيـ كاالستیعاب ، التطبیؽ ، التحمیؿ ، التركیب ، التقكیـ(.

كیعنى ىذا المجاؿ باألىداؼ المرتبطة بالميارات الیدكیة كالعمؿ كالميارات الحركیة المجاؿ الميارم/ 
االىتماـ بالميارات المرتبطة بيذا كالكتابة كالكبلـ كالرسـ كاإلشغاؿ كاف كثیر مف المعممیف قمیؿ 

 المجاؿ كعدـ التركیز عمیيا .
كیيتـ ىذا المجاؿ في تطكیر  كما یتعمؽ بالشعكر كالمیكؿ كاالتجاىات التربكیةالمجاؿ الكجداني/ 

المشاعر لدل الطمبة كاتجاىاتيـ كقیميـ كانفعاالتيـ كیركز عمى اإلحساس كالمشاعر كالتغیرات 
 ف تطرأ عمى سمكؾ المتعمـ كتؤدم إلى تبنیو مكقؼ أك مبدأ.الداخمیة التي یمكف أ

 تكافر مسائؿ الكتاب لمستكيات بمـك الست  لممجاؿ المعرفي كالمتمثمة: .ٛ
 یتمثؿ في القدرة عمى تذكر المعمكمات التي تـ تعمميا سابقا كالحقائؽ كالقكانیف كالنظریات. التذكر:* 
القدرة عمى استیعاب معنى المادة كفيميا فيما حقیقیا یستطیع تطبیقو كاظياره  الفيـ/ االستيعاب:* 

 عف طریؽ ترجمة المادة مف شكؿ الى اخر.
یتمثؿ في القدرة عمى االنتقاؿ مف المستكل النظرم المجرد الى المستكل العممي  التطبيؽ:* 

 المحسكس في مكاقؼ جدیدة دكف تكجیو خارجي.
تفكیؾ فكرة اك تجزئة المكضكع الى مككناتو كاجزائو الرئیسة كادراؾ العبلقات القدرة عمى  التحميؿ:* 

 بیف االجزاء مف اجؿ فيـ البنیة التنظیمیة.
 ابداعي. یتمثؿ في التكلیؼ بیف العناصر كاالجزاء لتككیف جدید ككضعيا في انمكذج التركيب:* 
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یتمثؿ بقدرة المتعمـ عمى اصدار احكاـ اك اتخاذ قرارات مناسبة في ضكء بیانات كمعاییر  التقكيـ:* 
 معینة عمى االعماؿ كاالفكار كالحمكؿ.

  Research Objectives أىداؼ البحث 
 یيدؼ البحث الحالي الى االجابة عف التساؤالت االتیة:

 تتابع.ما مدل تكافؽ محتكل كتاب الریاضیات مع مصفكفة المدل كال .ُ
 ما مدل تكافر محتكل الكتاب كفقا لبعض المعاییر المعتمدة مف الیكنسكك .ِ
 ما مدل تكافر المعاییر المعتمدة لدعـ عممیة التعمـ .ّ
 ما مدل تكافر المعاییر المعتمدة لتقییـ تعمـ التبلمیذ .ْ
 ما مدل تكافر المعاییر المعتمدة لتعزیز كدعـ بیئة التعمـ .ٓ
 مككنات المعرفة)حقائؽ ،مفاىیـ، تعمیمات، ميارات(ما مدل تكافر محتكل الكتاب ل .ٔ
 ما مدل تكافر محتكل الكتاب حسب مجاالت االىداؼ) معرفي، ميارم، كجداني( .ٕ
 مسائؿ الكتاب لمستكیات بمـك الست  لممجاؿ المعرفي. ما مدل تكافر .ٖ

 Research limits حدكد البحث 
 بع لممدیریة العامة لممناىج العراقیة.التا َُِٓكتاب الریاضیات لمصؼ االكؿ االبتدائي لمعاـ 

 Terminology Identification تحديد المصطمحات 
 التحميػؿ/

حٌمؿ الشيء،أرجعو إلى عناصره أم جٌزأه، كحٌمؿ الشيء: درسو ككشؼ خبایاه )ابف منظكر، لغػةن:  
ُْٗٗ .) 

فعمى سبیؿ المثاؿ نقكؿ تجزئة الشيء إلى مككناتو األساسیة كعناصره التي یتركب منيا، اصطالحان: 
دنا جفي تحمیؿ المكضكع ما إٌنو یتككف مف فكرة عامة كأفكار جزئیة. فكؿ شيء إذا قمنا بتحمیمو لك 

بأنو یتككف مف عناصر كمككنات كأجزاء تشكؿ بمجمكعيا كعند تآلفيا كتناغميا ذلؾ الشيء.)ابك 
 (ُِ، ََُِعمشة،

معارؼ كالميارات كاالتجاىات كالقیـ التي یراد ( ىك مجمكعة مف الََِٗ)التمیمي، / عرفوالمحتكل
تعمميا فضبل عف ذلؾ یتضمف كؿ ما یصنعو المخطط مف الخبرات بيدؼ تحقیؽ النمك الشامؿ 

 (.ُّٗ،  ََِٗلممتعمـ)التمیمي،
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( كؿ ما یصنعو مخطط المنيج مف خبرات سكاء كانت خبرات معرفیة اك مياریة َُُِ)عمي،  عرفو
النمك الشامؿ المتكامؿ لممتعمـ  ام اف المحتكل ىك مضمكف المنيج  اك كجدانیة بيدؼ تحقیؽ

 (.ّّ، َُُِكیجیب عف تساؤؿ ماذا ندرس؟)عمي، 
( بأنو:"عممیة یتـ فیيا تحمیؿ الشيء إلى عناصره ََُِعرفو )أبك زینة كعبد ا,تحميؿ المحتكل/

ا كالمضامیف التي تدؿ عمیيا كمككناتو كتحدید البناء المنطقي ليذه العناصر كالعبلقات فیما بیني
 (.ُِٗ: ََُِضمف السیاؽ الذم حدد فیو المحتكل)أبك زینة ك عبابنة,

ىػػػػػك تحمیػػػػػؿ كتػػػػػاب ریاضػػػػػیات الصػػػػػؼ االبتػػػػػدائي المقػػػػػرر التعريػػػػػؼ اإلجرائػػػػػي لتحميػػػػػؿ المحتػػػػػكل: 
 ـ( تبعان لعدد مف المعاییر. َُِٓلمعاـ الدراسي )

 :الكتاب
مكجية مكتكبة كمنظمة كمدخؿ لممادة الدراسیة كمصممة ( ىك كثیقة رسمیة ََِٕعرفو)دعمس،

لبلستخداـ في الصؼ الدراسي كتتضمف مصطمحات كنصكصان مناسبة كاشكاالن كتماریف كمعینات 
 (.ّٓ، ََِٕلمطالب عمى عممیة التعمـ كمعینات لممعمـ عمى عممیة التدریس)دعمس،

 : المرحمة االبتدائية
األطفاؿ ابتداء ممف أكمؿ  یمي في العراؽ كتعمؿ عمى تمكیفىي المرحمة األكلى مف السمـ التعم

السادسة مف العمر مف تطكیر شخصیتيـ بجكانبيا الجسمیة كالفكریة مدة الدراسة فیيا ست سنكات 
 (.ُْٓ: ُٖٕٗ)جميكریة العراؽ,
  Search Procedures إجراءات البحث
  Research Methodology منيج البحث

البحػػػػػػث الكصػػػػػػفي التحمیمػػػػػػي لمبلئمتػػػػػػو طبیعػػػػػػة كأىػػػػػػداؼ البحػػػػػػث كىػػػػػػك أعتمػػػػػػد الباحثػػػػػػاف مػػػػػػنيج 
 أسمكب لكصؼ األىداؼ كصفان مكضكعیان ككمیان في ضكء كحدة التحمیؿ المستعممة.

  Population and Sample  Researchمجتمع البحث كعينتو
 .ـ َُِٓأقتصر مجتمع البحث كعینتو عمى كتاب الریاضیات لمصؼ االكؿ االبتدائي لسنة  

  Research Tools  أداة البحث
ىي الكسیمة التي یجمع بيا الباحث بیاناتو كي یستطیع أف یحؿ مشكمة الدراسة كاإلجابة عف 

 أسئمتيا. كقد قاـ الباحثاف ببناء أداة البحث مف خبلؿ الخطكات األتیة:
 تـ اعداد قائمة بجمیع المعاییر المراد تحمیؿ الكتاب كفقيا كاعطاء تعریؼ لكؿ  إعداد قائمة:

 معیار مع مثاؿ تكضیحي.
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 ىدفت ىذه العممیة إلى تعرؼ مقدار تضمیف المعاییر في تحديد اليدؼ مف عممية التحميؿ :
 محتكل كتاب الریاضیات)عینة الدراسة(.

  :المكضكع( ككحدةن أساسیة لتحمیؿ المحتكل عمى اختیرت كحدة الفقرة أك الفكرة)كحدة التحميؿ
 اعتبار إنيا تمثؿ ما قد یتضمنو المحتكل .

  :)أستخدـ الباحثاف الطریقة البعدیة كىي األسمكب الذم یجرم فیو تحديد تصنيؼ)اداة التحميؿ
 فرز تحمیؿ مادة المحتكل جمیعيا ثـ تصنیفيا دكف اف یككف ىناؾ رأم مسبؽ بمادة المحتكل.

 تحتكـ عممیة التحمیؿ لمضكابط اآلتیة: ممية التحميؿ:ضكابط ع 
)عینة الدراسة( ُعممیة التحمیؿ تتـ في ضكء محتكل كتاب الریاضیات لمصؼ االكؿ االبتدائي، ط -

 (. َُِٔ-َُِٓكحسب ما مثبت في حدكد البحث كلمعاـ الدراسي )
 ة لممعمـ.یقتصر البحث عمى كتاب الطالب فقط مف دكف أم تعمیمات أك نشرات تكجیيی -
 استخداـ القائمة المعدة سمفان لرصد النتائج مع رصد كحدة التحمیؿ.  -
 تـ إعتبار األسئمة المتفرعة مف أم سؤاؿ  كالتماریف كاألنشطة كحدة لمتحمیؿ. -
 خطكات عممية التحميؿ: 
 قراءة محتكل كتاب الریاضیات لمصؼ االكؿ االبتدائي )عینة الدراسة(. -
 ید مقدار تضمیف المحتكل لجمیع المعاییر المتضمنة في قائمة التحمیؿ.البدء بعممیة التحمیؿ لتحد -
 .تفریغ نتائج التحمیؿ كتصنیفيا كتحكیميا إلى تكرارات،  ثـ إلى نسب مئكیة لیمكف تفسیرىا 
 :یعتمد صدؽ التحمیؿ عمى صدؽ أداة التحمیؿ بحیث تقیس األداة ما كضعت  صدؽ أداة التحميؿ

لقیاسو، كلمتثبت مف مدل مكضكعیة أداة التحمیؿ كصبلحیتيا لتحمیؿ محتكل كتب الریاضیات 
أستمـز ذلؾ التثبت مف صدؽ أداة التحمیؿ القیاـ بعرض قائمة معاییر التي تـ اعتمادىا في 

عة مف المحكمیف كالمختصیف في تدریس الریاضیات لمتثبت مف التحمیؿ في أستبیاف عمى مجمك 
مبلءمة القائمة لبلستخداـ في تحمیؿ محتكل كتاب الریاضیات لمصؼ االكؿ االبتدائي كقد اتضح 

 مف نتائج االستبیاف أتفاؽ المحكمیف عمیيا بعد أف تـ تعدیؿ صیاغة بعض المؤشرات الفرعیة.
  :داة النتائج نفسيا تقریبان إذا ما أعید تطبیقيا مرة أخرل عمى یقصد بو أف تعطي األثبات التحميؿ

( كلمتأكید ذلؾ قاـ الباحثاف ُْٓ، َُٗٗاألفراد أنفسيـ كفي الظركؼ نفسيا)اإلماـ كآخركف, 
 بالخطكات اآلتیة:

  :قامت الباحثة بحساب معامؿ الثبات، كذلؾ بمقارنة بیف تحمیؿ حساب الثبات عبر محمؿ آخر
المحمؿ األكؿ، كبیف تحمیؿ الباحثاف كالمحمؿ الثاني، كحيسب معامؿ الثبات الباحثاف كبیف 
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كاتضح إف معامؿ الثبات المحسكب بیف تحمیؿ الباحثاف  لمتحمیمیف باستخداـ معادلة )ىكلستي(
( كىذا یعتبر ٖٖ.َ(، كمعامؿ الثبات بیف تحمیؿ الباحثاف كالمحمؿ الثاني )ٖٕ.َكالمحمؿ األكؿ )

 (.ِِٖ، ََِٖماكرد في)عبد الرحمف، زنكنة ،ثبات مقبكؿ حسب 
 لمتثبت مف صدؽ التحمیؿ قاـ الباحثاف بالخطكات اآلتیة : صدؽ التحميؿ: 

 َُِٓلعاـ الدراسي  ُتحمیؿ محتكل كتاب الریاضیات لمصؼ االكؿ االبتدائي ط .ُ
 عرض ىذا التحمیؿ عمى مجمكعة مف المختصیف في تدریس الریاضیات لتأكد مف صدؽ التحمیؿ .ِ

كقػػد قػػاـ الباحثػػاف بػػإجراء عممیػػة تحمیػػؿ كتػػاب الریاضػػیات لمصػػؼ االكؿ األبتػػدائي كالمعتمػػد لمعػػاـ 
إستنادان الى ما تكفر مف كثائؽ األىداؼ العامة كمفردات المحتكل  ُـ / ط َُِٔ – َُِٓالدراسي 

 ككثیقة المنياج كذلؾ ضمف المحاكریف ىما:
 اكال : دراسة كصفية كتضمنت:

،  A4صفحة قیاس الصفحة  ُٕٖ( فصكؿ عدد صفحاتوٗ: یتككف الكتاب مف)كصؼ الكتاب .ٔ
احتكت الصفحة االكلى عمى معمكمات عامة تعریفیة)جميكریة العراؽ، كزارة التربیة، المدیریة 
العامة لممناىج، سمسمة كتب الریاضیات لممرحمة االبتدائیة، الریاضیات، لمصؼ االكؿ االبتدائي، 

إحتكت الصفحة الثانیة عمى اليدؼ العاـ لبناء المناىج .كسنة الطبع( أسماء المؤلفیف، رقـ 
الحدیثة كعمى أسـ المشرؼ العممي كالمغكم كالفریؽ الفني كالعنكاف البریدم االلكتركني لممدیریة 
العامة لممناىج. تـ كتابة المقدمة مف قبؿ المؤلفیف كتـ فیيا ذكر الفقرات التي تـ تنظیـ الدركس 

أتاكد، أتحدث، أحؿ، أفكر، أتكاصؿ( كذكر المحاكر األساسیة لمحتكل الكتاب  كفقيا)تعمـ،
األعداد كالعممیات، الجبر، اليندسة كالقیاس، األحصاء كاألحتمالیات( كتـ كضع الحركات (المقرر

كؿ كممة، كقد كتبت بخط یختمؼ مف حیث النكع كالحجـ عف الخط المستخدـ  في محتكل 
بتداءن مف الصفحة)الكتاب. كفي الصفحات الت  ( تـ تضمیف المحتكل المعرفي.ٔي تمي المقدمة كا 

:لـ تتضمف مقدمة الكتاب الفمسفة أك النظریة التربكیة التي یقكـ عمیيا الكتاب كلكف فمسفة الكتاب .ٕ
أكضحت أنيا تستخدـ الحداثة في تنظیـ كترتیب المنيج كما انيا تعتبر التممیذ ىك محكر العممیة 

رت الى استخداـ الطرائؽ الحدیثة في التدریس كالبناء المنطقي لممحتكل العممي التعمیمیة، كأشا
لممكضكعات، كالمساىمة في إكساب الميارات العممیة كالعممیة كتنمیة میكؿ التبلمیذ كاتجاىاتيـ 

 لدراسة الریاضیات، كعدـ اإلشارة الى أنماط التعمـ المستخدمة كالتعریؼ لكؿ نمط
 ناء محتكل الكتاب عمى اربع محاكر رئیسة ىي :: أعتمد ببنية الكتاب .ٖ
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( كترتیبيا كالمقارنة ٗٗكتضمف قراءة ككتابة االعداد مف )صفر الى  محكر العمميات كاالعداد:* 
، كالقیمة المكانیة، كحؿ المسائؿ التي تبنى مف مكاقؼ ٗٗبینيا كعممیات الجمع كالطرح بحدكد العدد
 حیاتیة كالتصنیؼ حسب خاصیة معینة .

كركز عمى الجمؿ المفتكحة كحؿ المسائؿ البسیطة المشتقة مف مكاقؼ حیاتیة  محكر الجبر:* 
یجاد العناصر المفقكدة .  كاكماؿ االنماط العددیة كا 

تضمف مقارنة أطكاؿ االشكاؿ باستخداـ كحدات غیر قیاسیة كقراءة الكقت محكر اليندسة كالقياس:* 
 ى االشكاؿ اليندسیة كالمجسمة كالمستكیة مف ناحیة الشكؿ.كالتعرؼ عمى أیاـ االسبكع ، كالتعرؼ عم

كتمثؿ بجمع البیانات ككصفيا كتمثیميا بمصكرات كتمثیؿ الجداكؿ  محكر األحصاء كاألحتماالت:* 
 ككصؼ البیانات حسب خاصیة معینة .

 كیمكف اإلشارة الى المبلحظات اآلتیة مف خبلؿ تحمیؿ بنیة الكتاب :
االربعة )األعداد كالعممیات، الجبر، اليندسة كالقیاس، األحصاء  أعتمد الكتاب المحاكر .ُ

كاألحتماالت( إال إنو لـ یذكر األكزاف النسبیة لكؿ منيا بما ینسجـ مع مصفكفة المدل كالتتابع 
 التي تـ كضع محتكل الكتاب المقرر كفقيا.

یستدؿ عمى خمت مقدمة الكتاب كقائمة المحتكیات مف تسمسؿ الصفحات كالتي مف خبلليا  .ِ
( كترؾ االكراؽ السبعة ٖالدرس كالفصؿ بصكرة أسيؿ كأسرع. كبدأ ترقیـ الكتػاب مف صفحة )

 االكلى بدكف ترقیـ .
أسـ الدرس ، فكرة  األتفاؽ في الفصكؿ جمیعيا عمى الفقرات االربعة االكلى) ااالختبار القبمي، .ّ

 الدرس ، تنظیـ فقرات الدرس(.
 ( بینما خمت بقیة الفصكؿ مف ذلؾ.ٔ،ٓ،ْكتمرینات كىي) بعض الفصكؿ أحتكت عمى تدریبات .ْ
 جمیع الفصكؿ أتفقت عمى كجكد فقرة )االختبار القبمي، مراجعة الفصؿ، اختبار الفصؿ(. .ٓ
 جمیع الفصكؿ أحتكت عمى درس خطة حؿ المسالة )أفيـ، أخطط ، أحؿ، أتحقؽ(. .ٔ
 تكمـ الكتاب مع التممیذ بصیغة )أنا( مثؿ االحظ، الكف، أعد. .ٕ
 تكجیو السؤاؿ بصیغة ابف/ ابنة.  .ٖ
 بعض الصكر غیر كاضحة كغیر مطابقة مع المعطیات كالمطمكب. .ٗ

. كضع الحركات عمى جمیع حػركؼ الكممػة كلػیس فقػط الضػبط بالشػكؿ ، كنعتقػد اف ذلػؾ یمثػؿ نقطػة َُ
 إیجابیة تساعد التبلمیذ عمى تعمـ حسف القراءة كفيـ المعنى المطمكب.
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المعمكمػػات التػػي تخػػص المعمػػـ تػػـ ذكرىػػا فػػي كتػػاب التممیػػذ ، عمػػى سػػبیؿ المثػػاؿ . تكجػػد الكثیػػر مػػف ُُ
خطػػكات حػػؿ المسػػألة ، كبمػػا إنػػو یكجػػد كتػػاب آخػػر لممعمػػـ ، لػػذا نعتقػػد عػػدـ ضػػركرة بقاءىػػا فػػي كتػػاب 

ف التكجیيات التي تخص المعمـ تحدد في الكتاب المرافؽ )كتاب المعمـ(.  التممیذ كا 
كمػػة فػػي نفػػس الصػػفحة الكاحػػدة مػػف الكتػػاب أحیانػػان ، كنعتقػػد یمكػػف كضػػع . لػػكحظ كجػػكد أكثػػر مػػف معمُِ

ميػػارة كاحػػدة اك معمكمػػة كاحػػدة فػػي كػػؿ صػػفحة ، مراعػػاةن لمعمػػر الزمنػػي كالمسػػتكل التعمیمػػي كالفػػركؽ 
 الفردیة بیف تبلمیذ الصؼ األكؿ األبتدائي.

الدراسػػیة ، ممػػا یتطمػػب اف . لػػكحظ إسػػتخداـ المغػػة المكتكبػػة أكثػػر ممػػا ىػػك مطمػػكب فػػي ىػػذه المرحمػػة ُّ
 یمتمؾ التممیذ خزیف مف المغة المقركءة كنعتقد إف ذلؾ أكبر مما متكفر لدل تبلمیذتنا. 

 . أستخدـ التسمؿ المنطقي في كتابة العدید مف المكضكعات.ُْ
.أسػتخدـ الكتػاب نسػؽ ثابػت فػي كتابػة جمیػع الفصػكؿ مػف حیػث اعتمػاد الفقػرات السػت الثابتػة )أتعمػـ، ُٓ

 أتاكد، أتحدث، أحؿ، أفكر، أتكاصؿ(.
. تضػػمف الكتػػاب أشػػكاؿ ىندسػػیة مسػػتكیة كمجسػػمة كأشػػكاؿ مػػف الكاقػػع الحیػػاتي كالكثیػػر مػػف الصػػكر ُٔ

كاأللػػكاف كصػػكر الحیكانػػػات كالنباتػػات كاسػػتخدـ االلػػػكاف مػػف أجػػػؿ زیػػادة الػػدافع الكجػػػداني لػػدل التممیػػػذ 
 ید مف الميارات . كالطمب مف التممیذ رسـ بعضيا مما ینمي لدیو العد

 . لكحظ أف أغمب التدریبات كانت عددیة كتركز عمى الميارات العقمیة كبصكرة مجردة .ُٕ
. أعتمد الكتاب عمى انكاع التقكیـ الثبلث ) القبمي، البنائي اك التكػكیني، النيػائي ( مػف خػبلؿ األسػئمة ُٖ

 يایة كؿ فصؿ.التي یطالب التممیذ بحميا كاالختبارات النيائیة المكجكدة في ن
 . كضعت الفصكؿ كالدركس بتسمسؿ كفؽ ترتیب قائمة المحتكیات.ُٗ
 . ىناؾ بعض المفردات تكفرت في الكتاب لـ تكف مكجكدة في مصفكفة المدل كالتتابع.َِ
 % في الكتاب المقػرر.ََُ. تـ تحقیؽ األىداؼ العامة بنسبة ُِ
كتسمسميا في الفصؿ الكاحد كفي الفصكؿ  . إف ترتیب الفصكؿ كالدركس قد أظير ترابط االفكارِِ

 مع بعضيا.
 : مف مبلحظة إخراج الكتاب یمكف األشارة الى اآلتي :أخراج الكتاب المدرسي .ٗ
أحتكائو عمى مقدمة كقكائـ داعمة : أحتكل الكتاب عمى مقدمة لـ یتحدد فیيا الفمسفة المعتمدة  .ُ

كر فیيا بعض التكجیو إلستخداـ كسائؿ لبناء المحتكل كلـ یتـ ذكر التكجيات الرئیسة فیو حیث ذ
التعمـ الحدیثة، كتـ كضع قائمة بالمحتكیات كلكف لـ یتـ ذكر رقـ الصفحة في تنظیـ المحتكل 
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كما أكضح الكتاب المصطمحات الرئیسة كالفرعیة كنبلحظ االكثار مف التماریف العممیة كایضا تـ 
 ذكر المسائؿ المرتبطة بالكاقع الحیاتي .

 ب الریاضیات مناسب لمفئة العمریة التي كضع ليا ) األكؿ األبتدائي(.. حجـ كتاِ
 حجـ الكممة كالحرؼ المستخدـ مناسب . .أ 
 العدید مف صفحات الكتاب إحتكت عمى كثافة لغكیة .  .ب 
 العدید مف الصفحات إحتكت عمى معمكمات نعتقد انيا أعمى مف خبرات التبلمیذ  .ج 
 مف بیئة المتعمـ . إحتكل الكتاب عمى اشكاؿ كرسكمات مأخكذة .د 
 الكرؽ لیس مف النكع الجید . .ق 
 ىناؾ العدید مف األلكاف كانت باىتة كغیر جذابة حیث األلكاف ليا األثر الكبیر في جذب االنتباه .ك 
 أستخدـ الكتاب ثكابت محددة مثؿ عنكاف الدرس كرقمو كفكرتو كالمفردات التي ترد في الدرس. .ز 
 عض االفكار الغیر صحیحة  .كجدت بعض االخطاء العممیة كالفكریة كب .ح 

 Analytical Studyثانيا/ دراسة تحميمية 
 تـ تحمیؿ كتاب الریاضیات المدرسي كفقان لعدد مف المعاییر كالمؤشرات كىي كاالتي: 
 تكافؽ محتكل الكتاب المدرسي مع مصفكفة المدل كالتتابع. .ُ
 المعتمدة مف الیكنسكك. تحمیؿ المحتكل كفقان لبعض معاییر .ِ
 المحتكل كفقان لدعـ عممیة التعمـ.تحمیؿ  .ّ
 تحمیؿ المحتكل كفقان لتقییـ تعمـ التبلمیذ. .ْ
 تحمیؿ المحتكل كفقان لتعزیز كدعـ بیئة التعمـ. .ٓ
 تحمیؿ محتكل الكتاب المدرسي حسب مككنات المعرفة)حقائؽ، مفاىیـ، تعمیمات، ميارات(. .ٔ
 رم، كجداني(.تحمیؿ محتكل الكتاب المدرسي حسب مجاالت االىداؼ)معرفي،  ميا .ٕ
 تحمیؿ مسائؿ كاختبارات كتدریبات الكتاب المدرسي حسب مستكیات بمـك لممجاؿ المعرفي .ٖ

  Statistical Tools الكسائؿ االحصائية
 أستخدـ الباحثاف الكسائؿ اإلحصائیة اآلتیة لمبلءمتيا ألغراض البحث :                                       

 النسبة المئكیة.  -ٔ
     ىكلسػتي لحسػاب ثبػات تحمیػؿ المحتػكل معادلػة -ٕ

  

     
: M،  معامػؿ الثبػات :Hحیػث اف    

:    عػدد المفػردات التػي حمميػا الباحػث، :      ، عدد مفردات التي اتفؽ عمیيا المحمؿ مع الباحث.
 (ِّٖ، ََِٖ)عبدالرحمف،زنكنة، عدد المفردات التي حمميا المحمؿ.
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   Results of the Research and Explanationنتائج البحث كتفسيرىا 
 سیتـ عرض النتائج التي تكصؿ إلیيا الباحثاف تبعان لؤلىداؼ كقد كانت نتائج الدراسة كما یمي:
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 (ٔجدكؿ)
 النسب المؤية لكؿ المعايير كالمؤشرات التي تـ تحميؿ محتكل الكتاب كفقا ليا  

نسبة تحقؽ  المؤشر المعيار صفة المعيار ت
 المؤشر

نسبة تحقؽ 
 المعيار

 %َٖ.ّٔ  تكافؽ محتكل الكتاب المدرسي مع مصفكفة المدل كالتتابع. ٔ
 
 
 
ٕ 

 
 
 

 معاییر الیكنسكك

. تكافؽ المحتكل كالنشاطات مع االفكار ُ
 الرئیسة

  %ََُ .تكافؽ المحتكل المعرفي مع االىداؼُ
ِٗ.ٓٗ% 
 

 %ََُ .تكافؽ الخبرات كالنشاطات مع االىداؼِ
 %ٕٕ.ٕٕ .تكافؽ االشكاؿ كالرسكمات مع االىداؼّ

 %ٖٖ.ٖٖ %ََُ الحجج القائمة عمى الدلیؿ. تكفیر ُ . التقدیـ المنطقي لبلفكار كدعمياِ
 %ٕٕ.ٕٕ .كضكح االفكار كتسمسمياِ

 %ٖٖ.ٖٖ / /                .التماسؾ بیف االفكارّ
 %ُُ.ُُ / /                .درجة التعقید كالحشكْ
 %ٖٖ.ٖٖ /  /                .الدقة العممیة كالمفاىیـ الخاطئةٓ

 
 
 
ٖ 

 
 

المحتكل كفقا تحمیؿ 
 لدعـ عممیة التعمـ

  %ََُ .تكصیؿ ىدؼ الفصؿُ .اثارة الحس باليدؼُ
 %ََُ .تكصیؿ ىدؼ الدرس كالنشاطِ ِٗ.ٔٗ

 %ٖٖ.ٖٖ .تبریر الدركس كالنشاطاتّ
  %ََُ .االىتماـ بالمعرفة كالميارات السابقةُ .أخذ أفكار التبلمیذ بعیف األعتبارِ

 %ٕٕ.ٕٕ.تنبیو المعممیف الى االفكار الشائعة لدل ِ 
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 %ٗٓ.ِٗ الطمبة كمعالجتيا
.مساعدة المعممیف في تحدید افكار ّ 

 تبلمیذىـ
ََُ% 

.دمج التبلمیذ كمشاركتيـ في الظكاىر ّ
 ذات الصمة

 %ّّ.ّٖ %ٖٖ.ٖٖ .تكافر ظكاىر متنكعةُ
 %ٕٕ.ٕٕ .تكافر خبرات حیكیةِ

  %ٖٖ.ٖٖ .تقدیـ المصطمحات بطریقة ذات معنىُ العممیة كاستخداميا.تطكیر االفكار ْ
 %ٖٖ.ٖٖ .تمثیؿ األفكار بفاعمیةِ %ٔٔ.ُٗ

 %ََُ .أبراز أستخداـ المعرفةّ
 %ٖٖ.ٖٖ .تكافر تطبیقات عممیةْ

.تشجیع التبلمیذ عمى التفكیر في ٓ 
 الظكاىر كالخبرات كالمعرفة

  %ََُ شرح افكارىـ.تشجیع التبلمیذ عمى ُ
ٖٖ.ٖٖ% 
 

 %ٖٖ.ٖٖ .تكجیو تفسیرات التبلمیذ كتبریراتيـِ
 %ٖٖ.ٖٖ .تشجیع التبلمیذ عمى التفكیر فیما تعممكهّ

 
ْ 

تحمیؿ المحتكل كفقا 
 لتقییـ تعمـ التبلمیذ

  %ََُ .مكائمة التقییـ لبلىداؼُ 
ٗٔ.ِٗ% 
 

 %ََُ .استخداـ االختبار لقیاس الفيـِ
 %ٖٖ.ٖٖ .استخداـ التقییـ لتطكیر التعمـّ

 
ٓ 

تحمیؿ المحتكل كفقا 
 لتعزیز كدعـ بیئة التعمـ

  %ََُ .تكفیر دعـ لمجتكل التعمـُ 
 
ِٗ.ٓٗ% 

 %ٕٕ.ٕٕ .التشجیع عمى التساؤؿ كحب االستطبلعِ
 %ََُ .تكفیر الدعـ لجمیع التبلمیذّ
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ٔ 
 
 

 
 مككنات المعرفة الریاضیةتحمیؿ محتكل الكتاب المدرسي حسب 

  %َٖ.ٗ .الحقائؽُ
  %ُُ.ُّ .المفاىیـِ
  %ٖٖ.ِ .التعمیماتّ
  %ّٗ.ْٕ .المياراتْ

 
ٕ 

 
 تحمیؿ الكتاب المدرسي حسب مجاالت االىداؼ

  %ٖٗ.ٕٔ .المجاؿ المعرفيُ
  %ُٕ.َّ .المجاؿ الميارمِ
  %ٖٓ.ُ .المجاؿ الكجدانيّ

 
 
ٖ 

 
 

محتكل الكتاب المدرسي حسب مستكیات بمـك لممجاؿ تحمیؿ أسئمة 
 المعرفي

  %ْٓ التذكر كالمعرفة
  %ُٕ الفيـ كاالستیعاب

  %ِٕ التطبیؽ
  %ّ التحمیؿ
  %ٕ التركیب
  %ُ التقكیـ
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ما مدل تكافؽ محتكل الكتاب المدرسي مع  .ٔ
 مصفكفة المدل كالتتابع

بدراسة تحمیمیة لمقارنة محتكیات الكتاب الریاضیات لمصؼ األكؿ قاـ الباحثاف 
األبتدائي مع مصفكفة المدل كالتتابع، ككانت النتیجة اف عدد الدركس 

( درس، مكزعة عمى ٓٔالمطمكب تكافرىا في الكتاب كالتي یجب إعتمادىا ىك)
تسع فصكؿ. كعند مبلحظة الكتاب تبیف أف تكافر عناكیف الدركس كتطابقيا 

(، بینما ىناؾ دركس تكافرت ّٔ,َٖ( درس كبنسبة )ُْمع المصفكفة كاف)
( درس كبنسبة ِْفي كتاب الریاضیات كلـ تتكافر في المصفكفة ككانت )

 (.ُ( كما یكضح شكؿ)ِٗ,ّٔ)
 (ُشكؿ)

 تكافؽ محتكل الكتاب المدرسي مع مصفكفة المدل كالتتابع
 
 
 
 
 
 

م .ٕ
ا

مدل تكافر بعض معايير المعتمدة مف  
 كنسككالي

تـ تحمیؿ الكتاب كفقان لبعض معاییر الیكنسكك باالستناد الى المعاییر 
ككما  َُِِنیساف  ُٖ-ُْالعالمیة التي تـ عرضيا في كرشة عمؿ اربیؿ 

 یأتي:

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

1

63.08% 
طٌحٳٶ ڃلظٌٍ حٿټظخد  
حٿڄيٍِٓ ڃ٪ ڃٜٴٌٳش  

 حٿڄيٍ ًحٿظظخر٪
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كتـ تحمیؿ  المعيار االكؿ/ تكافؽ المحتكل كالنشاطات مع االفكار الرئيسة:
ا المعیار باستخداـ المحتكل لتقیـ كتاب الریاضیات لمصؼ االكؿ كفؽ ىذ

 ثبلث مؤشرات ىي:
تكافؽ المحتكل المعرفي مع االىداؼ: أبرز الكتاب االفكار كالمفردات في  .ُ

كؿ درس كتضمف االفكار الرئیسة كالفرعیة حیث كانت نسبة التحقؽ 
%  ككانت جمیع االىداؼ كاضحة الفكرة كتكضیح االفكار الثانكیة ََُ

 مستقمة مترابطة.بشكؿ جید كترتیبيا عمى شكؿ دركس 
تكافؽ الخبرات كالنشاطات مع االىداؼ: كانت النشاطات مقدمة بشكؿ  .ِ

جید كمتنكع الى حد ما كمتفقة كمنسجمة مع االىداؼ العامة ككانت نسبة 
%  كالتي تشیر الى مدل تكافؽ الخبرات كالنشاطات مع ََُالتحقؽ 
 االىداؼ.

الكتاب ممئ بالصكر  تكافؽ االشكاؿ كالرسكمات كالتمثیبلت مع االىداؼ: .ّ
الممكنة كبالتمثیبلت المناسبة لكؿ درس اال اف االخفاؽ في اختیار بعض 

كصكر الفصؿ الثامف جعمت نسبة التحقؽ  َُالصكر مثؿ صكر صفحة 
% كبيذا یككف الكتاب كفر االشكاؿ كالرسـك كالتمثیبلت كلكف ٕٕ.ٕٕ

 بصكرة غیر مستكفیة.
% كىي نسبة ممتازة حیث ٗٓ.ِٗكبيذا تككف نسبة تحقؽ ىذا المعیار 

یعتبر الكتاب بيذه النسبة قد كفر تكافؽ بیف المحتكل كبیف النشاطات كاالشكاؿ 
 كالرسـك مع االفكار الرئیسة.

تـ تحمیؿ المحتكل كفقان ليذا المعيار الثاني/ التقديـ المنطقي لالفكار كدعميا: 
 المعیار باستخداـ مؤشریف ىما:

% حیث كانت ََُالدلیؿ: كانت نسبة التحقؽ  تكفیر الحجج القائمة عمى .ُ
االدلة كالتبریرات التي قدميا الكتاب لتأكید صحة االفكار الرئیسة متكافرة 
بشكؿ كاضح، كربط المحتكل بأمثمة كاقعیة مف الحیاة كالتاكید عمى 

 استخداـ االشكاؿ كالنباتات كالحیكانات المألكفة الشكؿ لدل التممیذ.
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% اذ اف معظـ ٕٕ.ٕٕيا: كانت نسبة التحقؽ كضكح االفكار كتسمسم .ِ
األفكار ممتازة كغیر سطحیة كمتكاممة الفيـ  كمناسبة لمعمر الزمني 
الدراسي لمتممیذ اال اف البعض االخر منيا غیر متكامؿ كغیر دقیؽ فيك 
یحتاج الى أضافة أمثمة كتبریرات كتمثیبلت لكؿ مف اليندسة كالقیاس 

 كالعد عشرات كخمسات.
% كىي نسبة جیدة ٖٖ.ٖٖتككف النسبة المؤیة لتحقؽ ىذ المعیار كبيذا 

كلكنيا تحتاج الى زیادة االىتماـ بيذا المعیار مف خبلؿ ترتیب االفكار 
 كتسمسميا كدعميا باألمثمة الكاقعیة كالمممكسة.

تـ تحمیؿ المحتكل كفقان ليذا المعیار المعيار الثالث/ التماسؾ بيف االفكار: 
ر أبراز الركابط بیف االفكار الرئیسة كبینيا كبیف المتطمبات أستنادان لممؤش

% كىذا یعني اف ٖٖ.ٖٖالسابقة كاالفكار ذات الصمة ككانت نسبة التحقؽ 
ىناؾ تماسؾ بیف االفكار المطركحة بنسبة جیدة كأیضا مف خبلؿ ربط االفكار 

ابط مثؿ السابقة كاالفكار الجدیدة لكف ىناؾ بعض االمكر التي التدؿ عمى التر 
 الفصؿ السابع. ُْْالصكرة في الدرس الثامف صفحة 

تـ تحمیؿ المحتكل كفقا لمؤشر كجكد المعيار الرابع/ درجة التعقيد كالحشك: 
% كىذا ُُ.ُُمعمكمات تزید عف المطمكب لتحقیؽ اليدؼ ككانت النسبة 

یعني اف التاكید عمى غالبیة االفكار الرئیسة كاالبتعاد عف الحشك في 
كل، كىناؾ بعض المفاىیـ التي لـ یتطرؽ ليا كالعدد التالي لمعدد یأتي المحت

مف جمع العدد مع الكاحد كاف العدد السابؽ لو یأتي مف طرح كاحد مف العدد 
كالذم نرل  ُ-كجمع العدد مع نفسو ُككرر مكضكع جمع العدد مع نفسو +

 انو الیتناسب مع التممیذ في ىذه المرحمة.
تـ تحمیؿ المحتكل كفقان قة العممية كالمفاىيـ الخاطئة: المعيار الخامس/الد

لمؤشر تكفر الدقة العممیة كعدـ تكلید مفاىیـ خاطئة عند التبلمیذ ككانت 
% كىذا یعني اف ىناؾ بعض المفاىیـ كاف مف المفترض ٖٖ.ٖٖالتكافر

االشارة الیيا لغرض زیادة الدقة العممیة مثؿ عدـ االشارة الى جمیع مككنات 
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ة الطرح)المطركح، المطركح منو، الباقي( كما ىناؾ بعض المفاىیـ الغیر عممی
الصحیحة مثؿ استخداـ عممیة الجمع مع االشكاؿ بدؿ االرقاـ ككذلؾ مصطمح 
األكبر كاألصغر بیف األسماء بدؿ االرقاـ، كما لـ یشر الى اف قیاس االطكاؿ 

 (.ّ) یختمؼ باختبلؼ اداة القیاس الغیر معیاریة.كما یكضح شكؿ
 (ّشكؿ)

 تحمیؿ المحتكل كفقا لمعاییر المعتمدة مف الیكنسكك
 
 
 
 
 
 
 
 

 عممية التعمـ لدعـ معايير ما مدل تكافر .ٖ
تـ تحمیؿ المحتكل الكتاب المدرسي كفقان لدعـ عممیة التعمـ باستخداـ خمسة 

 معاییر ىي :
 : كتـ ذلؾ في ضكء ثبلث مؤشرات ىي: المعيار األكؿ/ أثارة الحس باليدؼ 

% بمعنى ََُككانت نسبة التحقؽ ىذا المؤشر  تكصيؿ ىدؼ الفصؿ: .ُ
اف ىناؾ أرتباط بیف اليدؼ كعنكاف الفصؿ كتـ ذكره بشكؿ صریح 

 ككاضح.
% كعمیو فاف ََُكانت نسبة التحقؽ  تكصيؿ ىدؼ الدرس كالنشاط: .ِ

الكتاب یدعـ تكصیؿ اليدؼ مف الدرس مع تكافر النشاطات كذلؾ مف 
 فیة مف التدریبات كالنشاطات كالرسـ .خبلؿ عرض مجمكعة كا
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% حیث ٖٖ.ٖٖكانت نسبة التحقؽ  تبرير تسمسؿ الدركس كالنشاطات: .ّ
ساعد الكتاب المعمـ عمى كیفیة ربط النشاط مع فكرة الدرس بشكؿ عاـ 
كتـ دمج التبلمیذ بشكؿ عاـ بالتفكیر مف خبلؿ خطكات حؿ المسائؿ 

كفؽ في حسف التسمسؿ بعض كتفسیرىا كاعطاء التبریرات، اال انو لـ ی
الدركس مثؿ الدرس الثامف كالتاسع مف الفصؿ السابع یفضؿ تقدیـ 

 االشكاؿ المستكیة عمى المجسمات.
% كىي تدؿ عمى ارتباط اليدؼ ِٗ.ٔٗكبيذا تككف نسبة تحقؽ ىذا المعیار 

في الفصؿ كارتباط المحتكل باالنشطة كتككف متسمسمة كلكؿ مسالة ىناؾ 
 النشاط.تبریرات لكجكد 

 : المعيار الثاني/ أخذ أفكار التالميذ بعيف االعتبار
 تـ التحمیؿ الكتاب المدرسي كفقان ليذا المعیار في أربع مؤشرات ىي:

% تـ ََُكانت نسبة التحقؽ االىتماـ بالمعرفة كالميارات السابقة:  .ُ
التركیز عمى المعمكمات السابقة مف خبلؿ االختبار القبمي كقد عالج 

ىذه المتطمبات بشكؿ مناسب عمى الرغـ اف ىناؾ بعض فقرات الكتاب 
عادة صیاغتيا بشكؿ أفضؿ.  االختبار یرجى مراجعتيا كا 

ككانت نسبة تنبيو المعمميف الى األفكار الشائعة لدل الطمبة كمعالجتيا:  .ِ
% كىذه النسبة تحتاج الى مراجعة الفصكؿ كتحدید ٕٕ.ٕٕالتحقؽ 

المناسبة كتضمینيا في الكتاب بشكؿ  االفكار بشكؿ أفضؿ ككضع الحمكؿ
كاضح كمثاؿ عمى ذلؾ تكضیح فكرة االنماط بشكؿ كاسع. كلـ یشر 
الكتاب بشكؿ كاضح كصریح لبلخطاء الشائعة كلكف مف خبلؿ فقرة) 
اتحدث( یحاكؿ اكتشاؼ ما لدل التبلمیذ مف أفكار خاطئة لیعمؿ بالتالي 

 عمى معالجتيا.
كانت النسبة المتحققة  ار تالميذىـ:مساعدة المعمميف في تحديد أفك .ّ

% كىذا یعني اف االفكار كاضحة كمتضمنة لممحتكل تساعد المعمـ ََُ
 عمى تحدید افكار تبلمیذتيـ .
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% كىذه نسبة جیدة كلكف تحتاج ٗٓ.ِٗكنبلحظ اف نسبة تحقؽ ىذا المعیار 
تيـ الى تطكیر مف خبلؿ زیادة تنبیو المعممیف الى االفكار الشائعة لدل تبلمذ

 ككذلؾ كضع المعالجات المناسبة .
 المعيار الثالث/ دمج التالميذ كمشاركتيـ في الظكاىر ذات الصمة:

 فقد تـ تحمیؿ المحتكل الكتاب المدرسي كفقان ليذا المعیار في مؤشریف ىما:  
% كىذه نسبة جیدة ٖٖ.ٖٖكانت النسبة المتحققة  تكافر ظكاىر متنكعة: .ُ

د ىناؾ تصاؿ بیف النشاطات في المحتكل تبیف اف تحمیؿ المحتكل كجك 
كبیف افكار التبلمیذ كلكنيا تحتاج الى تعزیز كما یحتاج اضافة امثمة 
أكثر، لـ یكف لمتكنكلكجیا ام دكر في عرض المحتكل تماشیا مع التطكر 

 الحاصؿ في ىذا المجاؿ.
% حیث تكجد خبرات ٕٕ.ٕٕ: كانت النسبة المتحققة تكافر خبرات حيكية .ِ

كخبرات غیر مباشرة كلكنيا تحتاج الى تعزیز أكثر كما في مباشرة 
الضعؼ الحاصؿ في معقكلیة األدكات الغیر معیاریة المستخدمة في قیاس 
األطكاؿ كأضافة الى الحركة الى األماـ كالخمؼ عف الجمع كالطرح كاف 
ینبغي اف تذكر، كما اتبع الكتاب ستراتیجیة كاحدة خطة حؿ المسالة 

 احؿ، اتحقؽ( كىذا مناسب لعمر التممیذ.)افيـ، اخطط، 
% لذلؾ عمینا ّّ.ّٖكانت نسبة تحقؽ ىذا المعیار بصكرة عامة ىي 

 مراعات تكافر الخبرات كتقدیميا بشكؿ افضؿ كالتكع في عرض الخبرات.
 المعيار الرابع/ تطكير االفكار العممية كاستخداميا: 
المعیار في أربع مؤشرات  فقد تـ تحمیؿ المحتكل الكتاب المدرسي كفقان ليذا

 ىي: 
تحقؽ المعیار بنسبة قدرىا  تقديـ المصطمحات بطريقة ذات معنى: .ُ

%  حیث قدـ الكتاب المصطمحات كالمفاىیـ بتذكیر التبلمیذ ٖٖ.ٖٖ
عطاء تعریؼ كتكضیح مباشر لمكؿ مصطمح مع  بمعرفتيـ السابقة  كا 
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لمفاىیـ مثؿ تككیف إستخداـ التيیئة السابقة كلكف یحتاج الى تعزیز لجمیع ا
 العدد كعممیة الطرح مع مفيـك الشطب.

% حیث تمثؿ ىذه ٖٖ.ٖٖككانت نسبة التحقؽ تمثيؿ االفكار بفاعمية:  .ٕ
النسبة التمثیؿ الحقیقي لبلفكار في المحتكل كلكنيا تحتاج الى تكسعة 
كتفصیؿ أكثر في بعض المكاضیع كیحتاج تفعیؿ الدكر المتكقع مف التممیذ 

االفكار بالمعرفة الریاضیة عمى سبیؿ المثاؿ مكضكع في أستخداـ 
 الساعات الكاممة لـ یتكمـ  عف الساعة كاداة قیاس لمكقت.

عرض الكتاب النشاطات كالتدریبات كخطة الحؿ ابراز استخداـ المعرفة:  .ٖ
% حیث كانت ََُبشكؿ كاضح كبخطكات تفصیمیة ككانت نسبة التحقؽ 

 لكتاب بشكؿ متنكع .مككنات المعرفة متمثمة في محتكل ا
% كىذه نسبة جیدة ٖٖ.ٖٖقد حققت نسبة تكافر تكافر تطبيقات عممية:  .ْ

حیث تكفرت تطبیقات عممیة كمسائؿ ماخكذة مف الكاقع المیداني كمف 
البیئة  كلكف یفضؿ اف تككف بشكؿ اكسع كاكثر شمكلیة كما في الفصؿ 

 الثاني فالتطبیقات فیو غیر كافیة لتكضیح الفكرة. 
% كتعد ىذه نسبة ٔٔ.ُٗت نسبة تحقؽ ىذا المعیار بصكرة كاممة ىي ككان

جیدة لكنيا تحتاج الى تعزیز مف خبلؿ الزیادة في تقدیـ المصطمحات بشكؿ 
اكثر ككضكح ككذلؾ تمثیؿ االفكار بشكؿ فعاؿ اكثر مف خبلؿ التطبیقات 

 المعرفة بصكرة عممیة .
في الظكاىر كالخبرات المعيار الخامس/ تشجيع التالميذ عمى التفكير 

 كالمعرفة:
فقد تـ تحمیؿ المحتكل الكتاب المدرسي كفقان ليذا المعیار في ثبلث مؤشرات  

 ىي: 
% كىذا ََُلقد كانت نسبة التحقؽ تشجيع التالميذ عمى شرح افكارىـ:  .ٔ

یدؿ عمى اف المسائؿ المكجكدة في الكتاب تساعد كتشجع التبلمیذ عمى 
 خبلؿ خطكات حؿ المسالة.شرح افكارىـ كتكضیحيا مف 
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%  كىذه ٖٖ.ٖٖكانت نسبة التحقؽ  تكجيو تفسيرات التالميذ كتبريراتيـ: .ٕ
النسبة تحتاج الى مراجعة كزیادة نشاطات التبریر كالتكضیح عند تقدیـ 
ضافة أسئمة كنشاطات تقكد المعمـ الى تقدیـ التغذیة  نشاطات الكاجبات كا 

 الراجعة لطبلبو كما في الفصؿ السابع.
% ََُكانت نسبة التحقؽ  تشجيع التالميذ عمى التفكير فيما تعممكه: .ٖ

یفضؿ اف یتكافر في المحتكل مجمكعة مف األمثمة كالمياـ التي تساعد 
 التبلمیذ عمى أستخداـ المفاىیـ كتطبیقيا مع األمثمة الحیاتیة.

% لذلؾ ندعك الى ِٗ.ٔٗأصبحت نسبة تحقؽ المعیار بصكرة عامة 
لمسائؿ كاالمثمة التي تشجع التبلمیذ عمى التفكیر كربط تعمیؽ استخداـ ا

المسائؿ بالكاقع الحیاتي كتعزیز الربط المفاىیـ الریاضیة كمراجعة افكارىـ 
المستندة الى ماتعممكه كتشجیعيـ عمى مراقبة تغیر االفكار التبلمیذ كما في 

 (.ْشكؿ)
 (ْشكؿ)

 تحمیؿ المحتكل كفقا لدعـ عممیة التعمـ

 
 

75.00%

80.00%

85.00%

90.00%

95.00%

100.00%

اثبسة انحش 
 ببنهذف

اخز افكبس 
انتاليُز 
بؼٍُ 
 االػتببس

ديج انتاليُز 
ويشبسكتهى 
فٍ انظىاهش 
 راث انظهت

تطىَش 
االفكبس 
انؼهًُت 

 واصتخذايهب

تشجُغ 
انطهبت ػهً 
انتفكُش فٍ 
انظىاهش 
وانخبشاث 
 وانًؼشفت

96.29% 
92.59% 

83.33% 
91.66% 

96.29% 

 1ٓڀٔڀش
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 لمحتكل كفقا لتقييـ تعمـ التالميذ تحميؿ ا .ٗ
 تـ تحمیؿ المحتكل كفقا ليذا المعیار في ثبلث مؤشرات ىي:

% كىذا مؤشر ممتاز ََُككانت نسبة التحقؽ مكائمة التقييـ لالىداؼ:  .ٔ
 عمى مكائمة االىداؼ مع المحتكل.

% كىذا ََُككانت نسبة التحقؽ استخداـ االختبارات لقياس الفيـ:  .ٕ
 مكائمة االختبارات كالمسائؿ كالتدریبات مع المحتكل. مؤشر ممتاز عمى

% كأتضح ٖٖ.ٖٖككانت نسبة التحقؽ استخداـ التقييـ لتطكير التعمـ:  .ٖ
اف مجمكعة النشاطات كالمسائؿ تمثؿ تقییما ختامیا لؤلفكار المتظمنة في 
محتكل المادة تركز عمى استخداـ التقكیـ بانكاعو التميیدم كالبنائي 

 ف لـ یتـ استخداـ اسئمة تطكیریة فكریة.كالختامي كلك
% كىذه نسبة تدلؿ عمى ِٗ.ٔٗككانت النسبة المؤیة ليذا المعیار بمغت 
 (.ٓتحقؽ الغرض المطمكب كما یكضح شكؿ)
 (ٓشكؿ)

 تحمیؿ المحتكل كفقا لتقییـ تعمـ التبلمیذ

 
 

80%

85%

90%

95%

100%

يىائًت انتمُُى 
 نالهذاف

اصتخذاو االختببساث 
 نمُبس انفهى

اصتخذاو انتمُُى 
 نتطىَش انتؼهى

100% 100% 

88.88% 

 1ٓڀٔڀش
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0%

20%

40%

60%

80%

100%

تىفُش دػى 
 نًحتىي انتؼهى

انتشجُغ ػهً 
انتضبؤل وحب 

 االصتطالع

تىفُش انذػى نجًُغ 
 انطهبت

100% 
77.77% 

100% 

 1ٓڀٔڀش

تحميؿ محتكل الكتاب كفقا لتعزيز  .٘
 كدعـ بيئة التعمـ 

 الكتاب المدرسي كفقان ليذا المعیار في ثبلث مؤشرات ىي:تـ تحمیؿ المحتكل 
% كىذا یدؿ عمى ََُككانت نسبة التحقؽ تكفير دعـ لمحتكل التعمـ:  .ُ

اف ترتیب الكتاب بيذه المنيجیة یساعد المعمـ عمى نقؿ المحتكل لممتعمـ 
 كحدكث عممیة التعمـ.

% ٕٕ.ٕٕككانت نسبة التحقؽ التشجيع عمى التساؤؿ كحب االستطالع: .ِ
كعمیو یفضؿ اف یككف ىناؾ أسئمة أكثر تساعد عمى حب االستطبلع 

 كتعزیز النشاطات التي تثیر التفاعؿ الصفي.
% كىذا دلیؿ عمى ََُككانت نسبة التحقؽ  تكفير الدعـ لجميع التالميذ: .ّ

 تكافر ىذا المؤشر.
% .كما یكضح ٗٓ.ِٗكانت النسبة المؤیة لتحقؽ ىذا المعیار ىي 

 (.ٔشكؿ)
 (ٔشكؿ)

 تحمیؿ محتكل الكتاب كفقا لتعزیز كدعـ بیئة التعمـ
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 تحميؿ محتكل الكتاب حسب مككنات المعرفة الرياضية  -ٙ
( ْٗٔعند تحمیؿ الكتاب حسب مككنات المعرفة تـ تجزئة المكاضیع الى )

فقرة تكزعت عمى أربع مف مككنات المعرفة ككاف تصنیفيا )حقائؽ، مفاىیـ، 
 ميارات( ككانت النتائج كما یأتي :تعمیمات، 

%( بینما حصمت المفاىیـ عمى نسبة ٗ,َٖالحقائؽ حصمت عمى نسبة ) 
%( كحصمت  ِ ,ٖٖ%( اما التعمیمات فقد حصمت عمى نسبة)ُّ, ُُ)

(.كترل المجنة ٖ%(. كما یكضح شكؿ) ْٕ,ّٗالميارات عمى اعمى نسبة )
المرحمة الدراسیة لممتعمـ اف ىذه النسب تنسجـ مع متطمبات العمر الزمني ك 

 كما انيا تتكافؽ مع كاالتجاىات الحدیثة في تعمیـ الریاضیات . 
 (ٖشكؿ)

 تحمیؿ محتكل الكتاب حسب مككنات المعرفة الریاضیة
 
 

 
 
 
 
 
تحميؿ محتكل الكتاب حسب مجاالت  .ٙ

 االىداؼ)معرفي، ميارم، كجداني(
فقرة تكزعت عمى (  ٖٓٔتـ تحمیؿ مفردات الكتاب المدرسي المقرر الى )

ثبلث مجاالت ككانت النسب كاالتي: حصؿ المجاؿ المعرفي عمى 
%( كالمجاؿ الكجداني ُٕ.َّ%( بینما حصؿ المجاؿ الميارم عمى)ٖٗ.ٕٔ)

 (.ٗ%(.كما یكضح شكؿ)ٖٓ.ُعمى أقؿ نسبة )
 (ٗشكؿ )

9.08% 

13.11% 
2.88% 

74.93% 

 حٿلٸخثٶ

 حٿڄٴخىْڂ

 حٿظ٬ڄْڄخص

 حٿڄيخٍحص
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 تحمیؿ محتكل الكتاب حسب مجاالت االىداؼ)معرفي، ميارم، كجداني(
 
 
 
 
 
 

 
 

أسئمة الكتاب حسب مستكيات تحميؿ  .ٚ
 بمـك لممجاؿ المعرفي

كیختص بالمعمكمات  ُٔٓٗكضع بمكـ تصنیفو لممجاؿ المعرفي 
كالمعارؼ كىك مف أىـ التصنیفات المعرفیة كتككف مف ست مستكیات متدرجة 
تصاعدیان ىي)التذكر/المعرفة، الفيـ/ االستیعاب، التطبیؽ، التحمیؿ، التركیب، 

( ٕٖالتقكیـ( حیث تـ تجزأت مفردات اسئمة الكتاب المدرسي المقرر الى )
ىدؼ تكزعت عمى ست مستكیات تابعة لممجاؿ المعرفي لتصنیؼ بمـك 

 لبلىداؼ ككانت النسب كاالتي: 
%، بینما كاف مستكل الفيـ كاالستیعاب بنسبة ْٓمستكل التذكر كالمعرفة 

%  ّ% ، بینما حصؿ مستكل التحمیؿ عمى ِٕ% ، كمستكل التطبیؽ ُٕ
 (.َُكما یكضح شكؿ)% .ُ% كالتقكیـ بنسبة ٕكمستكل التركیب  عمى 

 
 
 
 
 

67.98% 

30.17% 

1.85% 

 حٿڄـخٽ حٿڄ٬َٳِ

 حٿڄـخٽ حٿڄيخٍُ

 حٿڄـخٽ حٿٌؿيحنِ
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 (َُشكؿ)
 تحمیؿ أسئمة الكتاب حسب مستكیات بمـك لممجاؿ المعرفي

 
 The Recommendations التكصيات/ 

كضػػػع شػػػعار كزارة التربیػػػة العراقیػػػة فػػػي المكػػػاف المخصػػػص لػػػو مػػػف كاجيػػػة  .ُ
 الكتاب.

كتابػػة رقػػـ الصػػفحة فػػي جػػدكؿ المحتكیػػات لمداللػػة عمػػى المكضػػكع لتسػػيیؿ  .ِ
 الیو.الكصكؿ 

فقرة التدریب استخدمت في فصكؿ دكف اخرل ، نعتقد إنو البػد مػف تكافرىػا  .ّ
 في جمیع الفصكؿ.

%   ّٔ، َٖنسػػػبة تػػػكافر المحتػػػكل مػػػع مصػػػفكفة المػػػدل كالتتػػػابع بمغػػػت   .ْ
كعمیػػػو یكػػػكف ىنػػػاؾ نقػػػص فػػػي محتكیػػػات المصػػػفكفة غیػػػر متػػػكافرة بالكتػػػاب 

، لذا نكصػي  % كىذا مؤشر خمؿ یجب معالجتؤّ، ِٗالمدرسي بنسبة  
 بمراعاة تطابؽ محتكل الكتاب مع مصفكفة المدل كالتتابع.

اىػػػتـ الكتػػػاب بالمجػػػاؿ المعرفػػػي بالدرجػػػة االكلػػػى كجػػػاء األىتمػػػاـ بالمجػػػاؿ   .ٓ
الميارم بالدرجػة الثانیػة بینماكػاف االىتمػاـ بالمجػاؿ الكجػداني ضػعیؼ، لػذا 

األىتمػػػاـ نػػػرل ضػػػركرة اعػػػادة النظػػػر بزیػػػادة األىتمػػػاـ بالمجػػػاؿ الكجػػػداني ك 
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بتنمیػػػة میػػػكؿ كاتجيػػػات إیجابیػػػة لػػػدل التممیػػػذ نحػػػك تعمػػػـ مػػػادة الریاضػػػیات 
كتعمیميػػػا. ككػػػذلؾ لػػػـ یػػػتـ درج اك التاكیػػػد عمػػػى االىػػػداؼ الكجدانیػػػة ضػػػمف 

 كثیقة المنياج.
االشػػارة فػػي مقدمػػة الكتػػاب الػػى أىمیػػة كضػػع المغػػة المقػػركءة كالحركػػات فػػي  .ٔ

شػارة الػى الفمسػفة التػي یقػـك عمیيػا تعزیز الفيـ لدل التممیذ كفائدة ذلؾ، كاال
الكتػػاب بشػػكؿ مػػكجز، كمػػا البػػد مػػف إعطػػاء نبػػذه مختصػػرة النمػػاط الػػتعمـ 

 المستخدمة مع تعریؼ بكؿ نمط.
مراعاة اختیار اسئمة االختبار القبمي بما یتناسب مع خبرات المتعمـ السابقة  .ٕ

 كالمتكقعة في الریاضیات.
لمعطیػػػات ) مثػػػاؿ ذلػػػؾ بعػػػض الصػػػكر غیػػػر كاضػػػحة كغیػػػر مطابقػػػة مػػػع ا .ٖ

 (.َُالصكرة في صفحة
رفع المعمكمات التي تخص المعمـ كالتي تـ ذكرىا في كتاب التممیذ ) مثػاؿ  .ٗ

 ذلؾ خطكات حؿ المسالة ( كالمفركض ذكرىا في كتاب المعمـ.
محاكلػػة اإلكتفػػاء بتعمػػیـ معمكمػػة أك ميػػارة كاحػػدة فػػي الصػػفحة الكاحػػدة مػػف  .َُ

 أرباؾ لمتممیذ.الكتاب لكي ال یتسبب تعددىا في 
كثافػة الكممػػات المكجػػكدة فػػي الكتػػاب التتناسػػب مػػع الثػػركة المغكیػػة لمتممیػػذ    .ُُ

 لذا نكصي بمراعاة ذلؾ  
كرد حؿ العدید مف االسئمة بطریقػة كاحػدة ، بینمػا یطمػب مػف التممیػذ حميػا  .ُِ

بػاكثر مػف طریقػػة ، لػذا نكصػػي بتشػجیع كتعمػػیـ التممیػذ عمػػى إسػتخداـ أكثػػر 
 مف طریقة لمحؿ.

راعػػػاة الػػػنقص فػػػي بعػػػض مككنػػػات المفػػػاىیـ ) مثػػػؿ مفيػػػـك الطػػػرح حیػػػث م .ُّ
 یذكر جزء مف مككنات المفيـك (.

األىتماـ أكثر باختیار بعض االمثمة لحؿ المسائؿ كاستخداـ خطػكات حػؿ  .ُْ
 المسالة.
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خبل الكتاب مف االجابات عمى االسئمة كالتماریف كخبل مف االشارة الى  .ُٓ
السئمة االثرائیة كالعبلجیة حیث تساعد المصادر التعمیمیة الداعمة كمف ا

 المعمـ عمى تنكیع التعمیـ بحسب المستكیات المختمفة لمتبلمیذ.
اعادة النظر باالشكاؿ كالرسكمات كالتمثیبلت الریاضیة كاليندسیة بشكؿ  .ُٔ

 یتناسب مع االىداؼ المرجك تحققيا.
مع التاكید عمى كضكح جمیع االفكار الكاردة في الكتاب بشكؿ یتناسب  .ُٕ

 العمر الزمني كالدراسي لمتممیذ.
التأكید عمى الترابط الریاضي بیف المحتكل المعرفي لممتعمـ كالخبرات  .ُٖ

 السابقة كالبلحقة.
التأكید عمى تبریر تسمسؿ الدرس كالنشاطات ككیفیة ارتباط النشاط مع  .ُٗ

 فكرة الدرس بشكؿ عاـ.
ادميا ىناؾ بعض المفاىیـ الخاطئة التي كردت في الكتاب كتـ استخ .َِ

بشكؿ غیر مبرر مثؿ استخداـ كممة االكثر بدؿ االكبر كاالقؿ بدؿ 
االصفر كالعكس بالعكس كتكصي المجنة الى الحرص عمى الدقة العممیة 

 كالمغكیة في طرح المفيكـ.
االىتماـ اكثر بتنكع الظكاىر المعرفیة مف خبلؿ استظيار التكنكلكجیا في  .ُِ

ليا مف خبلؿ طرح المكاضیع المحتكل المعرفي كالتشجیع عمى استعما
 كایضا مف خبلؿ االمثمة الحیاتیة.

االىتماـ اكثر باسئمة التقكیـ كمحاكلة استخداـ القراءة الریاضیة بدؿ  .ِِ
القراءة المغكیة كعمى سبیؿ المثاؿ استخداـ كممة االكبر كاالصغر كالیساكم 

 بدؿ استخداـ الرمكز.
 The Referencesالمصادر/ 

 : Arab References العربیةالمصادر بالمغة 
  اإلماـ ، مصطفى محمكد كآخركفَُٗٗ دار  ، القياس كالتقكيـ ،

 الحكمة ، بغداد.
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 ،دار المعارؼ لمطباعة كالنشر، ِ:لساف العرب، جُْٖٗابف منظكر ،
 القاىرة.

 ( ،تحمیؿ المحتكل مفيكمو كاىدافو، دار ََِٔابك عمشة، خالد حسیف: )
 الفكر العربي، القاىرة.

 المنيج كتحمیؿ الكتاب، دار حكراء ، بغداد.ََِٗتمیمي، عكاد جاسـ ،ال: 
 ،تقكیـ كتاب الریاضیات لمصؼ الخامس َُِّالجبكرم، محمكد خمؼ :

عممي في ضكء معاییر الجكدة العالمیة الشاممة، رسالة ماجستیر غیر 
 منشكرة جامعة تكریت.

 ،لتدریس : ستراتیجیات تطكیر المناىج كاسالیب إََِدعمس، مصطفى
 الحدیثة، دار غیداء لمطباعة كالنشر، عماف.

 ،مكسكعة المصطمحات التربكیة، دار المسیرة َُُِالسید،محمد عمي:
 اانشر، عماف.

  بناء معاییر لتطكیر مناىج الریاضیات في َُِِالعبكدم ،احمد حمزة:
ضكء معاییر العالمیة كمدل تضمینيا في مناىج الریاضیات لممرحمة 

 العراؽ ، اطركحة دكتكراه غیر منشكرة، جامعة بغداد.االبتدائیة في 
 ( االنماط ََِٖعبد الرحمف، انكر حسیف، زنكنو، عدناف حقي شياب )

، شركة ،بغداد ُطالمنيجیة كتطبیقيا في العمكـ االنسانیة كالتطبیقیة ، 
 الكفاؽ لمنشر .

Math book for 1
st
 grade primary content analysis of 

2015, according to a number of criteria 

Dr.Abbas Naji Abdlame         Dr.Asmaa Fowzi Al-

ameemi 

Arabic Summary 

Recently Iraq has seen great interest in changing and 

developing curriculum in general and math in particular, 

and in accordance with international standards and to make 

sure that the math curriculum that has been renovated by 
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the department of the general curriculum is identical to 

some of the international standards and according to the 

research teaching experience in teaching, there is a need to 

highlight. The book of math 1
st
 grade primary and conduct 

analytical study includes several axes can be identified by 

the research problem of derived questions. 

1. How the math book content agrees with the matrix term 

and relay compatibility? 

2. To what extent is availability of content of the book 

according to some standards adopted by UNESCO? 

3. To what extent is the availability of the approved 

standards to support the learning process? 

4.  To what extent is the availability of the approved 

Eretria for assessing pupils learning? 

5. To what extent is the availability of the approved 

standards to strengthen and support the pupil’s 

environment?  

6. To what extent is the availability of components for the 

content of the book knowledge (facts, concepts, 

generalizations, skills)? 

7. To what extent is the availability of the content 

according to the area of targets? 

8. To what extent is the availability of the matter in the 

book six levels of the cognitive aspect? 

The limits of the research are represented by the book of 

math of the 1
st
 grade primary in 2015 of the directorate 

general curricula al- Iraqi. 

The researchers depended the research analytical 

descriptive methodology which is suitable to the nature and 

objectives of the research; it is a method to describe the 

goals objectively and quantitively in the light of the unit 

outwardly analysis used. The community of the research is 

limited and appointed the math book of the first grade 

primary 2015. The researchers have built the search tool, a 

means by which the research data are collected around. 

And after having been assured of the credibility of the tool 
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and analysis, displayed on a group of arbitrators and 

specialists and after they agreed on the terms of reference 

and relevance of search and then find the stability of the 

analysis through the first and second analysts and   by using 

the Holsti equation, the stability was acceptable. The 

researchers analyzed the book through two side the first 

one is descriptive analysis which include the book 

description philosophy, structure and the bring out of the 

book and some observations has been given. The second 

(axis) was analytical study included eight items for analysis 

and the suitable statistical aid has been used. The researcher 

found a number of conclusions, results, related of the 

analysis of the book. It has been also written a number of 

recommendations about that.       
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 التحميؿ الجغرافي لمؤشرات التنمية البشرية في محافظات الفرات األكسط
 أ.ـ د. سالـ فاضؿ عمي

 قسـ الجغرافية -ابف رشد -االنسانية كمية التربية لمعمـك 
 المستخمص

لقد تكسع مفيكـ التنمیة لینتقؿ مف مجرد التركیز عمى النمك االقتصادم     
الى اف یككف جزء مف عممیة التنمیة المستدامة  كباتت التنمیة البشریة عبارة 
عف صیركرة  تكدم الى تكسیع الخیارات اماـ الناس فيي تضع البشر في 

 .میة التنمیة كذلؾ بجعميـ ىدفا كمكضكعا لياصمیـ عم
مكاناتيـ لینعمكا بالحیاة    اف التنمیة البشریة  ىي  تكسیع لحریات البشر كا 

التي یقدركنيا كینشدكنيا ، عمما أف الحریات كاالمكانیات  التي تمكننا مف 
عیش حیاة  الئقة تتجاكز تمبیة االحتیاجات األساسیة . كاستنادان إلى التسمیـ 

مة بحد ذاتيا یختمؼ مفيـك بأف عیش حیاة الئقة یتطمب عناصر كثیرة ، قی
الحریات   كاإلمكانیات  كثیران عف مفيكـ مستكل المعیشة كاالستيبلؾ . كعمیو 
فأف التنمیة البشریة ىي تخكیؿ البشر سمطة انتقاء خیاراتيـ بأنفسيـ سكاء فیما 
یتصؿ بمكارد الكسب ، كباألمف الشخصي ، أك بالكضع السیاسي كمف ىذا 

سیف حیاة البشر كتعزیز حریاتيـ سكاء كاف ذلؾ المنطمؽ فأنيا تعنى بتح
 التحسیف اـ لـ یكف مف خبلؿ التكسع في إنتاج السمع.

تمثمت مشكمة الدراسة بالتبایف المكاني لبعض مؤشرات التنمیة البشریة في      
كالذم یفترض  اف ىذا التبایف المكاني  َُِْمحافظات الفرات االكسط لسنة 
محافظة  كاف بسبب معطیات  ٓلتي بمغ عددىا عمى مستكل المحافظات  كا

 . تنمكیة كبشریة كاقتصادیة لكؿ قضاء
لقد تـ تمثیؿ ىذه المؤشرات ،  عمى مجمكعة مف الخرائط التي تبیف       

التبایف المكاني لكؿ مؤشر مف ىذه المؤشرات مف خبلؿ تصنیؼ البیانات التي 
نمائي  الى مجمكعة مف تـ استحصاليا مف خبلؿ برنامج االمـ المتحدة اال
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الفئات التي تظير ارتفاع المؤشر اك انخفاضو ضمف محافظات  منطقة 
 الدراسة.
 -المقدمة:      

برغـ الصعكبة التي تجابييا البمداف النامیة في بناء قاعدة احصائیة      
رصینة تستند الیيا ال یجاد مؤشرات التنمیة البشریة اال اف السعي لتذلیؿ مثؿ 

عكبات یعد ضركرة البد منيا كیقع في صمیـ مستمزمات تحقیؽ ىذه الص
التنمیة البشریة السنكم الذم یصدر عف االمـ المتحدة كالتطكرات التي تحصؿ 
في صیاغتو تساعد بدكرىا الدكؿ النامیة في كضع اىدافيا التنمكیة كتممس 

اذا   سمـ التقدـ االقتصادم كاالجتماعي بمفيكمو االنساني فعمى سبیؿ المثاؿ
اخذت الدكؿ النامیة احد مككنات دلیؿ التنمیة البشریة كلیكف مستكل المعرفة 

نسبة المتعممیف مف البالغیف  -القراءة كالكتابة كرجعنا  الى مككناتو الجز ئیة
كارادت اف تخطط لرفع مستكل ىذا المككف فانيا ستمجأ ببل شؾ الى تحكیؿ 

ع حاؿ ىذا المؤشر ام انيا سكؼ عدد النقاط التي ترغب في زیادتيا عمى كاق
تترجـ ىذه النقاط الى اعداد اضافیة مف الطمبة كىذه االعداد مف الطمبة یترجـ 
الى عدد مف المدارس كمستمزمات ىذه المدارس المادیة كالبشریة كمتابعة 
انسیابیة المسجمیف في المراحؿ الدراسیة االكلیة الى المتقدمة سنكیا كبيذا تككف 

ـ مف احد مؤشرات التنمیة البشریة محسكبة ككاضحة لمتخذم حسابات التقد
 القرار .

عمى الرغـ مف اف مفيكـ التنمیة البشریة اكسع اف یحتكیو اك یقیسو دلیؿ كاحد 
فاف دلیؿ التنمیة البشریة الذم تبناه برنامج االمـ المتحدة االنمائي منذ عاـ 

اف اف الغرض االساس یقدـ بدیبل قكیا عف الدخؿ كمقیاس لرفاه االنس َُٗٗ
مف مقیاس التنمیة البشریة ىك تقییـ مسیرة التنمیة كالتعرؼ عمى جدیة الجيد 
المبذكؿ كمدل االقتراب مف تحقیؽ التنمیة البشریة اغراضا اخرل مف اجراء 
المقارنة بیف مؤشرات التنمیة البشریة الخاصة بدكلة معینة مع غیرىا مف الدكؿ 
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ة في تقییـ المسیرة التنمكیة مقارنة بما نجح اك عجز كاالستفادة مف ىذه المقارن
 . االخركف عف تحقیقو

یعطي دلیؿ التنمیة البشریة ثبلثة ابعاد لرفاه االنساف تتمثؿ في الصحة كالتعمیـ 
كالدخؿ كیقكـ عمى منطؽ سيؿ ككاضح فيذه المككنات ترتبط بكاحد اك اكثر 

 ساف اف یحكزىا.مف القدرات اك االختیارات التي ینبغي عمى لبلن
   -:  مشكمة البحث كفرضيتو

تمثمت مشكمة البحث بالتبایف المكاني لمؤشرات التنمیة البشریة في      
حیث افترضت لحؿ ليذه المشكمة اف ىذا  َُِْمحافظات االكسط لسنة 

التبایف المكاني عمى مستكل المحافظات  المككنة لمنطقة الدراسة  كالتي بمغ 
كاف بسبب معطیات تنمكیة كبشریة كاقتصادیة لكؿ محافظة  محافظة  ٓعددىا 

إف دراسة مؤشرات التنمیة  كتغیرىا یعتمد تصنیؼ المعمكمات التي تجمع في 
رتب مختمفة عمى أساس مكاني یقكد إلى فيـ أفضؿ ليذه المؤشرات  
كمستقبميا ،إلى حد یمكف القكؿ معو إف تصنیؼ مؤشرات التنمیة البشریة  

طیط   یيدؼ إلى تطكیرىا كىك بيذا الشكؿ یخمصنا مف منيج أساس ألم تخ
كقد  تمثمت منطقة الدراسة بالحدكد االداریة لمحافظات الفرات  التجربة كالخطأ

محافظة ،ىي بابؿ ،النجؼ  ،القادسیة ،كرببلء  ٓاالكسط عمى مستكل 
 ،المثنى.

 - :طريقة البحث 
العممي, أال كىك المنيج  تـ في ىذا البحث اعتماد خطكات منيج البحث     

التحمیمي )الكمي( الذم یتضمف المشكمة كالفرضیة كتحمیؿ البیانات 
كاالستنتاجات لمبرىنة عمى صحة النتائج كقد اعتمدت التقنیات المستخدمة في 
خطكات البحث ىذه بیانات رقمیة ،كالختبلؼ طبیعة تكزیع ىذه البیانات لكؿ 

في تصنیفيا تقنیات كمیة كاحصائیة  مف متغیرات مكضكع الدراسة ،استخدمت
ككارتككرافیة ، كقد أتاح ىذا تمثیؿ ىذه البیانات الرقمیة الى  فئات تمثؿ  كؿ 
منيا رتبة مف الرتب التدریجیة لحجميا عمى الخرائط الكمیة المستخدمة في 
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ىذه الدراسة كمف ثـ تجرم عممیة تحمیميا لمحصكؿ عمى النتائج كىذا یصح 
 . كاني لمختمؼ مؤشرات التنمیة البشریةعمى التبایف الم

لقد قامت ىذه الدراسة عمى أساس كمي ذىب الى  تحمیؿ لمبیانات   
كالمعمكمات التي استمدت  مف احصاءات االمـ المتحدة  برنامج االمـ المتحدة 
االنمائي  كحدة تحمیؿ اليشاشة كرسـ الخرائط  فقد تـ الحصكؿ عمى البیانات 

كتركني لمنظمة االمـ المتحدة   كذلؾ كاف لمبرنامج مف قبؿ المكقع االل
دكر  ( Microsoft Excel Office) كالبرنامج (Corel Drow) الكارتككرافي

كبیر في ىذه المعالجات لمؤشرات التنمیو البشریو  في العراؽ  في ضكء 
تباینيا. كبعبارة أصح یتضمف ىذا البحث طریقة دراسة تحمیمیة كأخرل تركیبیة 

  .التقنیات الكمیة  ك اإلحصائیة المذككرة آنفان  معتمدة
 -التقنيات التي استخدمت في البحث:

بعد عممیة الحصكؿ عمى البیانات الرقمیة المتمثمة بمؤشرات التنمیة        
البشریة  المستدامة   في منطقة الدراسة جاءت عممیة تصنیؼ ىذه البیانات 

لفرؽ بیف أعمى قیمة في التكزیع إلى فئات متساكیة الطكؿ عف طریؽ أیجاد ا
لمحصكؿ معیف كأقؿ قیمة لو كتقسیمو عمى عدد الفئات المطمكبة كىي ىنا 
ثبلث  رتب كأیجاد التكرارات لكؿ فئة منيا كتمثیميا عمى المدرج التكرارم 

( ، ككانت iلمعرفة طبیعة  تكزیعيا معتدالن ،أك ممتكیان التكاءن سالبان اك مكجبا ) 
 :صیغتيا كاآلتي

   أقؿ قیمة –المدل = أكبر قیمة   
  عدد الفئات      = المدل  طكؿ الفئة

كالختبلؼ طبیعة التكزیع  االحصائي مف مؤشر  ألخر في منطقة     
الدراسة، فقد صنفت البیانات حسب التقنیة التي تتبلءـ كطبیعة التكزیع 
فبالنسبة لؤللتكاء المكجب فقد صنفت  بیاناتيا حسب تقنیة التحكیؿ المكغارتمي 

متمكم التكاءن سالبان التي تعد التقنیة المثمى في ىذه الحالة، أما بالنسبة لمتكزیع ال
كالتكزیع المعتدؿ آخذت تقنیة  الكسیط )التكرار المئیني المتراكـ( في تصنیؼ 
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(، كلقد أتاحت ىذه الصیغة الریاضیة عممیة تمثیؿ البیانات الرقمیة ِبیاناتو) 
إلى ثبلث   فئات تمثؿ كؿ فئة رتبة مف الرتب التدریجیة لحجميا عمى الخرائط 

ا ليذا الغرض في ىذه الدراسة، كىذا یصح عمى البیانات الكمیة التي تـ رسمي
 األصمیة

 -:مؤشرات التنمية البشرية المستدامة كمقاييسيا
تعد مقاییس التنمیة البشریة المستدامة كمؤشراتيا بمثابة انعكاس لممفاىیـ      

المستخدمة في كؿ مرحمة فكمما تطكر المفيكـ تطكرت معو المقاییس لكي 
فعندما كاف الياجس ىك قیاس مستكل الفقر كانت المقاییس  تعبر عنو بدقة

تعكس الفقر البشرم بأبعاده المختمفة، ىكذا كصكال الى انتشار مفيكـ التنمیة 
البشریة المستدامة الذم تـ تطكیر مقاییسو كمؤشراتو الخاصة بما ینسجـ مع 

یة البشریة ركح ىذا المفيـك ابرز مقاییس التنمیة البشریة المستدامة ىك التنم
 : iiالذم یتشكؿ مف ثبلثة مؤشرات ىي

 . طكؿ العمر مقیسا بالعمر المتكقع عند الكالدة -1
 . التحصیؿ  العممي -2
مستكل المعیشة مقیسا بنصیب الفرد الحقیقي مف الناتج العممي كاىـ  -3

مایمیز ىذه المؤشرات ىك الحدكد الدنیا كالعمیا التي كضعت لكؿ منيا فيذه 
كس االمكانیات القائمة لمحدكد التي یمكف اف یصؿ الیيا المتغیر الحدكد تع

الذم یقیس الظاىرة كىناؾ مقاییس اخرل مرتبطة بالجانب البشرم تعكس البعد 
 : البشرم كمدل المشاركة في المجتمع كتتمثؿ مؤشرات الحرماف البشرم ب

 . سجؿ الحرماف البشرم -1
 . دلیؿ الفقر البشرم -2
 . قدراتمقیاس فقر ال -3

كتحتكم ىذه المؤشرات عمى مؤشرات فرعیة تتعمؽ بالكضع الصحي كالمعرفي  
كمستكل المعیشة البلئؽ كفيـ ىذه المؤشرات بقیاس الحرماف مف القدرات ىك 
نتیجة النعداـ الفرص اما البعد البیئي في المفيكـ فیعبر عف نفسو مف خبلؿ 
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كس مدل الضرر اك سجؿ التدىكر البیئي الذم یتضمف جممو مؤشرات تع
 . التحسف الذم یصیب البیئة في سیاؽ النشاط االقتصادم

اف مؤشرات التنمیة البشریة المستدامة تمثؿ  اىمیة تطبیقیة متاتیة مف ككنيا 
تقدـ كشفا مكقعیا  عف المجاالت المسؤكلة عف تدني مستكیات التنمیة البشریة 

اف كشفا مف ىذا النكع  المستدامة ككذلؾ سكء التدىكر االجتماعي االنساني
سكؼ یكفر لمحككمات كمنظمات المجتمع التي تضمف االرتفاع بمستكل 
التنمیة البشریة فيي ذات اىمیة تطبیقیة النيا تؤثر في كضع خطط 

 كتخصیص المكارد .
 :محافظة كرببلء -أكالن 

تقع محافظة كرببلء في كسط العراؽ مجاكرة لمصحراء الغربیة متمثمة        
تي األنبار كالنجؼ كمجاكرة لمسيؿ الرسكبي متمثبلن بمحافظة بابؿ بمحافظ

تتككف المحافظة مف ثبلثة أقضیة ىي كرببلء كعیف التمر كاليندیة یتسـ سطح 
المحافظة باالنبساط مع كجكد تككیف تضاریسي ىي بحیرة الرزازة خریطة ) 

 %( مف مساحةُمشكمة أقؿ مف ) ِ(كـََْٓ(، تبمغ مساحة المحافظة )ُ
ما مجمكعو  ََِٕالعراؽ، كقد بمغ عدد سكاف المحافظة لسنة 

%( ضمف ِٓ%( منيـ ضمف البیئة الحضریة )ٓٔ(نسمة یعیش )ٖٕٖٖٗٓ)
 . (سنةَُُِّْٓما مجمكعو ) ََِٗالبیئة الریفیة  لیبمغ سنة 

یتصؼ األداء األمني في المحافظة بالجید خاصة أف المحافظة تستقبؿ في 
لمبلییف مف الزائریف غیر اف الحكادث تعكر صفك ىذا أكثر مف مناسبة دینیة ا

            .االداء االمني الجید
( نازح جميـ مف محافظة بغداد عاد ََٕٕٗبمغ عدد النازحیف الى المحافظة )

( فقط كیرغب جميـ في التكطف بالمحافظة خاصة أف مؤشرات َُِٗمنيـ )
 .دالتنمیة كاألعمار في المحافظة في استمرار التصاع

كتؤشر حالة التعمیـ في محافظة كرببلء أف األناث األمیات فكؽ سف العاشرة 
%( في حیف تنخفض في قضاء ّّفي عیف التمر تبمغ أعمى نسبة بمغت )
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%( كنفس الشي یصدؽ  عمى الذككر األمیكف حیث كانت ُٖكرببلء بنسبة )
ي %( فیما انخفضت فِْنسبتيـ في عیف التمر عمى اعمى  قیميا بنسبة )

ما في مجاؿ مشاركة األناث في سكؽ العمؿ فقد ا( %ُُقضاء كرببلء الى )
%( فیما كانت عمى ُْكاف نسبتيـ عمى أعبلىا ضمف قضاء كرببلء بنسبة )

%( فیما كاف مشاركة الذككر عمى ْأقميا في قضاء عیف التمر بنسبة )
%( في ُٖ%( فیما تراجعت الى )َٗأعبلىا ضمف قضاء عیف التمر بنسبة )

 .قضاء كرببلء
كلقد سجمت األمراض المزمنة في قضاء كرببلء أعمى مستكیات األصابة بیف 

%( ٔ%( فیما أنخفضت في قضاء عیف التمر الى )َُاألفراد إذ بمغت )
كنفس الشيء بصدؽ عمى أمراض األسياؿ كالحصى في ككف أعمى النسب 

 .كانت ضمف قضاء كرببلء كأقؿ النسب في قضاء عیف التمر
رجاع ككف قضاء عیف التمر یحتؿ اقؿ النسب ضمف المؤشرات أعبله یمكف أ

لككف عدد سكاف القضاء ىك أقؿ مف بقیة األقضیة أضافة الى البیئة البدكیة  
 .ألغمب ساكنیو

أما أدنى معدؿ دخؿ سنكم لمفرد فقد كانت األسر في قضاء اليندیة تعاني 
في مركز كرببلء %( ّّ%( مف ىذا التدني فیما أنخفضت الى )ْٕبنسبة )

 .فیما یصدؽ نفس الشيء عمى أدنى معدؿ أنفاؽ سنكم
 ( التقسیـ االدارم لمحافظة كرببلء1خریطة )
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ریة في محافظة كرببلء  ( النسب المئكیة لمؤشرات التنمیة البش ُجدكؿ ) 
 َُِْلسنة 

 

المصدر : االمـ المتحدة ، كحدة تحمیؿ اكضاع اليشاشة كرسـ الخرائط ، 
َُِْ 

 
 
 

 

 د

 عٍٍ انزًش   انُٓذٌخ  كشثالء   يؤششاد انذٍبح   

 33 31 11 انُسبء االيٍبد 1

 24 14 11 انشجبل االيٌٍٕ 2

انزذصٍم انذساسً الم يٍ  3

 االثزذائً / َسبء

44 55 64 

انزذصٍم انذساسً الم يٍ  4

 االثزذائً / سجبل

33 42 55 

 4 14 14 يشبسكخ انُسبء فً سٕق انعًم 5

 14 54 51 يشبسكخ انشجبل  فً سٕق انعًم 6

 7 21 2 انجطبنخ ثٍٍ االَبس 7

 12 11 13 انجطبنخ ثٍٍ انشجبل   5

 5 14 16 انذًى   1

 4 4 6 االسٓبل   14

 6 5 14 االيشاض انًزيُخ   11

 43 47 33 ادَى يعذل دخم سُٕي نهفشد 12

 44 44 34 ادَى يعذل إَفبق  سُٕي نهفشد 13

عذو ايكبٍَخ انذصٕل عهى يٍبِ  14

 ايُخ

4 7 3 

 14 7 7 غٍش يشرجطخ ثشجكخ انًٍبِ انعبيخ  15

 23 15 14 انزمزو سٕء انزغزٌخ انًزيٍ   16

 4 4 3 انٓزال سٕء انزغزٌخ انذبد    17
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 :محافظة بابؿ-ثانیان 
تقع محافظة بابؿ في كسط العراؽ جنكب بغداد كتضـ المحافظة مجمكعة مف 

یبمغ عددىا أربعة كىي الحمة كالياشمیة كالمحاكیؿ كالمسیب كیحتؿ األقضیة 
(نسمة ِّٖٕٖٔقضاء الحمة صدارة ىذه األقضیة في عدد السكاف إذ یبمغ )

فیما یمثؿ قضاء المحاكیؿ أقؿ أقضیة محافظة الدراسة مف حیث  ََِٕلعاـ 
(نسمة، یتسـ سطح المحافظة باألنبساط ُُِٖٔٓالعدد السكاني حیث یبمغ )

حیث یمثؿ أمتداد لمسيؿ الرسكبي في العراؽ، حیث یبمغ مساحة المحافظة 
( كقد ِٕ%( مف مساحة العراؽ خریطة)ِ.ُمككنان ما نسبتو ) ِ(كـُُٗٓ)

 (.ُِٕٔٔٔٗما مجمكعو ) ََِٗبمغ عدد السكاف سنة 
ككاف تكزیع السكاف حسب البیئة التي یعیشكف فیيا متقاربان حیث یعیش 

%( ضمف البیئة ْٕالبیئة الریفیة فیما یعیش ) %( مف السكاف ضمفّٓ)
 .الحضریة

یتصؼ األداء األمني في المحافظة بالغیر جید خاصة في شماؿ      
المحافظة كیرجع سبب ذلؾ الى مجاكرة المحافظة لمحافظتي األنبار كبغداد 

( نازح لـ ُٕٕٕٗالغیر مستقرة امنیا  فیما بمغ عدد النازحیف الى المحافظة )
( مف الرجكع الى مكاطنيـ األصمیة، اتى  ما یربك عمى ِٕٗسكل ) یستطیع

%( مف ىؤالء النازحكف مف محافظة بغداد كیرغب أقؿ مف نصؼ ىؤالء َٖ)
بالعكدة الى بیكتيـ، كشيدت المحافظة العدید مف الحكادث الدمكیة التي راح 

 ضحیتيا العدید مف الضحایا .
كفؽ بعض المؤشرات اإلنسانیة تسجؿ المحافظة أداءان متكسطان         

( أف النساء ِكاإلنمائیة لكنيا تتدىكر في مؤشرات أخرل.حیث یشیر جدكؿ ) 
األمیات فكؽ سف العاشرة تسجؿ أعمى نسبة ضمف قضاء الياشمیة بمغت 

%( كنفس الشيء یحدث َِ%( فیما تتراجع في قضاء المسیب الى )ُّ)
 .عمى الرجاؿ األمیكف
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قؿ تحصیميف الدراسي عف األبتدائیة فقد بمغت نسبتيف أما النساء المكاتي ی
%( في قضاء الحمة كىك مؤشر عمى تراجع النظاـ التعمیمي عمى الرغـ ْٕ)

مف ككف القضاء یمثؿ مركز المحافظة فیما مثؿ قضاء المسیب أقؿ نسبة في 
%(، لیأتي قضاء المحاكیؿ بأقؿ نسبة لمرجاؿ الذیف یقؿ ْْالمحافظة بمغت )

   %(ِالدراسي عف األبتدائیة بنسبة )تحصیميـ 
 ( التقسیـ االدارم لمحافظة بابؿ ِخریطة ) 
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( النسب المئكیة لمؤشرات التنمیة البشریة في محافظة بابؿ  ِجدكؿ ) 
  َُِْلسنة

المصدر : االمـ المتحدة ، كحدة تحمیؿ اكضاع اليشاشة كرسـ الخرائط ، 
َُِْ 

 

 د

 انًسٍت  انًذبٌٔم  انٓبشًٍخ  انذهخ  يؤششاد انذٍبح   

 24 25 31 25 انُسبء االيٍبد 1

 1 11 17 16 انشجبل االيٌٍٕ 2

انزذصٍم انذساسً الم  3

 يٍ االثزذائً / َسبء

47 46 44 44 

انزذصٍم انذساسً الم  4

 يٍ االثزذائً / سجبل

35 36 25 34 

يشبسكخ انُسبء فً سٕق  5

 انعًم

15 21 32 46 

يشبسكخ انشجبل  فً  6

 سٕق انعًم

55 51 71 51 

 1 5 2 11 انجطبنخ ثٍٍ االَبس 7

 1 17 11 1 انجطبنخ ثٍٍ انشجبل   5

 6 7 4 15 انذًى   1

 2 2 2 5 االسٓبل   14

 7 7 6 7 االيشاض انًزيُخ   11

ادَى يعذل دخم سُٕي  12

 نهفشد

25 44 41 41 

ادَى يعذل إَفبق  سُٕي  13

 نهفشد

15 31 34 32 

عذو ايكبٍَخ انذصٕل  14

 عهى يٍبِ ايُخ

7 21 25 21 

 غٍش يشرجطخ ثشجكخ 15

 انًٍبِ انعبديخ

7 33 32 32 

انزمزو سٕء انزغزٌخ  16

 انًزيٍ  

26 25 11 14 

انٓزال سٕء انزغزٌخ  17

 انذبد   

3 11 3 2 
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 :محافظة النجؼ -ثالثان 
كالسعكدیة مف جية غرب تقع محافظة النجؼ بیف محافظتي المثنى كاألنبار 

كجنكب المحافظة كبسبب ىذه المجاكرة فقد طغى الطابع الصحراكم عمى 
( أقضیة ّالمحافظة تتككف المحافظة مف مجمكعة مف األقضیة یبمغ عددىا )

 (.ّىي النجؼ كالمناذرة كالككفة  خریطة )
 (ُُِِِِٖما مجمكعو ) ََِٗیبمغ عدد سكاف محافظة النجؼ لسنة 

تباینت أعداد السكاف بیف أقضیة محافظة النجؼ فكاف قضاء نسمة ، كقد 
( نسمة فیما كاف قضاء َِٖٗٔٔالنجؼ یمثؿ أعمى عدد لمسكاف بمغ )

( نسمة، بمغت مساحة المحافظة ِِّْٖٗالمناذرة یمثؿ اقؿ عدد لمسكاف بمغ )
%( مف مساحة العراؽ، كقد تكزع السكاف ضمف ٔ.ٔمككنة ) ِ(كـِِْٖٖ)

%( فیما تكزع الباقي عمى البیئة الریفیة بنسبة ُٕبنسبة )البیئة الحضریة 
(ِٗ%). 

أف متكسط عدد النازحیف داخمیان في محافظة النجؼ یماثؿ غیره مف    
%( مف ىؤالء النازحیف ىـ في األصؿ مف ٖٓالمحافظات داخمیان كحكالي )

%( منيـ في العكدة الى دیارىـ، یتسـ الكضع ٓٗبغداد كمع ذلؾ یرغب )
( ُٕٕٔٓي في النجؼ باليدكء كقد بمغ عدد النازحیف الى المحافظة )األمن
 نازح .

تعتبر المحافظة ممثمة بمركز المحافظة كالككفة مركز التدیف بالنسبة لمطائفة 
الشیعیة في العراؽ حیث تضـ مقاـ األماـ عمي )عمیو السبلـ(كأصحابو أضافة 

مدارس كالمساجد كالحمقات الى كجكد المرجعیة الدینیة لمطائفة كالعدید مف ال
 .الدراسیة الدینیة

لقد تباینت مؤشرات الحیاة في محافظة النجؼ مف قضاء الى أخر فنرل أف 
النساء فكؽ سف العاشرة كالمكاتي یعانیف مف األمیة قد ظيرت أعمى نسبة ليا 

%( فیما كاف مركز النجؼ یقؿ أقؿ نسبة ّٕضمف قضاء المناذرة كبمغت )
الشيء یصح عمى الرجاؿ األمیكف حیث كاف قضاء %( كنفس ُِبمغت )
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%( في قضاء النجؼ یمثؿ أقؿ نسبة بمغت ُٔالمناذرة مثؿ أعمى نسبة بمغت )
(ّ.)% 

أما في مجاؿ البطالة بیف األناث ضمف سكؽ العمؿ فقد كاف قضاء النجؼ 
%( فیما ِْیمثؿ أكثر أقضیة محافظة النجؼ مف حیث نسبتو التي بمغت )

( في قضاء المناذرة، أما البطالة بیف الذككر فقد كاف قضاء %ٔتراجعت الى )
%( ضمف قضاء ٕ%( لتتراجع الى )ُّالككفة یمثؿ اكبر نسبيا التي بمغت )

المناذرة.كانت نسب األمراض المزمنة في أقضیة محافظة النجؼ متقاربة فیما 
 (ّبینيما كما یظير مف جدكؿ )

خؿ سنكم لمفرد كاف یتبایف مف ( یظير لنا أف أدنى معدؿ د ّكمف جدكؿ ) 
%( مف عائبلت قضاء الككفة تعاني مف ىذا ُٗقضاء ألخر حیث ظيرت )

%( مف مجمؿ العكائؿ ُْالشيء فیما ظير قضاء المناذرة بأقؿ نسبة  بمغت )
في القضاء. فیما ظير نفس الشيء بالنسبة ألدنى معدؿ أنفاؽ سنكم لمفرد 

 .كأقميا ضمف قضاء المناذرةحیث ظيرت أعمى نسبة ضمف قضاء الككفة 
كاف قضاء النجؼ مف حیث مؤشر الحصكؿ عمى المیاه األمنة یؤكد أف جمیع 

%( مف عائبلت ُِعائبلت القضاء ال تعاني مف ىذا الشيء فیما كانت )
قضاء المناذرة تعاني مف عدـ أمكانیة الحصكؿ عمى میاه أمنة لمشرب، فیما 

ر مرتبطة بشبكة مف المیاه %( مف عائبلت قضاء الككفة غیُّكانت )
كتظير مؤشرات سكء  %( في قضاء النجؼ.ٕالعادمة لتيبط ىذه النسبة الى )
( سنكات، اف قضائي الككفة كالمناذرة كانا ٓ-التغذیة لؤلطفاؿ مف عمر )صفر

%( في ٗ%( فیما تراجعت الى )ُٓیمثبلف أكثر نسب األصابة التي بمغت )
 مركز قضاء النجؼ.
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 یـ االدارم لمحافظة النجؼ( التقسّخریطة )
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 ( النسب المئكیة لمؤشرات التنمیة البشریة في محافظة القادسیة ْجدكؿ ) 
 َُِْلسنة 

 

المصدر : االمـ المتحدة ، كحدة تحمیؿ اكضاع اليشاشة كرسـ الخرائط ، 
َُِْ 

 

 انكٕفخ  انًُبرسح  انُجف  يؤششاد انذٍبح    د

 35 37 21 انُسبء االيٍبد 1

 13 16 13 انشجبل االيٌٍٕ 2

انزذصٍم انذساسً الم يٍ  3

 االثزذائً / َسبء

46 66 51 

انزذصٍم انذساسً الم يٍ  4

 االثزذائً / سجبل

37 37 35 

يشبسكخ انُسبء فً سٕق  5

 انعًم

13 11 22 

يشبسكخ انشجبل  فً سٕق  6

 انعًم

57 54 56 

 14 6 24 انجطبنخ ثٍٍ االَبس 7

 13 7 11 انجطبنخ ثٍٍ انشجبل   5

 14 5 3 انذًى   1

 4 4 3 االسٓبل   14

 14 1 1 االيشاض انًزيُخ   11

ادَى يعذل دخم سُٕي  12

 نهفشد

17 14 11 

ادَى يعذل إَفبق  سُٕي  13

 نهفشد

16 14 16 

عذو ايكبٍَخ انذصٕل عهى  14

 يٍبِ ايُخ

4 21 17 

غٍش يشرجط ثشجكخ انًٍبِ  15

 انعبيخ 

7 21 31 

 15 15 1 انزفزو سٕء انزغزٌخ انًزيٍ   16

 6 7 5 انٓزال سٕء انزغزٌخ انذبد  17
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  :محافظة القادسیة -رابعان 
تقع محافظة القادسیة في الجنكب األكسط مف العراؽ عند الحدكد الشمالیة     

ى بشط الدیكانیة، لمحافظة المثنى كیمر بيا فرع رئیسي لنير الفرات كالذم یسم
یتسـ سطح المحافظة باألنبساط فيك أمتداد لمسيؿ الرسكبي في العراؽ، 
محافظة القادسیة كالتي كاف أسميا الدیكانیة قبؿ أف یتـ تغییر أسميا في زمف 
النظاـ السابؽ تعبیران ألمتداد معركة القادسیة األكلى في زمف الخمیفة عمر بف 

األیرانیة المسماة بالقادسیة الثانیة، تتككف  الخطاب )رض( مع الحرب العراقیة
المحافظة حالیان مف أربعة أقضیة ىي الدیكانیة، الحمزة، عفؾ الشامیة كقد 

%( مف مساحة ٗ.ُشكمت ما نسبتو) ِ(كـُّٖٓبمغت مساحة المحافظة )
ما مجمكعو  ََِٗكیبمغ عدد سكاف المحافظة لسنة  (ْالعراؽ خریطة ) 

في التكزیع العددم حسب األقضیة فكاف قضاء  ( نسمة تباینك َُُْٕٕٔ)
( نسمة، تكاد تتقارب نسب ِْٔٗٗٗالدیكانیة یمثؿ أكبر عدد لمسكاف بمغ )

%( مف السكاف في البیئة ْْالسكاف الریؼ مف السكاف الحضر حیث یعیش )
 .%( منيـ في البیئة الحضریةٔٓالریفیة ك )

الرغـ مف التكترات التي شيدتيا یتسـ أداء المحافظة األمني باليدكء حالیان عمى 
المحافظة نتیجة العممیات العسكریة لمقكات العراقیة مع الممیشیات المسمحة في 

 المدینة كالتي أنحسر تأثیرىا تدریجیان 
( نازح داخمي نتیجة ألعماؿ ُِٖٔٓشيدت المحافظة نزكح ما یقرب مف )  

الء بالتكطف في %( ىؤ ْٕكیرغب ) ََِٔالعنؼ التي شيدىا العراؽ بعد عاـ 
%( مف ىؤالء ٕٕالمحافظة كعدـ الرجكع الى مكاطنيـ األصمیة، كاف )

النازحكف قد اتكا مف بغداد، یتسـ أداء المحافظة األف باليدكء كاألمف، حالو 
 .كحالة أغمب مدف كسط كجنكب العراؽ

ككفؽ العدید مف المؤشرات األنسانیة كاألنمائیة  یتسـ أداء المحافظة بالضعیؼ 
ث ینتشر الفقر بشكؿ كاسع في كافة األقضیة بأستثناء الدیكانیة حیث بمغ حی

%( في َٔأدنى دخؿ سنكم لمفرد ضمف عائبلت قضاء الحمزة  ما نسبتو )
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%( في قضاء الدیكانیة كنفس الشيء یصح عمى أدنى ِٔحیف أنخفض الى )
 .معدؿ أنفاؽ سنكم

%( مف عائبلت ّٓانت )أما أمكانیة الحصكؿ عمى المیاه األمنة لمشرب فقد ك
%( فقط مف عائبلت قضاء ٕقضاء عفؾ ال یمكنيا ذلؾ في حیف كانت )

ال تستطیع الحصكؿ عمى میاه أمنة لمشرب كیصدؽ نفس  الدیكانیة 
الشيء بالنسبة لمعائبلت التي ال ترتبط بالشبكة العامة لممیاه العادمة كما 

 (ْیظير مف جدكؿ )
( سنكات أف قضاء ٓ-َاألطفاؿ مف عمر )كیؤشر سكء التغذیة الفرد مف 

%( فیما أنخفضت ىذه النسبة الى ٗٔعفؾ یعاني مف ىذا المرض بنسبة )
%( في قضاء الدیكانیة فیما یؤشر  اليزاؿ )سكء التغذیة الحاد( مستكیات ُٗ)

منخفضة في جمیع أقضیة المحافظة ما عدا قضاء الحمزة   الذم ترتفع الى 
 .( سنكاتٓ –في سف یمتد مف )صفر %( مف مجمكع األطفاؿ ْْ)

( نرل أف نسبة النساء  ُِأما مؤشرات التعمیـ الثانكیة كما یظير مف جدكؿ ) 
%( في قضاء الحفرة فیما تبمغ في قضاء ْْاألمیات فكؽ سف العاشرة تبمغ )

%( أما الرجاؿ األمیكف فقد كاف أعمى نسبة تقع ضمف قضاء ِْالدیكانیة )
 .%( في قضاء الدیكانیةُُفیما تنخفض الى )%( ِّالشامیة بنسبة )

أما التحصیؿ الدراسي ألقؿ مف األبتدائي فكؽ سف العاشرة فكاف قضاء الحمزة  
یمثؿ أكثر أقضیة المحافظة حیث بمغت النسبة لمنساء الرجاؿ عمى التكالي 

%( ِٗ%( )ُْ%( فیما كاف قضاء الدیكانیة یمثؿ أقؿ نسبة )ِٓ%( )ِٕ)
 .ع ذلؾ الى ككف القضاء یمثؿ مركز المحافظةعمى التكالي كیرج

كتشیر البطالة في محافظة الدیكانیة مستكیات متقاربة فیما یخص الذككر لكنيا 
%( كأنخفضت في قضاء الشامیة الى ُٖترتفع في قضاء عفؾ بنسبة )

%( أما البطالة بیف األناث فقد كاف قضاء الحمزة  عمى أعمى ما یككف َُ)
%(.كاف قضاء عفؾ َّنخفض في قضاء عفؾ الى )%( فیما إّٔبنسبة )

%( ُُیمثؿ أكثر أقضیة محافظة الدیكانیة أصابة باألمراض المزمنة بنسبة )
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فیما كاف قضائي الشامیة كالحفرة یتقارباف في نسبة األصابة التي بمغت 
(ِٕ%). 

 (التقسیـ االدارم لمحافظة القادسیةْخریطة ) 
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لمؤشرات التنمیة البشریة في محافظة القادسیة   ( النسب المئكیة ْجدكؿ ) 
 َُِْلسنة 

 
المصدر : االمـ المتحدة ، كحدة تحمیؿ اكضاع اليشاشة كرسـ الخرائط ، 

َُِْ 
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  -محافظة  المثنى: -خامسان 
تقع محافظة المثنى بمحاذاة حدكد العراؽ الجنكبیة مع المممكة العربیة    

ر محافظة عراقیة كثاني اقؿ محافظة مف السعكدیة، تعد المحافظة ثاني اكب
حیث الكثافة السكانیة، تتمیز المحافظة بطابع صحراكم یغمب عمى اكثر 
مساحة المحافظة مع محدكدیة في المكارد المائیة نتیجة مركر نير الفرات في 
شماؿ المحافظة لذلؾ تمثؿ منطقة شماؿ المحافظة جزءا مف امتداد السيؿ 

% مف ٗ.ُُام ما یكازم  ِ( كـَُْٕٓمحافظة )الرسكبي تبمغ مساحة ال
مساحة العراؽ كقد تكزعت ىذه المساحة عمى اربعة اقضیة ىي السماكة 
كالرمیثة كالخضر كالسمماف حیث كاف قضاء السمماف ىك اكبر اقضیة محافظة 

( كقد بمغ عدد سكاف ٓالمثنى مف حیث المساحة كما یظير مف خریطة )
% منيـ ّ.ٔٓكاف  ََِٗءات  سنة ( حسب احصأُِّٖٔالمحافظة )

 . یعیش ضمف البیئة البدكیة كالریفیة فیما یعیش الباقكف ضمف البیئة الحضریة
 (التقسیـ االدارم لمحافظة المثنى ٓخریطة ) 
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یتصؼ االداء االمني لممحافظة باليدكء حیث لـ تشيد المحافظة عممیات 
المحافظة عف اماكف كیمكف ارجاع ذلؾ الى بعد  ََِّارىابیة منذ عاـ 

التكتر االمني في العراؽ كقد بمغ عدد النازحیف الى المحافظة ما مجمكعو 
عمى الرغـ مف الكضع  ُْْلـ یستطع العكدة منيـ الى دیارىـ سكل  ُُّّٖ

االمني الجید لممحافظة في حیف  المؤشرات االنسانیة كالتنمكیة متاخرة في 
 . یـ الى تدني مستكیات التعمیـالمحافظة حیث تشیر ارقاـ مؤشرات التعم

حیث كانت نسبة النساء االمیات في المحافظة تؤشر نسبا اعمى مف المعدؿ   
% ِٔ% حیث كاف قضاء السماكة یؤشر اقؿ نسب بمغت ِْالكطني البالغ 

% كنفس الشيء ٓٔفیما كاف قضاء السمماف كاف یحتؿ اعمى نسبة بمغت 
رة حیث بقیت نسبيـ اعمى مف یصدؽ عمى الرجاؿ االمیكف فكؽ سف العاش

المعدؿ الكطني ككذلؾ بقي قضائي السماكة كالسمماف یمثبلف اقؿ كاعمى نسب 
 .%ّٖ% كُّاالمیة حیث بمغت عمى التكالي 

فیما بمغت نسبة النساء المكاتي یقؿ تحصیميف العممي عف االبتدائیة مستكیات 
% في ٖٖ% فیما ارتفعت الى ْٓمرتفعة حیث كانت في قضاء السماكة 

 . قضاء السمماف كنفس الشيء یصدؽ عمى الرجاؿ
اما مشاركة الرجاؿ كاالناث في سكؽ العمؿ فقد كاف قضاء الرمیثة یمثؿ اقؿ 

% عمى التكالي كقد مثمت مؤشرات ٗ% كُٖنسب المشاركة حیث بمغت 
قیاس الحالة الصحیة في المحافظة حالة مف التقارب مع المعدؿ الكطني 

ث یظير قضاء الرمیثة كاعمى نسبة اصابة باالمراض بمختمؼ االمراض حی
% فیما كاف ٓ% فیما كاف قضاء السمماف اقؿ نسبة اصابة بمغت ٗالمزنة 

قضاء السماكة یمثؿ اقؿ نسب االصابة باالسياؿ كالحمى في المحافظة بنسب 
% عمى التكالي كبذلؾ كانت نسب االصابة اقؿ مف المعدؿ ٓ% كِبمغت 

 . %ٖ% كّالكطني الذم یبمغ 
كتظير مؤشرات الفقر في محافظة المثنى ارتفاع معدالتيا بالنسبة الى المعدؿ 
الكطني حیث ظير قضاء السماكة ككانت نسبة العائبلت التي تعاني مف تدني 



  عدد الثامنـــــال  ... جملة علمية حمكمة فصلية  ات تنموية ...ـــاشراق

81 
 

% كىي بذلؾ تجاكزت المعدؿ الكطني البالغ ِّمعدؿ الدخؿ السنكم یبمغ 
في قضاء الرمیثة % في حیف كصمت ىذه النسبة الى اعمى مستكیاتيا ِِ

% ِٗ% فیما كاف تدني معدؿ االنفاؽ السنكم یؤشر الى انو ٖٓحیث بمغت 
مف عائبلت قضاء السماكة تعاني مف ىذا الشيء فیما ارتفعت ىذه النسبة 

 . %ّٓایضا في قضاء المیثة الى 
% فقط في ّٕفیما كاف ارتباط العكائؿ في شبكات المیاه العامة یؤشر اف 

ر مرتبطة بشبكات المیاه العادمة كىذه النسبة راجعة في قضاء السماكة غی
% مف ٗٗاالغمب االعـ الى القرل المكجكدة في قضاء السماكة فیما كانت 

عكائؿ قضاء السمماف غیر مرتبطة بشبكات المیاه العامة. اما مؤشرات الغذاء 
% مف ْٓكالذم تـ قیاسو ىنا مف خبلؿ مؤشر التقـز كاليزاؿ  فیظير انو 

فاؿ حتى عمر الخامسة یعانكف مف التقـز كسكء التغذیة المزمف في قضاء االط
% في قضاء السماكة، فیما كاف ِٓالسمماف فیما انخفضت ىذه النسبة الى 

سكء التغذیة الحاد اليزاؿ یؤشر الى مستكیات منخفضة في اقضیة محافظة 
     .السماكة
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نمیة البشریة في محافظة المثنى   ( النسب المئكیة لمؤشرات الت ٓجدكؿ ) 
 ََِٖلسنة 

 

المصدر : االمـ المتحدة ، كحدة تحمیؿ اكضاع اليشاشة كرسـ الخرائط       
 ،َُِْ 
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 االستنتاجات
كتؤشر المؤشرات اإلنسانیة كاإلنمائیة في محافظة كرببلء أف األناث  -1

األمیات فكؽ سف العاشرة في عیف التمر تبمغ أعمى نسبة بمغت 
%( كنفس ُٖفي حیف تنخفض في قضاء كرببلء بنسبة )%( ّّ)

الشي یصدؽ  عمى الذككر األمیكف حیث كانت نسبتيـ في عیف التمر 
%( فیما انخفضت في قضاء كرببلء ِْعمى اعمى  قیميا بنسبة )

 %(.ُُالى )
تسجؿ محافظة بابؿ أداءان متكسطان كفؽ بعض المؤشرات اإلنسانیة   -2

مؤشرات أخرل.حیث أف النساء األمیات  كاإلنمائیة لكنيا تتدىكر في
فكؽ سف العاشرة تسجؿ أعمى نسبة ضمف قضاء الياشمیة بمغت 

%( كنفس الشيء َِ%( فیما تتراجع في قضاء المسیب الى )ُّ)
 یحدث عمى الرجاؿ األمیكف.

لقد تباینت مؤشرات الحیاة في محافظة النجؼ مف قضاء الى أخر  -3
لمكاتي یعانیف مف األمیة قد ظيرت فنرل أف النساء فكؽ سف العاشرة كا

%( فیما كاف مركز ّٕأعمى نسبة ليا ضمف قضاء المناذرة كبمغت )
%( كنفس الشيء یصح عمى الرجاؿ ُِالنجؼ یقؿ أقؿ نسبة بمغت )

%( في ُٔاألمیكف حیث كاف قضاء المناذرة مثؿ أعمى نسبة بمغت )
 %(.ّقضاء النجؼ یمثؿ أقؿ نسبة بمغت )

لمؤشرات األنسانیة كاألنمائیة  یتسـ أداء محافظة ككفؽ العدید مف ا -4
القادسیة بالضعیؼ حیث ینتشر الفقر بشكؿ كاسع في كافة األقضیة 
بأستثناء الدیكانیة حیث بمغ أدنى دخؿ سنكم لمفرد ضمف عائبلت 

%( في ِٔ%( في حیف أنخفض الى )َٔقضاء الحمزة  ما نسبتو )
 معدؿ أنفاؽ سنكم. قضاء الدیكانیة كنفس الشيء یصح عمى أدنى

أما في محافظة  المثنى حیث تشیر ارقاـ مؤشرات التعمیـ الى تدني  -5
حیث كانت نسبة النساء االمیات في المحافظة   . مستكیات التعمیـ
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% حیث كاف قضاء ِْتؤشر نسبا اعمى مف المعدؿ الكطني البالغ 
% فیما كاف قضاء السمماف كاف ِٔالسماكة یؤشر اقؿ نسب بمغت 

% كنفس الشيء یصدؽ عمى الرجاؿ ٓٔاعمى نسبة بمغت یحتؿ 
االمیكف فكؽ سف العاشرة حیث بقیت نسبيـ اعمى مف المعدؿ الكطني 
ككذلؾ بقي قضائي السماكة كالسمماف یمثبلف اقؿ كاعمى نسب االمیة 

 %.ّٖ% كُّحیث بمغت عمى التكالي 
                                                           

 
 -انهىايش:

عبد الرزاؽ محمد ، األستخداـ األمثؿ لتقنیات التصنیؼ الكمیة في -ُ 
 ُٖٗٗالدراسات الجغرافیة، بغداد، بیت الحكمة، 

صبلح عبد الحسف ، االطار المفاىیمي المستخدـ في عممیات قیاس -ِ 
 ََُِالتنمیة البشریة المستدامة، بحث منشكر في الندكة المنعقدة/ شباط/ 

االمـ المتحدة ، برنامح االمـ المتحدة االنمائي ، كحدة تحمیؿ اليشاشة  -ّ
،ََِٖ 
كزارة التخطیط، الجياز المركزم لبلحصاء، المؤشرات الكطنیة لرصد  -ْ -

 ، َُُِاالىداؼ االنمائیة لبللفیة، التقریر الثاني،
  ََِٔكزارة التخطیط ،مسح األحكاؿ المعیشیة في العراؽ،بغداد ،  -ٓ 
كزارة التخطیط، الجيازالمركزم لبلحصاء، المؤشرات الكطنیة لرصد  -ٔ

 ََُِیة لبللفیة، التقریر الثاني، االىداؼ االنمائ
كزارة التخطیط، التقریر الكطني لحاؿ  التنمیة البشریة، العراؽ،بغداد،  -ٕ

َُِْ . 
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Geographical analysis of the human development 

indicators in the provinces of the Middle Euphrates 

D. salam Fadel Ali 

College of Education Humanities – Ibn  Rushd 

Abstract 
    We have expanded the concept of development to move from 

just focus on economic growth to be part of the process of 

sustainable development and human development has become a 

process of claiming to expand the options in front of people 

they put people at the heart of the development process and the 

goals and the subject of a mixture. 

  That human development is the expansion of freedom of 

human beings and their potential to enjoy life and appreciate 

that they seek, note that the freedoms and capabilities that 

enable us to live a decent life beyond basic needs. Based on the 

recognition that to live a decent life requires many elements, the 

value of the concept itself freedoms and possibilities is very 

different from the concept of the standard of living and 

consumption. Accordingly, the Human Development Authority 

is authorized humans pick their own choices, whether in relation 

to resources gain, personal security, or the political situation 

From this standpoint, it means improving the lives of human 

beings and the promotion of freedom, whether it improvement 

or not through the expansion of the production of goods. 

     The study consisted problem of spatial contrast to some of 

the indicators of human development in Central Euphrates 

provinces for the year 2014 which is supposed to be this spatial 

variation at the provincial level, which numbered 5 province 

was due to data development, human and economic each spend. 

      I have been the representation of these indicators, a set of 

maps that show the spatial variation of each of these indicators 

by classifying data Asthsalha through the United Nations 

Development Programme to the set of classes that index rising 

or falling appear within the provinces of the study area 
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يمية لمحتكل تحضير الدركس عمى كفؽ دكرة التعمـ الخماسية دراسة تحم
(5Eلدل معممي العمـك لممرحمة االبتدائية في محافظة ديالى ) 

 ا.ـ.د. ثاني حسيف خاجي
 بعقكبة -االعدادية المركزية لمبنيف 

 ممخص البحث
 ىدفت الدراسة إلى تحدید ما یمي : 

  في تحاضػیر الػدركس لػدل مدل تكافر عناصر طریقة دكرة التعمـ الخماسیة
 معممي العمـك لممرحمة االبتدائیة في محافظة دیالى.

   مػػدل اخػػتبلؼ تػػكافر تحضػػیر الػػدركس لػػدل معممػػي العمػػكـ بػػاختبلؼ الخبػػرة
. 

  مدل اختبلؼ تكافر تحضیر الدركس لدل معممي العمـك باختبلؼ المؤىؿ
 التربكم.

  باختبلؼ الجنس.مدل اختبلؼ تكافر تحضیر الدركس لدل معممي العمـك 
استخدـ الباحث المنيج الكصفي كفؽ أسمكب تحمیؿ المحتكل، كبطاقة تحمیؿ 

( فقرة، ك تـ اختیار العینة ِٓتحضیر درس العمكـ كأداة لمدراسة تتككف مف ) 
(مدرسة ابتدائیة  ، ك ّٔ( معمـ كمعممة عمكـ مف ) ّٖبطریقة عشكائیة لػ)

عدد التحاضیر الصالحة لمتحمیؿ  اختار الباحث درس عشكائي لكؿ معمـ. بمغ
 ( تحضیرنا. ّٖ)

 تكصمت الدراسة إلى أف :
یكجد بشكؿ عاـ تكافر عناصر خطة الدرس عمى كفؽ دكرة التعمـ  -ُ

 الخماسیة لدل معممي العمـك لمصفكؼ الثبلثة االكلى في المرحمة االبتدائیة.
 بیف متكسط َٓ.َال تكجد فركؽ ذات داللة احصائیة عند مستكل  -ِ

درجات معممي العمـك لمصفكؼ الثبلثة االكلى لممرحمة االبتدائیة في تكافر 
 عناصر خطة الدرس باختبلؼ سنكات الخبرة كالمؤىؿ التربكم كالجنس
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كاكصى الباحث ضركرة اىتماـ مشرفي العمكـ بتحضیر الدركس الیكمیة  
عطائو كزننا أكبر ضمف بطاقة تقكیـ األداء الكظیفي لممعمـ، كاقترح القیاـ  كا 

بدراسة لتحمیؿ تحاضیر معممي العمكـ لمصفكؼ الثبلثة االخیرة لممرحمة 
 االبتدائیة، كىناؾ تكصیات كمقترحات اخرل.
 المبحث األكؿ

 مشكمة البحث
سػػػعت المدیریػػػة العامػػػة لئلعػػػداد كالتػػػدریب  فػػػي كزارة التربیػػػة بجميكریػػػة العػػػراؽ 
عمػػػى ادخػػػاؿ معممػػػك العمػػػكـ ، كتحدیػػػدان مػػػف یدرسػػػكف الصػػػفكؼ الثبلثػػػة االكلػػػى 
بالمرحمػػة االبتدائیػػة فػػي دكرات تدریبیػػة كآخػػر ىػػذه الػػدكرات كانػػت كفػػؽ المحتػػكل 

عمػػػى أنمػػػكذج بػػػایبي الجدیػػػد لمػػػنيج مػػػادة العمػػػـك كالػػػذم یعتمػػػد بشػػػكؿ اساسػػػي 
" ، كألف الباحػػػث مػػػف المحاضػػػریف فػػػي 5Eالبنػػػائي ) دكرة الػػػتعمـ الخماسػػػیة ( " 

دكرات مدیریػػػة االعػػػداد كالتػػػدریب فػػػي محافظػػػة دیػػػالى فقػػػد سػػػنحت لػػػو الفرصػػػة 
االطبلع عمى العدید مف الخطط التدریسیة لمعممي العمكـ كالحظ التبایف الكبیر 

ة ، فػػػبعظيـ یجعميػػػا عمػػػى شػػػكؿ ممخػػػص فػػػي تنظػػػیميـ لػػػدفاتر الخطػػػة التدریسػػػی
لممكضػػكع ، كمػػنيـ ال یضػػمف خطتػػو ام اىػػداؼ سػػمككیة ، كاف كجػػدت فيػػي لػػـ 
تصغ بالصكرة الصحیحة، كمػا اتیحػت الفرصػة لمباحػث  االطػبلع عمػى المػنيج 
الجدیػػد كعمػػى دلیػػؿ المعمػػـ ، كتبػػیف بصػػكرة جمیػػة اف المحتػػكل كضػػع كفػػؽ دكرة 

النظریػػة البنائیػػة ، كلػػذلؾ فػػإف الػػدكرات كانػػت  الػػتعمـ الخماسػػیة التػػي تعتمػػد عمػػى
تركػػػز عمػػػى كیفیػػػة التػػػدریس فػػػي داخػػػؿ الغرفػػػة الصػػػفیة كفقػػػان لمطریقػػػة التػػػي تػػػـ 
االشارة الیيا ، كىذا یعني اف عمى المعمـ كضع الخطة التدریسیة الیكمیة كالتػي 
تعتمد فعبلن عمى طریقة دكرة التعمـ الخماسیة ، كرغبة مػف الباحػث عمػى متابعػة 
ما سكؼ یقكـ بو المعممكف عند تدریسيـ لمادة  العمـك لمصفكؼ الثبلثة االكلػى 
كمػػػػدل اىتمػػػػاميـ بتنظػػػػیـ دفتػػػػر تحضػػػػیر الػػػػدركس باالسػػػػتناد الػػػػى دكرة الػػػػتعمـ 
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الخماسػػػیة ، جػػػاءت فكػػػرة ىػػػذه الدراسػػػة ، كبػػػذلؾ تبػػػرز مشػػػكمة البحػػػث بالسػػػؤاؿ 
 الرئیسي التالي:

عمـ الخماسػػیة لػػدل معممػػي العمػػـك مػػا كاقػػع تحضػػیر الػػدركس عمػػى كفػػؽ دكرة الػػت
 لممرحمة االبتدائیة في محافظة دیالى ؟

 كیتفرع عف ىذا السؤاؿ السؤالیف اآلتییف:
ما مدل تكافر عناصػر طریقػة دكرة الػتعمـ الخماسػیة فػي دفتػر تحضػیر  -ُ

 دركس العمـك في المرحمة االبتدائیة؟
ي ىؿ یختمؼ تكافر عناصر الدرس فػي دفتػر تحضػیر معممػي العمػـك فػ -ِ

 المرحمة االبتدائیة باختبلؼ الخبرة كالمؤىؿ التربكم كالجنس؟
 اىمية البحث

تشكؿ ميمة التخطیط الیكمي لمتعمـ بالنسبة لمتربكییف كالمعممػیف بشػكؿ 
خاص خارطة تيدم مسیرىـ، كتحػدد تػكجييـ، كتزیػد مػف ثقػتيـ فػي إجػراءاتيـ، 

صائص المعمـ كتساعدىـ عمى الكصكؿ إلى أىدافيـ بأماف، لذلؾ أصبح مف خ
الكػػػؼء أف یكػػػكف قػػػادران عمػػػى التخطػػػیط لدرسػػػو تخطیطػػػان منظمػػػان كدقیقػػػان، كلدیػػػو 
القػػػدرة عمػػػى تتبػػػع السػػػػیر فػػػي تنفیػػػذ  نتاجػػػات الػػػػتعمـ  كفػػػؽ إجػػػراءات كأسػػػػالیب 

 (.ََِْكستراتیجیات  كزمف محدد  )قطامي، 
كیتطمػػػب اسػػػتخداـ دكرة الػػػتعمـ الخماسػػػیة معمػػػـ عمػػػـك قػػػادر عمػػػى قیػػػادة 

تػػكجیييـ خػػبلؿ المناقشػػة كمسػػاعدتيـ عمػػى تنظػػیـ افكػػارىـ مػػف خػػبلؿ الطمبػػة ك 
ربط ما تعممكه بأفكػار كخبػرات أخػرل ذات عبلقػة بػالمفيـك الػذم تػـ بنػاؤه ، ام 
اف معمـ العمـك یجب اف یستخدـ بجدارة خطكات التعمـ البنائي الخمسة )التيیئة 

ـ ( بحیػػث یجعػػؿ ، االستكشػػاؼ ، تكضػػیح المفيػػـك كتفسػػیره ، التكسػػع ، كالتقػػكی
 (ّْْ، ََِٕالتعمـ متمركز حكؿ المتعمـ . ) زیتكف، 

كبناء عمى ما سبؽ فأف إعداد دفتر الخطػة مػف قبػؿ معمػـ العمػكـ یجػب 
اف یتضمف الخطكات الخمس لػدكرة الػتعمـ كاف تػكفر لممعمػـ المسػار الػذم یجػب 
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 اف یتحػػرؾ بػػو الطالػػػب ، كلػػذلؾ یيعػػػد دفتػػر التحضػػػیر مػػف االمػػػكر الميمػػة لكػػػي
 یككف الدرس فاعبل كیحقؽ النتاجات التي تـ التخطیط ليا .

 كتتجمى اىمية البحث باالتي:
  اىمیة التخطیط في إنجاح العممیة التعمیمیة 
  یسػػػاعد التخطػػػیط معمػػػـ العمػػػـك فػػػي تقدیمػػػو لمػػػدرس عمػػػى كفػػػؽ خطػػػكات

 التعمـ الخماسیة.
  تنػػػادم تػػػأتي ىػػػذه الدراسػػػة اسػػػتجابة لبلتجاىػػػات التربكیػػػة الحدیثػػػة التػػػي

بضػػػػػػركرة التركیػػػػػػز عمػػػػػػى المػػػػػػتعمـ, كتػػػػػػكفیر كافػػػػػػة اإلمكانػػػػػػات المادیػػػػػػة 
كالمعنكیة التي تمكف الطالػب مػف البحػث كالتنقیػب كسػبر أغػكار العمػـك 

 بنفسو لمكصكؿ إلى الحقیقة.
 فػي المحمِّػي المسػتكل عمػى النػادرة الدراسػات یيعػد ىػذا البحػث مػف 

لیػكمي باالسػتناد الػى جميكریة العراؽ في دراسة إعداد دفتر التحضیر ا
 المنيج المطكر كالمبني عمى دكرة التعمـ الخماسیة.

  قػػػد تكجػػػو نتػػػائج ىػػػذه الدراسػػػة أنظػػػار المسػػػئكلیف فػػػي كزارة التربیػػػة الػػػى
التأكیػػػد  عمػػػػى تفعیػػػػؿ التخطػػػیط الدراسػػػػي كالػػػػذم یػػػتـ إعػػػػداده مػػػػف قبػػػػؿ 

.  معممي العمـك
 اسئمة البحث

 یة:یحاكؿ ىذا البحث اإلجابة عف االسئمة التال
ما مدل تكافر عناصر طریقة دكرة التعمـ الخماسیة في تحاضػیر الػدركس  – ُ

 لدل معممي العمـك لممرحمة االبتدائیة في محافظة دیالى؟.
مػػا مػػدل اخػػتبلؼ تػػكافر تحضػػیر الػػدركس لػػدل معممػػي العمػػكـ بػػاختبلؼ  – ِ

 الخبرة  ؟.
بػػاختبلؼ مػػا مػػدل اخػػتبلؼ تػػكافر تحضػػیر الػػدركس لػػدل معممػػي العمػػـك  - ّ

 المؤىؿ التربكم؟
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مػػا مػػدل اخػػتبلؼ تػػكافر تحضػػیر الػػدركس لػػدل معممػػي العمػػكـ بػػاختبلؼ  - ْ
 الجنس

 أىدؼ البحث:
 یيدؼ البحث الحالي التعرؼ الى :

مػػدل تػػكافر عناصػػر طریقػػة دكرة الػػتعمـ الخماسػػیة فػػي تحاضػػیر الػػدركس لػػدل 
 معممي العمـك لممرحمة االبتدائیة في محافظة دیالى.

 ؼ تكافر تحضیر الدركس لدل معممي العمـك باختبلؼ الخبرة  .مدل اختبل
مدل اختبلؼ تكافر تحضیر الدركس لدل معممي العمـك باختبلؼ المؤىؿ 

 التربكم.
 مدل اختبلؼ تكافر تحضیر الدركس لدل معممي العمـك باختبلؼ الجنس.

  :فرضيات البحث
 الفرضیات االتیة: الباحث یضع
دكرة الػػػتعمـ الخماسػػػیة فػػػي تحضػػػیر الػػػدركس لػػػدل تتػػػكافر عناصػػػر طریقػػػة  – ُ

 معممي العمـك لممرحمة االبتدائیة في محافظة دیالى
فػي تػكافر   (َٓ.َعنػد مسػتكل )إحصػائیة  داللػة ذات فػركؽ تكجػد ال- ِ

تحضیر الدركس لدل معممي العمكـ لممرحمة االبتدائیػة فػي محافظػة دیػالى تبعػان 
 لسنكات الخبرة.

(  فػػػػي تػػػػكافر َٓ.َداللػػػػة إحصػػػػائیة عنػػػػد مسػػػػتكل ) ال تكجػػػػد فػػػػركؽ ذات - ّ
تحضیر الدركس لدل معممي العمكـ لممرحمة االبتدائیػة فػي محافظػة دیػالى تبعػان 

 لممؤىؿ التربكم.
(  فػػػػي تػػػػكافر َٓ.َال تكجػػػػد فػػػػركؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائیة عنػػػػد مسػػػػتكل ) - ْ

تبعػان تحضیر الدركس لدل معممي العمكـ لممرحمة االبتدائیػة فػي محافظػة دیػالى 
 لمتغیر الجنس.
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 حدكد البحث:
 یقتصر البحث الحالي عمى 
معممي المرحمة االبتدائیػة  الػذیف یدرسػكف العمػـك لمصػفكؼ الثبلثػة االكلػى  - ُ

فػػػػي المػػػػدارس االبتدائیػػػػة  النياریػػػػة فػػػػي بعقكبػػػػة مركػػػػز محافظػػػػة دیػػػػالى  لمعػػػػاـ 
 ( ـ َُِٔ – َُِٓالدراسي)

معممػػػي العمػػػـك فػػػي بعقكبػػػة الػػػذیف مجمكعػػػة مػػػف دفػػػاتر الخطػػػة الدراسػػػیة ل – ِ
 – َُِٓیدرسػػػػػػكف الصػػػػػػفكؼ الثبلثػػػػػػة االكلػػػػػػى فػػػػػػي الفصػػػػػػؿ الدراسػػػػػػي االكؿ )

 ( ـَُِٔ
 تحديد المصطمحات:

 تحضير الدرس
 ( بأنو:ََِٔعرفو عبد السبلـ )

إطػػػػػػار یشػػػػػػمؿ مجمكعػػػػػػة مػػػػػػف اإلجػػػػػػراءات ك الخطػػػػػػكات المنظمػػػػػػة ك  "
لنجاح عممیة التػدریس ك تحقیقػا المترابطة ) الذىنیة ك المكتكبة( یضعيا المعمـ 

لؤلىداؼ التي یسعى لتحقیقيا ك ىي مرشدة ك مكجية لعمؿ المعمـ ك ىي مرنة 
                                             .ك لیسػػػػػػػػػػػػػػػت إجػػػػػػػػػػػػػػػراءات أك قكاعػػػػػػػػػػػػػػػد جامػػػػػػػػػػػػػػػدة تطبػػػػػػػػػػػػػػػؽ بصػػػػػػػػػػػػػػػكرة حرفیػػػػػػػػػػػػػػػة

 (ِِٔ، ََِٔ) عبد السبلـ ، 
 كيعرؼ تحضير الدرس اجرائيان بأنو:

المكتكبػػػػػة مػػػػػف قبػػػػػؿ معمػػػػػـ العمػػػػػـك لمصػػػػػفكؼ الثبلثػػػػػة االكلػػػػػى بالمرحمػػػػػة الخطػػػػة 
االبتدائیػػة  فػػي مركػػز قضػػاء بعقكبػػة بمحافظػػة دیػػالى التػػي تبػػیف خطػػكات سػػیر 
الحصة الدراسیة ك تتضمف مجمكعة مػف العناصػر األساسػیة متمثمػة فػي تحدیػد 

رة الػتعمـ األىداؼ السمككیة كالكسػیمة التعمیمیػة كالمػكاد المسػتعممة   كخطػكات دك 
الخماسیة ) التيیئة ،كاالستكشاؼ ، كالتكضػیح كالتفسػیر، كالتكسػیع ، كالتقػكیـ(، 

 كالكاجبات ك المصادر.
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 دكرة التعمـ الخماسية
 ( بأنيا:َُِّعرفيا قطامي )

" نمػػكذج صػػمـ عمػػى نمػػط نظریػػة بیاجیػػة فػػي تطػػكر المفيػػكـ كیيعػػد مثػػاالن عمػػى 
تتكػػػكف مػػػف خمسػػػة مراحػػػؿ ) التيیئػػػة ، التػػػدریس القػػػائـ عمػػػى النظریػػػة البنائیػػػة ك 

 (ِٓٓ، َُِّاالستكشاؼ ، التفسیر ، التكسیع ، التقكیـ" ) قطامي ، 
 كتعرؼ دكرة التعمـ الخماسية اجرائيان 

الخطكات التي یعتمدىا معمـ العمػـك لمصػفكؼ الثبلثػة االكلػى لممرحمػة االبتدائیػة 
ؼ ، كالتكضػػػیح فػػػي قضػػػاء بعقكبػػػة بمحافظػػػة دیػػػالى كىػػػي التيیئػػػة ، كاالستكشػػػا

 كالتفسیر ، كالتكسیع ، كالتقكیـ، كالتي یتـ تضمینيا في دفتر تحضیر الدركس.
 خمفية نظرية كدراسات سابقة/  المبحث الثاني

 اكالن : خمفية نظرية
 تخطيط التدريس

( مػػػا یدعیػػػو بعػػػض المعممػػػیف مػػػف اف ُٗٗٗیػػػذكر النجػػػدم كآخػػػركف )
التدریس ، كاف المعمـ یمكنو اف  التخطیط لیس باالمر الضركرم بالنسبة لعممیة

یقػػـك بتػػریس جیػػد اعتمػػادا عمػػى معمكماتػػو العممیػػة  كمياراتػػو كخبراتػػو السػػابقة ، 
كىػػـ یػػركف اف الجيػػد الػػذم یبذلػػو المعمػػـ فػػي عممیػػة التحضػػیر ، انمػػا ىػػك جيػػد 
ضػػائع طالمػػا ىنػػاؾ كتػػاب مدرسػػي مقػػرر ، اال اف مثػػؿ ىػػذا المعمػػـ الػػذم یػػنجح 

یمكػػػف اف یكػػػكف اكثػػػر نجاحػػػان كابػػػداعان كجػػػكدة ، اذا مػػػا تدریسػػػیان بػػػدكف خطػػػة ، 
 – ُٕٗ، ُٗٗٗخطط لمادتو كدركسو تخطیطان سػمیمان.  ) النجػدم كآخػركف ، 

َُٖ) 
( اف التخطیط عممیة عممیػة تعتبػر سػمة مػف ََِِكاكضح الحيصیف )

سػػػمات العصػػػر الحػػػدیث كتيػػػدؼ الػػػى اسػػػتغبلؿ المػػػكارد المتاحػػػة إسػػػتغبلالن مػػػف 
صى استثمار ليذه المكارد ، كىك عممیة تربط بیف عدة عكامؿ شأنو اف یحقؽ أق
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نػػػػػػػػذكر منيػػػػػػػػا ؛ االىػػػػػػػػداؼ ، كاالمكانػػػػػػػػات ، كالػػػػػػػػزمف ، كالكسػػػػػػػػائؿ ، كالجيػػػػػػػػد.                                            
 (ُٕٔ، ََِِ)الحيصیف ، 

( بػػأف التخطػػیط یمثػػؿ العممیػػة التػػي یػػتـ فیيػػا َُُِكیؤكػػد ذلػػؾ عمػػي )
لمخطػػػكات كاالجػػػراءات كاألسػػػالیب التػػػي یمكػػػف اسػػػتخداميا  كضػػػع إطػػػار شػػػامؿ

لتحقیػػؽ اىػػداؼ محػػددة خػػبلؿ فتػػرة زمنیػػة معینػػة . كتتطمػػب ىػػذه العممیػػة تحدیػػدان 
لكؿ مف : اىػداؼ الػدرس ، المتطمبػات االساسػیة لمػتعمـ ، سػتراتیجیات التػدریس 

 (َٕ، َُُِكمكاده المساعدة . ) عمي ، 
 الخطط التدریسیة بشكؿ عاـ ىنالؾ ثبلثة انكاع مف 

 الخطة السنكیة -ُ
 خطة الكحدة الدراسیة  -ِ
 (ُُِ، ََُِالخطة الیكمیة ) عریفج كنایؼ،  -ّ

كسػػػیتـ التركیػػػز فػػػي ىػػػذا البحػػػث عمػػػى الخطػػػة الیكمیػػػة التػػػي یقػػػـك بإعػػػدادىا 
معممي العمكـ كاالمكر الكاجػب مراعاتيػا فػي دفتػر التحضػیر ، كمػا اف الخطػة 
الدراسػػػیة سػػػتبیف التبػػػایف بػػػیف الخطػػػط التػػػي یضػػػعيا المعممػػػكف باالسػػػتناد عمػػػى 

 .طرائؽ كستراتیجیات تدریسیة محددة 
 يكميةأىمية التحضير لمدركس ال

 ( اىمیة التحضیر لمدركس الیكمیة باألتي:ُٗٗٗحدد ابك جبللة )
 .تحدید الكـ المعرفي مف المادة الدراسیة المراد تعمیمو لمتبلمیذ 
  رسػػـ خطػػة محػػددة ككاضػػحة یمكػػف بكاسػػطتيا تكصػػیؿ المعمكمػػات الػػى

إذىاف المتعممیف بالشػكؿ الػذم یتناسػب كقػدراتيـ كاسػتعداداتيـ كمیػكليـ 
 كخبراتيـ المعرفیة السابقة. كاتجاىاتيـ

  بدكنػػو لػػف یػػتمكف المعمػػـ مػػف السػػیر عمػػى نيػػج كاضػػح فػػي دركسػػو كلػػف
 یصؿ الى االىداؼ التي ینشدىا.
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  اف یكػػكف تحضػػیر الػػدرس مرنػػان قػػاببلن لمتقػػدیـ اك التػػأخیر أك الزیػػػادة أك
النقصػػاف، كلػػف یػػتمكف المعمػػـ مػػف ذلػػؾ إال فػػي حالػػة تمكنػػو مػػف مادتػػو 

لمامو باألىداؼ  التعمیمیة التي یيدؼ الیيا الدرس. كا 
كیيعد التخطیط لمدركس الیكمیة مف اىـ كاجبات المعمـ نحػك مينػة التػدریس ، 
كمػػػػف االمػػػػكر التػػػػي یتصػػػػكرىا المعمػػػػـ عنػػػػد تخطیطػػػػو لمػػػػدركس الیكمیػػػػة ذلػػػػؾ 
المكضػػػػكع الػػػػذم سػػػػیقـك بتدریسػػػػو ، ككػػػػذلؾ االسػػػػئمة التػػػػي یتكقػػػػع اف یثیرىػػػػا 

ت التػي یمكػف اف تقابمػو فػي المكقػؼ التعمیمػي التبلمیذ في الدرس ، كالمشكبل
(                  ِْٔ-ِّٓ، ُٗٗٗككیفیػػػػػػػػػػػة التغمػػػػػػػػػػػب عمیيػػػػػػػػػػػا.      ) ابػػػػػػػػػػػك جبللػػػػػػػػػػػة ، 

كیػػرل الباحػػث اف عممیػػة إعػػداد الػػدركس عممیػػة فكریػػة تتطمػػب مػػف المعمػػـ اف 
یككف مممان بالمادة العممیة كمتمكف منيا ، كعمیو اف یيیئ المػادة التػي سػیقكـ 

سػػيا بشػػكؿ جیػػد اخػػذا بنظػػر االعتبػػار االسػػئمة المتكقػػع اثارتيػػا مػػف قبػػؿ بتدری
 الطبلب ، كما یمكف اف یستجد عمى الخطة مف اضافات آنیة .

كیضیؼ عریفج كنایؼ بأف تصمیـ الخطة الیكمیػة یكػكف فػي ضػكء االعتبػارات 
 االتیة:
تكضػػػػع الخطػػػػة فػػػػي ضػػػػكء االمكانػػػػات المادیػػػػة كالفنیػػػػة المكجػػػػكدة فػػػػي  -ُ

 المدرسة.
 ف تككف الخطة الیكمیة ممكنة التنفیذ كالتحقیؽ.أ -ِ
 أف تتصؼ بالتطكر كالتحدیث كالتجدید. -ّ
أف تككف شػاممة لمعناصػر كالمتغیػرات التػي تحػیط بػالمكقؼ كالنشػاطات  -ْ

 التعمیمیة المختمفة.
 أف تككف مرنة تحسبان ألم طارئ. -ٓ

 (ِِٕ-ِِٓ،  ََُِ) عریفج كنایؼ ،  
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( اف مما یزید مف جكدة ُُٖٗحمداف )( نقبلن عف ََِٓكبیف االحمد )
كتابة تحضیر الدرس أف یجد المعمـ إجابات صحیحة عف التساؤالت 

 االتیة:
 كیؼ سأبدأ الحصة الدراسیة؟ -ُ
 كیؼ یمكنني ربط انشطة كمفاىیـ الدرس الحالي بالدرس السابؽ؟ -ِ
 ما األنشطة الجدیدة التي یمكف اف تسكد الحصة الدراسیة؟ -ّ
 ة  التعمیمیة داخؿ الحصة الدراسیة؟كیؼ سیتـ تنكیع االنشط -ْ
 ما الكسائؿ التعمیمیة التي یمكف اف استخدميا ككیؼ اكفرىا؟ -ٓ

 (ُُٓ، ََِٓ) االحمد ،     
 عناصر خطة الدرس اليكمية

 ( عناصر خطة الدرس الیكمیة باالتي:ُٗٗٗلخص النجدم كآخركف )
یخ ، الصؼ ) عنكاف مكضكع الدرس، الیـك كالتار  معمكمات اكلية عامةاكالن: 

 الدراسي(.
 االىداؼ السمككية لمدرسثانیان: 
 الكسيمة التعميمة كالمكاد المستعممةثالثان: 

 
 ، كتشمؿ: خطة السير في الدرسرابعان: 

 المقدمة ) التمييد لمدرس( - أ
: ىنا یتـ اختیار طریقة التدریس المناسبة في عرض عرض الدرس - ب

 المحتكل
 ممخص الدرس ) خاتمة الدرس(خامسان: 
 التقكيـ سادسان: 
 : الكاجب المنزليسابعان 
 (ُّٗ – َُٗ، ُٗٗٗ) النجدم كآخركف،  المصادرثامنان: 
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 دكرة التعمـ الخماسية
صممت دكرة التعمـ في االصؿ مف قبؿ ركبرت كاربمس كزمبلؤه في  

ستینات القرف العشریف، ك طكرت مف قبؿ بایبي الى دكرة التعمـ الخماسیة ، 
( ألف كؿ مرحمة مف المراحؿ الخمس تبدأ 5Eبػ ) كتمت االشارة الیيا
(، كلكؿ مرحمة كظیفة محددة تسيـ في عممیة التعمـ، Eبالحرؼ االجنبي )

كلقد كصؼ بایبي ىذه المراحؿ في ضكء طبیعة المتعمـ ، كطبیعة المعرفة ، 
 كطریقة التدریس المستخدمة مف قبؿ المعمـ.
) زیتكف ،                                                               

ََِٕ ،ْْٔ) 
 مراحؿ دكرة التعمـ الخماسية

 ( باالتي:5Eحدد تركبرج كآخركف مراحؿ دكرة التعمـ الخماسیة )
                      Engagementاالكلى: االنشغاؿ) جذب االىتماـ( 

      
عمػى مشػكمة اك یتـ اشغاؿ الطالب في ميمة الػتعمـ ؛ اذ یركػز الطالػب ذىنیػان 

مكقؼ اك حدث، كتعمػؿ االنشػطة فػي ىػذه المرحمػة عمػى ایجػاد ترابطػات مػع 
 االنشطة السابقة كالمستقبمیة.

 Explorationالثانية: االستكشاؼ                                  
حالمػػػػػا انشػػػػػغؿ الطػػػػػبلب فػػػػػي الػػػػػتعمـ ، سػػػػػیحتاجكف الػػػػػى الكقػػػػػت الستكشػػػػػاؼ 

االنشػػػغاؿ یحػػػدث فقػػػداف االتػػػزاف ، بینمػػػا یبتػػػدأ االفكػػػار، كحسػػػب بیاجیػػػة فػػػأف 
 االستكشاؼ عممیة االتزاف.

 Explanationالثالثة: التفسير                                     
كفیيػػػا یكجػػػو المعمػػػـ انتبػػػاه الطمبػػػة الػػػى الجكانػػػب المحػػػددة لمرحمتػػػي االنشػػػغاؿ 

 كاالستكشاؼ ، كیطمب مف الطمبة تقدیـ تفسیراتيـ.
 Elaborationالتكسع                                     الرابعة: 
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تمثػػػؿ ىػػػػذه المرحمػػػة فرصػػػػة النشػػػغاؿ الطمبػػػػة فػػػي مكاقػػػػؼ جدیػػػدة كمشػػػػكبلت 
تتطمب تطبیؽ تفسیرات متطابقػة اك متشػابية، كمعالجػة مػا تبقػى لػدل الطمبػة 

 مف فيـ خاطئ مف خبلؿ الخبرة االستكشافیة فقط.
 
 

 Evaluation                         الخامسة: التقكيـ            
كفیيا یجػرم المعممػكف االختبػارات أك انشػطة االداء لتحدیػد فيػـ كػؿ طالػب ، 
كتمثػػؿ ىػػذه المرحمػػة فرصػػة ميمػػة لمطمبػػة السػػتخداـ الميػػارات التػػي اكتسػػبكىا 

 (ّّْ-َّّ، ََِْ) تركبرج كآخركف ،  كتقكیـ فيميـ.
 خماسیة:كیكضح الشكؿ االتي مراحؿ دكرة التعمـ ال

 
  www.google.com/search    

كیتضح مف الشكؿ اف مراحؿ دكرة التعمـ الخماسیة مترابطة كمتكاممة مع 
 بعضيا 

 مميزات دكرة التعمـ الخماسية
 في الجكانب االتیة: َُِّتمتاز دكرة التعمـ الخماسیة كما لخصيا قطامي 

 
  القدرات العقمیة لممتعممیف .تراعي 
 .تقدـ العمـ كطریقة بحث إذ یسیر التعمـ فیيا مف الجزء الى الكؿ 

http://www.google.com/search
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  تػػدفع المػػتعمـ لمتفكیػػر كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ اسػػتخداـ مفيػػكـ االتػػزاف الػػذم یيعػػد
 بمثابة الدافع الرئیسي نحك البحث عف المزید مف المعرفة العممیة.

 فعاؿ لممكاد الدراسیة. تكفر مجاالن ممتازان لمتخطیط كالتدریس ال 
 (ِٕٔ -ِٔٔ، َُِّ) قطامي ،   

 
 

 خطكات تحضير الدرس عمى كفؽ دكرة التعمـ الخماسية 
تكػػكف عناصػػر الخطػػة الیكمیػػة  عمػػى كفػػؽ دكرة الػػتعمـ الخماسػػیة  ىػػي 
ذات العناصػػػػػػػػر الثمانیػػػػػػػػة السػػػػػػػػابقة لخطػػػػػػػػة الػػػػػػػػدرس الیكمیػػػػػػػػة ، اال اف 

تكػكف فػي خمػس مراحػؿ) االختبلؼ في خطػة السػیر فػي الػدرس كالتػي 
االنشػػغاؿ ، االستكشػػاؼ ، التفسػػیر ، التكسػػع ، التقػػكیـ (، كعمػػى معمػػـ 
العمػـك كىػػك یكتػب خطػػة الػػدرس الیكمیػة اف یحػػدد مػػاذا یفعػؿ ىػػك كمػػاذا 

 یفعؿ الطمبة في كؿ مرحمة مف مراحؿ دكرة التعمـ الخماسیة .
 دكر المعمـ في دكرة التعمـ الخماسية

(، كزیتػػػػػػكف ََِْعػػػػػػف تركبػػػػػػرج كآخػػػػػػركف )باالسػػػػػػتناد الػػػػػػى مػػػػػػا كرد  
( عػػػػف دكر المعمػػػػـ فػػػػي تنفیػػػػذ دكرة الػػػػتعمـ الخماسػػػػیة ، یمكػػػػف ََِٕ)

 تنظیـ الجدكؿ االتي لعنصر خطة سیر الدرس  في الخطة الیكمیة:
ڃَحكللپ ىًٍس 
حٿللللللللللللللللللللظ٬ڀڂ 

 حٿوڄخٓــْش

 ڃخ ّٴ٬ڀو حٿڄ٬ڀڂ

 ّليى حٿڄيڄش حٿظ٬ڀْڄْش   حالنٰ٘خٽ
  َْحالٓجڀشٌّٿي حالىظڄخځ ًحٿٴ٠ٌٽ ًّؼ 
 ّليى ڃخ ٬َّٳو حٿ٤خٿذ ٫ن حٿڄ٩ٌٌٟ 

 ّٸٔڂ حٿ٤ڀزش حٿَ ڃـڄ٫ٌخص ط٬خًنْش.  حالٓظټ٘خٱ
 ڃالك٨ش حٿ٤ڀزش ًحالٰٛخء اٿْيڂ ٫ني طٴخ٫ڀيڂ 
         ٤ّلللَف حٓلللجڀش طلٸْٸْلللش ي٫لللخىس طٌؿْلللو حٓظٸٜلللخءحص حٿ٤ڀزلللش ٫نلللي

 حٿ٠ًٍَس.
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ّ٘ـ٪ حٿ٤ڀزلش ٫ڀلَ ٗلَف حٿڄٴلخىْڂ ًحٿظ٬َّٴلخص رټڀڄلخطيڂ ًط٬زْلَحطيڂ          حٿظٴَْٔ
 حٿٌحطْش.

 .٤ّخٿذ رظزََّ )ىٿْپ( ًطٴَْٔ ڃن ٷزپ حٿ٤ڀزش 
 .ّٸيځ ط٬َّٴخص ًطٴَْٔحص ًڃٔڄْخص ؿيّيس 

 ّظٌٷ٪ أڅ ّٔظويځ حٿ٤ڀزش حٿظ٬َّٴخص ًحٿظٴَْٔحص حٿ٬ڀڄْش.  حٿظٌٓ٪
 .ّ٘ـ٪ حٿ٤ڀزش ٫ڀَ ط٤زْٶ حٿڄٴخىْڂ ًحٿڄيخٍحص ٳِ ڃٌحٷٲ ؿيّيس 
 .ٌّٻَ حٿ٤ڀزش رخٿظٴَْٔحص حٿزيّڀش 
  ٌّؿو حٿ٤ڀزش نلٌ حٿزْخنخص ًحٿيٿْپ 

 ّالك٦ حٿ٤ڀزش ٫ني ط٤زْٸيڂ حٿڄٴخىْڂ ًحٿڄيخٍحص حٿـيّيس.  حٿظٸٌّڂ
 .ّٸْڂ ڃ٬َٳش حٿ٤ڀزش ً/ حً ڃيخٍحطيڂ 
 .ّزلغ ٫ن حٿيٿْپ اڅ حٿ٤ڀزش ٷي ٯًَْح طٴټَْىڂ ًطَٜٳخطيڂ 
 .ّٔڄق ٿڀ٤ڀزش رظٸْْڂ ط٬ڀڄيڂ 
   ٤ّللَف حٓللجڀش ٯْللَ ڃللليىس حالؿخرللش ڃؼللپ د ٿڄللخًح ط٬ظٸلليًڅ  ڃللخ حٿلليٿْپ

 حٿٌُ ٿيّټڂ  

 دكر الطالب في دكرة التعمـ الخماسية
(، كزیتػػػػػػكف ََِْباالسػػػػػػتناد الػػػػػػى مػػػػػػا كرد عػػػػػػف تركبػػػػػػرج كآخػػػػػػركف ) 
( عػػػػف دكر الطالػػػػب فػػػػي تنفیػػػػذ دكرة الػػػػتعمـ الخماسػػػػیة ، یمكػػػػف ََِٕ)

 درس  في الخطة الیكمیة:تنظیـ الجدكؿ االتي لعنصر خطة سیر ال
ڃَحكپ ىًٍس 
حٿلللللللللللللللللللظ٬ڀڂ  

 حٿوڄخٓــْش

 ڃخ ّٴ٬ڀو حٿ٤خٿذ

 ّنٰ٘پ ٳِ ڃيڄش حٿظ٬ڀڂ رخٿظَٻِْ ًىنًْخ ً ّزيُ حىظڄخڃًخ رخٿڄ٩ٌٌٟ.  حالنٰ٘خٽ
 ّټٌڅ ٳِ كخٿش ٫يځ حطِحڅ 

 ّٴټَ ر٘ڄٌٿْش ٿټن ٟڄن كيًى حٿن٘خ١.  حالٓظټ٘خٱ
 .ٍّيًڅ حٿڄالك٨خص ًحألٳټخ 
  ًّزيأ رخالطِحڅ.ّټٌڅ حٳټخٍ ڃ٘ظَٻش 

 ٌّٟق حٿلڀٌٽ حٿڄڄټنش أً حالؿخرخص ٿألهَّن.  حٿظٴَْٔ
 .َر٬نخّش حٿَ طٴَْٔحص حٿ٤خٿذ حٓه ِّٰٜ 
 .َّْٔٔظويځ حٿوزَحص حٿٔخرٸش ٻؤٓخّ ٿڀظٴ 
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٤ّزٶ ڃٔڄْخص ًط٬َّٴخص ًطٴٔلَْحص ًڃيلخٍحص ڃټظٔلزش ٳلِ ڃٌحٷلٲ        حٿظٌٓ٪
 ؿيّيس ًٿټن ڃ٘خريش.

    حٓللجڀش ًحٷظللَحف اؿخرللخص ًحطوللخً   ّٔللظويځ حٿڄ٬ڀٌڃللخص حٿٔللخرٸش ٿ٤للَف
 ٷَحٍحص ًا٫يحى طـخٍد.

 .٬َّٝ طٴَْٔحطو ًّيحٳ٪ ٫نيخ 

ّـْلللذ ٫لللن حالٓلللجڀش ٯْلللَ ڃلللليًىس حيؿخرلللش ڃلللن هلللالٽ حٓلللظويحځ          حٿظٸٌّڂ
 حٿڄالك٨خص ًحٿيٿْپ ًحٿظٴَْٔحص حٿظِ طڂ ٷزٌٿيخ ڃٔظٸزاًل.

 ٤َّف حٓجڀش ًحص ٛڀش ًحٿظِ ط٘ـ٪ حالٓظٸٜخءحص حٿڄٔظٸزڀْش 

 (ْْٗ-ْْٔ، ََِٕ( ،) زیتكف ،ّّٔ-ّّٓ، ََِْ) تركبرج كآخركف ،  
 
 

 ثانيان: دراسات سابقة
مف خبلؿ رجكع الباحث لؤلدبیات كجد بعض الدراسات ذات صمة بمكضكع 

 الدراسة، فیما یمي عرض ىذه الدراسات:
 ( دراسة يمدـرYildirim ,2003) 

االبتدائیػة فػػي مػدارس النظػػاـ ىػدفت ىػذه الدراسػػة تقػكیـ خطػػط الػدرس لممرحمػػة 
مدرسػة، ك  َُِمعممػا مػف  ُُْٗالمركزم في تركیا ، كبمغت عینة الدراسػة 

تـ تصمیـ استبانة طبقت عمى المعممیف، كتكصمت الدراسة لمنتائج التالیة: أف 
أكثر العكامؿ تأثیرا في تخطیط الدركس ىػي خبػرة المعمػـ كالمػنيج المدرسػي ك 

أف الخطػػػة الیكمیػػػة لمػػػدرس تمػػػؽ اىتمامػػػا ، أمػػػا  الكتػػػاب المدرسػػػي، ك قػػػد كجػػػد
 كتابة أىداؼ الدرس ك إجراءات التقكیـ فمـ تمقى اىتماما مف قبؿ المعممیف.

 ( ٕٙٓٓدراسة الكندرم) 
ىػدفت الدراسػػة إلػػى الكشػػؼ عػػف مػػدل تمثیػػؿ أىػػداؼ تػػدریس العمػػـك فػػي دفػػاتر 
تحضیر الدركس الیكمیة لمعممي العمكـ بدكلة الككیػت بمجاالتيػا ك مسػتكیاتيا 
كمػػػػدل تػػػػأثر تمػػػػؾ األىػػػػداؼ بمتغیػػػػرات الجػػػػنس ) معممػػػػیف، معممػػػػات ( ، كقػػػػد 

يا عمػػى حممػت الدراسػػة مؤسسػات إعػػداد المعمػـ جػػزءا مػف المسػػئكلیة بعػدـ قػػدرت
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ممارسة دكرىا فػي إعػداد المعممػیف كفػؽ المتغیػرات التربكیػة الحدیثػة التػي تزیػد 
مف قدرة المعمـ عمى اشػتقاؽ األىػداؼ السػمككیة مػف األىػداؼ األكثػر عمكمیػة 

 (ٖٕٔٓدراسة عصاـ )
ىػػػػدفت الدراسػػػػة التعػػػػرؼ عمػػػػى مػػػػدل التػػػػزاـ مدرسػػػػي كمدرسػػػػات الفیزیػػػػاء فػػػػي 

لى / العػػػراؽ بعناصػػر الػػػدرس فػػػي خططيػػػـ المرحمػػة الثانكیػػػة فػػػي محافظػػة دیػػػا
%(،  كشػػػفت ٕٓالتدریسػػػیة الیكمیػػػة كمقارنػػػة ذلػػػؾ بالمسػػػتكل المقبػػػكؿ تربكیػػػان )

النتػػائج لػػػـ یكػػػف لعامػػػؿ الجػػػنس اثػػػر یػػذكر فػػػي مػػػدل االلتػػػزاـ بعناصػػػر الػػػدرس 
سػػػنكات ( فػػػاكثر  ٓكتفػػػكؽ المدرسػػػیف كالمدرسػػػات ممػػػف لػػػدیيـ خبػػػرة تدریسػػػیة )

 خبرة تدریسیة تقؿ عف ذلؾ.عمى زمبلئيـ الذیف لدیيـ 
 التعميؽ عمى الدراسات السابقة :

كجػػػػد الباحػػػػث اف الدراسػػػػات السػػػػابقة فػػػػي مجمميػػػػا تؤكػػػػد عمػػػػى أىمیػػػػة 
تحضػػػیر الػػػدركس ك التخطػػػیط ليػػػا، ك قػػػد كشػػػفت الدراسػػػات السػػػابقة عػػػف تػػػدني 
مستكل أداء المعممیف فػي كتابػة اىػداؼ الػدرس كاجػراءات التقػكیـ كدراسػة یمػدـر 

متكسػػػط درجػػػات افػػػراد العینػػػة عمػػػى (،كاف ََِٔدراسػػػة الكنػػػدرم )( ، ك ََِّ)
كمػا فػي دراسػة  %(ٕٓاستمارة التقكیـ كانت اقػؿ مػف المسػتكل المقبػكؿ تربكیػا )

متكسػػط درجػػات افػػراد العینػة عمػػى اسػػتمارة التقػػكیـ كانػػت (، كاف َُِّعصػاـ )
ك تختمػػػؼ ىػػػذه الدراسػػػة عػػػف بقیػػػة %(، ٕٓاقػػػؿ مػػػف المسػػػتكل المقبػػػكؿ تربكیػػػا )

الدراسػػات السػػابقة فػػي ككنيػػا تركػػز عمػػى تحمیػػؿ محتػػكل تحضػػیر الػػدركس لػػدل 
معممػػي العمػػـك لمصػػفكؼ الػػثبلث االكلػػى فػػي المرحمػػة االبتدائیػػة عمػػى كفػػؽ دكرة 

 .التعمـ الخماسیة
 المبحث الثالث

 :الدراسة منيج
احػد اشػكاؿ التحمیػؿ  " الكصػفي ألنػو المػنيج الدراسػة ىػذه فػي الباحػث اعتمػد

كالتفسػػیر العممػػي المػػنظـ لكصػػؼ ظػػاىرة أك مشػػكمة محػػددة كتصػػكیرىا باالرقػػاـ  
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مػػف خػػبلؿ جمػػع البیانػػات كالمعمكمػػات كتحمیميػػا كتفسػػیرىا بطریقػػة عممیػػة دقیقػػة"    
 (ٜٕٙ، ٕٓٔٓ)المنيزؿ كعدناف ، 

 البحث  مجتمع
ذیف تكػػػػكف مجتمػػػػع الدراسػػػػة مػػػػف جمیػػػػع معممػػػػي المرحمػػػػة االبتدائیػػػػة  الػػػػ

یدرسػػكف العمػػـك لمصػػفكؼ الثبلثػػة االكلػػى فػػي المػػدارس االبتدائیػػة  النياریػػة فػػي 
( ـ ،كالبػػػالغ  َُِٔ – َُِٓبعقكبػػػة مركػػػز محافظػػػة دیػػػالى  لمعػػػاـ الدراسػػػي)

 ( معمـ كمعممة َُْعددىـ )
 عينة البحث
 تـ اختیار عینة البحث عمى النحك االتي  

بعقكبػػػة كقػػػد بمػػػغ حصػػػر جمیػػػع المػػػدارس االبتدائیػػػة فػػػي مركػػػز قضػػػاء 
( كجمیػع معممػي العمػػـك لمصػفكؼ الػثبلث االكلػػى فػي المرحمػة االبتدائیػػة  ََُ)

( معممػػػان كمعممػػػة بطریقػػػة ّٖ(مدرسػػػة ك) ّٔكتػػػـ اختیػػػار ) ، (َُْكقػػػد بمػػػغ) 
( دفتػػػر تحضػػػیر یػػػكمي كىػػػك ذات ّٖ، كبػػػذلؾ اصػػػبح حجػػػـ العینػػػة )  عشػػػكائیة

( ِ( ك )ُكائیان، كالجػػداكؿ )العػػدد لممعممػػیف كالمعممػػات الػػذیف تػػـ اختیػػارىـ عشػػ
كالمؤىػػؿ التربػػكم  نكات الخبػػرة( تكضػػح تكزیػػع افػػراد عینػػة البحػػث حسػػب سػػّك)

 كالجنس عمى الترتیب
 ( تكزیع عینة البحث حسب سنكات الخبرةُجدكؿ )

 النسبة المئكیة التكرار سنكات الخبرة
 ْٖ.َ َْ سنة ُٓاقؿ مف 
 ِٓ.َ ّْ سنة ُٓاكثر مف 

 %ََُ ّٖ المجمكع
 ( تكزیع عینة البحث حسب المؤىؿ التربكمِجدكؿ )

 النسبة المئكیة التكرار المؤىؿ التربكم
 ِٕ.ٔٔ ٓٓ دبمـك
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 ّٕ.ّّ ِٖ بكالكریكس
 - - ماجستیر كدكتكراه

 %ََُ ّٖ المجمكع
 ( تكزیع عینة البحث حسب الجنسّجدكؿ )

 النسبة المئكیة التكرار الجنس
 ُِ.َّ ِٓ ذككر
 ٖٖ.ٗٔ ٖٓ اناث

 %ََُ ّٖ المجمكع
 :اداة البحث  

( فقػػػػرة  لدراسػػػػتو الحالیػػػػة ِٕأعػػػػد الباحػػػػث بطاقػػػػة تحمیػػػػؿ محتػػػػكل تتكػػػػكف مػػػػف )
دراسػػػة تحمیمیػػػة لمحتػػػكل تحضػػػیر الػػػدركس عمػػػى كفػػػؽ دكرة الػػػتعمـ  المكسػػػكمة "
 ( لدل معممي العمـك لممرحمة االبتدائیة بمحافظة دیالى". 5Eالخماسیة )
اسػػػػتخدمت بطاقػػػػة  تحمیػػػػؿ المحتػػػػكل  المقیػػػػاس الربػػػػاعي ) كبیػػػػرة ،،   

 ِ،  ّ،  ْمتكسطة ، ضعیفة ، منعدمة ( ك قد أخذت القیـ التالیة بالترتیب ) 
( لتمییز درجة تكافر عناصر خطػة الػدرس، كقػد تػـ عػرض البطاقػة  عمػى  ُ، 

مشػػرفي مجمكعػة مػف الخبػراء فػي مجػاؿ التربیػة كعمػـ الػنفس كطرائػؽ التػدریس ك 
( لمتأكػػػد مػػػف صػػػبلحیة ُاالختصػػػاص لمػػػادة العمػػػـك  كمعممػػػي العمػػػكـ، ممحػػػؽ )

الفقرات ، كقد اجمع الخبراء عمى صػبلحیة الفقػرات باسػتثناء فقرتػاف تػـ حػذفيما 
لعدـ مناسبتيما لمصفكؼ الثبلثة االكلى مػف المرحمػة االبتدائیػة ، كمػا تػـ التأكػد 

االداة  كفقػػان لمعادلػػة ىكلسػػتي  مػػف صػػدؽ االداة،        ك حسػػاب ثبػػات تحمیػػؿ
(Holsti ( كذلػػػؾ بػػػیف الباحػػػث كنفسػػػو عبػػػر الػػػزمف ) اذ تػػػـ اعػػػادة التحمیػػػؿ بعػػػد

(، كما ٕٖ.َمركر اسبكعیف (، ككانت نتیجة معامؿ الثبات كفقان ليذا التحمیؿ )
حسب ثبات التحمیؿ بیف معممػیف  اخػریف مػع بعضػيما ،باعتمػاد نفػس المعادلػة 

یػػدؿ عمػػػى اف (، ممػػػا ٖٓ.َت فػػي ىػػػذه الحالػػة یسػػاكم )كتبػػیف اف معامػػؿ الثبػػػا
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( فػػػػػأكثر یمكػػػػػف َٔ.َالثبػػػػػات جیػػػػػد ، اذ اف االداة التػػػػػي یبمػػػػػغ معامػػػػػؿ ثباتيػػػػػا )
كبػػذلؾ اصػػبحت البطاقػػة ،    (Cronlund,1981,125)االعتمػػاد عمیيػػا. 

 (ِجاىزة لمتطبیؽ ، ممحؽ )
 تطبيؽ اجراءات البحث

 سارت اجراءات البحث عمى النحك االتي:
  ( ِٓاختیار عینة البحث مف معممي العمكـ بشكؿ عشػكائي كبكاقػع )تـ

( معممػػػػة ،كبػػػػذلؾ یكػػػػكف عػػػػدد دفػػػػاتر التحضػػػػیر التػػػػي یػػػػتـ  ٖٓمعممػػػػان)ن ك) 
(، طبقت بطاقة المبلحظة   عمى عینة البحث فػي الفصػؿ  ّٖمبلحظتيا )

( ـ كقػػػػػد حصػػػػػمت  َُِٔ – َُِٓالدراسػػػػػي االكؿ مػػػػػف العػػػػػاـ الدراسػػػػػي) 
 –َُ –ِٖفػي  ُْْٕٓعامة لتربیة دیالى بكتابيا المػرقـ مكافقة المدیریة ال

ضػػركرة ارسػػاؿ كػػؿ مدرسػػة ابتدائیػػة  مشػػمكلة بالبحػػث خطػػة ـ عمػػى  َُِٓ
مػػػف دفػػػاتر تػػػدریس یكمیػػػة احػػػدىما لمصػػػؼ الثػػػاني كاالخػػػرل لمصػػػؼ الثالػػػث 

تحضػػیر معممػػي العمػػـك فػػي تمػػؾ المػػدارس ، كقػػد تضػػمنت بطاقػػة المبلحظػػة 
 فقرة. (ِٓبصكرتيا النيائیة عمى )

  اسػػػتعاف الباحػػػث بمشػػػرفي اختصػػػاص مػػػادة العمػػػـك لممرحمػػػة االبتدائیػػػة
 بإجراء بطاقة المبلحظة لقسـ مف المدارس

  تـ تصحیح البطاقػة كفقػان لمفتػاح التصػحیح ، ثػـ رتبػت البیانػات إلجػراء
 التحمیبلت اإلحصائیة المناسبة .

 الكسائؿ االحصائية المستخدمة  
ي لحساب الفركؽ  لمعینات المستقمة ، مقػاییس سیتـ استخداـ االختبار التائ

 النزعة المركزیة ، النسب المئكیة، معادلة ىكلستي، تحمیؿ التبایف االحادم.
 المبحث الرابع

  عرض النتائج  كتفسيرىا كالتكصيات كالمقترحات
 اكالن: عرض النتائج كتفسيرىا
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البحػػث  كبعػػد فیمػػا یمػػي عػػرض لمنتػػائج التػػي تػػـ الحصػػكؿ عمیيػػا باسػػتخداـ اداة 
 الدقػة إجراء المعالجات اإلحصائیة كفقان لفرضیات الدراسة كمتغیراتيا، كلتػكخي

درجة تكافر عناصر خطة الدرس عمى كفؽ دكرة الػتعمـ  تحدید في كالمكضكعیة
 ،  قػػاـ الباحػػث  الخماسػػیة لمعممػػي العمػػـك لمصػػفكؼ الػػثبلث لممرحمػػة االبتدائیػػة 

لبطاقػة تحمیػؿ  البحػث المتاحػة لعینػة خیػاراتلم الفعمیػة الحسػابیة القػیـ بإیجػاد
 الرباعي لیكرت لمقیاس كفقان  المحتكل 

 :یمي كما المدل طكؿ تحدید كتـ
 مدل تقسیـ یصبح كبذلؾ ٕٓ.َ=  ْ÷  ّ، طكؿ الفئة =  ّ=  ُ-ْ

 (ْ)   جدكؿ یشیر كما العینة أفراد إجابات متكسطات
 العینة أفراد إجابات متكسطات مدل(: ْجدكؿ )    

الفئة العددية لممتكسط 
 الحسابي

 التقدير

 منعدمة ٘ٚ.ٔاقؿ مف 
 ضعيفة ٘.ٕاقؿ مف  – ٘ٚ.ٔ
 متكسطة ٕ٘.ٖاقؿ مف  – ٘.ٕ

 كبيرة ٗ -ٕ٘.ٖ
 يػنص الػذم لمتحقػؽ مػف الفرضػية االكلػى كىػي بمثابػة االجابػة عػف السػؤاؿ

مػا مػدل تػكافر عناصػر طریقػة دكرة الػتعمـ الخماسػیة فػي دفتػر تحضػیر   :عمػى
 الدركس لدل معممي العمـك لممرحمة االبتدائیة في محافظة دیالى؟.

 المئكيػة كالنسػب الحسػابية المتكسطات استخراج تـ السؤاؿ ىذا عف لإلجابة
عينة البحث لكؿ عنصر مف عناصر خطة الدرس كمػا فػي جػدكؿ  الستجابات

(٘) 
عينػة البحػث  السػتجابات المئكيػة كالنسػب الحسػابية ( المتكسػطات٘جػدكؿ )

 لكؿ عنصر مف عناصر خطة الدرس
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 عُبصش خطخ انذسط د انًجبل
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 كجٍشح 3.3 كجٍشح 55 3.4 يصبغخ ثصٕسح عهٕكٍخ 1 االْذاف انغهٕكٍخ

يزٕعط 58 3.2 يشرجطخ ثُٕارج انزعهى االعبعٍخ 2

 ح

 كجٍشح 55 3.4 يشرجخ ثشكم يُطمً 3

يزٕعط 62 2.2 رُٕع انٕعبئم انزعهًٍٍخ 4 انٕعبئم انزعهًٍٍخ

 ح

يزٕعط 2.5

 ح

يزٕعط 52 2.3 دذٌثخ ) ثبنُغجخ نهٕعبئم انًغزخذيخ( 5

 ح

يزٕفشح فً ثٍئخ انزهًٍز ) ثبنُغجخ نهٕعبئم  6

 انًُزجخ(

يزٕعط 65 2.6

 ح

 

 

عشض 

انذسط 

عهى ٔفك 

انزعهى دٔسح 

 انخًبعٍخ

يشدهخ 

 االَشغبل

 كجٍشح 3.5 كجٍشح 55 3.5 ركٌٕ يثٍشح االَزجبِ نهزاليٍز  2

 كجٍشح 55 3.5 رذذد يب ٌعشفّ انزهًٍز عٍ انًٕضٕع 5

يشدهخ 

 االعزكشبف

 كجٍشح 3.5 كجٍشح 58 3.6 يشاعبح رغهغم االْذاف عُذ انعشض 5

طشح اعئهخ رذمٍمٍخ إلعبدح رٕجٍّ  18

 اعزمصبءاد انزاليٍز

 كجٍشح 58 3.6

يُخ انزاليٍز انٕلذ نهزفكٍش ثعًك دٍبل  11

 انًشكالد

 كجٍشح 52 3.3

يشدهخ 

 انزفغٍش

اعزخذاو خجشاد انزاليٍز انغبثمخ كأعبط  12

 نزفغٍش انًفبٍْى

 كجٍشح 3.6 كجٍشح 58 3.6

رشجٍع انزاليٍز عهى ششح انًفبٍْى  13

 ٔرعجٍشارٓى انزارٍخٔانزعشٌفبد ثكهًبرٓى 

 كجٍشح 58 3.6

يشدهخ 

 انزٕعع

رشجٍع انزاليٍز عهى رطجٍك انًفبٍْى  14

 ٔانًٓبساد فً يٕالف جذٌذح

يزٕعط 28 2.5

 ح

2.5

5 

يزٕعط

 ح

يزٕعط 22 2.5 رزكٍش انزاليٍز ثبنزفغٍشاد انجذٌهخ 15

 ح

يشدهخ 

 انزمٌٕى

يزٕعط 58 3.2 انغًبح نهزاليٍز ثزمٍٍى رعهًٓى 16

 ح

3.2

6 

 كجٍشح

 كجٍشح 52 3.3 طشح اعئهخ غٍش يذذد االجبثخ  12

 كجٍشح 52 3.3 اٌ ركٌٕ اعئهخ انزمٌٕى يشرجطخ ثبالْذاف 15

 كجٍشح 3.6 كجٍشح 58 3.6 يخزصش 15 انغهك

 58 3.6 شبيم نعُبصش انذسط انشئٍغٍخ 28

 58 3.6 ٌزى ثًشبسكخ انزاليٍز 21

يمزصشح عهى االعئهخ انًٕجٕدح فً كزبة غٍش  22 انٕاججبد

 انزهًٍز

 ضعٍفخ 2 ضعٍفخ 58 2

 58 2 رًًُ انزفكٍش ٔاالثزكبس 23
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رُٕع انًصبدس ٔغٍش يمزصشح عهى انكزبة  24 انًصبدس

 انًذسعً

 يُعذيخ 1 يُعذيخ 25 1

 25 1 يشرجطخ ثًٕضٕع انذسط 25

2.5 انًزٕعط انعبو نجًٍع عُبصش خطخ انذسط نهجطبلخ                   

4 

يزٕعط

 ح

، یتبػیف (ْجػدكؿ ) فػي المتبػع المعیػار عمػى كبنػاء( ٓ)  الجػدكؿ نتػائج مػف
 االتي:

اف ىنػػػػاؾ ضػػػػعؼ فػػػػي تػػػػكافر عناصػػػػر الػػػػدرس فػػػػي مجػػػػاؿ الكاجبػػػػات ، اذ بمػػػػغ 
ميػػتـ فقػػط بمراحػػؿ ( ،ممػػا یشػػیر بػػأف المعمػػـ ِمتكسػػط تػػكافر عناصػػر الػػدرس )

دكرة الػػػتعمـ الخماسػػػیة ككػػػأف خطػػػة الػػػدرس ال تشػػػمؿ غیرىػػػا  كمػػػا یتضػػػح مػػػف 
الجػػػدكؿ انعػػػداـ تػػػكافر عناصػػػر الػػػدرس فػػػي مجػػػاؿ المصػػػادر ، اذ بمػػػغ متكسػػػط 

( كىك یدؿ عمى انعداـ التكافر. كیفسر الباحػث ىػذا االنعػداـ ُعناصر الدرس )
تسػػػيـ فػػػي تطػػػكیر الخطػػػة بعػػػدـ اكتػػػراث المعمػػػـ باعتمػػػاد مصػػػادر غیػػػر الكتػػػاب 

الدراسیة ، كما اف بعض المعممیف لـ یشیركا اطبلقا الى ام مصػدر سػكاء كػاف 
 لممعمـ اـ لمتبلمیذ.
( المتكسػػطات كالنسػػب المئكیػػة كدرجػػة تػػكافر عناصػػر خطػػة ٔكیكضػػح جػػدكؿ )

الدرس المتعمقة بمجاؿ ) عرض الدرس عمى كفػؽ دكرة الػتعمـ الخماسػیة( مرتبػة 
 مراحؿ.تنازلیان كحسب ال

(: المتكسػػطات كالنسػػب المئكیػػة كدرجػػة تػػكافر عناصػػر خطػػة الػػدرس ٔجػػدكؿ )
المتعمقػػة بمجػػاؿ      ) عػػرض الػػدرس عمػػى كفػػؽ دكرة الػػتعمـ الخماسػػیة( مرتبػػة 

 تنازلیان كحسب المراحؿ
 

 انًجبل       

 

 

 د
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 عشض انذسط عهى ٔفك دٔسح انزعهى انخًبعٍخ

يشدهخ 

 االَشغبل

 كجٍشح 3.5 كجٍشح 55 3.5 ركٌٕ يثٍشح االَزجبِ نهزاليٍز  2

 كجٍشح 55 3.5 رذذد يب ٌعشفّ انزهًٍز عٍ انًٕضٕع 5

 كجٍشح 3.5 كجٍشح 58 3.6 يشاعبح رغهغم االْذاف عُذ انعشض 5يشدهخ 
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طشح اعئهخ رذمٍمٍخ إلعبدح رٕجٍّ اعزمصبءاد  18 االعزكشبف

 انزاليٍز

 كجٍشح 58 3.6

يُخ انزاليٍز انٕلذ نهزفكٍش ثعًك دٍبل  11

 انًشكالد

 كجٍشح 52 3.3

يشدهخ 

 انزفغٍش

اعزخذاو خجشاد انزاليٍز انغبثمخ كأعبط  12

 نزفغٍش انًفبٍْى

 كجٍشح 3.6 كجٍشح 58 3.6

انزاليٍز عهى ششح انًفبٍْى ٔانزعشٌفبد رشجٍع  13

 ثكهًبرٓى ٔرعجٍشارٓى انزارٍخ

 كجٍشح 58 3.6

 رزكٍش انزاليٍز ثبنزفغٍشاد انجذٌهخ 14 يشدهخ انزٕعع

  

2.5 22

  

يزٕعط

 ح

يزٕعط 2.55

 ح

رشجٍع انزاليٍز عهى رطجٍك انًفبٍْى ٔانًٓبساد  15

 فً يٕالف جذٌذح

يزٕعط 28 2.5

 ح

 كجٍشح 3.26 كجٍشح 52 3.3 طشح اعئهخ غٍش يذذد االجبثخ 16 انزمٌٕىيشدهخ 

 كجٍشح 52 3.3 اٌ ركٌٕ اعئهخ انزمٌٕى يشرجطخ ثبألْذاف  12

يزٕعط 58 3.2 انغًبح نهزاليٍز ثزمٍٍى رعهًٓى 15

 ح

 كجٍشح 3.48 انًزٕعط انعبو نجًٍع عُبصش عشض انذسط عهى ٔفك دٔسح انزعهى انخًبعٍخ                   

 (ٔیتضح مف الجدكؿ رقـ ) 
أف قیـ المتكسط لعناصر خطة الدرس  لمجاؿ عرض الدرس عمى كفؽ دكرة 

 ( ٖ.ّ – ٖ.ِالتعمـ الخماسیة  تتراكح بیف )
لمجاؿ عرض الدرس عمى كفؽ دكرة المتكسط العاـ لعناصر خطة الدرس  

(، مما یعني تكافر عناصر خطة الدرس  لمجاؿ َْ.ّالتعمـ الخماسیة بمغ ) 
 عرض الدرس عمى كفؽ دكرة التعمـ الخماسیة بشكؿ عاـ كبصكرة كبیرة

( ككاف لعناصر خطة الدرس المتعمقة بمرحمة ٖ.ّأف أعمى متكسط بمغ ) 
 خطة الدرس )االنشغاؿ  (، ك ىذا یدؿ تكافر عناصر 

( ككاف لعناصر خطة الدرس المتعمقة بمرحمة )  ٖ.ِاف ادنى متكسط بمغ ) 
 التكسع ( ، كىذا یدؿ عمى تكافر عناصر خطة الدرس كبشكؿ متكسط

  مرحمة االنشغاؿ
تػكافر عناصػر خطػة الػدرس المتعمقػة بمرحمػة ) االنشػغاؿ ( كبصػكرة كبیػػرة ، اذ 

 (ٖ.ّبمغ  متكسط تكافر ىذا المجاؿ   ) 
 مرحمة االستكشاؼ
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تكافر عناصر خطة الدرس المتعمقة بمرحمة ) االستكشاؼ (، اذ بمػ  متكسػط 
 (٘.ٖتكافر ىذا المجاؿ  ) 

 مرحمة التفسير
تػػكافر عناصػػر خطػػة الػػدرس المتعمقػػة بمرحمػػة ) التفسػػیر ( كبصػػكرة كبیػػرة ، اذ 

 بمغ متكسط تكافر
 (ٔ.ّىذا المجاؿ ) 
 مرحمة التكسع

تكافر عناصر خطة الدرس المتعمقػة بمرحمػة ) التكسػع ( كبصػكرة متكسػطة، 
(،ك ىػك يمثػؿ أدنػى متكسػط. فػػي  ٘ٛ.ٕاذ بمػ  متكسػط تػكافر ىػذا المجػػاؿ )

 مراحؿ عرض الدرس عمى كفؽ دكرة التعمـ الخماسية 
 مرحمة التقكيـ

غ تكافر عناصر خطة الػدرس المتعمقػة بمرحمػة )التقػكیـ ( كبصػكرة كبیػرة ، اذ بمػ
 ( ِٔ.ّمتكسط تكافر ىذا المجاؿ )

( یشیر الى تكافر عناصر الدرس عمى كفؽ دكرة ٔكبصكرة عامة فأف جدكؿ ) 
التعمـ الخماسیة كفي جمیع مراحميػا كبصػكرة كبیػرة باسػتثناء مرحمػة التكسػع فقػد 
كاف تكافر عناصر الدرس بصكرة متكسطة ، كیعزك الباحث تحسف المعمـ  في 

دكرة الػتعمـ الخماسػیة الػى الػدكرات التدریبیػة التػي اقاميػا اداء الخطة عمػى كفػؽ 
قسػػـ االعػػداد كالتػػدریب فػػي المدیریػػة العامػػة لتربیػػة دیػػالى لجمیػػع معممػػك العمػػـك 
لمصػػػػفكؼ الػػػػثبلث االكلػػػػى فػػػػي المرحمػػػػة االبتدائیػػػػة كالػػػػى دكر مشػػػػرفي العمػػػػـك 
ف كمتػػابعتيـ ، فضػػبل عػػف تػػكافر ادلػػة المعمػػـ التػػي تتضػػمف معمكمػػات كافیػػة عػػ

طریقػػة تنفیػػذ الػػدرس فػػي داخػػؿ الصػػؼ بطریقػػة دكرة الػػتعمـ الخماسػػیة ، كیعػػزك 
في مرحمة التكسع كىي مرحمػة الباحث تكافر عناصر الدرس بصكرة متكسػطة 

االثراء التي تتطمب تػكافر مسػتمزمات متنكعػة كمصػادر يسػتعيف بيػا التالميػذ  
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منيػة التػي تػـ إعػداد كالمعمـ كالتي تفتقر الييا البيئة الصفية ضمف الفتػرة الز 
 البحث فييا.

إحصػائیة  داللػة ذات فػركؽ تكجػد الكلمتحقػؽ مػف الفرضػیة الثانیػة التػي تػنص )
فػي تػكافر تحضػیر الػدركس لػدل معممػي العمػـك لممرحمػة   (َٓ.َعند مسػتكل )

لسنكات الخبرة( ، فقد استخدـ الباحث االختبػار االبتدائیة بمحافظة دیالى تبعػان 
مسػتقمتيف غيػر متسػاكيتيف لمتعػرؼ عمػى مػدل االخػتالؼ فػي التائي لعينتػيف 

تػػكفر عناصػػر خطػػة الػػدرس الالزمػػة فػػي تحضػػير المعممػػيف بػػاختالؼ الخبػػرة 
 (.ٚالتدريسية، كما في جدكؿ )

نتائج اختبػار )ت( لممقارنػة بىػٍیف مػدل تػكافر عناصػر خطػة الػدرس (: ٕجدكؿ )
لسػػػنكات البتدائیػػػة تبعػػػا لػػػدل معممػػػي العمػػػـك لمصػػػفكؼ الثبلثػػػة االكلػػػى لممرحمػػػة ا

 الخبرة
انًتىصط  انؼذد صُىاث انخبشة

 انحضببٍ
االَحشاف 
 انًؼُبسٌ

ث 
 انًحضىبت

ث 
 انجذونُت

يضتىي 
 انذالنت

 4749 6 47795 47.7 5.78 84 صُت 59الم يٍ 

 57.7 5.797 87 صُت 59اكثش يٍ 

التائیػػػة ، اذ اف القیمػػػة  َٓ.َأف قیمػػػة " ت" غیػػػر دالػػػو إحصػػػائیا عنػػػد مسػػػتكل 
(  ك ىػذا یعنػي أف ِ( اصػغر مػف القیمػة التائیػة الجدكلیػة )ُّٓ.َالمحسكبة )

معممػػػي العمػػػكـ لمصػػػفكؼ الثبلثػػػة االكلػػػى ال تختمػػػؼ تحضػػػیراتيـ تبعػػػان لسػػػنكات 
الخبرة، أم أف الخبرة التدریسػیة ال تضػیؼ شػیئا فیمػا یتعمػؽ بمسػتكل التحضػیر 

اسػػة بمػػا تكصػػمت الیػػو دراسػػة الیػػكمي لمػػدركس، كبػػذلؾ ال تتفػػؽ نتیجػػة ىػػذه الدر 
(، كقد یككف السبب اف اعداد الخطة التدریسػیة عمػى كفػؽ دكرة َُِّعصاـ )

التعمـ الخماسیة یيعد حالة جدیدة عمى المعمـ سكاء كاف حدیث العيد بالتعمیـ اـ 
 صاحب خدمة طكیمة .

ال تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائیة كلمتحقػػؽ مػػف الفرضػػیة الثالثػػة التػػي تػػنص )
(  فػي تػكافر تحضػیر الػدركس لػدل معممػي العمػـك لممرحمػة َٓ.َمسػتكل )عند 
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تػـ تطبیػؽ اختبػار )ت( لعینتػیف االبتدائیة بمحافظة دیالى تبعان لممؤىؿ التربػكم، 
 (.ٖمستقمتیف غیر متساكیتیف حیث كانت النتائج كما یكضحيا الجدكؿ) 

صر خطة الدرس ( : نتائج اختبار )ت( لممقارنة بىٍیف مدل تكافر عناٖجدكؿ ) 
لػػػدل معممػػػي العمػػػـك لمصػػػفكؼ الثبلثػػػة االكلػػػى لممرحمػػػة االبتدائیػػػة تبعػػػا لممؤىػػػؿ 

 التربكم
انًؤهلللللللللللللللللللم 

 انتشبىٌ
االَحلللللللللللللللللشاف  انًتىصط انؼذد

 انًؼُبسٌ
ث 

 انًحضىبت
ث 

 انجذونُت
يضللللللللللللتىي 

 انذالنت

 4749 6 47.0 :576 5.786 99 دبهىو

 47.9 5.7:8 60 بكبنىسَىس  

(  ُٖ( كدرجة حریة ) َٓ.َالجد كلیة عند مستكم داللة ) بالرجكع إلي )ت( 
( كىي قیمة  ٖٕ.َ( كحیث ًإف )ت( المحسكبة تساكم )ِنجد أنيا تساكم  ) 

أصغر مف )ت( الجد كلیة ام نقبؿ الفرض الصفرم، كىذا یعني ال تكجد 
( لدل معممي العمـك  َٓ.َفركؽ ذات داللة إحصائیة عند مستكم         ) 

ثبلثة االكلى بالمرحمة االبتدائیة  في محافظة دیالى تعزم إلي لمصفكؼ ال
المؤىؿ التربكم، كقد یككف سبب ذلؾ اف المعممیف باختبلؼ شياداتيـ قد 
خضعكا الى نفس الدكرات كذات المدربیف كبذلؾ فقد حصمكا عمى نفس 
المعمكمات التي تمكنيـ مف تقدیـ الدرس عمى كفؽ دكرة التعمـ الخماسیة كألف 

لجمیع یيدؼ الى تحقیؽ االفضؿ في داخؿ الصؼ الدراسي فمـ یظير لممؤىؿ ا
 تأثیر ذك داللة احصائیة.

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائیة كلمتحقؽ مف الفرضیة الرابعة التي تنص )
(  في تكافر تحضیر الدركس لدل معممي العمكـ لممرحمة َٓ.َعند مستكل )

تـ تطبیؽ اختبار )ت( لعینتیف غیر الجنس، االبتدائیة بمحافظة دیالى تبعان لمت
 (.ٗمستقمتیف غیر متساكیتیف حیث كانت النتائج كما یكضحيا الجدكؿ) 
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( : نتائج اختبار )ت( لممقارنة بىٍیف مدل تكافر عناصر خطة الدرس ٗجدكؿ ) 
لدل معممي العمكـ لمصفكؼ الثبلثة االكلى لممرحمة االبتدائیة تبعا لمتغیر 

 الجنس
االَحلللللللشاف  انًتىصط نؼذدا انجُش

 انًؼُبسٌ
ث  ث انًحضىبت

 انجذونُت
يضلللللللتىي 

 انذالنت

 4749 6 :475 47.5 :5.77 69 ركىس

 .577 5.785 90 اَبث

(  ُٖ( كدرجػة حریػة ) َٓ.َلرجكع إلي )ت( الجد كلیة عند مستكم داللة ) با
 ( كىػي قیمػة ُٔ.َ( كحیػث ًإف )ت( المحسػكبة تسػاكم )ِنجد أنيا تسػاكم  ) 

أصػػػغر مػػػف )ت( الجػػػد كلیػػػة ام نقبػػػؿ الفػػػرض الصػػػفرم، كىػػػذا یعنػػػي ال تكجػػػد 
( لػدل معممػي العمػـك  َٓ.َفركؽ ذات داللة إحصائیة عند مسػتكم         ) 

لمصػػػفكؼ الثبلثػػػة االكلػػػى بالمرحمػػػة االبتدائیػػػة  فػػػي محافظػػػة دیػػػالى تعػػػزم إلػػػي 
سػػة عصػػاـ الجػػنس ) ذكػػكر ، انػػاث(، كتتفػػؽ ىػػذه النتیجػػة بمػػا تكصػػمت الیػػو درا

( ، كیعزك الباحث ىذه النتیجة الى اف كؿ المعممیف ) الذككر كاالناث( َُِّ)
قد اشترككا في الدكرات التدریبیة التي تيدؼ الػى تزكیػد المتػدربیف بالكیفیػة التػي 

 ینفذكف فیيا الدرس حسب دكرة التعمـ الخماسیة.
 ثانيان: التكصيات كالمقترحات

 التكصيات 
 سة یكصي الباحث باالتيبناء عمى نتائج الدرا

تدریب معممي العمكـ أثناء الخدمة عمى أسػالیب ك أسػس التخطػیط  -ُ
 الجید لتدریس العمـك عمى كفؽ دكرة التعمـ الخماسیة.

ضػػػركرة اىتمػػػاـ مػػػدراء المػػػدارس بػػػدفتر تحضػػػیر الػػػدركس الیكمیػػػة  -ِ
 لمعممي العمكـ .

ضػػركرة اىتمػػاـ مشػػرفي العمػػكـ بػػدفتر تحضػػیر الػػدركس الیكمیػػة ك  -ّ
 إعطائو كزننا أكبر ضمف بطاقة تقكیـ األداء الكظیفي لممعمـ.

 المقترحات 
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 يقترح الباحث االتي:
 
إجػػػػراء دراسػػػػة لمتعػػػػرؼ عمػػػػى العبلقػػػػة بػػػػیف مسػػػػتكل تحضػػػػیر معمػػػػـ  -1

 العمـك ك تحصیؿ طبلبو في المادة.
القیػػػاـ بدراسػػػة لتحمیػػػؿ تحاضػػػیر معممػػػي العمػػػـك لمصػػػفكؼ الثبلثػػػة  -ِ

 ائیة.االخیرة في المرحمة االبتد
 المصادر

تككيف المعمميف مف اإلعداد إلػى التػدريب، (. ََِٓاألحمد ، خالد طو ) -ُ
 دار الكتاب الجامعي، العیف

اسػتراتيجيات حديثػة فػي طرائػؽ ( . ُٗٗٗابك جبللػة ، صػبحي حمػداف ) -ِ
 ـ ، مكتبة الفبلح ، سمطنة عماف.تدريس العمك

مدارس تدريس العمـك في ال( . ََِْتركبرج ، كبایبي، كجانیت ) -ٖ
جماؿ الديف ، كعبد المنعـ احمد ، كنادر ، ترجمة محمد الثانكية

 السنيكرم ، كحسف حامد. دار الكتاب الجامعي ، العيف
، المدیریػة العامػة  ٓ، ط (. تدريس العمـكََِّالحيصیف، عبدا عمي ) -ْ

 لممطبكعات ، كزارة االعبلـ ، الریاض.
ة كسػتراتيجيات تػدريس (. النظريػة البنائيػََِٕزیتكف، عػایش محمػكد ) -ٓ

 ، دار الشركؽ ، عماف.ُ،طالعمـك 
أساسيات التدريس ك (، ََِٔعبدالسبلـ، عبدالسبلـ مصطفى)  -ٔ

 ، اإلسكندریة، دار الجامعة الجدیدة.التطكير الميني لممعمـ
طرؽ تدريس ( . ََُِعریفج ، سامي سمطي ، كنایؼ احمد سمماف ) -ٕ

 ،دار صفاء ، عماف الرياضيات كالعمـك
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(. عناصر الدرس في الخطط التدریسیة َُِّعبد العزیز محمد )عصاـ  -ٖ
الیكمیة لدل مدرسي الفیزیاء كاخطائيـ الشائعة في صیاغة االىداؼ 

 (، العراؽَٔالسمككیة ، مجمة دیالى لمبحكث االنسانیة ، العدد )
(. اتجاىات كتطبیقات حدیثة في المناىج َُُِعمي، محمد السید ) -ٗ

 المسیرة ، عماف. كطرؽ التدریس، طذ ، دار
(. ستراتيجيات التعمـ كالتعميـ المعرفية ، ٖٕٔٓقطامي ، يكسؼ ) -ٓٔ

 ، دار المسيرة ، عماف ٔط
، دار الفكر  ُ،ط ميارات التدريس الفعاؿ( ََِْقطامي ، نایفة )  -ُُ

 ، عماف
مػػدل تمثيػػؿ أىػػداؼ تػػدريس العمػػـك ( ََِٕالكنػػدرم ، عمػػي حبیػػب)  -ُِ

، المجمػة التربكیػة بدكلػة الككيػت في دفاترتحضير الدركس لمعممي العمػـك
 الككیت، الككیت

مناىج البحث ( . ََُِالمنیزؿ عبدا فبلح ،كعدناف یكسؼ العتكـ ) -ُّ
 ، اثراء لمنشر كالتكزیع ، االردف في العمـك التربكية كالنفسية

. المػدخؿ ( ُٗٗٗالنجدم ،احمد ، كعمي راشػد ، كمنػى عبػد اليػادم ) -ُْ
 عربي ، القاىرة.،دار الفكر ال في تدريس العمـك

19-Gronlund , normon (1965), Meacasurment  and 

evaluation in teaching, macmillanco, Newyork 

20-Yildirim, A. (2003) . Instructional Planning In 

Centralized  School System : Lessons Of Study 

Among Primary School Teachers In Turkey. 

International Review Of Education , 49(5),525-543 

www.google.com/search  -21  

 ( ُممحؽ) 
 الخبراء الذیف استعاف بيـ الباحث في أعداد االستبانة

 يكبٌ انعًم االخزصبص انهمت انعهًً االعى  د

http://www.google.com/search
http://www.google.com/search
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ٔرٕجٍاااااااّ  اسشااااااابد اعزبر د. نٍث كشٌى دًذ انغبيشائً ا

 رشثٕي

كهٍااااااخ انزشثٍااااااخ  –جبيعااااااخ دٌاااااابنى 

 االعبعٍخ

كهٍااااااخ انزشثٍااااااخ  –جبيعااااااخ دٌاااااابنى  ط. د سٌبضٍبد اعزبر د. فبئك فبضم انغبيشائً 2

 االعبعٍخ

اثاااٍ –كهٍاااخ انزشثٍاااخ  -جبيعاااخ ثغاااذاد ط. د فٍضٌبء اعزبر د. يبجذح اثشاٍْى انجبٔي 3

 انٍٓثى

 ثعمٕثخ -يعٓذ إعذاد انًعهًبد رشثٕيعهى َفظ  اعزبر يغبعذ د. خُغبء عجذانشصاق 4

 دٌبنى-انكهٍخ انزشثٌٕخ انًفزٕدخ  ط. د فٍضٌبء اعزبر يغبعذ د. عجذ انشصاق عٍبدح انهٍٓجً 5

اسشااااااابد ٔرٕجٍاااااااّ  اعزبر يغبعذ د. عجذ انكشٌى يذًٕد انطبئً 6

 رشثٕي

 ثعمٕثخ -يعٓذ إعذاد انًعهًٍٍ

 ثعمٕثخ -يعٓذ إعذاد انًعهًٍٍ د فٍضٌبءط.  اعزبر يغبعذ د. عصبو عجذ انعضٌض انًعًٕسي 2

 كهٍخ انزشثٍخ -انجبيعخ انًغزُصشٌخ ط. د سٌبضٍبد اعزبر يغبعذ د. عًبس ْبدي انجُبثً 5

كهٍااااااخ انزشثٍااااااخ  –جبيعااااااخ دٌاااااابنى  ط. د كًٍٍبء اعزبر يغبعذ د. فبنخ عجذ انذغٍ انطبئً 

 االعبعٍخ

كهٍااااااخ انزشثٍااااااخ  –جبيعااااااخ دٌاااااابنى  ط. د كًٍٍبء اعزبر يغبعذ د. يُزس يجذس انعجبعً 5

 االعبعٍخ

 صالح انذٌٍ -يعٓذ إعذاد انًعهًٍٍ ط. د فٍضٌبء اعزبر يغبعذ د. َصٍف جبعى انخضسجً 5

 ثعمٕثخ -يعٓذ إعذاد انًعهًٍٍ ط. د كًٍٍبء اعزبر يغبعذ د. ٌٕعف ادًذ انجٕساًَ 18

انزشثٍااااااخ  كهٍااااااخ –جبيعااااااخ دٌاااااابنى  ط. د فٍضٌبء يذسط د. رٕفٍك لذٔسي انضثٍذي 11

 االعبعٍخ

 انجصشح -جبيعخ انكُٕص االْهٍخ  ط. د سٌبضٍبد يذسط د. عُذط عضٌض فبسط 12

يشاااااااااااااااااشف  عذَبٌ عجذ انمبدس انشثٍعً 13

 اخزصبص

 انًذٌشٌخ انعبيخ نزشثٍخ دٌبنى فٍضٌبء

 انًذٌشٌخ انعبيخ نزشثٍخ دٌبنى عهٕو دٍبح يششف عهٕو صالح يذًذ 14

 
 أداة الدراسة :

بطاقة تحميؿ  محتكل تحضير الدركس لدل معممي العمـك لمصفكؼ الثالثة  
 االكلى بالمرحمة االبتدائية في محافظة ديالى

 یرجى مؤل المعمكمات االتیة:
معمـ رقـ )   (                                       تاریخ المباشرة في 

 التعمیـ:
 الجنس:         المؤىؿ التربكم ) الشيادة(:               

 دسجخ رٕفش عُبصش انذسط عُبصش خطخ انذسط د انًجبل
 يُعذيخ ضعٍفخ يزٕعطخ كجٍشح

     يصبغخ ثصٕسح سهٕكٍخ 1 االْذاف انسهٕكٍخ
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     يشرجطخ ثُٕارج انزعهى االسبسٍخ 2

     يشرجخ ثشكم يُطمً 3

     رُٕع انٕسبئم انزعهًٍٍخ 4 انٕسبئم انزعهًٍٍخ

     ) ثبنُسجخ نهٕسبئم انًسزخذيخ( دذٌثخ 5

يزٕفشح فً ثٍئخ انزهًٍز ) ثبنُسجخ نهٕسبئم  6

 انًُزجخ(

    

 

 

عشض 

انذسط 

عهى ٔفك 

دٔسح 

انزعهى 

 انخًبعٍخ

يشدهخ 

 االَشغبل

     ركٌٕ يثٍشح االَزجبِ نهزاليٍز  7

     رذذد يب ٌعشفّ انزهًٍز عٍ انًٕضٕع 5

يشدهخ 

االعزكشب

 ف

     رسهسم االْذاف عُذ انعشضيشاعبح  1

طشح اعئهخ رذمٍمٍخ إلعبدح رٕجٍّ اعزمصبءاد  14

 انزاليٍز

    

يُخ انزاليٍز انٕلذ نهزفكٍش ثعًك دٍبل  11

 انًشكالد

    

يشدهخ 

 انزفغٍش

اعزخذاو خجشاد انزاليٍز انغبثمخ كأعبط  12

 نزفغٍش انًفبٍْى

    

انًفبٍْى ٔانزعشٌفبد رشجٍع انزاليٍز عهى ششح  13

 ثكهًبرٓى ٔرعجٍشارٓى انزارٍخ

    

يشدهخ 

 انزٕعع

رشجٍع انزاليٍز عهى رطجٍك انًفبٍْى ٔانًٓبساد  14

 فً يٕالف جذٌذح

    

     رزكٍش انزاليٍز ثبنزفسٍشاد انجذٌهخ 15

يشدهخ 

 انزمٌٕى

     انسًبح نهزاليٍز ثزمٍٍى رعهًٓى 16

     االجبثخطشح اسئهخ غٍش يذذد   17

     اٌ ركٌٕ اسئهخ انزمٌٕى يشرجطخ ثبألْذاف 15

     يخزصش 11 انغهك

     شبيم نعُبصش انذسس انشئٍسٍخ 24

     ٌزى ثًشبسكخ انزاليٍز 21

غٍش يمزصشح عهى االسئهخ انًٕجٕدح فً كزبة  22 انٕاججبد

 انزهًٍز

    

     رًًُ انزفكٍش ٔاالثزكبس 23

رُٕع انًصبدس ٔغٍش يمزصشح عهى انكزبة  24 انًصبدس

 انًذسسً

    

     يشرجطخ ثًٕضٕع انذسس 25
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Central Preparatory School for Boys - Baquba 

Research Summary 

The study aimed to identify the following: 

 •Availability of elements of the five-cycle learning method 

in teaching lessons to primary science teachers in Diyala 

Governorate. 

 •How different the preparation of lessons for science 

teachers varies according to experience. 

 •How different the preparation of lessons for teachers of 

science according to the educational qualification. 

 •The extent to which the preparation of lessons for science 

teachers varies by sex. 

The researcher used the descriptive method according to 

the method of content analysis. The analysis card for 

preparing the science lesson as a study tool consisted of 

(25) paragraphs. The sample was randomized to (83) 

teachers and science teachers from (63) primary schools. . 

The number of valid candidates for analysis (83) in 

preparation. 

The study concluded that: 

1- In general, the elements of the lesson plan are available 

according to the five-year learning cycle among the science 

teachers for the first three grades in the primary stage. 

2 - There are no statistically significant differences at the 

level of 0.05 between the average score of science teachers 

for the first three grades of the primary stage in the 

availability of elements of the lesson plan according to the 

years of experience and educational qualification and 

gender 

The researcher recommended the need for the attention of 

science supervisors to prepare daily lessons and give 

greater weight within the card to assess the performance of 

the teacher, and proposed to undertake a study to analyze 

the induction of science teachers for the last three grades of 
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the primary stage, and there are other recommendations and 

suggestions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كية في تعزيز ركح المكاطنة لدل تالمذة الصؼ الخامس استثمار السيرة النب
 االبتدائي

 عمكاف د.ازىار أ.ـ.                           بشرل حسف .أ.ـ.د
 ابف رشد –جامعة بغداد / كمية التربية لمعمـك االنسانية 

 ممخص البحث 
ىدؼ ىذا البحث تعزیز ركح المكاطنة لتبلمیذ الصؼ الخامس االبتدائي 

النبكیة ك خصائصيا اضافو الى ابراز دكر  التعرؼ الى مفيكـ السیرةكذلؾ 
السیرة النبكیة في تعزیز ركح المكاطنة كضركرة استثمارىا في المجاؿ التربكم                                   

كذلؾ ابراز كیفیو االستفاده مف  السیر النبكیة في  كقتنا الحالي كعكس اثارىا 
شكؿ خاص كالطمبة بشكؿ عاـ. كقد استخدمت الباحثو منيج عمى التبلمیذ ب

 الكصؼ في ىذا البحث ككاف مف اىـ نتائج ىذه الدراسو:   
ابراز اىمیو االستفادة مف السیرة المعظمة لمرسكؿ االكـر في بناء  -ُ

شخصیو التبلمیذ باعتبارىـ رجاؿ المستقبؿ كتماشیا مع متطمبات 
 العصر الحدیث 
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في حمایو المجتمع مف االتحدیات كالمخاطر  دكر السیرة المطيرة -ِ
التي یكاجييا  الطالب خصكصا في كقتنا الحالي كتكجیيو الكجيو 

 الصحیحو نحك البناء 
ابراز مقكمات تربكیو ميمو لمفكر التربكم االسبلمي  متمثبل في  -ّ

 سیرة الرسكؿ االكـر
اىمیو تكجیو طاقات االنساف كاالستفاده منيا مف كجيو نظر الفكر  -ْ

 التربكم االسبلمي
تقكیـ الطالبة لذاتيـ لما ليذا االمر مف اىمیو في متابعو الطمبة  -ٓ

 لمتطكر شخصیتيـ كتكجیييـ االتجاه الصحیح بشكؿ مستمر 
 كاىـ تكصیات ىذا البحث ىي :

ضركره لفت انظار التربكییف متمثمییف بالمعممیف كالمعممات بتكجیو  -ُ
 سیرة النبكیة  الطمبةنحك التربیو الذاتیو عمى اساس ال

ضركره اىتماـ التربكییف بالجانب الركحي كاالخبلقي لمطمبة مف جيو  -ِ
كالمعممیف مف جيو اخرل كعدـ االقتصار في العنایو عمى الجانب 

 االكادیمي كالميني فقط 
تكجیو االسره الى غرس التربیو الذاتیو مستميمیف السیرة النبكیةالمطيرة  -ّ

 لدل ابنائيا 
سائؿ التقنیو المعاصره كخصكصا االعبلـ التربكم ضركره استثمار الك  -ْ

 لتكجیو عنایو الطمبةباىمیو تنمیة ركح المكاطنة
ضركره اف تشمؿ التربیو الذاتیو الجنسیف الطبلب ك الطالبات ك اف تأخذ  -ٓ

 جانب ميما مف حیاتيـ 
 الفصؿ االكؿ

 : مشكمو البحث
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كمیزه فضؿ ا سبحانو كتعالى االنساف عمى كؿ كؿ مخمكقاتو 
بخصائص استحؽ بيا ذلؾ فقاؿ تعالى: )لقد خمقنا االنساف في احسف تقكیـ ( 

( كىذه الخصائص كالممیزات التي حبا ا بيا االنساف دكنا عف كؿ ْ)التیف :
المخمكقات تظير كاضحو في قكؿ البارم عزكجؿ : )كاذ قاؿ ربؾ لممبلئكو 

و كنفخت فیو مف اني خالؽ بشر مف صمصاؿ مف حمأ مسنكف . فاذا سكیت
( كیتضح ذلؾ ایضا في قكلو ِٗ-ِٖركحي فقعكا لو ساجدیف .()الحجر:

تعالى :)لقد كرمنا بني آدـ كحممناىـ في البر كالبحر كرزقناىـ مف الطیبات 
( مف ذلؾ یتضح اف َٕ)االسراء: كفضمناىـ عمى كثیر ممف خمقنا تفضیبل(

فیيا مف مخمكقات حیث االنساف ىكالمركز الذم ترتكز عمیو الحیاة بكؿ ما 
اختار ا االنساف مكضع لمرساالت السماكیو ك جعمو الداعي لبلصبلح في 
كؿ االزمنو كذلؾ حاز االنساف عمى اىتماـ الفبلسفو كالمفكریف خبلؿ المسیره 
الطكیمو لمبشریو كحیث یعتبر القرآف الكریـ المصدر الرئیسي االكؿ لتربیو 

تمسؾ بالقیـ االسبلمیو ك خصكصا القیـ االنساف المسمـ كالذم یرشده لم
االخبلقیو منيا كتكجیو االنساف لیكجو حیاتو كحیاة مجتمعو الكجيو الصحیحو 
كقد حفظت ىذه المنظكمو الخمقیو االمو االسبلمیو مف االنحبلؿ الخمقي الذم 
تمر بو المجتمعات كالحضارات المتقدمو ,اذ یظير انحدار القیـ االخبلقیو 

كالجرائـ بانكاعيا ,كغیرىا مف  في فقداف الركابط االسریو , كاضحا متجسدا
 صكر التأـز الخمقي كالنفسي ,كیسرم ىنذا الكباء الى ببلدنا العربیو االسبلمیو.

 (ُٕ:ََِٕ)فيد,
كلیس خافیا عمى الجمیع انو یمر العالـ االسبلمي الیكـ بازمو خطیره 

امد طكیؿ مف سبات  في جمیع نكاحي المجتمع ,فامو االسبلـ تستیقظ بعد
عمیؽ كتنظر حكليا فتجد امـ العالـ قد سبقتيا في میادیف عدیده ,كىي مازالت 
تحاكؿ اف تتممس ىكیتيا كتكشؼ عف ذاتيا كتتعرؼ الطریؽ الذم یضمف 

( مف معالـ التحدیات التي ٓحمایة ابنائيا مف التحدیات .)عثماف ,د ت ,
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ىا كاستئصاؿ ىكیتيا ,كاخطر ىذه تكاجو االمو االسبلمیو محاكلو اقتبلع جذكر 
التحدیات ىي استيداؼ ثقافتيا االسبلمیو ك االنحراؼ بالتربیو ك التعمیـ نحك 
الجمكد كالضیاع ,الف ضیاع التربیو كالتعمیـ ىك بتالي ضیاع لسماة االمو 
,كمبلمحيا التي رسميا االسبلـ عمى نحك متكامؿ في جمیع جكانبيا .)ناصر 

اف مف اخطر الظكاىر التي یكاجييا االسبلـ الیكمؾ ( ك یعتقد ُْٗ:ُٔٗٗ,
ىي ظاىره االاستبلب الحضارم ,كمحاكلية محك اليكیو االسبلمیو كالتراث 
الذم حافظ عمیو االسبلمیو طكاؿ القركف السابقو ,كثقافتو االسبلمیو بكؿ 
مقكماتيا المادیو كالمعنكیو كتدمیر العقیدة االسبلمیة كاقتبلع االجیاؿ مف 

( كنتیجو تعرض ُٔد.ت: ىا كاذابتيا في المجتمع المادم . )الجندم ,جذكر 
االمة االسبلمیو الى سیطرة االجنبي كىیمنة الطغیاف اذ شيدت مككنات االمة 
كعمقيا الحضارم حاالت مف المد كالجزر عمى الحركو كالمقاكمو تبعا لطبیعة 

يا كابعادىا عف اليجمات العدكانیو التي لـ تتكقؼ , كالمستيدفو تقكیض بنیت
اسالیبيا في التربیو كالتعمیـ مف خبلؿ اسالیب ىجینو في التربیو كالتعمیـ تحكؿ 

( مف ْٔ:ََُِبیف االجیاؿ كمنابتيا كجذكرىا الثقافیو كالحضاریو .)الذیقاني ,
ىذا فاف كجيا مشرقا مف كجكه المعرفو ظؿ غائبا خبلؿ حقب االحتبل في 

شأنو اف یحجب جزءا اساسیا مف ابداعنا  فكرنا العممي ك الثقافي كىذا مف
الفكرم ك مف اسيامنا الحضارم عف اجیالنا فینشئكف عمى جيؿ ماضیيـ 
معتقدیف اف المعرفو الغممیو كالفكریو , انما بدأت مع الحضاره االكربیة , ىذا 
مف ناحیو , كمف ناحیو اخرل فاف االكربیف تآمرك عمى حضارات العالـ في 

لسمط ك االىماؿ كبالتحریؼ كالتزكیر مف ناحیة اخرل ,لیردك آسیا ك افریقیا با
( ككاف ٓ:ُٕٖٗنسب الحضاره كالتقدـ الى الیكناف ك الركماف .)صابر ,

اليدؼ غیر المعمف ألعداء االسبلـ تجرید الناشئو المسممیف مف عقیدتيـ كقد 
نجحت في ذلؾ الى حد ما في ابعادىـ عف مبادئ دیننيـ فانتزعت منيـ تمؾ 

ركح الكثابو التي تسحؽ الطغیاف فقضت عمى قیميـ كمثميـ كاصالتيـ ال
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فأصبح كثیر منيـ كما یریدكف منقادیف لمغرائز كمعرضیف عف الحؽ 
( . بؿ اف عممیو التقكیـ التقمیدم لتراثنا ليذا ِِ-ِّ: ََِٔ.)القریشي ,

العصر قد حصمت تحت كطأة )عقدة محاكاة الغرب ( التي بشر بيا 
ممف ارتبطك بدكائر االستعمار ك مصالحيو ,ك قامت عمى  االمستبشركف

نظریو االستبداد الثقافي التي ال یقرىا التراث العربي بؿ یرفظيا الف عقدة 
محاكاة الغرب عند المصابیف بيا كانت كلیدة فكر اكربي ال یؤمف اال بالقير 

جياتو ال كالسیادة كالتمحكر حكؿ الذات عرقیا كثقافیا اف الفكر الغربي بكؿ تك 
یؤمف اال بالقير كالسیادة ال یفيـ التبادؿ الثقافي عمى اساس الحریو مف االخذ 
ك العطاء كالمساكاة ك االعتراؼ بالمنجزات بیف حمقات الحضارة االسبلمیة ,بؿ 
كؿ ادعاءاتيـ افتراء ك خیر دلیؿ عمى ذلؾ ىك )صراع الحضارات( بؿ ىي 

ك الغاء اليكیو الذاتیو المستقمو  دعكة الى االستبلب الحضارم ك الثقافي ,
لؤلمـ كالشعكب ,بؿ ىك اغتیاؿ ثقافي لآلخر كالسیما الفكر العربي االسبلمي 

 ( ٔ:ُٓٗٗالذم یتكجسكف مف صحكتو خیفة .)فيد,
ىناؾ عممیو اقصاء تعسفي لدكر الثقافو السبلمیو في التاریخ الثقافي 

كا باف المسممیف كانكا العالمي ,كاذ ماؿ بعض المستشرقیف الى االنصاؼ صرح
حمقو كصؿ بیف الیكناف ك اكربا ,ك ىـ یجعمكف حمقو الكصؿ ىذه مؤقتو 

 (ِٓ:ُٕٖٗاستغنت عنيا اكربا سریعا لمعكدة الى االصكؿ الیكنانیو .)الجابرم,
  

كمما یزید المشكمو كضكحا )اف التربیة االسبلمیة بمختمؼ جكانبيا , 
عمى االقؿ كانت مكضع عنایو كانت مكضع اغفاؿ منا كمف غیرنا , اك 
( . معنى ذلؾ اف غیاب َُ:ُٕٗٗمحدكدة التمیؽ بيا كالتمیؽ بنا (. )النكرم ,

فمسفة كاضحة لمتربیة في المجتمع االسبلمي یعد سببا في استمرار حالة 
التخمؼ في المجاالت المادیة التقنیة كالعممیة, كشیكع الكثیر مف الظكاىر 

ام اف كضكح مثؿ ىذه الفمسفة كحضكرىا مف  السمبیة في اكساط المجتمع ,
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شأنو اف یجنب االمة التبعیة التي كقعت فیيا , كالمخاطر المترتبة عمیيا 
كیمكنيا مف المكاجية الكاعیة كالمدركة لمغزكا الفكرم كاليیمنة القادمة مف كراء 

 ٕٗ-:ََُِحدكد األمة تحت مسمیات العممیة كالتقدمیة كالمكضة )الذیفاني ,
- ٕٖ ) 

في االسبلـ تربیة كمبادئ یمكف اف تدرس كیسمط عمیيا الضكء مف اجؿ 
األفادة منيا ككما درست التربیة األغریقیة ك الیكنانیة كالركمانیة كالمسیحیة في 
العصكر الكسطى في مدارسنا كجمعاتنا فاألحرل بنا اذا اردنا اف نبحث عف 

اثنا )عبد الغني عبكد تربیة طبلبنا فأننا یجب اف نبحث عنيا في دیننا كتر 
,ُٕٗٗ :َُ ) 

اف ضعؼ األىتماـ بالتربیة األسبلمیة ,یكمف في تكجو األنظار نحك 
ماتقدـ بو الغرب في مجاؿ التربیة كالتعمیـ ,كاف جكىر التربیة االسبلمیة مف 
كجية نظر الباحثة ىك التربیة الذاتیة . فالتربیة الذاتیة االسبلمیة ىي جيد 

بذاتو , لتطبیؽ طرقو الخاصة عمى كفؽ ابعاد الشخصیة  االنساف لبناء ذاتو
االسبلمیة مف الناحیة العقمیة كاالعممیة كاالعتقادیة كالركحیة كاألخبلقیة 

( ٖ:ََِْكاالجتماعیة كالقیادیة كالصحیة كاالبداعیة كاالقتصادیة .)بالجف ,
بدأ كذلؾ تعتقد الباحثة بحاجة مدارسنا الیكـ متمثمة بطبلبيا الى ترسیخ م

التربیة الذاتیة لدیيـ كاف یعمؿ القائدكف عمى العممیة التربكیة باألستفادة مف 
ىذا الجانب في الفكر التربكم االسبلمي في تنشأة جیؿ كاعي قادر عمى اف 

 یقـك ذاتو بذاتو .
كمما سبؽ تتمخص مشكمة البحث الحالي في االجابة عمى السؤاؿ الرئیسي 

 التالي :
 الذاتیة في ضكء الفكر التربكم األسبلمي ؟ ماىي مبلمح التربیة 

 كیتفرع منو األسئمة التالیة :
 مامفيـك السیر النبكیة في األسبلـ ؟كماخصائصيا؟  -ُ
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 ما مقكمات التربیة الذاتیة في ضكء الفكر النبكم؟  -ِ
 كیفیة األستفادة مف مبلمح التربیة الذاتیة في عصرنا الحالي ؟ -ّ
 نمیة ركح المكاطنة لدل التبلمیذ؟كیفیة استثمار السیر المطيرة في ت -ْ

 اىميو البحث :
یعد مكضكع التربیة كالتعمیـ مف المكضكعات الميمة في المجتمع 
األسبلمي لتنمیة الفرد بصكرة خاصة كالمجتمع بصكرة عامة فرسالة التربیة 
كالتعمیـ ىي رسالة األمة في الحیاة لتحقیؽ ىدفيا التربكم فعف طریؽ التربیة 

یستطیع اف یككف المكاطنیف صالحیف یؤثركف فیو كیدفعكف في ام مجتمع 
عجمة التقدـ الى األماـ عمى كفؽ ثقافة األمة كحضارتيا التاریخیة كتصكراتيا 

 (ُِ: ُِٔٗعف األنساف كالحیاة .)السباعي ,
كتسيـ التربیة یالمحافظة عمى استمرار الثقافة الراىنة لممجنمع كالى 

كبلت األسبلمیة كمجتمعنا العربي األسبلمي نقؿ تراثو القادر عمى حؿ المش
( . كليذا تعد ٕٗ: َُٕٗغني بالتراث ك الفكر التربكم ك العممي .)منصكر ,

التربیة اساس المجنمعات كنيجيا الدستكرم الذم تقكـ عمیو صبلحیة المجنمع 
 ( ِٔ: ُِٖٗاك عدـ صبلحیتو .) عبد الدائـ ,

در األساس لمقكاعد كاألحكاـ كیعد القرآف الكریـ الدستكر األكؿ كالمص
التي شرعيا الدیف األسبلمي كالتي تنطكم في حقیقتيا عمى كمبادئ تربكیة ثرة 
تشكؿ في مجمميا نظاما تربكیا مستمدا اصكلو مف المصدر األالىي فيك 
یشتمؿ عمى جمیع مراحؿ حیاة األنساف بدأ مف الميد الى المحد .)دبابنة 

محمد )ص( اف األنساف یكلد عمى  ( اكد الرسكؿُُٕ: ُْٖٗكمحفكظ ,
الفطرة بقكلو ) ما مف مكلكد اال یكلد عمى الفطرة فأبكاه یيكدانو اك ینصرانو اك 
یمجسانو ( خالیة مف ام اتجاه اك تشكیؿ لمذات ,كانما یحمؿ استعداد لتمقي 
العمكـ كالمعارؼ كتككیف الشخصیة كالتشكؿ كفؽ خط سمككي معیف لذا نجد 

یخاطب األنساف بيذه الحقیقة كیذكره بنعمة العمـ كالتعمیـ  اف القرآف الكریـ
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كاليدایة حیث قاؿ ا تعالى : ) كا اخرجكـ مف بكف أمياتكـ ال تعممكف شیئا 
 ( . ٖٕ –كجعؿ لكـ السمع ك األبصار ك األفئدة لعمكـ تشكركف ( . )النحؿ 

ما قمب ك یترجـ االماـ عمي )ع( ىذه الحقیقة العممیة فیقكؿ : ) ك أن
 ََِٕالحدث كاألرض الخالیة , ما ألقي فیيا مف شيء قبمتو ( . ) الحراني ,

:ّٔ . ) 
التستطیع األمـ كالشعكب المحافظة عمى أستمرار كجكدىا ك تقدميا ك 
رقیيا اال بفضؿ اعداد جیؿ سمیـ متكامؿ كبقدر ما تحافظ األمـ كالشعكب عمى 

قداتيا كاخبلقيا بقدر ما تحافظ تربیة ىذه األجیاؿ عمى التمسؾ بدینيا كمعت
عمى بقائيا ك عمك شأنيا كقد فطنت األمـ كالشعكب الى أىمیة تربیة اجیاليا 

( . بما اف التربیة عممة اعداد المكاطف  ُِ:  ُٖٕٗالمتعاقبة . )الذیفاني , 
الذم یستطیع التكیؼ مع المجتمع الذم ینشأ فیو لذا ىي تعمؿ ایضا عمى 

میة یما ینسجـ  مع ما یسكد المجنممع مف تنظیمات تشكیؿ الشخصیة األسبل
سیاسیة ك اجتماعیة كاقتصادیة ألنيا تتبكأ مركزا اساسیا في تكجیو العممیو 

 (  ُُِ: ُْٗٗالتربكیة كفي بناء شخصیة الفرد . ) ناصر , 
مف المعمكـ اف التربیة ذات عممیات ليا اساسيا الفمسفي كليا 

ات ميمة تككف عممیات معقدة متشابكة فقد یتفؽ تطبیقاتيا التربكیة ك ىي عممی
ليا اف تككف جمیمة كسامیة كنافعة كمجدیة ك متنامیة كما تكفر ليا الكفایة 
الداخمیة في األداء ك مقكمات الكفایة الخارجیة في مكائمتيا لخصائص 

 (ُ:ُٓٗٗمجتمعيا كامتيا لما ليا مف دالالت انسانیو . )االشقر,
متمثمو بالفكر التربكم االسبلمي فیصكرىا القراف  اف التربیو االسبلمیو

الكریـ كقد تشكمت بصكره حیو في اخبلؽ الرسكؿ )ص( لقكلو تعالى )كانؾ 
(كیمتاز الفكر االسبلمي عف غیره بخصائص كثیرة ْلعمى خمؽ عظیـ ()القمـ,

اىمتو الف یاخذ مكاف في قمكب المسممیف السیما كفي حیاة الناس عامة فضبل 
كثباتو كعمدااللفكر التربكم االسبلمي الى تنمیو الفكر االنساني  عف كمالو
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كانطبلقو كتحریره مف الجيؿ كتنكیر عقمو بالعبر كالدركس كحثو عمى التأمؿ 
( كىكذا نجد اف القراف ِِٖٗ:ُُٕٗفي دقو الككف كانظمتو كقكانینو.)القریشي,

لتربكم االسبلمي الكریـ كالحدیث النبكم الشریؼ یقدماف ارقى مضامیف الفكر ا
الذم یدعك الى اقامو مشتمع متماسؾ البنیاف كبناء فرد ذم شخصیو متزنو 
التعرؼ التردد,كال التتعرض لصراع داخمیكنزاعات ذاتیع ,فضمنت بذلؾ تكحید 

 (ُّٓ:ََِْالمجتمع كسبلمو الفرد كقكتو االیمانیو )الغباف,
الميمو  ككاف الرسكؿ محمد )ص( ىك المربي االكؿ الذم قاـ بيذه

الخطیره منذ المحظو التي تنزؿ فیيا الكحي فقد ادرؾ الرسكؿ )ص( بتكجیو مف 
ربو اىمیو التربیو كاثرىا البالغ في تككیف امو اسبلمیو قكیو كخیرة فكجو النظار 

 (ٕ:ُّٖٗنحكىا )حسیف,
 تتمخص اىمیو ىذا البحث مف خبلؿ مایاتي 

 لسكیو  لمطالب التربیو الذاتیو كاىمیتيا في بناء الشخصیو ا-ُ
تفید المربیف في تكجیو انظارىـ نحك ىذا الجانب الميـ مف جكانب الفكر -ِ

 التربكم االسبلمي
 حدكد الدراسو:

تدكر الدراسو حكؿ االیات القرانیو كاالحادیث النبكیو كاقكاؿ العمماء  -
 المسممیف حكؿ التربیو الذاتیو في ضكء الفكر التربكم االسبلمي 

 (َُِٓ-َُِْو )اجریت الدراس -
 منيج الدراسو :

 استخداـ االسمكب الكصفي 
 مصطمحات الدراسو :

مف خبلؿ تعبیرات قكلیة كسمككیة  ىك تعبیر عف الكالء كاالنتماء، المكاطنة: -
تبرز جانب االتصاؿ بالكینكنة التي تتَّسـ بالعدید مف الخصائص كالسمات 
التي تيمیزىا عف غیرىا، كىي تتفاكت مف حیث أفضمیة بعضيا عمى بعضيا، 
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فتتأطَّر بذلؾ ضمف نطاؽ غیر كاضح المعالـ، كقابؿ لمتغیر في بعض 
 .اصره إف لـ یكف في جمیعياعن
بانو جممو مف المفاىیـ كاالراء  ََِٔالسیرة النبكیة عرفيا ابك دؼ  -

كالتصكرات كالمبادئ التربكیو المستمده مف الكتاب كالسنو كاالجتياد المكافؽ 
 (ُُ:ََِٔلركح االسبلـ مف خبلؿ اعماؿ العقؿ .)ابك دؼ,
 الفصؿ الثاني

 دراسات سابقو  -المبحث االكؿ :
ستقدـ الباحثو عرض مختصر لبعض ىذه الدراسات ذات الصمو بمكضكع 

 البحث مرتبو حسب تاریخ النشر بدء بااالحدث
( بعنكاف : " الميارات اإلجتماعیة كفعالیة الػذات ََِٔدراسة أبك معبل ) ٔ

كعبلقتيمػاباإلتجاه نحك مينة التمریض لطمبة كمیات التمریض في قطاع 
 غزة ".   

 ىدفت الدراسة إلى :  
 ذلؾ كعبلقة الذات كفعالیة اإلجتماعیة الميارات بیف العبلقة معرفة .ُ

 تغزة . محافظا كمیات طمبة لدل التمریض مينػة نحك باإلتجاه
 نحك كاإلتجاه الذات فعالیة ك اإلجتماعیة الميارات في الفركؽ معرفة .ِ

بیف طمبة المستكل الدراسي األكؿ كالمستكل الدراسي  التمریض مينة
الرابع كبػیف الطػبلب كالطالبػات كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي 

 التحمیمي.  
 ككاف مف أبرز نتائج الدراسة :

( فمستكل َٓ,َكجكد فركؽ ذات داللة إحصائیة عند مستكل الداللة ) -ُ
 ب .  فعالیة الذات بػیف الطالبات كالطبلب لصالح الطبل
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( في َٓ,َعدـ كجكد فركؽ ذات داللةإحصائیةعندمستكل الداللة ) -ِ
مستكل فعالیةالذات بیف طبلب كطالبات المستكل الدراسي األكؿ 

 كالمستكل الدراسي الرابع .
( في َٓ,َعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائیة عند مستكل الداللة ) -ّ

 مستكل فعالیة الذات تعزل لمستكل التحصیؿ .
( فباإلتجػاه َٓ,َذات داللة إحصائیة عند مستكل الداللة ) كجكد فركؽ -ْ

 نحػكمينػة التمریض كمتغیر فعالیة الذات لصالح مرتفع فعالیة الذات .
( فػي اإلتجػاه َٓ,َكجكد فركؽ ذات داللة إحصائیةعندمستكل الداللة ) -ٓ

نحػكمينػة التمریض تعزل لمتغیراتا لميارات االجتماعیة كفعالیة الذات 
حدة كلـ یتضػح أثػر التفاعؿ بینيماعمى اإلتجاه نحكمينة  كؿ عمى
 التمریض.

( بعنكاف : " التربیة الذاتیة " لقد تناكؿ في ََِٓدراسة الدكیش ) -ٔ
دراستو مفيكـ التربیة الذاتیة، كالمبررات التي تدفعنا إلیيا مف مبػدأ 

سو، المسػئكلیة الفردیة كالحساب الفرد ییكـ القیامة، كاإلنساف أعمـ بنف
كالبرامج الجماعیة تفتقػر إلػى تفاعؿ الفرد معيا كتجاكز سمبیات المربي، 

)عػز ك جؿ( كالعمـ  كعرض ألبرز جكانبيا مف جانب الصمة با
)عز ك  الشرعي، كالتربیة عمى العمؿ، كتناكؿ كسائميا مف الصمة با

جؿ( كالقراءة ك المطالعة كحفظ الكقت ك اإلعتناء بو، ك التفاعؿ مع 
رامج العامة كالجماعیة، كالثقة بػالنفس كمحاسبة النفس كالعزلة الب

الشرعیة كعرض التربیة الذاتیة كمفاىیـ خاطئة مثبل استقبلؿ الػنفس 
 كالتفریط في الدعكة .  

( بعنكاف"التربیة الجادة ضركرة " . لقد تناكؿ في ََِْدراسة الدكیش ) ٕ
ت التي یجػب أف تكػكف دراستو مفيكـ التربیة الجادة كعرض أبرز المسكغا

صفة مبلزمة لبرامجيا التربكیة، كالمتمثمة في التربیة الجادة طریؽ مف 
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سالؼ كنصػكص القرآف الكریـ كنصكص السنة النبكیة، كالجدیة ىي 
األصؿ في الحیاة كالعبادات الشػرعیة ككیؼ ساد الرجاؿ، كثـ عرض 

المستمر المثمر كالعمػؿ  ثمرات التربیة الجادة مف تحقیػؽ العبكدیػة 
كالجدیة في التعامؿ معا ألكقات كالجدیة في االىتمامات كالتفكیػر العممػي 
الجاد كاإلقتصاد في المزاح كاليزؿ، كتحمؿ المسؤكلیات، كالنتاج المادم، 
كتقدـ األمة، كثـ عرض أبرز كسائميا المقترحة مف كسائؿ معرفیو مثؿ ا 

دراؾ سیر  دراؾ بذؿ األعداء لعنایة بالحدیث حكؿ المكضكع كا  الجادیف كا 
دراؾ حقیقة الدنیا ك زكاليا، ك كسائؿ عممیة مثؿ العبادات  كجيدىـ، كا 
الشرعیة كالقدكة كالكسط الجاد ك الجرأة عمى تجاكز األعراؼ الخاطئة 
كالكاقعیة كالتدرج كأشار الى أف التربیة الجادة مراتب تتفاكت بحسػب ا لمػرء 

 معات .   كمكقعػو كمستكاه كبحسب المجت
( بعنكاف"الممارسات التربكیة المتعمقة بتزكیة النفس ََِِدراسة أبك دؼ ) ٖ

لػدل طمبة الجامعة اإلسبلمیة " .  ىدفت الدراسة إلى : التعرؼ إلى درجة 
 التزاـ طمبة الجامعة اإلسبلمیة بالممارسات التربكیة لتزكیة النفس .  

الجامعة اإلسبلمیة الكشؼ عف داللة الفركؽ في درجة التزاـ طمبة 
لمتغیرات الدراسة تبعا  بالممارسات التربكیة لتزكیة النفس

 )الجػنس،التخصػص،المسػتكل الدراسػي،التقدیرات الدراسیة(.
 استخدـ ا لباحث المنيج الكصفي التحمیمي ككاف أبرز نتائج الدراسة :  

جب بأتجاه بالممارسات التربكیة المتعمقة بالكاطمبة الجامعة أكثر التزاما  .ُ
 بالممارسات المتعمقة باتخاذ الكسائؿ نحك تزكیتيا .تزكیػة الػنفس مقارنة 

( بػیف َٓ.َ≤تكجد فركؽ ذات داللة إحصائیة عند مستكل أداء )  .ِ
متكسػطات درجػات الجنسیف في درجة اإللتزاـ بالممارسات التربكیة لتزكیة 

 النفس كذلؾ لصالح الطبلب .
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( بیف َٓ.َ≤تكجد فركؽ ذات داللة إحصائیة عند مستكل الداللة )  .ّ
متكسطات طمبة كػؿ مف الكمیات الشرعیة ك اإلنسانیة في درجة اإللتزاـ 

 بالممارسات التربكیة لتزكیة النفس كذلؾ لصالح كمیات العمـك الشرعیة .
( بیف َٓ.َ≤تكجد فركؽ ذات داللة إحصائیة عند مستكل الداللة )  .ْ

ت طمبة كػؿ مف المستكل األكؿ كالرابع في درجة االلتزاـ متكسطا
 بالممارسات التربكیة لتزكیة الػنفس كذلػؾ لصالح طمبة المستكل الرابع .

( بیف َٓ.َ≤ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائیة عند مستكل الداللة )  .ٓ
متكسطات درجات الطمبة كؿ مف متكسطات درجات الطمبة الحاصمیف 

، جید، مقبكؿ( في درجة االلتزاـ یة )ممتاز، جیدجداعمى تقدیرات دراس
 بالممارسات التربكیة لتزكیة النفس .

( بعنكاف " التربیة الذاتیة مف الكتاب كالسنة ". تناكؿ ََُِدراسة األىدؿ ) ٗ
في دراستيـ مفيكـ التربیة الذاتیة مف الكتاب كالسنة ك مكانػة اإلنسػاف فػي 

ة كالغایة ك المصیر ثـ عرض أبرز التصػكر اإلسبلمي مف حیث النشأ
مبادئ التربیة الذاتیة مػف الحریػة ك المسؤكلیة كالجزاء كاالىتماـ بالغیر ك 
عرض أسالیب التربیة الذاتیة ك قسميا لػثبلث مباحػث األكؿ یتضمف 

ك الثػاني  العبادات اإلسبلمیو مف الشعائر التعبدیة ك المحاسبة ك تقكل ا
لتحمي باألخبلؽ اإلسبلمیة ك اتخاذ القدكة كالحكار یتضػمف المعامبلت مف ا

ك العزلة ك المخالطػة ك الثالػث یتضمف استغبلؿ الكقت مف العادة كمؿء 
 الفراغ ك المحاكلة ك الخطأ .   

( بعنكاف " التفكیر أإلبتكارم كعبلقتو بتقدیر الذات ُٗٗٗدراسة صادؽ ) ٘
 دراسة إلى :  لدل طمبة كمیة التربیة الحككمیة بغزة " ىدفت ال

الكشؼ عف مستكل التفكیر اإلبتكارم لدل طمبة كمیة التربیة الحككمیة  .ُ
 .بغزة
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معرفة أثر كؿ مف الجنس كالتخصص كالتفاعؿ بینيماعمى التفكیر  .ِ
طمبة كمیة التربیة الحككمیة بغزة كعبلقتو بتقدیر  اإلبتكارم لدل عینة مف

 الذات .
كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحمیمي 

 ككاف مف أبرز نتائج الدراسة :  
٘ بػیف ٓ( عندمستكلَ.ُٕٔ -تكجد عبلقة ارتباطیة سالبة ) ر =  .ُ

متكسػط درجػات الطبلب في التفكیر اإلبتكارم كمتكسط درجاتيـ في تقدیر 
 الذات .  

مستكل  تكجد فركؽ دالة إحصائیة في تقدیر الذات بیف الطبلب ذكم .ِ
التفكیػر اإلبتكػارم المرتفع، كالطالبات ذكات مستكل التفكیر اإلبتكارم المرتفع 

 لصالح الطالبات ذكات مسػتكل التفكیر اإلبتكارم المرتفع.
تكجد فركؽ دالة إحصائیة في تقدیر الذات بیف الطبلب ذكم مستكل  .ّ

بتكارم التفكیػر اإلبتكػارم المنخفض كالطالبات ذكات مستكل التفكیر اإل
 المنخفض كذلؾ لصالح الطالبػات ذكات مستكل التفكیر اإلبتكارم المنخفض .  

( بعنكاف"أثر التعمـ التعاكني عمى التحصیؿ في ُٗٗٗدراسة ریاف ) ٙ
الریاضیات كمفيكـ الذات األكادیمي لدل طمبة الثامف األساسي"ىدفت 

 الدراسة إلى :  
مى تحصیؿ طمبػة الثػامف معرفة أثر طریقة التعمـ التعاكني كالجنس ع

األساسػي فػي ماػدة الریاضیات )كحدة : التحمیؿ إلى العكامؿ( ، كفي مفيـك 
 .الذات األكادیمي، مقارنة بأثر الطریقة التقمیدیة ك المتبعة في معظـ المدارس

كاستخدـ الباحث المنيج التجریبي 
 ككاف مف أبرز نتائج الدراسة :  

إحصائیة في مفيكـ الذات األكادیمي، یعزل ال تكجد فركؽ ذات داللة  (ُ
 لطریقة التدریس .
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ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائیة في مفيكـ الذات األكادیمي، یعزل  (ِ
 لمجنس .

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائیة في مفيكـ الذات األكادیمي، یعزل  (ّ
 لمتفاعؿ بیف طریقة التدریس كالجنس.

راسة لرأم عینة مف طمبػة كمیػات ( بعنكاف " دُْٗٗدراسة شریـ كممحـ ) ٚ
المجتمػع الخاصة عف الذات المستقبمیة " ىدفت الدراسة إلى :معرفة أثر 
التخصص الدراسي كالجنس في الذات الممكنة أك المستقبمیة عمى أربعة 
أبعاد رئیسیة ىي المينة ك الكضع اإلقتصادم كالتككیف األسرم كتقدیر 

ئج الدراسة:  كجكد بعض ا لفركؽ بیف اآلخریف  لمفرد .ككاف مف أبرز نتا
 الطمبة في البرامج الدراسیة الثبلثة بیف الجنسیف . 

(بعنكاف"تقدیر الذات لدل الطمبة المتفػكقیف كغیػر ُُٗٗدراسة جبریؿ ) ٛ
"ىدفت الدراسة إلى : التعرؼ إلى الفركؽ في تقدیر  المتفػكقیف دراسیا

ككاف مف أبرز نتائج الدراسة  الذات لدل المتفكقیف كغیر المتفكقیف دراسیا
: عدـ كجكد فركؽ ذات داللة في الدرجة الكمیة لتقدیر الذات تعزل إلى 

عض أبعاد تقدیر الذات بالجنس كیبػیف التحمیػؿ اإلحصائي كجكد فركؽ في 
 بیف الجنسیف.  

( بعنكاف :" المستخمص في تزكیة األنفس" مع التركیز ُٖٖٗدراسة حكل ) ٜ
 ـك الدیف لمغزالي "  عمى كتاب إحیاء عم

كقد تناكؿ في دراستيماىي تزكیة النفس ك عرض ألبرز كسائؿ تزكیتيػا 
كالصػبلة كالزكػاة كاإلنفاؽ كالصكـ كالحج كتبلكة القرآف كالذكر،ك التفكر فیخمؽ 

، كالمراقبة كالمحاسػبة ك المجاىدة كالمعاتبة، ك األمر بػالمعركؼ ، كالنيػى ا
ع، ك معرفة أمراض القمكب، ك عػف المنكػر، ك الجيػاد، ك الخدمػة ك التكاض

كیفیة الخبلص منيا . ك تطيیر الػنفس مػف عیكبيػا كالكفر ك النفاؽ ك الفسكؽ 
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كالبدعة ك الحسد ك الكبر ك الشح ك الغركر، ك الغضب الظػالـ ،كحػب الدنیا، 
ك إتباع اليكل ، ك عرض لثمرات التزكیة كالمتمثمة في ضبط المسػاف كعػبلج 

خصكمة ك المعف كالمزاح كالغیبة ك النمیمة كالمدح كعدـ الدقة آفاتػو كالجدؿ كال
 في الكػبلـ كفضػكؿ الكبلـ .  

التعقیب عمى الدراسات السابقة : مف خبلؿ اإلطبلع عمى الدراسات السابقة 
 یتضح ما یمي :  

أكدت عمى أىمیة التربیة الذاتیة ك أثر الرقابة الذاتیة عمى الحد مػف  .ُ
  اإلنحػراؼ كالمػرض. 

عمى الرغـ مف أف التربیة الذاتیة قائمة عمى المسؤكلیة الذاتیة لمفرد  .ِ
المسمـ، إال أنػو فػي حاجة إلى تكجیيا آلخریف كمساندتيـ في جمیع مراحؿ 
الحیاة، إذ یحتاج النشاء إلػى تشػرب مبادئيا ك إلى القدكة الصالحة لتعینو عمى 

 أداء كاجباتو تجاه نفسو .  
النفس تدكر حكؿ محكریف أساسییف ىما تحمیتيا  أشارت إلى أف تزكیة .ّ

 بالفضائؿ كتخمیتيػا مف الرذائؿ .  
لمتربیة الذاتیة آثار إیجابیة عمى الفرد مف أبرزىا السعادة  في الحیاة الدنیا  .ْ

 ك النجاة مف عذاب اآلخرة .  
الدراسات المیدانیة عمى تناكؿ مفاىیـ جزئیة متعمقة بتربیة الذات  ركزت .ٓ

كضبطيا ك تقدیرىا ك إدارتيا في حیف جاءت ىذه الدراسة التنظیریة لتتناكؿ 
المكضكع مف جمیع جكانبو، مف حیث المفيكـ كاألسس كالمجاالت كالكسائؿ 
یر مستمدة مف الفكر التربكم اإلسبلمي مما یؤكد عمػى أف المكضكع جد

 بالدراسة .  
 مدل استفادة الباحثة مف الدراسات السابقة :  

 ساعدت في تحدید أبرز عناصر ك آلیات التربیة الذاتیة .   .ُ
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أحالت الباحثة إلى بعض المصادر األساسیة یمكف اإلعتماد عمیيا  .ِ
 في مكضكع الدراسة. كتمیزت الدراسة الحالیة بما یمي :  

د، فمـ تقتصر عمى القرآف الكریـ تمیزت بأنيا شاممة مف حیث الحدك  (ُ
 كالسنة النبكیة الشریفة .

قدمت صیغة مقترحة لئلستفادة مف مبلمح التربیة الذاتیة في عصرنا  (ِ
 الحالي .  

 المبحث الثاني الجكانب النظرية:
 خصائص النفس اإلنسانیة كمفيـك التربیة الذاتیة 

 أكال : خصائص النفس اإلنسانیة : 
ة خصائص النفس اإلنسانیة ك إدراؾ حقیقتيا ك ما مف شؾ في أف معرف

في العمؿ عمى تيذیبيا، ك منخؿ  أساسا ك عامبل ىاما أبعادىا، یعد مػدخبل 
التتبع آیات القرآف الكػریـ كالسػنة النبكیة الشریفة التي تحدثت عف طبیعة النفس 

ماؿ أبرز اإلنسانیة ، ك الكقػكؼ عمػى أراء العممػاء المسممیف حكليا، یمكف إج
   -خصائصيا عمى النحك التالي :

 بارزاالتمییز كاإلرادة : ال شؾ أف كؿ إنساف یيدؼ إلى أف یككف متمیزا  - أ
فیعمؿ ىك حیاتو ككؿ یكـ یتكلػد لػدل اإلنساف العدید مف األفكار الرائعة ، 
التي مف الممكف أف تحقؽ لو النجاح كالتمییز، الذم یثمػر اإلبداع 

 اإلرادةكاإلبتكار ك 
القدرة عمى التكمیؼ كاالستطاعة : فالنفس اإلنسانیة ال تكمؼ إال بما  - ب

فكؽ طاقتو كذلؾ مف لطفو عز ك جؿ ال یكمؼ أحدا   تستطیع فا
حسانو إ لیيـ   .  كا 

مركنة النفس اإلنسانیة كقابمیتيا لمتغییر: إف إحداث عممیة تغییر في -ج   
 ك عبر عف ىذه الخاصػیةالنفس اإلنسانیة یتطمب خاصیة المركنة، 
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حب الجاه كالماؿ كالرئاسة : عندما یندفع اإلنساف في العمؿ انطبلقا  -د
مف حب الجاه كالرئاسة فإف عممو سینغمس كنتیجة لذلؾ في األخطاء ، 

 فمقتضیات الجاه كالرئاسة تستدعي تصرفات غیر مشركعة أحیانا
صاحبيا فعؿ الخطأ، ك التسكیؿ كالتطكیع: فالنفس اإلنسانیة تزیف ل -ىػ    

 تغیر أحیانا مف صكرة الحقیقة
تقمب أحكاؿ النفس: ك الدلیؿ عمى ذلؾ أ نيا " تكصؼ بأكصاؼ مختمفة  - ك 

بحسب اختبلؼ أحكاليا، فإذا سػكنت تحػت األمر ك زایميا اإلضطراب 
ذا لػـ یتمسككنيا  بسبب معارضة الشيكات ، سػمیت الػنفس المطمئنػة ، كا 

 الشيكانیة ك معترضة عمیيا ، سمیت النفس المكامة صارت مدافعة لمنفس
 العجمة كالتسرع: عبر عف خاصیة العجمة بترؾ التثبت في األمكر -ز

 ثانیا : مفيـك التربیة الذاتیة في اإلسبلـ:  
التربیة في المغة ، مف ربا الشيء زاد ، كرب مف ربا الشيء زاده ، 

( ُْٖكنحكه .)السبكي،: ص  أم غذاه ك ىذا لكؿ مػاینمػك كالكلػد كالزرع 
كىي تأتي بمعنى "التنمیة " فیقاؿ رباه نماه كربى فبلنا ، غذاه ، ك نشأ ىك 

:  1960ربى ، نمى قكاه الجسدیة ك العقمیة ك الخمقیة )الزمخشرم
( كالرب ، المصمح  ك المدبر ك الجابر ك القائـ ، كیقاؿ لمف قاـ 326ص

ب لو ، كقد سمي الربػانیكف بإصبلح شيء كتنمیتو قد ربو یربو فيك ر 
مماسبؽ یتضح .  136: ص 1،ج1967لقیػاميـ بالكتػب )القرطبػي ،    

   -أف المعنى المغكم لمتربیة یتضمف مایمي :
 الزیادة ك النشأة ك النمك .   -ُ
 الرعایة ك التغذیة ك اإلصبلح . -ِ

كفي ضكء ما سبؽ تعرؼ التربیة بأنيا " إعداد المسمـ إعدادا متكامبل مف 
جمیع النكاحي، فػي جمیع مراحؿ نمكه لحیاة الدنیا ك اآلخرة في ضكء المبادئ 

( الذات  ُٖٗٗ:َِك القیـ كطرؽ التربیة التي جاء بيػااإلسبلـ " )یالجف، 
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  1ى : " )األنفاؿ،آیة : تقابميا ) النفس ( كىي في المغة : كردت في قكلو تعال
قاؿ ابنبرم : كذات الشيء حقیقتو كخاصیتو . الذات مؤنػث ذك ، یقػاؿ لقیت 
ذات یكـ أك ذات لیمو كذات مرة ، فتككف ذات صفة قامت مقاـ المكصػكؼ 
المحػذكؼ كذات الشيء : نفسو كعینو كجكىره. كالذات ما یصمح ألف یعمـ ك 

كتعرؼ الذات في اإلصطبلح :  ابف منظكر(  )178: ص 119یخبر عنو 
بأنيا : كینكنة الفرد أك الشخص كىي عبارة عف أسمكب الفػرد في النظر لنفسو 
 1. كىي شعكر الفرد بكجكده ك كظیفتػو أك ىػي فكػرة المػرء عػف نفسػو )جبریؿ،

كالتربیة الذاتیة في اإلسبلـ مرادفة ىنا لمصطمح تزكیة النفس .  100( ُّٗٗ
متعػددة ك ىي في مجمميا متقاربة ، عندما نتحدث عنيا أك  ، كليا تعریفػات

عف دكر الفرد في تربیة نفسو ،فمػف تمػؾ التعریفات التي ذكرت : كقد عرفيا ) 
 ( 105: ص 2002أبكدؼ،

 الفصؿ الثالث
 مقكمات التربية الذاتية في ضكء الفكر التربكم اإلسالمي

مسؤكلیات اإلنساف تنطمؽ مف استشعار المسئكلیة الفردیة : إف جمیع  -:أكال
كلممسئكلیة .  قاعدة كاحدة ، ك ىي أف اإلنساف یحمؿ أمانػة في ىذه الحیاةالدنیا

   -الفردیة أركاف ثبلثة ىي :
 عز ك جؿ المالؾ القادر عمى الجزاء .   الركف األكؿ : السائؿ ، ك ىك ا

 الركف الثاني : المسئكؿ ، ك ىك البالغ العاقؿ 
  لث : المسئكؿ عنو ، ك ىي التعالیـ المبمغة ك ىي شریعة االركف الثا    
اإلیماف بحریة الفرد : تتضمف الحریة تقریر المصیر ك ىي مف ىذه  -ثانیا:

الناحیة تتفؽ مع التربیة الذاتیة ، كلذلؾ تعتبر الحریة إحدل العبلمات الممیزة 
و ك ما سیعتقده لمطبیعة اإلنسانیة ، ك بيا یقرر الفرد ما سیككف ىك ما سیفعم

؛ كلذا فيي مف أبرز أسس تحقیؽ الذات  اإلنسانیة ك التي تسعى التربیة 
لتحقیقيا لتكػكیف شخصیة الفرد ؛ كقد ك ضع الشرع الحنیؼ أسس كاضحة 
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لكؿ فرد لممارسة الحریة بحیػث ال تستبدبو رغباتو ك أىكاؤه فتزؿ قدمو كیضؿ 
 فكره كیخسر دنیاه  ك آخرتو

أف  الفردیة إف مف لكاـز المسئكلیة بالجزاء الفردم یكـ القیامة  اإلیماف -ثالثا:
 فردیا حسابا كؿ إنساف سكؼ یحاسب یـك القیامة

 أكؿ كممة كتأمؿ( 3 -1قیاميا عمى العمـ كالفقو :" ) العمؽ،اآلیات :  -رابعا:
كسمـ تجد أنيا كممة " إقرأ " ثـ ك الو   ,عمیو ا أنزلت عمى الرسكؿ صمى

تكررت تمؾ الكممة ك تساءؿ: لماذا كانت كممة " إقرأ " أك لكممة انظر كیؼ 
أنزلت مف القرآف الكریـ؟ كلماذا التربیة عمى العمـ أكال ؟ كلماذا ىي المحطة 

:  ََِْ)الحسیني، عمیو كالو كسمـ ؟ األكلػى في إعداده كتككینو صمى ا
 (  ُْص

قیاميا عمى الصبر كالقدرة عمى التحمؿ: مف محاسف أخبلؽ المسمـ  -خامسا:
التي یتحمى بيا : الصبر،كال یتـ الصبر في النظرة اإلسػبلمیة إال بمعرفة سابقة 
، فالصبر ىنا یندرج تحت المقكـ األخبلقي كىك أیضا نتاج العمـ ك المعرفة ، 

صبر اآلداب ك ىك غایة مف غایات أىؿ الحؽ كالصدؽ ، ك تتركز في ال
 الرفیعة ك األخبلؽ القكیمػة. 

لذلؾ فإف الصابر یصبر عند االبتبلء ، ك یشكر عمى حاؿ النعمة ، لكف 
الببلء في الصبر أشػؽ عمػى الػنفس ، ألنػو انتظػار لمفػرج ، ك لػف یتػأتى ىػذا 

 الشرقاكم.(  108:ص1983تعػالى  )  الفػرج  إالمػف ا
   -ثة أنكاع :ك الصبر عند الجكزیة عمى ثبل

 ك ىك صبر عمى ما یتعمؽ بالكسب .   النكع األكؿ : صبر عمى طاعة ا
، ك ىك صبر اختیار ك رضا ، ك  النكع الثاني : صبر عف معصیة ا

 محاربو لمنفس .  
، ك ىػك صػبر عمػى مػا ال كسػب لمعبػد  النكع الثالث : صبر عمى امتحػاف ا

 (353:ص1955فیػو . ) الجكزیو،
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المسئكلیة التربكیة الجماعیة : ال ریب أف المسئكلیة الجماعیة  -سا :ساد
ميمة لمتربیة الذاتیة ألمكر ال یعذر عمى الفرد المسػمـ بجيميػا ك ینبغي عمیو 

 أف  یتعمميا ك یمكف تمخیصيا في التالي :  
ىناؾ أمكر ال یمكف أف نؤدیيا إال مف خبلؿ الجماعة كمشاعر األخكة ك  .ُ

 . اإلیثػار ك الصبر عمى جفاء اآلخریفالتعاكف ك 
 مف خبلؿ الجماعة تجد القدكة الصالحة ك ىي ميمة لمتربیة  .ِ
مف خبلؿ الجماعة تجد القدكة السیئة ك ىي أیضا ميمة لمتربیة ، ك حیف  .ّ

ترل فػردا سػیئ الخمؽ ، تدرؾ كیؼ یخسر اآلخریف ، ك مف ثـ تدرؾ شئـ سكء 
رؾ أثر الكسؿ ك التفریط ، إذا أنت تحتاج الخمؽ ، ك ترل إنسانا كسػكال ، فتد

إلى القدكة السیئة ال تبلزميػا ك تعاشػرىا ، لكػف عندما ترل ىذا النمكذج تجتنبو 
  . 
اكتشاؼ أخطاء النفس ك تركیضيا ، فاإلنساف الذم یعیش في عزلة یككف  .ْ

في أحكامو ك في فیتعاممو مع اآلخریف ، مثالیا جادا في األغمب إنسانا 
ركعات التي یطرحيا، ك عندما ینتقػد اآلخریف  ك عندما یكجييـ فيك مما المش

 امتمؾ مف القدرات تبقى لدیو جكانب قصكر كاضحة 
مف خبلؿ الجماعة یتـ معرفة الكاقع ك كید األعداء لمباطؿ ، فدراسة الكاقع  .ٓ

ك فيمو مػف األمكر اليامة في حیاة المسممیف ، كتعد مرحمة دراسة الكاقع مف 
احؿ المتقدمة في التربیػة الذاتیة ألنيا ال تتعمؽ بالفرد فحسب بؿ تتعمؽ المر 

 بالمجتمع  .
 كسائؿ التربية الذاتية في ضكء الفكر التربكم اإلسالمي 

عز ك جؿ مف  عز ك جؿ: ال ریب أف الصمة با تكثیؽ الصمة با -أكال 
، فيي كسیمة مف أىـ الكسائؿ التي ینبغي أف یعنى بيػا الفػرد فػي تربیتو لنفسو

 كسائؿ تربیة النفس .
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عز كجؿ كالخشیة منو : ك الرقابة الذاتیو أك ما  استشعار رقابة ا –ثانیا 
یسمى بالضمیر اإلنساني مرتكز فعاؿ في مكاجية إنحراؼ الػنفس عػف جادة 

 (. ّْ: ص ُٖٗٗالصكاب ) التكنسي،
عيا إلى قصر األمؿ كتذكر المكت : إف "مایبطر النفس ك یدف -ثالثا 

الصراعات المشؤكمة ، ك الشيكات المذمكمة طكؿ أمميا ك نسیانيا لممكت ، ك 
 لذلؾ كاف مما تعالج بيا لنفس تذكر المكت الذم ىك أثر القير اإلليػي

ترؾ المحرمات كفعؿ الكاجبات : فتزكیة النفس تككف بترؾ المحرمات  -رابعا 
لنفس ، ك یشرح الصدر، في ك فعؿ المأمكرات ، كما أف البر ك التقكل یبسط ا

 حیف أف الفجكر یيیف النفس كیصغرىا
المبادرة إلى التكبة كاالستغفار: إف المبادرة إلى التكبة ك االستغفار  -خامسا

بعد ارتكاب المعاصي ك الذنكب فرض عمػى الفػكر ك ال یجكز تأخیرىا ، فمف 
ل ك ىي تكبتو أخرىا عصىب التأخیر، فإذا تاب مف الذنب بقي عمیو تكبػة أخػر 

 مف تأخیر التكبة .  
عمى إصبلح النفس : یحتاج اإلنساف المجتيد في  االستعانة با -سادسا

 تعالى العمي القدیر تزكیة نفسو إلى اإلستعانة با
المصاحبة الدائمة لؤلخیار : فالمصاحبة الدائمة لؤلخیار ك الصالحیف  -سابعا

ػانیة أم النفس اإلنسانیة ك تحقیقا ، تعد كسیمة معینة عمى تربیة الػذات اإلنس
 الحسرة  ألماف ك الطمكحات ك ترؾ المعاصي ك اإلعراض عف ذلػؾ یجمػب

ممارسة العزلة الشرعیة: یقصد بالعزلة الشرعیة ىنا أف یككف لمفرد حظ  -ثامنا
عز ك جؿ ، ك أف ال یككف  مف الكقت یخمك فیو بنفسو ك یقبؿ فیو  عمى ا

مخالطا لمناس في جمیع أكقاتو بؿ یجعؿ لنفسو أكقاتا یخصػيا بالعبادات ك 
 الخطكات الشرعیة . 

فت الثقة بالنفس بأنيا شيء داخمي نؤمف تعزیز الثقة بالنفس : عر  -تاسعا 
 بو ك حركة أك تصرؼ نؤدیو بشكؿو صحیح 
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بو  حفظ الكقت كاإلعتناء بو: اىتـ اإلسبلـ بالكقت ك قد أقسـ ا -عاشرا 
 في آیات كثیرة
القراءة ك المطالعة في الكتب النافعة : إف دیننا اإلسبلمي  -حادم عشر

ما نزؿ مف القرآف الكریـ عمى الرسكؿ  الحنیؼ ىك دیف العمـ ك المعرفة ك أكؿ
 عمیو كسمـ محمد صمى ا

 الصیغة المبلئمة لئلستفادة مف مبلمح التربیة الذاتیة في عصرنا الحالي :  
بعد أف تحددت مبلمح التربیة الذاتیة في ضكء الفكر التربكم اإلسبلمي، 

المختمفة، یمكف اإلستفادة منيا في تربیة المتعممیف في جمیع مراحؿ التعمیـ 
كفػؽ صػیغة مبلئمػة ك محػددة ك متبلئمة مع طبیعة العصر ك متغیراتو ك 
ظركفو التي تنعكس عمى العممیة التربكیة، فتجعؿ ليػا طابعا خاصا، ك حتى 
یتحقؽ ذلؾ في عصرنا الحالي، تقترح الباحثة صیغة تجمميا عمى النحػك 

 التالي :  
 ى مبدأ الجدیة في الحیاةأكال: اإلىتماـ بتربیة الفرد المسمـ عم -
 ثانیا: إتقاف أداء العبادات بركحيا كشكميا -
ثالثا: استخداـ بطاقة تقكیـ الذات، كتقترح الباحثة أنمػكذج) أبػك دؼ ،  -

( :   ك ذلؾ لككنو قد اشتمؿ عمى  ُٕٕ،  ُٕٔ: ص ص ََِِ
العناصر األساسیة لمتربیة الذاتیة فضبل عف إشارتو لكسائؿ تربیة الذات 

لسيكلة التعامؿ معو، حیث إنو یكجد فیو ثبلث إختیارات ىي :  إضافة
درجة كبیػرة أعطاىا ثبلث درجات، ك درجة متكسطة أعطاىا درجتاف، ك 

 درجة قمیمة أعطاىػا درجػة كاحدة ، ك الجدكؿ التالي یبیف ذلؾ .  
 

بدرجة 
 قمیمة  

بدرجة 
 متكسطة  

بدرجة 
 كبیرة   

 ـ الفقرة  

 ُ اقتراؼ ذنب ما في حؽ ا أشعر بالندـ عند   
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 ِ مف الشیطاف الرجیـ أستعیذ با   
 ّ عمى إصبلح نفسي كمجاىدتيا أستعیف با   
 ْ عز ك جؿ في أقكالي ك أفعالي استشعر رقابة ا   
 ٓ لكجو ا أحاسب نفسي عمى عمؿ قمت بو لـ یكف خالصا   
 ٔ أحاسب نفسي قبؿ الخمكد إلى النـك   
 ٕ مخالفة أىكائي اجتيد في   
 ٖ ألكـ نفسي كأكبخياعمى تقصیرىا   
 ٗ أجتيد في ضبط انفعاالتي عند الغضب   
 َُ أعاتب نفسي عمى كثرة المزاح   
 ُُ كمحاسبتو لي یـك القیامة استشعر كقكفي بیف یدم ا   
 ُِ أتقبؿ نقد اآلخریف لسمككي بصدر رحب   
 ُّ أشغؿ لساني بذكر ا   
 ُْ عمى حضكر البرامج ك الندكات المتعمقة بتربیة الذاتأحرص    
 ُٓ أحرص عمى تجنب مكاطف الشبيات   
 ُٔ أستمع إلى أشرطة كاسیت حكؿ مجاىدة النفس   
 ُٕ أشتغؿ بعیكبي عف عیكب الناس   
 ُٖ أذكرىا ذـ المذات ) المكت (     
 ُٗ كتنتيؾ حرماتو أعتزؿ المجالس التي یعصى فیيا ا   
 َِ أفكر ممیا في مصیر یبعد المكت بیف الجنة ك النار   
 ُِ أقرأ حكؿ كسائؿ تربیة النفس عند الصحابة ك التابعیف   
 ِِ أحرص عمى التكاضع مع اآلخریف   
 ِّ أستصغر صالح أعمالي كأستعظـ ذنكبي   
 ِْ أطمب مف زمبلئي أف یيدكاإلي عیكبي   
 ِٓ ألتـز الصدؽ في أ قكالي   
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 ِٔ أحرص عمى مصاحبة الصالحیف   
 ِٕ أؤنب نفسي عمى فمتاف ا لمساف   
 ِٖ أتجنب غیبة اآلخریف   
 ِٗ أبادر إلى التكبة كاإلستغفار في كؿ األحكاؿ   
 َّ أحرص عمى كظـ غیظي   
 ُّ أغض بصرم عف ا لمحرمات   
 ِّ كمجانبة البخؿ أحث نفسي عمى اإلنفاؽ في سبیؿ ا   
 ّّ أتجنب سماع الغناء الماجف   
 ّْ أبتعدعف طمب الشيرة كحب الظيكر   
 ّٓ أستمع إلى نصائح اآلخریف كنقدىـ ألفعالي   
 ّٔ أحرص عمى قیاـ النافمة   
 ّٕ أخمك مع نفسي لمتعبد بعیداعف الناس   
 ّٖ أبذؿ جيدا في فيـ اآلیات المتعمقة بمجاىدة النفس   
 ّٗ المیؿأحرص عمى قیاـ    
 َْ أقـك زیارة القبكر   

كقد طبقت الباحثة البطاقة عمى عینة مف تبلمیذ الخامس االبتدائي بمغ عددىـ 
%( ٓٓ(طالب ككانت نسبة النجاح اكثر مف المئة بقمیؿ حیث بمغت )ِٕ)

( َْ( كدرجة الدنیا ىي )َُِكجدیر بالذكر اف درجة النجاح لممقیاس ىي )
تربیة الذاتیة  لذلؾ تنصح الباحثة بأستخداـ الكسائؿ المذككرة لرفع مستكل ال

 لدل الطمبة 
 رابعا : العمؿ عمى إحیاء مفيـك التربیة الذاتیة .   -
 كبث ركح األمؿ لدیو . خامسا: تربیة المتعمـ عمى الثقة با -
سادسا: استحضار نماذج القدكة الحسنة في تزكیة النفس بقصد إرشػادىـ  -

 كتػكجیييـ  
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 سسابعا: إىتماـ المدرسة بتيذیب السمكؾ كتزكیة النف -
ثامنا: استخداـ كسائؿ مدعمة في تقكیـ الذات كتفعیميا في المكاقؼ  -

 التعمیمیة المختمفػة
 تاسعا : ترسیخ مبدأ اإلعتماد عمى النفس -
عاشرا: تكجیو جيكد المؤسسات التربكیة في المجتمع إلذكاء ركح التربیة  -

 الذاتیة كالعمؿ عمى تكفیر متطمباتيا
 نات في المدرسة.  حادم عشر : إستخداـ النشرات كاإلعبل -

ابراز -الفصؿ الرابع :االنتائج كالمقترحات كاىـ تكصیات ىذا البحث ىي : 
 اىمیو التربیو الذاتیو في بناء شخصیو التبلمیذباعتبارىـ رجاؿ المستقبؿ

دكر التربیو الذاتیو في حمایو المجتمع مف االمراض كالمخاطر التي -
 الكجيو الصحیحو نحك البناء یكاجييا خصكصا في كقتنا الحالي كتكجیيو 

 ابراز مقكمات تربكیو ميمو لمفكر التربكم االسبلمي 
اىمیو تكجیو طاقات االنساف كاالستفاده منيا مف كجيو نظر الفكر -

 التربكم االسبلمي
 المقترحات

ضركره لفت انظار التربكییف متمثمییف بالمدرسیف كالمدرسات بتكجیو  -ُ
 التبلمیذ نحك التربیو الذاتیو 

ضركره اىتماـ التربكییف بالجانب الركحي كاالخبلقي ؿ لتبلمیذ مف جيو  -ِ
كالمعممیف مف جيو اخرل كعدـ االقتصاد في العنایو عمى الجانب 

 االكادیمي كالميني فقط 
 تكجیو االسره الى غرس التربیو الذاتیو لدل ابنائيا  -ّ
م ضركره استثمار الكسائؿ التقنیو المعاصره كخصكصا االعبلـ التربك  -ْ

 لتكجیو عنایو التبلمیذ باىمیو التربیو الذاتیو 
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ضركره اف تشمؿ التربیو الذاتیو الجنسیف الطبلب ك الطالبات ك اف تأخذ  -ٓ
 جانب ميما مف حیاتيـ 

 المصادر
 تنزیؿ مف رب العالمیف  القراف الكریـ,

( : " الميػارات االجتماعیػة ََِٔأبك معبل ، طالب صالح سمیماف ) -ُ
كعبلقتيما باالتجاه نحك مينة التمریض لطمبة كمیات  كفعالیػة الػذات

التمریض في قطاع غزة " ، رسالة ماجستیر ، غیر منشكرة ، كمیة التربیة ، 
  . جامعة األزىر ، القاىرة

( : " تقدیر الذات كالتكیؼ لدم طػبلب الػذككر " ُّٗٗجبریؿ ، مكسي )  -ِ
  امعة دمشؽ، رسػالة دكتكراة ، غیر منشكرة ، كمیة التربیة ، ج

( : " أثر التعمـ التعػاكني عمػي ُٗٗٗریاف ، عادؿ عطیة إبراىیـ )  -ّ
التحصػیؿ فػي الریاضیات كمفيكـ الذات األكادیمي لدم طمبة الثامف 
األساسي " ، رسالة ماجسػتیر ، غیر منشكرة ، كمیة الدراسات العمیا ، 

 جامعة القدس
كارم كعبلقتو بتقدیر ( : " التفكیر اإلبتُٗٗٗصادؽ ، محمد عاشكر )  -ْ

الذات لدم طمبػة كمیة التربیة الحككمیة بغزة " ، رسالة ماجستیر ، غیر 
  . منشكرة ، كمیة التربیة ، الجامعة اإلسبلمیة ، غزة

( : " مفيكـ الذات كمفيكـ اآلخر لدل ََِّعباس ، خضر محمكد ) -ٓ
لتربیة ، عینة مف عمػبلء اإلحتبلؿ اإلسرائیمي " ، رسالة دكتكراة ، كمیة ا

  . جامعة عیف شمس
( : " الممارسات المتعمقة بتزكیة النفس لدل ََِِأبك دؼ ، محمكد ) -ٔ

طمبػة الجامعػة اإلسبلمیة " ، مجمة البحكث التربكیة كالنفسیة كاالجتماعیة _ 
 صػػَُٓ- ُٖٔ .،  (ُُٗغزة ، العػدد )
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مة ( : " أنمكذج أبك دؼ لتقكیـ الذات " ، مجََِِأبك دؼ ، محمكد )  -ٕ
-ُٖٔ( ، صُُٗغزة ، العدد ) –البحكث التربكیة كالنفسیة كاإلجتماعیة 

َُٓ  
( : الجكدة في التعمیـ ََِٕأبك دؼ ، محمكد كالكصیفي ، ختاـ ) . -ٖ

الفمسػطیني " مػدخؿ لمتمیز " المؤتمر التربكم الثالث المنعقد في الجامعة 
 . ُٓ: ص ََِٕأكتكبر  / َّ-ُّاإلسبلمیة في الفتػرة 

(بناء منيج التربیو االخبلقیو في ضكء الركایو ََِٕبتساـ محمد,)فيد,ا -ٗ
 القرانیو,عماف دار المناىج ,عماف 

(,الفكر التربكم العربي االسبلمي لدل بعض ُْٗٗفيد,ابتساـ محمد,) -َُ
فبلسفو العرب المسممیف في القرنیف الرابع كالسادس اليجرییف اطركحو 

 الرشد جامعو بغداد(دكتكراه غیر منشكره ,كمیو التربیو )ابف 
عثماف ,عبد الكریـ,)د,ت(الثقافو االسبلمیو خصائصيا تعریفيا كمستقبميا  -ُُ

 ,دار االرشاد بیركت  
 (فمسفات التربیو ,دار كائؿ لمطباعو عماف االردف ُٔٗٗناصر ,ابراىیـ ) -ُِ
 الجندم ,انكر )د.ت(مف الیقضو الى الصحكه , دار االعتصاـ  -ُّ
(دار الجبؿ ُ-(العقیده كالفطره في االسبلـ )طُٖٕٗصابر ,طعیمو ,) -ُْ

 بیركت 
(تاریخ التربیو كفمسفتيا ,دار العمـ ُٕٗٗالذیفاني ,عبد ا احمد,) -ُٓ

 لممبلییف 
( الشباب العربي كالمعاصره مف منظكر ََُِالذیفاني,عبد ا احمد) -ُٔ

 فكرم كتربكم,بغداد العراؽ
لتربیو االسبلمیو المفيكمات كالتطبیقات عمي ,سعید اسماعیؿ كاخركف ,ا -ُٕ

 مكتبو الرشد الریاض السعكدیو  ِ-,ط
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-,فمسفو التربیو في الحدیث الشریؼ ,طُّٖٗبكر,عبد الجكاد السید, -ُٖ
 ,دار الفكر العربي في مصرُ
(,تربیو النبي لمصحابو في ضكء القراف ُُٕٗالقریشي,خالد عبد ا ) -ُٗ

 لكالسنو ,رسالو ماجستیر,جامعو اـ القر 
(,مفيكـ الفرد كالمجتمع في القراف الكریـ كالسنو ََِْالغباف,باسـ قاسـ,) -َِ

النبكیو الشریفو كمقارنتيا بنماذج مف الفمسفات الغربیو اطركحو دكتكراه غیر 
 منشكره ,كمیو التربیو )ابف الرشد جامعو بغداد(

(,رسكؿ االنسانیو محمد)ص(,اشرؼ عمى ُُٕٗحسیف , ممدكح , ) -ُِ
 كفیؽ عكیضو,مطابع االىراـ التجاریواصدارىا محمد ت

(االسره كالطفكلو,مكتبو النيضو المصریو َُٖٗعبد الباقي,زیداف,) -ِِ
 ,القاىره

(,الطفؿ المثالي في االسبلـ ,نشاتو كرعایتو ُِٖٗالخطیب,ابراىیـ ,) -ِّ
 كاحكامو ,المكتبو االسبلمیو لمطباعو كالنشر,دمشؽ

في تككیف ممكو االبداع عند (,التربیو كاثارىا ُِٗٗابك معاؿ,عبد الفتاح,) -ِْ
 الطفؿ العربي,تكنس

(تاریخ ریاض االطفاؿ كتطكرىا في الفكر َُٗٗمرداف,نجـ الدیف,) -ِٓ
 التربكم ,دار الحكمو لمطباعو كالنشر,بغداد

عبد الغني ,عبكد,التعمیـ في المرحمو االكلى كاتجاىات تطكیره,مكتبو  -ِٔ
 النيضو ,المصریو 

ربیة الذاتیة في ضكء الفكر التربكم ربا عبد الرماف النجار ,مبلمح الت -ِٕ
(, رسالة ماجستیر ,الجامعة االسبلمیة ككمیة التربیة ََِٗاالسبلمي ,)

 ,غزة 
بالجف,مقداد)ب.ت(,التربیة االسبلمیة كالطبیعیة االنسانیة ,دار عالـ  -ِٖ

 الكتب الریاض
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(,نزىة االعیف النكاظر في عمـ الكجكه ُٕٖٗبف الجكزم,جماؿ الدیف ) -ِٗ
 قیؽ )محمد كاظـ(,مؤسسة الرسالة ,بیركتكالنظائر تح

(,التربیة الذاتیة مف الكتاب كالسنة ,دار ََُِاالىدؿ,ىاشـ عمي ) -َّ
 المعاني ا,السعكدیة

(:تیسیر الكریـ الرحماف  في ََِِالسعدم,عبد الرحماف بف ناصر ,) -ُّ
تفسیر كبلـ المناف ,قدـ لو )عبد ا بف عقیؿ ,محمد صالح العثیمیف(,دار 

 القاىرةالحدیث 
القاسمي ,محمد جماؿ الدیف )ب.ت(:محاسف التأكیؿ ,عمؽ عمیو )محمد  -ِّ

 فؤاد عبد الباقي (,دار احیاء الكتب العربیة , القاىرة 
 (, المستخمص في تزكیة االنفس ,دار السبلـ ُٖٖٗحكل ,سعید) -ّّ
(:تقدیر الذات كالتكیؼ لدل الطبلب الذككر ُّٗٗجبریؿ , مكسى ) -ّْ

 نشكرة ,كمیة التربیة ,جامعة دمشؽ ,رسالة دكتكراة ,غیر م
الجندم , عبد الرحیـ فرج)ب.ت(مختصر النبراكم عمى االربعیف النككیة  -ّٓ

 ,المكتب االسبلمي .
Abstract This study aimed at:  

1. Identifying the concept of self-cultivation and its 

characteristics.  

2. Highlighting the principles of self-cultivation in the light 

of the Islamic Pedagogical Ideology.  

3. Presenting the domains of the self-cultivation in the light 

of the Islamic Pedagogical Ideology.  

4. Specifying the means of the self-cultivation in the light 

of the Islamic Pedagogical Ideology.  

5. Devising a suitable pedagogical form in order to benefit 

from the self-cultivation nowadays. The researcher 

followed the descriptive qualitative method of content 

analysis. The study concluded that:  

1. The self-cultivation is very essential for creating a 

straight personality. If every individual in society is well-
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cultivated and behaved, society will set apart from the 

deviation and corruption, and pave the way for construction 

and reformation.  

2. The Islamic Pedagogical Ideology is based on several 

pedagogical principles, upon which the educational 

institutions assume the role of guiding individuals towards 

achieving its goals. These principles are as follows :  

1) recognizing responsibility on the individual's part,  

2) confirming to the freedom of the individual,  

3) believing in the individual repayment on the Last Day 

and  

4) adhering to the knowledge, jurisprudence, patience and 

pedagogical responsibility of group.  

3. The main concern of the Islamic Pedagogical Ideology is 

the human being. It works for guiding him towards faith, 

work and knowledge for the purpose of getting satisfaction 

of God and the welfare of universe which leads to the 

achievement of the supreme purpose beyond his existence – 

the fulfillment of the role of the Caliph on earth.  

4. Self-reformation and purification can be achieved by 

several means:  

1) adhering to the holy Quran and Sunna of Prophet, 2) 

striving for knowledge, 3) self control, 4) conforming to the 

Islamic prevention arrangements that have been set to 

protect human from greed and lust, 5) increasing the effort 

towards the welfare, 6) persisting the acknowledgement of 

the oneness of God, 7) seeking the divine protection of the 

devil, and 8) accompanying the virtuous and secluding 

oneself from the wicked. And here are the main 

recommendations that the researcher referred to:  

1. Bringing up the young in accordance with the 

compliance to the holy Quran and the application of its 

instructions in reality.  
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2. Enhancing the role of the educationalists towards the 

young in terms of selfcultivation and guiding them towards 

its effective means.  

3. Enhancing the quality of the teacher's role by reinforcing 

the spiritual and moral sides of personality, besides the 

academic and professional ones.  

4. Enhancing the role of the family towards children 

regarding the development of selfcultivation and self-

control.  

5. Enhancing the role of the school by guiding students 

towards the domains of selfcultivation and raising their 

awareness of the essential role of it in their personal lives. 

6. Enhancing the role of technology and the purposeful 

educational media by guiding, reinforcing, encouraging all 

community members and raising their awareness of the 

benefit of self-cultivation. This can be achieved by 

specializing some TV and radio programs that tackle the 

subject comprehensively, and by emphasizing the concept 

of self-cultivation and its merits 
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 (ٕ٘ٓٓ-ٜٜٔٔ) كاقع التعميـ االبتدائي في العراؽ
 غصكف مزىر. د                           ا.ـ . د. صبا حسيف مكلى 

 مركز المستنصرية لمدراسات العربية كالدكلية
أف مف یرید التقدـ كالمدنیة كالحضارة عمیو أف یبحث عنيا في التعمیـ، كمف 

اـ بالكقت یرید المحافظة عمى النظافة ، كحمایة البیئة،  كالتقید بالنظاـ ، كااللتز 
تقاف العمؿ، عمیو أف یبحث عنيا في التعمیـ، كمف یرید البحث عف  ، كا 
األخبلقیات كالفضائؿ كاآلداب الحمیدة عمیو أف یبحث عنيا في التعمیـ، كىكذا 
مف یرید البحث عف ترسیخ الكحدة الكطنیة ، كتماسؾ النسیج المجتمعي، 

 حث عنيا كذلؾ في التعمیـ.كتقكیة الركابط كالعبلقات بیف الناس، عمیو أف یب
كمف ىذا المنطؽ جاء البحث لیسمط الضكء عمى كاقع التعمیـ االبتدائي ،      

فالطفؿ ركف ميـ مف أركاف األسرة أكال، كالمجتمع ككؿ ثانیا، كعممیة البناء 
الخاصة بو ، ما ىي إال مسؤكلیة تقع عمى عاتؽ الجمیع. فالمدرسة االبتدائیة 

الرئیسي الذم یكٌفر التربیة األساسیة لؤلطفاؿ خارج نطاؽ ىي النظاـ التربكم 
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األسرة. لذلؾ ینبغي تعمیـ التعمیـ االبتدائي كضماف تمبیة حاجات التعمـ 
األساسیة لكؿ األطفاؿ كمراعاة ثقافة المجتمع المحمي كاحتیاجاتو كاإلمكانات 

یة التنمیة التي یكفرىا  .فضبل عف ككف ىذه المرحمة ىي البدایة الحقیقیة لعمم
 الشاممة لمدارؾ الطفؿ . 

قسـ البحث الى ثبلثة محاكر اىتـ االكؿ منيا بإعطاء صكرة           
تاریخیة عف سیر العممیة التربكیة في العراؽ منذ تأسیسو كحتى الكقت الحاضر 
مف خبلؿ انتياج المنيج الكصفي التحمیمي .اما القسـ الثاني فتـ تشخیص اىـ 

ترض عممیة التعمیـ االبتدائي في العراؽ . اما القسـ االخیر المعكقات التي تع
 قفد أشار الى الیات النيكض بالكاقع التعمیمي .

كبعد استعراض كاقع التعمیـ في العراؽ، فأف التعمیـ في العراؽ لكي یستعید    
مكانتو یجب األخذ بجممة مف المتغیرات منيا تحدیث النظـ التعمیمیة مف حیث 
زیادة كفاءة المدرس كتحسیف المناىج كطرؽ التدریس كاالىتماـ بالبنیة التحتیة 

إلى مستكل التسجیؿ الشامؿ في لمتعمیـ كعكامؿ عدیدة  كعندما یصؿ العراؽ 
نظاـ التعمیـ فانو یككف قد حقؽ التزاماتو في مجاؿ حقكؽ اإلنساف كیككف قد 
حقؽ كذلؾ األىداؼ التي كضعيا المجتمع الدكلي في ظؿ سیاسة "التعمیـ 
لمجمیع" ، كسیككف قد حقؽ الغایة األىـ كىي رفد المجتمع بأجیاؿ قادرة عمى 

 مكاكبة لتحدیات العصر.اإلنتاج المادم كالفكرم ك 
 المقدمة

بناء المجتمع یقتضي بالضركرة اإلعداد الكامؿ كالمتفاني في بناء الطفؿ،     
كبناء بیئتو كالمحیط الخاص كالمبلئـ بو، بما یناسب الطمكح الذم تبتغیو األمـ 
مف كراء عممیة بناء مجتمع یطمح الكصكؿ إلى مرحمة اإلعداد النيائي في 

فالطفؿ ركف ميـ مف أركاف األسرة أكال، كالمجتمع ككؿ  .يخمؽ مجتمع مثال
        .ثانیا، كعممیة البناء الخاصة بو، ما ىي إال مسؤكلیة تقع عمى عاتؽ الجمیع
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أف مف یرید التقدـ كالمدنیة كالحضارة عمیو أف یبحث عنيا في التعمیـ،     
بالنظاـ ، كااللتزاـ  كمف یرید المحافظة عمى النظافة ، كحمایة البیئة،  كالتقید

تقاف العمؿ، عمیو أف یبحث عنيا في التعمیـ، كمف یرید البحث عف  بالكقت ، كا 
األخبلقیات كالفضائؿ كاآلداب الحمیدة عمیو أف یبحث عنيا في التعمیـ، كىكذا 
مف یرید البحث عف ترسیخ الكحدة الكطنیة ، كتماسؾ النسیج المجتمعي، 

 الناس، عمیو أف یبحث عنيا كذلؾ في التعمیـ. كتقكیة الركابط كالعبلقات بیف
كمف ىذا المنطؽ جاء البحث لیسمط الضكء عمى كاقع التعمیـ االبتدائي،      

فالطفؿ ركف ميـ مف أركاف األسرة أكال، كالمجتمع ككؿ ثانیا، كعممیة البناء 
فالمدرسة االبتدائیة  .الخاصة بو ، ما ىي إال مسؤكلیة تقع عمى عاتؽ الجمیع

ي النظاـ التربكم الرئیسي الذم یكٌفر التربیة األساسیة لؤلطفاؿ خارج نطاؽ ى
األسرة. لذلؾ ینبغي تعمیـ التعمیـ االبتدائي كضماف تمبیة حاجات التعمـ 
األساسیة لكؿ األطفاؿ كمراعاة ثقافة المجتمع المحمي كاحتیاجاتو كاإلمكانات 

ایة الحقیقیة لعممیة التنمیة التي یكفرىا  .فضبل عف ككف ىذه المرحمة ىي البد
 الشاممة لمدارؾ الطفؿ . 

قسـ البحث الى ثبلثة محاكر اىتـ االكؿ منيا بإعطاء صكرة تاریخیة عف      
سیر العممیة التربكیة في العراؽ منذ تأسیسو كحتى الكقت الحاضر مف خبلؿ 

كقات انتياج المنيج الكصفي التحمیمي .اما القسـ الثاني فتـ تشخیص اىـ المع
التي تعترض عممیة التعمیـ االبتدائي في العراؽ . اما القسـ االخیر قفد أشار 

 الى الیات النيكض بالكاقع التعمیمي .
 االطار التاريخي لمعممية التربكية في العراؽ  -اكال : 

شيد العراؽ نمكا ممحكظان في حركة التعمیـ  منذ اف اصبح مدحت باشا        
( ، اذ كاف إلعمالو الجمیمة اثرا كاضحا في ُِٕٖ-ُٖٗٔكالیا عمى العراؽ )

تكسعا كبیرا في تأسیس المدارس  َُٖٗذلؾ المجاؿ ، كما اخذ یشيد بعد عاـ 



  عدد الثامنـــــال  ... جملة علمية حمكمة فصلية  ات تنموية ...ـــاشراق

153 
 

                                                                                                                                       

كارساؿ البعثات العممیة  مع كجكد معاناة ابقت التعمیـ مقصكرا كمحدكدا كال 
 ( .ُ% فقط  ) ٗتتجاكز نسبة المتعممیف في احسف االحكاؿ 

، سعت كزارة  ُُِٗاب  ِّیؿ الحككمة العراقیة في كبعد تشك       
المعارؼ العراقیة مف خبلؿ النخبة الكزارة التي تسنمت مياـ الكزارة مثؿ السید 
محمد ميدم بحر العمكـ كالسید ىبة الدیف الشيرستاني كغیرىـ ، الى ارساء 
قكاعد كاسس التعمیـ الصحیحة في الببلد مف اجؿ النيكض كالرقي الى 

الدكؿ المتقدمة . حیث لـ یفكتكا  فرصة اال كاستغمكىا لیؤكدكا عمى اف مصافي 
 (.ِالتعمیـ  مف االسس الميمة لبناء المجتمع كتطكره )

اندلعت الحرب العالمیة الثانیة لتخمؼ نتائج سمبیة كبیرة في مختمؼ     
النشاطات االقتصادیة كاالجتماعیة كالثقافیة في العراؽ كنالت  مؤسسات 

ة كالتعمیـ  نصیبيا مف ذلؾ التدىكر فكاف ما حدث بمثابة انتكاسة في التربی
( ، ّعممیة سیر التعمیـ ،حیث اكتنفتو "عقبات كثیرة" ك"مصاعب جمة" ) 

شكمت بمجمميا ىاجسا أرؽ اصحاب السمطة التشریعیة )النكاب(، لعؿ ابرز 
ة مف  تمؾ المشاكؿ تمثمت بنقص الكادر التعمیمي كقمة المستمزمات المدرسی

أبنیة كمقاعد ككتب دراسیة ، یضاؼ الیيا سعي السمطات البریطانیة خاصة 
الى تغییر المناىج الدراسیة كخصكصا   ُُْٗبعد فشؿ حركة مایس عاـ 

كتب التاریخ التي الحظت اف فیيا تكجو قكمي یدعك الى كحدة االمة العربیة 
في اثارة كراىیة  كتحریر اراضیيا مف السیطرة االستعماریة، كما ليا مف دكر

البریطانییف في نفكس الطمبة حیث اعترؼ السفیر البریطاني في العراؽ 
ككرنكالیس بخطكرة ىذه المناىج ككصؼ التعمیـ "بانو كاف مركزا لبلىتیاج الذم 

 ٗ( االمر الذم استجابت لو كزارة نكرم السعید السادسة)ْیقؼ ضد بریطانیا") 
( فشكمت لجنة ضمت اشخاصا ُِْٗتشریف االكؿ  ّ-ُُْٗتشریف االكؿ 

مف ذكم االتجاىات البعیدة عف االفكار القكمیة برئاسة المستشار البریطاني 
( ألعاده النظر في المناىج الدراسیة ، كما عممت الكزارة عمى الغاء ٓىممي) 
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عقكد المدرسیف العرب مف مصرییف كسكرییف كفمسطینییف خشیة اثارتيـ 
زاد مف ازمة الشكاغر التدریسیة التي تعاني منيا  لممشاعر القكمیة االمر الذم

 (.ٔالمدارس اصبلن )
كانطبلقان مف مسؤكلیة كزارة المعارؼ في االرتقاء بالمستكل الثقافي كالخمقي    

لمشعب، كرفع امكانیاتو العممیة، عمدت الحككمات المتعاقبة عمى رفع میزانیة 
نمك السكاف ،اال اف ىناؾ عدة المعارؼ ، بما یتبلءـ مع الزیادة المستمرة في 

معكقات حالت دكف جاىزیة الكزارة مف اكماؿ جمیع متطمبات المؤسسات 
التعمیمیة، لعؿ ابرزىا سكء االكضاع االقتصادیة كاالجتماعیة كالسیاسیة التي 

 (.    ٕمرت بيا الببلد ) 
كمف الجدیر بالذكر اف مخصصات میزانیة كزارة المعارؼ كانت تزید عمى 

الكزارات كالمؤسسات الحككمیة االخرل باستثناء كزارتي الداخمیة كالدفاع، جمیع 
االمر الذم عده بعض المتخصصیف اىتماما كبیرا كمسؤكالن مف قبؿ 

(، یمكف القكؿ انو بالرغـ مف الزیادة المطردة لمیزانیة كزارة  ٖالحككمة)
 المعارؼ اال انيا لـ تؼ باألغراض الطمكحة. 

، مف القكانیف َُْٗلسنة  ٕٓقانكف المعارؼ رقـ  یعد― كفي ضكء ذلؾ 
حیث  ُُِٗالميمة في مسیرة كزارة المعارؼ منذ تأسیس الدكلة العراقیة عاـ 

انو ساىـ في تثبیت  اركاف االستقبلؿ الثقافي لمتعمیـ في العراؽ، كما انو یمثؿ 
مظير مف مظاىر االصرار الكطني لمعراقییف في رفضيـ ألم نكع مف انكاع 

 تسمط االجنبي ،حیث نصت المادة األكلى مف القانكف:ال
اف مف كاجبات كزارة المعارؼ ىي تأسيس المدارس الحككمية كادارتيا "

كمراقبة المدارس االىمية كاالجنبية كتكجيييا نحك االىداؼ العامة التي تسير 
عمييا المدارس الحككمية كتنظيـ شؤكف الشباب كالعناية بالفنكف الجميمة 

 ( .ٗ" ) الحركات العممية كاالدبية كنشر الثقافة العامة كازالة االمية كتشجيع
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كیبلحظ مف ىذا االقتباس باف ىذا القانكف ضمف االشراؼ عمى كافة    
المدارس الحككمیة كاالىمیة كاالجنبیة حیث كاف البعض مف ىذه المدارس 
یمارس نشاطات ال تتفؽ مع مصالح العراؽ الكطنیة كالقكمیة، كمػا لػـ یصػادؽ 

ؿ القانكف المدارس عمػى القانػكف الكصػي عبػد االلػو كذلؾ لعػدـ ارتیػاحو لشمك 
االمریكیة كالبریطانیة ،اال اف جيكد بعض الساسة المتحمسیف لفكرة القانكف في 
اقناع الكصي بالعدكؿ عف رغبتو اتت ثمارىا بعد اف كافؽ الكصي عمى 

 (.َُالمصادقة ) 
كشكمت كزارة المعارؼ العدید مف المجاف التي مف شائنيا تناكؿ القصكر     

مؤسسة تربكیة اك ىیكؿ ادارم اك تعمیمي مراد اعادة الحاصؿ في منيج اك 
النظر فیو مف اجؿ اصدار التكجیيات كالتعدیبلت  المتناغمة مع حاجة 
المسیرة العممیة ككما كرد في ممفات كزارة المعارؼ عمى سبیؿ المثاؿ 

كالتي اضطمعت بميمة مراقبة  ُْٓٗلجنة)المناىج العامة كالتدریسات(عاـ 
لدراسیة في المدارس، كترفع مف حیف ألخر تقاریرىا عف تطبیؽ المناىج ا

كالتي  ُْٔٗالمشاكؿ التي تجابو تدریسيا، كلجنة مشركع العشر سنكات عاـ 
حددت ميمتيا بأعاده النظر في تنظیـ الجياز التربكم ك تطكیر النظاـ 
التعمیمي  في العراؽ خبلؿ العشر سنكات التالیة مف تاریخ تألیفيا.  كاستأنست 

ارة المعارؼ كالكثر مف مرة بتقاریر الخبراء االجانب الذیف تكالت دعكتيـ الى كز 
العراؽ لمنظر في المشاكؿ التي تعترم الجياز التعمیمي مف مناىج كتنظیـ 
ادارم  ....، فعمى سبیؿ المثاؿ استعانت الكزارة بمدیر معارؼ منطقة 

عمیـ اإللزامي في یكركشایر )فیكتكر كبلرؾ( لدراسة مدل امكانیة تطبیؽ الت
العراؽ ، حیث اثمرت جيكده عف التكصؿ الى عدـ امكانیة تطبیؽ التعمیـ 
االلزامي في العراؽ ك أعتبره "ضرب مف الخیاؿ ال یقكـ عمى الكاقع" ، ككجد 
جتماعیة كسیاسیة كالتي اسماىا مجتمعةن بػ"  باف جممة عكامؿ اقتصادیة كا 
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الكاقع كالرغبة بتطبیؽ التعػػمیـ  معضمة االدارة المركزیة" التي تحكؿ بیف
 (.  ُُااللزامي في العراؽ)

كانت كزارة المعارؼ ىي التي تقـك بإنشاء المدارس كاألشراؼ عمیيا،إال انو   
لسنة  ّٖصدر نظاـ إدارة المدارس االبتدائیة المحمیة رقـ  ُُٓٗفي عاـ 
كلة عف ،كبمكجب ىذا النظاـ أصبحت اإلدارة المحمیة في األلكیة مسؤ ُُٓٗ

نشر التعمیـ االبتدائي كتأسیس المدارس البلزمة كادارتيا كاألشراؼ عمیيا كفؽ 
أحكاـ قانكف المعارؼ العامة كاألنظمة الصادرة بمكجبو،كتعد جمیع المدارس 
االبتدائیة بما فیيا ریاض األطفاؿ المؤسسة مف كزارة المعارؼ في كؿ لكاء 

مكىا كمعمماتيا كؿ إلى تمؾ اإلدارة مع تابعة الدارة المكاء المحمیة، كینقؿ معم
مراعاة أحكاـ قانكف الخدمة التعمیمیة، كمف سمبیات ىذا النظاـ انو عرقؿ سیر 
العممیة التعمیمیة لخضكعيا لجيات غیر مختصة مع زیادة التعقید كضیاع 

 (  .ُِالمسؤكلیة كجعؿ مكظفي المعارؼ تحت رحمة مكظفي اإلدارة المحمیة)
لذكر باف اإلعبلف العالمي حكؿ التربیة ینص: "إف المدرسة كمف الجدیر با  

االبتدائیة ىي النظاـ التربكم الرئیسي الذم یكٌفر التربیة األساسیة لؤلطفاؿ 
خارج نطاؽ األسرة. كلذلؾ ینبغي تعمیـ التعمیـ االبتدائي كضماف تمبیة حاجات 

كاحتیاجاتو التعمـ األساسیة لكؿ األطفاؿ كمراعاة ثقافة المجتمع المحمي 
(. ك"حاجات التعمیـ األساسیة" معٌرفة في ٓكاإلمكانات التي یكفرىا" )المادة 

مف اإلعبلف العالمي كفي حیف أف التعمیـ االبتدائي لیس مرادفان  ُالمادة 
لمتعمیـ األساسي، فإف ىناؾ تطابقان كثیقان بیف اإلثنیف. كبيذا الخصكص، تؤید 

 األمـ المتحدة لمطفكلة )الیكنیسیؼ(:  المجنة المكقؼ الذم اتخذتو منظمة
 " یيعد التعمیـ االبتدائي أىـ عنصر مف العناصر المككنة لمتعمیـ األساسي

)أ(، فإف لمتعمیـ االبتدائي لو خاصیتیف ممیزتیف ىما ُّككما جاء في المادة 
  .(ُِأنو "إلزامي" ك"متاح مجانان لمجمیع"   )

 /ب ُ/  ِٗرقـ في المادة  ُِٓٗكینص الدستكر العراقي
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) تكفؿ الدكلة حمایة األمكمة كالطفكلة كالشیخكخة كترعى الناشئ كالشباب 
كتكفر ليـ الظركؼ المناسبة لتنمیة ممكاتيـ كقدراتيـ .كذلؾ النقطة الثانیة مف 

 نفس المادة 
تمثؿ المرحمة االبتدائیة ) ) لؤلكالد حؽ عمى كالدیيـ في التربیة كالرعایة كالتعمیـ

كؿ العالـ قاعدة كبدایة سمـ التعمیـ، ككمما كانت القاعدة قكیة في جمیع د
كراسخة كمما كاف البناء قكیان، كتمكف أىمیة المرحمة في أنيا البدایة الحقیقیة 
لعممیة التنمیة الشاممة لمدارؾ الطفؿ. كمع ذلؾ أف ىذه المرحمة كانت تحتؿ 

ت، كسبب ذلؾ االعتقاد المرتبة الثانیة بعد المتكسطة كالثانكیة خبلؿ الستینا
بضعؼ العبلقة بیف التعمیـ االبتدائي كخطط التنمیة، كلبركز أىمیة التعمیـ 
االبتدائي عمى قمة األسبقیات كتغیر النظرة لو، تعالت األصكات بیف 
المختصیف إلیجاد صیغة جدیدة لمتعمیـ االبتدائي ىي صیغة التعمیـ األساسي ) 

ُّ). 
تعمیـ المرحمة االبتدائیة بأنيا " القاعدة التي یرتكز كتعرؼ كثیقة سیاسة ال      

عمیيا إعداد الناشئیف لممراحؿ التالیة مف حیاتيـ، كىي مرحمة عامة تشمؿ 
أبناء األمة جمیعان االتجاىات السمیمة، كالخبرات كالمعمكمات كالميارات" كىي 
 الخطكة االكلى التي تمكف الطفؿ القیاـ بيا لمكصكؿ إلى النجاح ك مف

تزكیده بالقدر المناسب مف المعمكمات في مختمؼ المكضكعات     :اىدافيا
تنمیة الميارات األساسیة المختمفة كخاصة الميارة المغكیة، كالميارة 

كالميارات الحركیة تربیة ذكقو البدیعي، كتعيد نشاطو االبتكارم،   العددیة
عمیو مف كاجبات كمالو تنمیة كعیو لیدرؾ ما  كتنمیة تقدیر العمؿ الیدكم لدیة

مف الحقكؽ في حدكد سنو كخصائص المرحمة التي یمر بيا كغرس حبو 
لكطنو كاإلخبلص ألكلیاء امره تكلید الرغبة في االزدیاد مف العمـ النافع كالعمؿ 

القضاء عمى األمیة في   .الصالح، كتدریبو عمي االستفادة مف كقت فراغو
  .المجتمع
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 .(ُْالمرحمة مف مراحؿ حیاتو) إعداد الطالب لما یمي ىذه
,كالذم یشمؿ الفئة ُٕٔٗلسنة  ُُٖكفقا لقانكف التعمیـ اإللزامي رقـ     

یمٌثؿ   .( سنة, كالذم ال یزاؿ سارم المفعكؿ إلى الیـكُُػٔالعمریة مف) 
التعمیـ االبتدائي المبنة األكلى لمتعمیـ الصحیح ككنيا المرحمة التي تتشٌكؿ فیيا 

اسیة لشخصیة الطفؿ، بؿ تتأسس خبلليا المبلمح المستقبمیة المككنات األس
لشخصیتو، كىي مف أخصب أكقات التمقي كالتأثیر لدیو، كىي المرحمة المثالیة 
لغرس الخصاؿ الجمیمة فیو، في ىذه المرحمة یتسـ بيا الطفؿ بالقدرة المذىمة 

اس كىي األس .عمى التمقي كاالكتساب. كسیككف سبلحيـ األكؿ ضد األمیة
لكؿ مراحؿ التعمیـ البلحقة، كىي التي تعطي التبلمیذ الثقة في مكاصمة 
تعمیميـ، بؿ التفكؽ في التعمیـ, كاف یككف فرصة لمعثكر عمى عمؿ مناسبة ليـ 

   (.ُٓكیصبحكف اعضاء نافعیف في تطكیر المجتمع )
 

 كاقع التعمیـ االبتدائي  -ثانیا :
قرف العشریف حسب تقریر الیكنسكك أمتمؾ العراؽ في السبعینات مف ال     

نظاـ تعمیمي مف أفضؿ أنظمة التعمیـ في المنطقة العربیة قدرت نسبة 
% مقارنة بأعداد األطفاؿ في ََُالمسجمیف فیو بالتعمیـ االبتدائي ما یقارب 

سف التعمیـ االبتدائي, كحسب تقریر المنظمة العربیة لمتربیة كالثقافة كالعمكـ عاـ 
التسرب في التعمیـ االبتدائي قد ىبط في العراؽ إلى ما  فأف معدؿ ُّٕٗ
% بیف الصؼ األكؿ كالخامس االبتدائي, ككاف ىذا أكطأ معدالت ٓیقارب 

تسرب في الدكؿ النامیة. ثـ ناؿ العراؽ في نيایة السبعینیات جائزة الیكنسكك 
عمى حممة محك األمیة. كقد ساىمت في ذلؾ الطفرة المالیة المتحققة مف 

عكائد النفطیة كالتي كسعت مف حجـ اإلنفاؽ عمى التعمیـ, ككذلؾ الدكر ال
الكبیر كالمتمیز الذم مارستو الصحؼ الكطنیة في التعبئة لنشر التعمیـ كالثقافة 
في صفكؼ أبناء المجتمع كتعزیز الدكر التعبكم عبر نشاطيا كمقاالتيا 
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ب العالمیة عبر العمنیة, كخاصة في میداف محك األمیة, كنقؿ تجارب الشعك 
  .(ُٔصحافتيا الیكمیة كخمؽ المزاج العاـ المكاتي لتنفیذ ذلؾ )

، َُٗٗتدىكر كضع التعمیـ في العراؽ ما بعد فترة حرب الخمیج األكلى       
كالحصار االقتصادم الدكلي المفركض عمیو ،فقمة نسبة المشاركیف في 

القطاع. كنظران لتمؾ  منظكمة التعمیـ ، كذلؾ قمة نسبة الدعـ الحككمي ليذا
األسباب تكجو العدید مف األطفاؿ العراقییف إلى مجاؿ العمؿ . بعد اإلطاحة 
بالنظاـ العراقي السابؽ ، أصبح النظاـ التعمیمي في العراؽ یضـ ما  یقارب الػ 

، باإلضافة إلى ما  ُِمبلییف تممیذ ما بیف فترة الحضانة حتى الدرجة الػ  ٔ
مـ ك إدارم. التعمیـ في العراقي إجبارم حتى إكماؿ مع َََ,ََّیقارب الػ 

المرحمة االبتدائیة ، بعدىا یخیر الطبلب إلكماؿ دراستيـ عمى حسب نتائجيـ 
في االختبار العاـ. بالرغـ مف كجكد خیار التعمیـ الميني في منظكمة التعمیـ 

میمیة العراقیة ، لكف القمیؿ مف الطبلب یختاركنو نظران لرداءة النكعیة التع
 (.ُٕالمقدمة فیو )

، نظران لؤلضطرابات األمنیة، ضعؼ النظاـ المركزم  ََِٓفي عاـ     
الحككمي ،قمة االعتماد عمى قدرات المدرسیف كاإلدارییف ، أدت إلى صعكبة 
تحسیف النظاـ التعمیمي العراقي في فترة ما بعد االحتبلؿ األمریكي. كاف ما 

ىد كجامعات العراقیة في فترة ما قبؿ تممیذ في معا َََ,َِْیقارب الػ 
ََِّ (ٔٛ .) 
 المعكقات التي تعترض عممية التعميـ االبتدائي في العراؽ .  -ثالثا:
تدىكر التعمیـ نتیجة االحداث السیاسیة  التي مر بيا العراؽ، فالحركب       

كالحصار االقتصادم الدكلي ، كاالحتبلؿ كما تبعو مف تدمیر مؤسسات الدكلة 
یتيا التحتیة كالسیاسات الطائفیة كاستمرار اعماؿ العنؼ كاالرىاب طیمة كبن

السنكات التي اعقبت التغییر كما سببتو مف استنزاؼ لممكارد المالیة كالبشریة قد 
الحؽ أفدح اإلضرار بقطاع التربیة كالتعمیـ, فقد حكؿ العنؼ كانيیار البنیة 
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ذ كالمدٌرسیف العدید مف المدارس األساسیة في المدارس كالنزكح الكبیر لمتبلمی
العراقیة الى انقاض مزدحمة كریية الرائحة مما یعرض لمخطر مستقبؿ مبلییف 

 األطفاؿ ممف حيرمكا لمعدید مف االسباب مف استمرار التعمیـ كالدراسة.
إلى ترؾ  ُٕٗٗتشیر إحصائیة نقابة المعممیف العراقییف في نيایة عاـ     

المدارس االبتدائیة كالثانكیة بسبب الكضع  آالؼ المعممیف عمميـ في
االقتصادم المتردم ليؤالء المعممیف كلسد الفراغ  الذم خمفكه كرائيـ, فبادرت 
كمیات التربیة كتحت باب تحدم الحصار بفتح دكرات سریعة أمدىا ثبلثة 
أشير لخریجي المدارس المينیة كالعاطمیف عف العمؿ مف خریجي المدارس 

لغ بسیطة لتخرجيـ بعد ذلؾ معممیف لمجیؿ الجدید, كیبدك أف الثانكیة كبمبا
التعمیـ السریع جاء مسایرا المشاریع االسریعة التي تنفذ بغضكف أیاـ معدكدات 
بغض النظر عف المكاصفات العممیة كالفنیة التي یطمبيا تنفیذ المشاریع فمیس 

تي ینفذ بيا كىذا الميـ متانة المشركع كدیمكمتو بؿ الفترة الزمنیة السریعة ال
األمر قد تكرر في أغمب المشاریع التي نفذتيا الحككمة عمى شكؿ مكاـر 

(. كقد أدل النقص الحاصؿ بعدد المعممیف ُٗیيبيا القائد ليذه المدینة أك تمؾ)
إلى شیكع ظاىرة النجاح المدفكع الثمف فقد أستغؿ الكثیر مف مدیرم المدارس 

ـ النجاح لمطبلب كتحت شعار أدفع تنجح ىذا النقص كقامكا بالتبلعب بقكائ
كالصحافة العراقیة زاخرة بالكشؼ عف ىذه الحاالت كما انتشرت ظاىرة 
التدریس الخصكصي بیف األىالي سكاء في التدریس االبتدائي أك اإلعدادم 
كىي حالة جدیدة تماما عمى المجتمع العراقي المعركؼ برصانة أسالیبو 

  .(َِعرفيا إال عف طریؽ بعض األفبلـ العربیة)التربكیة كالعممیة كلـ یكف ی
مف اىـ األىداؼ التي تطبؽ عمى المناىج كعمى التعمیـ بصكره عامو, حسب 
تقسیـ الخبراء ثبلث أنكاع مف األىداؼ المعرفیة كالكجدانیة كالنفس حركي 
كلكي یككف أم منيج متكامؿ یجب اف یحكم عمى ىذه األىداؼ مجتمعو 
 ..بصكره متساكیة
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ف الدراسات أثبتت باف النظاـ التربكم في العراؽ یؤكد عمى الجانب المعرفي لك
فقط مف دكف االىتماـ بالجكانب األخرل التي تتعمؽ بالتقدیر كالشعكر 
كالميارات الیدكیة كالحركیة كتفكؽ الجانب المعرفي في ىذه األىداؼ عند 

ىذه النسبة %  كعمى الرغـ مف خطكرة َٗتطبیقيا بنسبو تصؿ الى أكثر مف 
 (.ُِأال اف كزارة التربیة كالتعمیـ العالي بقیت عاجزتاف عف اجراء تعدیؿ )

كیمكف القكؿ اف مف اىـ اسباب عدـ االلتحاؽ بالمدارس الحركب     
كالحصار ك دكامة العنؼ كالتي مازالت تدكر, ك تيجیر مبلییف العراقییف، ما 

الدراسة كالبحث عف عمؿ لتكفیر  دفع الكثیر مف بناء العائبلت الفقیرة إلى ترؾ
عدـ تكفر الحمایة البلزمة لؤلكادیمییف كاألساتذة كالمعممیف   .لقمة العیش

عدـ تفعیؿ قانكف التعمیـ اإللزامي, ك )الحصر السنكم(   .كالمؤسسات التعمیمیة
الذم یجب أف تقكـ بو إدارة المدرسة قبؿ بدایة الدكاـ في رقعتيا الجغرافیة ك 

بات الطمبة في المدارس كمتابعتيـ مف قبؿ إدارة المدرسة عف كاىماؿ غیا
المستكل المتدني لؤلساتذة   .طریؽ أكلیاء األمكر كبالترغیب كالترىیب

كالمعممیف الذیف كانكا بدكرىـ ضحیة لمسیاسات البائسة التي انتيجت سابقان في 
دكرات التدریس كمنح الدرجات كالشيادات كالتقییـ كالكظائؼ, ك قمة عدد ال

ضعؼ المناىج الدراسیة, ك تدٌني كتدىكر  التدریبیة لممعممیف كتأىیميـ تربكیا
عدـ كجكد الباحث أك الباحثة االجتماعیة في  طرؽ ككسائؿ التعمیـ ك التربیة

المدارس لغرض تكعیة الطبلب كالطالبات، كخاصة الفتیات في عمر الدراسة 
  .االبتدائیة

حد, مما یجعؿ الطفؿ یعزؼ عف الحضكر كثرة عدد الطبلب في الصؼ الكا 
عدـ كجكد مدارس قریبة منيـ   .لعدـ رغبتو بالتعمیـ كعدـ االستفادة مف المعمـ

اك اف معظـ مدارسنا ببنایاتيا كمستمزماتيا غیر نظامیة ك قسـ منيا الزالت 
طینیة ك اخرل في الكرفانات , كالمفركض اف تككف مدارسنا ببنایات جدیدة 

یثو كساحات لعب متطكرة لكي تجذب الطمبة كتریحيـ في كمستمزمات حد
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  .الدكاـ, حیث اف ىناؾ مدارس ذات ازدكاج ثنائي كثبلثي كرباعي
تخمي اآلباء عف التزاماتيـ كمسؤكلیاتيـ تجاه ابنائيـ بسبب الطبلؽ كتفكؾ 
العائمة، اك القسكة في التعامؿ مع االبناء اك ضعؼ الكعي االبكم بأىمیة تعمیـ 

قٌمة الدعـ الحككمي لمتعمیـ   .اء. باالضافة عف االسباب االقتصادیةاالبن
(ِّ.)   

كأىـ مشكبلت التعمیـ في العراؽ ىك غمبة المكاضیع النظیرة عمى المكاضیع 
التطبیقیة كالعممیة األمر الذم یؤدم الى تخرج ككادر أكادیمیة تدكر في فمؾ 

 ( .ِْتعممتو عممیا في مجاؿ العمؿ)الثقافة التقمیدیة كال تستطیع االنتفاع بما 
كتراكمت المشاكؿ التي شيدىا التعمیـ مع الدمار الذم تعرضت لو أعداد    

، كفي ََِّكبیرة مف األبنیة المدرسیة خبلؿ الغزك األمریكي لمعراؽ في الػ
ىذا الصدد كشؼ تقریر لمبنؾ الدكلي حكؿ التقدیرات المشتركة إلعادة البناء 

بأف تكمفة ترمیـ  ََِّاؽ كالذم صدر في تشریف األكؿكاألعمار في العر 
ممیار دكالر في المدل القصیر  ٖ.ْالمباني الدراسیة في العراؽ یقدر بػ

كالمتكسط بدكف حساب نفقات التشغیؿ كالصیانة... كظيرت حمبلت إلعادة 
الحیاة لبعض األبنیة المدرسیة لكف تمؾ الحمبلت لـ تكف بمستكل كاقع الحاجة 

كالضركریة، إذ تمثمت بتغییرات شكمیة كالقیاـ بطبلء جدراف مدراس ىي الممحة 
بحاجة إلى ترمیـ كامؿ مما طبع الكثیر مف حمبلت إعادة األعمار بسمة 

كبقي التعامؿ مع قطاع التعمیـ مثمو مثؿ بقیة  .(ِٓالفساد كىدر الماؿ العاـ)
خطیط، القطاعات في العراؽ یكاجو صعكبات شتى تخص ضعؼ التنظیـ كالت
حقكؽ   كجاء التقریر الكطني الشامؿ لجميكریة العراؽ الصادر عف كزارة

اإلنساف العراقیة لیكشؼ بأف اإلنفاؽ الحككمي عمى قطاع التعمیـ بالمقارنة مع 
الناتج اإلجمالي .كمع مركر السنكات تفاقمت المشكمة جراء التعامؿ معيا بعیف 

لكزارة التربیة العراقیة في مجردة مف الكاقعیة كالجدیة حیث كشؼ تصریح 
مدرسة  ّْٗٔ  مدرسة بحاجة إلى ترمیـ، منيا َٗٔٔعف كجكد ََِٗالػ
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المدارس غیر   مدرسة إلى ترمیـ كمي، أما ُِِٕبحاجة إلى ترمیـ جزئي ك 
مدرسة، كنكه التصریح إلى كجكد حاجة فعمیة  ُٕٖٗالصالحة لبلستخداـ فيي 

األعمار التي تشيدىا البنیة   مدرسة مع التأكید بأف حمبلت َََ.ُٔلػ 
التحتیة لقطاع التعمیـ غیر كافیة.. كفي ظؿ الحاجة إلى األبنیة المدرسیة 
تعرضت الكثیر مف المدارس إلى حاالت مف اكتظاظ الصفكؼ كسط حاجة 

 .(ِٔتمؾ المدارس إلى األثاث جراء النقص الكبیر فیو)
عف كجو الحقیقة،  كبدأت تصریحات المسؤكلیف مع مركر الكقت تكشؼ      

إذ ذكرت كزارة العمكـ كالتكنكلكجیا في العراؽ بأف ما تحقؽ عمى مستكل البنیة 
التحتیة في قطاع التعمیـ، ضئیؿ جدان، إذ لـ یسجؿ أم تغییر كما كاف یتكقع 
لى أف المسئكلیف عف  حتى البرنامج المكضكع لبناء المدارس لـ یتحقؽ، كا 

كالبحث العممي، یفضمكف أف یتـ إحالة مكضكع  كزارتي التربیة كالتعمیـ العالي
كضع خطة لمقطاع التربكم أك إعداد استراتیجیة لمتعمیـ الجامعي إلى 

 .المستقبؿ
كأستمر كاقع التعمیـ عمى ىذا المنكاؿ لیشیر صراحة تقریر خطة التنمیة 

كفي فقرة  َُِْ-ََُِالكطنیة التي أعدتيا كزارة التخطیط العراقیة لسنة 
جاؿ التحدیات االجتماعیة بأف قطاع التعمیـ ال زالت مؤشراتو ذات تتعمؽ بم

داللة غیر ایجابیة باتجاه تطكره كتطكر مدخبلتو كمخرجاتو، فالبیانات تؤشر 
عمى كجكد عجز كبیر في أعداد المدارس كارتفاع نسب المدارس ذات الدكاـ 

التعمیمیة  المزدكج كالثبلثي ككجكد المدارس الطینیة التي ال تصمح لمعممیة
%  ِٖ% لمذككر ك  ٖٓناىیؾ عف انخفاض معدؿ االلتحاؽ بالمدارس 

 .  ( ِٕلئلناث)
 سبؿ النيكض بالكاقع التعمیمي .

 -كعف الیو النيكض بالكاقع التعمیمي ، یمكف اتخاذ عدة اجرأت منيا :    
اكال: أف المشكمة التعمیمیة ىي متفرعة عف المشكمة الثقافیة التي ىي    
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بمعنى أف جكىر المشكمة التعمیمیة كعمقيا، یمتد كیرجع إلى أساسیات  األصؿ،
 المشكمة الثقافیة.

ثانیا:  أف ككف المشكمة في جكىرىا كعمقيا ليا طبیعة ثقافیة، فيذا یعني أف 
المشكمة مف حیث األساس ترتبط كتتصؿ بالمجتمع، كلیس بالمؤسسة التعمیمیة 

لمشكمة في داخؿ المجتمع، كلیس في فحسب، كبالتالي البد مف النظر ليذه ا
 حدكد المؤسسة التعمیمیة.

ثالثا: أف أم بحث في معالجة المشكمة التعمیمیة، البد فیو مف االلتفات إلى 
اإلطار الثقافي المتصؿ بيذه المشكمة، كتككیف المعرفة بطبیعة مشكمتنا الثقافیة 

 (.ِٖفي مجالنا االجتماعي )
ا ذكرناه فإف بإمكاننا أف نممس أثر المشكمة كحیف نرید أف نؤكد  صحة م    

الثقافیة عمى مختمؼ أبعاد كمككنات العممیة التعمیمیة، بما في ذلؾ المناىج 
 كالمعممیف كالطبلب.

فعمى مستكل المناىج، نممس أثر ىذه المشكمة في التبسیط الشدید الذم      
يا كضعت لكي تتصؼ بو مناىجنا، كبالذات مناىج المرحمة االبتدائیة، ككأن

تناسب البیئات البسیطة مف ناحیة الفيـ كاإلدراؾ كالذكاء، كنممسيا كذلؾ في 
المیؿ الشدید إلى الماضي، كفي قكة حضكر التراث بطریقة ال تخمك مف مبالغة 

 (ِٗ، كنقصد بالتراث المنتج الفكرم اإلنساني .)
التككیف كعمى مستكل المعممیف، نممس أثر المشكمة الثقافیة في ضعؼ     

الثقافي لقطاع كبیر مف المعممیف، بالشكؿ الذم یجعؿ ىؤالء یتقیدكف حرفیا 
بالمادة العممیة، كال یقدمكىا بشرح ناضج تمتزج فیيا المعرفة بالثقافة، كالعمـ 
بالتربیة، كبسبب ىذا الضعؼ في التككیف الثقافي، فإف المعمـ ال یظير أماـ 

المعمـ المربي كالمثقؼ، كالذم كاد الطبلب، كحتى في رؤیتيـ لو، بشخصیة 
 (.َّأف یككف رسكال)
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أما عمى مستكل الطبلب، فإف أثر المشكمة الثقافیة، ىي أكثر كضكحا،    
حیث نرل أف قطاعا كبیرا مف الطبلب الذیف یمتحقكف بالتعمیـ، كىـ ال یحممكف 
معيـ أیة خمفیة ثقافیة، كیضمكف لزمف غیر قصیر، عمى ىذا الضعؼ بدكف 

تغییر جكىرم، كالمدىش في األمر أف الكثیر مف ىؤالء یحممكف معيـ ىذا أم 
في حیف أف المفترض  الضعؼ الثقافي، إلى ما بعد تخرجيـ مف الجامعات.

في الطالب الجامعي أك المتخرج مف الجامعة، أف یككف مثقفا أك صاحب ثقافة 
الذم یعد كافیا  أك تأىیؿ ثقافي، بعد ىذا الزمف غیر الطكیؿ نسبیا، مف التعمیـ
 ( .ُّبالتأكید في البناء العممي، كالتككیف الثقافي في شخصیة الطالب)

كليذا یمكف القكؿ أف مشكمة التمقیف كالحفظ في التعمیـ، ترجع إلى ىذا 
 الضعؼ الثقافي عند المعممیف، كعند الطبلب عمى حد سكاء .

طبیعة المشكمة الثقافیة ليذا كاف ینبغي أف تمفت المشكمة التعمیمیة، النظر إلى 
ذا أردنا البحث عف معالجات جذریة كعمیقة كبعیدة  في مجالنا االجتماعي، كا 
المدل ليذه المشكمة التعمیمیة، فعمینا أف نجعؿ مف الثقافة كاإلطار الثقافي، 

 مدخبل لمنظر كالتحمیؿ كاالستشراؼ.
ف منيـ التأكید عمى أىمیة المدرسة كحث اإلنساف العراقي كخاصة األمیی
تفعیؿ   .بتحمؿ التزاماتيـ كمسؤكلیاتيـ كذلؾ بإرساؿ أكالدىـ كبناتيـ إلیيا

قیاـ كزارة التربیة كباقي مؤسسات الدكلة بتكفیر مقعد   .قانكف التعمیـ االلزامي
دراسي لكؿ طفؿ كذلؾ ببناء المدارس كتجيیزىا بكافة المستمزمات الصحیة 

تكفیر الكادر  .ة صحیة لجذب االطفاؿكالنفسیة كالمناىج المتطكرة لتككف بیئ
التدریسي المبلئـ ك تطكیره عمى الدكاـ كذلؾ بفتح دكرات لمتابعة الجدید في 

تكفیر میزانیة كافیة .التربیة كالتعمیـ كاستخداـ الكسائؿ كالطرؽ الحدیثة فیيا
إنشاء مدارس لمختمؼ  .لمقیاـ بيذه المياـ كالتخطیط كاالرشاد في كیفیة صرفيا

قیف كتصنیفيـ كفقا لدرجة كطبیعة إعاقتيـ, كما ىك معمكؿ فیو دكؿ المعك 
تاحة الفرصة ليـ لمحصكؿ عمى قدر مف التعمیـ كالتربیة  العالـ المتحضر, كا 
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كالتي تنسجـ مع قدراتيـ العقمیة كالجسدیة, كمنع تحكليـ إلى أمییف 
  (ِّ).بالمطمؽ

ك األسرة ىي البیئة األكلى التي ینشأ بيا الطفؿ كینمك، كتعتبر المدرسة     
البیت الثاني لمطفؿ كمعممیيـ كأكلیاء امكرىـ فیيا. كتختمؼ بیئة المدرسة عف 
بیئة األسرة، فاألسرة جماعة أكلیة تحیط الطفؿ باالىتماـ كالرعایة الزائدة، 

لكالدیف في كثیر مف األمكر. كالتمبیة السيمة لمحاجات، كاالعتماد عمى ا
في األسرة تتمیز بالمكاجية كالعمؽ كاالستمرار، أما   فالعبلقات السائدة

المدرسة فيي جماعة ثانكیة، العبلقات فیيا لیست عمى الدرجة نفسيا مف 
 .العمؽ كالحرارة كاالستمرار المكجكدة في األسرة

ة االساسیة الكلیاء اف ارساؿ األطفاؿ الى تعمیميـ االبتدائي ىي المسؤكلی
امكرىـ. فإذا كانكا یيتمكف بمستقبؿ اطفاليـ فعمیيـ استخداـ كؿ الكسائؿ لتقدیـ 

 .ىذا الحؽ ألطفاليـ
اف التعاكف بیف المنزؿ كالمدرسة أمر ضركرم كحتمي، كىك السبیؿ إلى حؿ  

المشكبلت أك الصعكبات التي تكاجو الطالب, ال تتمكف المدرسة مف تحقیؽ 
لقیاـ بمياميا التربكیة التعمیمیة دكف تعاكف األسرة معيا، كمتابعتيا رسالتيا كا

لما تقكـ بو المدرسة، اف المنزؿ كالمدرسة یيتماف بمصمحة الطفؿ، كیحرصاف 
عمى تقدیـ المفید كالنافع لو، لذا كاجب التعاكف كالتكامؿ بینيما لما فیو مصمحة 

 . المدرسةالتممیذ كمف فكائد العبلقة الجیدة بیف المنزؿ ك 
 -الخاتمة : 

مف یرید التقدـ كالمدنیة كالحضارة عمیو أف یبحث عنو في التعمیـ، كمف یرید    
تقاف  المحافظة عمى النظافة، كحمایة البیئة، كالتقید بالنظاـ، كااللتزاـ بالكقت، كا 
العمؿ، عمیو أف یبحث عنو في التعمیـ، كمف یرید البحث عف األخبلقیات 

الحمیدة عمیو أف یبحث عنيا في التعمیـ، كىكذا مف یرید  كالفضائؿ كاآلداب
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البحث عف ترسیخ الكحدة الكطنیة، كتماسؾ النسیج المجتمعي، كتقكیة الركابط 
 كالعبلقات بیف الناس، عمیو أف یبحث عنيا كذلؾ في التعمیـ.

كأف مستقبؿ العراؽ ىك مستقبؿ أطفالو، كمستقبؿ األطفاؿ یرتبط بتكفیر البیئة   
منة كالصحیة لمتعمـ كبناء الشخصیة كالتفكیر الحر أالنتقادم، كالتسمح اآل

بالمعرفة كاالستعداد لتحمؿ المسؤكلیة كالعمؿ كاحتراـ القانكف كالتنكع 
كاالختبلؼ كالتعاكف كالتضامف مع اآلخریف. فمنتضامف جمیعا كنجتمع في 

 حممة كطنیة تحت شعار "المدرسة لكؿ فرد".
ع التعمیـ في العراؽ، فأف التعمیـ في العراؽ لكي یستعید كبعد استعراض كاق   

مكانتو یجب األخذ بجممة مف المتغیرات منيا تحدیث النظـ التعمیمیة مف حیث 
زیادة كفاءة المدرس كتحسیف المناىج كطرؽ التدریس كاالىتماـ بالبنیة التحتیة 

لشامؿ في لمتعمیـ كعكامؿ عدیدة  كعندما یصؿ العراؽ إلى مستكل التسجیؿ ا
نظاـ التعمیـ فانو یككف قد حقؽ التزاماتو في مجاؿ حقكؽ اإلنساف كیككف قد 
حقؽ كذلؾ األىداؼ التي كضعيا المجتمع الدكلي في ظؿ سیاسة "التعمیـ 
لمجمیع" ، كسیككف قد حقؽ الغایة األىـ كىي رفد المجتمع بأجیاؿ قادرة عمى 

 ر.اإلنتاج المادم كالفكرم كمكاكبة لتحدیات العص
كلمخركج مف ىذا الكضع البد مف ثكرة في مناىج التعمیـ كتفعیؿ دكر    

النشاطات البلصفیة كالدركس التطبیقیة لمحصكؿ عمى ككادر مسمحة بالعمكـ 
 العصریة بما یتیح ليا النيكض بالبمد كاعماره.

 اليكامش 
محمد حسیف الزبیدم ،التربیة كالتعمیـ، بحث منشكر في مكسكعة حضارة  -ُ
 .ِٓٗ، صِ(،جُْٖٗعراؽ، )بغداد:دار الحریة لمطبع كالنشر ،ال
دراسة  ُْٓٗ-ُِّٗغازم دحاـ فيد المرسكمي، التعمیـ في العراؽ  -ِ

-ُُٖ( ،صُٖٔٗتاریخیة، رسالة ماجستیر،)جامعة بغداد: كمیة االداب،
َُِ. 
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دراسة  ُٖٓٗ-ُْٓٗصالح محمد حاتـ ، تطكر التعمیـ في العراؽ  -ّ
 .ٗٔ( ،صُْٗٗدكتكراه،)جامعة بغداد:كمیة االداب ،تاریخیة، اطركحة 

تقریر السفیر البریطاني ككرنكالیس بمناسبة انتياء عممو في العراؽ المرقـ  -ْ
: نقبل عف رشا ىشاـ جمیؿ العاني، االثار ُْٓٗاذار  َّفي  ُّْ

، رسالة ُْٓٗ-ُّٗٗاألجتماعیة لمحرب العالمیة الثانیة عمى العراؽ 
 .ٗٔ( ،صُٗٗٗبغداد: كمیة التربیة ابف رشد،ماجستیر، )جامعة 

  ضمت المجنة كؿ مف االستاذ صادؽ جكىر مف مصر ك حسف احمد
السمماف مف البصرة كعبد الفتاح ابراىیـ مف بغداد . لمتفاصیؿ ینظر: 

 .  ٖٗ،صٔعبد الرزاؽ الحسني ، تاریخ الكزارات العراقیة، ج
س بمعيد التربیة بجامعة لندف، (  البكفسكر ىممي : استاذ التربیة كعمـ النفٓ)

كمفتش مختص بالمغة اإلنكمیزیة، ثـ غادر العراؽ  ُُْٗعمؿ في العراؽ عاـ 
كیعمؿ بكظیفة  ُُْٗالى تركیا فمصر لیعكد لمعراؽ بعد حركة مایس 

مستشار في كزارة المعارؼ حیث لعب دكران اساسیان في تكجیو سیاسة التربیة 
العممیة الثانیة. لمتفاصیؿ ینظر :حسف كالتعمیـ في العراؽ خبلؿ الحرب 

الدجیمي ،تقدـ التعمیـ العالي في بغداد،) بغداد: مطبعة 
 . ُّّ-ُُّ(،صُّٔٗاالرشاد،

( محمد سعید ابك طالب ، تطكر البحث التربكم مف اجؿ التخطیط لمتعمیـ ٔ) 
( ، ُْٕٗ،)د.ؾ ، د.ـ ،  ُِٕٗ-ُِِٗاالبتدائي في العراؽ خبلؿ الفترة 

 . ِٕص
لمتفاصیؿ حكؿ ىذا المكضكع ینظر: فاضؿ البراؾ، المدارس الیيكدیة ( ٕ)

 ( .ُْٖٗكاإلیرانیة في العراؽ ، )بغداد: دار الرشید، 
عبد الرحمف البزاز ، العراؽ مف االحتبلؿ الى االستقبلؿ ، )بغداد:   -ٖ

 .ُٕٓ(، صُٕٔٗمطبعة العاني، 
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 ُُّ/َُِٗ، ممفة رقـ د.ؾ.ك ، الكحدة الكثائقیة ، ممفات الببلط الممكي  -ٗ
 .ُِْٗ\ّ\ُٖ--ُّٖٗ\ُ\ُ، االنظمة كالقكانیف ، 

 .  َٕصالح محمد حاتـ ، المصدر السابؽ ،ص  -َُ
رشا ىشاـ جمیؿ العاني، االثار االجتماعیة لمحرب العالمیة الثانیة عمى  -ُُ

، رسالة ماجستیر، )جامعة بغداد: كمیة التربیة ابف ُْٓٗ-ُّٗٗالعراؽ 
 ( .ُٗٗٗرشد،
مسارع الراكم، نحك استراتیجیة جدیدة لمتعمیـ قي العراؽ ،) القاىرة:  -ُِ

 .ِّ( ،صُْٕٗمطبعة التقدـ،
مصدؽ جمیؿ ،التعمیـ كالتنمیة االقتصادیة ،)بغداد: دار  - -ُّ

 .ٔٔ( ،صُُٖٗالرشید،
 محمد حسیف الزبیدم ، المصدر السابؽ ، ص . -ُْ
 المصدر نفسو -ُٓ
ـ. ـ. فؤاد تكما، تطكر التعمیـ في العراؽ،  د.باسمة عمكاف حسیف ، - – ُٔ

 . ُْٕ،ص ََِٗمجمة دراسات تربكیة ، العدد السادس ،
رؤية مستقبمية لمتعميـ في العراؽ ، مكسكعة الرشيد ، سناف محمد ، -ُٕ

 . ینظر المكقع االلكتركني  ٕٔٔٓ/ ٖٓ/ ٜٕاضيؼ بتأريخ : 
http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/cescr-gc13.html 

المركز الكثائقي كالمعمكماتي ، ممؼ تخصصي : التعمیـ في العراؽ ،  -ُٖ
 شبكة النبأ المعمكماتیة . ینظر المكقع االلكتركني 

التعمیـ في العراؽ ، اصدار بیت الحكمة ، قسـ الدراسات االجتماعیة ،  -ُٗ
 .  ُٓٓ، صَُُِالطبعة االكلى ، بغداد ، 

تصؼ التعمیـ في العراؽ بػ"المتخمؼ" كتؤكد منظمة تابعة لبلمـ المتحدة  -َِ
،  ََِّاكادیمي عراقي بعد  َِٖاف "المیمیشیات" قتمت ما ال یقؿ عف 

 َُِْمػارس  ِٓالمدل ،" صحیفة "، االثنیف, 
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حسیف عمي الحمداني ، التعمیـ في العراؽ المشاكؿ كالحمكؿ . ینظر  -ُِ
 المكقع االلكتركني

في نشر الثقافة ، مقاؿ منشكر عمى مكقع المؤسسة التعمیمیة كدكرىا  -ِِ
 مركز العراؽ لمدراسات . ینظر المكقع االلكتركني:

 . ٔٔالتعمیـ في العراؽ ، المصدر السابؽ، ص  -ِّ
بدیع محمكد مبارؾ ، مستقبؿ المدرسة كمدرسة المستقبؿ ، بغداد ،  - ِْ

 .  ّّ، ص ََِٗ
طكر التعمیـ في العراؽ ،          د. باسمة عمكاف حسیف ، ـ. ـ. فؤاد تكما ، ت  – ِٓ

 . ُْٖ، ص ََِٗدراسات تربكیة ، مجمة ، العدد السادس، نیساف 
 المصدر نفسو  -ِٔ
 . َُٕالتعمیـ في العراؽ، المصدر السابؽ ، ص -ِٕ
 المصدر نفسو -ِٖ
 .ِحسیف عمي الحمداني ،المصدر السابؽ ، ص -ِٗ
 . ّٖبدیع محمكد مبارؾ ، المصدر السابؽ ، ص – َّ
 . َُٓد. باسمة عمكاف حسیف ، ـ. ـ. فؤاد تكما ، المصدر السابؽ ، ص  -ُّ
 . َُٕالتعمیـ في العراؽ، المصدر السابؽ ، ص -ِّ

The reality of primary education in Iraq((1991-2005)) 

Mother . Dr.. Saba Hussein sire 

Prime / historical studies department Mustansiriya 

Center for Arab and International Studies 

D Ghosoun flowered / Department of History / 

Mustansiriya Center for Arab and International 

Studies 

Who wants to progress, civil and civilization should 

have looked for in education, and those who want to 

maintain hygiene, environmental protection, and 

adherence to the system, and the commitment of 

time, and mastery of work, he has to looking for in 
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education, and wants to search for ethics and virtues 

and morals benign it that are looking for in education, 

and so those who want to search for the consolidation 

of national unity and cohesion of the social fabric, 

and the strengthening of ties and relations among the 

people, he must also looking for in education 

It is this logic search came to shed light on the reality 

of primary education, child is an important pillar of 

the family first, and society as a whole second, and 

the process of its construction, is only the 

responsibility of everyone. The school is the main 

primary educational system that provides basic 

education of children outside the family. So it should 

be universal primary education and ensure that the 

basic learning needs of all children, taking into 

account the culture of the local community and the 

needs and opportunities of .vdila from the fact that 

this phase, which is true to the process of 

comprehensive development of the perceptions of the 

child first. 

Search section to three axes of the first ones 

interested in giving a historical picture of the 

progress of the educational process in Iraq since its 

inception up to the present through the pursuit of 

descriptive and analytical approach. As the section 

second donation was diagnosed with the most 

important obstacles that hinder the process of primary 

education in Iraq. The last section equinus pointed 

out the mechanics of the advancement of the 

educational reality 

After reviewing the reality of education in Iraq, the 

education in Iraq in order to recover its place should 

be taken a host of variables, including modernization 

of education systems in terms of increasing the 

efficiency of the teacher and improving curricula and 



  عدد الثامنـــــال  ... جملة علمية حمكمة فصلية  ات تنموية ...ـــاشراق

172 
 

                                                                                                                                       

teaching methods and attention to infrastructure for 

education and many factors and when Iraq up to the 

level of mass registration in the education system, it 

is has achieved its obligations in the field of human 

rights and have achieved as well as the goals set by 

the international community under the policy of 

"Education for All", it will have achieved the most 

important goal which is to provide the society 

generations able to material and intellectual 

production and cope with the challenges of the times. 

 
 
 
 
 

 حقكؽ المرأة في العراؽ بيف النص القانكني كالعرؼ العشائرم
 )مراجعة اجتماعية(

 أ.ـ.د. نضاؿ عيسى كريؼ                      أ.ـ.د. ميسكف عمي جكاد                         
 التربية االساسية/ الجامعة المستنصريةكمية   

 مستخمص البحث:
مػف یقػػرأ النصػػكص القانكنیػػة لقػػانكف االحػػكاؿ الشخصػػیة العراقیػػة فضػػبل 
عف اطبلعو الدسػتكر یجػد اف لممػرأة العراقیػة حقكقػا ىائمػة كمتنكعػة، كانيػا تقػؼ 
عمى قدـ المساكاة مع الرجؿ في قضایا كمسائؿ ىائمة متعددة ال تخص حقكقيا 

كاطنة اك كزكجة اك كأـ فحسػب، بػؿ تتعػدل ذلػؾ الػى جعميػا انسػانا متكػامبل كم
لو كافة الحقػكؽ كالكاجبػات التػي ال یمكػف االخػبلؿ بيػا اك التقمیػؿ مػف اىمیتيػا، 
كلكف عمى الرغـ مف ذلؾ كمو اال اف الكاقع االجتماعي الفعمي ىػك خػبلؼ ذلػؾ 

بنیػة عشػائریة، كمػف ثػـ  بدرجة معتد بيػا، كذلػؾ الف بنیػة المجتمػع العراقػي ىػي



  عدد الثامنـــــال  ... جملة علمية حمكمة فصلية  ات تنموية ...ـــاشراق

173 
 

                                                                                                                                       

فػػػاف الميػػػیمف فیيػػػا ىػػػك العػػػرؼ االجتمػػػاعي كسػػػنف العشػػػیرة التػػػي تفػػػرض جػػػراء 
ثقافتيا المكركثة التي ترتكز عمػى النظػرة الدكنیػة اك التضػعیفیة  لممػرأة بكصػفيا 
كائف ثانكم كىامشي جراء تفسیراتيا المغمكطة لبعض آیات القرآف الكریـ كجراء 

ة جعميا تفرض عمى كفؽ ذلؾ كمو حقكقا اقؿ عمى المػرأة الثقافة الذككریة السائد
مقابػػػؿ كاجبػػػات كثیػػػرة قیػػػدت حركتيػػػا كفعالیتيػػػا داخػػػؿ المجتمػػػع العراقػػػي جعمتيػػػا 
عاجزة اماـ المد العشائرم) القیمي( الجارؼ لمكانة المرأة كدكرىا الكاجب عمیيا 

 القیاـ بو.  
فیػػة الكاقعیػػة بػػیف سػػنحاكؿ فػػي بحثنػػا ىػػذا بیػػاف الفجػػكة االجتماعیػػة كالثقا

النصػػػػكص القانكنیػػػػة التػػػػي تمػػػػنح المػػػػراة مكانػػػػة سػػػػامیة كعالیػػػػة، كبػػػػیف العػػػػرؼ 
العشػػػػائرم الػػػػذم ىػػػػك فػػػػي حقیقػػػػة االمػػػػر ىػػػػك الميػػػػیمف كالمسػػػػیطر عمػػػػى الكاقػػػػع 
االجتماعي الذم حجـ المػرأة كقیػدىا فػي دكائػر ثقافیػة جعمػت منيػا كػائف عػاجز 

ييػػػػػا بمعػػػػػزؿ عػػػػػف كینكنتيػػػػػا بػػػػػؿ كعاممتيػػػػػا كعػػػػػكرة ثقافیػػػػػة ینبغػػػػػي سػػػػػترىا كتكجی
 االنسانیة.

كنحػػػػف اذ نقػػػػـك بيػػػػذا البحػػػػث سػػػػنعتمد عمػػػػى أطػػػػر قانكنیػػػػة كاجتماعیػػػػة 
)سكسػػیكلكجیة( تبػػیف مشػػاكؿ المػػرأة فػػي العػػالـ الثالػػث اك البمػػداف العربیػػة، التػػي 
عػػػدت المجتمػػػع العراقػػػي جػػػزءا مػػػف المجتمعػػػات التػػػي التػػػزاؿ فیيػػػا المػػػرأة تعامػػػؿ 

المرتبػػة الثانیػػة فػػي السػػیاقات االجتماعیػػة كالثقافیػػة، بكصػػفيا كػػائف انسػػاني یتبػػكأ 
كسنعتمد الى كضػع بعػض التكصػیات الكاجػب االخػذ بيػا ألجػؿ اعػادة مكضػعة 
العػػرؼ االجتمػػاعي ضػػمف دائػػرة القػػانكف اكثػػر مػػف مكضػػعتو الحالیػػة فػػي دائػػرة 

 الثقافة الذككریة االبكانیة لمعشیرة .
 المبحث االكؿ: 

 العمـك االجتماعيةاشكالية حقكؽ المرأة في 
كاف مكضكع المراة مف المكضكعات الكثیرة التي حظیت باىمیة العمـك 
االجتماعیة كالسیما عمـ االجتماع كعمـ النفس كالفمسفة، كذلؾ بعد اف تـ كضع 
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االسس كالقكاعد العممیة الرصینة لتمػؾ العمػكـ، كالتػي ترافقػت مػع المػد الحػداثكم 
لقرف الخامس عشر المیبلدم، كما تػبل ذلػؾ مػف الغربي الذم ابتدأ  منذ اكاخر ا

جممػػة تحػػكالت جعمػػت االنسػػػاف الغربػػي یعیػػد النظػػر اك لنقػػػؿ یقػػدـ رؤیػػة جدیػػػدة 
لمعػػالـ، ككػػاف مكضػػكع المػػرأة التػػي شػػیطنتيا الثقافػػة انػػذاؾ كالتػػي كانػػت مشػػفكعة 
بتصػػػػكرات اك مقػػػػكالت دینیػػػػة ال اسػػػػاس ليػػػػا عػػػػف الخطیئػػػػة كالدكنیػػػػة كالدناسػػػػة 

الحقػػت بػػالمرأة، فتقػػدـ عصػػر الحداثػػة الػػذم انعكػػس عمػػى العمػػـك  الجسػػدیة التػػي
االجتماعیػػػة كسػػػائر العمػػػـك االخػػػرل، ممػػػا جعػػػؿ مكضػػػكع المػػػرأة بكصػػػفيا كػػػائف 
بشرم یمتمؾ حقكقا ككاجبػات ال ینبغػي التغاضػي عنيػا، كالعػالـ كػاف یعػیش فػي 

ات اكج الثػػػػػػكرة الصػػػػػػناعیة كالثػػػػػػكرة الفیزائیػػػػػػة كالثػػػػػػكرة السیاسػػػػػػیة)عيد الجميكریػػػػػػ
كالدیمقراطیات( كعصر الدساتیر التػي قامػت عمػى المسػاكاة بػیف الجنسػیف كبػیف 
االعػػراؼ البشػػریة كافػػة، كمػػف ضػػمف ىػػذه السػػیاقات جػػاءت النظریػػات النسػػكیة  

feminism. 
كلعؿ الذم یيمنا كنحف بصدد الحدیث عف تمؾ النظریػات النسػكیة ىػك 

یحظى باىمیة كبػرل، كلعػؿ الجیؿ الثاني مف المفكریف النو الجیؿ الذم ما زاؿ 
مقتضػػى الحػػاؿ یسػػتكجب اعطػػاء الماعػػة سػػریعة عػػف ذلػػؾ الجیػػؿ الػػذم یبحػػث 
فػػي: البلمسػػاكاة االجتماعیػػة التػػي تمػػر بيػػا النسػػاء، انػػو جیػػؿ ینظػػر ایضػػا الػػى 
البنى االدكلكجیة المترسخة التي تضع النساء في مكاف غیر مبلئـ لمصػالحيف 

ىػػي النظػػاـ االبػػكم، كالثانیػػة ىػػي العقػػد  بالنسػػبة الػػى الرجػػاؿ، احػػدل ىػػذه البنػػى
 genderاالجتماعي، كىك جیؿ یتحدل التمیػز المتعمػؽ )بالجنػدر اك الجػنس( 

bias  فػػػي المغػػػة كالقػػػانكف كالفمسػػػفة، كیحػػػاجج بانػػػو ینبغػػػي عمػػػى النسػػػػاء اف ال
یيدفف الى اف یصبحف مثؿ الرجاؿ )كما ىي الحالة فػي كثیػر مػف االحیػاف فػي 

مساكاة االجتماعیة( بؿ ینبغي عمیيف تطكیر نكع جدیػد مػف المعركة الخاصة بال
 iiالمغة كالقانكف كالذم یتصؼ بككنو نسكیا انثكیا بصكرة محددة.
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كاذا كػػاف الجیػػؿ الثػػاني الغربػػي صػػاحب النظریػػة النسػػكیة اعػػبله یكػػافح 
فػػي سػػبیؿ تعزیػػز حقػػكؽ المػػراة ككضػػع المكانػػة المرمكقػػة ليػػا، كنحػػف نػػتكمـ عػػف 

صػػػاحبة المبػػػادئ االساسػػػیة لحقػػػكؽ االنسػػػاف، فالكضػػػع العػػػاـ الحضػػػارة الغربیػػػة 
لممػػػراة الغربیػػػة ال یػػػزاؿ محػػػؿ جػػػدؿ محتػػػدـ بػػػیف كافػػػة االتجاىػػػات المتباینػػػة فػػػي 
الغرب، كلكف الحاؿ في المجتمعات الشػرقیة كاالسػبلمیة عمػى اشػده، اذ ال تػزاؿ 

لغػرب المراة العربیة عمى كجو الخصكص ینظر ليا بذات النظرة التي تجاكزىا ا
منػػذ قػػركف، كلكػػف المسػػالة فػػي المجتمعػػات االسػػبلمیة تأخػػذ غطػػاء شػػرعیا عبػػر 
االرتباط الكثیؽ بیف التكجيػات الدینیػة كالقػیـ االجتماعیة)السػیما تمػؾ التػي تنبػع 
مػػػػػػف القبیمػػػػػػة اك العشػػػػػػیرة( كالتػػػػػػي صػػػػػػنعت بنظػػػػػػر البػػػػػػاحثیف ظػػػػػػاىرة التخمػػػػػػؼ 

كتابػػػػػو ذائػػػػػع االجتمػػػػػاعي، اذ یػػػػػرل الكاتػػػػػب المعػػػػػركؼ مصػػػػػطفى حجػػػػػازم فػػػػػي 
الصػػػیت:) التخمػػػؼ االجتمػػػاعي مػػػدخؿ الػػػى سػػػیككلكجیة االنسػػػاف المقيػػػكر(، اف 
االنسػػػاف المتخمػػػؼ یػػػتمخص كجػػػكده فػػػي : كضػػػعیة مأزقیػػػة یحػػػاكؿ فػػػي سػػػمككو 
كتكجياتػػو كقیمػػو كمكاقفػػو مجابيتيػػا، كمحاكلػػة السػػیطرة عمیيػػا بشػػكؿ یحفػػظ لػػو 

بدكنػو ىػذه الكضػعیة بعض التكازف النفسي الذم ال یمكف االستمرار في العػیش 
المأزقیػػة ىػػي اساسػػا كضػػعیة القيػػر الػػذم تفرضػػو عمیػػو الطبیعػػة التػػي تفمػػت مػػف 
سیطرتو كتمارس عمیو اعتباطيا، كالممسػككف بزمػاـ السػمطة فػي مجتمعػو الػذیف 
یفرضػكف عمیػػو الرضػػكخ، كلػػذلؾ فػػاف سػیككلكجیة التخمػػؼ مػػف الناحیػػة االنسػػانیة 

 iiالنساف المقيكر.تبدك لنا عمى انيا اساسا سیككلكجیة ا
اف االنساف المقيكر یتجمػى لدیػو فػي احػدل صػكره بػالمراة العربیػة التػي 
تخضع لسمطة ذلؾ المجتمع المتخمػؼ) المجتمعػات العربیػة عمكمػا( فمقػد حػاكؿ 
مصطفى حجازم التعبیػر عػف مجمػؿ النظػرة كالمكانػة كالقيػر التػي تتعػرض ليػا 

طبیعػػة الحػاؿ المػػراة العراقیػػة( ، المػراة العربیػػة ) كالتػي تصػػنؼ ضػػمف سػیاقاتيا ب
اذ نجػػػده یقػػػكؿ :...تتجمػػػع فػػػي شخصػػػیة المػػػراة اك بػػػاالحرل فػػػي النظػػػرة الیيػػػا ، 
اقصػػػى حػػػاالت التجػػػاذب الكجػػػداني، فيػػػي اكثػػػر العناصػػػر االجتماعیػػػة تعرضػػػا 
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لمتبخػػػیس فػػػي قیمتيػػػا عمػػػى جمیػػػع الصػػػعد: الجػػػنس، الجسػػػد، الفكػػػر، االنتػػػاج، 
نػػة مفرطػػة نػػدر اف كجػػد ليػػا نظیػػرا عنػػد الرجػػؿ المكانػػة، یقابػػؿ ىػػذا التبخػػیس مثم

ىذه المثمنة تبدك فػي اعػبلء شػاف االمكمػة فػي اغػداؽ الصػفات االیجابیػة عمیيػا 
)الطیبػػة ، المحبػػة، ینبػػكع الحنػػاف، رمػػز التضػػحیة، الػػخ...( كمػػا تبػػدك فیمػػا ترفػػع 
الیػػو المػػراة المشػػتياة جنسػػیا مػػف مكانػػة اسػػطكریة عنػػد الرجػػؿ المحػػرـك ، كىكػػذا 

كت مكانػػػة المػػػراة فػػػي نظػػػر الرجػػػؿ كالمجتمػػػع عمكمػػػا بػػػیف اقصػػػى االرتفػػػاع تتفػػػا
)الكػػػائف الثمػػػیف مركػػػز الشػػػرؼ الػػػذاتي، رمػػػز الصػػػفاء البشػػػرم، الػػػذم یبػػػدك فػػػي 
االمكمػػػة( كبػػػیف اقصػػػى حػػػاالت التبخػػػیس، المػػػراة الصػػػكرة ، المػػػراة رمػػػز العیػػػب 

داة التػػػي كالضػػػعؼ، المػػػرأة القاصػػػر، الجاىمػػػة، المػػػراة رمػػػز الخصػػػاء، المػػػرأة اال
 iiیمتمكيا الرجؿ مستخدما ایاىا في منافعو المتعددة.

كلقػػػػد قػػػػدـ عػػػػالـ االجتمػػػػاع المعػػػػركؼ الػػػػدكتكر عمػػػػي الػػػػكردم مقاربتػػػػو 
النظریػة التػػي حػػاكؿ فیيػػا اف یػذىب بعیػػدا فػػي سػػبر اغػكار تمػػؾ النظػػرة كالطریقػػة 

معتمػدا التي تعامؿ بيا المػراة العربیػة متخػذا مػف المػراة العراقیػة انمكذجػا بحثیػا، 
عمػػى فرضػػیتو الجكىریػػة كاالساسػػیة التػػي اسػػتمدىا مػػف ابػػف خمػػدكف كالتػػي ىػػي 
جدلیػػػة الصػػػراع بػػػیف البػػػداكة كالحضػػػارة، كالتػػػي كجػػػد الػػػكردم انيػػػا ال تػػػزاؿ حیػػػة 
كمتدفقة في كجداف الفرد العراقي كعقمیتو عبر قیـ البػداكة التػي ال تػزاؿ تتصػارع 

ىػي بطبیعػة الحػاؿ تقػیـ كزنػا معتػدا مع مد الحضارة كقیميا الجدیدة، كالتػي ىنػا 
بو لممراة ككػائف بشػرم مسػاكم لمرجػؿ بخػبلؼ القػیـ البدكیػة المبنیػة اصػبل عمػى 
الثقافة الذككریػة كمنطػؽ القػكة كالػذم یمػنح لمرجػؿ اليیمنػة التامػة كالمطمقػة عمػى 

 المراة.
كیرجػػػع الػػػكردم تكػػػكیف الشحصػػػیة العراقیػػػة كنمػػػط السػػػمكؾ االجتمػػػاعي 

ربط افراد المجتمع العراقي كیشكؿ منيـ )نمػكذج الشخصػیة( اك المشترؾ الذم ی
الػػنمط الخػػاص بيػػا الػػى ثبلثػػة عكمػػؿ  رئیسػػة ىػػي: تجػػزؤ العائمػػة العراقیػػة الػػى 

 ثبلثة عناصر: الرجؿ ، المرأة ، الطفؿ.
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یرل الكردم باف العائمة العراقیة منقسمة كمجزأة في اسمكب حیاتيا بیف 
ذا التجػػػزؤ فػػػي اف مجػػػاؿ المػػػرأة ىػػػك البیػػػت، الرجػػػؿ كالمػػػرأة كالطفػػػؿ، كیظيػػػر ىػػػ

كمجػػاؿ الرجػػؿ ىػػك العمػػؿ، كمػػا یتبقػػى مػػف اكقػػات فراغػػو فیقضػػیيا فػػي المقيػػى، 
بینما یككف مجاؿ الطفؿ ىػك الزقػاؽ الػذم یتسػكع فیػو مػع اقرانػو كیرجػع الػكردم 
ىػػػذه الظارىػػػة الػػػى الحجػػػاب الػػػذ م جعػػػؿ المػػػراة جنسػػػا اقػػػؿ منزلػػػة مػػػف الرجػػػؿ 

ا جعػػػػؿ الرجػػػػؿ یقضػػػػي اكقػػػػات فراغػػػػو فػػػػي المقيػػػػى، كاضػػػػعؼ عقػػػػبل ، كىػػػػك مػػػػ
كاضطرار االطفاؿ الى المعب في االزقة ، كما یقكؿ، كلعؿ ىػذه القػیـ كالعػادات 
جػاءت مػػف البػداكة، فالبػػداكة ىػي مجتمػػع حػرب كغػػزك كلػیس لممػػراة اىمیػة  فیػػو، 
حیػػػث یقضػػػي البػػػدكم اكقػػػات فراغػػػو فػػػي دیػػػكاف الشػػػیخ لیتحػػػدث عػػػف الغػػػزكات 

الت، كقد تحكؿ دیكاف الشیخ في البادیة الى مقيى في المدینػة كالشجاعة كالبطك 
حیث یقضي فیو الرجؿ اكقات فراغو ، في حیف تبقى المراة في البیت كجمكسيا 
یػػدؿ عمػػى العفػػة كالشػػرؼ ، كلػػذلؾ اصػػبح البیػػت العراقػػي عالمػػا خاضػػعا قائمػػا 

 iiبذاتو كیختمؼ عف عالـ الرجاؿ.
المسؤكلة عف صػناعة اك انتػاج ىػذا اف القیـ البدكیة بنظر الكردم ىي 

التفػػػاكت المرتبػػػي االجتمػػػاعي بػػػیف الرجػػػؿ كالمػػػراة  كحتػػػى لػػػك اف المػػػراة خرجػػػت 
لمعمؿ كما جرل  فػي العػراؽ بعػد الخمسػینات مػف القػرف العشػریف اال اف النظػرة 
الدكنیػػػة البدكیػػػة تمػػػؾ تظػػػؿ تطاردىػػػا النيػػػا تظػػػؿ عرضػػػة لتكاصػػػؿ ذات النظػػػرة 

قػػیـ النيػػا االجتماعیػػة العراقیػػة،  كليػػذا نجػػد اف الػػكردم البدكیػػة المتكغمػػة فػػي ال
یؤكد عمى اف تمؾ الكقائع كاالفعاؿ كالذىنیات االجتماعیة كلدت االزدكاجیػة فػي 

 الشخصیة العراقیة.
كليػػػذا كجػػػػدناه یقػػػػكؿ: اف ىػػػذا الفصػػػػؿ بػػػػیف عػػػالـ الرجػػػػؿ كعػػػػالـ المػػػػراة 

ف كػػؿ منيمػػا یسػػاعد عمػػى نمػػك االزدكاج فػػي شخصػػیتي الرجػػؿ كالمػػراة معػػا، ال
یتاثر بقیـ الجنس االخر، فضبل عف اف الفصؿ الجائر بیف الجنسیف یؤدم فػي 
كثیر مف االحیاف الى االنحراؼ الجنسي الذم ینعكس في اغانینا التي تخاطب 
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الحبیب بمفػظ المػذكر، كمػا اف االنحػراؼ الجنسػي یزیػد مػف ازدكاجیػة الشخصػیة 
بغیػػر مػػا فػػي قػػرارة نفسػػو مػػف  الف المنحػػرؼ مضػػطر الػػى التظػػاىر امػػاـ النػػاس

 iiمیكؿ.
كلعؿ سائؿ یسػأؿ كیػؼ یمكػف لمكانػة المػراة العراقیػة اف تظػؿ فػي دائػرة 
القػػیـ البدكیػػة آنفػػة الػػذكر كمسػػتكل التعمػػیـ كالكظػػائؼ الحككمیػػة كالخاصػػة بػػات 
كباب مفتكح اماميػا؟ اال یعنػي ىػذا اف المػراة العراقیػة بػدأت تنػاؿ حقكقيػا، كمػف 

حػػػات التػػػي تمػػػت صػػػیاغتيا فػػػي ضػػػكء العمػػػكـ االجتماعیػػػة ثػػػـ فػػػاف تمػػػؾ االطرك 
تحتاج مراجعة كتاني في اطبلؽ االحكاـ السریعة كالتي تعمف اف المػراة العراقیػة 

 ال تزاؿ ضحیة القیـ البدكیة كالعرؼ العشائرم الميیمف.
یطرح عالـ االجتماع المبناني المعركؼ خمیؿ احمد خمیؿ تصكراتو عف 

ؤكدا عمى اف: نشػكء البرجكازیػة العربیػة اسػيـ فػي تزعػزع المراة العربیة عمكما م
البنیػػة التقمیدیػػػة فػػي المجتمػػػع العربػػي، كمػػػف ثػػػـ اسػػيـ فػػػي تفكػػؾ القػػػیـ الطائفیػػػة 
كالعشػائریة كالعائمیػة، كظيػػر تنػاقض صػدامي بػػیف القػیـ التقمیدیػة ىػػذه كبػیف قػػیـ 

جػػػاه السػػػائد اال اف االت –الرأسػػػمالیة منيػػػا كاالشػػػتراكیة  -المجتمعػػػات المتطػػػكرة 
حتى االف ىك لصالح تككف مجتمعػات اسػتيبلكیة عربیػة، ممػا جعػؿ مػف المػراة 
العربیة ضحیة لمنزعة االستيبلكیة كمف ثـ كقعػت المػراة فػي احضػاف )التحػرر( 

 iiك) الترقي( الزائؼ.
كىػػػػػذا یعنػػػػػي اف الصػػػػػراع القیمػػػػػي بػػػػػیف الثابػػػػػت كالنابػػػػػت اك بػػػػػیف القػػػػػیـ 

امػػا كمػا فػي القػػیـ البدكیػة كالقػػیـ الكافػدة السػػالبة االصػیمة السػالبة لحربػػة المػراة تم
لكرامػػة المػػراة كجعميػػا كائنػػا اسػػتيبلكیا بػػبل كازع اخبلقػػي كمػػا فػػي القػػیـ الغربیػػة 
المتسػػارعة الخطػػى فػػي ظػػؿ كسػػائؿ االتصػػاؿ الحدیثػػة ، اف ىػػذا الصػػراع جعػػؿ 
المراة العربیة عمكمػا كالمػراة العراقیػة عمػى كجػو الخصػكص امػاـ خیػار صػعب، 

ف ثػػـ فػػاف الرىػػاف االجتمػػاعي الجػػؿ جعػػؿ المػػراة تنػػاؿ حقكقيػػا منػػاط بالدكلػػة كمػػ
كتشػػریعاتيا الضػػامنة لػػذلؾ، كىػػذا مػػا جعػػؿ الدراسػػات االجتماعیػػة تتجػػو صػػكب 
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القػػػكانیف كیمػػػا تمػػػنح المػػػراة العراقیػػػة حقكقيػػػا كاممػػػة مػػػف دكف اف تتػػػرؾ عرضػػػة 
كالقػػكانیف  لمصػػراع القیمػػي آنػػؼ الػػذكر ، كلكػػف ىػػؿ اسػػتطاعت تمػػؾ التشػػریعات

 حمایة المراة كمنحيا حقكقيا؟ ىذا ما سنحاكؿ معرفتو في المبحث القادـ.
 المبحث الثاني: 

 المراة العراقية كحقكقيا القانكنية
ال تنفصػػػػػػؿ مسػػػػػػألة نیػػػػػػؿ المػػػػػػراة العراقیػػػػػػة حقكقيػػػػػػا القانكنیػػػػػػة بجانبیيػػػػػػا 
)الشخصػػػي ( ام حقكقيػػػا داخػػػؿ االسػػػرة، ك)السیاسػػػي( ام حقكقيػػػا فػػػي العممیػػػة 

سیاسػػػػیة عبػػػػر االنتخػػػػاب كالترشػػػػیح اك اعطائيػػػػا مناصػػػػب سیاسػػػػیة معینػػػػة ال ال
ینفصؿ ذلؾ كمو عػف البعػد السیاسػي داخػؿ العػراؽ كانتقػاؿ القػكانیف كالتشػریعات 
مػػف طػػكر اك عصػػر الدكلػػة العثمانیػػة كمػػا تػػبل ذلػػؾ مػػف عصػػكر سیاسػػیة اخػػرل 

نػا ىػذا الػى یكم ُٖٓٗكالعصر الممكي كعصر الجميكریات المتتابعة منذ عاـ 
، ىذا مف جانب كمف جانب آخر فاف الكضع السیاسػي العػاـ كتشػریعاتو یػرتبط 
بالكضػػع الػػدكلي العػػاـ كتشػػریعاتو الككنیػػة العالمیػػة التػػي یفرضػػيا فػػي كثیػػر مػػف 
االحیػػػاف عمػػػى الػػػدكؿ كمػػػف ضػػػمنيا )العػػػراؽ(، كنحػػػف ىنػػػا نتحػػػدث عمػػػى كجػػػو 

الػػذم افػػرد ُْٖٗالخصػػكص عػػف مسػػالة اعػػبلف حقػػكؽ االنسػػاف العػػالمي عػػاـ 
لممػػػراة حقكقيػػػا الخاصػػػة التػػػي الزمػػػت الػػػدكؿ بضػػػـ بعػػػض فقراتيػػػا الػػػى قكانینيػػػا 
الخاصػػػػة بػػػػاالحكاؿ الشخصػػػػیة اك الخاصػػػػة بػػػػالحقكؽ السیاسػػػػیة  كاللػػػػزاـ الػػػػذم 
نتحدث عنو ىنػا ىػك متابعػة ىیئػة حقػكؽ االنسػاف التابعػة لبلمػـ المتحػدة قػكانیف 

المراة، كاعبلنيا المستمر عف كتشریعات الدكؿ التي تمارس عممیة التمییز ضد 
 اجراء الضغكط البلزمة لمحد مف عممیات التمییز تمؾ اینما كانت مجاالتيا .

كلكف مما ینبغي االشارة الیو ىنا ىك اف قانكف معاىػدة حقػكؽ االنسػاف 
بالنسػبة الػى حقػكؽ المػراة اكثػر  ُْٖٗتطكر مكضػكعیا بشػكؿ اكبػر منػذ العػاـ 

االرجػػح، حقػػكؽ الطفػػؿ، كلقػػد تنػػاكؿ المبػػدا  مػػف ام مجػػاؿ اخػػر فیمػػا بعػػد عمػػى
كالعيكد الدكلیة كضع المراة في بضػع فقػرات فقػط، اكال : فػي العبػارات الجامعػة 
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المناىضػة لمتمییػػز، كافػػاد مػػف بػیف امػػكر اخػػرل بػػاف حقػكؽ االنسػػاف تخػػص كػػبل 
مف المراة كالرجؿ عمػى قػدـ المسػاكاة كمػا تنػاكؿ االمػر ایضػا البنػكد  التػي تكفػؿ 

ختیار شریؾ الحیاة، كالحقكؽ المتساكیة فػي الػزكاج، كالمسػاعدة الخاصػة حریة ا
( كنجػػػد فػػػي ِٓ، ُٔ،ِلبلمكمػػػة، ) االعػػػبلف العػػػالمي لحقػػػكؽ االنسػػػاف المػػػكاد 

المقابؿ اتفاقیػة القضػاء عمػى جمیػع اشػكاؿ التمیػز ضػد المػراة اكثػر طمكحػا مػف 
عػـ كاالشػمؿ مػف ذلؾ بكثیر، اذ اف البند الخاص بمناىضة التمییز فیيػا ىػك اال

ام بند اخر، نقرأه في الصككؾ الرئیسة الدكلیة عف حقكؽ االنسػاف، انيػا تمغػي 
ام تمییػػػػز عمػػػػى اسػػػػاس الجػػػػنس ممػػػػا یػػػػؤثر اك یيػػػػدؼ الػػػػى اضػػػػعاؼ اك تقییػػػػد 
ممارسػػػػة اك تمتػػػػع المػػػػراة بحقػػػػكؽ االنسػػػػاف فػػػػي المجػػػػاؿ السیاسػػػػي كاالقتصػػػػادم 

  ii.كاالجتماعي اك الثقافي اك المدني اك ام مجاؿ اخر
كنمحػػظ ىنػػا اف اعػػبلف حقػػكؽ االنسػػاف ال سػػیما فقراتػػو الخاصػػة بحقػػكؽ 
المػػراة  حػػاكؿ جاىػػدا اف یقػػدـ تصػػكرا شػػمكلیا  لكػػؿ النػػكاحي الخاصػػة بػػالحقكؽ 
الكاجػػػب اف تناليػػػػا المػػػػراة، منتبيػػػػا الػػػػى اف التحػػػػكالت المجتمعػػػػة اليائمػػػػة جعمػػػػت 

یػة متنكعػة لعمػو كستجعؿ المراة في الكقت عینو تدخؿ نطاقات اك مجاالت حیات
الثقافة االنسانیة بجانبیيػا الغربػي كالشػرقي  لػـ یكػف یتكقػع لممػراة اف تػدخؿ فیيػا 
اك تشػارؾ كلنقػؿ تشػػاطر الرجػؿ مضػمار السػػباؽ فیيػا، كلعػؿ  ابػػرز قضػیة ىػػي 
مسالة القضاء فمقػد اصػبحت المػراة قاضػیة فػي الغػرب كمػف ثػـ فػي الشػرؽ، بػؿ 

اة فیيػػا الحظػػكة كالمكانػػة كالسػػیما فػػي كلعمػػو بعػػض الميػػف الدقیقػػة اصػػبحت لممػػر 
الغػػػػرب االف اال كىػػػػػك حقيػػػػػا فػػػػػي اف تصػػػػبح ربػػػػػاف اك سػػػػػائؽ طػػػػػائرة مدنیػػػػػة اك 
عسكریة، كلعؿ ىذیف االمػریف لػـ یكػف العقػؿ الرجػكلي الػذكرم اف صػح التعبیػر 
یفكر اك یخطر عمى بالو  اف المراة ستشاطره فیيما، كلكػف منػاط كػؿ ذلػؾ كػاف 

تيا، كىػػذا مػػا اكػػد عمیػػو اعػػبلف حقػػكؽ االنسػػاف ال سػػیما برعایػػة الدكلػػة كتشػػریعا
بفقراتػػو الخاصػػة بػػالمراة.اذ تؤكػػد اتفاقیػػة حقػػكؽ االنسػػاف عمػػى انػػو مطمػػكب مػػف 
الػدكؿ اتخػاذ الخطػكات البلزمػػة ؿ) القضػاء عمػى التمییػز ضػػد المػراة مػف جانػػب 
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 ام شخص اك تنظیـ مشركع( كاف تعمؿ عمى )تعدیؿ اك ازالة  القكانیف كالمكائح
التنظیمیة كاالنحراؼ كالممارسات الراىنة( كالتي تدعـ التمییز في ام مكاف فػي 
المجتمع)مػػػػادة ج( كتؤكػػػػػد االتفاقیػػػػة بكجػػػػػو خػػػػاص عمػػػػػى ضػػػػركرة تمتػػػػػع المػػػػػراة 
بػػالحقكؽ نفسػػيا التػػي یتمتػػع بيػػا الرجػػؿ فػػي االقتػػراع كالمشػػاركة فػػي الحكػػـ، كاف 

ي النشػػػاط الریاضػػػي تتمتػػػع بحػػػؽ مسػػػاك فػػػي التعمػػػیـ )بمػػػا فػػػي ذلػػػؾ المشػػػاركة فػػػ
كالتربیػػػػة البدنیػػػػة( كاالسػػػػتعداد الختیػػػػار مسػػػػارىا المينػػػػي كفػػػػي العمالػػػػة كالرعایػػػػة 
الصػػحیة كفػػي المحػػاكـ كتتضػػمف سمسػػمة مػػف التعاقػػدات التػػي تسػػتيدؼ القضػػاء 
عمػػى التمییػػز ضػػد المػػراة فػػي قػػكانیف الػػزكاج كالعبلقػػات االسػػریة كحمایػػة المػػراة 

بمػػػا فػػػي ذلػػػؾ َلمتمییػػػز بػػػیف الجنسػػػیف ضػػػد تػػػداعیات الممارسػػػات االجتماعیػػػة 
خطبة كزكاج االطفاؿ(، كاىـ مػا نمحظػو اف ىػذه االتفاقیػة تطالػب الػدكؿ باتخػاذ 
التػػػدابیر لتعػػػػدیؿ االنمػػػػاط االجتماعیػػػػة كالثقافیػػػة لسػػػػمكؾ المػػػػراة  كالرجػػػػؿ بيػػػػدؼ 
انجػػػاز القضػػػاء عمػػػى االنحیػػػاز كاالنحػػػراؼ ككػػػؿ الممارسػػػات االخػػػرل المؤسسػػػة 

 iiتفكؽ ام مف الجنسیف. عمى فكرة دكنیة اك
كفػػػي محاكلػػػة الكقػػػكؼ عمػػػى تفاصػػػیؿ تمػػػؾ الحقػػػكؽ  العالمیػػػة الخاصػػػة 
بػػػالمراة كىػػػؿ كجػػػدت صػػػدل ليػػػا فػػػي التشػػػریعات العراقیػػػة فػػػي جػػػانبي االحػػػكاؿ 
الشخصػػػػیة كالحقػػػػكؽ السیاسػػػػیة، سػػػػنحاكؿ التصػػػػدم لػػػػبعض القضػػػػایا الجكىریػػػػة 

فػػػي تمػػػؾ التشػػػریعات  الجػػػؿ اف نعػػػرؼ مقػػػدار ازالػػػة التمییػػػز ضػػػد المػػػراة العراقیػػػة
كالقػكانیف مػػف عدمػػو، فضػبل عػػف محاكلػػة معرفػة بعػػض التطػػكرات اك التعػػدیبلت 
القانكنیة التي فرضت نفسيا عمى المشرع العراقي في ظػؿ التحػكالت المجتمعیػة 
المتباینة كالمتسارعة التي غطت مسارات اجتماعیة، ثقافیة، سیاسیة، اقتصػادیة 

یمػػػا یضػػػع قػػػكانیف تناسػػػب حقػػػكؽ المػػػراة ىائمػػػة، فرضػػػت نفسػػػيا عمػػػى المشػػػرع ك
العراقیػػة التػػي لػػـ  تعػػد بصػػكرتيا اك حاليػػا التقمیدم/البػػدكم، كمػػا بػػیف ذلػػؾ عمػػي 

 الكردم في بعض معالجاتو االجتماعیة لمكانة المراة العراقیة.
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كألجؿ تكضیح االفكار اآلنؼ ذكرىا سػنجعؿ مػف مراجعتنػا االجتماعیػة 
 ك االتي:لمسالة الحقكؽ االنسانیة عمى النح

 اكال: الحقكؽ الشخصية)قانكنا االحكاؿ الشخصية(:
مػػػػف دكف الحاجػػػػة لمرجػػػػكع لممناكفػػػػات القانكنیػػػػة الشػػػػرعیة التػػػػي اعتػػػػرت 
قػػانكف االحػػكاؿ الشخصػػیة فػػي العػػراؽ منػػذ ابػػاف الدكلػػة العثمانیػػة اال اف جػػكىر 
قػػانكف االحػػكاؿ الشخصػػیة بالنسػػبة الػػى المجتمػػع العراقػػي كػػاف یصػػطدـ بصػػخرة 

عثػػػػػرت مسػػػػػاره عمػػػػػى مػػػػػدل سنسػػػػػف طػػػػػكاؿ اال كىػػػػػي االحكػػػػػاـ الشػػػػػرعیة كػػػػػؤكد 
االسػػبلمیة كغیػػر الشػػرعیة فػػي بمػػدمثؿ العػػراؽ یشػػيد تنكعػػا مػػذىبیا كدینیػػا كقكمیػػا 
كبیرا اذ ظمت تمؾ المككنػات الدینیػة المتنكعػة ترجػع الػى احكاميػا الشػرعیة فیمػا 

ائمػة العراقیػة، یخص الزكاج اك الطبلؽ اك االرث اك سائر الشػؤكف المتعمقػة بالع
 كلـ تفمح اغمب الجيكد انذاؾ لجمع تمؾ المككنات عمى قكانیف شاممة مكحدة .

اذ یػػرل الكاتػػب المعػػركؼ رشػػید الخیػػكف اف قػػانكف االحػػكاؿ الشخصػػیة 
في العراؽ ظؿ محككما الى التكجيات الشرعیة الدینیة كاخفقت الجيكد المبذكلة 

مسػػػتمر بالمسػػػائؿ الشػػػرعیة فػػػي العصػػػر الممكػػػي عمػػػى تكحیػػػدىا الصػػػطداميا ال
المتباینة بیف الممؿ كالنحػؿ العراقیػة، اذ ظمػت حقػكؽ المػراة العراقیػة مرىكنػة الػى 

، كالتػي تقػكؿ ُِٓٗالمادة السابعة كالسبعكف مف القانكف االساس العراقي لعػاـ 
حیثیاتيػػا: یجػػرم القضػػاء فػػي المحػػاكـ الشػػرعیة كفقػػا لبلحكػػاـ الشػػرعیة الخاصػػة 

اىب االسػػبلمیة،  بمكجػب احكػػاـ قػانكف خػػاص، ... ككمػػا بكػؿ مػػذىب مػف المػػذ
حػػػػػػػددت المػػػػػػػادة التاسػػػػػػػعة كالسػػػػػػػبعكف اختصػػػػػػػاص المجػػػػػػػالس الركحیػػػػػػػة لمیيػػػػػػػكد 
كالمسػػیحییف فػػي البػػت بػػامكر الػػزكاج كغیرىػػا مػػف امػػكر االحػػكاؿ الشخصػػیة،,... 
الػػى جانػػب كجػػكد مستشػػاركف فػػي المحػػاكـ المدنیػػة مختصػػكف بػػاالمكر المتعمقػػة 

ئییف كاالیزیػػػػدییف ، كفشػػػػمت برایػػػػو كػػػػؿ محػػػػاكالت اصػػػػبلح ىػػػػذا بالصػػػػائبة المنػػػػدا
كعػاـ  ُّّٗالقانكف كجعمو قانكنا مدنیا، تمؾ المحاكالت التي جرت تباعػا عػاـ 

ُْٗٓ.ii  
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كىنا تطؿ عمینا مسألة في غایة االىمیػة كىػي اف الشػرائع الدینیػة لتمػؾ 
عمكمػا كالمػراة المككنات الدینیة كانػت ىػي القابضػك اك الماسػكة لحقػكؽ العائمػة 

عمػػى كجػػو الخصػػكص، ممػػا جعػػؿ المػػراة العراقیػػة كال سػػیما فػػي المنػػاطؽ الریفیػػة 
كالعشػػػػػائریة عمػػػػػى كجػػػػػو الخصػػػػػكص تكػػػػػػكف ضػػػػػحیة القسػػػػػكة منفػػػػػذم الشػػػػػػریعة 
االسبلمیة الذیف قزمكا كىشمكا دكرىاف كلكف حاؿ المػرأة فػي المػدف بالنسػبة الػى 

ؿ تقػدیر یممػؾ جانبػا حضػریا المسیحییف اك بعض االقمیات الدینیة كػاف عمػى اقػ
/ مػػػػدینیا یػػػػكقر المػػػػرأة كیكرميػػػػا كلعػػػػؿ مرجػػػػع ذلػػػػؾ ىػػػػك تبػػػػایف القػػػػیـ المدینیػػػػة) 
الحضریة( عف القیـ الریفیة )العشائریة( كالتي یتساكل فیيػا بحسػب قناعتنػا كػبل 

 المذىبیف االسبلمییف في العراؽ .
میة كبمػا اف قانكنػا مثػػؿ قػانكف االحػػكاؿ الشخصػیة قػد حػػدد ببمػداف اسػػبل

عدیػػػػدة : مصػػػػر، كاالردف، كسػػػػكریا، كالمغػػػػرب ، كتػػػػكنس، فػػػػبل یمكػػػػف اف یبقػػػػى 
العراؽ ممزقا في قكانینو الشػرعیة، كال سػیما كاف بمػدا مثػؿ تػكنس قػد تجػاكز الػى 
مسػػػاكاة النسػػػاء بالرجػػػاؿ فػػػي االرث كمنػػػع تعػػػدد الزكجػػػات منعػػػا باتػػػاف كالمغػػػرب 

، ُٖٓٗتمػػػكز  ُْد قیػػػدىا بشػػػركط، كفػػػي العػػػراؽ جػػػاءت الخطػػػكة العممیػػػة بعػػػ
لجنػػة لكضػػع  ُٗٓٗ-ََِٕ( كالمػػؤرخ َٔٓعنػػدما القػػت كزارة العػػدؿ بامرىػػا )

الئحػػػة االحػػػكاؿ الشخصػػػیة اسػػػتمدت مبائيػػػا ممػػػا ىػػػك متفػػػؽ عمیػػػو مػػػف االحكػػػاـ 
الشرعیة كما ىك المقبكؿ مػف قػكانیف الػببلد االسػبلمیة كمػا اسػتقر عمیػو القضػاء 

ة العػدؿ عمميػا اعمػف القػانكف فػي الشرعي فػي العػراؽ كبعػد اف اكممػت لجنػة كزار 
، كبطبیعة الحاؿ استقبمتو المؤسسة الدینیة الشیعیة عمى كجػو ُٗٓٗ-ُِ-ُٗ

 iiالتحدید باالمتعاض كاليجكـ بحجة مخالفتو لمشریعة االسبلمیة .
كلقػػػػد كانػػػػت بعػػػػض فقػػػػرات ىػػػػذا القػػػػانكف الصػػػػادر كالمعػػػػركؼ بقػػػػانكف 

ة لمشػػػریعة االسػػػبلمیة، ، یػػػرل فیػػػو الفقيػػػاء مخالفػػػة صػػػریحُٗٓٗ( لسػػػنة ُٖٖ)
عمػى الػػرغـ مػػف اف صػػدكره كػػاف یتنػاغـ كركح العصػػر آنػػذاؾ كالتحػػكالت الثكریػػة 
كاالشػػتراكیة التػػي اجتاحػػت العػػالـ العربػػي كالتػػي اعػػادت لممػػراة العربیػػة مكانتيػػا، 
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فكانت المراة العراقیة بحاجػة الػى كمػاؿ نظیرتيػا العربیػة فػي البمػداف التػي جػرت 
رنا ليػػا آنفػػا كانػػت بحاجػػة الػػى الشػػعكر بكیانيػػا االنسػػاني فیيػػا تحػػكالت كالتػػي اشػػ

الػػذم  اسػػتمبو الفكػػر التقمیػػدم آنػػذاؾ عبػػر شػػرعنة االزدراء بػػالمراة  بنصػػكص اك 
 مركیات دینیة لـ تحظ بمراجعة تاكیمیة / عصریة جدیدة.

، بحسػػب معارضػػیو الشػػریعة االسػػبلمیة ُٗٓٗلعػػاـ ُٖٖخػػالؼ قػػانكف 
خاصػػػة بتكحیػػػد سػػػف الػػػزكاج كالمػػػادة الثالثػػػة عشػػػرة ظػػػاىرا فػػػي المػػػادة الثامنػػػة ال

الخاصة بتقیید تعدد الزكجات كالمادة الرابعة كالسبعیف الخاصة بمسػاكاة الػذككر 
كاالنػػاث بػػاالرث، كلقػػد فصػػؿ رشػػید الخیػػكف مبلحظاتػػو حػػكؿ تمػػؾ المػػكاد كالتػػي 
سنحاكؿ الرجكع الى تفاصیميا الدقیقة عبر اعتماد النص االصمي لذلؾ القانكف 

ضػػبل عػػف االطػػبلع عمػػى سػػائر  التعػػدیبلت التػػي اجریػػت عمیػػو كالتػػي نشػػرت ف
 تباعا في جریدة الكقائع العراقیة كیمكف ایرادىا عمى النحك االتي:

: تكمؿ اىمیة الزكاج بتماـ الثامنة عشرة كاذا طمب اكال: المادة  الثامنة
ت مػػػف اكمػػػؿ الخامسػػػة عشػػػرة مػػػف العمػػػر الػػػزكاج فالقاضػػػي اف یػػػاذف بػػػو اذا ثبػػػ

كبطبیعػة الحػاؿ یخضػع ليػذا القػانكف  iiاىمیتو كقابمیتو بعد مكافقػة كلیػو الشػرعي،
( لبلنثػػى بینمػػا ُِ( سػػنة لمػػذكر ك)ُّالیيػػكد ایضػػا، الػػذیف جعمػػكا سػػف الػػزكاج )

( سػنة كالمػذىب الشػافعي ُٕ( سػنة   كلبلنثػى) ُٖقرره المذىب الحنفي لمذكر)
( سػػػػنة ُٕىب المػػػػالكي )( سػػػػنة لكػػػػؿ مػػػػف الػػػػذكر كاالنثػػػػى، كالمػػػػذُٓكالحنبمػػػػي)

لكمیيمػػػا ، لكػػػف الفجػػػكة الكبػػػرل حػػػكؿ سػػػف الػػػزكاج االدنػػػى لمفتػػػاة تظيػػػر مػػػا بػػػیف 
   iiالتشریع الحككمي كالفقو الجعفرم الذم حدده بتسع سنكات .

: ) الػػػنص القػػػدیـ لممػػػادة( )اذ یمنػػػع فیػػػو(: ثانيػػػا: المػػػادة الثالثػػػة عشػػػر
بػیف زكجػات یػزدف عػف  الزكاج باكثر مف كاحدة، مف دكف اذف القاضػي كالجمػع

 iiاربع،..
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كیعمؽ رشید خیكف قائبل: خالفػت ىػذه المػادة بحسػب معارضػي القػانكف 
اباحػػػػة الشػػػػریعة لتعػػػػدد الزكجػػػػات، كاف التقییػػػػد فیيػػػػا اال بالكفػػػػاءة، التػػػػي تختمػػػػؼ 

 .iiشركطيا مف مذىب الى آخر
: الػػنص القػػدیـ یؤكػػد عمػػى اف تعیػػیف ثالثػػا: المػػادة  الرابعػػة كالسػػبعكف

ایا كانكا ذككرا اـ اناثا كتحدید انصبتيـ بالتساكم فػي التركػة مػف عقػارات الكرثة 
( كىنا اكرد رشید الخیكف تعمیقو الذم بیف فیػو كیػؼ اف عبػد الكػریـ ْكمنقكالت)

قاسـ اصر عمى المساكاة باالرث كرفض كؿ معارضة بحجة معارضػة الشػریعة 
دكػػـ لمػػذكر مثػػؿ حػػظ الف االرث قػػد جػػاء بعنػػكاف الكصػػیة) یكصػػیكـ ا فػػي اكال

 .iiاالنثییف(
اف نظػػػرة عقبلنیػػػة /عصػػػریة/ محایػػػدة تطػػػؿ عمػػػى ىػػػذا القػػػانكف بنظراتػػػو 
الػػػثبلث محػػػؿ الخػػػبلؼ كالجػػػدؿ الػػػدیني یجػػػد اف ىػػػذا القػػػانكف حػػػاكؿ مػػػنح المػػػراة 
العراقیة حقكقا عالیة تتبلءـ كككنيا فردا اك كائنا انسانیا مساك لمرجؿ كبكصػفيا 

تماعیػػػػة التػػػػي ىػػػػي مرتكػػػػز حقػػػػكؽ االنسػػػػاف كالئحتػػػػو عنكانػػػػا رئیسػػػػا لمعدالػػػػة االج
 الككنیة بدلیؿ االتي:

اف المادة الثامنة ترید لممراة النضػكج الجسػماني التػاـ، فضػبل عػف  اكال:
تطػػػػكر المػػػػدارؾ العقمیػػػػة كیمػػػػا یتسػػػػنى ليػػػػا ادارة االسػػػػرة كتربیػػػػة االبنػػػػاء فعمرىػػػػا 

 لفاعمة ابدا. الصغیر قبؿ الثامنة عشر ال یمنحيا اىمیة الزكجة المدبرة ا
اف المادة الثالثة عشرة ارادت ليا اف تككف محفكظة الحقػكؽ كاف  ثانيا:

ال تتتعرض الى نزكات الرجؿ الذم یرید  االرتباط بامراة اخرل، كىذا یعني ااف 
المادة ارادت ليا حؽ طبیعي في االستقرار النفسػي كاالجتمػاعي كالػذم سیسػمب 

 نیة.في حالة زكاج بعميا عمیيا بامراة ثا
اف المػادة الرابعػة كالسػبعكف عمػدت الػى التاكیػؿ المعاصػر لمقػراف  ثالثا:

الجػؿ اف تحظػػى المػػراة بػالثركة اك المثیػػرات عمكمػػا كحػاؿ الرجػػؿ كنصػػیبو كىػػذا 
یعنػػػي اف ىػػػذه المػػػادة قػػػدمت لممػػػراة حقػػػا اجتماعیػػػا ال یجػػػافي اك ینػػػافي التشػػػریع 
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لنكائػب الػدىر كتقمبػات  بقدر ما یؤكلو، بمعنػى حػده یكػكف كصػیة النيػا تتعػرض
 الحیاة مثؿ الرجؿ تماما.

كبالمناسػػػػبة یشػػػػیر تقریػػػػر لبنػػػػاف الػػػػى انػػػػو لػػػػـ یقػػػػـ المجتمػػػػع المسػػػػیحي 
( الػػذم یضػػمف الحقػػكؽ المتسػػاكیة ُٗٓٗبالمكافقػػة عمػػى قػػانكف االرث المػػدني)

لػػػػػبلرث بػػػػػیف النػػػػػكعیف االجتمػػػػػاعي اال مػػػػػؤخرا، غیػػػػػر اف القػػػػػادة الػػػػػركحییف فػػػػػي 
ضػػػػكا قػػػػانكف االرث المػػػػدني،...كطمبكا تسػػػػمیتو قػػػػانكف المجتمػػػػع االسػػػػبلمي عار 

  iiاالرث المدني لغیر المسممیف.
فمػػف الكاضػػح اف رجػػاؿ الػػدیف یقفػػكف فػػي كجػػو القػػانكف المػػدني الػػذم ال 
یساكم في االرث بیف الرجاؿ كالنساء بؿ كیحدد مسالتي المير كتعدد الزكجػات 

ر العػػػػالمي لحقػػػػكؽ ككاجبػػػػات المػػػػراة تجػػػػاه زكجيػػػػا عبػػػػر االعتمػػػػاد عمػػػػى المنظػػػػك 
 iiاالنساف

كليػػذا كجػػدنا اف مجمػػس الحكػػـ بػػبعض اعضػػائو الػػدینییف كالػػذم تأسػػس 
، كلكػف الكثیػر ُٗٓٗلعػاـ  ُٖٖحاكؿ اسقاط اك الغاء قػانكف  ََِّبعد عاـ 

مػػف المیبػػػرالییف كمنظمػػػات المجتمػػػع المػػػدني كقفػػػت ازاءه كلكنػػػو بالنتیجػػػة كبحكػػػـ 
 iiاسقطو. (ّٗكبمادتو ) ََِٓالدستكر الجدید لعاـ 

كىنا نطرح سؤاال جكىریػا ىػؿ حصػمت المػراة العراقیػة عمػى حقكقيػا فػي 
( ليػػا ّٗكىػػؿ حقػػؽ قػػانكف ) ََِّظػػؿ التحػػكالت السیاسػػیة الجدیػػدة بعػػد عػػاـ 

احبلميػػػا بنیػػػػؿ حریتيػػػا ككرامتيػػػػا فػػػػي ظػػػؿ الدسػػػػتكر كمعػػػالـ الحقػػػػكؽ السیاسػػػػیة 
 الجدیدة؟ ىذا ما سنحاكؿ معرفتو في القسـ االتي. 

 لحقكؽ  السياسية) المراة العراقية كالتحكالت السياسية(:ثانيا: ا
لػػك عمػػدنا الػػى العػػكدة الػػى النصػػكص الدسػػتكریة، فاننػػا سػػنعرؼ االفػػؽ 
القػػانكني التشػػریعي الجدیػػد الػػذم تعیشػػو المػػراة العراقیػػة كحقكقيػػا المسػػمكبة عمػػى 

 ُٗٓٗلعػاـ  ُٖٖ( التػي الغػت قػانكف ّٗمدل مراحؿ سیاسیة متنكعة فالمػادة)
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ؿ) العراقیػػػػكف احػػػػرار فػػػي االلتػػػػزاـ بػػػػاحكاليـ الشخصػػػیة بحسػػػػب دیانػػػػاتيـ اك تقػػػك 
 iiمذاىبيـ اك معتقداتيـ اك اختیاراتيـ كینظـ ذلؾ بقانكف (

الیسػػػػػت ىػػػػػذه المػػػػػادة تػػػػػذكرنا بالمػػػػػادة السػػػػػابعة كالسػػػػػبعكف مػػػػػف القػػػػػانكف 
آنػػؼ الػػذكر كالػػذم یػػنظـ االحػػكاؿ الشخصػػیة اسػػتنادا  ُِٓٗاالساسػػي العراقػػي 

ة الدینیػػة التػػي تنتمػػي ليػػا، كمػػف ثػػـ ایػػف الحقػػكؽ الدسػػتكریة الجدیػػدة، الػػى الشػػریع
كنحف نرجع الى خط الشركع القانكني السیاسي االكؿ اال یشیر ذلؾ الى الدكلػة 
المدنیة شئ ىبلمي في ظؿ ىكػذا دسػتكر مػازكـ، فحقػكؽ المػراة العراقیػة تتعػزز 

رجعنػػا الػػى اطرنػػا فػػي ظػػؿ منطػػؽ المكاطنػػة الػػذم یسػػتظؿ بالدكلػػة المدنیػػة، فػػاذا 
الدینیػػة لشػػػریعة اال یعنػػػي ىػػػذا اننػػػا نقػػػدـ العصػػػبیات الدینیػػػة كالمذىبیػػػة كالقكمیػػػة 
عمػػى  القػػانكف، تمػػؾ العصػػبیات التػػي سػػمبت المػػراة العراقیػػة كعمػػى مػػدل سنسػػف 

 طكاؿ حقكقيا كىمشتيا بنحك فج.
كلعػػؿ فقػػرات الدسػػتكر الخاصػػة بػػالحقكؽ كالحریػػات تؤكػػد احػػدل فقراتيػػا 

عػػراقییف متسػػاككف امػػاـ القػػانكف مػػف دكف تمییػػز الجػػنس اك العػػرؽ اك عمػػى اف ال
القكمیة اك االصؿ، ككما تؤكػد احػداىا عمػى تكػافؤ الفػرص ككمػا تػذىب احػداىا 
الػػػى اف لممػػػكاطنیف رجػػػاال كنسػػػاء حػػػؽ المشػػػاركة فػػػي الشػػػؤكف العامػػػة، كالتمتػػػع 

 iiبالحقكؽ السیاسیة، بما فیيا حؽ التصكیت كاالنتخاب كالترشیح.
كف، ىؿ كؿ ىذه الفقرات تعػد دلػیبل عمػى اف المػراة العرااقیػة حصػمت كل

عمػػى حقكقيػػا، كانيػػا مكنػػت اجتماعیػػا كثقافیػػا كسیاسػػیا كاقتصػػادیا؟ لعػػؿ المسػػالة 
في ظؿ ىیمنة الثقافة الذككریة عمػى كػؿ شػئ، فػبل تػزاؿ  ََِّنسبیة بعد عاـ 

كال تػزاؿ النظػرة المراة العراقیة غیػر مسػمكح ليػا بتػكلي مناصػب سیاسػیة معینػة، 
الدكنیػػػػة ترافػػػػؽ ادائيػػػػا حتػػػػى لػػػػك كانػػػػت بمنصػػػػب ادارم اك سیاسػػػػي معػػػػیف، اف 
صػػػناعة دكلػػػة جدیػػػدة ال یعنػػػي صػػػناعة قػػػیـ اجتماعیػػػة جدیػػػدة الف القػػػیـ التػػػي 
ىمشت المراة ال تزاؿ مترسخة كمتجذرة في ظؿ مجتمع عشائرم اك قبمي كحاؿ 

 المجتمع  العراقي.
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 المبحث الثالث
 ية كتحديات العرؼ العشائرمالمراة العراق

اف كػػؿ مػػا تعػػارؼ كاتفػػؽ عمیػػو النػػاس یسػػمى عرفػػا، كالعػػرؼ العشػػائرم 
ىػػػػك مجمكعػػػػة القكاعػػػػد كالسػػػػنف االجتماعیػػػػة التػػػػي اقرتيػػػػا الجماعػػػػات العشػػػػائریة 
المختمفػػة كالمتنكعػػة اسػػتنادا الػػى تنػػكع ثقافاتيػػا كانتشػػارىا الجغرافػػي ، الف القػػكؿ 

ى اف البیئػة االجتماعیػة تكػكف مسػؤكلة مسػؤكلیة اتفؽ في العمكـ االجتماعیة عمػ
كبرل عف كضع بعض القكاعد اك االجراءات الممزمة البناء االجماعة االنسانیة 
)العشیرة انمكذجا( كمف ثـ فاف حقكؽ المراة كمكانتيا تتحدد في ضكء ذلػؾ كمػو  
كليػػػػذا كجػػػػدنا اف النسػػػػؽ الثقػػػػافي كاالجتمػػػػاعي بػػػػیف تمػػػػؾ العشػػػػائر كىنػػػػا نقصػػػػد 

ائر العراقیة التي ىي جزء مف المنظكمة الثقافیة العامة لمعالـ العربي الػذم العش
 یقـك عمى ما یعرؼ بالسمطة االبكیة )الذككریة( الميیمنة .

یتفػؽ البػػاحثكف عمػػى اف بنیػػة العائمػػة العربیػػة بنیػػة ابكیػػة بطریكیػػة یحتػػؿ 
، كیككف تقسیـ العمػؿ كتكزیػع االدكار عمػى اسػاس  الجػنس فیيا االب راس اليـر

كالعمػػر، االب ىػػك الػػذم یتػػكلى دكر المنػػتج المعیػػؿ كالمالػػؾ السػػید، كیكػػكف بقیػػة 
افػراد العائمػة عیػػاال ، فیشػغؿ مركػز السػػمطة كالمسػؤكلیة فػي عػػالـ مػزدكج، العػػالـ 
العاـ المخصص لمرجاؿ یكافحكف فیو في سبیؿ تامیف الرزؽ ، كالعػالـ الخػاص 

یػة شػدیدة التنػكع مػف انجػاب كطيػك داخؿ البیت تمارس فیػو النسػاء ميمػات منزل
 iiكتنشئة اطفاؿ.

.كیرل الدكتكر عمي الكردم اف البینة االبكیػة تمػؾ بالنسػبة الػى نظرتيػا 
لممػػراة قػػد مػػرت بطػػكریف اساسػػییف، فػػالطكر ااالكؿ ىػػك اف المػػراة كانػػت تعطیيػػا 
القیـ البدكیة بعض الحقكؽ كاالمتیازات ، كلكف الطكر الثاني كىك طكر السمطة 

كیػػة فػػي عصػػر)بیكت الطػػیف( كنشػػكء الریػػؼ العراقػػي اخػػذت تسػػمب حقكقيػػا االب
منيػػا بطریقػػة مجحفػػة كمؤلمػػة، كذلػػؾ الف القػػیـ كاالعػػراؼ العشػػائریة التػػي ظمػػت 
محتفظة باليیمنة الذككریػة، االبكانیػة المطمقػة تضػخمت كثیػرا فػي العصػر الػذم 
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و اىػػػػػؿ بػػػػػدأت فیػػػػػو الفبلحػػػػػة قبػػػػػؿ ایػػػػػاـ الترحػػػػػاؿ كالغػػػػػزك الػػػػػذم كػػػػػاف یعػػػػػیش فیػػػػػ
 iiالبداكة.)بیكت الشعر(

كلعػػؿ مغػػزل اك جػػكىر ىػػذا االنشػػغاؿ فػػي مكانػػة المػػراة  كحقكقيػػا مػػف 
سػػقؼ لمحقػػكؽ مرتفػػع الػػى سػػقؼ منعػػدـ لػػو، انمػػا یرجػػع الػػى اف عصػػر الریػػؼ 
كاالسػتقرار فػي بیػكت الطػیف جعػؿ الػذككر بكافػة سػمطاتيـ االبكیػة یتعرفػكف الػػى 

اكصمكا رسالة مغمكطػة عػف مكانػة المػراة الفقياء) المكامنة( كما یسمكف، كالذیف 
كحقكقيا في الشریعة االسبلمیة، فتحالؼ ىنا التاكیؿ الخاطئ لمنص الدیني مػع 
العػػرؼ العشػػائرم الػػذككرم، فجعػػؿ المػػراة تتعػػرض الػػى ااالىانػػة الكبػػرل، فضػػبل 
عػػف المػػراة بػػدات تخػػرج لمعمػػؿ فػػي عصػػر الفبلحػػة كالزراعػػة بعػػد مػػا كانػػت ابػػاف 

عصػػر البػػداكة( رىػػف دارىػػا) بیػػت الشػػعر( كمػػف ثػػـ جعػػؿ مػػف عصػػر الفركسػػیة) 
 الفبلح یستغؿ المراة اقتصادیا في العمؿ الریفي عمى نطاؽ كاسع ال حد لو.

كلقد ضرب الدكتكر عمي الكردم مثاال لحقكؽ المراة المسػمكبة فػي ظػؿ 
العراؼ العشائرم عندما تحػدث عػف اكضػاع الػزكاج فػي الریػؼ كالػذم انسػحبت 

سػػرا الػػى المػػدف الحضػػریة جػػراء ىجػػرة الكثیػػر مػػف العشػػائر الػػى بعػػض شػػؤكنو ق
المدف الرئیسة كعمى راسػيا بغػداد،كتمؾ االكضػاع التػي ذكرىػا الػكردم لنػا یمكػف 

 ایجازىا عمى النحك االتي:
 اف الحؽ االكؿ في زكاج المراة الریفیة ىك البف عميا. اكال:
ب لكػي یحصػؿ اف االب الفقیر یفضؿ اف یػزكج ابنتػو لرجػؿ غریػ ثانيا:

 منو عمى مبمغ مف الماؿ ینفقو.
كثیػػػرا مػػػا یجػػػرم الػػػزكاج فػػػي الریػػػؼ عمػػػى اسػػػاس مػػػف المقایضػػػة  ثالثػػػا:

الصػػریحة، كىػػك مػػا یعػػرؼ عنػػدىـ )كصػػة بكصػػة( حیػػث یتفػػؽ رجػػبلف عمػػى اف 
 یتزكج كؿ منيما اخت االخر مف غیر مير.

في اف المراة الریفیة تقدـ في بعض االحیاف كجزء مف التعكیض  رابعا:
 الفصكؿ العشائریة اك في قضایا الحشـ..
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اف االب الذم یمتمؾ كثیرا مف البنات كلیس لػو كلػد یعاكنػو قػد  خامسا:
یبحث عف شاب فقیر لیزكجو باحدل بناتو مف غیر مير، عمى شرط اف یسكف 

 الشاب مع زكجتو في بیت ابیيا، كیطمؽ عمیو عندئذ لقب )كعیدم(.
ر االب احدل بناتو منذ صغرىا لسید كقد یحدث احیانا اف ینذ سادسا:

 مف سبللة النبي اك لمرقد مف المراقد المقدسة .
: كالمراة الریفیة قد تيدل احیانا عمى منكاؿ مػا یيػدل الحیػكاف اك سابعا

 ام شئ لو قیمة اقتصادیة.
اذا تػػزكج رجػػؿ امػػراة فػػي الریػػؼ دفػػع ميرىػػا ثػػـ كجػػد فیيػػا عیبػػا  ثامنػػا:

 اف یرجعيا الى اىميا كیطالب بالمير.جسمیا اك نفسیا، فمو الحؽ 
اذا تزكجت المراة الریفیة ثـ غاب عنيا زكجيا مػدة طكیمػة، فقػد  تاسعا:

  iiیحاكؿ  كلي امرىا تزكیجيا لرجؿ اخر طمعا بمير جدید.
كنمحظ ىنا اف االب یمثؿ السمطة المطمقة في ضكء المنطؽ العشػائرم 

بػاء یمتمكػكف ااالىمیػة التامػة كمف ثػـ فػاف جمیػع قراراتػو ممزمػة كلكػف ىػؿ كػؿ اال
التخاذ القرارات نیابة عف بناتيـ؟ لعمو مما یؤسؼ لػو حقػا فػي المجتمػع العراقػي 
اف العػػػػرؼ العشػػػػائرم المشػػػػرعف بػػػػبعض النصػػػػكص الدینیػػػػة اجػػػػاز لػػػػبلب تمػػػػؾ 
السػػػمطة المطمقػػػة عمػػػى ابنتػػػو كلكػػػف فضػػػاءات اك مجػػػاالت االسػػػبلـ ىػػػي ارحػػػب 

لفتػػاة تسػػتطیع اف تثبػػت اف اباىػػا عمػػى سػػبیؿ بطبیعػػة الحػػاؿ ال سػػیما اذا كانػػت ا
المثاؿ ال یعػرؼ مصػمحتيا عمػى كجػو الدقػة كمػف ثػـ یمكػف ليػا الػتظمـ كالتشػكي 
عنػػد الفقیػػو اذا كانػػت فػػي منطقػػة اك جغرایفیػػا ریفیػػة ، )عشػػائریة( اك تتجػػو الػػى 
القػػانكف مباشػػرة كال سػػیما محػػاكـ االحػػكاؿ الشخصػػیة ، اذ لػػك اجبػػر االب ابنتػػو 

عمػػى عػػدـ طمػػب الطػػبلؽ مػػف تزكجتػػو ثػػـ ثبػػت ليػػا بػػالبراىیف االقطعػػة  المتزكجػػة
انو سكیر اك لػص اكمػریض نفسػیا، فينػا تكػكف سػمطة االب عمػى المحػؾ، امػاـ 
النصكص الدینیة) الشریعة كفقيائيا( كالنصػكص القانكنیػة) كمحاكميػا الخاصػة 

 باالحكاؿ الشخصیة(.
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منظكمػػػػة ثقافیػػػػة  كلكػػػف ىػػػػؿ بامكػػػػاف المػػػراة العراقیػػػػة الكقػػػػكؼ فػػػي كجػػػػو
متكاممػػػة ميمشػػػة ليػػػا؟ كىػػػؿ القػػػكانیف التػػػي تػػػـ تشػػػریعيا عمػػػى مسػػػتكل الحقػػػكؽ 
السیاسػػیة كالحقػػكؽ الشخصػػیة یمكػػف حماتیيػػا؟ یشػػكؾ الكثیػػر مػػف البػػاحثیف فػػي 

 ذلؾ كال سیما في معرض حدیثيـ عف حقكؽ المراة العربیة عمكما.
جػو عػاـ لػـ كبحسب قكؿ عالـ االجتماع المبناني خمیؿ احمد خمیؿ، كبك 

تحرز المراة العربیة حقكقيا المدنیة الكاممة، كاف كانت قد احرزت نظریػا حقػكؽ 
التجػػارة كالممكیػػة الخاصػػة لممنقػػكؿ كغیػػر المنقكؿ،كحقػػكؽ اجػػراء العقػػكد... نقػػكؿ 
انيا احرزتيا نظریا فقط،... اذ نبلحظ انو ال یزاؿ یسكد معظـ االقطػار العربیػة 

الػػى حرمػػاف المػػراة مػػف حقكقيػػا المدنیػػة العامػػة، اتجػػاه تقمیػػدم ینػػزع حتػػى االف 
كالتعامػػػؿ معيػػػا كحػػػریـ حػػػدیث، مفػػػركض عمیػػػو التحجػػػب كاالختفػػػاء فػػػي عصػػػر 

   iiانقمبت فیو المفاىیـ كتكاد تتبدؿ جذریا.
اف مسػػػالة ثقافػػػة االحتجػػػاب اك التػػػكارم عػػػف االنظػػػار التػػػي تمػػػـز المػػػراة 

كذلػػػػػؾ الف العػػػػػرؼ  العربیػػػػػة كالمػػػػػراة العراقیػػػػػة عمػػػػػى كجػػػػػو الخصػػػػػكص اتباعيػػػػػا
العشػػائرم جعػػؿ مسػػالة الحرمػػة بػػالحریـ الكاجػػب تحصػػینيف عػػف االنظػػار بعیػػدا 
كمف ثـ كاف شرؼ العائمة عمى كفؽ تمؾ التصكرات معتمدا عمػى )شػرؼ المػراة 
كعفتيػػػا( كمحافظتيػػػا عمػػػى عػػػذریتيا، كمػػػف ثػػػـ فػػػاف مػػػس اك الخػػػركج عػػػف ىػػػذا 

تصػػػؿ الػػػى القتػػػؿ كالتػػػي  المنطػػػؽ یسػػػتكجب العقكبػػػات العشػػػائریة المشػػػددة التػػػي
 تسمى ) جرائـ غسؿ العار(.

كمما ینبغي االشارة الیو ىنا ىك اطركحات الكاتب العراقي عزیز السید 
جاسػػـ الػػذم عػػد البغػػاء مػػف اشػػد الظػػكاىر االجتماىیػػة الميینػػة لكرامػػة االنسػػاف 
كمسػػتقبمو، كىػػك )برایػػو( ال یػػرتبط بمرحمػػة اجتماعیػػة معینػػة مػػف دكف سػػكاىا اك 

ي مجتمع دكف اخر، اذ انو ظاىرة عامة شائعة عمى الرغـ مػف مقاكمػة ینتشر ف
االدیػاف كالحككمػػات كىیئػػات اجتماعیػػة مػػؤثرة ليػا، كلعػػؿ خیػػر مػػا یعكػػس نكعیػػة 
العبلقة بیف الرجؿ كالمراة كیكشؼ عف مآؿ ىذه العبلقة، ىك البغاء الذم یعنػي 
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مراة جسدىا المستباح اشتارؾ المراة كالرجؿ في ماساة كاحدة،   فبقدر ما تقدـ ال
لمرجاؿ لقاء مبمػغ معػیف، فػاف الرجػؿ یسػتبیح ضػمیره كیغرقػو فػي كحػؿ العدكانیػة 

 iiكالبلاخبلقیة، اف البغاء الجسدم لممراة یشترؾ معو بغاء ركحي لمرجؿ.
كفي ظؿ ىذا البغاء اك في ظؿ عبلقة عاطفیة بریئة سریعة تقع بعض 

تیاجيف المػادم، كلعػؿ ىػذا االمػر النساء ضحایا اندفاعيف العاطفي اك جراء اح
یجعػػؿ مػػف الممارسػػة الجنسػػیة المحرمػػة بػػالطبع تقػػع فػػي دائػػرة حرجػػة، اال كىػػي 
ضػػركرة التفرقػػة بػػیف مػػف تمػػارس الػػدعارة كبػػیف مػػف اسػػتغميا عشػػیقيا اك سػػقطت 
في براثف الغكایة مف احدىـ، كىنا تظير المشكمة الكبرل الف العػرؼ العشػائرم 

ثػػـ تػػذىب المػػراة لحاليػػا االخیػػر كىػػك القتػػؿ، كىػػذا مػػا فػػي العػػراؽ ال یفػػرؽ كمػػف 
حػػػدث كیحػػػدث عمػػػى طػػػكاؿ السػػػنینف كىػػػذا مػػػا تػػػـ رصػػػده فػػػي منػػػاطؽ عػػػدة فػػػي 
العػراؽ اذ تعػػرض نسػاء عػػدة لمعنػؼ حػػد القتػؿ فػػي اغمػب منػػاطؽ العػراؽ، كلعػػؿ 
ىذه الظاىرة انتشرت في شماؿ العراؽ كال سیما في مدینة السػمیمانیة كمػا تشػیر 

 iiثیر مف الدراسات كاالحصائیات.الى ذلؾ الك
كیقػػكؿ عمػػى الػػكردم بصػػدد ذلػػؾ، المعػػركؼ فػػي بعػػض منػػاطؽ الریػػؼ 
العراقي اف الرجؿ فیيا یسرع الى قتؿ المراة فكرا لمجرد ریبة تثار حكليا، صػدقا 
اك كذبا، فيك ال یمیؿ الى التحقیؽ اك التدقیؽ في امرىا كما یفعؿ البػدك، كلعمػو 

ذلؾ، فيػك یقتميػا حػاال لیغسػؿ بػدميا عػاره كعػار قبیمتػو، یرل المراة غیر جدیرة بػ
كىػػك قػػد یقطػػع احػػد كفیيػػا لیعمقػػو عمػػى بػػاب بیتػػو، اك بػػاب المضػػیؼ لیبػػرىف بػػو 
عمػػى انػػو رجػػػؿ شػػریؼ، امػػػا اذا تقػػاعس عػػف قتميػػػا صػػار مكضػػػع االىانػػة بػػػیف 
النػػاس، كقػػد ال یقػػدمكف لػػو القيػػكة اذا جمػػس فػػي مضػػیؼ، كال یػػردكف لػػو التحیػػة 

 iiفیو.
المجتمع العراقي باغمب اعراقػو ىػك مجتمػع عشػائرم، كليػذا ضػربنا  اف

مثػػاال لمػػا یجػػرم فػػي كردسػػتاف العػػراؽ، الف االنظػػار المحمیػػة كالعالمیػػة متجيػػة 
الى حجػـ الظػاىرة ىنػاؾ، اذ تشػیر الدراسػات كاالحصػائیات الػى اف مػا یقػكـ بػو 
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یكجػػػد لػػػو حػػػؿ  االىػػػؿ ) االب كاالبػػػف اك العػػػـ( بقتػػػؿ الفتػػػاة المتيمػػػة بشػػػرفيا ال
قػػػانكني ، كليػػػذا كجػػػدنا اف بعػػػض المتيمػػػات كلعميػػػف بریئػػػات كحتػػػى لػػػك صػػػح 
جرميف فعقابيف عند ا كحده ال بید البشر الخطاء، اف بعضيف یقمكف بحػرؽ 

  iiانفسيف ىركبا مف مكت الى مكت اخر.
كنحف ازاء ما تقدـ ذكػره ال یسػعنا اال اف نػرل كقػائع ميینػة بحػؽ المػراة 

ظؿ ىیمنة العرؼ العشائرم الذم منح الرجاؿ سمطات ال حد ليا،  العراقیة، في
كصػػػمت ازاء ىػػػذه السػػػمطات القػػػانكف العراقػػػي فػػػي جػػػانبي )الحقػػػكؽ الشخصػػػیة 
كالحقكؽ السیاسیة(، تمؾ القكانیف التي لـ تستطع اف تحجـ كتيذب طغیػاف المػد 

، یػػػدعي ََِّالعشػػائرم فػػػي مجتمػػع عراقػػػي جدیػػػد النشػػاة السیاسػػػیة بعػػد عػػػاـ 
لنفسو دكلػة مدنیػة  فػایف حقػكؽ المػراة المدنیػة فػي كػؿ ذلػؾ، امػاـ المػد الػذككرم 
العشػػائرم الجػػارؼ الػػذم ال یبقػػي مػػف كرامػػة المػػراة العراقیػػة كحقكقيػػا االنسػػانیة 
التي ابسطيا اف ال تسمب الحیاة كتقتؿ بصمت في ظػؿ منطػؽ عشػائرم یمتمػؾ 

 ني) تيربا(.اعرافا تستقكم بالنص الدیني)تكىما( كبالنص القانك 
 المصادر

 شخصػیتو كمنيجػو كافكػاره االجتماعیػػة،ابػراىیـ الحیػدرم، عمػي الكردم/ (ُ
 ، ََِٔ، ُمنشكرات الجمؿ، بیركت ، بغداد،ط

جػػكف لیشػػتو)محررا( خمسػػكف مفكػػرا اساسػػا معاصػػرا/ مػػف البنیكیػػة الػػى  (ِ
مابعػػػػػد الحداثػػػػػة،ت،د. فػػػػػاتف البسػػػػػػتاني، المنظمػػػػػة العربیػػػػػة لمترجمػػػػػػة ، 

 .ََِٖ، ُبیركت، ط
 حػػػػؽ المػػػػراة بػػػػیف مشػػػػكبلت التخمػػػػؼ االجتمػػػػاعيعزیػػػػز السػػػػید جاسػػػػـ،  (ّ

كمتطمبات الحیاة الجدیدة، المؤسسة العربیة لمدراسات كالنشػر ،بیػركت، 
 .َُٖٗ، ُط

جػػػػػػػػػػػػرائـ الشػػػػػػػػػػػػرؼ فػػػػػػػػػػػػي كردسػػػػػػػػػػػػتاف العػػػػػػػػػػػػراؽ/ الػػػػػػػػػػػػرابط االلكتركنػػػػػػػػػػػػي  (ْ
:www.ankawa.com 
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 / بحػػػث فػػػي تغیػػػر االحػػػكاؿالمجتمػػػع العربػػػي المعاصػػػرحمػػػیـ بركػػػات،  (ٓ
 .ِّٕ،صََِٖ، ُكالعبلقات / مركز دراسات الكحدة العربیة،ط

، مطبعػػػة العػػػاني، دراسػػػة فػػػي طبیعػػػة المجتمػػػع العراقػػػيعمػػػي الػػػكردم،  (ٔ
 .ُٓٔٗبغداد، 

) مجمكعػػػػػػة مػػػػػػف البػػػػػػاحثیف( مصػػػػػػدر سػػػػػػابؽ  كتػػػػػػاب مػػػػػػأزؽ الدسػػػػػػتكر (ٕ
 النصكص الكاممة لمدستكر العراقي الدائـ،.

سػػاس النػػكع االجتمػػاعي فػػي عمػػى ا الحقػػكؽ االنسػػانیة لممػػارة كالمسػػاكاة  (ٖ
المنطقة االكرك متكسطة برنامج ممكؿ مف قبؿ االتحاد االكربي، تقریر 

 ( .َُُِ -ََِٖدكلي )
، الكقػػػائع العراقیػػػة ُٗٓٗ( لسػػػنة ُٖٖقػػػانكف االحػػػكاؿ الشخصػػػیة )ُِ (ٗ

مجمكعػػػػػػة  ُ/ رقػػػػػػـ الجػػػػػػزء:ُٗٓٗ/َّ//ُِتػػػػػػاریخ  َِٖرقػػػػػػـ العػػػػػػدد 
 . ُٗٓٗتاریخ  -القكانیف كاالنظمة

د الخیػػكف،  الدسػػتكر العراقػػي كقػػانكف االحػػكاؿ الشخصػػیة، دارسػػة فػػي ( رشػػیَُ
، ميػػد الدراسػػات االسػػتراتیجیةكتػػاب : مػػأزؽ الدسػػتكر )مجمكعػػة مػػف البػػاحثیف(، 

 .ََِٔ، ُبیركت ، ط -بغداد
، ت: شػػكقي جػػبلؿ ، سمسػػمة عػػالـ ، فكػػرة حقػػكؽ االنسػػاف( تشػػارلز آر .بیتػػرُُ

 .َُِٓ، فبرایر، ُِْالمعرفة ، الككیت، عدد 
، دار الطمیعػػة، المػػراة العربیػػة كقضػػایا التغییػػر( خمیػػؿ احمػػد خمیػػؿ، ُُ
 .ُٖٓٗ، ّبیركت، ط
التخمػػؼ االجتمػػاعي/ مػػدخؿ الػػى سػػیككلكجیة ( مصػػطفى حجػػازم، ُِ

 .ََُِ، ُُ، المركز الثقافي العربي ، بیركت، طاالنساف المقيكر
Women's rights in Iraq between the legal text and tribal 

custom 

)Social Review( 

D. Nidal Issa Kreif              Maysoun Ali Jawad 

Faculty of Basic Education / Mustansiriya University 
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Summary of the research: 

Those who read the legal texts of the Iraqi personal status 

law, as well as the Constitution, find that the Iraqi woman 

has enormous and varied rights and that she stands on an 

equal footing with men in numerous cases and issues that 

concern not only her rights as a citizen or a wife or a 

mother, All the rights and duties that can not be infringed 

or underestimated, but in spite of all of this, but the actual 

social reality is otherwise to a significant degree, because 

the structure of Iraqi society is a tribal structure, and 

therefore the dominant is the social custom and the tribe 

Which are imposed by a trust Which is based on the 

inferior or weak view of women as a secondary and 

marginal object because of their erroneous interpretations 

of some of the verses of the Koran and the prevailing 

culture of male domination imposed on them all less rights 

to women in return for many duties restricted movement 

and effectiveness within the Iraqi community made them 

unable to the tribal tide ( Values) of women's status and 

role to be done. 

In this research, we will attempt to explain the real social 

and cultural gap between the legal texts that grant women a 

high and lofty status, and the tribal custom that is in fact 

dominant and dominating the social reality, which is the 

size of women and their confinement in cultural circles that 

made them incapable beings. And to guide them in 

isolation from their human being. 

As we conduct this research, we will rely on legal and 

sociological frameworks that illustrate the problems of 

women in the Third World or the Arab countries, where 

Iraqi society has become part of the societies in which 

women are still treated as human beings and second in 

social and cultural contexts. Recommendations to be taken 

to restore the social custom within the circle of law more 
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than the current position in the circle of male patriarchal 

culture of the clan. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 قياس فقداف األمؿ لدل طالبات المدارس المينية
 أ.ـ.د. أزىار ماجد الربيعي                  ابتياؿ ريساف عجمي  

 ماجستير /دراسات عميا
 الممخص:

یستيدؼ البحث الحالي التعرؼ عمى فقداف االمؿ لدل طالبات المدارس   
كتىحقیقان لذلؾى استعمىمىت الباحثة االختبار التائي لعینة كاحدة , المينیة 
t¬test ( ًلعینة البىحث َِٓٗ,َٖ, أذا بمغ ميتكسط دىرجات فقداف االمؿ )
( درجة, كالكسط ُُٔ,ُٓ( طالبة, بانحراؼ معیارم مقداره )ََْالبالغة )

( َُّ.ْْ( , كبىمغت القیمة التائیة المحسكبة )َٗالفرضي لممقیاس بمغ )
د (, عنّٗٗ(, بدرجة حریة )ٔٗ.ُكىي اكبر مف القیمة التائیة الجدكلیة )

 ( كقد تبیف أف لدیيف فقداف امؿ.َٓ.َمستكل داللة )
 أىمية البحث كالحاجة اليو

إف ما تمر بو البمداف مف تغیرات كأحداث كضغكط قد یؤدم إلى احتماؿ  
حدكث اثار سیئة  ألفراده مف خبلؿ شعكرىـ بالیأس كفقداف األمؿ مف الكاقع 
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ینتقؿ فقداف األمؿ ىذا  الحالي الذم یعیشكنوي كقد یؤدم إلى احتماؿ كبیر إف
إلى مستقبميـ كبالنتیجة قد یصبح طابعا یسكد شخصیتيـ كعندئذ سكؼ یككف 
مجتمعان فاقدان لؤلمؿ. ینظير افراده نظره یائسة لمحیاة كمستقببلن مجيكؿ كافكاران 
سكداكیة لمحیاة كبالتالي سیككف ىؤالء األفراد نماذج لفقداف األمؿ لؤلجیاؿ التي 

یيـ في المستقبؿ, فأحداث الحیاة الیكمیة تحمؿ معيا ضغكطان تتربى عمى اید
یيدركيا الفرد عندما یيسایر باستمرار المكاقؼ المختمفة في العمؿ اك تعامبلت 
مع الناس اك المشكبلت التي ال یجد ليا حمكالن مناسبو, اك اتساع احداث الحیاة 

التكافؽ النفسي, كمتطمباتيا. كىي تحتاج إلى درجة اعمى مف المسایرة لغرض 
كربما یفشؿ في ىذه المكازنة الصعبة فحتى أسعد البشر تكاجييـ الكثیر مف 
خیبات األمؿ كالصراعات كاالحباط كاألنكاع المختمفة مف الضغكط الیكمیة. 
كلكف عددان قمیبلن منيـ نسبیان ىـ الذیف یكاجيكف الظركؼ القاسیة 

 (. ِٕ: ََُِ)الغریر,
یتعرض الفرد خبلليا لمتقمبات االنفعالیة كالتكتر كمف أكثر المراحؿ التي 

النفسي  كالعصبي ىي مرحمة المراىقة كىذا ناجـ عف النمك السریع كالتغیرات 
(, كىذه ِِٔ: ُّٖٗالجسمیة كاالضطرابات في األجيزة  الحیكیة )الجسماني,

المرحمة شدیدة التأثر بكؿ ما یحیط بيا كعندما تعیش الطالبة ظركفان قاسیة 
مف أیقاع األثر لیس في حاضرىا فقط  كانما  ي في مرحمة المراىقة فبل بدكى

لنا  في مستقبميا الذم ىك امتداد  لمحاضر الذم تعیش فیو. كمف ىنا تنطمؽ
حقیقة مرة البد االعتراؼ بيا في ىذا العصر عصر القمؽ كالخكؼ كرغـ كؿ 

الكثیر مف األفراد الیكمیة الحالیة. بأف ىناؾ  ما ىك متكفر كمتطكر في حیاتنا
نفسیة  یعانكف مف فقداف األمؿ الذم ىك محصمة  لما یمركف بوي مف مؤثرات

(, كیأتي فقداف األمؿ ُُ:ُٖٗٗكاجتماعیة, اقتصادیة, سیاسیة )الرخاكم,
ایضان مف خبلؿ صدمات الطفكلة عمى كجو التحدید  فيي مخاكؼ ال منطقیة 

ليكیة كاالكتئاب كالشعكر بعدـ كانحطاط  اعتبار الذات كتشتت ا كغیظ  مكظكـ
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 األماف كالقمؽ بسبب خبرات مؤلمة حدثت لوي إثناء الطفكلة
 (. ّٗ:ُٕٗٗبترسكف,(

كقد یؤدم فقداف األمؿ لدل الفرد إلى ىكة كبیرة. فالفرد الذم ال یعاني مف 
الفقداف كحدة سیكتشؼ  نقصان في ذاتو كیمیؿ إلى تضخیـ ىذا النقص ككمثاؿ 

 الفرد سیعزك ىجراف األخریف لوي إلى نقائصو كعیكبو الذاتیةعمى ذلؾ فإف ىذا 
ف االضطرابات النفسیة تبدأ في التبمكر كیغدك اقتناعو بنقائصو المزعكمة أمران  كا 

 (. ُِٔ-ُِٓ: َََِميمزمان  لیتخمؿ  كؿ فكرة لوي عف نفسةي )بیؾ,
نة كىذا كیعزك فقداف األمؿ إلى تقدیر الفرد إلى قدراتو عمى انجاز اىداؼ معی

التقدیر یعتمد عمى النجاح السابؽ في اىداؼ معینة, كعادةن ما یشعر المكتئب 
  بفقداف األمؿ فیما یتعمؽ بمستقبمو. فنجدةي یعتقد إف ميارتو لـ تصبح بعد مؤثرة
مف اجؿ الكصكؿ إلى اىدافو ككذلؾ یعتقد بالفشؿ بسبب عدـ كفاءتو الذاتیة 

إف مجيكداتو السابقة لتحقیؽ  عركأنو یجب أف یعتمد عمى األخریف كیش
األىداؼ بعیدة المدل قد باءت بالفشؿ. كبالرغـ مف اعتقاد المكتئب بأنو غیر 
قادر عمى أنجاز أىدافة إال إف ىذه االىداؼ تبقى ىامو بالنسبة لوي لذا نجدة 

 (.  ِ: ُٔٗٗمستغرقان في مثؿ ىذه األىداؼ التي لـ یستطیع أنجازىا )العبكد,
األمؿ في حیاة الفرد فقد اىتـ عمماء النفس كالباحثیف بيذا  نظران ألىمیة

المكضكع ألنو یعدي عامبلن ميمان لتحقیؽ التكافؽ النفسي كالذم یحتاجو الفرد كي 
یتمتع بشخصیة متزنة قادرة عمى التغمب لجمیع المشكبلت التي یكاجييا مف 

األجنبیة إف  أزمات كضغكط نفسیة كاجتماعیة كاقتصادیة. فقد أثبتت الدراسات
ذكم األمؿ المرتفع یعیشكف بسعادة كلدیيـ ثقة عالیة ألنفسيـ كالتصمیـ عمى 
مكاجية كؿ الصعكبات. أف الفرد لدیة آماؿ كثیرة كطمكحات في حیاتو قد 
تتحقؽ جمیعيا أك جزء منيا كىذا ما یتطمب منة اف یعیش بقكة االرادة كیمتمؾ 

الظركؼ القاسیة كأف یتغمب عمى االمؿ كأف یكاجو الحیاة بصعكباتيا رغـ 
الیأس كالقنكط المذیف قد یراكداف الكثیر مف األفراد .كنتیجة لمتغیرات المتسرعة 
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التي تؤثر في سمكؾ الفرد كجكد مكانع كعكائؽ في المجتمع كاألسرة مما یسبب 
 (. َُْ: ََِّصراعات نفسیة ليـ )حمكد,

اف االمؿ لدل طالبات كتكمف اىمیة البحث الحالي في إنو یتعرؼ عمى فقد
المدارس المينیة كىك یتناكؿ شریحة ميمة مف شرائح المجتمع إال كىي طالبات 
المرحمة االعدادیة المكاتي یعیشف مرحمة المراىقة كىف بحاجة إلى ابداء 
المساعدة كال سیما في مجاؿ االرشاد النفسي كالتكجیو التربكم إذ یمكف 

االرشاد مف قبؿ المرشدیف النفسییف في  االستفادة مف ىذا المقیاس في مراكز
 المدارس.

 ىدؼ البحث 
 یستيدؼ البحث الحالي التعرؼ عمى:

 فقداف األمؿ لدل طالبات المدارس المينیة
 حدكد البحث

تحدد البحث الحالي بطالبات المرحمة االعدادیة في المدارس الصباحیة الثانكیة 
بغداد/الرصافة الثانیة لمعاـ الدراسي المينیة التابعة لمدیریة تربیة محافظة 

(َُِٓ-َُِٔ) 
 تحديد المصطمحات

 :Hopelessnessفقداف األمؿ 
 عرفة كؿ مف :

Beck(1987) 
"نزكع األفراد لتبني تصكرات تنطكم عمى مكاقؼ غیر تكیفیة, مثؿ اف جدارتيـ 
تعتمد عمى ككنيـ كاممي االكصاؼ اك تعتمد عمى استحساف اآلخریف كىنا 

 (.Beck,1987; 5ـ اف یككنكا أىدافان سيمو لئلصابة بفقداف األمؿ" )یفترض بي
Abramsom et al (1989) 
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"ىك تأكیؿ احداث الحیاة السمبیة باعتبارىا متكلدة عف عكامؿ ثابتة كشاممة 
كككنيا في االرجح ستؤدم إلى نتائج سمبیة اخرل باعتبارىـ مصابكف بعیكب 

یستنتجكف مثؿ ىذه كعاجزكف مقارنتو باألشخاص الذیف ال 
 (.Abramson et al,1989; 358التأكیبلت)

(  ككنو االطار النظرم الذم اعتمدتو Beckكقد اعتمدت الباحثة تعریؼ بیؾ)
(  أذ إف الباحثة اعتمدت ىذا ََِْالعنزم في بناء مقیاس فقداف األمؿ )

 المقیاس كقامت الباحثة بتكیفو لطالبات المرحمة االعدادیة.
 رائي التعريؼ االج

الدرجة التي یحصؿ عمیيا المستجیب مف خبلؿ االجابة عمى فقرات المقیاس 
 المعد ليذا الغرض.
 Vocational schools المدارس المينية 

كىي المدارس التي تضـ ىذا النكع مف التعمیـ ألعداد الكادر الماىر في ادنى 
ة الدراسة مستكیات التأىیؿ لمينة معینة اك مجمكعة كظائؼ كاعماؿ كتككف مد

فیيا ثبلث سنكات بعد الدراسة المتكسطة یتخرج الطمبة بعد اجتیاز االمتحانات 
المينیة العامة )البكمكریا( كشيادتيا تعادؿ شيادة الدراسة الثانكیة العامة ) كزارة 

 (.َُٖٗالتربیة، 
 ادبيات البحث
 فقداف األمؿ

كیقصد بفقداف األمؿ ىك انقطاع األمؿ كالرجاء كنقكؿ یأس مف الشيء      
أم انقطع أممةي منوي فيك یأس كبؤس اك یأسو مف الشيء كستیأس منوي یأس 

(, أف الیأس ىك الخطكة ِٕ: ُٖٓٗكانقطع أممةه فیو)مجمع المغة العربیة, 
اؽ كلكنو یشعر التالیة في التسمسؿ حیث یظؿ األفراد مركزیف عمى اليدؼ المع

بإحساس مغمر مف العبث حكؿ التغمب عمى ىذا العائؽ. بعض األفراد عندما 
یكاجيكف مشكمة ما فأنيـ یفقدكا مصادرىـ النفسیة لذا یقعكف في خیبة امؿ 
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كیأس بسبب نقص معرفو كیفیة حؿ المشكمة . كقد أشار "براكف ك ىادیس" 
ض االحداث . أف فقداف األمؿ إلى ىناؾ افراد یأسكا كاصیبكا بخیبة امؿ مف بع

یشیر إلى عدـ الرضا الكمي عف الحیاة التي یعیشيا كالتكقعات السمبیة المعتمة 
عف المستقبؿ لذلؾ تككف حیاة الفرد متمیزة بنغمة مف التشاؤـ كالضغكط 
كالمزاج المكتئب كمشاعر عدـ جدكل الحیاة كعدـ القدرة احداث تغیر لوي أثره 

 .(ْٕٕ: ُٓٗٗ)عبد , 
كأف حالة الیأس تيدـ الفرد مف خبلؿ عدـ اعطائو معنى لحیاتوي كاحباط مما 
كاف یركـ الیة مف تحقیؽ طمكحاتو كاىدافو كىذا یشعرهي بفقداف األمؿ 

(, كلقد انصب اىتماـ عمماء النفس في السنكات ُْ: ََِٓ)الصالحي,
. بعد أف األخیرة عمى المكضكعات التي تؤكد عمى ایجابیة الشخصیة االنسانیة

كاف االىتماـ خبلؿ عقكد مف الزمف قائمان عمى دراسة الحاالت السمبیة لمفرد, 
, الكأبة, العدكاف, االضطرابات العقمیة  مثؿ االحباط, فقداف األمؿ, التشاـؤ
كالنفسیة مما اعطى لمفرد صكرة قائمة في االذىاف إلى درجة اصبح فیيا 

ىي إال حاالت خمك مف المرض الباحثكف یعدكفي حاالت الصحة النفسیة ما 
(Seligman, 1995:94.) 

" إلى أننا بحاجة إلى األمؿ في حیاتنا ألنو مف دكف 1999كقد اشار "الزاركس
األمؿ سنككف محبطیف كیائسیف كیصبح سمككنا غي ذم معنى . كأف امتبلؾ 
األفراد لؤلمؿ یيعد مصدران حیكیاي لمكفاح كیعد كسیمة ناجحة لمتكافؽ معا ما 

 (.Lazarus,1999:3ؿ في بیئة الفرد )یحص
كأف الضغكط  بشكؿ عاـ كال سیما الضغكط النفسیة تعيد مف االسباب الرئیسیة 
لخیبات األمؿ كحاالت االكتئاب كاالحباط كالغضب كقد تؤدم االضطرابات 

 (.ّٕ: ُٕٖٗالنفسیة إلى حاالت االنتحار )ابك مقمي,
الفرد في حالة مف عدـ الراحة كالتي أف الظركؼ كاالحداث الظاىرة التي تضع 

تيدد ألمنة كسبلمتوي كاستقراره تحدث مجمكعة مف التغیرات النفسیة كالسمككیة 
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لمفرد , كذلؾ بسبب ما مر بوي المجتمع العراقي مف حاالت الحرب كالحصار 
كما كلدتو مف ضغكط نفسیة كحاالت االكتئاب كاالحباط عند الفرد ككذلؾ 

اعقبت الحرب كما نجـ عنيا مف خسائر كما احدثتو مف حاالت الدمار التي 
اختبلالت نستدؿ عمیيا مف سمكؾ افراد المجتمع كمف أفكارىـ كقمة الكظائؼ 
الحككمیة كغیر الحككمیة كزیادة حاالت العكز كالحرماف كحاالت فقداف المعیؿ 
التي یعیشيا البعض االخر مف األفراد كحاالت الیأس التي یعیشكنيا )منظمة 

 (.ََِٕالصحة العالمیة, مكتب بغداد: 
أف الشعكر بفقداف األمؿ كالیأس ما ىك إال خنؽ . كغضب بسبب االحباط 
كخیبة امؿ في اشباع الحاجة كتمبیة الرغبات , كلكنو غضب یتحكؿ بسبب 
األلیات الدفاع البلشعكرم التي یقكـ بيا الفرد لمدفاع عف الذات عند كجكد أم 

 (ُٕٔ: ََِٔتيدید ليا )السید,
 النظرية المعرفية )نظرية بيؾ( -

كیعتبر "بیؾ" مف الذیف اشتيركا بعبلج االكتئاب فقد طكر طرقة في 
العبلج المعرفي, ككانت اكثر ما تككف مكجية كمتخصصة في عبلج االكتئاب 

حیث  1976كقد نشر ىذا كتابة )العبلج المعرفي كاالضطرابات االنفعالیة( 
االجراء في عبلج الكثیر مف االضطرابات السمككیة اشار إلى انوي استعمؿ ىذا 

مثؿ حاالت الخكؼ كالقمؽ كاليستیریا كالكسكاس القيرم كالیأس كاالضطرابات 
النفسیة الجسمیة .كتعتمد طریقة "بیؾ" في العبلج عمى اعادة البناء المعرفي 
كاليدؼ مف ذلؾ ىك ایجاد انماط مف التفكیر العقبلني كیرل "بیؾ" بأف 

ص الذیف یتصفكف بالعصبیة المفرطة كیعانكف مف اضطرابات انفعالیة االشخا
 غالبان ما ینخرطكف في تفكیر مشكه غیر فعاؿ كىذا ما یسبب ليـ مشاكؿ 

كیقـك العبلج عمى اساس نظرم عقبلني معرفي, كىك اف الطریقة التي یحدد 
كف فاذا بيا األفراد التراكیب المعرفیة لخبراتيـ تحدد كیؼ یشعركف ككیؼ یسمك

فسركا مكقفان ما عمى أنوي خطر كميدد فیشعركف بمقمؽ كیتجيكف نحك سمكؾ 
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اليرب . كتستمر معارفيـ )ام االحداث المفظیة كالمصكرة في مجرل الشعكر( 
مف االعتقادات كاالتجاىات كاالفتراضات كقد استخدـ مصطمح العبلج 

لبان مف اخطاء المعرفي بسبب ما كجدي مف اف االضطرابات النفسیة تتبع غا
معینة في عادات التفكیر )المعرفة( فقد یفكر الفرد عمى اساس تفسیرات خاطئة 
لمكاقؼ الحیاة كیحدد احكامان قاسیة عمى نفسوي اك یقفز إلى نتائجو خاطئة اك 
قاسیة عمى نفسوي بحیث یعجز عف التخطیط لمكاجية المشكبلت الیكمیة 

تي تشمؿ مزیجان مف االجراءات المفظیة كتستخدـ االسالیب العبلجیة المعرفیة ال
كاسالیب تعدیؿ السمكؾ, بقصد مساعدة المتعالج عمى التعرؼ عمى التصكرات 
المحرفة كالمعتقدات غیر الكظیفیة الكاممة كراء ىذه المعارؼ كاختبار مدل 
كاقعیتيا كتصحیحيا كعف طریؽ التفكیر كالفعؿ بكاقعیة اكبر كبأسمكب تكیفي 

: ََِِبلت یتكقع اف یخبر قدران اكبر مف التحسف )بیؾ:في مكاجية المشك
ِّٓ  .) 

كیرل  انصار النظریات المعرفیة اف األفكار تمعب دكران اساسیان في حدكث 
كاستمرار كعبلج االكتئاب الكمینیكي كیعتبر أنمكذج "بیؾ" مف اكثر نماذج 

نظریة المعرفة اصاؿ كتأثیران حیث تمثؿ الصیغة المعرفیة حجر الزاكیة في 
"بیؾ" فجمیع األفراد یمتمككف صیغ معرفیة تساعدىـ في استبعاد معمكمات 
معینة غیر متعمقة ببیئاتيـ كاالحتفاظ بمعمكمات ىامو اما األفراد المكتئبكف 
فیمتمككف صیغ ذاتیو معرفیة سمبیة تستبعد عمى نحك انتقاء المعمكمات 

كیقترح "بیؾ" انو عند  االیجابیة عف الذات كتبقى عمى المعمكمات السمبیة ,
نقطة معینة في الطفكلة ینمي األفراد المكتئبكف مثؿ ىذه الصیغة كذلؾ بسبب 
النقد المتزاید مف الكالدیف اك ربما بسبب شدة الحیاة السمبیة كحینما تقع انكاع 
مماثمة مف تمؾ االحداث في الرشد فإف الصیغة السمبیة تنشط المكتئبكف في 

 ة السمبیة غربمت خبراتيـ الشخصی
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عندما یتعرض الفرد لمشكمة ما كذلؾ بسبب تفكیره السمبي فإنو یؤدم بو إلى 
كالذم تككف أكال  -النظرة السمبیة حكؿ ذاتو كالعالـ كالمستقبؿ-مثمث االكتئاب 

زكایاه )انا سیئ اك فاشؿ( كثاني زكیا )اف الناس سیئكف كال یكترثكف ( كفي 
ؿ ( كیدكر بیف ىذه النقاط نحك مزاج مكتئب الزكایا الثالثة ) امؿ في المستقب

(, الحظ "بیؾ" عندما نككف َُِِمعممان مف ىذه العبارات السمبیة )عبد,
مكتئبیف فإف لینا افكاران سمبیة عف انفسنا )لكـ الذات( كعف العالـ )سمبیة عامة( 
كعف المستقبؿ )الیأس( كفي ما یمي امثمة عف ىذه الجكانب الثبلثة لمتفكیر 

 كتئابي:اال
االفكار السمبیة عف الذات: كؿ مكتئب قبؿ بدایة المعالجة یككف كثیر النقد  -ُ

كالكـ لذاتو مثبلن یبدك انني عدیـ القیمة بسبب كؿ ىذه االشیاء القبیحة التي 
تجرم" كانني لست إـ اك انسانة جیدة" "كربما استحؽ سكء المعاممة مف 

االفكار مف لكـ الذات كىي اخكاتي" كیفكر كؿ فرد مكتئب تقریبان بيذه 
افكار مخربة ألنيا تساىـ بأحداث الشعكر بضعؼ احتراـ الذات كضعؼ 
الثقة بالنفس كصعكبة في العبلقات كیمكنيا اف تتدخؿ في رغباتنا في 

 القیاـ بأعماؿ تساعدنا عمى الشعكر باألحسف.
لیة االفكار السمبیة لمعالـ: یعتبر التفكیر بصكرة سمبیة عف التجارب الحا -ِ

مظير آخر لمتفكیر االكتئابي كالشخص عندما یككف مكتئبان ال یرل 
مجریات االحداث كما ىي كانما یفسر اك یسئ تفسیر االحداث التي تجرم 
مف حكلة كمثاؿ ذلؾ ما نقكـ بوي احیانان مف القراءة بیف السطكر. كعندما 

قادیة نككف مكتئبیف فإننا غالبان ما ندرؾ اآلخریف بصكرة سمبیة اك انت
كیعتبر التفكیر السمبي عف العالـ نمكذج التفكیر الذم نبلحظ فیو اك نتذكر 

 الجكانب السمبیة لتجاربنا.
االفكار السمبیة عف المستقبؿ: فالمكتئب یتخیؿ اف المستقبؿ سمبیان تمامان  -ّ

كیسمى ىذا التخمیف اك التكقع بالیأس كمثاؿ عمى ذلؾ " سكؼ اخرب كؿ 
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ىناؾ اك لف اككف قادرا عمى" ذلؾ كقد یظير شيء اك الف یحبني احد 
المكقؼ السمبي مف المستقبؿ في افكار مثؿ" انني لف استطیع الخركج مف 
ىذا االكتئاب اك اف عبلقة جدیدة لـ تنجح اك اف المشكمة لف تحؿ اك انو 
ال یكجد مخرج مف االكتئاب". كیمكف لمیأس في حاالت اكثر شدة اف 

 تكصؿ إلى افكار انتحاریة 
اف االكتئاب لدل الفرد یمثؿ خبرة فقداف كحرماف  ىذا الفقداف یككف مكضكعیا 
كاقعیان)مكت عزیز( كقد یككف مفترضان كىمیان. كفي الحالتیف یككف مبالغا فیو 
كیدركو الفرد عمى انو فقداف دائـ كغیر قابؿ لمرتداد كقد یعزك الفرد ىذا الحدث 

برة تالیة فإنو یحكـ عمیيا المؤلـ إلى نقص في شخصیتو. كحیف یمر بخ
یتصكرىا معرفیان بمنظكر سمبي كمبيـ كبأنيا ترجع  لضعؼ في قدراتو ثـ 
یقارف ذاتو باآلخریف. فیستنتج انو دكنيـ مما یككف لدیة ضعؼ تقدیره لذاتو اك 
رفضان تامان ليا ىذه النظرة السمبیة لمذات كلممستقبؿ تتیح المجاؿ لمتشاؤـ 

الدافعیة. مما یجعمو یتكقع نتائج سمبیة دكمان. فبل یبذؿ كالیأس كفقداف األمؿ ك 
ام جيد ألنو یتكقع الفشؿ كنتیجة ذلؾ تسیطر االفكار االنتحاریة عمى فكرهي 

( كحسب عمـ الباحثة لـ تتكفر دراسات سابقة لمتغیر ُِّ: َُِِ)عبد ,
 .فقداف االمؿ

 اجراءات البحث
  -أىداؼ البحث كىي كأالتي : یتضمف ىذا الفصؿ الجكانب االساسیو لتحقیؽ

 أكالن: مجتمع البحث 
یقصد بالمجتمع المجمكعة الكمیة مف العناصر التي تسعى الباحثة إلى     

تعمیـ النتائج ذات العبلقة بالمشكمة المدركسة كبيذا یشتمؿ مجتمع البحث 
 عمى:
 مجتمع المدارس: -ٔ
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یشمؿ مجتمع المدارس المينیة لمبنات في محافظة بغداد/ الرصافة /الكرخ    
( ُ( مدرسة مكزعة عمى مدیریة الرصافة /الكرخ كالجدكؿ )ِّكالبالغ عددىا)

 یكضح ذلؾ.                          
( أعداد المدارس لمبنات كتكزیعيا عمى المدیریة العامة لتربیة ُجدكؿ )

 الرصافة/الكرخ

 ٫يى
 حٿڄيحٍّ

 ڃيَّّش حٿټَم ڃيَّّش حٿَٛخٳش

 3ٻَم 2ٻَم 1ٻَم 3ٍٛخٳش 2ٍٛخٳش 1ٍٛخٳش

6 11 2 3 6 4 

 57 .5 انًجًىع

 مجتمع الطالبات: -ٕ
یشمؿ طالبات المرحمة االعدادیة المينیة الرابع كالخامس كالسادس في    

، َُِٔ/َُِٓضمف مدیریة تربیة بغداد/الرصافة كالكرخ لمعاـ الدراسي 
( طالبة كبحسب إحصائیات كزارة التربیة/مدیریة ُِٖٓكالبالغ عدىف )

 ( یكضح ذلؾ.ِ. كالجدكؿ )*()التخطیط
 البحث في مدينة بغداد / الرصافة الثانية ( أعداد الطالبات لمجتمعٕجدكؿ )

 انًذَشَت
 انضبدس انخبيش انشابغ

 انًجًىع
 طُبػٍ تجبسٌ طُبػٍ تجبسٌ طُبػٍ تجبسٌ

حٿَٛخٳش 
/1 

161 252 122 222 152 163 1114 

حٿَٛخٳش 
/2 

422 332 352 222 522 222 2224 

حٿَٛخٳش 
/3 

11 36 02 45 02 32 332 

 3542 325 022 465 612 611 032 حٿڄـڄ٩ٌ

 456 66 41 12 65 05 122 1حٿټَم/

 1221 144 234 122 315 125 422 2حٿټَم/

 400 - 122 - 150 - 222 3حٿټَم/
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 7:86 654 5079 504 .97 504 44. انًجًىع

 ثانيا: عينة البحث 
یمكف تعریؼ عینة البحث بأنيا مجمكعة جزئیة مف مجتمع البحث كالممثمة   

(, فالعینة األقؿ ُِِ: ُٖٗٗلعناصر المجتمع أفضؿ تمثیؿ )عباس كآخركف,
تمثیبلن لممجتمع أقؿ احتماالن في إف یعكس سمككيا سمكؾ المجتمع الذم تنتمي 

 (.ُْٓ:َُٗٗإلیو )مایرز, 
 عینات البحث الحالي تشتمؿ عمى:

 عينة التحميؿ اإلحصائي   .أ 
( طالبة تـ اختیارىف بالطریقة ََْشممت عینة مقیاس فقداف األمؿ)  

العشكائیة البسیطة مف مجتمع طالبات المدارس المينیة لمحافظة بغداد مف 
 ( یبیف ذلؾ.ّمدارس المدیریة العامة لتربیة )الرصافة كالكرخ( كالجدكؿ )

الطالبات لعينة التحميؿ ( أسماء المدارس كاعداد ٖجدكؿ )
 االحصائي

 ػذد انطبنببث انًذسصت ث

 112 2ىؿڀش/ٍٛخٳش  -1

 22 3حځ حٿزنْن/حٿَٛخٳش -2

 12 3حٿَكخد/ٻَم  -3

 122 3حٿَحٳيّن/ٻَم  -4

 844 انًجًىع

 عينة الثبات : - ب
( طالبة مف الصؼ الخامس التجارم. كذلؾ بجمعيف في َٓتـ اختیار )   

قاعة داخؿ االمدرسة ككضع عبلمات خاصة باالتفاؽ مع الباحثة االجتماعیة 
لمعرفة أصحاب أك أسماء االستمارات كتـ االختبار األكؿ یكـ الخمیس 

كبعد مركر أسبكعیف عمى االختبار األكؿ تـ أعادة  َُِٔ/ِ/ُٖالمكافؽ
 االختبار عمى المجمكعة نفسيا

 ثالثا: أداة البحث 
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لغرض تحقیؽ اىداؼ البحث الحالي یتطمب قیاس فقداف االمؿ لدل    
الطالبات في المرحمة االعدادیة كقامت الباحثة باعتماد مقیاس االمؿ)العنزم, 

( لطبلب الجامعة كقد كیفتو لطالبات المرحمة االعدادیة, كقد حددت ََِْ
یة المتبناة  الباحثة ثبلثة مجاالت عمى كفؽ نظریة المعرفیة)بیؾ( كىي النظر 

 كما یمي:
حیث تدكر فیو تكقعات الفرد عدـ كجكد ببعدـ النجاح اك  المجاؿ االكاديمي:

 الفشؿ جمیع المكاد الدراسیة كاالكادیمي كبشكؿ دائـ.
كیشمؿ تكقعات االفراد بحدكث االحداث المقیتة كغیر السارة  المجاؿ األسرم:

ليـ  لجمیع افراد األسرة اك عدـ حدكث االحداث السارة
 كبشكؿ دائـ.

كیشمؿ تكقعات الفرد لحدكث ماىك غیر مرغكب مف  المجاؿ االجتماعي:
االحداث في عبلقاتو مع االخریف كبشكؿ دائـ اك عدـ 

 (      ََُِحصكؿ االحداث المرغكبة دائـ ) عبد الستار,
 صالحية الفقرات )الصدؽ الظاىرم( .ٔ
تقییـ درجة صبلحیة  تعد صبلحیة الفقرة مف متطمبات المقیاس أذ یمكف   

(.كما في ُٕٓ: ُٖٓٗكصدؽ الفقرة مف خبلؿ تقدیرات المحكمیف )عكدة 
 (ُممحؽ رقـ )
( عدد المحكميف المكافقيف كالغير مكافقيف عمى صالحية مقياس ٗجدكؿ )

 ( لداللة الفرؽ2فقداف االمؿ كقيمة )كا

 تضهضم انفمشاث ث
ػذد 

 انفمشاث

 (2لًُت )كب ػذد انًحكًٍُ
يضتىي 
 انًىافمىٌ انذالنت

غُش 
 انًىافمىٌ

 انجذونُت انًحضىبت

1 1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،0 ،
1 ،12 ،11 ،12 ،13 ،

14 ،15 ،16 

 ىحٿش 3.14 16 - 16 15

 ىحٿش 3.14 2 2 14 1 2
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2 1 ،2 ،3 ،5 ،6 ،0 ،1 ،
2 ،11 ،12 ،13 ،14 ،

15 ،16 

 ىحٿش 3.14 16 - 16 14

 ىحٿش 3.14 2 2 14 2 12، 4

3 2، 3 ،5 ،6 ،0 ،1 ،2 ،
12 ،11 ،12 ،13 ،

15 ،16 

 ىحٿش 3.14 16 - 16 13

 ٯَْ ىحٿش 3.14 2 2 14 3 14، 4، 1

 إعداد تعميمات المقياس 
تعد تعمیمات المقیاس إحدل الركائز العممیة الميمة عند كضع المقیاس     

ألنيا بمثابة الدلیؿ الذم یساعد المستجیبیف عمى فيـ طریؽ اإلجابة, لذا قامت 
الباحثة بكتابة تعمیمات المقیاس بطریقة مفيكمة, كما تـ تحدید طریقة اإلجابة 

غالبا, احیانا, غیر مكافؽ(  عمى المقیاس كتحدید بدائؿ اإلجابة  )دائما, 
كطمبت مف المستجیبات تسجیؿ بعض البیانات )العمر, التحصیؿ الدراسي 

 لؤلب, التحصیؿ الدراسي لؤلـ(.
 تصحيح المقياس .ٕ

( لبدائؿ ُ, ِ, ّ, ْتصحیح المقیاس عمى أساس أعطا الدرجات)
 االستجابة إذ أعطیت:

 درجة .اربع  درجات لمبدیؿ الذم یمثؿ فقداف االمؿ بأعمى  .أ 
 ثبلثة  لمبدیؿ الذم یمثؿ فقداف االمؿ بدرجة متكسطة. .ب 
 درجتاف لمبدیؿ الذم یمثؿ فقداف االمؿ بأدنى درجاتة. .ج 
 درجة كاحدة لمبدیؿ الذم  ال یمثؿ فقداف االمؿ .د 
  التحميؿ اإلحصائي لمفقرات  .ٖ

كیقصد بالتحمیؿ اإلحصائي لفقرات المقیاس االستبقاء عمى الفقرات التي تخدـ 
استبعاد الفقرات غیر المناسبة بإیجاد قكتيا التمییزیة مما یساعد عمى البحث ك 

كاف اليدؼ مف أجراء (, Anastasi, 1997:19) زیادة صدؽ القیاس كثباتو
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تحمیؿ الفقرات إحصائیا ىك استخراج القكة التمییزیة لمفقرات كاإلبقاء عمى 
المقیاس  كاف خصائص( Ebell , 1972 : 392) الفقرات الجیدة في المقیاس

تعتمد إلى حد كبیر عمى الخصائص القیاسیة لفقرات المقیاس فكمما كانت 
الخصائص قیاسیة لمفقرات عالیة في درجاتيا أك قكتيا أعطت مؤشرا عمى دقة 

 : Anastasi, 1997)المقیاس كقدرتو عمى قیاس ما كضع مف اجؿ قیاسو 
20) . 

صدقيا أىـ الخصائص  كیمكف أف تعد  القكة التمییزیة لمفقرات كمعامبلت
القیاسیة التي ینبغي التحقؽ منيا في فقرات مقاییس الشخصیة )الكبیسي 

(, كلجأت الباحثة إلى التحمیؿ االحصائي لفقرات مقیاس فقداف ٓ: ُٓٗٗ,
 االمؿ بالطرؽ اآلتیة :

 أسمكب المجمكعتيف الطرفيتيف:  .أ 
كیقصد بو استخراج القكة التمییزیة كمدل قدرتيا عمى التمییز بیف ذكم 

 الدرجات العمیا كالدنیا مف األفراد بالنسبة لمخاصیة  التي تقیسيا الفقرة 
 كقد قامت الباحثة بإتباع الخطكات التالیة:

تحدید الدرجة الكمیة لكؿ استمارة مف استمارات عینة التحمیؿ اإلحصائي  -ُ
 . 

 تمارات تنازلیان مف أعمى درجة إلى أدنى درجة .ترتیب االس -ِ
%( مف االستمارات الحاصمة عمى الدرجات العمیا في ِٕتعییف الػ ) -ّ

 %( ِٕالمقیاس كالػ )
( ٓ( استمارة لمتحمیؿ اإلحصائي. كالجدكؿ )ََْكقد تـ إخضاع )

  یكضح ذلؾ :
 ( القكة التميزية لفقرات مقياس فقداف االمؿ٘جدكؿ )

حٿٸْڄش  حٿڄـڄ٫ٌش حٿينْخ حٿڄـڄ٫ٌش حٿ٬ڀْخ حٿٴٸَحص
حٿظخثْش 
 حٿڄلٌٔرش

حٿ٢ٌٓ 
 حٿلٔخرِ

حالنلَحٱ 
 حٿڄ٬ْخٍُ

حٿ٢ٌٓ 
 حٿلٔخرِ

حالنلَحٱ 
 حٿڄ٬ْخٍُ
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1 295223 1912321 190132 2923002 59656 

2 192632 1915142 194022 2913605 39513 

3 192503 1916311 192315 2962262 59623 

4 392222 2923261 292102 2912025 09512 

5 290132 1922322 195222 2924226 19164 

6 292115 1921522 196052 2922553 29420 

0 293241 1912253 190001 2923261 39050 

1 293241 1922613 194220 2912124 59005 

2 392641 2925261 294022 2922102 49621 

12 192220 1922354 193256 2960614 59151 

11 291026 1922215 194240 2913223 119224 

12 391212 1922255 195463 2926200 119522 

13 391224 1922223 292115 1912103 09354 

14 394204 2914312 291052 1923260 29561 

15 296226 1910214 190523 1920532 59614 

16 191141 1920012 192261 2902252 49122 

10 290001 1924412 192530 2921252 59253 

11 291244 1916300 195115 2916216 49135 

12 392201 1915501 193112 2911142 129220 

22 290523 1925251 192420 2902560 129523 

21 392201 1911455 192444 1923201 09316 

22 291026 1910314 191024 1924224 69612 

23 296212 1922622 292222 1910201 29346 

24 3.5223 2912124 295463 1946151 59126 

25 392230 2921362 196660 2922532 119415 

26 391660 2921222 191512 2910344 129122 

20 291052 1922153 192230 2962003 09425 

21 291241 1921361 292615 1921252 39112 

22 296660 1921510 193026 2905003 29342 

32 296212 1922622 195133 2910605 09225 

31 292115 1924221 195463 2922122 129222 

32 393512 2923243 292132 1911112 19160 

33 392226 1922265 191333 1924562 29223 

34 392226 1920242 195201 2921152 119553 
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35 392523 2926263 190522 1920062 129165 

36 290102 1920552 193426 2916643 29035 

( كدرجة حریة َٓ,َ(  عند مستكل داللة )ٔٗ,ُالجدكلیة تساكم )  tقیمة   
(ُِٔ ) 

یتضح مف الجدكؿ أعبله أف جمیع فقرات مقیاس فقداف االمؿ ممیزة 
 ألف جمیع قیميا التائیة المحسكبة أعمى مف القیمة الجدكلیة . 

 الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس )صدؽ الفقرات (:عالقة درجة  .ب 
ىي أكثر الطرائؽ استعماالن في تحمیؿ فقرات االختبارات كالمقاییس      

النفسیة نظرا لما تتصؼ بو ىذه الطریقة مف تحدید لمدل تجانس فقرات 
المقیاس في قیاس الظاىرة السمككیة كاف ارتباط درجة كؿ فقرة محؾ خارجي أك 

ستخدـ عادة محؾ داخمي  یعد مؤشرا لصدقيا , كفیما ال یتكفر محؾ خارجي ی
محؾ داخمي كاف أفضؿ محؾ داخمي ىك درجة المفحكص الكمي عمى المقیاس 

كقد تـ حساب معامؿ االرتباط بیف درجات أفراد العینة , (ُٗ: ََِِ)ممحـ ,
عمى كؿ فقرة مف فقرات المقیاس كبیف درجتيـ الكمیة باستخداـ معامؿ ارتباط 

یعان ترتبط بعبلقة مكجبة دالة بیرسكف كقد أظيرت النتائج أف فقرات المقیاس جم
 (.ٔإحصائیان بالدرجة الكمیة لممقیاس ككما ىك مكضح بالجدكؿ )

 ( عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياسٙجدكؿ )
 ڃ٬خڃپ حٍطزخ١ حٿٴٸَس رخٿيٍؿش حٿټڀْش ٍٷڂ حٿٴٸَس ڃ٬خڃپ حٍطزخ١ حٿٴٸَس رخٿيٍؿش حٿټڀْش ٍٷڂ حٿٴٸَس

1 29332 12 29516 

2 29223 22 29425 

3 29322 21 29321 

4 29361 22 29320 

5 29425 23 29321 

6 29120 24 29412 

0 29213 25 29400 

1 29224 26 29410 

2 29262 20 29342 

12 29310 21 29226 
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11 29402 22 29453 

12 29555 32 29302 

13 29361 31 29416 

14 29411 32 29421 

15 29212 33 29446 

16 29225 34 29426 

10 29346 35 29411 

11 29212 36 29411 

 
یتبیف مف الجدكؿ إف جمیع معامبلت االرتباط كانت عالیة كأعمى مف القیمة 

 (.ّٖٗكبدرجة حریة ) َٓ,َ( عند مستكل داللة َٖٗ,َالجدكلیة)
 عالقة الفقرة بالمجاؿ  .ج 

حسب معامؿ االرتباط بیف درجة كؿ فقرة كدرجة المجاؿ الذم تنتمي إلیو     
كباستعماؿ معامؿ ارتباط بیرسكف تبیف أف جمیع معامبلت االرتباط كانت 

( كدالة إحصائیان عند مستكل داللة ُّٖ,َعالیة اعمى مف القیمة الجدكلیة )
 ح ذلؾ:( یكضٕ( ككما ىك مكضح في الجدكؿ )ِْٖكبدرجة حریة ) َٓ,َ

 ( قيمة معامالت االرتباط كؿ فقرات المقياس بمجاالتياٚجدكؿ )
طٔڀٔپ 
حٿٴٸَس 
 رخٿڄٸْخّ

حٿڄـخٽ 
 حألًٽ

 حالٻخىّڄِ

طٔڀٔپ 
حٿٴٸَس 
 رخٿڄٸْخّ

حٿڄـخٽ 
 حٿؼخنِ
 حالَُٓ

طٔڀٔپ 
حٿٴٸَس 
 رخٿڄٸْخّ

 حٿڄـخٽ حٿؼخٿغ
 حالؿظڄخ٫ِ

ڃ٬خڃپ 
 حالٍطزخ١

ڃ٬خڃپ 
 حالٍطزخ١

ڃ٬خڃپ 
 حالٍطزخ١

1 29432 4 29514 6 29405 

2 29316 5 29322 0 29452 

3 29410 11 29414 14 29303 

1 29442 12 29545 15 29412 

2 29322 13 29402 16 29524 

12 29416 11 29342 21 29524 

10 29532 12 29544 22 29312 

24 29525 22 29401 23 29515 
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33 29562 25 29316 21 29212 

34 29551 26 29425 22 29512 

35 29562 20 29524 32 29422 

  31 29320 32 29435 

  36 2.311   

 
 مؤشرات صدؽ المقياس: 

 تـ التحقؽ مف مؤشرات مقیاس الضغكط النفسیة بطریقتیف :
 الصدؽ الظاىرم - أ

مف اجؿ التأكد مف الصدؽ الظاىرم لممقیاس قامت الباحثة بعرض مقیاس    
فقداف االمؿ عمى مجمكعة مف اختصاصات عمـ النفس كاإلرشاد النفسي 
كالقیاس كالتقكیـ) الخبراء  ( كطمبت منيـ إبداء أرائيـ العممیة السدیدة في مدل 

كقد تـ اإلشارة إلى  صبلحیة الفقرات في قیاس السمة أك الظاىرة المراد قیاسيا
( فقرة مف أصؿ فقرات المقیاس ّٔذلؾ في فقرة صبلحیة المقیاس إذ تبیف أف)

( حیث َٓ,َ( فقرة كانت دالة احصائیان عند مستكل داللة )ْٓالبالغة)
( فأنو تـ ُاستخرجت قیمة مربع كام لكؿ فقرة كما مكضح في جدكؿ )

ه عند الحدیث عف ( النيا كانت عمى نفس الصیاغة. كما مر ذكر ٗدمج)
 صبلحیة فقرات المقیاس.

 صدؽ البناء  - ب
یعد صدؽ البناء احد المؤشرات الميمة لصبلحیة االختبارات 
كالمقاییس كیتـ التحقؽ مف تكافر صدؽ البناء مف خبلؿ بعض المؤشرات 
كمنيا التحقؽ مف االفتراضات النظریة أك مف خبلؿ التجانس الداخمي ك 

تمییز كعبلقة الفقرة بالمجمكع الكمي لممقیاس لمتحقؽ فقد تـ قیاس معامؿ 
كعبلقة درجة الفقرة بالمجاؿ الذم تنتمي الیو كارتباط المجاالت بعضيا مع 

( ٖالبعض االخر)مصفكفة االختبارات الداخمیة( كما مكضحة في الجدكؿ )
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 َُٖٗكفؽ ىذا االجراء تـ التحقؽ مف صدؽ البناء لمقیاس فقداف االمؿ )فرج،
:ُِّ.) 

 ( مع بعضيا البعضٛ) جدكؿ
 حالؿظڄخ٫ِ حالَُٓ حالٻخىّڄِ حالڃپ حٿڄظَْٰ

    1 حالڃپ

   1 29062 حالٻخىّڄِ

  1 29534 29112 حالَُٓ

 1 29622 29421 29113 حالؿظڄخ٫ِ

یتبیف مف الجدكؿ أعبله إف جمیع االرتباطات سكاء المجاالت بعضيا مع 
الكمیة لممقیاس )فقداف االمؿ( البعض األخر أك ارتباط المجاالت بالدرجة 

باستعماؿ معامؿ ارتباط بیرسكف كانت دالو مكجبو كىذا یشیر إلى صدؽ 
 البناء.

  مؤشرات ثبات المقياس
أف الثبات یشیر إلى درجة استقرار االختبار كالتناسؽ بیف أجزائو ككذلؾ    

یعني الثبات أف االختبار یعطي تقدیرات ثابتة في حالة تكرار القیاس) 
 (, كقد قامت الباحثة بحساب الثبات بطریقتیف :  َُِ, َََِاألنصارم ،

عادة االختبار  - أ  Test . Re  طریقة معامؿ االستقرار باستخداـ االختبار كا 
test ( طالبة مف َٓتـ حساب معامؿ الثبات بيذه الطریقة كذلؾ باختبار )

الخامس االعدادم. كذلؾ بجمعيف في قاعة مكتبة المدرسة كضع 
عبلمات خاصة باالتفاؽ مع الباحثة االجتماعیة لمعرفة أصحاب أك أسماء 

كبعد  َُِٔ/ْ/ِٖاالستمارات كتـ االختبار األكؿ یـك الخمیس المكافؽ 
مركر أسبكعیف عمى االختیار األكؿ تـ أعادة االختبار عمى المجمكعة 
نفسيا كحسب معامؿ االرتباط بیف االختباریف كظير أف معامؿ االرتباط 

 ( كىك معامؿ ارتباط جید .ْٖ,َباستخداـ معامؿ ارتباط بیرسكف بمغ )
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طریقة االتساؽ الداخمي كبطریقة تحمیؿ التبایف باستعماؿ معادلة  - ب
( كىك معامؿ ِٖ,َالفاكركنباخ كقد تبیف أف معامؿ الثبات بيذه الطریقة )

 ثبات مقبكؿ 
 الصيغة النيائية لممقياس

( فقرة لمقیاس فقداف االمؿ لدل طالبات ْٓقامت الباحثة باعتماد)    
( الذم تـ عرضو عمى عدد مف المحكمیف في مجاؿ ُالمدارس المينیة)ممحؽ:

( فقرات كتـ إجراء ٗاإلرشاد النفسي كعمـ النفس كالقیاس كالتقكیـ .كتـ دمج)
جدكؿ بعض التعدیبلت حسب تكجیيات كآراء المحكمیف كما ىك مبیف في 

( كاعطا ِ( فقرة  )ممحؽ:ّٔ(, المقیاس في صیغتو النيائیة یتككف مف )ٔ)
كؿ فقرة ثبلث بدائؿ ىي )دائما, غالبا, احیانا, غیر مكافؽ( كأعطیت 

( كاعمي ِْ( عمى التكالي لذا فأف اقؿ درجة في المقیاس )ْ,ّ,ِ,ُالدرجات)
 ( درجة.َٗ( كالمتكسط الفرضي قدرة )ُِٔدرجة )

 حصائية لمقياس )فقداف االمؿ(:المؤشرات اإل
لمحصكؿ عمى عدد مف  (SPSS)تـ إستعماؿ الحقیبة اإلحصائیة    

( یكضح ٗالخصائص اإلحصائیة الكصفیة لمقیاس )فقداف االمؿ( كالجدكؿ )
 ذلؾ:

 ( المؤشرات االحصائية لمقياس فقداف االمؿٜجدكؿ )
 حٿٸْڄش حٿڄئَٗحص حيكٜخثْش

 1292225 حٿ٢ٌٓ حٿلٔخرِ

 12.2222 حٿ٢ٌْٓ

 12922 حٿڄنٌحٽ

 15911602 حالنلَحٱ حٿڄ٬ْخٍُ

 29111 حيٿظٌحء

 29141- حٿظٴ٣َق

 41922 أٷپ ىٍؿش

 122922 أ٫ڀَ ىٍؿش
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 النتائج كتفسيرىا
)قیاس فقداف االمؿ لدل طالبات المدارس المينیة( قامت اليدؼ البحث 

( طالبة, ََْالباحثة بتطبیؽ مقیاس فقداف االمؿ عمى عینة البحث البالغة )
( كبانحراؼ ََِٖ,ّٗبعد تفرغ البیانات تبیف إف متكسط درجات العینة ىك )

( درجة, َٗ( في حیف إف المتكسط الفرضي ىك )ْْٓٗٗ,ٔمعیارم قدره )
عمى داللة الفركؽ اإلحصائیة بیف متكسط العینة كالمتكسط الفرضي كلمتعرؼ 

لممقیاس, استعممت الباحثة االختبار التائي لعینة كاحده ككانت النتائج كما ىك 
 (: َُمبیف في الجدكؿ )

 ( نتائج االختبار التائي لعينة كاحدة لقياس فقداف االمؿٓٔجدكؿ )
حٿڄظٰ
َّ 

حٿ٬ْ
 نش

حٿ٢ٌٓ 
 حٿلٔخرِ

حالنلَحٱ 
 حٿڄ٬ْخٍُ

حٿ٢ٌٓ 
حٿٴَٟ
ُ 

حٿٸْڄش 
حٿظخثْش 
حٿڄلٌٔ

 رش

حٿٸْڄش 
حٿظخثْش 
حٿـيًٿ
 ّش

ڃٔظٌ
 ٍ
 حٿيالٿش

ٳٸيحڅ 
 حالڃپ

42
2 

239212
2 

694225
4 

 ىحٿش 1921 59240 22

( كجكد فركؽ ذات داللة إحصائیة حیث بمغت القیمة ُٓیتبیف مف الجدكؿ )
التائیة الجدكلیة ( درجة, كىي كبر مف القیمة ُٗٗ,ُِالتائیة المحسكبة )

 (.ٗٗ( كبدرجة حریة )َٓ,َ( عند مستكل داللة )ٖٗ,ُالبالغة )
كىذه النتیجة تشیر إلى اف الطالبات بشكؿ عاـ یعانیف مف فقداف االمؿ كتعزك 
ىذه النتیجة إلى ما تمر بو الطالبة مف ظركؼ كعدـ التكافؽ مع البیئة 

حالة شعكریة یقؿ فیيا  المحیطة كعند مكاجيتيف ألحداث الحیاة السمبیة كىي
الدافع الى التحكـ في النتائج كنزكع مدمر ىداـ لمذات كیجعؿ الفرد یتخیؿ 
االشیاء بالمقمكب كطابعو الذىني یعكد عمى صاحبو بالشقاء كالفرد الیائس 
یحكـ عمى نفسو بأنو خاسر كیعزك فشمو في حیاتو الى ذاتو جاعبلن الفرد 

بة كفقداف االحساس بالسعادة كالبيجة الیائس یشعر بالكسؿ كالحزف كالكأ
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كالرغبة كعدـ الثقة بالنفس، كالفرد الیائس لدیو افكار سمبیة لؤلحداث المستقبمیة 
 المرتبطة بحالتو النفسیة.

 التكصيات
 في ضكء النتائج التي تكصؿ الیيا البحث الحالي، یكصي الباحث باالتي:.

االرشاد النفسي كالتربكم تنظیـ دكرات خاصة لممرشدیف النفسییف في  -ُ
كتبصیرىـ بأىمیة االرشاد كالعبلج المعرفي في معالجة االضطرابات 
النفسیة التي یتعرض ليا طبلب المرحمة المتكسطة  كاالعدادیة نتیجة 

 المعتقدات غیر العقبلنیة.
ضركرة عقد ندكات الدارات المدارس كتكعیتيـ بأىمیة االرشاد النفسي  -ِ

ـك كمعاناتيـ الطبلب كمساعدتيـ في التكافؽ كالتربكم في تخفیؼ ىم
 النفسي كاالجتماعي كحؿ بعض المشكبلت النفسیة التي تكاجييـ.

 المقترحات
بناءن عمى ما اكضحتو الدراسة الحالیة مف نتائج فانو یمكف اقتراح بعض 

 الدراسات لتككف مكممة لمبحث الحالي منيا:
 متغیرات اخرل.تكسیع الدراسة الحالیة لتشمؿ عینات اخرل اك  -ُ
 اجراء دراسة مقارنة بیف المدارس المينیة كاالكادیمیو. -ِ

 المصادر
برنامج ارشادم نفسي)نمكذج في التربية (: 2010الغریر, احمد نایؿ ) -

 .,دار الشركؽ لمنشر كالتكزیعُ, عماف,طالخاصة(
، ِ، طسيككلكجية الطفكلة كالمراىقة(:  ُّٖٗالجسماني ، عبد عمي ، ) -

 بغداد مكتبة الفكر ،
, األصكؿ النظرية لبعض المدارس النفسية(: ََِٖالرخاكم, یحیى) -

 مكتبة األنجمك المصریة, القاىرة
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، الككیت  نظريات االرشاد كالعالج النفسي: ( ُٕٗٗباترسكف ، س .ىػ ) -
 ,ترجمة حامد عبد العزیز الفقي ، دار القمـ.

، ترجمة يةالعالج المعرفي كاالضطرابات االنفعال(: َََِبیؾ، اىركف ) -
 عادؿ مصطفى، دار االىفاؽ العربیة لمطباعة كالنشر، القاىرة، مصر

البحث عف المكانة النفسػػػػية (: ُٔٗٗالعبكدم , ستار جبار غانـ، ) -
, رسالة ماجستیر كاالجتمػػػػػاعية كعالقتو ببعض المتغيرات لدل المكظفيف

 غیر منشكرة , كمیة األداب , الجامعة المستنصریة
, منشكرات دمشؽ, اإلرشاد النفسي(: ََِّحمد عبد الحمید )حمكد , م -

 سكریا
،المدیریة العامة لمتخطیط التربكم،  العراؽ  (:َُٖٗكزارة  التربیة ) -

 االحصاء
مستكل كمصادر التكتر النفسي لدل (: ُٕٖٗابك مقمي, سمیر عبد ) -

, , الجامعة االردنیة معممي المدارس الحككمية االعدادية  كالثانكية 
 عماف, رسالة ماجستیر غیر منشكرة

. مكتبة (: العالج المعرفي كالممارسة االكمينكية2002) بیؾ,آركف -
 الزىراء. القاىرة

 .مؤسسة الرسالة, الطبعة األكلى، بیركتاألكتئاب, (: ََِٔالسید, مریـ ) -
االمؿ كتحقيؽ االىداؼ كعالقتيا (: ََِٓالصالحي, میادة عبد الحسف ) -

, اطركحة دكتكراه, كمیة كاالجتماعية لدل طمبة الجامعة بالمكانة النفسية
 االداب , جامعة بغداد.

مدخؿ إلى مناىج  (:ُٖٗٗعباس ، محمد خمیؿ ، كمحمد بكر كآخركف ) -
 ., عماف ، األردف, دار المسیرةُ,طالبحث في التربية كعمـ النفس

، العالج النفسي السمككي المعرفي الحديث(: ََُِعبد الستار,ابراىیـ ) -
 دار الفجر، القاىرة، مصر.



  عدد الثامنـــــال  ... جملة علمية حمكمة فصلية  ات تنموية ...ـــاشراق

220 
 

                                                                                                                                       

المساندة االجتماعية كعالقتيا باالكتئاب (: ُٓٗٗعبد, ىشاـ ابراىیـ ) -
, المؤتمر الدكلي الثاني لمركز كاليأس لدل عينة مف الطالب كالعامميف

االرشاد النفسي بجامعة عیف شمس)اإلرشاد النفسي( لبلطفاؿ ذكم 
 . 473-513,ص ِ, المجمد المعاقكف –االحتیاجات الخاصة المكىكبكف 

, ُ,ط نظريات االرشاد كالعالج النفسي(: َُِِعبد , محمد قاسـ,) -
 دار الفكر , ناشركف كمكزعكف

أساسيات البحث (: ُٖٓٗعكدة، احمد سمیماف، كممكاكم ، فتحي حسف ) -
 .األردف ، أربد ِ،طالعممي في التربية كالعمـك اإلنسانية 

 ، القاىرة , دار الفكر العربيالنفسيالقياس (: َُٖٗفرج ، صفكت ) -
اثر اختالؼ حجـ العينة كالمجتمع (: ُٓٗٗالكبیسي، حمد كآخركف ) -

االحصائي في القدرات التمييزية لفقرات المقاييس النفسية(،دراسة 
 ، كمیة التربیة ابف رشد ، جامعة بغداد. تجريبية

 ـ النفس،القياس كالتقكيـ في التربية كعم(: ََِِممحـ ، سامي محمد ) -
 عماف ، األردف, دار المیسرة لمنشر كالتكزیع

العراؽ, ترجمة خمیؿ  عمـ النفس التجريبي ،( : َُٗٗمایرز ، آف ) -
 .ابراىیـ البیاتي ،مطبعة بغداد ، دار الحكمة لمنشر 

 ََِٕ, مكتب بغداد,كزارة الصحة في العراؽمنظمة الصحة العالمیة,  -
، الككیت, دار الكتاب الشخصيةقياس  :(َََِاألنصارم ، بدر محمد ) -

 .الجامعي
- Abramson   , L. Y.; Metalky, G.I. & Alloy, L. B, (1989), 

based subtype of   –Hopelessness depression : a theory 

depression Psychology Review 

, ): psychological testing 7thAnastasi,A,Uibina,S(1997 -

printice Hill. 

Relationship Beck     , Stewart, B,L ,B ,L , (1987),  -

: A  between Hopelessness and ultimate suicide
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replication With psychiatric outpatients. American Journal 

of Psychiatry. 

 

Essentails of education measurementEbell R.L. (1972):  - 

- . desair, Sadness, Grief HopLazarus, R, (1999):  -

Emotions Academic Search elite. USA: Annual Review 

of Psychology. 

: The Optimistic child, New yorSeligman, M(1995): 

Houghton Mifflin compang- 

 
 
 

 (ٔممحؽ )
 فقداف االمؿ أسماء الخبراء كالمحكميف لتحديد صالحية فقرات مقياس

 حٿ٬نٌحڅ حٿ٧ٌْٴِ حٿظوٜٚ حٿ٬ڀڄِ حٿڄلټڄْنحٓڄخء حٿٔخىس  ص

 ؿخڃ٬ش حٿڄٔظنَّٜش/ٻڀْش حٿظَرْش حٍٗخى نٴِٔ أ . ى. نخىّش ٬ٗزخڅ ڃ٤ٜٴَ 1

 ؿخڃ٬ش حٿڄٔظنَّٜش /ٻڀْش حٿظَرْش ٷْخّ ًطٸٌّڂ أ. ځ. حُىخٍ ٫زٌى كْٔن 2

 ؿخڃ٬ش حٿڄٔظنَّٜش/ٻڀْش حٿظَرْش حٍٗخى نٴِٔ أ. ځ. ى. ٓڀڄخڅ ؿٌىس ڃنخ٩  3

 ؿخڃ٬ش حٿڄٔظنَّٜش/ٻڀْش حٿظَرْش حٍٗخى نٴِٔ أ. ځ. ى. ٛٴخء كْٔن ڃلڄي  4

 ؿخڃ٬ش حٿڄٔظنَّٜش/ٻڀْش حٿظَرْش حٍٗخى نٴِٔ أ. ځ. ى. ڃلڄٌى ٗخٻَ ٫زيحٿَُحٵ 5

 ؿخڃ٬ش حٿڄٔظنَّٜش/ٻڀْش حٿظَرْش حٍٗخى نٴِٔ أ. ځ. ى. ىخٗڂ ٳَكخڅ هنـَ 6

 ڃٔظنَّٜش/ حٿظَرْش حالٓخْٓشؿخڃ٬ش  حٍٗخى نٴِٔ أ.ى ٍحىزش ٫زخّ حٿ٬خىٿِ 0

 ؿخڃ٬ش ڃٔظنَّٜش/ ٻڀْش حٿظَرْش حكٜخء أ.ى نزْپ ٫زي حٿٰٴٌٍ 1

 ؿخڃ٬ش ڃٔظنَّٜش/ ٻڀْش حٿظَرْش حٍٗخى نٴِٔ أ.ى. ٫الىن ڃلڄي ٫ڀِ 2

حرن –ؿخڃ٬ش رٰيحى /ٻڀْش حٿظَرْش  حٍٗخى نٴِٔ أ.ځ. ى. حكالځ ؿزخٍ ٫زي حهلل 12
 ٍٗي

 ؿخڃ٬ش حٿڄٔظنَّٜش/ٻڀْش حٿظَرْش ٷْخّ ًطٸٌّڂ أ.ځ. ى. ٻخ٧ڂ ٻَّيُ حٿ٬خىٿِ 11

 ؿخڃ٬ش ڃٔظنَّٜش/ ٻڀْش حالىحد ٫ڀڂ حٿنٴْ أ.ځ.ى. ٫زخّ كٔن ًٍّق 12

 ؿخڃ٬ش ڃٔظنَّٜش/ ٻڀْش حٿظَرْش ٛلش نٴْٔش أ.ځ.ى. ٿڄْخء ؿخٓڂ ڃلڄي 13

 ؿخڃ٬ش حٿڄٔظنَّٜش/ ٻڀْش حالىحد ٫ڀڂ نٴْ ځ. ى. ٬ٓخى حكڄي ڃٌٿَ  14

 ؿخڃ٬ش حٿڄٔظنَّٜش /ٻڀْش حٿظَرْش حٍ ٗخى نٴِٔ نخٳ٪ځ.ى ٫زَْ حكٔخڅ  15
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 (ٕممحؽ )

 مقياس فقداف االمؿ بصيغتو النيائية
 الجامعة المستنصریة

 كمیة التربیة 
 الدراسات العمیا/ قسـ االرشاد النفسي كالتكجیو التربكم

 عزيزتي الطالبة ... 
 تحية طيبة ... كبعد :

العبارات التي تصؼ مشاعرؾ المقیاس الذم یدیؾ ىك مجمكعة مف  
في أمكر تكاجيؾ في حیاتؾ الیكمیة كلیس ىناؾ إجابة صحیحة كأخرة خاطئة 

 ... لذا فبل داعي لذكر األسـ .
یرجى اإلجابة عمى كؿ الفقرات بكؿ دقة كصراحة ، كذلؾ بكضع  
 تعتقد أنو ینطبؽ عمیؾ . الذم البدیؿ أماـ( √إشارة )

 مع مبلحظة:عمما اف المعمكمات تستخدـ إلغراض البحث العممي فقط 
 عدـ ذكر االسـ كذلؾ حفظان لسریة االجابة.-ُ
 
 یرجى االجابة عمى البیانات التالیة:-ِ

 *الصؼ :
 

 *العمر  :     
 

 *التحصیؿ الدراسي لبلب:      
 

 *التحصیؿ الدراسي لبلـ:      
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 رالمثممع جزيؿ شكرم عمى تعاكنكـ 
 الباحثة                                                   

 ابتياؿ ريساف عجمي                                            
 

يىافك  انفمشاث ث
 دائًًب

يىافك 
 غبنبًب

يىافك 
 احُبًَب

غُش 
 يىافك

أٳ٠پ حالٓظٔالځ ألنِ ال أٓظ٤ْ٪ أڅ أٳ٬پ حألٳ٠پ  1
 رخٿنٔزش ٿِ .

    

     أطٌٷ٪ أڅ أٻٌڅ ٳِ ڃٸيڃش ىٳ٬ظِ حٿيٍحْٓش . 2

     أط٤ڀ٪ نلٌ ڃٔظٸزڀِ حٿيٍحِٓ رؤڃپ ًكڄخّ . 3

ّظٔڂ ڃ٨٬ڂ حٿٌٷض حٿٌُ أٷ٠ْو ٳِ حٿزْض ّظٔڂ  4
 رخٿټآرش .

    

     أ٬َٗ رؤننِ ٿن أٍَٟ ٫ن ٫خثڀظِ ڃٔظٸزال" . 5

أٍٍ أڅ ڃٔظٸزڀِ ْٓټٌڅ كخٳال" ر٬الٷخص ٻؼَْس  6
 ًڃظـيىس .

    

     حػٶ  رؤٛيٷخثِ . 0

     أط٦٬ ڃن أه٤خثِ حٿٔخرٸش. 1

حؿي ٬ٌٛرش ٳِ طٌٷ٪ ڃخ ٓظئًٽ حٿْو كْخطِ  2
 حٿ٬ڀڄْش.

    

حؿي حڅ ؿيٌىُ حٿيٍحْٓش ٓظټٌڅ ڃـيّش ٿِ  12
 ڃٔظٸزاًل.

    

     ح٬َٗ ر٬٠ٲ ٻزَْ ٳِ ٫الٷظِ حالَّٓش. 11

ح٬َٗ رؤنِ ال حٓظ٤ْ٪ حٿلٌٜٽ ٫ڀَ ڃخ حٍّيه ڃن  12
 ڃٔظٸزاًل. حَٓطِ

    

     حٓظز٬ي حّـخى كاًل ٿڄ٘خٻڀِ حالَّٓش. 13
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          The present research aims at knowing the 

hopelessness of occupational schools female students. In 

order to achieve this aim, the researcher has used T-test for 

one sample, where the mean of the scores of hopelessness 

is (80, 0925) for the research sample which consists of 

(400) female students with standard deviation of (15,116). 
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The hypothetical mean of the scale is (90), the accounted t-

test value is (440301) which is larger than the tabulated t-

test value (1096) with freedom degree of (399) in 

significance level of (0,05). However, the result show that 

these female students have hope. 

 

 

 

 

 

 

 خطاب الطائفيالحديث الفرقة الناجية كتأسيس 
 رؤية نقدية معاصرة()

 أ.ـ.د. رائد جبار كاظـ
 الجامعة المستنصرية ػ كمية اآلداب ػ 

" كلمَّا كانت المشاعر مصدران لؤلفكار فإف ما یقع بیف األفكار مف عراؾ ىك 
بالحقیقة یقع بیف المشاعر، كالشعكب التي یظير أنيا تتقاتؿ مف أجؿ بعض 
األفكار ىي تتقاتؿ في الكاقع مف أجؿ بعض المشاعر التي تشتؽ منيا تمؾ 

  (*)األفكار. "
 كستاؼ لكبكفغ

"یقتضي اف نتخفؼ مف ادعاءات القبض كالتیقف، كاف نكؼ عف ممارسة ادكار 
ممثؿ العقؿ اك مجسد القیـ اك مالؾ مفاتیح الخبلص اك معمـ الحقیقة الذم 
یتعالى عمى مجتمعو اك یسبؽ زمنو. فبل احد یقبض عمى الحقیقة، كما ال احد 

مجتمعو مف الشكائب كاآلفات. كما یقیـ في مممكة لمفضیمة اك یبرأ مما في 
یقتضي اف نكؼ عف التعامؿ مع االفكار كقكالب محكمة تختزؿ الكجكد الحي، 
اك كتنانیف اسمیة نتعبد ليا لكي نستبد بيا اك نقع ضحیتيا، اك كمغك 

  (**)ایدیكلكجي یشيد عمى الجيؿ بسیر العالـ كتطكر المجتمعات"
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 عمي حرب 
 ممخص البحث

العربیة كاالسبلمیة الیكـ احتقانان كاضطرابان كفكضى ال مثیؿ تعیش مجتمعاتنا 
ليا، عمى كافة المجاالت كاالصعدة، مف الجانب الفردم الى الجانب 
االجتماعي، كعمى مستكل الخطاب الفكرم كالثقافي كالسیاسي، كفي مجاالت 
الحیاة االخرل. كتقؼ مجمكعة عكامؿ كراء ىذا الحدث الكبیر الذم اصاب 

كحیاتنا ككجكدنا الفردم كاالجتماعي، منيا عكامؿ داخمیة ذاتیة، كاخرل  كاقعنا
خارجیة اجنبیة، اال اف ذلؾ االحتقاف كالفكضى كاالضطراب الذم نعانیو الیـك 
نرجعو بالدرجة االساس الى بنیة الخطاب الدیني كالفكرم كالثقافي العربي 

الجكر كفقياء كاالسبلمي الذم صنعو مجمكعة مف كعاظ السبلطیف كائمة 
السكء كالكراىیة ممف ینتسبكف لمدیف االسبلمي زكران كبيتانان، ككضعكا ما 
یشتيكف مف افكار كآراء في كتبيـ التي تدعك الى العنؼ كالكراىیة كتيمیش 
اآلخر، كال تؤمف اال بذاتيا ككجكدىا كتمغي كجكد اآلخریف، شركاؤىـ في الدیف 

الكریية التي اسست لفقو العنؼ كثقافة كالكجكد االنساني. كمف تمؾ المسائؿ 
 التكفیر كالخطاب الطائفي المقیت، حدیث الفرقة الناجیة.     

لقد اسس حدیث الفرقة الناجیة الى عمـ فرقي تكفیرم مبكر في الفكر كالثقافة 
العربیة كاالسبلمیة، كالى فمسفة متطرفة في الحكـ كاالعتقاد، فعمیو بنى الكثیر 

كممیف كالمؤرخیف اسسيـ المعرفیة كالفكریة كالكبلمیة مف الفقياء كالمت
كاالجتماعیة كالسیاسیة، كبالتالي ادل الى تمزؽ كتفرؽ كتشظي الفكر 
االسبلمي كالمسممیف فیما بینيـ عمى مدل عصكر مرت كال تزاؿ كسیظؿ ىذا 
الحاؿ الى المستقبؿ مالـ یتـ نقد تمؾ االسس كالمرجعیات كالغائيا بالكامؿ 

ليا بأسس معرفیة كفقيیة كفكریة عقبلنیة انسانیة قیمیة جدیدة تنسجـ كاستبدا
كالعالـ الجدید الذم نعیش فیو كالذم كشؼ لنا بفضؿ العمكـ كالمناىج الفكریة 
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كالفمسفیة الكثیر مف االخطاء كالزیؼ الممارس تاریخیان مف قبؿ العمماء كالقادة 
 ة.كالحكاـ تجاه الناس كالمجتمعات كالتاریخ كالحیا

كفي بحثنا نحاكؿ تسمیط الضكء عمى حدیث الفرقة الناجیة، ىذا الحدیث الذم 
اسس لمشركع تكفیرم كانتج خطابان فكریان طائفیان، كفمسفةن سقیمةن، اغرقت الببلد 
كالعباد في مشاىد عنفیة كدمكیة كطائفیة كمذىبیة مقیتة طكاؿ عصكر تاریخیة 

كاالسبلمي ضریبة ذلؾ الفكر التكفیرم مضت، كدفع الفرد كالمجتمع العربي 
التطرفي الخطیر الى یكمنا ىذا. كسعینا في البحث لنقد االسس كالمشركع 
الفكرم لخطاب كحدیث الفرقة الناجیة، الذم أنتج خطابان طائفیان مستدامان، لـ 
یبرح تاریخنا العربي كاالسبلمي أبدان، كفؽ رؤیة نقدیة معاصرة، معتمدیف في 

كالكتاب كالباحثیف   ء فكریة كبحثیة كثقافیة لعدد مف المفكریفذلؾ عمى آرا
 العرب المعاصریف.

 المقدمة
تعیش مجتمعاتنا العربیة كاالسبلمیة الیكـ احتقانان كاضطرابان كفكضى ال مثیؿ 
ليا، عمى كافة المجاالت كاالصعدة، سكاء عمى الجانب الفردم اك عمى 

الفكرم كالثقافي كالسیاسي، كفي الجانب االجتماعي، كعمى مستكل الخطاب 
مجاالت الحیاة االخرل. كتقؼ مجمكعة عكامؿ كراء ىذا الحدث الكبیر الذم 
اصاب كاقعنا كحیاتنا ككجكدنا الفردم كاالجتماعي، منيا عكامؿ داخمیة ذاتیة، 
كاخرل خارجیة اجنبیة، اال اف ذلؾ االحتقاف كالفكضى كاالضطراب الذم 

رجة االساس الى بنیة الخطاب الدیني كالفكرم كالثقافي نعانیو الیكـ نرجعو بالد
العربي كاالسبلمي الذم صنعو مجمكعة مف كعاظ السبلطیف كائمة الجكر 
كفقياء السكء كالكراىیة ممف ینتسبكف الى الدیف االسبلمي زكران كبيتانان، 
ككضعكا ما یشتيكف مف افكار كآراء في كتبيـ التي تدعك الى العنؼ كالكراىیة 

تيمیش اآلخر، كال تؤمف اال بذاتيا ككجكدىا كتمغي كجكد اآلخریف، شركاؤىـ ك 
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في الدیف كالكجكد االنساني. كمف تمؾ المسائؿ الكریية التي اسست لفقو العنؼ 
 كثقافة التكفیر كالخطاب الطائفي المقیت، حدیث الفرقة الناجیة.     

كر في الفكر كالثقافة لقد اسس حدیث الفرقة الناجیة الى عمـ فرقي تكفیرم مب
العربیة كاالسبلمیة، كالى فمسفة متطرفة في الحكـ كاالعتقاد، فعمیو بنى الكثیر 
مف الفقياء كالمتكممیف كالمؤرخیف اسسيـ المعرفیة كالفكریة كالكبلمیة 
كاالجتماعیة كالسیاسیة، كبالتالي ادل الى تمزؽ كتفرؽ كتشظي الفكر 

مى مدل عصكر مرت كال تزاؿ كسیظؿ ىذا االسبلمي كالمسممیف فیما بینيـ ع
الحاؿ الى المستقبؿ مالـ یتـ نقد تمؾ االسس كالمرجعیات كالغائيا بالكامؿ 
كاستبداليا بأسس معرفیة كفقيیة كفكریة عقبلنیة انسانیة قیمیة جدیدة تنسجـ 
كالعالـ الجدید الذم نعیش فیو كالذم كشؼ لنا بفضؿ العمكـ كالمناىج الفكریة 

ة الكثیر مف االخطاء كالزیؼ الممارس تاریخیان مف قبؿ العمماء كالقادة كالفمسفی
 كالحكاـ تجاه الناس كالمجتمعات كالتاریخ كالحیاة.

اف االمـ كالشعكب كالمجتمعات الفاعمة الحیة تسعى یكمیان لتقدیـ الشيء المفید 
كالناجع ألفرادىا كي ینعـ الجمیع بحیاة ىانئة كمتقدمة مبنیة عمى اسس 

نسانیة نبیمة نابعة مف الشعكر الحقیقي بقیمة االنساف ككرامتو كمقامو الكبیر ا
 في ىذا الكجكد.

اال اننا لؤلسؼ ال نجید الكعي بالحیاة كمعرفة قیمتيا الحقیقیة كأبعادىا الجمالیة 
كالقیمیة كاالنسانیة التي تختمؼ عف كؿ المخمكقات كالمجتمعات االخرل، كلكف 

مرة اخرل اننا اعطینا لآلخریف عف انفسنا انطباعان لؤلسؼ ایضان اقكليا 
كتصكران سیئان، مف خبلؿ الممارسة الخاطئة لمفكر كالكعي كالفعؿ، اف الفكر 
االسبلمي الیكـ یتحرؾ، كلكف بخطكات بطیئة، كاف مجتمعاتنا العربیة 
كاالسبلمیة ساكنة راكدة في اماكنيا، بسبب السمطة الدكتاتكریة الممارسة مف 

الحكاـ السیاسیف، كبسبب استخداـ السمطة الدینیة بصكرة مشكىة، كخادمة قبؿ 
 لمسیاسة في احاییف كثیرة.
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اف ىذا المنطؽ العنفي جثـ عمى فكرنا سنیف طكاؿ، كفقدنا عمى اثره الكثیر 
مف االركاح كالثركات كالتضحیات الجساـ، كمبلییف القرابیف قدمت ألرباب 

یاف، كما كاف ذلؾ لیككف لكال كجكد الطبقة العنؼ كالقسكة كالكراىیة كالطغ
السیاسیة كالدینیة المستبدة كالمتسمطة عمى رقاب الناس بحد السیؼ طكاؿ 
التاریخ، كقد استفاد ىؤالء مف بساطة النفكس كسذاجة عقكؿ الناس، كلذلؾ 
سعكا بكؿ ما اكتكا مف قكة كسمطة كقرار الى نشر الخكؼ كالرعب كالزیؼ 

، كي یجعمكا عالیيا سافميا كتككف االمكر مف نصابيـ فقط كالعنؼ بیف العامة
ال یشاركيـ في السمطة كالقرار كالرأم احد، كمف یحاكؿ التقرب منيـ یفترسكه 

 بأسنانيـ كیسحقكه بآالتيـ كرجاليـ كقراراتيـ الجائرة المستبدة.
ي التكفیر كالعنؼ كالخركج عف الممة كالشریعة كالدیف مف االفكار كالثقافة الت

انتشرت في بنیة الفكر العربي كاالسبلمي منذ زمف طكیؿ، كركج ليذا الفكر 
كيتاب كفقياء كحكاـ السكء كالكراىیة ممف ینتسبكف لبلسبلـ، كیشیعكف الفكضى 

 كاالضطراب كالجریمة كالخراب بیف ابناء الدیف الكاحد.
اف عدـ االیماف باآلخر، اآلخر مف داخؿ الدیف اك خارجو، مف االمكر 

لراسخة في عقیدة كفكر الكثیر مف المذاىب االسبلمیة المتشددة كتراثيـ ا
الفكرم، كىذا یتضح مف خبلؿ المؤلفات التي كتبت مف قبؿ مفكرم كؿ فرقة 
كطائفة في االسبلـ، ككؿ كاتب كفقیو كمتكمـ یرید بیاف فضؿ كمقاـ فرقتو عمى 

سندان عقدیان كفكریان الفرؽ كالطكائؼ االخرل، متخذان مف حدیث الفرقة الناجیة 
 لرجاحة فرقتو كتطابقيا مع القرآف الكریـ كالسنة النبكیة.

كىذا االمر ادل الى احتراب المذاىب الفقيیة كالكبلمیة االسبلمیة فیما بینيا، 
كسعت كؿ جماعة اخراج خصميا مف الدیف كتكفیرىـ، كلـ یقؼ االمر الى 

كالتشرید كالى احداث شرخ  ىذا الحد بؿ تجاكزه الى مزید مف العنؼ كالقتؿ
كبیر في بنیة الفكر االسبلمي، كیتضح ذلؾ منذ كفاة النبي االكـر محمد 

 )ص( الى یكمنا ىذا. 
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كفي بحثنا نحاكؿ تسمیط الضكء عمى حدیث الفرقة الناجیة، ىذا الحدیث الذم 
انتج خطابان فكریان طائفیان، كفمسفةن سقیمةن، اغرقت الببلد كالعباد في مشاىد 

فیة كدمكیة كطائفیة كمذىبیة مقیتة طكاؿ عصكر تاریخیة مضت، كدفع عن
الفرد كالمجتمع العربي كاالسبلمي ضریبة ذلؾ الفكر التكفیرم التطرفي الخطیر 
الى یكمنا ىذا.  كقد اعتمد الكثیر مف كتاب الفرؽ كالمذاىب عمى ىذا الحدیث 

تمثؿ رصیدان فكریان  في كتاباتيـ كبناء خطابيـ الفكرم، فكانت كتاباتيـ  بحؽ
 كبیران الئمة التكفیر كالعنؼ كالكراىیة مف الفقياء كالسیاسیف.

 
 

 عنؼ مقدس لتاريخ مدنس 
ال یمكف معاممة المنتج كالتراث الفكرم كالمعرفي كالعممي البشرم، عمى ام 
مستكل كاف، عمى انو نتاج مقدس، كالنظر الیو عمى انو منتج كخطاب ال 

ءتو كتحمیمو كنقده، الف ىذا الخطاب اك النص لـ یعد یمكف المساس بو كقرا
ممكان لممؤلؼ بؿ ممكان لمقارلء، فيك حر في قرائتو ككعیو كاصدار الحكـ 
المناسب عمیو،  الف النص صدر مف انساف ینتمي لزماف كمكاف كبیئة كدیف 
كمذىب كفكر ثقافة معینة تكجيو، كیتخذ مف كؿ ذلؾ مرجعیات كاصكؿ تدفعو 

كب ىدفو، كتصنع منو انساف ینتمي لقالب معیف مف قكالب كتحركو ص
التفكیر، كمعرض في كؿ ذلؾ لمصكاب كالخطأ، كالمقبكلیة مف الناس كعدميا، 
كال یمكف معاممة منتجو عمى انو نص مقدس ال یقبؿ االخذ كالرد، لطبیعتو 
ت البشریة المتغیرة كمزاجو الممكف، یقكؿ عبد الجبار الرفاعي : ) في االدبیا

المتداكلة لدل االسبلمییف یجرم خمط بیف االسبلـ بمعنى نص الكتاب، 
كاالسبلـ بمعنى التراث المدكف لممسممیف عبر التاریخ، كاالسبلـ بمعنى التجربة 
التاریخیة لبلجتماع االسبلمي، كما اكتنفيا مف انتصارات كصراعات كىزائـ، 

عة. فیغدك الدفاع عف كما شاع في حیاة المسممیف مف تقالید كممارسات متنك 
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االسبلـ احیاناي دفاعاي عف بركتكككالت القصكر السمطانیة، اك دفاعاي عف 
االكراىات المختمفة في الحیاة االسبلمیة. كتتسع دائرة المقدس فتشمؿ الماضي 
بأسره، مف دكف تمییز بیف خیره كشره، كعدلو كظممو، كحسنو كقبحو، كیتحكؿ 

لعصكر، مف المتكممیف، كالفبلسفة، كالعرفاء، األعبلـ الذیف عاشكا في تمؾ ا
كالمتصكفة، كالفقياء، كالمفسریف، الى كائنات متعالیة عمى التاریخ، كیتعاطى 
الكثیركف مع آثارىـ ككأنيا نصكص ابدیة خالدة، ال تختص بزماف اك بیئة 

  (1)حضاریة معینة(.
نعـ نحف ننساؽ شعكریان كال شعكریان تجاه الجية التي ننتمي ليا، كذلؾ االمر 
یجعمنا مشدكدیف لجماعتنا كال نستطیع مخالفتيا، الننا نتعامؿ مع انتماءاتنا 
كمرجعیاتنا عمى انيا مقدس ال یمكف المساس بيا، كذلؾ بدكره ینتج خطابان 

المر یجعمنا عمیاف تجاه االخریف كمكقفان متشنجان حادان ال یعرؼ الحیاد، كىذا ا
ال ننظر اال النفسنا فقط كالبتالي نجعؿ كؿ شيء ینطمؽ منا كیحیط بنا مقدسان 
ميما كاف شكمو كلكنو كرائحتو، االشخاص كالتاریخ كالفكر كالتراث، كىذه 
النتیجة ال یرتضیيا منطؽ كال ذكؽ كال ضمیر كال قانكف، النيا نتیجة تؤدم 

كالكراىیة، حیف تنحصر الحقیقة في طرؼ كاحد كال  الى التطرؼ كالعنؼ
 اعتراؼ بصكر الحقیقیة ككجكىيا عند اآلخریف.      

یتعامؿ البعض مف الكتاب كالناس مع التاریخ االسبلمي عمى انو تاریخ مقدس 
صادؽ نقؿ لنا تجارب السابقیف مف العرب كالمسممیف بصكرة سمیمة ال مساس 

ال قیمة لو، فالتاریخ العربي كاالسبلمي مميء  فیو، كلكف ىذا الرأم متيافت
باالحداث الدمكیة كالتكفیریة المقیتة كقد جرت احداثو الكیبلت كالمصائب عمى 
الفرد كالمجتمع العربي كاالسبلمي، نتیجة الفكر كالثقافة المشكىة كالمدنسة التي 

 غذت عقكؿ الفقياء كالكتاب كالمؤرخیف التكفیرییف.
جأ لممارسة العنؼ دفاعان عف المقدس، كنمنح الشرعیة ليذه اننا كثیران ما نم

المفكر االیراني مصطفى ممكیاف عف الحالة الممارسة بأسـ المقدس، كقد عبر 
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السقكط في تمؾ الدائرة السئیة كالكریية لصكرة مجتمعاتنا الیكـ،كمنبيان لنا عف 
الضیقة بقكلو : ) عمینا اف نبقى حذریف دائمان، فبل نمیؿ الى تقدیس العنؼ 
كالقسكة مف جية، كال ننجر كراء استخداـ العنؼ مف اجؿ المقدسات، فأف 
العممة الرائجة ىذه االیاـ ىي ثنایة : " المجكء الى العنؼ في الدفاع عف 

 (2)یس في تبریر العنؼ"(المقدسات"، ك" المجكء الى التقد
كىذا ما یدفع الكثیر مف الناس لتمؾ الممارسات الخاطئة تحت ذریعة الدفاع 
عف المقدسات كحمایة الفكر كالعقیدة كالطائفة، كىي ممارسة لثقافة متجذرة 
كراسخة في ذاكر كتاریخ المسممیف السیاسي كاالجتماعي كالحیاتي، كىذا ما 

مارسة الفكر االصكلي لمتطرؼ كالعنؼ تجاه سجمو رضكاف السید بقكلو عف م
الناس : ) یممؾ االصكلیكف الیكـ اذف مفيكمان شعائریان كمقدسان لمعنؼ بأسـ 

   (3)الدیف كمف اجؿ نيصرتو، یحتجكف لو بالنص، كبمحظات منتقاة مف التاریخ.(
نعـ ىذه ىي الحقیقة الزائفة التي نحتاج الى تفكیكيا كلعنيا كاالبتعاد عنيا، 

لكف ىیيات اف یككف ذلؾ بمجرد الشجب كاالستنكار، كالتبرلء مف ذلؾ ك 
التاریخ العنفي السقیـ فقط، الذم یمثؿ ارثان دمكیان لحاضر الجماعات االرىابیة 
المتطرفة، اننا نحتاج لنسؼ ذلؾ التراث المأسكم الذم انجب الكثیر مف 

ت معالـ الدیف التیارات كاالفكار كالمذاىب التكفیریة المتطرفة التي شكى
 االسبلمي الحنیؼ.

  اصالح الفكر الكالمي كالفكر السياسي االسالميضركرة 
العنؼ المتزاید في الدكؿ العربیة كاالسبلمیة تغذیو منظكمات دینیة كفكریة 
كثقافیة كسیاسیة متطرفة، تتخذ مف التراث اساسان كسندان كشرعیةن ليا في تمؾ 

كالمسممیف لمدة طكیمة مف الزمف، كتـ الممارسة التي اقضت مضاجع العرب 
 احیائيا في كقتنا الحاضر بصكرة متزایدة لیس ليا مثیؿ.

اف تراثنا الكبلمي كالسیاسي كالتاریخي فیو الكثیر مف الزیؼ كاالنحراؼ الذم 
اسس كفؽ سیاسات خاطئة ارید منو تحقیؽ مصالح كمكتسبات شخصیة 
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كحزبیة كمذىبیة لكؿ طرؼ مف االطراؼ، كلذلؾ جاءت الكثیر مف االعماؿ 
ذىب اك كالكتابات الفقيیة كالكبلمیة كالسیاسیة لتمثؿ اتجاه كؿ عقیدة اك م

فكر، كفؽ اسس تمثؿ كجية نظر ضیقة لذلؾ االتجاه المتبع، كحاكلت كؿ 
جماعة ایجاد السند كالشرعیة كالنصكص المؤیدة لفكرىـ كعمميـ، كلذلؾ اتسع 
مبدأ التأكیؿ لمقرآف الكریـ كالسنة النبكیة، بحیث اننا نجد كؿ جماعة تأكؿ 

دیف، ككؿ جماعة النصكص الدینیة لصالحيا، كیصبح النص سبلحان ذك ح
 تتمسؾ بالنص الذم یخدـ مصمحتيا الضیقة، رغـ ككنيـ اتباع دیف كاحد.       

یقكؿ ماجد الغرباكم في دراستو القیمة التي ناقشت كحممت كعالجت الكثیر  
مف قضایا العنؼ في الفكر الدیني كالسیاسي كالفقيي كالكبلمي االسبلمي : 

دكرىا بقكة كتفرض ارادتيا، ام انيا غدت  )ما زالت التراكمات التاریخیة تمارس
سمطة معرفیة تكجو سمكؾ الجماعات المتطرفة في حربيا ضد المذاىب 
االخرل رغـ االنتماء الدیني الكاحد. اذف فالدماء التي سالت اباف الصراعات 
الطائفیة في القركف المنصرمة مازالت تسرم في عركؽ الجیؿ الحاضر، الذم 

في الحیاة مف خبلؿ رؤت تراثیة مكركثة، ال تفارقيا ما فتىء یمارس دكره 
الذاكرة، كتأبى مغادرة الماضي، فظؿ ىذا الجیؿ یستفتي المكتى في حؿ 

   (4)مشاكمو الراىنة، كیستعیف بيـ لرسـ استراتیجیتو المستقبمیة (.
لقد اسيمت القراءات كالتفسیرات الكبلمیة لمنص الدیني بدكر كبیر في تقدیـ 

رم كالعقدم لمحكاـ كالسیاسییف المسممیف، مما سمح ليؤالء لممارسة السند الفك
العنؼ كالتطرؼ كاالرىاب مع خصكميـ كمعارضیيـ، كقد شيد تاریخ 
المسممیف الكثیر مف ضحایا العنؼ كالتطرؼ الدیني كالكبلمي كالسیاسي 

 بأختبلؼ الفرؽ الكبلمیة كالفقيیة كاختبلؼ سیاسات الحكـ في االسبلـ. 
د الباحثكف عمى اف تحقیؽ المكضكعیة كالعممیة في نقد التراث كقد اك

االسبلمي كاالستبداد المذىبي امر مستحیؿ، النو كؿ مف ینتمي لمذىب ال 
یرل نصب عینیو اال الخصكـ لینتقدىـ، اما عقیدتو فيي مثار نقد مف قبؿ 
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اآلخر المختمؼ عنو في العقیدة كالفكر، اما ىك فیغض النظر عف تراثو 
كركث، النو ینظر مف زاكیة كاحدة فقط، كال یرل في مذىبو خمبلن اك عثرة الم

تستحؽ التحمیؿ اك النقد، كىذا ما جعؿ الباحث في المذاىب كالفرؽ الكبلمیة 
كالفقيیة ینحرؼ عف الصكاب، كىذا بدكره جعؿ الناس یقعكف ضحیة التاریخ 

   (5)كالتراث كالتطرؼ كاالستبداد الدیني كالسیاسي.
 الكالـ عمـ لمفرؽ اـ لمتفرؽ ؟عمـ 

عمـ الكبلـ احد العمكـ الميمة في تاریخ الفكر العربي كاالسبلمي كالتي كثر 
التألیؼ كالبحث كالكتابة فیو، حسب تعدد المذاىب الفقيیة االسبلمیة كالفرؽ 
الكبلمیة المنتشرة في العالـ االسبلمي، كلكؿ فرقة رجاليا مف المتكممیف 

ات التي ترسخ عقیدة كؿ فرقة، فعمـ الكبلـ كما عٌرفو كمجمكعة مف الكتاب
ىػ ( بأنو : )الكبلـ عمـه یقتدر معو عمى إثبات العقائد ٕٔٓاالیجي )ت 

  (6)الدینٌیة، بإیراد الحجج، كدفع الشبو(.
ىػ ( بانو : )عمـه یتضٌمف الحجاج عف العقائد َٖٖكعرفو ابف خمدكف )ت 

رٌد عمى المبتدعة المنحرفیف في االعتقادات عف اإلیمانٌیة، باألدٌلة العقمٌیة، كال
   (7)مذاىب السمؼ كأىؿ السٌنة ( .

ىػ ( بأٌنو: )عمـه یيبحث فیو عف ذات ا تعالى، ُٖٔكعرفو الجرجانٌي ) 
 (8)كصفاتو، كأحكاؿ الممكنات مف المبدأ كالمعاد عمى قانكف اإلسبلـ(.

لذل انبرل لو عمماء كمف ىنا تتضح كظیفة عمـ الكبلـ كالمكضكع الميـ ا
الكبلـ في دفاعيـ عف العقیدة بایرادىـ الحجج كالجدؿ، كلذلؾ اختمفت الفرؽ 
الكبلمیة بأختبلؼ حججيـ كدفاعيـ، ككؿ فرقة كطائفة كضعت اسسيا الفكریة 
كالعقدیة، اال اف االمر كصؿ ببعض الفرؽ الكبلمیة الى اتخاذ طریؽ التكفیر 

تحكؿ عمـ الكبلـ الى عمـ یخشى منو النو كرفض اآلخر رفضان مطمقان كبذلؾ 
تحكؿ الى عمـ لميجكـ ال عمـ لمدفاع، یقكؿ غالب حسف الشابندر: ) عمـ 
الفرؽ في الكثیر مف صیغو التي طرح بيا نفسو یكاد اف یككف عممان تكفیریان، 
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یكفي اف یحدد الكثیر مف المصنفیف ىدؼ تخطیطو، الذم یتركز عمى بیاف ما 
لناجیة، كبيذا یككف قد حكـ عمى مساحة عریضة، بؿ مساحات یيعرؼ بالفرقة ا

عریضة مف امة المسممیف بالكفر كالنار، كىي بطبیعتيا نتیجة تكلد في 
تضاعیؼ االمة شقاقان عمیقان، كمكاقؼ عدائیة سافرة، سبلحيا الدیف، كىك 
امضى سبلح، اذا أيسي استخدامو، كىؿ ننسى اف الكثیر مف الدماء سالت، 

ثیر مف االعراض انتيكت، كالبمداف خيربت، تحت عنكاف عریض كاف الك
 (9)فضفاض غامض، ذلؾ ىك عنكاف " الفرقة الناجیة " (

نرل اف الكثیر مف قضایا الطعف كالتكفیر كالتشكیو كالتسقیط مكرست بعنؼ 
كقسكة مف قبؿ المتكممیف كالفقياء كالسیاسییف، تحت غطاء الدیف كعمـ الكبلـ، 

ة الدفاع عف العقیدة، فذىب كؿ فریؽ یفسؽ كیكفر اآلخر تحت شعار كذریع
ألختبلفو معو في الفركع الدینیة كاالیدكلكجیا السیاسیة، رغـ اتفاقو معو في 
اصكؿ الدیف، اال اف كثرة المتفؽ عمیو بیف الفرؽ االسبلمیة مف المسائؿ لـ 

لبلحقاد  تؤًد الى اتفاؽ المسممیف، بؿ اختمفكا في القمیؿ كجعمكا منو محركان 
كالكراىیة كالعنؼ كاالبادة، كىذا ما ادل الى اف یككف عمـ الكبلـ عممان لمتفرقة 
كالزندقة ال عممان لمفرؽ كالعقائد كالحجاج المنطقي كالعقمي الرصیف. الف 
التطرؼ الفكرم كالعنؼ كالكراىیة یتغذل مف افكار ككتابات كادبیات كبلمیة 

 التكفیر كالتيمیش.     مشحكنة بفقو كفكر كثقافة االقصاء ك 
 خطاب الفرقة الناجية ال يعترؼ باالختالؼ 

اننا نعرؼ اف الدیف االسبلمي یشیر الى قضیة ميمة جدان كیعترؼ بيا كیؤكد 
عمیيا كىي اف االختبلؼ سنة مف سننف ا في خمقو كككنو كمكجكداتو، 

حقیقة االختبلؼ البایمكجي كالفسیمكجي كالسایككلكجي كالسسیكلكجي، كىي 
كقانكف كسنة اكد عمیيا ا تعالى في كتابو الكریـ كىناؾ نصكص كثیرة اكدت 

 عمى ذلؾ امثاؿ قكلو تعالى : 
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ػ  " إف في اختبلؼ المیؿ كالنيار كما خمؽ ا في السمكات كاألرض آلیات ُ 
 (10)لقـك یكقنكف" 

في ذلؾ ػ " كمف آیاتو خمؽ السمكات كاألرض كاختبلؼ ألسنتكـ كألكانكـ إف ِ
 (11)آلیات لمعالمیف"

ػ " كمف الناس كالدكاب كاألنعاـ مختمؼ ألكانو كذلؾ إنما یخشى ا مف عباده ّ
 (12)العمماء إف ا عزیز غفكر"

ػ " كما كاف الناس إال امة كاحدة فاختمفكا كلكال كممة سبقت مف ربؾ لقضي ْ  
 (13)بینيـ فیما فیو یختمفكف"

 (14)القیامة فیما كنتـ فیو تختمفكف" ػ " ا یحكـ بینكـ یكـٓ
ىذه االیات البینات كغیرىا الكثیر تؤكد عمى عمة كاىمیة كسنة االختبلؼ  

التي جعميا ا تعالى في كؿ شيء، فبل قیمة لكجكد كككف كمجتمع ال 
اختبلؼ فیو كتعدد كتنكع، كلكال ىذا االختبلؼ لما كاف ىناؾ ثكاب كعقاب، 

، كاال اصبح كؿ شيء في حیاتنا رتیبان یجرم عمى كقبح كجماؿ، كحؽ كباطؿ
سیاؽ كنمط كاحد، دكف معرفة لمشيء كضده، كىذا امر مستحیؿ في كؿ 

 شيء.
كالذم نرید االشارة الیو ىك اف ا تعالى قد اكد عمى قیمة كاىمیة االختبلؼ 
في كتابو الكریـ، كىي دعكة منو تعالى لرسكلو االمیف كلمناس اجمعیف لمعرفة 

ؾ كاالیماف بو، فكیؼ یخالؼ ىؤالء قكؿ ا الذم یؤمف باالختبلؼ ذل
كیصیغكف فكران كعقیدةن تدعك لمفرقة الكاحدة كالتفرد في الحكـ كالقرار ؟ الیس 
في ذلؾ رفضان صریحان مف قبؿ النبي كاتباعو لبلیماف بالتنكع كاالختبلؼ 

مف یختمؼ عنيـ مف كالدعكة لمطائفیة كالحزبیة كالمذىبیة كالتطرؼ كالتكفیر ل
امتو كما اشار الحدیث ) ستفترؽ امتي الى ثبلث كسبعیف فرقة كميا في النار 

 اال كاحدة (؟
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اف كاف نبي االمة یقكؿ بذلؾ كىذه فمسفتو، فكیؼ نرجك الخیر مف امة تسمؾ 
ىذا الطریؽ، كاف كاف نبي یرفض كیحارب اتباعو كافراد امتو كىـ في دیف 

آلخریف مف اتباع االدیاف االخرل؟ اذا كاف دیف كنبي كاحد، فكیؼ اذف یؤمف با
ال یؤمف باالختبلؼ كالتعدد كالحكار كالتسامح داخؿ الدیف الكاحد فكیؼ اذف 

 یتعامؿ كیتحاكر مع معتنقي الدیانات االخرل؟
اف ىذه االسئمة كغیرىا الكثیر تحتاج الى اجابة جدیة كمعالجات فكریة كفقيیة 

في الفكر االسبلمي لمتصحیح كبیاف صدقيا مف  ككبلمیة مف قبؿ المختصیف
الدفاع المستمیت مف كؿ جماعة عف جماعتيا كننخرط زیفيا، كاف نرفض 

شعكریان اك ال شعكریان ضمف مضمكف الحدیث كنككف مصداقو كنؤسس لثقافة 
العنؼ كالتكفیر كالتطرؼ كلذلؾ فػ ) اف اىؿ كؿ مذىب اعتبركا انفسيـ انيـ 

كمف عداىـ في النار. كمف ىنا تجد جرأة لدل كثیر مف  ىـ الفرقة الناجیة،
اىؿ المذاىب عمى لعف كشتـ سائر الفرؽ التي حكـ عمى اىميا بالنار، مف 
دكف اف یمحظكا ام عذر لدل ام فرد مف افراد تمؾ المذاىب االخرل. كالحقیقة 
ا فأف مضمكف ىذا الحدیث تناقمو االلسف، كیتداكلو العكاـ فیما بینيـ، حتى غد
مف القضایا االساسیة في الفكر االسبلمي، كاالحادیث البدیيیة في الفقو كعمـ 

 . (15)الكبلـ.(
صراحة اننا ال نقؼ ىنا ازاء حدیث نبكم قیؿ في بیاف الفرقة الناجیة كحسب، 
بؿ اننا نقؼ اماـ منظكمة فكریة كمعرفیة كدینیة كثقافیة كاممة كشاممة خضع 

العربي كاالسبلمي لمئات مف السنیف كال زاؿ، اننا  ليا الفكر كالمجتمع كالتاریخ
نخضع لذلؾ التراث السىء كنعید تبعاتو یكمیان في حیاتنا المعاصرة، كلذلؾ 
نحف الیكـ نسخ مكررة لذلؾ التاریخ الدمكم العنیؼ الذم ال یؤمف بالتعدد 

 ) تظير " المجتمعات التأثیمیة "كاآلخر كالتسامح ، ككما قاؿ احد الباحثیف :
التي ال تعرؼ التسامح، كال تدرؾ اىمیة التاریخ، كال تنخرط في صنعو، كتؤمف 
بزمف دائرم سحرم، یجعميا دائمان مشدكدة الى نقطة مركزیة، تعتقد اف نجاتيا 
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تكمف فیيا، بدؿ تبني مفيـك متصاعد، متقدـ، لمزمف، حینما یتـ التسمیـ الكامؿ 
 . (16)استبدادیة.( بمركیات كبرل یقینیة،  كبأیدلكجیات شمكلیة

نعـ ىذه ىي حقیقتنا، لیست حقیقة االسبلـ، بؿ حقیقة زائفة كمشكىة لبعض 
ممف ینتسبكف لبلسبلـ، كشتاف بیف الصكرتیف، فصكرة االسبلـ الحقیقي لـ تزؿ 
غائبة غیر متحققة، اما ما نراه في تاریخنا كحاضرنا فيك صكرة مشكىة كافعاؿ 

نیة بصمة كانما ىي افعاؿ قبمیة اجرامیة مشحكنة انفعالیة ال تمت لمدیف كاالنسا
 بالعنؼ كالحقد كالفساد.

اننا یجب اف نتبرأ مف تمؾ االفعاؿ النيا ال تمت لبلنسانیة كال لمدیف كال 
لممنطؽ كال لبلخبلؽ كالكجداف بصمة، انيا افعاؿ اجرامیة بأمتیاز، كصنعت 

انيا تدؿ عمى نفسیات بایادو مدفكعة الثمف مف اجؿ تشكیو عالمنا كحیاتنا، ك 
مریضة كشخصیات شریرة غیر متكیفة مع ذاتيا كلذلؾ تصنع العنؼ كالدمار 
لكي تحقؽ رغبتيا المریضة المقیتة كتقبیح ىذا العالـ الجمیؿ، بما تمتمؾ مف 

 امكاؿ كثركات كارادات كسمطات مستبدة لیس ليا مثیؿ.  
 فمسفة الفرقة الناجية ال تنسجـ كعالمية االسالـ 

الدیف االسبلمي احد االدیاف السماكیة الثبلثة المعركفة عالمیان، كقد رفع شعار 
العالمیة كاالنسانیة كالرحمة كالسبلـ لمبشریة، كقد جاء النبي محمد )ص( 
لیقضي عمى الكثیر مف العادات كالتقالید كاالخبلؽ السیئة التي مكرست مف 

مبت كرامتو كحقكقو كظؿ عبدان قبؿ مجتمع الجزیرة العربیة تجاه االنساف الذم س
لكثیر مف االحكاـ القبمیة الخاطئیة، فكانت كرامة االنساف كقیمتو ىي اليدؼ 
االساس لمدیف االسبلمي الجدید الذم انتشر في اـ القرل كمف حكليا، ككاف 
شعار التغییر كاالصبلح االكلي كاالساس في المجتمع الجدید اف المسمـ ىك 

كقكؿ الرسكؿ االكـر )ص( " قكلك ال الو اال ا تفمحكا الذم یشيد الشيادتیف، 
 " ك " المسمـ مف سمـ الناس   مف یده كلسانو ".
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اف ىكذا دیف یقدـ نفسو بصكرة عالمیة ىؿ یعقؿ اف یضیؽ الخناؽ عمى 
معتنقیو كیخرجيـ مف الممة كیرفضيـ رغـ انتمائيـ لبلسبلـ بدعكل اف ىناؾ 

ا فيك ناج كمف یتخمؼ عنيا فيك مخالؼ فرقة ناجیة كاحدة مف ینتمي لي
 كخارج، اف ذلؾ االمر یناقض عالمیة االسبلـ كانسانیتو التي اتى بيا لمجمیع.     
یقكؿ حسف حنفي:) لقد آف االكاف  لجیمنا اف یتجاكز احادیة الطرؼ، 

) التكفیر( كالتخكیف المتبادلیف، ففي الفكر كالكطف متسع لمجمیع.  (***)كالتفكیر
د ما اضرنا ىك حدیث " الفرقة الناجیة " المشككؾ في صحتو عند ابف كاف اش

حـز كالذم یكفر اجتيادات االمة كميا، كال یستبقى اال كاحدان ىك اجتياد الدكلة 
القائمة. كىك ما ترسب في كعینا القكمي بتكفیر كؿ فرؽ المعارضة، كاستبقاء 

یتنافى مع تراث االمة، اجتياد كاحد صائب ىك اجتياد السمطة القائـ. كىك ما 
  (17)كیجافي ركح التشریع.(

اننا نرل في االسبلـ، الذم طرح نفسو مشركعان تغییریان لمعالـ اجمع، نرل فیو 
دینان رحیمان، عطكفان، كریمان، محبان لمخیر كالعدؿ كالسبلـ، فبل خیر في دیف لـ 

صكرة تكف تمؾ صفاتو كاىدافو، اما ما نشيده الیكـ مف تحریؼ كتشكیو ل
االسبلـ مف قبؿ الكثیریف مف الكتاب كاالقبلـ المأجكرة، فيك عمؿ مدفكع 
الثمف، كقصده االطاحة بالدیف االسبلمي كمحاربة المجتمعات التي تنتمي لو، 
باستخداـ ادكات كاشخاص ممف ینتسبكف زكران لمدیف االسبلمي، اك ممف یتـ 

الى داخؿ البمداف  تدریبيـ كشحنيـ بالفكر المزیؼ كتصدیرىـ مف الخارج
 العربیة كاالسبلمیة لممارسة اجراميـ كتطرفيـ تجاه االبریاء.  

 مكاقؼ نقدية مف حديث الفرقة الناجية 
قدـ الباحثكف دراسات مكسعة في بیاف المكقؼ مف حدیث الفرقة الناجیة مف 
حیث الصحة كالنسب كالسند كالركایة، فيناؾ العدید مف ىذه الدراسات 
كالبحكث النقدیة التي تعرضت لتفكیؾ كتحمیؿ كنقد الحدیث مف عدة مستكیات، 

 :   كننتخب ىنا مجمكعة مف الباحثیف الذیف قامكا بذلؾ، كمف ىؤالء
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 ػ عبد الرحمف بدكم ٔ
( ، احد ابرز المفكریف العرب الذیف قدمكا ََِِعبد الرحمف بدكم )ت

مكسكعة كبلمیة ميمة في الدراسات االسبلمیة، كىي كتاب ) مذاىب 
االسبلمییف ( الذم قدـ فیو آلراء كافكار كمعتقدات اىـ المذاىب الكبلمیة في 

 تاریخ الفكر االسبلمي.
قة الناجیة فأف بدكم یعتبره مف االحادیث المكضكعة، كبخصكص حدیث الفر 

رغـ كثرة ركاتو كتعدد اسانیده، كیرل أف ىذا الحدیث لیس صحیحان لمجمكعة 
 (18)مف األسباب اآلتیة : 

، أمر مفتعؿ ال ّٕ، ِٕ، ُٕػ أف ذكر ىذه االعداد المحدكدة المتكالیة : ُ
  یمكف تصدیقو ، فضبلن عف أف یصدر مثمو عف النبي .

ػ أنو لیس في كسع النبي أف یتنبأ مقدمان بعدد الفرؽ التي سیفترؽ الیيا ِ
ػ ال نجد ليذا الحدیث ذكران فیما كرد لنا مف مؤلفات مف القرف ّالمسممكف. 

 الثاني ، بؿ كال الثالث اليجرم ، كلك كاف صحیحان لكرد في عصر متقدـ .
ا : فأىؿ السنة جعمكا ػ أعطت كؿ فرقة لختاـ الحدیث الركایة التي تناسبيْ

 الفرقة الناجیة ىي أىؿ السنة ، كالمعتزلة جعمكىا فرقة المعتزلة ، كىكذا.
ػ كقد ظير التعسؼ البالغ لدل مؤرخي الفرؽ في كضعيـ فركقان كأصنافان ٓ

( فرقة ، كفاتيـ اف ّٕداخؿ التیارات الرئیسیة حتى یستطیعكا الكصكؿ الى )
رىـ ، أنو ال بد ستنشأ فرؽ جدیدة باستمرار، أفتراؽ المسممیف لـ ینتو عند عص

تمامان ، إذ ال یحسب حسابان لما سینشأ بعد ذلؾ  مما یجعؿ حصرىـ ىذا خطأ ن
 مف فرؽ إسبلمیة جدیدة. 

 ػ محمد عابد الجابرم ٕ
( بمشركعو التحمیمي ََُِعيرؼ المفكر العربي محمد عابد الجابرم )ت 

ؿ التاریخ العربي كاالسبلمي الكسیط كالنقدم لبنیة العقؿ كالفكر العربي طكا
كالحدیث، كتعرض لمعمؿ كاالزمات التي عانى منيا العقؿ كالمجتمع العربي 
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عمى المستكل الفكرم كالثقافي كالمعرفي كالسیاسي كاالخبلقي، كالتي كانت 
برأیو اسباب كبكة كانحطاط العقؿ العربي طكاؿ تاریخو الطكیؿ كما زاؿ الى 

 یكمنا ىذا.
بیعي اف یدرؾ الجابرم اف احد اىـ االسباب التي اعاقت العقؿ كالفكر كمف الط

االسبلمي " حدیث الفرقة الناجیة " الذم تمسؾ بو الفقياء كالمتكممیف في 
شرعنة الكثیر مف القضایا الفقيیة كالكبلمیة كالفكریة كالسیاسیة، كمكقؼ 

 (19):الجابرم مف الحدیث كمضمكنو یتمخص في النقاط اآلتیة
اف مف المفاىیـ التي راجت بكثرة "كاثرة" في المؤلفات اإلسبلمیة في  ػُ

العصكر الكسطى ىك مفيكـ "الفرقة الناجیة"، كیبدك أف أطرافان في صفكؼ 
كیت حكلو أحادیث  "أىؿ السنة كالجماعة" ىي التي ركجت ليذا المفيكـ الذم ري

 عف عدة ركاة، كبعبارات تختمؼ في المفظ لتتفؽ في المضمكف. 
ىذه األحادیث صنفاف: صنؼ یخص میداف الفقو كىك یحـر استعماؿ ػ ِ

"القیاس" كبالتالي مكجو ضد مف كانكا یسمكف في بدایات عصر التدكیف بػ"أىؿ 
 الدرایة"، كىـ خصـك أىؿ "الحدیث". 

أما الصنؼ الثاني فقد ذاع كشاع في میداف العقیدة )عمـ الكبلـ( حتى  
صارأساسا لتصنیفات المؤلفیف في "الفرؽ"، الذیف فرضكا أنفسيـ كصانعي 

 تاریخ الفكر العقدم في اإلسبلـ.
ػ باالستناد عمى مثؿ ىذه األحادیث بنى مؤرخك "الفرؽ" تصكرىـ لتاریخ الفكر ّ

بلـ )عمـ الكبلـ(. لقد جعمكا تاریخ ىذا الفكر عبارة العقدم كالسیاسي في اإلس
تمشیا مع ما ذيكر في  ّٕعف سمسمة مف "الفرؽ" یبمغكف بعددىا رقـ 

 األحادیث. 
ػ كىكذا، كسكاء تعمؽ األمر بمؤرخ مف أىؿ السنة أك مف الفرؽ األخرل فإف ْ

رقة المؤلؼ في "الفرؽ" یتحدث دكما مف داخؿ فرقتو التي یعتبرىا كحدىا الف
الناجیة، كالنتیجة التي تترتب عف ذلؾ ىي أف المؤلؼ ینظر إلى فرقتو كفرقة 
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"كاحدة"، ألف الناجیة كاحدة، بینما یمعف في تفریؽ كتقسیـ الفرؽ األخرل لیصؿ 
 بيا إلى االثنتیف كالسبعیف التي یعتبرىا كميا "ضالة". 

لصراع بیف ػ یجب أف نبلحظ أف ىؤالء المؤلفیف، بما أنيـ منخرطكف في آ
فرقيـ كالفرؽ األخرل فإنيـ یصنفكف فرؽ الماضي انطبلقا مف ىذا الصراع 
نفسو : یخضعكف ىـ أنفسيـ إلى نفس التصنیؼ كذات المقاییس التي تعتمدىا 
فرقيـ في "الحاضر"، حاضرىـ ىـ. كمف ىنا یمارس المؤلؼ عمى التاریخ 

النعكت اإلیدیكلكجیة  إمبریالیة إیدیكلكجیة كمعرفیة : یصؼ فرؽ الماضي بنفس
التي یصؼ بيا الفرؽ األخرل في الحاضر، كیقرأ الفرؽ الماضیة بكاسطة 
 الفرؽ الحاضرة فینسب إلى تمؾ نفس المستكل مف "المعرفة" الذم یككف ليذه. 

ػ كاألحادیث المذككرة أعبله ال یشيد القرآف ألم منيا بالصحة. فالقرآف یدعك ٔ
األساس شید األصكلیكف نظریة القیاس في إلى استعماؿ العقؿ، كعمى ىذا 

 الفقو. 
فرقة كميا  ّٕػ أما ادعاء أف النبي عمیو السبلـ حكـ عمى أمتو باالفتراؽ إلى ٕ

فرقة مف  ِٕفي النار إال كاحدة فادعاء مردكد، فكیؼ یمكف أف یحكـ عمى 
أمتو ىك كلیس مف أمة دیف آخر كال مف المشركیف بأف مصیرىا النار؟ كیؼ 

أف یحكـ النبي بحتمیة افتراؽ أمتو كالقرآف یشجب التفرقة في الدیف یمكف 
كىانيكا  كینيى عف السقكط في مخالبيا. قاؿ تعالى: " ًإفَّ الًَّذیفى فىرَّقيكا ًدینىييـٍ كى

ـٍ ًإلىى المًَّو ثيَـّ یينىبِّئيييـٍ ًبمىا كىانيكا یىفٍ  ا أىٍمريىي    (20)عىميكفى "ًشیىعنا لىٍستى ًمٍنييـٍ ًفي شىٍيءو ًإنَّمى
ػ حدیث "الفرقة الناجیة" ظير زمف الفتنة بیف عمي كمعاكیة حیف "نشأت ٖ

الفرؽ"، كساد شعار "التكفیر"، تكفیر الفرؽ بعضيا بعضا، فيك مف مظاىر 
 تمؾ الفتنة.

 ػ صالح الكرداني ٖ
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لمكاتب المصرم صالح الكرداني كتاب اسمو ) فرؽ اىؿ السنة جماعمت 
لحاضر( كیتكسع في تحمیؿ حدیث الفرقة الناجیة ككیؼ الماضي كجماعات ا

 (21)تـ تكظیفو في بناء عقیدة اىؿ السنة كالجماعة، حیث یرل :
ػ أف أزمة فرؽ أىؿ السنة أنيا ال زالت تتمسؾ بيذه األحادیث إلى الیكـ كال ُ

زالت تعیش بعقؿ الماضي في مكاجية عصریختمؼ في تكجياتو كأكضاعو كؿ 
العصر الذم نشأت في ظمو، فقد كاف یمكف استخداـ سبلح االختبلؼ عف 

األحادیث في الماضي أما ا لیكـ فيذا السبلح ال یصمح لممكاجية كتحقیؽ 
 األمف كاالستقرار لعقائدىـ كأفكارىـ.

ػ كالدائرة الثانیة التي حددتيا الركایات ىي دائرة الصحابة فقد حصرت الفرقة ِ
صحابي. ما أناعمیو فقط لكاف األمر كلك كانت الناجیة في حدكد ما أنا عمیو كأ

الركایة قد تكقفت عمى قكلو مقبكال كالستقامت الركایة مع ركایة مف أحدث في 
أمرنا، كیككف الضمیر في كمتاىما یعكد عمى الرسكؿ،لكف أف یربط أمرالرسكؿ 

 بأمر صحابتو فيذا ما یتكقؼ فیو العقؿ.
سنة كفؽ عقیدتيـ في األحادیث ػ مف ىنا كعمى ضكء ما سبؽ فإف أىؿ الّ 

كالركایات كفكرة الصحابي كعدالتو یككف مبرر لدیيـ اعتقاد ككنيـ الفرقة 
الناجیة، ذلؾ االعتقاد الذم أشاعكه بیف المسممیف لیكسبكا عطفيـ كتأییدىـ بو 
 لیتحقؽ ليـ ما أسمكه بالسكاد األعظـ الذم أشارت إلیو ركایات الفرقة الناجیة.

السيؿ أف یسٌمـ العقؿ بأف الفرقة التي تجانب العقؿ كتكالي ػ  كلیس مف ْ
الحكاـ الفجار كتمتـز المسممیف بطاعتيـ كتتبنى التجسیـ كالتشبیو فیما یتعمؽ 
بصفات ا سبحانو، كتقـك عمى فقو الرجاؿ الذیف تعددت مذاىبيـ كطغت 

مى عمى النصكص الصریحة، كتقدس الركایة إلى الحد الذم یجعميا تعتدل ع
القرآف، كفكؽ ىذا كمو ىي ال تمتـز بخمؽ اإلسبلـ فى مكاجية الخصـك 
كالمخالفیف، فتسبيـ كتمعنيـ كتكٌفرىـ كتفترم عمیيـ القكؿ، لیس مف السيؿ كال 
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مف الممكف أف یسمـ العقؿ أف مثؿ ىذه الفرقة ىي الفرقة الناجیة، فإف مثؿ ىذا 
 التصكر فضبل عف ككنو یصطدـ بالعقؿ فيك

جكىر الدیف، كیصكره ككأنو یناقض العدؿ كالرحمة كیقر الظمـ یصطدـ ب
 كالفساد باإلضافة إلى تناقضو مع الفطرة.

  ػ عبد االمير كاظـ زاىدٗ
لمباحث كالكاتب العراقي عبد االمیر زاىد بحث ممیز یحمؿ عنكاف )نقد االسس 

حیث قاـ  الدینیة لمتطرؼ ػ حدیث الفرقة الناجیة " دراسة في السند كالداللة " (
الباحث بتتبع الحدیث في كتب الفرؽ كالحدیث كركاتو كبیاف عمقو مف عقمو، 
كصحة نسبو مف عدميا، كما قاـ بتحمیؿ دقیؽ لمتكف حدیث الفرقة الناجیة، 
ككصؿ الباحث الى نتیجة كىي اف الحدیث یتعارض مع آیات القرآف الكریـ 

ؾ كانيا امة كاحدة خیر التي تحث عمى االعتصاـ بحبؿ ا كالكحدة كالتماس
تأمر بالمعركؼ كتنيى عف المنكر. كیصؿ الباحث الى مجمكعة نقاط في 

   (22)حقیقة الحدیث كمنيا :
ػ اف الحدیث لـ یظير في اميات كتب الحدیث عند اىؿ السنة، كالبخارم ُ

كمسمـ، كلـ تتناكلو كتب الحدیث عند الشیعة اال في الكافي " حدیث الكابمي " 
مقاؿ. كاف الكتب التي ركتو تنتيي الى راكییف احدىما قد قطع ائمة  كفي سنده

الجرح كالتعدیؿ في ضبطو، كاالخر في عقیدتو فيك ناصبي مف اتباع الحجاج 
 الذم سبي الصحابي انس بف مالؾ.

ػ ظير الحدیث بمتكف عدة، منيا ما اقتصر عمى تفرؽ االمـ الثبلث الى فرؽ ِ
 قبميا، كینتيي النص مف دكف ام زیادة.  تزید كؿ امة بفرقة كاحدة عما

ػ اختمؼ العمماء في سند الحدیث ، فمنيـ مف اغمض العیف عف عمؿ السند، ّ
كمنيـ مف سمط الضكء عمى راكییف ال تتكفر فیيما شركط صحة الراكم، 

 كلكحظ اف االشكاؿ في متنو ال یقؿ اعضاالن عف االشكاؿ في سنده. 
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تي ال تثبت فیو قضیة عقائدیة، فضبلن عف عمؿ ػ انو مف االحادیث اآلحاد الْ
 السند، كاضطراب المتف.

ػ ال یؤید تاریخ الشعب الیيكدم، كال تاریخ النصرانیة، كال تاریخ الفرؽ ٓ
 االسبلمیة، ىذا العدد مف الفرؽ المصرح بيا في الحدیث. 

ػ اف التأثیر السكسیكلكجي لمحدیث عمى عامة الناس ىك تأثیر ضار بكحدة ٔ
مة، فيك یمنح فئة قمیمة مف المسممیف حؽ احتكار الحقیقة، كاعتبار غیرىـ اال

 ممف یخالفيـ كميـ عمى ضبلؿ. 
ػ الحدیث بيذه المتكف یمزؽ الشعكب كالمجتمعات االسبلمیة، كیشرع لممارسة ٕ

 العنؼ كالقتؿ العشكائي.
 ػ غالب حسف الشابندر٘

أیان نقدیان عف حدیث الفرقة قدـ الباحث كالكاتب العراقي غالب حسف الشابندر ر 
الناجیة، في بحث لو قاـ بدراسة كبحث الحدیث دراسة تحمیمیة نقدیة، حیث 
یقكؿ في الحدیث : اف ) ىذا الحدیث المختمؽ قد اسس ألدب اتيامي، ككضع 
قاعدة اكلى ألدب سجالي، قائـ عمى التندید، كالتنكیؿ الفكرم كالدیني، ام 

  (23)بغیض.(صار قاعدة لئلرىاب الفكرم ال
كیرل الباحث اف ىناؾ سببان سیاسیان كراء نشر كتركیج ىذا الحدیث، كاثره 
السمبي في حیاة الفرد كالمجتمع العربي االسبلمي، حیث ) حاز حدیث الفرقة 
الناجیة اىتماماي كبیراي في العصر العباسي، نظراي التساع مساحة التفكیر 

كیؿ الفرقي، كال یمكف استبعاد الصراع الكبلمي آنذاؾ، كتبعاي التساع حركة التش
بیف المدارس الفقيیة، كمؤثر في ىذه النتیجة، كال یمكف استبعاد السیاسة 
بطبیعة الحاؿ، فأف التضمیؿ كالتكفیر كانا اىـ ألیات القمع كالحصر كالقتؿ 

  (24)كالطرد.(
ة كیصؿ الشابندر الى نتیجة ميمة مف دراستو التحمیمیة النقدیة لحدیث الفرق

   (25)الناجیة كىي:
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ػ یكرس حدیث الفرقة الناجیة مفيكـ الحذؼ، حذؼ اآلخر، بأسـ الضبللة ُ
كالكفر كاليبلؾ، حذؼ مسبؽ ال یقبؿ المراجعة، فاف الفرؽ الناجیة قد تحددت 

 كتعینت.
ػ حدیث الفرقة الناجیة تشكیكي، ارتیابي، تقسیمي، یؤدم الىتشظي ركحي، ِ

 كتبعثر كجداني.
حدیث الى حقیقة مطمقة محتكرة، ىي ميمؾ عدد محسكب مف البشر، ػ یشیر الّ

 كبطبیعة الحاؿ الجنة في سیاؽ ىذا التصكر تضیؽ بالناس.
ػ الحدیث بطبیعة الحاؿ یخمؽ مجتمعاي تكفیریاي، امة تكفیریة، یتحكؿ التكفیر ْ

الى عقمیة سائدة، یتحكؿ الى آلیة سائرة، كبالفعؿ ىي المغة التي سادت 
 المة لردح طكیؿ مف الزمف.تضاعیؼ ا

ػ فمسفة الفرقة الناجیة المحددة تحكؿ بیف العقؿ كالعالـ، كتخمؽ نكعاي مف ٓ
 العزلة االستعبلئیة الفارغة، ىناؾ حدكد فاصمة تفترضيا ىذه الفمسفة.

 الخاتمة 
مما تقدـ مف البحث في الفرقة الناجیة، حدیثيا كخطابيا كفمسفتيا، یتضح لنا 

 االمكر اآلتیة: 
ػ اتفاؽ جمیع الدارسیف كالباحثیف عمى اف حدیث الفرقة الناجیة حدیثان ُ

مدسكسان كمكضكعان، كلو خمفیة سیاسیة كایدلكجیة كسمطانیة، كتـ صناعتو في 
 غرؼ كمؤسسات فقياء الجكر كساسة كحكاـ الظمـ كالطغیاف.

ػ یعد حدیث الفرقة الناجیة النص الشرعي لمنطؽ كخطاب الكثیر مف ِ
ریف كالمتطرفیف في العالـ االسبلمي، كیعدكف انفسيـ ابناء الشریعة التكفی

كالطریقة كالحقیقة، لما یستندكف عمیو مف منطؽ كحؽ كسند في ممارسة 
الحاكمیة المطمقة عمى اآلخریف، اال انيـ اناس لیسكا مف الشریعة كالدیف 

 بشىء، كىـ ائمة الجكر كالضبلؿ.  
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كاالسبلمي، بآالؼ النصكص كالمؤلفات التي ػ یضج تراثنا الفكرم العربي ّ
تحرض عمى العنؼ كالقتؿ كالتطرؼ كالكراىیة، یجب الحذر منيا كنقدىا 
كتصفیتيا مف قبؿ الدارسیف كالباحثیف، كالحذر منيا كؿ الحذر النيا مف 
ادبیات الفرؽ التكفیریة التي تعتمد عمیيا في محاربة الفرؽ االخرل المخالفة 

 ليا.
یر مف المستفیدیف مف الجيات السیاسیة اك الدینیة، الغربیة اك ػ سعى الكثْ

العربیة، الى استعادة نصكص التكفیر كالتطرؼ كالكراىیة كاحیائيا في 
المجتمعات المتخمفة، كیجب الحذر مف ذلؾ االمر كمكاجيتو بالعقؿ كالمنطؽ، 

كتقبؿ كالعمؿ عمى تكعیة االفراد كالمجتمعات بنشر ثقافة التسامح كالتعایش 
 اآلخر.

ػ اننا الیكـ بأمس الحاجة لبذؿ الجيكد الكبیرة كالجادة في تنظیؼ تراثنا ٓ
الفكرم كالدیني كالثقافي، مف محرفات التفكیر، كنصكص التطرؼ كالكراىیة 
التي جثمت عمى صدكرنا كفكرنا كمجتمعاتنا لحقب زمنیة طكیمة، عاشت عمى 

ماف كاالبادة، غذتو تمؾ النصكص اثرىا مجتمعاتنا سنیف طكاؿ مف الظمـ كالحر 
الفرقیة المؤسسة لمتفرقة كالطعف كالتشكیو. كبالتالي انعكست الیكـ عمى طریقة 

 حیاتنا كتفكیرنا كتعاممنا مع بعضنا البعض، كمع اآلخریف ایضان.        
 ىكامش البحث
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Abstract 

Live the Arab and Islamic societies today and congestion 

turmoil and chaos like no other, on all areas and levels, 

from the individual side to the social aspect, and at the level 

of intellectual, cultural and political discourse, and in other 

areas of life. The chaos, chaos and turmoil that we face 

today are mainly attributed to the structure of the Arab and 

Islamic religious, intellectual and cultural discourse, which 

was created by a group of preachers of the sultans And the 

injustice and hatred of those who belong to the religion of 

Islam falsely and contempt, and put their ideas and 

opinions in their books that call for violence and hatred and 

marginalization of the other, and believes only in 

themselves and existence and eliminate the presence of 

others, their partners in religion and existence The 

humanist. One of these unpleasant issues that established 

jurisprudence of violence and the culture of atonement and 

sectarian discourse ugly, modern band survivor. 

The founding of the surviving group was based on an early 

Takfiri social science in Arab and Islamic thought and 

culture, and on an extremist philosophy of governance and 

belief. Many scholars, historians and historians built their 

intellectual, intellectual, linguistic, social and political 

foundations, thus rupturing and fragmenting Islamic 

thought among Muslims over The era has passed and 

remains and will remain this situation to the future unless 

these fundamentals are criticized and references and 

completely canceled and replaced by the foundations of 

knowledge and intellectual and intellectual rational new 

humanistic values fit into the new world we live in and 

revealed to us thanks to science and Intellectual and 

philosophical curricula a lot of mistakes and false 

historically practiced by scholars, leaders and rulers 

towards the people, communities, history and life. 
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In our research we try to highlight the talk of the surviving 

group, this talk that founded the Takfiri project and 

produced a discourse of sectarian ideology and a poor 

philosophy that plunged the country and the people into 

violent, bloody, sectarian and sectarian scenes that were 

abhorrent throughout historical eras. The individual and the 

Arab and Islamic societies paid the tax of that dangerous 

takfiri thought To this day. We sought to critique the 

foundations and the intellectual project of the discourse and 

the talk of the surviving group, which produced a sustained 

sectarian discourse. Our Arab and Islamic history has never 

passed according to a contemporary critical vision. This is 

based on the intellectual, research and cultural views of a 

number of modern Arab thinkers, writers and researchers. 

 

 

 

 

 

 لالعبات المسافات التفاؤؿ كعالقتو باالنجاز
 ) القصيرة ػ المتكسطة ػ الطكيمة (

 أ . ـ . د ىدل عبد السميع           أ . ـ . د نعيمة زيداف     
 جامعة بغداد / كمية التربية البدنية كعمـك الرياضة لمبنات 

 ممخص 
 مستكل عمى البلعبة عند التفاؤؿ أثر عمى یيدؼ ىذا البحث لتعرؼ التعرؼ

الریاضي، كلتحقیؽ مرمى البحث اتبعت الباحثتاف المنيج التجریبي  االنجاز
 : لمناسبتو لطبیعة البحث الحالي ،كقد تكصؿ البحث لمنتائج االتیة

 لبلعبكا( المراكز) كاالنجاز التفاؤؿ بیف عكسیة ارتباط عبلقة كجكد .ُ
 المتكسطة. االركاض
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 العبك لدل( المراكز) االنجاز كبیف التفاؤؿ بیف ارتباط كجكد عبلقة .ِ
 . الطكیمة المسافات

 كفي نيایة البحث تكصي الباحثتاف بتكصیات عدة منيا : 
 ككنو حیث مف التفاؤؿ لمفيكـ مقاییس بناء تستيدؼ عدیدة دراسات اجراء .ُ

  مختمفة عینات كعمى الخ..  نزعة اك مزاجان  اك سمة
 . كاكسع اكبر فائدة ذا لیصبح الریاضییف عمى المقیاس تقنیف .ِ
 . السباقات في النجاح تكقعات في التفاؤؿ اثر لمعرفة دراسة اجراء .ّ
 الجید كاالنجاز النجاح تكقعات في التفاؤؿ اثر لمعرفة دراسة اجراء .ْ

 . خاص بشكؿ العمیا المستكیات لریاضي
 مما لدیو المفضؿ لمنشاط اختیاره في البلعبة رغبة االعتبار بنظر االخذ .ٓ

 كالفشؿ. باالحباط احساسو مف كیقمؿ ذاتو تحقیؽ عمى ذلؾ یساعده
 المقدمة كاىمیة البحث  ُػُ

اف تطكر كرقي ام یمجتمع بات یقاس بدرجة كالتطكر الثقافي كاالجتماعي 
لممرأة كمساىمتيا الفعالة في البناء الحضارم لممجتمع , فالمجتمع الذم یصؿ 
الى احتراـ المرأة كالتعامؿ معيا كأنساف متكامؿ لو كامؿ الحقكؽ االنسانیة 

بمغ مرحمة مف الكعي  كآمف بدكرىا في بناء كتطكر المجتمع یككف مجتمعان قد
االنساني كفيـ أسس التربیة االنسانیة الصحیحة كالتي تتحمؿ المرأة كزرىا 
األكبر كیككف قد تخمص ـ التقالید كاالعراؼ البالیة التي سادت المجتمع كالتي 

 تسحؽ كرامة المرأة كتصعيا في مكانو أقؿ مف مكانتيا الحقیقیة 
مستكل االمـ الراقیة ال بد لو مف  كلبناء مجتمع مف دىر كمتطكر یرقى الى

كضع مرتكزات اساسیة لكضع المرأة في المكاف البلئؽ بيا لبناء المجتمع 
الراقي كمنيا مشاركة المرأة باالنشطة الثقافیة كالفنیة كذلؾ بتشجیعيا كتسيیؿ 
نشر انتاجيا االدبي كاقامة الدراسات النقدیة لتطكیره كتشجیع المرأة عمى 

 لة .المشاركة الفعا
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في االنشطة كافة كاف ىذا التطكر كالبناء الحضارم الم مجتمع مرتبط ارتباطان 
كثیقان بتطكر كثقافة كعي المرأة كمساىمتيا الفعالة لیككف مجتمعان مرتبان كقائمان 
عمى المكاطنة كحقكؽ االنساف كالعدالة االجتماعیة كالمبادئ االنسانیة كال یمكف 

دكف اف تساىـ المرأة مساىمة فعالة كحیث الم مجتمع اف یبني حضارات 
تيتـ االمـ اىتمامان كبیران بتكفیر الفرص العممیة كالثقافیة كالریاضیة لممرأة 

 لمكشؼ عف طاقاتيـ كقدراتيـ كامكاناتيـ لمعمؿ .
كیعد التفاؤؿ مف السمات الميمة اذ یقـك بدكر ىاـ في حیاتنا النفسیة كفي 

حیاة االنسانیة بشكؿ عاـ كالحیاة النفسیة لممرأة تصرفاتنا اذ یككف لو دكر في ال
بشكؿ خاص فالبلعبة تحتاج الى عكاطؼ النجاح بدءان مف التفاؤؿ كانتياءان 
باالجتياد لتحقیؽ النجاح كالتخمص مف اليزیمة كالسیر بخطى كاثقة لتقدیـ 
افضؿ انجاز كاكتشاؼ نقاط الضعؼ كمعالجتيا بفاعمیة كمما تقدـ جاءت 

ث بدراسة التفاؤؿ كدكره في حیاة الریاضیات )البلعبات( كتأثیره أىمیة البح
 عمى االنجاز كتحقیؽ الفكز .

 
 مشكمة البحث  ِػُ

اصبح االنجاز الریاضي في صكرتو الحدیثة یستمد عناصره مف منطمؽ عممي 
كما نراه الیكـ كنسمعو مف تطكر لبلرقاـ القیاسیة كمستكل االداء الریاضي خیر 

كلغرض االرتقاء بمستكل العاب القكل الى مستكل افضؿ ال بد دلیؿ عمى ذلؾ 
مف تنمیة عدة حاجات لبلعبات كاخذ بعیف االعتبار العبلقة بیف الجانب 
النفسي كجكانب التدرب االخرل فكجكد مقیاس قادر عمى الكشؼ بیف ىذه 
الجكانب ضركرة ميمة اضافة الى اىمیة التفاؤؿ كدرجتو كمدل تأثیر ذلؾ في 

 از .االنج
 ىدؼ البحث : ّػُ

 التعرؼ عمى أثر التفاؤؿ عند البلعبة عمى مستكل االنجاز الریاضي .
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 فرض البحث : ْػُ
كجكد فركؽ ذات داللة احصائیة بیف التفاؤؿ كبیف االركاض القصیرة 

 كالمتكسطة كالطكیمة ( .
 مجاالت البحث : ٓػُ
 ـك الریاضة .المجاؿ البشرم : العبات كمیة التربیة البدنیة كعم ُػٓػُ
 المجاؿ المكاني : مبلعب كمیة التربیة البدنیة كعمـك الریاضة . ِػٓػُ
 . َُِٔ/ٕ/ُكلغایة  َُِٔ/ْ/ُالمجاؿ الزماني :  ّػٓػُ
 مفيـك التفاؤؿ : ُػِ

بقي التفاؤؿ منذ طكیمة مف المتغیرات التي یختمؼ الباحثكف حكؿ تعریفيا , 
السیما بالنسبة الى الميمتیف االمر الذم جعؿ ميمة عمماء النفس صعبة ك 

بالشخصیة , الذیف یحاكلكف الخركج بتصكر نظرم مقبكؿ لممفيكـ , فقد ینظر 
إلیو كأحد ىكامؿ الشخصیة , عؿ حیف ینظر إلیو آخركف كسمة مف سمات 
عامة اك سمة ثنائیة القطب , أك مف االتجاىات اك المیكؿ , اك مف مف القیـ , 

ما اختمؼ عمماء النفس في تقسیماتيـ فيـ متفقكف أك مف الدكافع .... الخ كمي
جمیعا حكؿ امر كاحد كىك تكقع الخیر كالنتائج الطیبة كالكصكؿ الى افضؿ ما 

 یمكف .
 لذا اختمقت تعریفاتو كعمى النحك االتي :

( : ىك " نزعة منظمة لدل الفرد لتككیف تكقعات ُُٖٗعرفو شایر ككارفر )
 iiالميمة مف حیاتو " ميمة لنتائج سارة في المجاالت 

( : ىك " میؿ الشخص الطبیعي عمى الشعكر ُٖٖٗبینما عرفو دسكقي )
بالسعادة الدائمة المتجددة اذ یعیش في أمؿ مستمر ميما كانت الظركؼ 

 iiكیتدرج مف الرضا الى االنشراح " 
( : فقد عرفو بقكلو " ىك النظر الى االشیاء بعیف االمؿ َُٗٗأما عمي خاف )

 iiكالرحمة ال بعیف الیأس كالقنكط " 
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( : فیجده المیؿ الى تبني كجية نظر مفعمة باألمؿ ُُٗٗكیجده كیبستر )
 iiكالتفكیر في اف كؿ شيء سیؤكؿ الى االفضؿ " 

األفراد لمتكقع االیجابي  ( : " أف التفاؤؿ نزعة لدلُِٗٗكیراه اندرسكف )
 iiلبلحداث المستقبمیة 
 ( ُٖٗٗكعرفو األنصارم )

بأنو نظرة استبشار نحك المستقبؿ تجعؿ الفرد یتكقع األفضؿ كینتظر الخیر 
 iiكیرنك الى النجاح كیستبعد ما خبلؿ ذلؾ " 

 العكامؿ المؤثرة في التفاؤؿ : ِػِ
دة عمى نشكئيا یمكف ىناؾ بعض العكامؿ المؤثرة في التفاؤؿ اك المساع

 ایجازىا بما یمي :
 أكالن : العكامؿ البیكلكجیة :

تعد المحددات الكراثیة اك االستعدادات ذات دكر كبیر في نشأة كتككیف التفاؤؿ 
فقد عزز عمماء االنثركلكلكجیا الرأم المؤید ألثر الكراثة في التفاؤؿ المتمثؿ في 

 غزارة الرضاعة كما یمیيا مف فطاـ متأخر .
ككثیران ما ینشأ التفاؤؿ مف نشاط الشخص كقكتو العقمیة كالعصبیة إذا تعكد اف 
یأخذ نفسو باالفكار الصحیحة السارة , اف ضبط النفس كالنظر الى الناحیة 
السارة دائمان یزیؿ أكلئؾ المتشائمیف اليمـك كاألحزاف التي تسیطر عمى نفكسيـ 

 .ii 
أف أیو عممیة یرغب الفرد في ( في ىذا الصدد , إلى ُٖٔٗكیشیر أسعد )

انجازىا انما تككف بحاجة الى اعداد كمیة مناسبة مف الطاقة الحیكیة , عمى 
انيا طاقة تتمبس بصیغ متباینة بعضيا حیة كبعضيا عقمي كبعضيا كجداني 
كبعضيا كبلمي كبعضيا اجتماعي , كالذم یقعد بالمرء عف حشدىا ىك عدـ 

دیو كاحالتيا الى الصیغ المطمكبة , لذلؾ فيك تكافر القدرالكافي مف التفاؤؿ ل
بحاجة الى دافعیة التفاؤؿ كالمتفائؿ لدل استبشاره بالنجاح مسبقان كأنو حاصؿ 
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عمى قدرة معینة الحالة المستقبؿ الى الحاضر یرضى بو ككانو یكافؽ عمى 
مطالبة المخ لو باصدار االكامر كاعداد الطاقة البلزمة بدءان مف انجاز 

 iiالى مایصدر عنو مف امكانیة تنفیذىا  االعماؿ
 ثانیان : العكامؿ االجتماعیة :

كىي العكامؿ المتمثمة بالتنشئة االجتماعیة مف لغة كعادات كقیـ كاتجاىات 
سائدة في المجتمع , اذ مف المتكقع أف یككف ليا دكر كبیر في نشأة المفيـك 

یة المحبطة اك فالمكاقؼ االجتماعیة المفاجئة كمصادقة المكاقؼ العصب
المفاجئة تجعؿ الفرد یمیؿ في الغالب الى التشاؤـ كالعكس صحیح الى حد 

 بعید .
إف لمعكامؿ البیئیة كالثقافیة دكران كبیران في تحدید مفيكـ التفاؤؿ بیف الجنسیف , 
فممذككر فرص أكبر لمتعبیر عف ارائيـ كاتجاىاتيـ كىذا امر ال شؾ فیو یخمؽ 

كىذا مما الشؾ فیو یخمؽ لدیيـ نكعا مف االمؿ فرص اكبر في التعبیر 
 iiكالتفاؤؿ نحك المستقبؿ 
 ثالثان: العكامؿ السیاسیة :

ضطراب  اف الحركب النفسیة كالعسكریة كماتخمفو مف عكامؿ الصراع كاال
النفسي , فضبلن عف استغبلؿ التطكر كتقدـ المخترعات ليیمنة الدكؿ عمى 

كتضاربيا مع العكامؿ الثقافیة كالحضاریة غیرىا مف اجؿ اىبلؾ النكع االدمي 
كاالجتماعیة السائدة في ام مجتمع , كماتسببو مف نشأة االضطرابات في 
العبلقات االنسانیة التي یتكلد نتیجة الفقر العاطفي كالشعكر بفراغ الحیاة 
كفقداف التكازف النفسي فیشعر الفرد انو عاجز ضعیؼ ميدد ال یجد مف یحمیو 

ليـ كالقمؽ النفسي عمى ذلؾ یؤدم الى صراعات نفسیة ال تمبث فیقع فریسة ا
اف تصبح بظاىرة سمككیة لدل الفرد كالخكؼ مف المستقبؿ كالتشاؤـ كالشعكر 

 iiبالنقص كالتردد كالشؾ 
 رابعان : العكامؿ االقتصادیة :



  عدد الثامنـــــال  ... جملة علمية حمكمة فصلية  ات تنموية ...ـــاشراق

258 
 

                                                                                                                                       

( الى ذلؾ , ككما كرد في االنصارم ُٖٗٗ resseelحیث اشار )ركسیؿ 
جع االقتصادم المستمر یقمؿ مف امكانات االستخداـ اك ( , باف التراُٖٗٗ)

العمؿ في معظـ الدكؿ الغربیة منذ اكاخر السبعینات مف القرف العشریف , قد 
اثر دكف شؾ عمى اىداؼ الحیاة , التي یفيميا صغار الشباب لحیاتيـ . 
كنظران لمشؾ في المستقبؿ فمف المتكقع بكجو عاـ أف یطكر صغار الشباب 

متأثرة بيذه الظركؼ فیصبحكف مترددیف بشأف كضع خطط لحیاتيـ  اتجاىات
كال سیما في مجاؿ العمؿ مما یؤثر ببل ریب عمى معدالت التشاؤـ كالتفاؤؿ 

 iiلدیيـ . 
 Katonaكقد یككف لبلحداث العالمیة دكر مف قبؿ ىكذا تراجع اذ كجد )كاتكنا 

انیة كنيایة ازمة ككبا ( , اف االحداث الجیدة كنيایة الحرب العالمیة الثُٕٓٗ
ارتبطت بالتكقعات المتفائمة في مجاؿ االقتصاد ككلدت االحداث السمبیة مثؿ 

 iiازمة برلیف تشاؤماى اقتصادیان كثیران . 
 
 
 ػ الدراسات السابقة :ِ

سنذكر بعض الدراسات التي اعتمدت عمیيا الباحثة لمسیر كفؽ خطكاتيا في 
ؿ كمنيا ما كاف یخص مقیاس الحاجات ىذا البحث فمنيا ماكاف مقیاس التفاؤ 

 النفسیة .
 الدراسات التي تناكلت مقیاس التفاؤؿ : ُػِػِ
 الدراسات االجنبیة  ُُػػِػِ

 Strack , et al ُٖٕٗ )iiدراسة ستراؾ كآخركف 
 )مقیاس التكجو نحك الحیاة(

ىدفت الدراسة الى معرفة المتفائمیف عف المتشائمیف في النجاح خبلؿ الفترة 
االنتقالیة لما یعد تمقي برنامج عبلجي بسبب تناكؿ الكحكؿ , ككیؼ اف 
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المتفائمیف اكثر احتماالن في اتماـ البرنامج مف المتشائمیف , ككیؼ یختمفكف في 
تركیز الجيكد عمى استراتیجیة معالجة الضغكط , كاستخدمت بطاریة مقیاسیف 

( ُٖٓٗشایر ككارفر ( الذم اعده )L.O.Sشممت مقیاس التكجو نحك الحیاة )
كمقیاس احداث الحیاة السارة كغیر السارة لقیاس اثر االحداث الحیاتیة التي قد 
تسبب تكتران كضغكطان بالنسبة الى االحداث غیر السارة اك تسبب متعة  

 Kanner , et كسركران بالنسبة الى االحداث السارة الذم اعده )كانر كاخركف 
.al  ُٖٗٓ . ) 

( شخص , كقد استخرج صدؽ ُٓٓمى عینة مككنة مف )كطبؽ المقیاس ع
المقیاس مف خبلؿ االرتباط بیف مقیاس التفاؤؿ كمقیاس االحداث السارة الذم 

 كاف عالیان كبیف التفاؤؿ كمقیاس االحداث غیر السارة الذم كاف ىامشیان .
 كاشارت نتائج الدراسة الى نكع النزعة التفاؤلیة , أك أف الرؤیة االیجابیة ىي

 عامؿ محدد كميـ لنجاح عممیة التكیؼ في تمقي العبلج .
جراءاتو المیدانیة :ّ  ػ منيج البحث كا 

تناكؿ ىذا الباب كصفان لعینة البحث كاألداة التي استخدمت فیو , كما یتناكؿ 
 .إجراءات البحث كالكسائؿ االحصائیة التي اختیرت في تحمیؿ النتائج كتفسیرىا

 منيج البحث : ُػّ
أىداؼ البحث استخدمت الباحثتیف المنيج الكصفي لمبلءمتو مشكمة لتحقیؽ 

البحث اذ اف المنيج الكصفي یعد مف المناىج االساسیة في البحكث , كىذا 
ماساعد الباحثیف عمى االستفادة مف البیانات كالمعمكمات التي تمكنت مف 
الحصكؿ عمیيا لمكصكؿ الى اىداؼ البحث كتحقیؽ فركضو عف طریؽ 

 ؿ االحصائي .التحمی
 عینة البحث : ِػّ

( العبة لممسافات ) القصیرة , المتكسطة , الطكیمة( ََّبمغ مجتمع االصؿ )
( العبة یمثمكف ِٖاما عدد البلعبات المشاركات في البطكلة فكاف عددىف )
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 ُاندیة العراؽ مف الدرجة االكلى . كتـ اختیارىـ بطریقة عمدیة كالجدكؿ 
 الفعالیة .یكضح تكزیع العینة حسب 

 (ُجدكؿ )
 یكضح اعداد العینة كنسبة مساىمة العینة مف المجتمع االصمي

 النسبة عدد افراد العینة مجتمع البحث
 %ََُ َُٖ المجتمع الكمي
 %ٕٔ ِٖ المشارككف

 %ِْ ِٔ غیر المشارككف
 %ٓٔ َٕ العینة الرئیسیة

 %ُْ ُِ العینة االستطبلعیة
 
 
 
 (ِجدكؿ )

 العینة حسب نكع الفعالیةیكضح تكزیع 
 عدد أفراد العینة نكع الفعالیة التصنیؼ

 ـََُ االركاض القصیرة
 ـََِ
 ـ ََْ

 ـ حكاجز َُُ
 ـ حكاجز ََْ
 برید ََُ×ْ
 برید ََُ×ْ

ٓ 
ٔ 
ٔ 
ٓ 
ٓ 
ٓ 
ْ 

 ّٔ  المجمكع
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 ـ ََٖ ركض المسافات
 ـ ََُٓ

ٔ 
ٔ 

 ُِ  المجمكع
 ـ َََّ ركض المسافات

 ـ َََٓ
 ـ ََََُ
 ماراثكف

ٔ 
ٓ 
ٔ 
ٓ 

 ِِ  المجمكع
 العبان  َٕ  المجمكع العاـ

لغرض التأكد مف تكافؤ كعدـ كجكد قیـ شاذة بیف افراد العینة استخدمت 
الباحثة أسمكب العینة لمحاجات النفسیة كالتفاؤؿ لتكزیع فعالیات ركض 
المسافات )القصیرة,المتكسطة,الطكیمة( كذلؾ باستخداـ معامؿ االلتكاء كالتفمطح 

 ( ّ,ْ,ٓككما مكضحة في الجداكؿ )
 (ّجدكؿ )

 فاؤؿ لفعالیات المسافات القصیرةیكضح قیـ الت
 االلتكاء التفمطح المتغیرات
 َُٓ,ُ ُِّ,ُ التفاؤؿ

 
 (ْجدكؿ )

 یكضح التفاؤؿ لفعالیات المسافات المتكسطة
 االلتكاء التفمطح المتغیرات
 َُٗ,ُ ّٖٓ,َ التفاؤؿ

 
 (ٓجدكؿ )
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 یكضح قیـ التفاؤؿ لفعالیات المسافات الطكیمة
 االلتكاء التفمطح المتغیرات
 ُُْ,ُ ّْٓ,َ التفاؤؿ

 
 أدكات البحث : ّػِ
 ػ استمارة التفاؤؿ المرتبطة بالممارسة الریاضیة .ُ
 ػ استمارة الحاجات النفسیة .ِ
 ػ المصادر كالمراجع .ّ
 ػ المقاببلت الشخصیة مع ذكم الخبرة كاالختصاص .ْ
 مقیاس التفاؤؿ : ُػّػّ

تيدؼ الى التعرؼ عمى مستكل التفاؤؿ استخدمت الباحثة استمارة التفاؤؿ التي 
( ُٕٗٗكدرجتو قبؿ المنافسات الریاضیة كالتي أعدىا )شایر ككارفر سنة 

( تحت عنكاف )اختبار التكجو نحك ُْٗٗكعربيا )محمد حسف عبلكم سنة 
المنافسة الریاضیة( طبؽ ىذا المقیاس عمى عینة مف الریاضییف في مصر 

ت كالمكضكعیة  ,كیتككف ىذا المقیاس مف كحقؽ درجة عالیة مف الصدؽ كالثبا
( كاالجابة عمى ىذه الفقرات تككف عمى ُ( فقرة كما مكضح بالممحؽ )ُِ)

 أربعة بدائؿ كتقسـ الدرجات عمى النحك اآلتي :
 درجات ( اكافؽ بشدة لمبدیؿ األكؿ . ْػ )
 درجات ( اكافؽ لمبدیؿ الثاني . ّػ ) 
 . درجة ( غیر مكافؽ لمبدیؿ الثالث ِػ )
 درجة ( غیر مكافؽ بشدة لمبدیؿ الرابع . ُػ )

( درجة بینما تككف أكطأ درجة لممقیاس ْٖكتككف أعمى درجة لممقیاس ىي )
 ( درجة .ُِىي )
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إف ارتفاع درجة المقیاس تعكس ارتفاع نسبة التفاؤؿ لدل البلعب كبعكسو 
 انخفاض درجة المقیاس یشیر الى انخفاض نسبة التفاؤؿ لدیو .

 قكة التمییزیة لفقرات مقیاس التفاؤؿ یكضح ال
 القكة التمییزیة لمفقرات العبارات ت
في كثیر مف المنافسات الریاضیة اتكقع  ُ

 الفكز عادة
ّ,ْْ 

 ََ,ُُ انا الاغضب بسرعة اثناء المنافسة الریاضیة ِ
اذا كانت ىناؾ امكر سیئة یمكف اف تحدث  ّ

 في المنافسة الریاضیة فانيا سكؼ تحدث
ٓ,َََ 

انا دائمان انظر الى الجانب االیجابي بالنسبة  ْ
 الى المنافسات الریاضیة

ّ,ََ 

انا دائما متفائؿ بالنسبة الى ادائي في  ٓ
 المنافسات الریاضیة

ُُ,َََ 

 َََ,ٓ احاكؿ دائمان اف ارتقي بمستكام الریاضي ٔ
اقضي كقت فراغي في التفكیر في المنافسة  ٕ

 الریاضیة القادمة 
ُُ,َََ 

الاتكقع دائمان فكزم في المنافسة الریاضیة  ٖ
 التي اشترؾ فیيا

ٖ,َٔٔ 

في المنافسة الریاضیة ال تسیر االمكر دائمان  ٗ
 بالصكرة التي اتمناىا

ٕ,َُٕ 

اىتـ بصكرة كاضحة بمعرفة كؿ شيء عف  َُ
 المنافسیف الریاضییف

ِ,ِٖٖ 

اعتقد اف كؿ ىزیمة تمر بي في المنافسات  ُُ
 اضیة عبارة عف سحابة التستمر طكیبلن الری

ْ,ََٕ 
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في الكثیر مف المنافسات الریاضیة ال اتكقع  ُِ
 الفكز

ّ,ٔٓٔ 

 
 ْْٕ,ِ( = َٓ,َ,ٔت = ) 

 ثبات مقیاس التفاؤؿ  ٕػْػّ
استخدـ الباحثیف طریقة اعادة االختبار لقیاس معامؿ الثبات لمعینة 

العبي فعالیات الساحة االركاض ( العبة مف ُِاالستطبلعیة البالغة عددىا )
كأعید تطبیؽ االختبار بعد  َُِٔ/ْ/ّ)القصیرة,المتكسطة,الطكیمة( بتاریخ 

 . َُِٔ/ْ/َُفاصؿ زمني مقداره اسبكعان كاحدان بتاریخ 
 ( .ٖٗ,َككاف معامؿ الثبات المستخرج لمقیاس التفاؤؿ )

 التجربة الرئیسیة : ٓػّ
 لحاجات النفسیة :تطبیؽ مقیاس التفاؤؿ كمقیاس ا ُػٓػّ

بعد اف تـ التاكد مف صدؽ كثبات كمكضكعیة مقیاس التفاؤؿ حیث قاـ 
( العبیو َٕالباحثیف بتكزیع استمارة التفاؤؿ النفسیة عمى عینة البحث البالغة )

یمثمكف مجتمع البحث في االركاض )القصیرة,المتكسطة,الطكیمة( أثناء إقامة 
 ؽ كالتي اقیمت في مبلعب بطكلة اندیة الدرجة االكلى في العرا

المقیاسیف عمى البلعبات كتمتقي مع البلعبات كتكضح اليدؼ مف البحث 
كتحثيـ عمى االجابة الصریحة كالدقیقة كقد استغرقت االجابة عمى مقیاس 

د ( قاـ الباحثیف بعد ذلؾ بجمع  ُٓالى  َُالتفاؤؿ كقتان مقداره مف )
 اجاباتيـ . االستمارات مف البلعبیف بعد االنتياء مف

 احتساب االنجاز : ِػٓػّ
تـ احتساب االنجاز كدرجة خاـ تقاس بالزمف بالنسبة الى فعالیات االركاض 
)القصیرة,المتكسطة,الطكیمة( كقد تـ اخذ انجاز البلعبات مف قبؿ لجنة الحكاـ 
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المختصة اثناء اقامة بطكلة اندیة الدرجة االكلى في العراؽ بالعاب القكل التي 
 ي كمیة التربیة البدنیة كعمـك الریاضةاقیمت ف

كذلؾ تـ إىماؿ االنجاز االقؿ ++++ الذم شارؾ بأكثر مف فعالیة ام تـ 
حساب االنجاز االفضؿ لو , كعمى ضكء ذلؾ تـ تحدید مراكز البلعبات 

( كذلؾ الجراء عممیات ٔػُحسب االنجاز لكؿ فعالیة كرتبت المراكز مف )
 الیات .المقارنة االحصائیة بیف الفع

 الكسائؿ االحصائیة : ٔػّ
 iiاستخدمت الباحثة الكسائؿ االحصائیة اآلتیة : 

 ػ الكسط الحسابي المرجح ُ
 iiػ االنحراؼ المعیارم : ِ
 : T-Testػ االختبار التائي ّ
 iiػ معامؿ االرتباط البسیط : ْ
 
 
 
 ػ عرض كمناقشة النتائج :ْ
عرض نتائج مقیاس التفاؤؿ لبلعبك االركاض )القصیرة , المتكسطة ,  ُػْ

 الطكیمة( 
تكصمت الباحثات  spssبعد تحمیؿ النتائج بكاسطة استخداـ نظاـ الحاسكب 

 الى مایمي :
 (َُجدكؿ )

یكضح قیمة االكساط الحسابیة كاالنحرافات المعیاریة لمقیاس التفاؤؿ كلجمیع 
 رة,التكسطة,الطكیمة(فعالیات االركاض )القصی

 مستكل التفاؤؿ المعالـ االحصائیة نكع الفعالیة
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 المسافات القصیرة
 

 -س
 ع

ّٓ,ّْٕٕ 
ٓ,َٖٕٔ 

 المسافات المتكسطة
 

 -س
 ع

ّٖ,ٔٔٔ 
ُِ,َُٔٓ 

 المسافات الطكیمة
 

 -س
 ع

ّٕ,ََٗٗ 
ٓ,ٖٓٓ 

 
( الذم یكضح نتائج االكساط الحسابیة َُنبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ )

المعیاریة كلجمیع فعالیات االركاض )القصیرة,المتكسطة,الطكیمة( كاالنحرافات 
( ٔٔٔ,ّٖاف العبكا المسافات المتكسط قد حققكا اعمى كسط حسابي بمغ )

( فیـ حقؽ العبكا المسافات القصیرة كسطان َُٓٔ,ُِبانحراؼ معیارم )
( اما العبكا المسافات ٖٓٓ,ٓ( بانحراؼ معیارم )ََٗٗ,ّٕحسابیان مقداره )

( بانحراؼ ّْٕٕ,ّٓلقصیرة فقد حصمكا عمى اكطأ كسط حسابي بمغ )ا
 ( في مقیاس التفاؤؿ .ٕٖٔ,ٓمعیارم )

كلمعرفة حقیقة الفركؽ بیف البلعبكف في فعالیات االركاض تـ استخداـ اختبار 
 ( یكضح ذلؾ .ُُتحمیؿ التبایف كالجدكؿ )

 (ٔٔجدكؿ )
 العبك االركاضيكضح نتائج تحميؿ التبايف لمقياس التفاؤؿ بيف 
 )القصيرة , المتكسطة , الطكيمة (

مصدر 
 التبایف

مجمكع 
 المربعات

درجة 
الحر 
 یة

متكسط 
 المربعات

قیمة 
 )ؼ(
المحسك 
 بة

قیمة 
 )ؼ(
الجدكل
 یة

حقیقة 
 الفركؽ



  عدد الثامنـــــال  ... جملة علمية حمكمة فصلية  ات تنموية ...ـــاشراق

267 
 

                                                                                                                                       

بیف 
 مجمكعات

َُّ,ٖٔٓ ِ ُٓ,ِّٗ  
ُ,ُُْ 

 
ّ,ُٓ 

 
عشكائ
داخؿ  یة

المجمكعا
 ت

َّْٖ,ٓٓ
ّ 

ٕٔ ْٓ,ََٓ
ٕ 

المجمكع 
 الكمي

ُِّٓ,ُْ
ٖ 

ٔٗ  

 
 (َٓ,َمستكل الداللة )

( إف مجمكع المربعات بیف المجمكعات بمغ ُُیظير مف الجدكؿ )
( ككاف المجمكع ّٓٓ,َّْٖ( اما داخؿ المجمكعات فقد بمغ )ٖٓٔ,َُّ)

( كاف قیمة )ؼ( المحسكبة كالبالغة قیمتيا ُْٖ,ُِّٓالكمي قد بمغ )
( عند مستكل داللة ُٓ,ّالغة )( ىي أصغر مف القیمة الجدكلیة البُُْ,ُ)
( مما یدؿ عمى اف الفركؽ التي ظيرت لـ ِ,ٕٔ( تحت درجتي حریة )َٓ,َ)

ترتقي الى مستكل المعنكیة في مقیاس التفاؤؿ بیف العبات األركاض 
 )القصیرة,المتكسطة,الطكیمة( .
( اف ىناؾ فركؽ معنكیة بیف االركاض الطكیمة ِٓنبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ )

القصیرة كبالرجكع الى قیمة االكسط الحسابیة نجد اف الفرؽ كاف  كاالركاض
( حیث نجد اف العبك ِّلصالح المسافات الطكیمة ككما مكضح في الجدكؿ )
( یمیيـ العبك ُُٖ,َِْىذه الفعالیات قد حققكا اعمى كسط حسابي بمغ )

( مما یدؿ عمى اف ٖٔٔ,ُٖٗالمسافات القصیرة الذم بمغ الكسط الحسابي )
جحیة المعنكیة في مقیاس الحاجات النفسیة كاف لصالح العبات المسافات ار 

 الطكیمة .
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العالقة بيف الحاجات النفسية كالتفاؤؿ كاالنجاز لالعبك المسافات  ٗػٗ
 )القصيرة,المتكسطة,الطكيمة( 

( ٔ( الى )ُتـ تحدید مراكز البلعبیف حسب االنجاز كرتبت المراكز مف )
 االنجاز عمى اساس مراكز المعب .كبذلؾ تـ التعامؿ مع 

العالقة بيف الحاجات النفسية كالتفاؤؿ كاالنجاز )المراكز( لالعبك  ٔػٗػٗ
 المسافات القصيرة
 االنجاز )المراكز( التفاؤؿ المتغیر
  َََ,ُ التفاؤؿ

 َََ,ُ َُٖ,َ االنجاز ) المراكز (
 لقصیرة .( لدل العبكا االركاض اَُٖ,َ -كاالنجاز )المراكز( بمغت ) 

العبلقة بیف الحاجات النفسیة كالتفاؤؿ كاالنجاز )المراكز( لبلعبكا  ِػْػْ
 المسافات المتكسطة 

 
 
 
 (ِٕجدكؿ )

 یكضح العبلقة بیف الحاجات النفسیة كالتفاؤؿ كاالنجاز )المراكز(
 لبلعبكا المسافات المتكسطة

االنجاز  التفاؤؿ الحاجات النفسیة المتغیر
 )المراكز(

  َََ,ُ ِّّ,َ التفاؤؿ
االنجاز 
 )المراكز(

َ,ُٕٗ - َ,ِٗ ُ,َََ 
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 ٕٔٓ,َ( = َٓ,َ,َُر= )
یتضح مف الجدكؿ كجكد عبلقة ارتباط عكسیة بیف التفاؤؿ كاالنجاز ) المراكز( 

 ( لبلعبكا االركاض المتكسطة .ُٕٗ,َبمغت قیمة معامؿ االرتباط ) ػ 
 
العالقة بيف الحاجات النفسية كالتفاؤؿ كاالنجاز )المراكز( لالعبك  ٖػٗػٗ

 المسافات الطكيمة 
 ( ٕٛجدكؿ )

 یكضح العبلقة بیف الحاجات النفسیة كالتفاؤؿ كاالنجاز )المراكز(
 لبلعبكا المسافات الطكیمة

 االنجاز )المراكز( التفاؤؿ المتغیر
  َََ,ُ التفاؤؿ

 َََ,ُ ّٖٖ,َػ  االنجاز )المراكز(
 

 ِّْ( = َٓ,َ,َِر = )
ظيرت عبلقة ارتباط بیف التفاؤؿ كبیف االنجاز )المراكز( بمغت قیمة معامؿ 

( كما ظيرت عبلقة ارتباط بیف التفاؤؿ بمغت قیمة معامؿ  ّٖٖ,َاالرتباط ) ػ
 ( لدل العبك المسافات الطكیمة .ِٖٗ,َاالرتباط )

 مناقشة النتائج :
إف ىناؾ فركقان بدت كاضحة في مقیاس التفاؤؿ بیف  ذكرنا في عرض النتائج

العبات مجامیع األركاض الثبلثة )القصیرة,المتكسطة,الطكیمة( ككانت اعمى 
( لصالح العبكا المسافات ٔٔٔ,ّٖقیمة سجمت لبلكساط الحسابیة بمغت )

المتكسطة الذیف تفكقكا في مستكل تفاؤليـ عف باقي مجامیع االركاض كمف 
 الباحثیف آلراء المختصیف . خبلؿ استطبلع
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كجد إف ىذه اآلراء تدكر حكؿ : إف فعالیات المسافات المتكسطة تعتبر مف 
أصعب انكاع فعالیات االركاض نظران لما یتطمبو ىذا النكع مف التدریب الجمع 
بیف عناصر التدریب المختمفة بما تتضمنو مف سرعة كمطاكلة كسرعة رد 

لبلعب إف یككف معدان إعدادان خاصان لمكصكؿ الى الفعؿ ... الخ . كالتي تؤىؿ ا
 افضؿ انجاز .

كبالرغـ مف تفكؽ العبات المسافات المتكسطة اال اف الفركؽ التي ظيرت لـ 
 ترتقي الى مستكل المعنكیة بیف مجامیع االركاض الثبلثة .

إف الحاجة الى االمف تعني الحاجة الى الحمایة , فكجكد الفرد ضمف أسرة 
لدؼء كالحناف یعتبر مف أىـ أنكاع الحمایة كقد أكدت دراسة )سمیث تكفر لو ا
Smith ُٕٗٓ إف تأثیر األسرة في تكفیر االستقرار كالحمایة الضركریة لمفرد )

تمعب دكران ميمان كاساسیان في خمؽ شخصیة سمیمة خالیة مف االضطرابات 
ریة فتجعؿ الفرد كتجعمو أكثر نضجان كعطاءان كانجازان , اما فقداف الحمایة االس

دائـ الشعكر بالقمؽ كالتكتر كعدـ التكازف كعمى درجة عالیة مف االخفاؽ 
كالفشؿ في اتخاذ اتجاىات كمدركات سمیمة عف الذات كیتسـ بالمشاعر 

 iiاالنفعالیة الزائدة كالسمكؾ العدكاني كعدـ التكیؼ مع البیئة 
تكفر لو خمؽ عبلقات أف االدارة الجیدة لمنادم تساىـ في دعـ البلعب حیث 

مع مرؤكسیو )مدربو كاالدارة( مما یكلد نكعان مف الحمایة الذاتیة كایضان تكفیر 
مدخكالن جیدان لمفرد یكفر الحمایة االمنیة خاصة اذا عممنا اف اندیة الدرجة 
االكلى تقع عمى عاتقيا مسؤكلیة تأمیف البلعب بمدخكالن شيریان كتعكیضو عف 

 و .االضرار التي قد تصیب
كلطالما ارتبط انجاز البلعب بتكفیر االمف كالحمایة لو كخصكصان العبكا 
المسافات الطكیمة التي قد تصؿ مسافة السباؽ الى عدة ساعات كما في فعالیة 
ركض )الماراثكف( حیث یحتاج الى التركیز كاليدكء كاالستقرار االنفعالي , 

متخطیط الجید كاغتناـ حیث كمما كبرت مسافة السباؽ اعطت الفرصة لبلعب ل
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الفرصة كتكزیع الجيد عمى طكؿ مسافة السباؽ مما یجعؿ فرصة الفكز كبیرة 
 كتحقیؽ افضؿ انجاز كىذا یكفر دعمان جزئیان لفرضیة البحث الثانیة .

اف ىذه العبلقة المتداخمة بیف التفاؤؿ كاالنجاز یقكدنا الى استنتاج كما كرد في 
ف بامكانو تحقیؽ افضؿ النتائج كاالنجازات فیما )الدكرم( اف المتفائؿ یعتقد ا
 iiلك تـ تحقیؽ كاشباع حاجاتو .

كبذلؾ تككف قد تحققت فرضیة البحث التي تفترض كجكد عبلقة ارتباط بیف 
 مستكل التفاؤؿ كاالنجاز لبلعبكا المسافات )القصیرة ,المتكسطة , الطكیمة( .

 ػ االستنتاجات كالتكصیات :ٓ
 االستنتاجات : ُػٓ

 في ضكء نتائج البحث , تكصمت الباحثات الى االستنتاجات االتیة :
ػ لـ تكف الفركؽ مؤثرة في مقیاس التفاؤؿ بیف العبات األركاض ُ

)القصیرة,المتكسطة,الطكیمة( مما دؿ عمى تقارب المستكل بیف العبات ىذه 
 المجامیع في مقیاس التفاؤؿ .

 لبلعبكا المسافات الطكیمة . ػ كجكد عبلقة ارتباط بیف التفاؤؿ كاالنجازِ
 التكصیات  ِػٓ
ػ اجراء دراسات عدیدة تستيدؼ بناء مقاییس لمفيكـ التفاؤؿ مف حیث ككنو ُ

 سمة اك مزاجان اك نزعة .. الخ كعمى عینات مختمفة 
 ػ تقنیف المقیاس عمى الریاضییف لیصبح ذا فائدة اكبر كاكسع .ِ
 قعات النجاح في السباقات .ػ اجراء دراسة لمعرفة اثر التفاؤؿ في تك ّ
ػ اجراء دراسة لمعرفة اثر التفاؤؿ في تكقعات النجاح كاالنجاز الجید لریاضي ْ

 المستكیات العمیا بشكؿ خاص .
ػ االخذ بنظر االعتبار رغبة البلعبة في اختیاره لمنشاط المفضؿ لدیو مما ٓ

 یساعده ذلؾ عمى تحقیؽ ذاتو كیقمؿ مف احساسو باالحباط كالفشؿ .
Optimism and its relation to the achievement of the 

players of distances 
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)Short medium long( 

a . M . Dr. Naima Zaidan M . Dr. Hoda Abdel Samie 

University of Baghdad / Faculty of Physical Education 

and Sports Science for Girls 

Abstract 

The aim of this research is to identify the effect of 

optimism on the level of achievement of the athlete. To 

achieve the goal of the research, the researchers followed 

the experimental approach to suit the nature of the current 

research. The research reached the following results: 

1.There is an inverse relationship between the optimism 

and achievement (centers) of the intermediate players. 

2.There is a correlation between optimism and achievement 

(centers) in long distance players. 

At the end of the research, the researchers recommend 

several recommendations, including: 

 .3.Conducting several studies aimed at building measures 

of the concept of optimism in terms of being a 

1.characteristic or mood or tendency .. etc and on different 

samples 

 .2.Standardize the scale on athletes to become more useful 

and wider. 

 .3.Conduct a study to determine the effect of optimism on 

the expectations of success in races. 

4.Conducting a study to determine the effect of optimism 

on the expectations of success and achievement of the 

athletes of the higher levels in particular. 

5.Taking into consideration the desire of the player to 

choose his favorite activity, which helps him to achieve 

himself and reduce his sense of frustration and failure. 
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كتجنيد االطفاؿ عف طريؽ كسائؿ االتصاؿ أالرىاب االلكتركني لداعش 
 مكافحتيا كطرؽ االلكتركنية الرقمية

 د زىراء عبد الميدم      ا.ـ.د باف عدناف           ا.ـ.د.حسيف فالح.ـ.أ
 الجامعة المستنصرية

 مستخمص  البحث : 
بدأ أالرىاب النفسي یرتبط بكسائؿ االتصاؿ الرقمیة كظير الى حیز      

اؿ الدكؿ المعنیة بمكافحة االرىاب بعد أحداث الحادم عشر الكجكد كشغؿ ب
( أذ بدأت التنظیمات أالرىابیة تسمؾ المنحنى الخطیر ََُِمف سبتمبر )

بأتباع منيج جدید ال یقتصر عمى المجاؿ المادم الكاقعي فحسب بؿ امتد الى 
أالرىاب االلكتركني عف طریؽ بث أكبر حممة أعبلمیة تتصؼ بأفكار 
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ة مدمرة تيدؼ الى التحریض كالى بث ركح الكراىیة الدینیة كالطائفیة سیككلكجی
كحرب أالفكار ، كفي الكقت نفسة الذم تتطمع فیة الشعكب الى أالمف كالسبلـ 
كجني ثمار الثكرات الربیعیة ظيرت ىذه التنظیمات كما تحممة مف فكر تكفیرم 

رفؿ باليستریا یتسـ بطابع سیككلكجي نفسي مدمر ممیئ بالرىبة كالعنؼ كی
كالقتؿ ، فيك أالرىاب المكجو لمجمیع الذم یسعى الى تغییر السمككیات 
كاشاعة الفكضى كزیادة التكتر كالقمؽ كأالحباط كالحرماف ، أذ تسعى ىذه 
المنظمات  كبشكؿ خاص داعش مف كراء أستخداـ أالرىاب النفسي في كسائؿ 

الذىنیة لقكة كحجـ تنظیميـ ، أالتصاؿ االلكتركنیة الرقمیة الى تضخیـ الصكرة 
بما یخدـ الجانب أالعبلمي كالعسكرم ليا ،فيي تمعب عمى الجانب 
السایككلكجي لمفرد مف اقناعو بأفكارىا الدینیة المزیفة كانيا العنصر الكحید 
المخمص لو مف الظمـ كاالستبداد ، فيي حرب أفكار كتغییر سمكؾ مكجو ضد 

شخصیة أالنساف ، كأف تعرض الفرد النفس البشریة كضكابطيا كمیداف 
لمضغكط كالتيدید بشكؿ مستمر قد یضعؼ مقاكمتو كمف ثـ یؤدم  بو الى 
القیاـ بسمكؾ یتنافى لما یحممو الفرد مف معاییر ذاتیة ، كلما كاف مجتمعنا 
العراقي مجتمعان مأزكمان بفعؿ كیبلت الحركب التي عصفت بو كما رافقيا مف 

الطفاؿ ىذا المجتمع یظيركف أستجابات متباینة في أعماؿ قتؿ قد تجعؿ مف ا
طریقة تعامميـ مع ىذه الظاىرة  المدمرة ، خاصة كأف معظـ ىؤالء االطفاؿ 
دكف سف الثامنة عشر  یقضكف أكقاتيـ كىـ اماـ كسائؿ أالتصاؿ أالجتماعیة 

 مف فیس بكؾ كتكیتر  ......... الخ 
 المبحث االكؿ :

 المقصكد بأالرىاب النفسي بمفيكميو العاـ كالخاص: 
أالرىاب بالمفيكـ العاـ أستخدـ في المجتمعات القدیمة مثؿ الیكنانیة ،ىك    

( أما أالرىاب  ُٖ: ُٖٓٗكؿ حركة مف الجسد تفزع أالخریف )صدؽ ،
كمصطمح لغكم  یعرؼ بأنو  كصؼ یطمؽ عمى الذیف یسمككف سبؿ العنؼ 
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بأنو كؿ شئ یمكف  -كبشكؿ عاـ یمكف تعریؼ أالرىاب : لتحقیؽ أىدافيـ ، 
أف یستخدـ لبث كنشر الرعب كالخكؼ الذم یسببو فرد أك جماعة أك تنظیـ 
سكاء كاف الغراض سیاسیة أك شخصیة ،فيي ال تقتصر عمى الجانب 
السیاسي فقط بؿ تطكرت ظاىرة االرىاب لتشمؿ الجانب السككلكجي كالعسكرم 

 عي كأالقتصادم لمفرد .كالتاریخي كأالجتما
كیعرؼ بأنو "أستخداـ القكة أك التيدید بيا الضعاؼ المعنكیات كتعمد -

 (. ْٓ: َُُِالترىیب كالقير )الحجامي ، 
أما تعریؼ أالرىاب سیككلكجیان )فيك أالستخداـ اليادؼ لمعنؼ أك التيدید  -  

ؿ الیجاد الخكؼ كفرض سمكؾ معیف بالعنؼ عمى الضحیة (،)بیتر كمایك
،ُِٖٗ  :ُّّ  ) 
( : بأنو أستعماؿ العنؼ دكف تقدیر أك تمییز  ََُِك عرفو الفتبلكم )-

بيدؼ تحطیـ كؿ مقاكمة كذلؾ بأنزاؿ الرعب في النفكس  كالقضاء عمى 
الكائنات ، كتدمیر الممتمكات كأستعماؿ العنعؼ بشكؿ منسؽ لتخكیؼ النفكس 

ي قمكب أالحیاء )الفتبلكم كأزىاقيا ، كاستعماؿ جثث الضحایا لزرع الیأس ف
،ََِِ :ِْ  ) 

 المبحث الثاني : 
 تجنيد االطفاؿ مف قبؿ منظمات داعش : 

كتبدك استراتیجیة داعش في تجنید األطفاؿ عف طرؽ كسائؿ            
االتصاؿ االلكتركنیة كدفعيـ الرتكاب أعماؿ قتؿ كعنؼ ككأنيا رسالة لمعالـ 

نشر اإلرىاب كالفكضى كتفتیت الدكؿ ،  أجمع بأف التنظیـ ال یعمؿ فقط عمي
لكنو یعمؿ أیضا عمي تخریج أجیاؿ جدیدة مف اإلرىابییف ، فيكالء األطفاؿ 
الذیف تركا كسط مشاىد العنؼ كالتفجیر كالقتؿ ، بؿ كمارسكىا أیضا سینشأكف 
كىـ یعتبركف أف القتؿ جزء مف الحیاة الیكمیة ، كىك ما یبشر بأجیاؿ أشد عنفا 

 اإلرىابییف الحالییف .كقسكة مف 
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اف انتياكات داعش لكؿ القیـ األخبلقیة كالدینیة طالت جمیع فئات المجتمع، 
حتى األطفاؿ لـ یفمتكا منيا، بؿ جعمكا منيـ إرىابییف جددا لیككنكا كرثة 
ألعماؿ التخریب كالقتؿ كالدمار التي بعثكا بيا لیقتمكا البراءة داخميـ دكف ذنب 

 التكاجد مع أىالیيـ تحت سیطرة التنظیـ.اقترفتو أیدیيـ إال 
تبدلت حیاتيـ مف البراءة إلى احتراؼ القتاؿ عمى ید أشخاص ىمجییف ال 
یعرفكف لئلنسانیة قیمة، تحكلت أحبلـ الصغار مف المعب بالدمى إلى المعب 
بالرؤكس المقطكعة، كمف حمؿ الحقائب المدرسیة إلى حمؿ السبلح، فأصبحكا 

 ضعیف ألفكارىـ التي یبرأ منيا الجمیع.بيا تحت سیطرتيـ خا
كیتـ غسیؿ عقكؿ االطفاؿ مف قبؿ تنظیـ داعش باسالیب ، یتمقى األحداث 
دركس العنؼ، كیجرل ذلؾ عمى مرحمتیف، األكلى ىي إخضاع الطفؿ الذم 
یجرل اختیاره مف بیف األطفاؿ في حمقات حفظ القرآف بالمساجد، حیث غالبیة 

المدارس في المدینة یقصدكف المساجد « داعش»أطفاؿ الرقة بعد إغبلؽ 
كبدیؿ عف المدارس، كیؤتى بو إلى المعسكر لیخضع بدایة إلى دكرة شرعیة 

یكما، كمف یيدرس الشریعة غالبیتيـ عراقیكف أك تكنسیكف أك سكریكف  ْٓمدتيا 
في بعض األحیاف، كمف ثـ یخضع بعدىا الطفؿ لدكرة عسكریة تستمر أیضا 

كبسبب قتاؿ التنظیـ في ككباني فإنيا تستمر، كحتى یتخرج  أشير إال أنو ّ
الطالب عمیو قطع رأس أحد الضحایا في األماكف التي سیطر عمیيا تنظیـ 

 داعش.
غراء األىالي بإرساؿ أطفاليـ مقابؿ الماؿ، أم  كیعتمد داعش سیاسة التجكیع كا 

ب نظیر أف بعض األطفاؿ ال یذىب بإرادتو بؿ یدفع بو مف قبؿ أىمو لمذىا
مقابؿ مادم، كىى سیاسة تؤدل إلى إنجاح األمر، حیث إنو شائع بیف أىالي 
الرقة )منطقة في سكریا (أف مف یعمؿ لدل )داعش( لو راتب، كمف ال یعمؿ 

 -ََْلدیيـ یعیش في فقر مدقع، كأف كؿ مقاتؿ لدل )داعش( یتقاضى بیف 
 دكالر شيریا. َََُ
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طفاؿ غالبیتيـ ال تتجاكز أعمارىـ أ َُُجرل مؤخرا تخریج آخر دفعة كىى 
عاما، ككاف مف أشير العممیات االنتحاریة التي نفذت في ككبانى كاحدة  ُٔ

سنة. إضافة  ُٖمف مدینة الرقة لـ یبمغ بعد « باسؿ حمیرة»نفذىا طفؿ اسمو 
إلى األعماؿ العسكریة فإف األطفاؿ تككؿ إلیيـ مياـ مثؿ التجسس عمى أىالي 

بار عنيـ، كیتـ التغریر باألطفاؿ مف خبلؿ الخیمات الدعكیة المدینة كنقؿ األخ
كتكزیع ىدایا عمیيـ كالسماح ليـ باستخداـ أسمحتيـ كالمعب بيا، كفى حاالت 

 أخرل یخطفكف مف األىالي كدكف عمـ األىالي یجرل تجنیدىـ.
عمى معسكرات التدریب كالقتاؿ « داعش»المقب الذم أطمقو « أشباؿ العزٌ »

طفاؿ المجندیف، كتتحدث تقاریر تابعة لمؤسسات دكلیة عف الخاصة باأل
انتساب المئات مف األطفاؿ إلى ىذا المعسكر الذم یقع في غرب الرقة، 

، كتتراكح «داعش»كتحدیدا في مدینة الطبقة بسكریا التي تقع تحت سیطرة 
 .ُْكالػ ٕأعمار ىؤالء األطفاؿ بیف الػ

ات، یتـ تشكیميـ عسكریا مف جدید كبعد أف یتخرج األطفاؿ في ىذه المعسكر 
لینخرطكا في مجمكعات قتالیة، كغالبنا ما یتـ تجنیدىـ كعناصر انتحاریة أك 

 جكاسیس، بسبب قدرتيـ عمى التنقؿ كالتخفى كمعرفة الطرؽ عمى األرض.
كتصكر أنشطتيا، یظير فیيا « داعش»كىناؾ معسكرات أخرل خاصة تقیميا 

ار عمى أىداؼ كىـ یسیركف تحت رایة األطفاؿ الصغار كىـ یطمقكف الن
، «أشباؿ الزرقاكل»كیيطمؽ عمیيـ « داعش»سكداء، كىى رایة تنظیـ ما یيسمى 

، كىك االسـ «طیكر الجنة»كما أف األخبار التي تكاترت عف إنشاء لكاء باسـ 
ذاتو لمجمكعة إنشادیة إسبلمیة خاصة باألطفاؿ، في محاكلة لممزایدة عمى 

ؿ السیئ لؤلطفاؿ األبریاء، كمف أبرز ىذه المعسكرات شرعنة ىذا االستغبل
معسكر الزرقاكم، كمعسكر أسامة بف الدف، كمعسكر الشركراؾ، »األخرل 

 «.كمعسكر الطبلئع
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المغزل األكؿ مف تجنید األطفاؿ اآلف ىك تحكیميـ إلى كقكد لمعممیات 
إلى ككادر  االنتحاریة، ألسباب كثیرة تعكد إلى سيكلة تجنید األطفاؿ كتحكیميـ

یمكف الكثكؽ بيا، إضافة إلى أف نقص معدالت االستقطاب منذ بدایات 
الحرب عمى اإلرىاب أسيـ في البحث عف فئات جدیدة لبلستفادة منيا، عمى 
رأسيا األطفاؿ كالنساء، كحتى المختمكف عقمیا، كما كاف یحدث في تفجیرات 

نفذیيا أشخاص ال السیارات المفخخة في العراؽ، التي اكتشؼ الحقا أف م
 یممككف قرارىـ بسبب إصابتيـ باألمراض العقمیة.

الجانب االقتصادل لو دكر في االستفادة مف فئة األطفاؿ، فأجر كمصاریؼ 
الشباب الصغار أقؿ بكثیر مف األكبر سنا، كما أف انضباطيـ كحماستيـ 

ادة یمكف استغبلليا في إقناعيـ بالعممیات االنتحاریة التي عادة ما یجد ق
 التنظیـ صعكبة في إیجاد أجساد مفخخة تـ التأثیر عمى عقكليا.

ظاىرة تجنید األطفاؿ في الصراعات المسمحة قد تحمؿ مؤامرة كتكاطؤا مف 
العائمة التي ینتمى إلیيا الطفؿ، كذلؾ تبعا لؤلكضاع االقتصادیة كالمعیشیة 

عمؿ ألطفاليـ، المتردیة، التي تدفع بالعائبلت الفقیرة لمعمؿ عمى ضماف فرص 
حتى كلك كاف ذلؾ في سف مبكرة، أك تطمب أف یحممكا السبلح، ىذا فضبل 

 عف انخراط بعضيـ ضمف جماعات دینیة مسمحة دكف عمـ األسرة.
قاـ تنظیـ داعش بتغییر مناىج الدراسة كحذؼ عدد مف المكاد كالتركیز عمى 

نشاء ما یسمى بػ مؽ أجیاؿ جدیدة بيدؼ خ« دیكاف التعمیـ»التعمیـ الدیني، كا 
كصاعدة مف المتطرفیف عف قناعة كفحص، كلیس مجرد خكؼ مف سمطة 
اإلرىابییف كسطكتيـ، كبعد ساعات الدراسة النظریة في أكؿ النيار، یتـ التفرغ 
لمجانب العممى الذم تكلیو جماعات العنؼ كاإلرىاب أكلكیة كبیرة، حیث 

یب العسكرم تخضع مجمكعات كبیرة مف األطفاؿ إلى حصص مف التدر 
الشاؽ، كؿ بحسب تصنیفو كسنو كاليدؼ مف تجنیده، كبالطبع یتـ تكثیؽ ىذه 
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التدریبات الصباحیة، كأخذ الصكر مع األطفاؿ كىـ یحممكف أسمحة ثقیمة ترىؽ 
 أكتافيـ التي أرىقيا العنؼ كالخراب.

بمختمؼ « داعش»ألؼ مدرسة تابعة لتنظیمات القاعدة ك ُِىناؾ أكثر مف 
سكریا، كىك ما یعنى أف األجیاؿ الجدیدة مف األطفاؿ السكرییف  فركعيا في

یعیشكف حالة مسخ لميكٌیة كغسؿ لمدماغ بأفكار عنفیة ستجعمنا أماـ المئات 
 كاآلالؼ مف أنصار التكفیر كالتفجیر.

ألغى تنظیـ داعش المناىج الدراسیة كالمكاد التالیة بشكؿ نيائى )التربیة الفنیة 
ة الكطنیة، دراسات اجتماعیة، التاریخ، التربیة الفنیة المكسیقیة، التربی

التشكیمیة، الریاضة، قضایا فمسفیة كاجتماعیة كنفسیة، التربیة الدینیة 
، عمى أف تضاؼ مكاد تعكیضیة ليا، «اإلسبلمیة، التربیة الدینیة المسیحیة

 «.المناىج الشرعیة»كاىتـ التنظیـ بما كصفو بػ
أینما « الجميكریة»ء في أحد بنكده: تشطب جممة قرار آخر أصدره التنظیـ جا

متبعة مف « كزارة التربیة»، تشطب تسمیة «الدكلة اإلسبلمیة»كجدت كتستبدؿ بػ
، تطمس جمیع الصكر التي ال «كزارة التربیة كالتعمیـ»كتستبدؿ بػ« الدكلة»قبؿ 

 كیحذؼ النشید الكطنى لمدكلة أینما كجد.« الشریعة اإلسبلمیة»تتكافؽ مع 
مدتيا أسبكع « إلزامیة»أصدر دیكاف التعمیـ في داعش إعبلننا عف دكرة شرعیة 

ناثنا، في مكانیف منفصمیف لكؿ فئة،  لكافة مدیركف كمعممى المدارس ذككرنا كا 
 حددىما اإلعبلف، كركز تنظیـ داعش عمى فرض سیاستو عمى التعمیـ.

أسماء أخرل لئلناث، مع تغییر  ُِمدرسة لمذككر ك ُِكأعمف تخصیص 
، كیتزامف مع دكرات «تاریخیة إسبلمیة»جمیع المدارس كتحكیميا إلى أسماء 

«. شرعیي المدرسیف»مكثفة نظميا عناصر مف داعش أك مف یسمیيـ التنظیـ 
كیحاكؿ التنظیـ مف خبلؿ تمؾ الدكرات تطبیؽ سیاساتو المتطرفة في مجاؿ 

 كعقیدتو.التعمیـ، كیعٌد التنظیـ مناىج جدیدة تتكافؽ مع رؤیتو 



  عدد الثامنـــــال  ... جملة علمية حمكمة فصلية  ات تنموية ...ـــاشراق

280 
 

                                                                                                                                       

 ُِسنكات إلى  ٖفئات، األكلى تبدأ مف عمر  ّیقسـ التنظیـ األطفاؿ إلى 
 ُٓسنة، أما الثالثة فتبدأ مف عمر  ُْسنة إلى  ُّسنة، كالثانیة تبدأ مف 

سنة، كیتـ إعداد األطفاؿ فیيا لیككنكا مف ككادر التنظیـ، كیستعمميـ  ُٔإلى 
كریة كاالنتحاریة، ككاف أحد منفذل في الحراسة كالدكریات كحتى العممیات العس

عممیة انتحاریة بمنطقة عیف عیسى طفؿ ال یتجاكز ثبلثة عشر عامنا، كآخر 
 نفذ عممیة انتحاریة بمطار الطبقة العسكرم عمره قرابة اثنى عشر عامنا.

سعیو إلى تدمیر المجتمعات حیث ینشر فكره « داعش»كاصؿ تنظیـ 
كتیبا »متنظیـ عمى شبكات اإلنترنت المتطرؼ، حیث نشر ناشطكف تابعكف ل

یشرح لؤلميات كیفیة تنشئة أطفاليف عمى الفكر الداعشي، كجاء في « إرشادیا
دعكة لؤلميات «.. »دكر األخت في الجياد»الكتیب الداعشى تحت عنكاف 

لعرض المكاقع الجيادیة عمى األطفاؿ كقراءة قصص عف الجياد عندما 
، كتشجیعيـ عمى مما رسة ألعاب ریاضیة، مثؿ الرمایة، مف أجؿ یخمدكف لمنـك

 «.تحسیف قدرتيـ عمى التصكیب
األخرل التي تضمنيا الكتیب « الداعشیة»كفى ذات السیاؽ اشتممت النصائح 

تشجیع األطفاؿ عمى المعب بالمسدسات المعبة، كتحكیؿ التدریب إلى »عمى 
رقص المتعة ال تعنى ممارسة ال»، مشددةن عمى أف «متعة كمرح لمصغار

، كمنع الكتیب األطفاؿ الصغار «كالمكسیقى، مثمما تصكرىا برامج األطفاؿ
یعٌمـ »ألنو، بحسب قكلو « مف مشاىدة التمفاز كبرامج الكرتكف بشكؿ كامؿ»

 «.في أغمب الكقت المجكف كالفكضى كممارسة العنؼ العشكائى
طفؿ سكرل خدعو )داعش( كقاـ بتجنیده لصالحو فرد ليـ الصفعة، حیف 

ى أسید برىك مع مجندیو في رحمة استغرقت أسابیع، مف بمدتو منبج شماؿ مض
ا ناسفنا بإرادتو لیتـ كضعو  حمب إلى المكصؿ كصكالن إلى بغداد، مرتدینا حزامن
أماـ مسجد شیعي، غیر أنو اتجو فكر نزكلو مف السیارة إلى رجاؿ األمف كسمـ 

لیة، دكف عمـ أىمو نفسو، فقد تـ تجنیده عمى ید داعش لیقكـ بأعماؿ قتا
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كمكافقتيـ، كسرد أسید في لقاءات تمیفزیكنیة أنو لـ یكف ینكل في أم لحظة مف 
 المحظات تنفیذ أكامر مجندیو حتى لك تسبب ذلؾ بمقتمو.

رغـ أف جمیع التحمیبلت العسكریة كالسیاسیة تشیر إلى أف إنياء احتبلؿ 
الذم سیتركو ىذا داعش لمدف عراقیة سیحدث في زمف قریب، إال أف األثر 
 «.أطفاؿ داعش»التنظیـ في المنطقة كالعالـ سیستمر فترة طكیمة مف خبلؿ 

، «أبكمكسى»یقكؿ أحد قیادیى داعش في مدینة الرقة في سكریا كالمكنى باسـ 
بالنسبة إلینا »مف خبلؿ فیدیك لو، كىك المسئكؿ عف اإلشراؼ عمى األطفاؿ: 

الخبلفة.. كىك الذم سیحارب  نؤمف أف ىذا الجیؿ مف األطفاؿ ىك جیؿ
المرتدیف كالكفار، كىؤالء األطفاؿ كميـ زرعت فیيـ العقیدة الصحیحة، ككميـ 

، كیصؼ أبكمكسى، كىك «یحبكف أف یقاتمكا في سبیؿ بناء دكلة اإلسبلـ
سنة یخضع  ُٓتحت »سعكدل الجنسیة، عممیة تجنید األطفاؿ بالقكؿ 

الدیف.. ثـ ینضـ إلى معسكر عسكرم لمعسكر شرعى یتعمـ فیو العقیدة كأمكر 
 «.ُٓبعد الػ

كیحرص أعضاء التنظیـ في الفترة األخیرة عمى اصطحاب أطفاليـ لمشاىدة 
 عممیات قطع الرءكس كحثيـ عمى حمؿ الرءكس كالتقاط صكر معيا.
، «داعش»انتفضت منظمات كىیئات األطفاؿ لرفض ما یقـك بو تنظیـ 

، رفضيا التاـ ألعماؿ «الیكنسیؼ»لمطفكلة فأعمنت منظمة األمـ المتحدة 
التنظیـ اإلرىابى كحذرت مف استغبللو لؤلطفاؿ، كدعا الممثؿ الخاص لممنظمة 
لمعمؿ بشكؿ طارئ لمقضاء عمى االنتياكات الجسیمة لحقكؽ األطفاؿ، بما 
فیيا تجنیدىـ كاستخداميـ في النزاعات المسمحة، كضماف التزاـ أطراؼ النزاع 

خضاع أطفاؿ بسف ببنكد القان سنة  ُِكف الدكلى. كأدانت تجنید داعش كا 
لمتدریب العسكرم، كاستخداميـ كمخبریف، كحراس لنقاط التفتیش كالمكاقع 
اإلستراتیجیة. كما یتـ استخداميـ أحیانا كانتحارییف كمنفذیف لعممیات اإلعداـ. 

حيـ كأكدت الیكنیسؼ أنيا تعمؿ مع شركائيا عمى دعـ األطفاؿ بمجرد تسری
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مف المجمكعات المسمحة، كتتضمف نشاطات الدعـ التي تقدميا المنظمة لـ 
شمؿ األسر، كتكفیر الرعایة الصحیة، كتكفیر الضركریات، كالدعـ النفسي، 

 إضافة إلى إتاحة الكصكؿ لمتعمیـ كبرامج التدریب.
في سیاؽ متصؿ، قاؿ المرصد العربى لمتطرؼ كاإلرىاب إف العصابات 

تتكانى عف استغبلؿ األطفاؿ كالنساء بؿ كارتداء النقاب النسائى اإلرىابیة لـ 
لمتنكر كاليركب حیننا أك لتمریر األسمحة كالمتفجرات حیننا آخر، كأنيـ یقكمكف 

قامة معسكرات تدریب ليـ، كىذا أمر  ُِإلى  ٖبتجنید أطفاؿ بعمر  سنة كا 
 جدید عمى الشرؽ األكسط.

ف مف خطكرة ممارسات التنظیـ عمى جیؿ كحذرت المجنة السكریة لحقكؽ اإلنسا
كامؿ مف األطفاؿ في سكریا، مؤكدةن أف االنتياكات تتراكح بیف إخضاع 
األطفاؿ لبرامج تعمیمیة خاصة لغرس فكر التنظیـ في عقكؿ األطفاؿ، 
كتجنیدىـ لمقتاؿ، إضافة إلى حاالت اإلعداـ كالصمب بحؽ عدد مف األطفاؿ 

 كالقٌصر بتيـ مختمفة.
تقریر المجنة السكریة لحقكؽ اإلنساف عدد األطفاؿ كالفتیاف دكف  كما أكد

یقكمكف في معظميـ »، ََٖالثامنة عشرة في صفكؼ مقاتمى داعش بنحك 
بأعماؿ غیر قتالیة، حیث یشارؾ ىؤالء في خدمات الدعـ المكجستى لمقاتمى 
صبلح كتنظیؼ العتاد كاآللیات عداد الطعاـ، كا  ، داعش، مثؿ نقؿ الذخیرة، كا 

 «.فیما یشارؾ آخركف في أعماؿ الحراسة كالدكریات كالحكاجز
سنة لمعمؿ بكصفيـ جنكدا أمر محظكر  ُٓتجنید كاستخداـ األطفاؿ دكف 

بمكجب القانكف الدكلى اإلنسانى كطبقنا لممعاىدات كاألعراؼ، كما یجرل 
تعریفو بكصفو جریمة حرب مف جانب المحكمة الجنائیة الدكلیة. كفضبل عف 

سنة بكصفيا الحد القانكنى األدنى  ُٖیيعًمف قانكف حقكؽ اإلنساف سف ذلؾ 
لمعمر بالنسبة لمتجنید كالستخداـ األطفاؿ في األعماؿ الحربیة، كتضاؼ 

قائمة »أطراؼ النزاع التي تجنِّد كتستخًدـ األطفاؿ بكاسطة األمیف العاـ في 
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یة إف تجنید أطفاؿ التي یصدرىا سنكیا، كتقكؿ المحكمة الجنائیة الدكل« العار
 سنة أك استخداميـ لممشاركة في عممیات قتالیة یعد جریمة حرب. ُٓدكف 

حذر تقریر جدید لمرصد التكفیر التابع لدار اإلفتاء المصریة مف خطكرة تجنید 
األطفاؿ مف قبؿ الجماعات اإلرىابیة كخاصة تنظیـ الدكلة اإلسبلمیة 

جیؿ كامؿ یحمؿ الفكر المغمكط كتنظیـ القاعدة، مما یيدد بكجكد « داعش»
رىابییف، معزیا ذلؾ إلى أف ىذه  لسماحة الدیف اإلسبلمي، كیيخرج قتمة كا 
الجماعات تبحث عف االستمراریة لعقكد طكیمة, كأكضح التقریر أف ىذه 
التنظیمات قد حكلت قضیة تجنید األطفاؿ إلى قضیة إستراتیجیة لتركیض جیؿ 

كاإلرىابیة لضماف دیمكمتيا لسنكات كربما  قادـ یحمؿ أیدیكلكجیتو المتطرفة
 لعقكد قادمة، حیث تبذؿ التنظیمات الجيكد المضنیة في سبیؿ ذلؾ.

كأشار التقریر إلى أف بعض التنظیمات اإلرىابیة تستخدـ األطفاؿ المعاقیف 
ذىنینا كانتحارییف ككدركع بشریة، كما أكد تقریر لؤلمـ المتحدة صدر مؤخرنا أف 

تنظیمات التكفیریة یقكمكف ببیع األطفاؿ المختطفیف، خاصة بعض متشددل ال
المنتمیف لؤلقمیات، كما یستخدمكنيـ في االستعباد الجنسى كیقتمكف آخریف، إما 
عف طریؽ الصمب أك الدفف عمى قید الحیاة.كذكر أف اإلسبلـ اىتـ بالطفؿ 

حكاـ تكفؿ اىتمامنا كبیرنا، فقد أقرت الشریعة اإلسبلمیة جممة مف المبادئ كاأل
بيا صكف األطفاؿ كحمایتيـ أثناء الحركب كالنزاعات المسمحة, كذكر التقریر 
مجمكعة مف ىذه المبادئ كالقیـ، أىميا أف اإلسبلـ نيى عف قتؿ األطفاؿ في 
الحركب، حیث أجمع الفقياء عمى تحریـ قتؿ األطفاؿ أثناء النزاعات المسمحة 

ا عف  -ا عمیو كسمـ  صمى -كعدـ التعرض ليـ، كقد نيى النبي  نيینا صریحن
قتؿ النساء كالصبیاف في الحركب، حیث قاؿ النبى، صمى ا عمیو كسمـ: 

ما باؿ أقكاـ بمغ بيـ القتؿ إلى أف قتمكا الذریة؟ أال ال تقتمكا ذریة، أال ال تقتمكا »
، قیؿ: یا رسكؿ ا، أك لیس ىـ أكالد المشركیف؟ قاؿ: أكلیس خیاركـ «ذریة
 «.د المشركیفأكال
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كمف أىـ ىذه المبادئ التي أقرىا اإلسبلـ حمایة لؤلطفاؿ أثناء الحركب 
كالنزاعات المسمحة منع األطفاؿ مف االلتحاؽ بالجیش كخكض غمار 

 الحركب، ألف الطفؿ ضعیؼ البنیة ال یقدر عمى تحمؿ كیبلت الحركب.
تعریؼ  مف كسائؿ االتصاؿ ، لذا ستعرض الباحثتاف في المبحث أالكؿ  

أالرىاب النفسي بمفيكمة العاـ كالخاص كفي المبحث الثاني  أىداؼ أالرىاب 
النفسي كالمبحث الثالث  خصائص االرىاب النفسي كالمبحث الرابع  كسائؿ 
أالرىاب النفسي ك المبحث الخامس  كجيات نظر نفسیة في تفسیر أالرىاب 

لمبحث السابع طرؽ النفسي كالمبحث السادس  مخاطر أالرىاب النفسي كفي ا
 مكافحة أالرىاب النفسي في كسائؿ أالتصاؿ الرقمیة .

 المبحث الثالث 
 أىداؼ أالرىاب النفسي في كسائؿ االتصاؿ  الرقمية:

أف مف ضمف أىداؼ داعش كأبرزىا أثران كخطكرة ىك أستخداـ داعش    
ؿ لشبكات أالنترنیت كمكاقع التكاصؿ االجتماعي ،ىك ذك ابعاد نفسیة مف أج

تصكیر قكة كىمیة ، أذ تنشر الفدیكىات الصادمة المثیرة لمرعب عند مشاىدتيا 
، فیما تعزز مشاىد الفتكحات كالغنائـ كىي الصكرة المطمكب تعمیميا ،كىذا 
دلیؿ عمى ضعؼ الحصانة العممیة كقمة البصیرة كضعؼ الكعي لدل الشباب 

كنشر الفكر الضاؿ  كىذا ما یؤدم الى  أستقطابيـ كتجنیدىـ الماكف القتاؿ
بینيـ ، كأیضان مف ضمف أىداؼ أالرىاب ىك نشر الخكؼ كالرعب بیف 
أالشخاص كالدكؿ كالشعكب كأالخبلؿ بالنظاـ العاـ كتعریض سبلمة المجتمع 
كأمنو لمخطر كالحاؽ الضرر بالبنى المعمكماتیة اك بأالمكاؿ كالمنشآت  

نتباة كأثارة الرام العاـ كجمع كأالنتقاـ مف الخصـك كالدعایة كأالعبلف كجذب أال
كاثارة خكؼ الرأم العاـ كتؤلبو ضد السمطات  أالمكاؿ كاالستیبلء عمیيا .

المحمیة بحجة عجزىا عف حمایة أمنو ، یعمد االرىابیكف الى التسمح بكسائؿ 
االعبلـ المختمفة لتسكیؽ اغراضيـ كغایاتيـ كتكظیفيا في تضمیؿ االجيزة 
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 رة عمى الرأم العاـ عف طریؽ نشر اخبار العممیاتاألمنیة كاكتساب السیط
 (    ّْ: ََُِأالرىابیة كتكلیفيا بشكؿ مكثؽ مزیؼ .)  أكلیفر ،

 المبحث الرابع  
 خصائص أالرىاب النفسي في كسائؿ أالتصاؿ الرقمية :

یتمیز أالرىاب النفسي في كسائؿ أالتصاؿ الرقمیة بعدد مف الخصائص    
يا عف بقیة أنكاع أالرىاب كبلرىاب العادم ، اذ یمكف كالسمات التي تختمؼ فی

 أف نكجز  أىـ الخصائص كالسمات فیما یأتي : 
أالرىاب النفسي في كسائؿ أالتصاؿ الرقمیة ال یحتاج في ارتكابو العنؼ -ُ

كالقكة  بؿ یتطمب كجكد حاسكب متصؿ أك أم جياز ذكي متصؿ بالشبكة 
 زمة .المعمكماتیة كمزكد ببعض البرامج البل

یتسـ ىذا االرىاب بككنو جریمة أرىابیة متعددة الحدكد كعابرة لمدكؿ -ِ
 كالقارات كغیر خاضعة لنطاؽ أقمیمي محدكد . .

صعكبة أستكشاؼ جرائـ ىذا أالرىاب ، بسسب نقص الخبرة لدل بعض -ّ
 أالجيزة أالمنیة كالقضائیة في التعامؿ مع مثؿ ىذا النكع مف أالرىاب . 

التكرط في مثؿ ىذا النكع مف أالرىاب نظران لسرعة غیاب  صعكبة أثبات-ْ
 الدلیؿ الرقمي كسيكلة أتبلفو كتدمیره . 

یتسـ ىذا النكع مف أالرىاب عمى أنو یجرم عادة بتعاكف أكثر مف شخص -ٓ
 عمى أرتكابة .

أف مرتكبي أالرىاب النفسي في كسائؿ أالتصاؿ الرقمیة یككف في العادة -ٔ
مجاؿ تقنیة المعمكمات ، أك عمى أالقؿ شخص لدیة  مف ذكم أالختصاص في

 ( . ْٓ:  ََِٖالقدرة كالمعرفو كالخبرة في ىذا المجاؿ . )  الحیاني ، 
 المبحث الخامس 

 :كسائؿ أالرىاب النفسي في كسائؿ االتصاؿ الرقمية
 مخاطر أالرىاب النفسي في كسائؿ أالتصاؿ الرقمية : 



  عدد الثامنـــــال  ... جملة علمية حمكمة فصلية  ات تنموية ...ـــاشراق

286 
 

                                                                                                                                       

ى عدة كسائؿ في سبیؿ تحقیؽ أىدافيا اف التنظیمات أالرىابیة تعمد ال  
أالرىابیة المتمثمة في  أستقطاب كتجنید أالفراد كأستدراجيـ لبلنتماء الى ىذه 
التنظیمات ، أذ أف أكثر أنكاع أالرىاب شیكعان تتمثؿ بأستخداـ الجماعات 
أالرىابیة لمبرید االلكتركني ككسائؿ أالتصاؿ أالجتماعیة ، كالفیس كالتكیتر 

ففي ظؿ تزاید عدد المشتركیف في مكاقع التكاصؿ  اـ  ..... ألخكأالنسغر 
االجتماعي، یفضؿ أغمب الشباب الػ "فیس بكؾ" عمى غیره مف الشبكات، 
لسيكلة التعامؿ مع ادكات المكقع كازدیاد عدد المشتركیف كتكفر خاصیة 

ممیار مستخدـ یدخمكف  ُ.ُالى أف ” فیس بكؾ“الدردشة، كتشیر إحصائیات 
عمى المكقع، ككصؿ عدد مستخدمیو مف العراقییف إلى أكثر مف ممیكني  شيریان 

 ، كىك رقـ كبیر مقارنة بدكؿ أخرل.َُِّمشترؾ خبلؿ العاـ 
كتنافس شركات عالمیة في مكاقع الشبكة العنكبكتیة مثؿ فیس بكؾ كتكیتر 
كانستغراـ كغیرىا مف الشبكات االجتماعیة، تتیح أدكات لمتكاصؿ االجتماعي 

مستخدمي اإلنترنت بمزایا مختمفة كمتنكعة، كاف "العراقییف یستخدمكف  بیف
مكقع التكاصؿ االجتماعي )فیسبكؾ( بصكرة اكبر مف )تكیتر( ألف فیس بكؾ 
اقدـ، كمف السيكلة التعامؿ مع ادكاتو مقارنة بتكیتر"، مبینة اف "اعداد 

اسعة داخؿ العراؽ العراقییف بتزاید مستمر في ىذا المكقع الذم بدأ یأخذ شيرة ك 
أالمر الذم یؤدم الى متابعة أالشاعات أالرىابیة بكؿ سيكلة    كخارجو".

مكقع الفیس بكؾ مف خبلؿ مؤسسو الیـك   أعمف مكقعكالتاثیر عمیيـ . فقد  
عف اف عدد مستخدمي كصؿ إلى ممیار مستخدـ ، كقاـ مارؾ زككربیرغ بنشر 

 بعض الحقائؽ عف الشبكة ك ىي
 ََِٗ  أكثر مف ترلیكف ضغطو عمى زر اإلعجاب منذ فبرایر -ُ 
  ممیار اتصاؿ بیف األصدقاء َُْأكثر مف 
  ممیار صكرة مرفكعة في المكقع عمما بأف ىذا العدد ال  ُِٗأكثر مف

 ممیار صكرة ِٓٔیشمؿ الصكر المحذكفو كلك شمميا ألصبح العدد 
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  تحدید مكاف  ممیار تحدیث تـ نشره في المكقع تـ فیو ُٕأكثر مف
 المستخدـ فیو

  ك تـ تشغیميا اكثر   ممیكف اغنیة تـ تشغیميا في المكقع ِٔأكثر مف
 ممیار مرة ِِمف 

  سنة ِِمتكسط عمر المستخدـ ىك 
  ممیكف مستخدـ لمفیس بكؾ عف طریؽ اليكاتؼ ََٔأكثر مف 

، الشبكة  ىذه األرقاـ الفمكیة لمفیس بكؾ تدؿ عمى النجاح الكبیر كالساحؽ ليذه
لذا مف السيكلة أستغبلؿ الشبكات أالرىابیة  في نشر أىدافيا كثقافتيا كتجنید 
أعضائيا ، بأالضافة الى انشاء مكاقع خاصة بيذه الجماعات عمى أالنترنیت 
الى جانب نشاطات أخرل ليذه التنظیمات المتمثؿ في مجاؿ تدمیر المكاقع 

ه التنظیمات . )ىكفماس أاللكتركنیة الرسمیة كغیر الرسمیة خدمة الىداؼ ىذ
،ََِٓ  :ّْ  ) 
 

 مخاطر أالرىاب النفسي في كسائؿ أالتصاؿ الرقمیة .
أف التطكر التقني كالثكرة التكنمكجیة اليائمة كظيكر الحكاسیب آاللیة     

كمارافقتيا مف كسائؿ اتصاؿ أخرل المتمثمة بأالجيزة الصغیرة كالمحمكلة قد 
الـ أذ أصبح أالعتماد عمى كسائؿ تقنیة أدل الى تغییر شكؿ الحیاة في الع

المعمكمات الحدیثة یزداد یكمان بعد یكـ في شتى جكانب الحیاة االجتماعیة 
 كأالقتصادیة كالسیاسیة .

أف خطر أالرىاب االلكتركني كبثو لبلفكار المدمرة یكمف في سيكلة    
كبث  أاستخداـ ىذا السبلح مع شدة أثرة ، فیقكـ مستخدمو بعممة أالرىابي

سمكـ أفكارة كىك في منزلة أك مكتبة أك مقيى أك في الشارع  ....... ألخ ، 
كلذا فاف أالرىاب في خطرة ال یعرؼ الحدكد كال یمیز بیف شخص كآخر كبیف 
مؤسسة كأخرل ، كال تقؼ خطكرة أالرىاب عند ىذا الحد ، بؿ انو عمؿ عنیؼ 
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تأثیر عمى مكاقؼ یيدد االستقرار النفسي لمحیاة ، فيك سمكؾ منظـ لم
المستيدؼ كتغییر سمككة بما ینسجـ مع أىداؼ أالرىاب ، أذ یعبر أالرىاب 
في اغمب أالحیاف عف أفكار ذاتیة عاطفیة لمشخص المنفذ لبلرىاب  كلیس 
الى دلیؿ منطقي أك برىاف ، ككاف أكؿ مف استخدـ أالرىاب أاللكتركني حتى 

تطرؼ تنكـ میتزقر ( قبؿ أف تظير الشبكة العنكبكتیة بسنكات الم
Tommetzger   احد اشير المتطرفیف االمریكییف كمؤسس مجمكعة المقاكمة

أذ كاف أكؿ مف أسس برید  Aryan Reistance  whiteاالربانیة البیضاء 
، أما العالـ  ُٖٓٗالكتركني لمتكاصؿ مع أتباعة المتطرفیف كبث افكارة عاـ 

ة العنكبكتیة مف قبؿ أالرىاب ، أالسبلمي فمـ یكف بمحصف عف استغبلؿ الشبك
فقد أسيـ أالنترنیت في بسط نفكذ التطرؼ الفكرم لمختمؼ التیارات مف خبلؿ 
المكاقع كالمنتدیات التي تدیرىا تمؾ الجماعات كالتي تقدـ أفكارىا المدمرة كفؽ 
أسمكب نفسي جاذب كخطاب مقنع مستغمیف بذلؾ الظركؼ الصعبة في كثیر 

 ( . ْٓ:  َُِِعربي كأالسبلمي .)أسماعیؿ  ، مف مجتمعات العالـ ال
 المبحث السادس

 كجيات نظر نفسية في تفسير أالرىاب النفسي 
  Psychonalytic Theoryنظریة التحمیؿ النفسي  : -ُ
أف العدكاف ىك السمكؾ المعبرعف  َُّٗیرل مؤسس ىذه النظریة فركید    

كأف العدكاف یستثار لدیيـ  غریزة المكت ، أم أف العدكاف فطرم لدل أالفراد ،
 ََُِأنما ىك نزكع فطرم غریزم منحدر مف الطبیعة البشریة ) حسف ،

( فيك یعبر عف القمؽ كالتكتر الذم یشعر بو الفرد كىناؾ غریزة ثانیة  ّْٔ:
تيدؼ الى الكحدة كالمحافظة كىي غریزة الحیاة بمعنى أف ىناؾ غریزتیف ىما 

یاة كالمكت كتمثؿ ىاتاف غرائز الجنس )ایركس ( كثناتكس أم غریزتي الح
كالعدكاف كىي بيذا تمثؿ المیكؿ البایكلكجیة لدل الكائف الحي ) أسماعیؿ ف 

ُِٖٗ :َٓ . ) 
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كبما أف فركید یرل أف العدكاف خاصیة غریزیة عند أالنساف ، لذا ال یمكف    
بیعیة أیقاؼ مثؿ ىذه الدكافع العدكانیة مف النمك . أف أالرىاب ىك الصیغة الط

التي یتخذىا السمكؾ العدكاني ما لـ یتـ اعاقتو مف قبؿ القكل الكامنو الضابطو 
التي یتعمما أالنساف منذ الصغر مف اسرتو عف طریؽ التنشئة االجتماعیة ) 

Baron ,1977;53 .) 
  Ethlogical Theoryالنظریة االیثكلكجیة :-ِ

أذ یؤكد لكرنز أف طاقة العدكاف تنبع مف غریزة المقاتمة كىي تتكلد تمقائیان      
داخؿ الكائف بصكرة مستمرة كبمعدؿ ثابت كتتراكـ بشكؿ منظـ مع مركر الزمف 
كىك بيذا یتفؽ مع رأم فركید بأف سمكؾ العدكاف یتكقؼ عمى درجة تراكـ 

عدكاف المثیرة لمعدكاف في الطاقة العدكانیة مف جية كلكجكد درجة فاعمیة ال
 ( . crook,1973;33البیئة المباشرة مف جية أخرل ) 

 النظریة السمككیة :-ّ
یرل بافمكؼ كسكنر أصحاب النظریة السمككیة أف العدكاف ىك سمكؾ       

متعمـ مثؿ ام سمكؾ اجتماعي اخر یتـ اكتسابة بطرؽ مختمفة كمتنكعو ، 
كیأتي ىذا التعمـ عف طریؽ التقمید أم تقمید االبناء البائيـ أك أف ىؤالء االبناء 

لتيـ ، أم تتسـ قد تعرضكا الى أسالیب  تنشئة اجتماعیة خاطئة في طفك 
بالعنؼ كالتأنیب المتكرر أك نتیجة تعمـ عادات سیئة كمنحرفة ،كما تؤكد ىذه 
النظریة عمى أف العدكاف أالجتماعي ىك أحد متغیرات الشخصیة )  

Rotter,1954;154 كعمیة فأف أالرىاب كفقان ليذا المنظكر یفسر عمى ، )
یة بحسب قكانیف التعمـ أساس أنو سمكؾ متعمـ یمكف التنبؤ بو كالسیطرة عم

كالتعزیز كأالنطفاء ، كىك لیس غربزة فطریة ،بؿ ىك سمكؾ متعمـ عف طریؽ 
 ( .  ٓٔ: ََِٗالبیئة أالجتماعیة )السماؾ،

  Social Learning Theoryنظریة التعمـ أالجتماعي :-
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تشیر ىذه النظریة الى أف أالرىاب ىك صكرة خاصة مف صكر السمكؾ    
تـ یتـ أكتسابو كالحفاظ عمیة كىذا ما اكدة أصحاب ىذه أالجتماعي ، أذ ی

النظریة كىك باندكرا ككالترز ككفقان  ألراء ىكالء المنظریف ، فأف التحمیؿ الشامؿ 
 لسمكؾ أالرىاب یتطمب أالنتباه الى ثبلث قضایا رئیسة ىي .

 الطریقة التي یتـ أكتساب ىذا السمكؾ .-ُ
 العكامؿ التي تحفز عمى قیامو .-ِ
 الظركؼ التي تساند أداء ىذا السمكؾ .-ّ
كیتـ الكشؼ عف سمكؾ أالرىاب مف عدة عكامؿ مثؿ أالستثارة المباشرة مع   

أالخریف أك التعرض لنماذج عدكانیة أك التعرض لضغكط بیئیة مثؿ أرتفاع 
درجات الحرارة كأالزدحاـ كالضكضاء ، كمع أف معظـ المنظریف قد أصركا 

المسؤؿ عف سمكؾ   Angry aggressionالغاضب  عمى ما یسمى بالعدكاف
أالرىاب الذم یثاب عمیة مف خبلؿ الحاؽ االذل بالضحیة أما باندكرا ككالترز 
، فأنيـ یضیفكف العدكاف أالدائي ، أذ یيتمكف بالعدكاف المتعمـ الذم یستيدؼ 
تحقیؽ غایة معینة  فأحد االسالیب التي مف خبلليا یكتسب الفرد أستجابات 

نیة ىي مف خبلؿ الخبرات یتـ أالثابة عمیيا بشكؿ مباشر كیتفؽ ذلؾ مع عدكا
مبادئ التعمـ أالدائي ، أذ أف سمكؾ االرىاب الذم یأتي بعده تدعیـ أیجابي 

 Brewet ,1968 ;98سكؼ یعمؿ عمى تعزیز المیؿ لممارسة ىذا السمكؾ .
 مناقشة النظریات :

د اكد فركید بأف العدكاف ىك غریزة مف خبلؿ تناكؿ النظریات أالنفة الذكر فق   
فطریة لدل أالنساف ، كىي غریزة المكت التي تنمك مع االنساف ،غرزة الدمار 
، كما أشارت النظریة  أالیثكلكجیة بأف السمكؾ العدكاني ىك تمقائي أم مف 
تراكـ الطاقة كغریزة المقاتمة ، كالتي ىي حاجة مف حاجات البقاء ف فیما 

سمككیة ، بأف السمكؾ العدكاني ىك سمكؾ متعمـ كمكتسب مف أشارت النظریة ال
البیئة كأف البیئو ىي التي تتحكـ بسمكؾ أالنساف ، أال أف نظریة التعمـ ركزت 
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عمى بأف السمكؾ أالنساني ىك سمكؾ ناتج مف المبلحظة كالتقمید كمف محاكاة 
كاني أالنمكذج الذم یقمدة . كمف خبلؿ ما تقدـ نستنتج بأف السمكؾ العد

المتمثؿ بأالرىاب النفسي ، ما ىك أال صفو كامنيفي النفس البشریة ، كأف 
أالنساف ىك خیر كشر ،بأالضافة الى تحكـ عكامؿ التنشئة أالجتماعیة 
كخبرات الطفكلة التي قد تككف قاسیة أك الحرماف مف العطؼ كالحناف ، كتدخؿ 

تككف ذات طابع خالي مف العكامؿ البیئیة االجتماعیة التي یعیشيا أالنساف قد 
الحضارة كالثقافة ، ككذلؾ أستعداد الفرد لمقیاـ بمثؿ ىذه االفعاؿ ، مضیفان الى 
ذلؾ محاكلة أثبات ليكیتو لسد النقص الحاصؿ في شخصیتة كممئ الفراغ بنكع 
 مف المغامرة لتحقیؽ الذات أماـ نفسو كأشباع شئ مف الغركر الذم یعانیة .   

 
 
 

 المبحث السابع 
 طرؽ مكافحة أالرىاب النفسي في كسائؿ أالتصاؿ الرقمية .

ىنالؾ عدة كسائؿ كقائیة یمكف مف خبلليا مكافحة ىذا النكع مف أالرىاب     
 عمى الرغـ مف صعكبة أثباتة كالتحقیؽ فیو كفیما یمي أبرز ىذه أالسالیب .

رىاب لذا أف أالعبلـ یمعب دكران ىامان كمحكریان في مكافحة ىذا النكع مف أال-ُ
عمى أالعبلـ أف یركز عمى الجكانب أالنسانیة التي تيـ المكاطنیف كأالفراد في 

 الدكؿ .
التركیز عمى جرائـ ىذه التنظیمات كنشرىا عبر مكاقع التكاصؿ أالجتماعي -ِ

 لفضح ىذه التنظیمات كأسالیبيا التي تبث الكراىیة كالعنؼ .
أجيزة أالمف العربیة لمكاجية ىذا أیجاد منظكمة تعاكف بیف كسائؿ أالعبلـ ك -ّ

 أالرىاب .
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عدـ نشر التيدیدات الصادرة مف الجماعات أالرىابیة مف خبلؿ شبكة   -ْ
أالنترنیت نظران لما یتركة  ذلؾ مف آثار سمبیة في نفكس أالفراد كما یتركو 

 أیضان مف خكؼ قد یؤدم الى تبني أفكارىـ كأالنخراط في صفكفيـ .
ة في مكافحة ىذا أالرىاب كالتصدم لو ، بشكؿ یعطي أبراز دكر أالجيز -ٓ

 الثقة لمجميكر في قدرة أالجيزة أالمنیة في حمایتة .
تعزیز دكر المكاطف في التصدم لبلرىاب كخمؽ الشعكر لدیو بأف ىذا -ٔ

 الدكر ال یقؿ أىمیة عف دكر باقي أجيزة الدكلة .
ة كالتركیز عمى التحصیف النفسي لمفرد مف خبلؿ بث ركح المكاطنة لدی-ٕ

 التكحد كنبذ الفرقة كالطائفیة .
حجب المكاقع أاللكتركنیة المشبكىة التي تسعى الى نشر أالرىاب النفسي -ٖ

كأالفكار المتطرفة كتمؾ المكاقع التي تدعكا الى العدكاف كأالعتداء عمى 
 أالخریف .

    
 المصادر : 

،الككیت ،ككالة (:عمـ النفس الفسیكلكجي  ُِٖٗأسماعیؿ ،عزت ) -
 المطبكعات .

 (:أالرىاب الیكـ ترجمة أكـر أسماعي ، كزارة الداخمیة  ََُِأكلیفر ،ریفیر )-
( : سیككلكجیة أالرىاب كطرؽ محاربتو مجمة  َُِِأسماعیؿ  ، نكر )  -

 الصباح ، العراؽ
(: أالرىاب االلكتركني النظریات  ُِٖٗبیتر فمیمنؾ &مایكؿ استكف )  -

 كالكقائع
( : أستراتیجیة مكافحة أالرىاب كدكرة في  ََِٖالحیاني ،عبد الجبار )  -

 تعزیز اليیمنو أالمریكیة ،جامعة النيریف. 
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(: أالرىاب النفسي كعبلقتو بتغییر  َُُِالحجامي ،ناىض مكسى ) -
 السمكؾ كالضبط المعرفي ، أطركحة دكتكراة غیر منشكرة ،جامعة بغداد  

(:أالرىاب الدكلي دراسة في القانكف الدكلي ََِِ)الفتبلكم ،سيیؿ حسیف  -
 بغداد  ُالعاـ ،دار الشؤف الثقافیة العامة ،ط

( : أالرىاب شكؿ مف اشكاؿ الحرب النفسیة ،  ََِٓىكفماس ،بركس )--
 منشكرات كزارة الخارجیة االمریكیة .

- -Baron,A(1977);Human aggression .newYork;Plenum 

Press . 

-Crook J(1973 );The nature and function of Territorial 

aggression .new York  Oxford unevercity Press . 

 
 
 
 
 

And the recruitment of children through electronic 

means of electronic communication and ways to combat 
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Summary of the research : 

     Psychological terrorism began with the means of digital 

communication and came into being and was filled with the 

countries concerned with the fight against terrorism after 

the events of September 11, 2001, when the terrorist 

organizations began to follow the dangerous curve by 

adopting a new approach that is not limited to the real 

physical field, but extended to electronic terrorism through 

Broadcast the largest media campaign characterized by 
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destructive psychological ideas aimed at inciting and 

spreading the spirit of religious and sectarian hatred and 

war of ideas, and at the same time, which aspires to the 

people to security and peace and reaping the fruits of the 

spring revolutions emerged these organizations and the 

thinking of the contemplation of the character of Sico This 

is a terrorism aimed at all, which seeks to change behaviors 

and spread chaos and increase tension and anxiety and 

frustration and deprivation, as these organizations seek, in 

particular, urging the use of psychological terrorism in the 

means of digital electronic communication to amplify the 

mental image of the strength and size They play on the 

psychological side of the individual who convince him of 

their false religious ideas and is the only redeeming 

element of injustice and tyranny. It is a war of ideas and a 

change in behavior directed against the human soul and its 

controls. Dan's personal character, and that the exposure of 

the individual to pressure and the threat of continuous may 

weaken the resistance and then lead to conduct contrary to 

the individual's self-standards, and the Iraqi society is 

overwhelmed by the horrors of the wars that hit it and the 

accompanying acts of killing may make children This 

community shows different responses in the way they deal 

with this destructive phenomenon, especially since most of 

these children under the age of 18 spend their time in front 

of the means of social communication from Facebook and 

Twitter ......... etc. 
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دكر االستاذ الجامعي في تعزيز ثقافة الحكار كاالعتداؿ الفكرم في نفكس 
 طمبتو

 أ.ـ.د. فاضؿ كاظـ حنكف                  أ.ـ.د.ابتساـ سعدكف النكرم
 جامعة كاسط / كمية التربية              الجامعة المستنصرية/كمية التربية

 ممخص
ف تربیة األجیاؿ عمى نحك قكیـ تعتمد عمى جيكد األسرة كمؤسسات ا       

التعمیـ كالتربیة، غیر أف  ألسرة في الغالب ارتكزت في التربیة عمى المدارس 
كالجامعات، كأىممت أداء كاجبيا األساس في ىذا المضمار، فصارت 

أیضان، كنجاح  المؤسسات التعمیمیة تتحمؿ ىذا العبء األكبر إذا قامت بكاجبيا
المؤسسات التعمیمیة عبر مناىجيا مرتبط أساسان باختیار أفضؿ الكسائؿ 
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كالبرامج، كأصالة المعرفة القائمة عمى الكسطیة، كالتركیز عمى الغایات، 
عداد المناىج المدرسیة المناسبة لجمیع أبناء الكطف في مراحؿ التعمیـ  كا 

 .المختمفة
منيا الیكـ ما   مدارس كالمعاىد كالجامعات(إف المؤسسات التربكیة ) ال      

ىك قكیـ المنيج، كیعتمد عمى الكسائؿ الناجعة في تربیة الجیؿ، كیضع 
المنياج الصحیح في مختمؼ سنكات أك صفكؼ الدراسة، منيا ما ىك تأثر 
سمبیان في الفكر كالممارسة، بسبب ىیمنة األفكار الغربیة كالنظریات المستكردة، 

العممانیة، أك العكلمة في عصرنا، مع تناسیيا كاجبيا األساس كاالتجاه نحك 
باختیار أفضؿ كسائؿ التعمیـ كالتربیة، كالتركیز عمى الغایات كاألىداؼ 
التربكیة الصحیحة التي تنطمؽ مف مقكمات األمة المسممة العاممة بالقرآف 

حضارم كالمحافظة عمى دیمكمة كنضارة كازدىار التاریخ كالتراث اإلنساني كال
  .العربي كاإلسبلمي
 المبحث االكؿ 

مما الشؾ فيو اف لمجامعات بمختمؼ تشكيالتيا كتخصصاتيا دكرا كبيرا   
كاساسيا في قيادة عممية البناء كالتطكير الثقافي كاالجتماعي كاالقتصادم 
في البمد كتكجيييا باالتجاه المناسب الذم تجعمو في سباؽ مستمر مع 

التكنكلكجي التي تحدث في العالـ المتقدـ كتمقي حركة التطكر العممي ك 
بظالليا عمى البمداف االخرل التي تسعى جاىدة لالستفادة منيا كالتعامؿ 
معيا كاستيعاب متطمباتيا مف اجؿ المحاؽ بركب الحضارة االنسانية 

: ٕٔٔٓكمسايرتو كاالرتقاء الى مصاؼ الدكؿ المتقدمة )الكبيسي كفرحاف،
ٛ) 

اذ الجػػػامعي احػػػد العناصػػػر الرئيسػػػة كالمػػػؤثرة فػػػي العمميػػػة كيعػػػد االسػػػت     
التعميميػػػػة فػػػػي المؤسسػػػػات الجامعيػػػػة النػػػػو المصػػػػدر االسػػػػاس لممعمكمػػػػات 
كالمعػػػارؼ بمختمػػػؼ انكاعيػػػا التػػػي يتمقاىػػػا الطالػػػب منػػػذ دخكلػػػو الػػػى الحػػػـر 
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كيتعممػػكا الطمبػػة مػػف خاللػػو  ،الجػػامعي كتخرجػػو منػػو ككػػؿ حسػػب تخصصػػو 
طرائؽ التفكير العممي ككيفية حؿ المشكالت بمختمؼ انكاعيا كالتي تصادفيـ 
فػػػي حيػػػاتيـ الدراسػػػية كالعمميػػػة كاالجتماعيػػػة كػػػذلؾ دكره فػػػي نبػػػذ الطائفيػػػة 
كاشاعة ثقافة الحكار كاالعتداؿ الفكرم بػيف طمبتػو فػي داخػؿ الحػـر الجػامعي 

 : بال(.ٕ٘ٓٓ)المسعكدم، 
كألف االنساف ىك رمز الحضارة كالتقدـ كىك ىدؼ التنمیة ككسیمتيا ، كأىـ     

عناصر التأثیر فيك القادر عمى الكصكؿ بمعدالتيا الى المدل الذم یحقؽ 
كأىداؼ خطط كبرامج كمشركعات التنمیة ،لذا  یجب أف یحتؿ العنصر  جنتائ

 البشرم مكاف الصدارة في میداف التنمیة كالعمؿ كاالنتاج .
لذا فالتحدم األكبر الذم یكاجو ببلدنا الیكـ ىك كیفیة تحكیؿ العنصر    

البشرم مف عنصر یشكؿ عبئان عمى التنمیة كخطران عمى البیئة الى عنصرا 
یككف ىك دافعا لمتنمیة في نظاـ محافظان عمى البیئة ، فاالنساف ىك الذم 

نشاطاتو  یستثمر الطبیعة كیكظفيا إلشباع احتیاجاتو كىك الذم یمارس
المختمفة في البیئة كعمیو یقع عبء تقدـ المجتمع كعمیو فإف تكعیة القكل 
البشریة كدرجة الثقافة كالتعمـ كالكعي تؤثر تأثیران بالغان عمى درجة مشاركتيا في 

 (ٖٔ: ٕٓٓٓ)الرقب،التنمیة كتقدـ المجتمع 
ة كىك كالشباب مف أىـ الثركات البشریة كأثمنيا كاليدؼ األكؿ لمتنمی    

المحرؾ ليا ، ، كليذا اىتمت غالبیة االتجاىات المعاصرة في العمـك 
االجتماعیة ك االنسانیة بدراسة أكضاع الشباب كاتجاىاتيـ كقیميـ كأدكارىـ في 
المجتمع ، كلعؿ السبب الرئیس لمثؿ ىذا االىتماـ یرجع الى ما یمثمو الشباب 

كضعان متمیزان في بنیة  مف قكة لممجتمع باعتباره شریحة اجتماعیة تشغؿ
 (ٓٔ-ٜ: ٖٕٓٓ)الطكاؿ،المجتمع 

كبما اف فئة الشباب ینشأ في مجتمع یحفؿ بكؿ مف التحدیات كالضغكط 
المتكاصمة البد كأف یتأثر كأف تيیمف عمیو صفات التخبط كالتذبذب في األفكار 
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ف كاألىداؼ التي تتأرجح ما بی ،كاالتجاىات التي تتحكـ في ممارساتو الثقافیة 
الخرافة كالعمـ كبیف األصالة كالمعاصرة كبیف االنغبلؽ كاالنفتاح كىك ما یعزز 
البلتجانس الفكرم كالذم ینعكس سمبان عمى ممارساتو كردكد أفعالو تجاه 

،كىذا ما أكدتو دراسة سكزككي شانجك (٘ٓٔ: ٜٗٛٔ)نكح،المجتمع 
(ََِْ،Suzuki Shingo بأف معایشة الشباب ألحداث الحیاة الض ) اغطة

أدت الى عدـ القدرة عمى التعاكف كالتفاعؿ مع اآلخریف كالدخكؿ في صراعات 
 86;) مستمرة ، كالشعكر بالقمؽ كاالحباط كعدـ الثقة بالذات

ٕٓٓٗ،Suzuki Shingo) 
الشباب لقیـ ( اف عدـ تمثؿ ُٗٗٗكذلؾ بینت دراسة ) مصطفى،     

كتيمیش المجتمع مثؿ االنتماء المجتمعى ،الكالء االسرل كاالمتثاؿ االخبلقى 
شاعر االنتماء كالكالء ملى فتكر إدل ألقیـ االجتماعیة التقمیدیة لممجتمع مما ا

 مصطفى).سرة كالمجتمع كعدـ التكیؼ كالتبلؤـ مع معاییر المجتمعلدل األ
،ٜٜٜٔ :ٕٔٚ) 

ثیر مف القیـ السائدة التي تحیط بو مثؿ القیـ كالشباب یكتسب الك   
طارىا إجتماعیة كالثقافیة كالسیاسیة كاالقتصادیة كالدینیة كالتي یتحرؾ في اإل

كتككف اتجاىاتو نحك القضایا المختمفة في المجتمع ، متأثران تأثیران كبیران بيذه 
ب ال كلذلؾ فإف الشبا، (ٕٓٗ: ٕ٘ٓٓرجب،)القیـ كمحكر إلتجاىاتو كآرائو 

یستطیع أف یعیش في مجتمع دكف قیـ تحكـ سمككو عمى المستكل الفردم 
 كالجماعي ، بؿ كتحكـ سمككو إزاء الكائنات جمیعان.

كنتيجة لما مر بو المجتمع مف تغيرات كبيرة شممت جميع مفاصؿ الحياة    
فيو نتيجة التطكرات السياسية كالحركب التي خاضيا كالظركؼ السابقة 
كالحالية التي تعرض كالزاؿ يتعرض لبعض منيا كضعؼ المستكل 
االقتصادم لمعائمة كانشغاليا عف تربية ابناءىا في ىذه المرحمة العمرية 

رجة اضافة الى االنفتاح الكبير كغير المدركس بصكرة دقيقة الذم حصؿ الح
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لممجتمع عمى افرازات الحضارة الغربية كانعكاساتو عمى الحياة االجتماعية 
كخاصة في كسائؿ االتصاؿ الحديثة التي غزت مجتمعنا بصكرة ىائمة مثؿ 

اتاحت  شبكة االنترنت كالياتؼ النقاؿ كالقنكات الفضائية كغيرىا كالتي
التكاصؿ مع ما يبثو الغرب لنا مف اساليب دعائية مغرية كبصكرة مخطط ليا 
مف اجؿ تيديـ البناء الديني كاالخالقي كالكطني لشريحة الشباب في ىذه 
المرحمة العمرية كمحاكلة تمييتيـ باالمكر التافية كغير االساسية كالمغرية 

ليـ كتحاكؿ اف تبنييا التي تخاطب غرائزىـ كعكاطفيـ قبؿ اف تخاطب عقك 
 كتصقميا نحك االتجاىات المرغكب فييا )المصدر نفسو(.

كىذا ادل بأعداد كبيرة مع االسؼ مف الطمبة كالشباب الى االنبيار بيذه     
الحضارة الغربية التي قد تضع السمـك تحت بيارجيا الجميمة مف اجؿ 

نو يشكؿ الخطر القضاء عمى ارتباطيـ بمجتمعيـ كخاصة دينيـ االسالمي ال 
االكبر كالعائؽ الذم ال يمكف تجاكزه فيما لك بقي الشباب متمسكيف فيو 
كمحافظيف عميو مف اجؿ السيطرة االستعمارية عمى مجتمعنا مف جديد كاف 
اختمفت صكرىا كاساليبيا عما كانت عميو في السابؽ كبالتالي تيديـ مثابات 

حضارة الغربية تكجيو كيفما الخطر في ىذا المجتمع ليبقى تابعا كاسيرا لم
 تشاء كبما يخدـ مصالحيا الدنيكية كالمادية .

كفي خضـ ىذه التناقضات الحاصمة في المجتمع كالتي اشرنا الييا كما     
تمقيو مف ظالؿ كنتائج عمى الطمبة كالشباب في المرحمة الجامعية نتمنى مف 

بة كتعريفيـ عمى االستاذ الجامعي اف ينيض بدكره التربكم في قيادة الطم
االمكر االيجابية في الحياة لالستفادة منيا كالتمسؾ بيا كاالبتعاد عف االمكر 
السمبية كالسيئة كاف يككف منارة اشعاع دائمة في جميع االمكر التي ييتـ 
بيا الطمبة كمثابة يسعكف لمكصكؿ الييا كنيؿ الخير كاليداية كالفضيمة 

نمكذجا محببا كشخصية جذابة كصالحة كالعمـ كالثقافة منيا . كاف يككف 
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يحاكؿ الطالب اف يستفيد منيا كيتقمصيا في حياتو الف الطالب في ىذه 
 ( .ٕٓٔٓالمرحمة العمرية يحاكؿ اف يقمد مف يراه افضؿ منو )الفاعكرم، 

تطفك في مجتمعنا كما اف المتتبع لمكثیر مف الظكاىر السمبیة التي اخذت      
عة قیـ الحكار كاالعتداؿ الفكرم مف القیـ المطمكب یجػد اف اشا العراقػي 

تعزیزىا لدل الشباب،النيا مف العكامؿ الفاعمة الناجحة في نبذ الطائفیة كالتي 
نعاني منيا السیما انيا كجدت مف یغذیيا كیيیأ األجكاء ليا كاستغبلؿ عقكؿ 

 الناشئة الشباب لتنفیذىا .
تيا كالكصكؿ بيا الى بر األماف لذلؾ یجب االىتماـ بيذه الفئة كمساعد   

كمساعدتيا عمى السیر في الطریؽ السمیـ كالصحیح كىذا ال یمكف أف یتـ إال 
مف خبلؿ غرس  ىذه القیـ ، كخصكصان في ىذه المرحمة الحالیة التي یكاجو 
فیيا المجتمع الكثیر مف المتغیرات كالتحدیات ىذا الى جانب ضركرة التحكؿ 

ب لمضامیف الثكرة المعمكماتیة كآلیاتيا كثقافاتيا ، الى مجتمع معرفي مستكع
نتاج المعرفة ذاتيا في تجدد كتكظیؼ فعاؿ لمكاجية أزمة إبؿ كالسعي الى 

 غیاب القیـ لدل الشباب .
فالقیـ تكتسب مف خبلؿ عممیة التطبیع االجتماعي لمفرد كمف خبلؿ     

ب القیـ مف الجماعة تفاعميـ االجتماعي مع اآلخریف في المجتمع فالفرد یكتس
التي یعیش فیيا كینتمي الیيا كىي اف كانت تختمؼ مف جماعة الى أخرل إال 

 (ٖٔٗ :ٜٜٓٔ،تركي)أنيا ال تختمؼ عف قیـ المجتمع األصؿ
فقیـ ثقافة الحكار كاالعتداؿ الفكرم بما تحتكیو مف تكجيات ، كبمركر       

ینيا أف تتحكؿ الى الكقت تندمج في ثقافات المجتمع عف طریؽ أمكر مف ب
معاییر اجتماعیة كقكاعد لمقیاس لذلؾ فإف ىذه القیـ تعد إطارا مرجعیا لسمكؾ 
الشباب في المكاقؼ المختمفة كمبادئ أخبلقیة كالشباب یكتسب الكثیر مف القیـ 
السائدة في الكسط الثقافي الذم یعیش فیو ، كیمكف عف طریؽ انضماميـ في 
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ـ االجتماعي كاالتجاىات االیجابیة كالتخمص جماعات إكساب قیـ ثقافة السبل
 )المصدر نفسو( مف القیـ كاالتجاىات السمبیة

يعد االستاذ الجامعي مصدر اساس لمقيـ كفي داخؿ الحـر الجامعي       
مف خالؿ تعاممو مع طمبتة كىـ في بداية النضكج كالشباب كىـ بحاجة 

القدكة كاالسكة الحسنة ماسة الى مف يكجييـ كينصحيـ كاف يككف ليـ 
كالمثاؿ الذم يقتدل بو النيـ في ىذه المرحمة العمرية بحاجة الى مف يقؼ 
بجانبيـ كيأخذ بأيدييـ النيـ قد يبتعدكف قميال في ىذه المرحمة عف سيطرة 
العائمة كاكلياء االمكر بصكرة تدريجية عما كانكا عميو في المراحؿ العمرية 

ة الجامعية كقد يتأثركف بالغزك الثقافي كبالسمـك كالدراسية االدنى مف المرحم
لیست مقصكرة عمى  التي تبثيا بعض القنكات المشجعة عمى الطائفية كىي

بمدا معینا فقد بات الشباب في كافة بقاع االرض یعایش مفيكـ العكلمة 
كالتطرؼ كالطائفیة كالصراع بیف المككنات مف خبلؿ كسائؿ التقنیات التي تبث 

ر الفضائیات التي ابدت العدید مف فئات المتعممیف في مجتمعات سمكميا عب
غیر مسممة خشیتيا مف ثقافتيا كتمثؿ شبابيا ليذه الثقافة خبلؿ ما یكاجيكف 
مف ثقافة كقیـ صادرة تنبذ السبلـ بیف المككنات كتشجع الطائفیة،كتاسیاسا 

الػشعكر بخطر عمى ماتقدـ قامت الباحثتاف القیاـ بيذه الدراسة كذلؾ نتیجػة  
 المفاىیـ غیر المعتدلة كانتشار ثقافة التطرؼ الفكرم، بیف طمبو الجامعة، كمف

، نستطیع أف نقكؿ إف مشكمة البحث تسعى لئلجابة عمى خبلؿ ما قدمناه سمفا
 األسئمة اآلتیة:

ماىي الظكاىر السمبیة في التعمیـ الجامعي التي تتنافى كمبدأ الحكار .ُ
 نبذ الطائفیة كالتطرؼ؟كاالعتداؿ الفكرم ك 

ماىي التكجیيات المقترحة لتدریسي الجامعي في تعزیز مبدأ الحكار .ِ
 كاالعتداؿ الفكرم ؟
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مبدأ الحكار كاالعتداؿ  ماىي التكجیيات المقترحة لطالب الجامعي في تعزیز.ّ
 الفكرم ؟

مبػدأ  الشباب في تعزیػز  ماىي التكجیيات المقترحة لممجتمع كخصكصا.ْ
 كاالعتداؿ الفكرم ؟ الحكار

اىمية البحث: يكتسب االستاذ الجامعي أىميتو كدكره الكبير في المؤسسات 
الجامعية مف خالؿ تنكع ادكاره كنشاطاتو ككاجباتو فيك نتيجة لطبيعة الدكر 
الذم يقـك بو كالمرحمة العمرية التي يقـك بتدريسيا كالدكر القيادم كالريادم 

تمؼ كثيرا في طبيعة عممو عف المدرس في لمجامعة في المجتمع نراه يخ
المراحؿ الدراسية االدنى مف المرحمة الجامعية النو يتحمؿ اعباءا اضافية 

 (ٖٗ: ٜٜٓٔاكبر مف غيره )تركي،
كمف كجية نظر الباحثاف  اف دكر االستاذ الجامعي يقع في اربعة      

جكانب رئيسة تندرج ضمنيا العديد مف الجكانب الفرعية المتداخمة معيا كىي 
الجانب العممي كالجانب التربكم كالجانب البحثي كجانب خدمة المجتمع مف 

ىذه الجكانب بيف طمبتو، ككؿ  الحكار كاالعتداؿ الفكرمخالؿ اشاعة مفيـك 
تككف متداخمة مع بعضيا البعض لتشكؿ الشخصية المتكاممة لالستاذ 

 الجامعي الحقيقي الذم يتميز بالصفات الفعمية لدكره كميامو .
كلذلؾ يبرز االستاذ الجامعي بشخصيتو الجذابة المحببة المحترمة عند     

الى  الطمبة كعامؿ اساس كمساعد عمى تكجيو الطمبة كالشباب كقيادتيـ
مرافيء الخير كالصالح كاليداية  كالسالـ كبالتالي الى النجاح كالتفكؽ 
كاالرتقاء الى مراحؿ دراسية كمناىؿ عممية ارقى كنتيجة طبيعية لما عميو 

 الطالب مف حالة ايجابية البد اف تؤتي ثمارىا الصالحة.
معاصرة الحدیث عف مفاىیـ الحكار كاالعتداؿ الفكرم بثقافتنا ال كما اف     

كالكسػطیة  كمػنيج  كممارسػة  مرصكدة في اإلسبلـ،فالجمیع یتفؽ عمى أف 
ْمـِ  تعالى:  اإلسبلـ دیف كسطي في النظریة، بشيادة قكلػو ا ْف َجَنُحكا ِلمسَّ )َكاِ 
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ـُ ( )البقرة:  ،كلكننا)ٖٗٔ َفاْجَنْح َلَيا َكَتَككَّْؿ َعَمى المَِّو ِإنَُّو ُىَك السَِّميُع اْلَعِمي
محظ أف القضیة تكاجينا في التطبیػؽ  الػذم  یمثػؿ  الػسمكؾ  اإلنساني اذ ن

یتفاعؿ ىذا السمكؾ كیتغایر مع المؤثرات، فمفاىیـ السبلـ خاضعة لتكجو الفكر 
كرؤیة القضیة مف جانبيا، كسیظؿ السبلـ مطمبا كمحكرا لمنقاش كاالىتماـ 

 :كذلؾ لسببیف ىما
كقیمنا اإلسبلمیة كتشكیيا مػف قبػؿ  الغػرب  السمبیة عف ثقافتنا  الصكرة.-

 كالتیػارات  المحافظة كغیر المحافظة فیو مستغمیف القنكات الفضائیة كاالنترنت
ما الحظناه مف مخرجات  أحداث ما قبؿ كما بعد االحتبلؿ لقطرنا العراقي ك.-

بػسطت  التطرؼ الفكرم في الجانب الدیني كغیره، كأثرت كتؤثر في تطكر 
الذم نعیشو داخؿ كخارج الجامعة  مف خبلؿ معایشتنا لمكاقع .تنا كأفكارنا تنمی
.انتشار األفكار المتطرفة البعیدة عف دیننا اإلسبلمي الحنیؼ الذم عػرؼ  -

بمنيج الكسطیة كالسبلـ كاالعتداؿ، أصبح الشباب یسیرىـ االنترنیت 
فشیيا إلى المعمـ  كالفیسبكؾ، كغیرىا مف الظكاىر  السمبیة كقد یرجع  أسباب ت
فكمنا یتذكر عندما   ،أك إلى المػتعمـ  ، أك إلػى المجتمػع، أك تػأثیر خارجي،

تعرض العراؽ  إلى غزك كاحتبلؿ كفقػداف الػسیطرة مػف قبػؿ  المؤسسات 
الحككمیة مما أدل  إلى حدكث الفكضى األمنیة كحصكؿ الكثیر مف العبث 

كثیر مف الضمائر التي تنقصيا  بممتمكات  الدكلة مف سمب كنيب،كاىتزت
التربیة األسریة، ك قد تػسجؿ  ىذه الظكاىر إشارة  إلى خمؿ في نظامنا 
التربػكم،  ألف التربیػة عممیػة تعمـ كتعمیـ بػیف الفػرد  كبیئتو ،كمف بیف إفرازات 
ما بعد االحتبلؿ ظيرت مفاىیـ لـ یعيدىا مجتمعنا مف قبؿ كحتى أف  كاف 

التعصب  (ة كلیس ليا تأثیر بمعنى التدمیر كمنيا  مكجكدة فيي ميمش
،االنحراؼ الفكػرم، التطرؼ،الطائفیة، اإلرىاب،كالتقدـ التكنكلكجي المذىؿ 
ساعد ىذه المفاىیـ عمػى النمػك  كاالنتشار  ،فاالنترنیت نشر الفكر النازم 
كالفاشي أك الجریمة المنظمة أك بػث أك تحػریض  األشخاص عمى التطرؼ 
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نؼ بؿ ىناؾ مكاقع تعمـ الطرؽ في كیفیة االنتحار ، ككػذلؾ  تعمیـ األفراد كالع
عمى كیفیة صنع المتفجرات أك طریقة القیاـ بالتفجیرات حتػى أف العدیػد مػف  
الجماعات اإلرىابیة أصبحت ليا صفحات خاصة عمى االنترنیت كیمكف ليا 

ؼ كتنشر الرعػب كىػي أف ترسؿ التيدیػد كالكعید لمخصكـ كبالتالي تخمؽ الخك 
أصبح كاحدا مف الكسائؿ التي تحقؽ  جػرائـ حدیثػة كخطیػرة ،فاالنترنیت 

أغراض المتطػرفیف كاإلرىػابییف ،كىػذا یستكجب المزید مف المعرفة الفنیة 
لبلطبلع عمى النشاطات اإلجرامیة كمحاكلػة منعيػا قبػؿ  حصكليا أك اكتشاؼ 

بي أعمى كال یمیز بیف صػغیر ككبیػر یمحؽ أذاه الفاعمیف ليا ،الف العمؿ اإلرىا
بأم شخص یصادفو دكنما تمییز كلیس أدؿ عمى ذلػؾ مػف أف أكثریػة ضػحایا  
العممیات اإلرىابیة ىـ مف یتضرركف بمحض الصدفة نظرا لكجكدىـ في مكقع 

تعرض أیة أمة ألزمة أك ضائقة فإنيا تتجو  تنفیػذ العمػؿ كالسمكؾ الشاذعندما
تربیة باعتبارىػا  األداة األنػسب  لمتغییر كالتصحیح مف بیف عدة إلى ال

سيامات  مؤسسات داخؿ المجتمع  تعنى بعممیة التربیة ،كمػا أضػحت  أدكار كا 
المؤسسات التعمیمیة كالجامعیة في تعزیز مبدأ السمـ كاألمػف الفكػرم  كالتصدم 

ذیف ىػـ  أسػاس  كجكدىػا  لبلنحرافات الفكریة التي قد یتعرض ليػا  الطػبلب  الػ
كاستثماراتيا ضركرة ممحة كمطمب حیكم، في ظؿ الظركؼ الراىنة كالتحػدیات  
المتبلطمػة  كالمتبلحقة في عصر العكلمة، كتحكؿ العالـ إلى قریة صغیرة 

،إذ أف األمف كالحفاظ عمیو لـ یعد  متأثرة كمؤثرة في شتى مجاالت لحیاة
ة فقط،بؿ أصبح كظیفة  تشاركیة كتكاممیة بیف مسؤكلیة الجيات األمنیةالرسمی

كافة النظـ التعمیمة الرسمیة كغیر الرسمیة، ككاجػب  مػف  الكاجبػات  كضركرة 
مف الضركرات لممحافظة عمى مجتمع یتمتع بأمف كارؼ كطمأنینػة  دائمػة 
كلعػؿ األحداث اإلرىابیة المؤلمة كالمنحرفة عف المنيج الصحیح التي كقعت 

دكؿ العالـ، كاكتكینا نحف بنارىا في بمدنا العراقي  كالزالت تقع في ختمؼمؤخرا، 
كتدؽ ناقكس الخطػر  كتعطي مؤشرات لحجـ األخطار التي  العزیز ، تؤكد
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ربما انزلؽ فیيا أبناؤنا كفمذات أكبادنػا،  كالتػي  یعمػؿ  مركجكىا إلى استخداـ 
ـ مػف  خػبلؿ  التركیج العنصر البشرم ككقكد كحطب ليا، كخاصة الشباب مني

ألفكار، كمناىج مخالفة كبعیدة كؿ البعد عف تحكیـ الشریعة االسبلمیة ، 
 (ٜٛ: ٖٕٓٓ) الطكاؿ،ص((كالػسنة  الربانیػة  التي أتى بيا خیر البشر محمد

كتعد التربیة كالتعمیـ مف أىـ مداخؿ اإلصبلح الفكرم بنشر العمـ       
البشریة كتككینيا، كمف ىنا فإف عمى المؤسسات باعتبارىا رافعة لتنمیة المكارد 

التربكیة مسؤكلیة تنشئة األجیاؿ عمى مفاىیـ االعتداؿ، نظریان كعممیان في نفكس 
 :كعقكؿ أبناء األمة كیتـ ذلؾ في مرحمتیف

بناء الشخصیة اإلسبلمیة المتكازنة الممثمة لحضارة اإلسبلـ المرحمة األكلى: 
بناءان   التي بناىا الرسكؿ صمى ا عمیو كسمـفكران كسمككان، ىذه الشخصیة 

متینان عمى العقیدة النقیة الصافیة، كاألخكة اإلیمانیة كالشعكر بالمسؤكلیة، 
 .كالقدرة عمى الفعؿ الحضارم

: نقض الفكر المضاد لمتطرؼ فكر التعصب كالتقمید األعمى المرحمة الثانية 
شاعة أدب االختبلؼ كالحكاركاالنغبلؽ، لیحؿ محمو االجتياد كالحكار،   .كا 

كلمكصكؿ إلى أىداؼ ىاتیف المرحمتیف عممیان ال بد مف تخصیص مساحة     
صبلح ىذه  كبیرة في العممیة التربكم العادة بناء منظكمة القیـ االجتماعیة، كا 
المفاىیـ التربكیة عبر غرس ثقافة التجدید في الفكر اإلسبلمي لتصحیح 

بیف فقو الشریعة كبیف االجتياد كالفتكل، كما إف  النظرة، لنستطیع التمییز
التعمؽ في فيـ حقیقة اإلسبلـ في حضارتو المادیة كالركحیة، كعقیدتو القائمة 
دراؾ مفاىیـ  عمى التكحید، كعباداتو المعنیة بتيذیب الفرد كالجماعة، كا 
االعتداؿ في اإلسبلـ التي ینبغي التركیز عمیيا في مناىج التعمیـ في جمیع 
مراحمو األساسیة كالثانكیة كالجامعیة، كىي الكفیمة بإعداد أك تربیة كتنشئة 
المكاطف الصالح، كتحقیؽ اإلشعاع الفكرم كالعقدم كاالجتماعي، كالتصكر 
الصحیح لئلسبلـ كمبادئو كلفت أنظار العالـ إلى حقائؽ كأباطیؿ خصكمو، كال 
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لجامعة منارة التقدـ في سیما أكلئؾ الذیف یشكىكف حقائؽ اإلسبلـ، كبما أف ا
المجتمع كمف ثـ فدكرىا كبیر في تكضیح االفكار الضالة كالمضممة كالتي 
تستثیر الحمیة الدینیة لدل الشباب العراقي ، كلكف تعمؿ ىذه الجيات الضالة 
عمى تكجیييـ في مسارات غیر صحیحة كغیر سكیة كبعیدة عف كسطیة 

و إال فكر كمف ىنا فالجامعة عمیيا اإلسبلـ كاعتدالو، كماأف الفكر ال یكاجي
دكر كبیر في تكثیؼ الندكات الفكریة كالتكعكیة التي تعمؿ عمى دحض الفكر 
الضاؿ ككشؼ األسس الزائفة التي یعتمد عمیيا ىذا الفكر الضاؿ، كیجب عمى 
األساتذة أف یككنكا قدكة لمطبلب كفي نفس الكقت یعتبر أبناؤنا الطمبة في 

كمكا بيذه الميمة في تكعیة أفراد المجتمع، كلكف في الجامعة خیر رسؿ یق
البدایة یجب أف تنسؽ الجامعة مف خبلؿ كمیاتيا العممیة كاإلنسانیة إلقامة ىذه 
الندكات كاختیار األساتذة الذیف یمثمكف الفكر الكسطي لتكعیة الشباب بمخاطر 

: ٕٔٔٓف،)الكبيسي كفرحاالفكر الضاؿ كآثاره السمبیة عمى المجتمع العراقي 
٘ٗ) 
كتاسیسا عمى ذلؾ تكمف اىمیة البحث مف استيداؼ العدید مف المغرضیف     

فكر الشباب كالفتیات، الركیزة األكلى لنيضة أم مجتمع لخمؽ انقسامات فكریة 
كتیارات طائفیة تبقیيـ في منطقة المناكشات إلفراز فكر ارىابي جدید یقاتؿ كؿ 

سبلـ الذم یبرأ منو، فمكاقع التكاصؿ جدید كیرفض التطكیر بحجة الدیف كاال
االجتماعیة أظيرت لنا انقسامات كالمیبرالیة كاإلسبلمیة كاإلخكنجیة التي لـ 
تكف مكجكدة في السابؽ إلى جانب السني كالشیعي، بینما جمیعنا نستظؿ برایة 

إذ أف الشباب مف الجنسیف ىـ مف یعكؿ عمیو الكطف كثیران    .الدیف كالتكحید
مستقبمو المشرؽ، كمف ىذا المنطمؽ، فإف االستثمار في الشباب ال  في بناء

یعد خسارة بؿ مطمب تسعى الدكؿ "الذكیة" إلیو، كقكاـ ذلؾ الصحة كالتعمیـ، 
كما أف دكر التعمیـ العاـ محكرم في بناء النشء، كدكر الجامعات في 

ى ال المحافظة عمى المكتسبات كصقؿ الشباب كبنائيـ بالطریقة السمیمة حت
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یككنكا عرضة ألىكاء تستيدفيـ مف خبلؿ تكسیع اليكة بیف الشباب بخمؽ 
انقسامات فكریة كطائفیة، كما أنو مما الشؾ فیو أف لمجامعات دكرا بارزا 
كحیكیا في محاربة االفكار التي تستيدؼ الشباب مف خبلؿ القیاـ بدراسات 

اشاعة كتعزیز  كابحاث تكضح دكر المكسسة الجامعیة كاالستاذ الجامعي في
مبدا السبلـ بیف الطمبة كمكاجية األفكار الضالة كالمضممة ألبنائنا الطمبة الذیف 
سیصبحكف قادة المستقبؿ ليذا المجتمع، كبالتالي یجب أف تكثؼ الجيكد 
البشریة لمكاجية الغزك الفكرم الذم یستيدؼ عقكؿ شباب مجتمعنا السعكدم 

ینیة بيدؼ إثارة الفتف كالمشاكؿ مف مف خبلؿ المعب عمى أكتار الحمیة الد
خكنجي  خبلؿ دس السـ الذم أخذ أسماء براقة مثؿ لیبرالي كعمماني كا 

سبلمي كمف یدس السـ في العسؿ  .كا 
 یستيدؼ البحث الحالي تعرؼ عمى:اىداؼ البحث:

 . دكر االستاذ الجامعي في تعزیز مفيـك الحكار كاالعتداؿ الفكرم بیف طمبتوُ
لكسطي ىك الذم یجب اف یعمـ عمى فئة الشباب حتى تعزیز الفكر ا.ِ

 یػصبغكا  بػصبغة  االعتداؿ كالتسامح مع اآلخریف .
الغمك كالتطرؼ في الدیف كبخاصػة  فػي  أكسػاط   .قتراح كسائؿ لمقاكمةّ

 الػشباب، كمحاكلة تكجیييـ  إلى منيج االعتداؿ كالحكمة .
 تحديد المصطمحات:

 الحكار: -اكال
أسمكب یجرم بیف طرفیف، یسكؽ كؿه  (:ٕٗٔٓالمكتبة الشاممة ،.)تعريؼ ٔ

منيما مف الحدیث ما یراه كیقتنع بو، كیراجع الطرؼ اآلخر في منطقو كفكره 
)تعريؼ المكتبة الشاممة قاصدان بیاف الحقائؽ كتقریرىا مف كجية نظره 

،ٕٓٔٗ :ٜ )http://shamela.ws 
 االعتداؿ:-ثانيا
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ىي الكسطیة في كؿ أمكر الحیاة مف  (ٕ٘ٓٓ.تعريؼ )المسعكدم،ٔ
تصكرات كمناىج كمكاقؼ، كىي تحر متكاصؿ لمصكاب في التكجيات 
كاالختیارات، فالكسطیة لیست مجرد مكقؼ بیف التشدد كاالنحبلؿ؛ بؿ ىي 

 : بال(ٕ٘ٓٓ)المسعكدم، منيج فكرم كمكقؼ أخبلقي كسمككي
 الفصؿ الثاني

في القدـ كفي عيد نبینا نكح عمیو السبلـ یقاؿ انو كاف في  خمفية نظرية:-اكال
كمف الحیكانات ككانت األرض مممكءة ،السفینة ىك كمف معو مف المؤمنیف

تستكشؼ أف كانت األرض جفت  بالمیاه فكاف عمیو السبلـ یرسؿ الحمامة لكي
 أـ لـ تجؼ كفي كؿ مره ترجع الحمامة لمسفینة كىي

كفي إحدل ،(ىبكط مستكل الماء كعمى عدـ جفافو خالیو)كىذا دلیؿ عمى عدـ
ذ معيا غصف زیتكف  كىذا )المرات أرسؿ)عمیو السبلـ(الحمامة كعندما عادت كا 

دلیؿ عمى أف مستكل الماء نزؿ كقربت األرض تظير ( ففرح النبي )عمیو 
السبلـ( كمف معو كانتظركا بضعة أیاـ كأرسؿ الحمامة مرة أخرل كعندما 

ذ بالطیف یغطي أقداميا ) كىذا دلیؿ عمى أنيا نزلت عمى األرض أم  عادت كا 
كمنذ ذلؾ الحیف صارت الحمامة كغصف الزیتكف رمز (، أف الماء قد جؼ
 (٘ٙ: ٕ٘ٓٓ)الحمكجي،كشعار لمسبلـ 

كانت الجزیرة العربیة مككنة مف قبائؿ صحراكیة  كقبؿ ظيكر اإلسبلـ   
العادات الناتجة عف الجيؿ تحكميا كتسیطر عمیيا العصبیة القبمیة مع كجكد 

المتكارث مثؿ تقدیـ القرابیف لؤلصناـ ككأد البنات كتجارة الرقیؽ ككجكد مجتمع 
طبقى البقاء فیو لؤلقكل ككانت العصبیة القبمیة ىي العامؿ الرئیس الستمرار 
الحركب بیف القبائؿ كیجسد لنا الشعر الجاىمى ما كاف عمیو ىؤالء مف عداء 

شار الرذیمة كاضطراب فى النفس البشریة لضیاع العدالة لمجرد التعصب كانت
 (ٕٔ: ٕٕٓٓ)خضكر،كسیادة قانكف البقاء لؤلقكل 
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كقدعني اإلسبلـ عنایة فائقة بالدعكة الى السبلـ بؿ إف السبلـ اسـ مف       
أسماء ا فجاء اإلسبلـ بالقراف الكریـ كىك الدستكر الذل یحقؽ السبلـ فقاؿ 

 كتحیة اإلسبلـ ىى المرسميف كالحمد هلل رب العالميف()كسالـ عمى تعالى 
)السبلـ عمیكـ( ،كیضع ىذه القیمة )أم قیمة السبلـ( عمى رأس القیـ التى فیيا 
صبلح العالـ كلقد كاف لئلسبلـ مع الخكنة قصصا یركیيا التاریخ بإعجاب 

كبار فمـ یسمع أحد أف النبى الكریـ أك خمفائو مف بعده انيـ قتمكا نص رانیا كا 
قامة شعائره  ألنو لـ یسمـ أك عذبكا كتابیا أك سجنكه أك منعكه مف التعبد كا 

 (ٙىػ:ٓٓٗٔ)شامة، الدینیة
تقدیمو كما ىك منذ البدایة، كالفكر   كما أف مف عناصر قكة أم فكر،    

اإلسبلمي المستكعب لحركة الزمف كتغیر الظركؼ أكلى مف غیره، كأف یيطرح 
كتاب ا كسنة رسكلو ال أف یطرح   صكلو فيعمى حقیقتو كما جاءت أ

مبتكران، أك ناقصان، مشكَّىان، أك مفسَّران تفسیرات خاضعة لعكامؿ تغیر الزماف 
كالمكاف كاإلنساف !كمف ىنا فإف الفكر اإلسبلمي ال یىٍقديـ بتقدـ الٌزمف كال یبمى، 

التي   راتكال یعتریو العجز في یكـ ما عف تقدیـ الحمكؿ، كال تقعد بو التطك 
یشيدىا العالـ عف أداء دكره المصیرم الذم ال یمكف ألم فكر آخر أف ینيض 

  .بو
كال بٌد لمنخبة الكاعیة المفكرة مف القیادات التربكیة أف تتعامؿ بيذا الكضكح 
كالصراحة في كافة أشكاؿ التعامؿ، كعمى أساس المبادئ كاألصكؿ اإلسبلمیة، 

األمة، كتتضح معالميا مف خبلؿ التطبیؽ  لكي تتعمؽ األفكار اإلسبلمیة في
العممي، كلكي یتكٌلد عندىا شعكر بأٌف اإلسبلـ لیس مجرد أفكار نظریة 
مطركحة ؛ بؿ یمتمؾ القدرة عمى تسجیؿ المكاقؼ كاٌتخاذ القرارات، كتحدید 
طریقة التعامؿ مع األحداث، كىذا ما یدفع بالتالي إلى تعاظـ ثقة المسممیف 

صرارىـ عمیو، مٌما بإسبلميـ كأفكار  ه كحمكلو كرؤاه، كیزید مف تمٌسكيـ بو كا 



  عدد الثامنـــــال  ... جملة علمية حمكمة فصلية  ات تنموية ...ـــاشراق

310 
 

                                                                                                                                       

یعني ارتفاع مستكل المقاكمة لدل اإلنساف المسمـ، كصعكبة سریاف السمـك 
  المصدر نفسو(الفكریة إلیو )

كعندما یتحكؿ الفكر اإلسبلمي إلى قناعة كاممة تمؤل عمى اإلنساف ركحو      
األمانة التي حممو ا إیاىا،كقد قاؿ ا كعقمو ؛ یجد المسمـ نفسو مقصر أماـ 

:}ِإنَّا َعَرْضَنا اأَلَماَنَة َعَمى السََّماَكاِت َكاأْلَْرِض َكاْلِجَباِؿ َفَأَبْيَف َأف َيْحِمْمَنَيا تعالى
( مركزیف َٕٚكَأْشَفْقَف ِمْنَيا َكَحَمَمَيا اإِلنَساُف ِإنَُّو َكاَف َظُمكمان َجُيكالن{ )األحزاب:

االعتداؿ في التفكیر حفظ ليذا الدیف مف تیارات ىي في الحقیقة عمى إف 
ىادمة لو ، كىذه التیارات إما أف تككف غالیة متشددة تخرج اإلسبلـ عف 
اعتدالو كحقیقتة، كتذىب عنو ركنقو كنقائو كصفائو كسماحتو إلى الشطط 
كالتشدد كتكمیؼ النفس ما ال تطیؽ، كتحمیؿ بعض القضایا ما ال تحتمؿ، 

تضخیـ قضایا أخرل ىي في الحقیقة أقؿ مما ضخمت لو حتى كصؿ الحاؿ ك 
عند البعض إلى تبدیع الناس كتكفیرىـ، كفي بعض األحیاف إلى تكفیرىـ، كىذه 
التكجيات أك التیارات لیست عمى كتیرة كاحدة، بؿ ىي متناقضة في المقاصد، 
ى كلكنيا تنحكا نفس المنحى مف التشدد كالتعصب كسرعة الحكـ عم

    .المخالؼ
: )يحمؿ ىذا العمـ مف كؿ خمؼ عدكلو، صمى ا عمیو كسمـ  یقكؿ    

إف   ينفكف عنو تحريؼ الغاليف، كانتحاؿ المبطميف، كتأكيؿ الجاىميف(،
الذم یدليـ عمى الفيـ   الطمبة إذا لـ یجدكا المعمـ الصادؽ كالمخمص،

كالتصرفات إلى أمكر  الصحیح لمدیف فسكؼ یذىبكف إلى ىنا أك ىناؾ باألفكار
كتفریغ   ال تحمد عقباىا، كما ال یفكتنا أف نؤكد عمى أىمیة احتكاء الشباب

شباع میكليـ في أجكاء تربكیة آمنة، كتحت  طاقاتيـ، كتحقیؽ طمكحيـ، كا 
مظمة رسمیة، كبإشراؼ نخبة مف المعممیف األكفاء مف خبلؿ األنشطة المسائیة 

شابييا، فتركيـ قد یتیح الفرصة ألصحاب  المدرسیة، كالمراكز الصیفیة، كما
  األىكاء في اصطیادىـ لتفریغ طاقاتيـ في أماكف مشبكىة ال تحمد عقباىا
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كدیف اإلسبلـ ال یدعك إال لمسبلـ أما عف الحركب التى نشبت في        
اإلسبلـ منذ ظيكره فإنما كانت لدكافع كحؽ مشركع منيا الدفاع عف النفس 

فطف اإلسبلـ عف الضرر الذل ینشأ مف الحركب  كمحاربةالطغاة ،كقد
(،كیخطئ )كاف جنحكا لمسمـ فجنح ليا كتككؿ عمى اهلل كالعدكاف فقاؿ تعالى

مف یظف أف اإلسبلـ انتشر بحدالسیؼ أك كما یسمى بعض 
المستشرقیف)الجياد( ذلؾ أف الجياد المقصكد ىك جياد النفسكالدفاع عف النفس 

 ىػ: بال(ٖٔٛٔ)ابك زىرة ،ریف ال جياد الصيیكنیة كالمستعم
كالتعمیـ ىك عممیة متكاممة یعتمد التعامؿ كالترابط فیيا عمى أربعة      

مقكمات أساسیة ىي: الطالب، كالمنيج، كالمعمـ، كالبیئة المدرسیة، كال یمكف 
النيكض بالعممیة التعمیمیة دكف تحسیف العكامؿ الثبلثة حیث إنو ال یمكف 

مف المدرسة في مكاجية الفكر المتطرؼ بمعزؿ عف  مناقشة الدكر المأمكؿ
تطكیر عناصر العممیة التربكیة الثبلثة السابؽ ذكرىا، كسكؼ یتـ استعراض 

 : األبعاد األساسیة لكؿ عنصر مف عناصر العممیة التربكیة عمى النحك اآلتي
ى یمثؿ المعمـ النكاة التي یمكف تكصیؿ المعمكمة مف خبلليا إل: أكالن: المعممكف

ذا لـ یكف المعمـ متمكنان مف المادة العممیة التي یعرضيا لطبلبو فإنو  الطالب كا 
لف یستطیع تكصیميا بشكؿ سمیـ إلى الطمبة كبذا تفشؿ العممیة التعمیمیة، كىـ 
یمثمكف بدائؿ اآلباء، كىـ الراشدكف خارج نطاؽ الحیاة األسریة الذیف یقكمكف 

معممیف مف یعاكف الصغیر في التغمب بأدكار ميمة في حیاة الصغار، كمف ال
عمى اإلعاقات كالقصكر كالمشكبلت التي تعیؽ نمكه كتعترض میكلو، كمنيـ 
مف یعرقؿ المسیرة الصحیحة أماـ أبنائو مف التبلمیذ، كلككنيـ مف العناصر 
الميمة في العممیة التعمیمیة فإنيـ یؤثركف في تبلمیذىـ عف طریؽ القدكة، كعف 

ضعاؼ االستجابات السمبیة طریؽ تشجیع االس تجابات المرغكبة كتدعیميا، كا 
طفائيا،كلشخصیة المعمـ في قاعات الدراسة إسياـ في تشكیؿ شخصیات  كا 
التبلمیذ إذ أف سمات المعمـ تنعكس في أسمكب تعاممو مع تبلمیذه كطریقة 
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تيذیبو ليـ، كىذا بدكره یؤثر في اتجاىات التبلمیذ نحك التعمـ، كلذا فإنو مف 
لضركرم انتقاء المعممیف الذیف یقكمكف بالتدریس بكؿ دقة كحذر بحیث ا

یتصفكف بالفطنة كالذكاء كالقدرة عمى إیصاؿ المعمكمة الصحیحة لمطالب، 
باإلضافة إلى المقدرة الشخصیة التي تمكنيـ مف استیعاب المتغیرات 
 الحضاریة التي یعیشكنيا كعكسيا في المناىج الدراسیة بشكؿ مشكؽ، كیجب
أف یحفز المعمـ طبلبو عمى المناقشة كاإلبداع كالتفكیر بصكرة عممیة مف 
خبلؿ استشعار الكاقع كالتأمؿ فیو كطرح األفكار كمناقشتيا بشكؿ مجرد مف 

 .األكامر كالنكاىي التي تأخذ قكالب جاىزة
یجب أف یعد المعممكف إعدادان جیدان قبؿ الخدمة كأثنائيا لمقیاـ بعممیة     

بحیث یمثمكف القدكة الحسنة لدل طبلبيـ فیقتدكف بيـ في سمككيـ التربیة 
  كیمتزمكف بتكجیياتيـ، فالمعمـ ىك العمكد الفقرم لمعممیة التربكیة كعمیو

  :فيذا المعمـ یجب أف یتصؼ بالصفات التالیة
 .لتعمـ اسالیب تكجیو الطمبة لمتعمـ  یركز في تعمیمو عمى مساعدة الطمبة .1
 .لتعمـ عف طریؽ البحث العممي كاالستقصاءیساعد طبلبو عمى ا .2
 .یعتمد أسمكب النقاش كحؿ المشكبلت كأسالیب أساسیة في تنظیـ التعمیـ .3
 .یركز عمى أنشطة العمؿ التعاكني بیف الطمبة .4
 .یؤمف باالنفتاح كأجكاء الحریة بینو كبیف الطمبة كبیف الطمبة أنفسيـ .5

یتمقى التعمیـ بشكؿ جید كیستفید  ال یمكف لممتعمـ أف:ثانيان : البيئة المدرسية 
منو ما لـ یكجد في بیئة تشجع عمى اإلبداع كتحفیز التفكیر كتدفع بالفرد إلى 
آفاؽ مف التعمیـ القائـ عمى التفكیر اإلبداعي كالبعید عف القكالب الجاىزة 
كالمعمبة، كنقصد ببیئة الدراسة الثقافة السائدة في المدرسة، أم المعارؼ 

 :القیـ السائدة في المدرسة كمف صكر ذلؾ كاالتجاىات ك 
د الطمبة  .1 عدـ التمییز بیف الطمبة عمى أساس أك مركز مادم آلبائيـ مما یعكِّ

 .عمى المساكاة كالحریة كاحتراـ اإلنساف لذاتو
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عدـ تعصب المعمـ لرأم أك اتجاه أك عقیدة إال عف طریؽ طرح الحجج  .2
كىذا السمكؾ ینعكس عمى الطمبة كالبراىیف المقنعة لؤلفكار التي یؤمف بيا، 

 .فیعكدىـ عمى التسامح الفكرم كاحتراـ الرأم اآلخر
أف تتكفر في ىذه البیئة ما یدؿ عمى احتراـ الدیف اإلسبلمي كالتمسؾ بو  .3

ذاعة تراعي ذلؾ،كآداب عامة  كمصمى كمكتبة تيتـ بالمعارؼ اإلسبلمیة كا 
 .مثبلیمتـز بيا الطمبة مف حیث الصبلة كالحجاب لمفتیات 

تعد المناىج المدرسیة ىي عماد العممیة التعمیمیة :ثالثان : المناىج المدرسية
كىي الكعاء الذم تقدـ مف خبللو المعمكمة لمطالب لكي یستكعبيا كیستقي منيا 
ما یمكف أف یساعده في مسیرتو التعمیمیة، كلكي تصبح المناىج الدراسیة قادرة 

الطمبة مف بكاعث االنحراؼ فإف ىناؾ عمى مسایرة العصر كقادرة عمى حمایة 
ضكابط معینة ال بد مف تكافرىا في المناىج الدراسیة لكي تصبح قادرة عمى 
مكاكبة التطكرات السریعة في مجاالت الحیاة المختمفة ككضع خطة إستراتیجیة 
لممنيج الدراسي بحیث تستميـ إستراتیجیة المنيج أىدافيا مف الدكلة لمسیاسة 

د بذلؾ أف تككف األىداؼ التربكیة منبثقة مف حاجات المجتمع التربكیة،كیقص
المتغیرة، حیث إف مكاصفات الطالب في الكقت الحاضر ىي نتاج لمعممیة 
التعمیمیة كمخرج ليا یجب أف یكافؽ احتیاجات المجتمع المتغیرة، كىذا یعني 
 أف تحدید الميددات الفكریة كاالجتماعیة في الكقت الحاضر كیجب أف یأتي
ذلؾ ضمف أكلكیات المنيج الدراسي، بحیث یخرج الطالب مف العممیة التعمیمیة 
كلدیو القدرة عمى التمحیص كالنقد كالمفاضمة بیف القضایا بشكؿ یخدـ الصالح 

 .العاـ
 المناىج المدرسية المعاصرة:  خصائص

أف یككف ىناؾ تناسؽ بیف مفردات المنيج كعدد الحصص الصفیة المقررة  .1
 .أسبكعیان  عمى الطالب
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أف تككف صیاغة المناىج الدراسیة بعقمیة منفتحة تساعد المعمـ عمى طرح  .2
الكثیر مف المكضكعات حسب المقتضیات المتغیرة كالبعد قدر اإلمكاف عف 

 .القكالب الجاىزة
یجب أف تككف المناىج التعمیمیة قابمة لمتعدیؿ حسب مقتضیات العصر كأال  .3

ىا أك المساس بيا، فالمناىج الدراسیة یجب تككف قكالب جامدة ال یمكف تغییر 
 .أف تسایر الكاقع االجتماعي كتقدیـ حمكؿ عممیة لمشكبلتو

أف تيدؼ المكاد الدراسیة في مجمميا إلى تعمیؽ مفيـك الكالء الكطني لدل  .4
جمیع أفراد المجتمع، حیث أصبحت التنشئة الكطنیة إحدل الضركرات 

یجاد إحساس عاـ بااللتزاـ كالكالء األساسیة في ىذا العصر الذم نعیشو إل
سمكؾ   كأرل أف التربیة الكطنیة یجب أف ینتج عف تدریسيا لمدكلة كالمجتمع.

ایجابي یتفاعؿ مف خبلؿ المكاد الدراسیة جمیعيا كیجب أف یككف المعمـ 
كالمدرسة كبجمیع العاممیف فیيا قدكة كنمكذجان لمطبلب لتكریس مفيكـ الكالء 

لذا  كان كممارسة كلیس مكاد نظریة تدرس بعیدان عف الكاقع. الكطني لیككف سمك 
یجب أف تعاد صیاغة المناىج المدرسیة لتساىـ في التربیة عمى مفاىیـ 

  :االعتداؿ الفكرم بحیث تراعي ما یمي
 .أف تنصبغ بصبغة اإلسبلـ الصحیح كال تتعارض معو .5
 .میةأف تيتـ بالتاریخ اإلسبلمي لبعث ركح العزة كاألخكة اإلسبل .6
أف تبرز أدب الخبلؼ في اإلسبلـ كحریة الرأم كاحتراـ الرأم اآلخر كضركرة  .7

 .مكاجية الفكرة بالفكرة كلیس الفكرة بالمعاندة
أف تعیش المناىج الكاقع الحالي لؤلمة بكؿ تعقیداتو كترسـ الحمكؿ المستقبمیة  .5

 .لو كبدیؿ عف حؿ التطرؼ
مبة بأمكر دینيـ كمستجدات أف تخصص برامج خاصة في المدارس لتكعیة الط .1

الكاقع كالتعمیؽ عمى األحداث الجاریة عف طریؽ لقاء مفتكح بیف الطمبة 
  .كالمعممیف
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تبییف مخاطر الغمك كاإلفراط عمى األمة، كأف ذلؾ ال ینبع إال مف قمة العمـ،  .14
 .كالجيؿ، كضعؼ التأصیؿ، كغیاب المرجعیة

كسرعة االنفعاؿ كالتأثر فبل  أف مرحمة المراىقة مرحمة تغمب عمیيا العاطفة، .11
بد مف النظر بعیف االعتبار الستغبلؿ ىذیف العاممیف في تكجیو الشباب نحك 

  .النافع لما یخدـ مصالح األمة، كیعید ليا مجدىا
تربیة الطمبة عمى أىمیة الحكار ككسیمة لمتعبیر عف الرأم كأسمكب لمحیاة،  .12

تمتـز باألصكؿ، كالضكابط  كتأطیره لتحقیؽ التعایش مف خبلؿ منيجیة شاممة
الشرعیة،كترسیخ ممارسة حریة التعبیر عما یراه الطالب المسمـ حقان كفؽ 
الضكابط الشرعیة المعتبرة بما ال یتعارض مع حریات اآلخریف،ك فتح باب 
الحكار مع الطمبة في المدارس الثانكیة لتأصیؿ ىذا المبدأ كاستقباؿ ما عند 

 .الطمبة مف استفسارات
كتبییف   المناىج المدرسیة بمفاىیـ التعامؿ مع أىؿ الدیانات األخرل،تعزیز  .13

كقضایا العبلقات العامة مع التجدید في   المفيكـ الصحیح لمجياد كأنكاعو
  .الطرح، كحسف العرض

بناء منظكمة مف القیـ لدل الطمبة لیصبحكا قادریف عمى تمییز ما تبثو كسائؿ  .14
 .مفاىیـ الغمك كالتطرؼاإلعبلـ المختمفة، محصنیف مف 

تناكؿ المفاىیـ الشرعیة التالیة:األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر، تحریـ  .15
الغدر كالخیانة، المساكاة بیف الناس في الحقكؽ كالكاجبات، الكفاء بالعيكد 
كصیانة حقكؽ اآلخریف، نبذ الكراىیة، التقكل كالرفؽ كالمیف، اإلحساف السماحة 

داء، العدؿ كالسبلـ كالمساكاة، التضامف كالتكافؿ الرحمة، محاربة االعت
االجتماعي، حسف الجكار،التسامح كالتآلؼ،العفك كالمكدة، ثقافة الحكار 

 .كالنقاش
إف تتضمف المناىج المدرسیة مجمكعة مف األنشطة التعمیمیة القادرة عمى  .16

 .تعزیز مفاىیـ االعتداؿ في عقكؿ كأذىاف كقمكب الطمبة
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لمبلحظ أف التعمیـ في المجتمع یقكـ عمى ما أسمیو التعمیـ ا :رابعان: الطمبة
التمقیني، فالطالب یحفظ المعمكمة حتى یتـ استردادىا منو كقت االمتحاف كبذا 
فالطالب یعد كعاء لتمقي المعمكمة دكف أف یككف لو دكر في فيميا أك 

بلنقیاد تمحیصيا،كاألفراد الذیف یمركف بتجربة ىذا التعمـ یككنكف أكثر سيكلة ل
لؤلفكار كأكثر صرامة في تطبیقيا دكف التفكیر أك النقاش، مثؿ ىؤالء األفراد 
یمكف أف یككنكا صیدان سيبلن لیصبحكا مسخریف فكریان كعممیان.كبذا فإف تفعیؿ 
الدكر الكقائي لممدرسة في مقاكمة السمكؾ المتطرؼ یجب أف یقكـ عمى أساس 

ائـ عمى التفكیر كاإلبداع الذم یسمح تعكید الطمبة عمى التعمیـ الحكارم الق
لعقؿ الطالب بتأمؿ األمكر كرؤیة الحقیقة مف أكثر مف زاكیة بما یمكنو مف 
االبتعاد عف أف یصبح فریسة سيمة لؤلفكار المتطرفة كالداعیة لمعنؼ 

 .كالتخریب
كیجب عمى المدرسة كمؤسسة تربكیة تحدید الجماعات المستيدفة أك اليشة 

أم جماعات محددة داخؿ المجتمع الكبیر یمكف أف تككف  كالتي یقصد بيا
عرضة لبلنسیاؽ كراء األفكار اليدامة كمحاكلة تكجیييـ ككضع برامج خاصة 
ليـ، كما أف عدـ القدرة عمى استیعاب حاجات الطمبة یمكف أف یؤدم إلى 

كأف  تسربيـ خارج السمؾ الدراسي مما یدفعيـ إلى ممارسة السمكؾ اإلجرامي، 
الطمبة عمى القیاـ باألنشطة البلصفیة التي تعكدىـ عمى ركح العمؿ  یشجع

بداء الرأم كالنقد لمرأم اآلخر مع احترامو كمف أمثمة ىذه  الجماعي كا 
       :األنشطة

تككیف مجالس طمبة في المدارس بحیث یتعكد الطمبة عمى حریة االنتخاب لمف  .1
بة، كتظير مف خبللو یمثميـ كشرؼ التنافس كتقدیـ الخدمة لمجمكع الطم

 .إبداعاتيـ كتتطكر
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تككیف نكادو متخصصة لكؿ مادة مثؿ نادم المغة العربیة، نادم العمكـ، نادم  .2
كغیرىا...كذلؾ لتشجیع میكؿ التخصص   االجتماعیات، نادم المغة اإلنجمیزیة

  .لدل الطمبة فیما بعد
اعد عمى تككیف جماعات لؤلنشطة البلصفیة مثؿ اإلذاعة المدرسیة التي تس .3

تككیف رأم عاـ بیف الطمبة تجاه القضایا المختمفة كتكسیع معارؼ الطمبة 
تاحة الفرصة لمنقد كالتعبیر الحر، كینطبؽ ذات  كربطيـ باألحداث الجاریة كا 
الكبلـ عمى جماعة اإلذاعة المدرسیة كجماعة المحاضرات كالندكات كالجماعة 

 .الدینیة كالجماعة األدبیة كالبرلماف المدرسي
التربیة عمى مبادلء التسامح الفكرم بیف الطمبة عبر لقاءات مع المعممیف  .4

تاحة الفرصة لمنقاش كالحكار  .كالمفكریف كرجاالت السیاسة كا 
تنظیـ بعض المعسكرات كالمخیمات لطبلبیة كبرامج خدمة البیئة  .5

 (ٖٔ: ٜٜٓٔ)تركي،
 دراسات سابقة -ثانيا 
(الحكار األسرم كعالقتو باالتزاف ٖٕٔٓكبكعيشة،.دراسة )بف عمارة ٔ

 االنفعالي لدل المراىقيف
الكشؼ عما ذا كاف ىناؾ عبلقة بیف الحكار األسرم استيدؼ البحث       

كاالتزاف  االنفعالي،تـ تطبیؽ الدراسة عمى  الطمبة مف السنة الرابعة المتكسط 
نيج الكصفي ، كانت اداة ( تممیذ كتممیذة ، اتبع الباحثاف المََِبمغ عددىـ )

البحث مقیاس الحكار االسرم كمقیاس االتزاف االنفعالي،  أظيرت النتائج بعدـ 
األسر  كجكد فؤؽ داؿ احصائیا بیف  الحكار األسرم كاالتزاف االنفعالي لصالح 

 (ٖٔ-ٔ: ٖٕٔٓ)بف عمارة كبكعيشة،)فما فكؽ5التي عدد أفرادىا)
 الفصؿ الثالث

 كاجراءاتومنيجية البحث 



  عدد الثامنـــــال  ... جملة علمية حمكمة فصلية  ات تنموية ...ـــاشراق

318 
 

                                                                                                                                       

یتضمف ىذا الفصؿ عرضان إلجراءات البحث مف حیث تحدید  إجراءات البحث:
مجتمع البحث كاختیار العینة كاإلجراءات التي تـ إتباعيا في بناء أداة البحث 

 فضبلن عف تحدید الكسائؿ اإلحصائیة التي استخدمت فیو .
یتحدد مجتمع البحث الحالي بطمبة الجامعة  مجتمع البحث : -أكالن 

(كقد بمغ عدد طمبة مجتمع َُِّ – َُِِالمستنصریة لمعاـ الدراسي)
( َُْٗٓ( طالبان ك)ُُِّٔ( مكزعیف بحسب الجنس بكاقع )َِِِٖ)*البحث

(طالبا كطالبة ّٔٔٓ، ٓإنساني( بكاقع ) –طالبة كبحسب التخصص )عممي 
البا كطالبة في االختصاص (طََُٕٓ، ٓفي االختصاص العممي ك)

 ( یبیف ذلؾ ُاإلنساني،كالجدكؿ )
 (ٔالجدكؿ )

 مجتمع البحث مكزع بحسب الصؼ كالجنس كالتخصص
 حٿڄـڄ٩ٌ حٿن٩ٌ حٿظوٜٚ حٿټڀْش

 حنخع ًٻٌٍ

 441 214 134 ٫ڀڄِ ْٛيٿش

 1345 161 400 ٫ڀڄِ ٣ذ

 2142 004 1305 ٫ڀڄِ حٿ٬ڀٌځ

 351 221 132 ٫ڀڄِ ٣ذ أٓنخڅ

 560 242 320 انٔخنِ ْٓخْٓش٫ڀٌځ 

 1222 412 531 انٔخنِ حٿٸخنٌڅ

 1456 152 626 ٫ڀڄِ حٿينيٓش

حيىحٍس 
 ًحالٷظٜخى

 3262 1262 2220 انٔخنِ

 3501 2223 1401 انٔخنِ حٿظَرْش حألٓخْٓش

 232 12 222 انٔخنِ حٿظَرْش حٿَّخْٟش

 4120 1212 2131 / ٫ڀڄِ انٔخنِ حٿظَرْش

 4401 1540 2231 انٔخنِ حٓىحد

1245 12361 حٿڄـڄـــــــــــــــــــــــــــــــــــ٩ٌ
2 

22122 
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مف اجؿ تحقیؽ اختبار عینة ممثمة لممجتمع األصمي  :ثالثان : عينة البحث

كاف ال بد عمى الباحثتاف أف تصنفاف الكمیات التابعة لمجامعة المستنصریة إلى 
( كمیات ،كالكمیات اإلنسانیة كالبالغ ٓصنفیف الكمیات العممیة كالبالغ عددىا )

ائیة (كمیات، كقد كضع أسماء الكمیات في كیس كقد تـ بطریقة عشك ٕعددىا )
سحب كمیة كاحدة مف الكمیات العممیة كقد كقع االختیار عمى كمیة العمـك 
كأیضا جرت نفس العممیة عمى الكمیات اإلنسانیة كبطریقة عشكائیة سحبت 
منيا أسـ كمیة ككانت مف نصیب كمیة التربیة أما عینة الطمبة المختاریف مف 

العشكائیة ذات االختیار  الكمیات المذككرة فقد تـ اختیارىـ بالطریقة الطبقیة
( طالبا كطالبة مكزعیف عمى كمیتي العمكـ كالتربیة ََِالمتساكم كتـ اختیار )

( طالبة مف التخصص ََُ( طالب مف التخصص العممي ك )ََُبكاقع )
 ( یبیف ذلؾ ِاإلنساني كالجدكؿ )

 (ٕالجدكؿ)
 عينة البحث مكزعة حسب متغيرم الجنس كالتخصص

اصى 
 انكهُت

 انًجًىع اَبث كىسر انتخظض

 122 52 52 ٫ڀڄِ انؼهىو

 122 52 52 انٔخنِ انتشبُت

 222 نًجًـــــــــــــــــــــــــــىعح

یعد اختیار األداة لمبحث ذا أىمیة كبیرة لغرض التعرؼ  أداة البحث: -ثالثا
عمى السبلـ االجتماعي لدل طمبة الجامعة ، كمف خبلؿ اإلطبلع عمى 
األدبیات كالدراسات السابقة المتعمقة بمتغیر البحث قامت الباحثتاف بالخطكات 

 اآلتیة:
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( ُّ) قامت الباحثات باعداد استبیاف مكجو لطمبة الجامعة كالذم یتككف مف
فقرة، ككضع أماـ كؿ فقرة البدائؿ )نعـ( ،)ال( كبحساب النسبة المئكیة تـ 
استخراج النتائج،مف ثـ قامت الباحثتاف بعرض المقیاس عمى مجمكعة مف 
الخبراء لمعرفة مدل مبلئمة المقیاس عمى طمبة الدراسات األكلیة كیعد ىذا 

 بمثابة الصدؽ الظاىرم لممقیاس 
تـ تطبیؽ االستبیاف عمى عینة البحث المؤلفة  ستبياف :التطبيؽ النيائي لأل

( طالب كطالبة مف كػيمیتي العمكـ كالتربیة في الجامعة المستنصریة ََِمف )
( طالبة مف كمیة التربیة كحيسبت ََُ( طالب مف كمیة العمكـ ك)ََُكبكاقع )

 الدرجة الكمیة لممستجیب باستخداـ النسبة المئكم
 الفصؿ الرابع

 نتائج االستبياف : 

 حألٓجڀش                         
 حٿنٔزش ڃـڄ٩ٌ انخع ًٻٌٍ 

 ال ن٬ڂ ال ن٬ڂ ال ن٬ڂ ال ن٬ڂ 

ّ٘ـ٪ حٓظخًٹ حٿٴټَ حٿ٤خثٴِ رْن ىپ 
 حٿ٤ڀزش

 2 122 2  122  2 222 122%   122% 

ىپ ّٔظويځ حالٓظخً حالٓخٿْذ  
حٿلٌحٍّش ٯَْ حٿڄزخَٗس حٿڄ٘ـ٬ش ٫ڀَ 

 حٿظ٬ٜذ ٿڀ٤خثٴش.
1 62 35  20 43  150 21.4% 01.6 % 

حٿٴټَ حٿٌُ ّلڄڀو حٓظخًُ ٳټَ ٣خثٴِ 
 ڃنلَٱ

32 122 6  55 36 164 12%  11% 

حالنظڄخء ًحٿٌالء  ّنڄِ حٓظخًُ ٷْڄش
 ٿيٍ حٿن٘ت ًحٿ٘زخد

52 24 122   22 154  46  00% 23 % 

ىپ ٻخڅ حٓظخًٹ ّٔيڂ ٳِ طنڄْش ٷْڄش  
 حٿزنخء حٿڄظزخىٽ رْن حٿل٠خٍحص حٿلٌحٍ

122 2 122 2 222 2  122% 2% 

ىپ  ّنيؾ حٓظخًٹ ڃنيؾ حٿ٤ٌْٓش 
 ًحال٫ظيحٽ حػنخء ط٬خڃڀو ڃ٪ ٣ڀزظو .

121  22 56   15 164   36 11.2% 11.1% 
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 حٿٔخثيس حٿڄٴخىْڂ ٳِ ٣ڀزظو ىپ ّنخٷٖ
  حالٓظ٬ڄخٍ ريخ أطَ حٿظِ

 ، ،حٿظ٬ٜذ حٿٴټَُ ڃؼپ)حالنلَحٱ
 حيٍىخد( ، حٿظ٤َٱ

120  3 12  12   110 13  23.4 % 6.6 % 

ىپ ّٔڄق رظٸزپ حٿَحُ ًحٿَحُ حالهَ  
 حػنخء ڃلخَٟطو

120  3 12   12 110   13 23.4%  6.6% 

ىپ ّ٘ـ٪ حٓظخًٹ حكظَحځ حالهظالٱ 
 ٍ ًحٿڄٜخٿق ًحٿ٬ٸْيس ًحٿٴټَأٳَ حٿَ

02   0 02  53   142 62  02.4% 22.6% 

 ُّخىس ٳِ ىپ  ّٔيڂ حٿظئٍِّ
 أً حٿ٤ڀزش ٫ني حٿظٌحٳٸْش حٿڄ٘ټالص

 ڃنيخ حٿٌٷخّش
1  62 35 20 43  150 21.4% 01.6% 

ىپ ٬ّخڃپ ؿڄْ٪ حٿ٤ڀزش ىًڅ طڄِْْ 
 ٻخٛيٷخء

22 122 0  03   20 103  13.1% 16.2% 

ّظ٬خًڅ حٓظخًُ ڃ٪ ُڃالثو ڃن ؿڄْ٪ 
 حٿ٤ٌحثٲ

120  3 12   12 110   13 23.4%  6.6% 

ىپ ٫خنْض ڃن حٿ٤خثٴْش ىحهپ حٿـخڃ٬ش 
 رٔزذ ط٘ـْ٪ حٿز٬ٞ ڃن حالٓخطٌس

12 5 122  15   112 22  22.1% 2.22% 

 مناقشة النتائج : 
( تبیف النتائج إف نسبة یشجع استاذؾ الفكر الطائفي بیف الطمبةىؿ الفقرة ) -ُ
( طالب كطالبة كانت اجابتيـ ََِ)%( مف مجمكع العینة البالغة ََُ)

 باالیجاب
الفقرة )ىؿ یستخدـ االستاذ االسالیب الحكاریة غیر المباشرة المشجعة عمى  -ِ

( مف مجمكع العینة البالغة ٔ.ٖٕالتعصب لمطائفة.( تبیف النتائج إف نسبة )
( طالب كطالبة كانت اجابتيـ بعدـ استخداـ البعض مف االساتذة ََِ)

اشر المشجعة لمتعصب لمطائفة كىذا یعكد الى االخبلؽ التي االسمكب غیر المب
یحمميا البعض مف االساتذة كالتي تمنعو مف التصرؼ بيكذا اسمكب تبعا 

 لمتنشئة الجتماعیة كالخبرة كالنضج كالشيادة التي یحمميا.
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الفقرة )الفكر الذم یحممو استاذم فكر طائفي منحرؼ( تبیف النتائج إف  -ّ
( طالب كطالبة تنفي ذلؾ ََِع العینة البالغة )%( مف مجمك ُٖنسبة )

 لؤلسباب التي ذكرت بالفقرة السابقة.
االنتماء كالكالء لدل النشئ كالشباب( تبیف  ینمي استاذم قیمةالفقرة ) -ْ

( طالب كطالبة ، ََِ% ( مف مجمكع العینة البالغة )ٕٕالنتائج إف نسبة )
 تؤكد كجكد تمؾ القیـ.

البناء المتبادؿ بیف  الحكاريـ في تنمیة قیمة الفقرة)ىؿ كاف استاذؾ یس -ٓ
% ( مف مجمكع العینة البالغة ٖ.ٖٔالحضارات( تبیف النتائج إف نسبة )

 ( طالب كطالبة ، تقكؿ إف استاذه كاف یسيـ في ذلؾ.ََِ)
الفقرة)ىؿ ینيج استاذؾ منيج الكسطیة كاالعتداؿ اثناء تعاممو مع طمبتو(  -ٔ

( طالب ََِمف مجمكع العینة البالغة ) %(ٗ.ُٖتبیف النتائج إف نسبة )
 كطالبة ، تقكؿ إف استاذه كاف ینيج ذلؾ.

  االستعمار بيا أتى التي السائدة المفاىیـ في طمبتو الفقرة ىؿ) یناقش -ٕ
اإلرىاب(  تبیف النتائج إف نسبة  ، التطرؼ ، ،التعصب الفكرم مثؿ)االنحراؼ

 كطالبة ، تقكؿ نعـ .( طالب ََِ%( مف مجمكع العینة البالغة ) ٗ.ُٖ)
الفقرة)ىؿ یسمح بتقبؿ الرام كالرام االخر اثناء محاضرتو( تبیف النتائج  -ٖ

( طالب كطالبة،اكدت ََِ%( مف مجمكع العینة البالغة )ْ.ّٗإف نسبة )
 ذلؾ.  

ل كالمصالح كالعقیدة أالفقرة )ىؿ یشجع استاذؾ احتراـ االختبلؼ فى الر  -ٗ
( ََِ%( مف مجمكع العینة البالغة )ْ.ّٗكالفكر( تبیف النتائج إف نسبة ) 

 طالب كطالبة، تؤكد ذلؾ مما ادل الى زیادة التفاعؿ االجتماعي بیف الطمبة.
 أك الطمبة عند التكافقیة المشكبلت زیادة في الفقرة )ىؿ یسيـ التدریسي -َُ

%( مف مجمكع العینة البالغة ْ.َٕمنيا( تبیف النتائج إف نسبة ) الكقایة
 ة، أكدت بعدـ كجكد ذلؾ بتمؾ النسبة.( طالب كطالبََِ)
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الفقرة )ىؿ یعامؿ جمیع الطمبة دكف تمییز كاصدقاء( تبیف النتائج إف  -ُُ
 ( طالب كطالبة،اجابت بنعـ.ََِ( مف مجمكع العینة البالغة )ٔ.ُٕنسبة )
الفقرة )یتعاكف استاذم مع زمبلئو مف جمیع الطكائؼ( تبیف النتائج إف  -ُِ

( طالب كطالبة ،إف إفراد ََِنة البالغة )%( مف مجمكع العیْ.ّٗنسبة )
 العینة أجابكا بنعـ .

الفقرة )ىؿ عانیت مف الطائفیة داخؿ الجامعة بسبب تشجیع البعض مف  -ُّ
( ََِ%( مف مجمكع العینة البالغة )ُ.َٗاالساتذة( تبیف النتائج إف نسبة )

 طالب كطالبة، إنو یعاني لحد اآلف مف ىذه المشاكؿ. 
 يات:المقترحات كالتكص

تعمیؽ الحكار كاالنفتاح الفعاؿ بیف المؤسسات التربكیة كالمؤسسات األخرل  . .1
 .بمناقشة المشكبلت التي تكاجو أفراد المجتمع

إتباع نظاـ التقییـ المستمر، مف خبلؿ القیاـ برصد دقیؽ لمستكیات التعمـ  .2
كالسمكؾ، كاكتشاؼ مكامف الضعؼ كتقكیمو بصكرة دكریة كمنتظمة مف خبلؿ 
مشاركة أكلیاء أمكر الطمبة في االجتماعات المدرسیة لمتعرؼ عمیيـ كالتعاكف 
معيـ، كمشاركتيـ األنشطة التي تتـ بالمدرسة بكصفيـ شركاء في العممیة 

 .التربكیة كجزء مف البیئة التربكیة المجتمعیة
تطكیر المناىج المدرسیة كاألسالیب التربكیة بعقمیة انفتاحیة جدیدة ال ترفض  .3

دید كمو كال تقبؿ القدیـ دكف نقاش أك تمحیص كیككف لدیيا الرغبة كالقدرة الج
 .كالصبلحیات كاإلمكانات المادیة كالبشریة

التأكید عمى أىمیة دكر المجتمع المحمي في تحقیؽ البیئة المدرسیة اآلمنة  .4
كربط المدرسة بالمجتمع المحمي كتفعیؿ دكرىا في حمایة أمف المجتمع 

إشراؾ األسر كالمجتمع المحمي في مجالس المدارس  عف طریؽ  المحمي
 .كالمناىج المدرسیة
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عقد المؤتمرات الطبلبیة التي تسعى إلى تنمیة منظكمة القیـ النبیمة لدل الطمبة  .5
كسابيـ الميارات التي مف شأنيا بناء الشخصیة القادرة عمى المشاركة في  كا 

  بناء الكطف بفاعمیة
 .عف أفكارىـ كمشاعرىـ عبر األنشطة التعمیمیةتكفیر الفرص لمطمبة لمتعبیر  .6
مكاجية الغزك الفكرم كالثقافي خاصة فیما یبث كینشر مف خبلؿ كسائؿ  .7

اإلعبلـ كشبكات االنترنت، بتكجیو إالعبلـ نحك مبادئ كقیـ إالسبلـ، كتفعیؿ 
 .دكر اإلعبلـ المتزف الذم یخاطب الفكر كالعقؿ

ألفكار اليدامة مف المدرسة كاألسرة تعاكف جمیع المؤسسات التربكیة لنبذ ا .5
  كالمجتمع ككسائؿ اإلعبلـ

تكجیو طاقات الطمبة نحك عف طریؽ البرامج العممیة النافعة، كالدكرات التدریبیة  .1
 .المفیدة، كممارسة الریاضة البدنیة

رفض التعصب لآلراء التي قد تؤدم إلى االنفعاؿ كمحاكلة إقصاء  .14
لطمبة عمى قبكؿ الرأم اآلخر، كترسیخ مفيـك اآلخر أك ربما إلغائو، كتربیة ا

شاعة فضیمة التسامح  الحكار كمبادئو كآدابو كفؽ رؤیة إسبلمیة صحیحة، كا 
كخمؽ نبیؿ، بإظيار اعتداؿ اإلسبلـ، كتمثؿ ذلؾ منيجا   كسمة إسبلمیة

 .كسمككا
لذا یأمؿ الباحثاف إف یككف البحث مساىمة بسیطة جادة تترجـ ما تقـك        

نريد اف نركز عمى الجانب التربكم لالستاذ بػو الجامعػة لخدمػة  المجتمع،إذ 
الجامعي كأىميتو الكبيرة في اشاعة االعتداؿ بيف طمبتو ،ككذلؾ بناء 

ط في قطاعات العمؿ شخصيتيـ كبالتالي تطكير طاقاتيـ بعد التخرج كاالنخرا
 مف خبلؿ:كاالنتاج في المجتمع بسالـ  بعيداعف التطرؼ كالطائفية 

 االبتعاد عف التعصب كالتمذىب كالطائفیة، ألننا نممؾ شریاف حضارم كثقافي
 مركزم ال بد إف تتمثؿ فیو التعددیة كالشفافیة كاالنفتاح المعاصر
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ركح العمـ كالتفكیر النقدم  تنمیة التفكیر بكسائؿ تربكیة متطكرة تتبلقى مع
كحریة الرأم كالتحرر مف ركاسب الماضي العقیـ كالحفاظ عمى ثركاتو 

 كالثقافیة الحضاریة كالدینیة 
 االىتماـ باألدمغة التربكیة كمحاربة ىجرتيا ككسب رضاىا كتكفیر الفرص

ة كالحكافز أماميا لمعمؿ كلمتطكیر كالحث عمى تنمیة الفكر اإلبداعي في التربی
المكارد البشریة، المادیة، (مف خبلؿ خمؽ الكسط العممي كتطكیر بیئة البحث 

 التفاعؿ الميني،التكاصؿ االجتماعي
الیكنسكك" كالمنظمات اإلقمیمیة كالدكلیة تجاه معالجة مختمؼ " .تفعیؿ دكرُ

السمبیات التي اعترت النٌص التعمیمي المخالؼ لثقافة السبلـ في مختمؼ 
 .المجتمعات

رض بعض القیكد عمى الدكؿ التي تصٌر عمى اإلبقاء عمى مختمؼ .فِ 
أشكاؿ المخالفات المعارضة لثقافة السبلـ في النصكص التعمیمیة الرسمیة 

 .كغیر الرسمیة
.تكظیؼ التألیؼ كالترجمة في صالح تعمیـ ثقافة السبلـ االجتماعي في ّ

 .المناىج الدراسیة كنشرىا
كالمؤٌسسات كالسفارات كالممحقیات الثقافیة في تصحیح .تفعیؿ دكر اليیئات ْ

المفاىیـ المغمكطة كالنمطیة، كمصادر معمكماتيا بشأف النٌص التعمیمي 
 .كمبادلء ثقافة السبلـ االجتماعي

.تكظیؼ المكاقع اإللكتركنیة ككسائؿ االتصاؿ الحدیثة في خدمة تطبیقات ٓ
 ثقافة السبلـ االجتماعي في الؤسسات التربكیة

الثقافي الذم   .االستفادة مف جيكد المؤٌسسات التعمیمیة في صناعة التقاربٔ
 یخدـ مبادلء كتطبیقات ثقافة السبلـ االجتماعي في المجتمع

 ..تحفیز المؤٌسسات الدینیة لدعـ أنشطة نشر كتعمیـ ثقافة السبلـ االجتماعيٕ
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ف التعامؿ .تشجیع اساتذة الجامعة في مختمؼ القطاعات التربكیة إزاء حسٖ
 مع النص التعمیمي الذم یتماشى مع ثقافة السبلـ االجتماعي.

 المصادر
 مصادر عربية: -أكال

 قصكر بیف العربیة الجامعات مستقبؿ (:َُٗٗ )یـْإبرا الفتاح عبد ، تركي .1
 العالي التعميـ مؤتمر ، كالكظائؼ البني جدؿ ، العممیة الثكرة كتحدیات اْكاقع
 المجمد الحدیثة التربیة رابطة رةْالقا " مستقبمية أفاؽ " العربي الكطف في

 األكؿ
صكرة الثقافة العربية كاإلسالمية في الكتب  (:ََِٓالحمكجي، مصطفى) .2

: صكرة الثقافة العربیة ََِٓ/ُ/ُٕ: مكقع إسبلـ أكف الیف: المدرسية بفرنسا
 .كاإلسبلمیة في الكتب المدرسیة

، المكتبة اإلعالـ الغربيصكرة العرب في (: ََِِخضكر، أدیب ) .3
 اإلعبلمیة، دمشؽ.

الخدمػػػػػػػػػة االجتماعیػػػػػػػػػة كاالصػػػػػػػػػبلح (: »ََِٓرجػػػػػػػػػب،ابراىیـ عبػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػرحمف) .4
كرقة عمؿ مقدمة لممؤتمر العممي « االجتماعي في المجتمع الغربي المعاصػر

 الثامف عشر،كمية الخدمة االجتماعية،جامعة حمكاف،القاىرة .
كسائميا  -اىدافيا–لمة نشأتيا العك  (:َََِالرقب، صالح حسیف سمماف) .5

 ، مكتبة األمؿ التجاریة، غزة، فمسطیفمف كراء العكلمة
  ، مكتبة كىبة، القاىرة،اإلسالـ في الفكر األكربيىػ(: ََُْشامة، محمد ) .6
(:الحكار األسرم كعبلقتو باالتزاف َُِّسمیة بف عمارة كنكرة بكعیشة) .7

رقمة )كمیة العمـك االنسانیة جامعة قاصدم كرباح ك ،االنفعالي لدل المراىقیف
كاالجتماعیة قسـ العمـك االجتماعیة الممتقى الكطني الثاني حكؿ االتصاؿ 

 كجكدة الحیاة في االسرة
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 الحصػف نػادم التربیػة، عمػى العكلمػة أثػر ( ََِّ جمػاؿ) ،عمػاد الطػكاؿ .5
 عػالـ فػي كقيمػو  الجػامعي الشػباب ثقافػة ،مػؤتمركالتكزیػع،  لمنشػر الثقػافي
العػالمي  لمفكػر دْالمػع الػداعـ التربیػة، كمیػة الزرقػاء، جامعػة األردف، متغيػر،

 .ََِْ/ٕ/ِٗ-ِٕرة،ْالقا اإلسبلمي
 في التعميمية المراكز دكر (:َُُِسامي) الكبیسي،عبدالكاحد كفرحاف،محمد .1

 المؤتمر إلى مقدـبحث ، كاالعتداؿ الكسطية مفيـك تعزيز في األنبار جامعة
 َُُِ/ ٓ/ِْ -ِّ لمفترة السني الكقؼ دیكاف في األكؿ العممي

(: ثقافػػة السػبلـ االجتماعػػي .. العراؽ نمكذجا، ََِٓالمسعكدم، كلید ) .14
الصحیفة لمركزیة لبلتحاد الكطني الكردستاني، جریدة یكمیة  جريدة االتحاد ،

 سیاسیة
تنمیػػػة القػػػػیـ االجتماعیػػػة لمشػػػػباب كمػػػػدخؿ ( :»ُٗٗٗمصػػػطفى،محمد محمػػػػكد) .11

كمیػػػة الخدمػػػة االجتماعیػػػة، المػػػؤتمر العممػػػي الثػػػاني عشػػػر، الشخصػػػیة،لتنمیػػػة 
 جامعة حمكاف .

المػػػؤتمر الػػػدكلي  (:الكضػػػع الثقػػػافي لمشػػػباب،ُْٖٗنػػػكح، محمػػػد عبػػػد الحػػػي ) .12
التاسػػػع لإلحصػػػاء كالحاسػػػبات العمميػػػة كالبحػػػكث االجتماعيػػػة كالسػػػكانية ، 

 القاىرة.
 مصادر أجنبية -ثانيا

1. Suzuki, Shingo: The Relationship Between Stressful Life 

Events And High School Relates Performances, Reports Of 

The National Research Institute, Tokyo, 2004 

.2http://shamela.ws/browse.php/book-1132/page-9. 
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The role of the university professor in promoting the 

culture of dialogue and intellectual moderation in his 

students 

D. Fadel Kadhim Hanoun 

University of Wasit / Faculty of Education 

ABD Saadam Al-Nouri 

University of Mustansiriya / Faculty of Education 

Abstract 

       The education of generations depends on the efforts of 

the family and institutions of education and education, but 

the family mostly based on education in schools and 

universities, and neglected the performance of its primary 

duty in this regard, the educational institutions bear the 

burden of the largest if the duty also, and the success of 

educational institutions across Its curriculum is mainly 

related to the selection of the best means and programs, the 

originality of knowledge based on mediocrity, the focus on 

the goals, and the preparation of appropriate school 

curricula for all citizens of the nation in different stages of 

education. 

      The educational institutions (schools, institutes and 

universities) today are what is valid curriculum, and 

depends on the effective means of raising the generation, 

and sets the correct curriculum in different years or classes 

of study, including what is negatively affected in thought 

and practice, because of the dominance of Western ideas 

and theories imported, Towards secularism, or 

globalization in our time, while forgetting its basic duty to 

choose the best means of education and education, and to 

focus on the correct educational goals and objectives that 

are based on the foundations of the Muslim nation working 

in the Koran and maintaining the permanence and freshness 

and prosperity of history and human and civilizational 

heritage. Arab and Islamic......................... 
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السياسة الخارجية األمريكية تجاه منطقة الشرؽ األكسط بيف ثكابت 
االستمرارية كمتطمبات التغيير: دراسة مقارنة إلدارتي )بكش االبف كباراؾ 

 اكباما(
 عبداهلل مطر سالـ. د

 العراقية الجامعة/ السياسية كالعمـك القانكف كمية
 ممخص

عمى مستكل حقؿ  یطرح مفيكـ التغیر في السیاسة الدكلیة إشكاالن 
العبلقات الدكلیة، یرجع ىذا اإلشكاؿ إلى حالة عدـ اإلجماع التي تعرفيا 
مختمؼ النقاشات الجاریة حكؿ طبیعة إمكانیات كنتائج التغیر في صیركرة 

 العبلقات الدكلیة. 
التغیر في السیاسة الخارجیة بأنو "تعدیؿ/  Holsti"ىكلستي" یعرؼ

الدكلیة لدكلة ما". كیعد أف المتغیر التابع في تبدیؿ حاد في أنماط العبلقات 
ىذه العممیة ىك التغیرات في أنماط العبلقات الخارجیة الدبمكماسیة، الثقافیة، 
العسكریة، التجاریة كاالقتصادیة، كتحدید سیاسات جدیدة بالنظر إلى دكر 
الككبلء الخارجییف داخؿ الدكلة، كنیة صانع السیاسة في إعادة صیاغة 

 ة الخارجیة، كىك ما یعبر عنو بإعادة تكجیو السیاسة الخارجیة.السیاس
كیمكف القكؿ، أنو عمى الرغـ مف تبایف السیاسات التي اتبعيا الرؤساء 

المتعاقبكف تجاه الشرؽ األكسط، فاف ىناؾ شبو إجماع أك اتفاؽ األمریكیكف 
عمى المصالح األساسیة كاألىداؼ الرئیسیة، التي یتعیف عمى السیاسة 

 الخارجیة األمریكیة أف تعمؿ عمى حمایتيا كتحقیقيا.
كلرصد أبعاد التغییر كاالستمراریة في تكجيات السیاسة الخارجیة 
األمریكیة تجاه منطقة الشرؽ األكسط إلدارتي )بكش االبف كباراؾ اكباما( سیتـ 

كستعمؿ  .األىداؼ كاالستراتیجیات التكجياتعقد مقارنات عمى المستكیات 
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ارنات عمى تحدید قضایا االستمرار كالتغییر لمسیاسة الخارجیة ىذه المق
 األمریكیة لكؿ مف إدارتي )بكش االبف كباراؾ اكباما(.

كعمیو فاإلشكالیة التي یمكف معالجتيا في البحث، ىي: ما مدل 
تجاه منطقة  (،بكش االبف كباراؾ اكباما)إلدارتي  ةالخارج ةالتمایز بیف السیاس
 ا عمیيا؟اتيتداعی الشرؽ األكسط كما

مف أجؿ معالجة اإلشكالیة المطركحة كاختبار مدل صحة الفرضیة انتيج ك 
 ثبلثة محاكر. الباحث خطة مف
 ".باراؾ اكباما"ك "بكش االبف"إلدارتي  األىداؼ كاالستراتیجیات المحكر األكؿ:

باراؾ "ك "بكش االبف"السیاسة الخارجیة إلدارتي تكجيات المحكر الثاني:
 ".اكباما

 بیف سیاسات ادارتي "بكش االبف، باراؾ اكباما". مقارنةالمحكر الثالث: 
یطرح مفيكـ التغیر في السیاسة الدكلیة إشكاالن عمى مستكل حقؿ 
العبلقات الدكلیة، یرجع ىذا اإلشكاؿ إلى حالة عدـ اإلجماع التي تعرفيا 

صیركرة مختمؼ النقاشات الجاریة حكؿ طبیعة إمكانیات كنتائج التغیر في 
 العبلقات الدكلیة. 

التغیر في السیاسة الخارجیة بأنو "تعدیؿ/  Holsti یعرؼ "ىكلستي"
. كیعد أف المتغیر التابع في (ii)تبدیؿ حاد في أنماط العبلقات الدكلیة لدكلة ما"

ىذه العممیة ىك التغیرات في أنماط العبلقات الخارجیة الدبمكماسیة، الثقافیة، 
كاالقتصادیة، كتحدید سیاسات جدیدة بالنظر إلى دكر العسكریة، التجاریة 

الككبلء الخارجییف داخؿ الدكلة، كنیة صانع السیاسة في إعادة صیاغة 
 .(ii)السیاسة الخارجیة، كىك ما یعبر عنو بإعادة تكجیو السیاسة الخارجیة

مف األمكر شبو المسمَّـ بيا بیف دارسي العبلقات الدكلیة، عمى 
النظریة أف طبیعة سیاسات الدكلة الخارجیة تعتمد بدرجة اختبلؼ منطمقاتيـ 

كبیرة عمى طبیعة البیئة الداخمیة ليا، كنكعیة التغیرات المحمیة التي تجرم 
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فیيا، عمى اعتبار اف السیاسة الخارجیة ىي انعكاس لمسیاسة الداخمیة لمدكلة. 
، فإف دراسة طبیعة التغیرات المحمیة في دكلة ما تسيـ بدر  جة كبیرة في كمف ثـى

 .(ii)فيـ طبیعة سیاساتيا الخارجیة
كمف بیف طبیعة المتغیرات عمى المستكل الداخمي لمدكؿ الدیمقراطیة 
ىك تغیر الرؤساء  كمف بیف اكلكیات كؿ رئیس جدید البحث عف تغییر 
الخیارات كاألكلكیات التي اعتمدىا الرئیس الذم سبقو، فیضع اجندتو الخاصة، 

اریخ، كمف ثـ فيك یسعى إلى أف یتغاضى عف الماضي لیكتب صفحتو في الت
كأف یرسـ الطریؽ نحك مستقبؿو أفضؿ، لكف غالبنا ما یصطدـ ىذا الرئیس 

 بالكقائع كتعقیداتيا كبعامؿ ضیؽ الكقت إلنجاز ما یرید. 
ككفقان لما سبؽ فإف رئیس الكالیات المتحدة االمریكیة كمعو إدارتو 

الميٌمة بأبعادىا الخارجیة كالداخمیة تستدعي یدرككف بأف مكاجية التطٌكرات 
خمط األكراؽ مف جدید، كىذا األمر سیزید حتمنا مف تعقیدات الكضع كیجعؿ 
مف الصعب عمى الكالیات المتحدة، كقٌكة خارجیة، أف تجد المغة كالخیارات 
المناسبة لمكاجية المكاقؼ الطارئة بما یتناسب مع مصالحيا كمصالح مختمؼ 

ع كٌؿ ما یسكد مف تناقضات بیف ىؤالء الحمفاء، كلك كانكا في حالة حمفائيا، م
 تحالؼ عمى غرار دكؿ مجمس التعاكف الخمیجي.

یقكؿ "جكرج لكنزكفسكي" في مؤلفو )الشرؽ األكسط في الشؤكف 
العامیة(: "ال یمكف ألم سیاسة خارجیة رشیدة أف تتجاىؿ الشرؽ األكسط كأثره 

فقد كاف الشرؽ األكسط عبر العصكر كال یزاؿ ، (ii)عمى بقیة مناطؽ العالـ"
محط أنظار العدید مف الفاتحیف كبناة اإلمبراطكریات كالقكل العظمى، إلى 

 جانب الكثیر مف العمماء كالدارسیف كالميتمیف بالشؤكف الدكلیة.
كیمكف القكؿ، أنو عمى الرغـ مف تبایف السیاسات التي اتبعيا الرؤساء 

تجاه الشرؽ األكسط، فاف ىناؾ شبو إجماع أك اتفاؽ األمریكیكف المتعاقبكف 
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عمى المصالح األساسیة كاألىداؼ الرئیسیة، التي یتعیف عمى السیاسة 
 الخارجیة األمریكیة أف تعمؿ عمى حمایتيا كتحقیقيا.

في مكاجية األكضاع المعٌقدة السائدة في الشرؽ األكسط، یبقى السؤاؿ 
یارات التي یمكف أف تعتمدىا الكالیات مرٌكزنا عمى اآلتي: ما ىي أفضؿ الخ

المتحدة لتحقیؽ مصالحيا كحفظ أمنيا، كتراعي مصالح الحمفاء اإلقمیمییف 
كتطٌمعاتيا، كتككف مقبكلة مف القكل الدكلیة األخرل؟ في كثیرو مف األحیاف 
تصبح الخیارات المختارة عرضة لمسقكط، مف خبلؿ كقكع حدث طارئ في 

 دكلةو غیر رئیسة.
أبعاد ثكابت االستمراریة كمتطمبات التغییر في تكجيات السیاسة  كلرصد

الخارجیة األمریكیة نحك منطقة الشرؽ األكسط إلدارتي )بكش االبف كباراؾ 
 اكباما( سیتـ عقد مقارنات عمى المستكیات اآلتیة:

 األىداؼ كاالستراتيجيات. -ٔ
 التكجيات. -ٕ

كالتغییر لمسیاسة كستعمؿ ىذه المقارنات عمى تحدید قضایا االستمرار 
 الخارجیة األمریكیة لكؿ مف اإلدارتیف.

ما مدل التمایز بیف كعميو فاإلشكالية التي يمكف معالجتيا في البحث، ىي: 
السیاسة الخارجة إلدارتي )بكش االبف كباراؾ اكباما(، فیما یتعمؽ بثكابت 

 ا عمیيا؟ياتاالستمراریة كمتطمبات التغییر تجاه منطقة الشرؽ األكسط كما تداعی
یتفرع مف االشكالیة المطركحة لمبحث تتفرع مجمكعة مف األسئمة البحثية: 

 االسئمة البحثیة یمكف ایجازىا بالتساؤالت اآلتیة:
 كیؼ یمكف قراءة رؤیة كسیاسات اإلدارة األمریكیة لكؿ رئیس؟ -ُ
ما حدكد االستمراریة كالتغییر عمى مستكل األىداؼ كاالستراتیجیات  -ِ

 ف؟لكبل اإلدارتی
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ما حدكد االستمراریة كالتغییر عمى مستكل تكجيات السیاسة الخارجیة  -ّ
 األمریكیة لكبل اإلدارتیف؟

فرضية البحث: عمى ضكء اإلشكالية المطركحة يمكف صياغة الفرضية عمى 
 النحك اآلتي:

ینطمؽ البحث مف االفتراض بأف التفاعؿ المستمر بیف عكامؿ 
طبیعة األىداؼ كاالستراتیجیات، كالتكجو، االستمراریة كعكامؿ التغیر یؤثر في 

 لمسیاسیة الخارجیة األمریكیة. 
مف أجؿ ضبط عناصر الخطة، تـ االعتماد عمى مقاربة منيج البحث: 

منيجیة تعتمد عمى المنيج المقارف. إذ تـ االعتماد عمى ىذا المنيج في عدة 
ة في منطقة مستكیات سكاء تعمؽ األمر بأكلكیات السیاسة الخارجیة األمریكی

الشرؽ األكسط، أك باألىداؼ المراد تحقیقيا كالكسائؿ المستخدمة لذلؾ، فضبلن 
 عف الظركؼ المحیطة بالرئیسیف كالمكاقؼ الداخمیة كالدكلیة مف سیاستیيما.

كمف أجؿ معالجة اإلشكالیة المطركحة كاختبار مدل صحة الفرضیة 
 انتيج الباحث خطة مف ثبلثة محاكر.

 األىداؼ كاالستراتیجیات إلدارتي "بكش االبف" ك"باراؾ اكباما". المحكر األكؿ:
السیاسة الخارجیة إلدارتي "بكش االبف" ك"باراؾ تكجيات المحكر الثاني: 

 اكباما".
 مقارنة بیف سیاسات ادارتي "بكش االبف، باراؾ اكباما".المحكر الثالث: 

 االبف كباراؾ اكباماالمحكر األكؿ: األىداؼ كاالستراتيجيات إلدارتي بكش 
یمكف القكؿ، أنو عمى الرغـ مف تبایف السیاسات التي اتبعيا الرؤساء 
األمریكیكف المتعاقبكف تجاه الشرؽ األكسط، فاف ىناؾ شبو إجماع أك اتفاؽ 
عمى المصالح األساسیة كاألىداؼ الرئیسیة، التي یتعیف عمى السیاسة 

تحقیقيا. كىذه المصالح كاالىداؼ الخارجیة األمریكیة أف تعمؿ عمى حمایتيا ك 
ىي التي تمثؿ )ثكابت االستمراریة كمتطمبات التغییر( ليذه السیاسة، كقد حاكؿ 
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الكثیر مف الميتمیف تقدیـ ترتیبات مختمفة ألكلكیات المصالح الحیكیة لمكالیات 
، كالذم عدىا Martin Indik المتحدة األمریكیة، كمف بینيـ "مارتف اندیؾ" 

 تأمیف إمدادات النفط، حمایة إسرائیؿ، كاستقرار المنطقة. ا تشمؿنيأ
 Steveكىناؾ الرؤیة الميمة التي عرضيا بالتفصیؿ "ستیؼ سبیغؿ" 

Spegal أستاذ العمكـ السیاسیة بجامعة كالیفكرنیا، كقاؿ فیيا أنو یمكف ،
ا تضـ نيتعریؼ المصالح الحیكیة لمكالیات المتحدة في الشرؽ األكسط بأ

 :(ii)أك اإلجراءات اآلتیةالمككنات 
 حمایة كضماف تدفؽ النفط مف منطقة الخمیج العربي. -
 منع انتشار أسمحة الدمار الشامؿ. -
 حمایة عبلقات الصداقة القائمة مع الدكؿ العربیة. -
 مكافحة اإلرىاب كالتطرؼ. -
 حمایة الركابط التقمیدیة مع إسرائیؿ. -
 .احتكاء الدكؿ المعادیة كنجاح عممیة السبلـ -

كفیما یتعمؽ باستراتیجیة الكالیات المتحدة األمریكیة لتحقیؽ تمؾ 
االىداؼ كالمصالح في منطقة الشرؽ األكسط، فأنيا تتمیز بالتعدد كالتنكع عمى 
مدار تاریخ عبلقتيا بيذه المنطقة؛ لتتبلءـ مع المتغیرات التي تطرأ عمیيا بیف 

الخارجي  المجاؿاف برنامج عمؿ الدكؿ في الحیف كاآلخر, عمى اعتبار 
یتضمف إلى جانب األىداؼ المراد تحقیقيا الكسائؿ كاآللیات المبلئمة لذلؾ. 
كفي ىذا السیاؽ، تتبایف اآللیات التي تعتمدىا اإلدارات األمریكیة المتعاقبة كفقا 
لطبیعة األىداؼ كرؤیة كؿ إدارة كمقاربتيا لممسألة. كمف بیف ىذه اآللیات، 

 :(ii)یمكف ذكر اآلتي
ائؿ العسكریة: حیث كاف ىناؾ تركیز كاضح عمى ضركرة امتبلؾ الكس -ُ

كاف الكالیات المتحدة لقكة عسكریة ىائمة قادرة عمى انجاز مختمؼ المياـ، 
القتالیة في منطقة الشرؽ األكسط ىك  تياتطكیر القكة العسكریة األمریكیة كقدرا
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أساس النجاح في حفظ المصالح الحیكیة األمریكیة، كیتـ ذلؾ كفقا 
 لبلستراتیجیة اآلتیة: 

 تشكیؿ قكاعد عسكریة في المنطقة لردع األطراؼ المناكئة.  -
 إقامة ىیكؿ امني إقمیمي تقـك الكالیات المتحدة بالدكر الرئیسي فیو. -
 مع دكؿ المنطقة. إقامة مناكرات مشتركة -
سرائیؿ. -  التعاكف االستراتیجي بیف الكالیات المتحدة كا 
 الكسائؿ االقتصادیة: كتشتمؿ عمى جممة مف اإلجراءات األساسیة، مف بینيا:  -ِ
تقدیـ المساعدات االقتصادیة لطرؼ ما سكاء كاف دكلة أك تنظیمان لتحقیؽ  -

 ىدؼ معیف.
ث مع العراؽ مثبل مف اجؿ المجكء إلى فرض العقكبات االقتصادیة كما حد -

 إجباره عمى تنفیذ القرارات األممیة.
 الكسائؿ الدبمكماسیة: كیبرز ذلؾ بشكؿ كاضح في: -ّ
محاكالت الكالیات المتحدة لمعب دكر الكسیط الساعي إلیجاد تسكیة لمصراع  -

 اإلسرائیمي، كفقا لؤلجندة األمریكیة. -العربي
 یجي الطبیعي في المنطقة.أیف تحافظ عمى مكانة كقكة حمیفيا االسترات -
 تياكما یبرز ىذا النكع مف الكسائؿ في سعي الكالیات المتحدة لتشكیؿ تحالفا -

كفي رغبتيا في الحصكؿ عمى مساندة كدعـ حمفائيا عند اتخاذ اإلجراءات 
 تحقیؽ أىدافيا كضماف مصالحيا. نياالتي مف شأ

لمتحدة كفي ضكء ما سبؽ یمكف عرض أىداؼ كاستراتیجیات الكالیات ا
األمریكیة في منطقة الشرؽ األكسط أثناء مدة إدارتي "بكش االبف" ك"باراؾ 

 اكباما" كما یمي:
 إدارة بكش االبف:  -ٔ

، بدأ الخطاب السیاسي األمریكي كمف ثـ السیاسة ََُِمنذعاـ
األمریكیة تيمكح بأىداؼ سیاسیة تحمؿ في ثنایاىا مضامیف، اعتبرىا العدید مف 
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نكع جدید یمكف كصفيا بػ )متطمبات التغییر(، إذ بدأ المعنییف، أنيا مف 
حمایة إسرائیؿ، ضماف تدفؽ الصادرات  –بالمقارنة مع الثابت مف األىداؼ

اخذ الحدیث یتمحكر حكؿ أىداؼ  -النفطیة، دعـ بعض األنظمة الحمیفة
 كظیفیة تحمميا شعارات تؤكد عمى ضركرة:

 اإلصبلح السیاسي كاالقتصادم. -
 المیبرالي في تطبیؽ الدیمقراطیة. األخذ بالنمكذج -
 الحریة كحقكؽ اإلنساف.  -

كذىبت السیاسة األمریكیة إلى مدل ابعد مف ذلؾ، حیث بدأ الحدیث 
عادة ترتیب المنطقة كفؽ خارطة جیكسیاسیة  عف المطالبة بالتغییر السیاسي كا 
جدیدة حممت عناكیف عدة بمضمكف كاحد "الشرؽ األكسط الكبیر"، أك "الشرؽ 

كسط الجدید"، كغیرىا مف المشاریع التي أرید بيا إعادة تقسیـ المنطقة إلى األ
كیانات سیاسیة كمككنات اجتماعیة، عرقیة، طائفیة، كاثنیة كبخاصةن الدكؿ 

 العربیة، بكصفيا المركز الحیكم لمنطقة الشرؽ األكسط برمتو. 
أفكار (، كبتأثیر ََِٖ-َََِفقد شيدت فترة إدارة الرئیس "بكش االبف" )

المحافظیف الجدد تحكالن ميمان في المفاىیـ كاألفكار كاالستراتیجیات المتعمقة 
بمضامیف كتكجيات السیاسیة الخارجیة األمریكیة. كتمثؿ ذلؾ مف خبلؿ إعبلء 
قیمة القكة العسكریة )القكة الصمبة( في تعامؿ ىذه اإلدارة مع الشؤكف الدكلیة 

(. كقد تجمى ذلؾ مف خبلؿ ََِْ-َََِكذلؾ في الفترة الرئاسیة األكلى )
اعتمادىا مبدأ العمؿ االستباقي الذم سمي بػ "مبدأ بكش" كالذم كضحتو كثیقة 

، كتجسد في مقكلة "تحالؼ الراغبیف"، ََِِاألمف القكمي األمریكي لمعاـ 
كذلؾ تبني ىذه اإلدارة مكاقؼ متشددة إزاء االلتزامات الدكلیة بعامة، ككذلؾ 

 .(ii)متعددة األطراؼ كفي مقدمتيا األمـ المتحدةاألطر الدكلیة 
ككفقان لما سبؽ فقد ظيرت مصطمحات جدیدة في قامكس السیاسة 
الخارجیة األمریكیة كاستراتیجیة األمف القكمي األمریكي، كىي المصطمحات 



  عدد الثامنـــــال  ... جملة علمية حمكمة فصلية  ات تنموية ...ـــاشراق

337 
 

                                                                                                                                       

التي أثرت بشكؿ كبیر في الفكر كالممارسة لسیاسة الكالیات المتحدة 
ا یتعمؽ بمفيكـ "الضربة االستباقیة" أك "الحرب األمریكیة، جاء أىميا في م

االستباقیة", التي تكجو لمف یفترض أك تضف أك تقرر الكالیات المتحدة 
األمریكیة انو یمثؿ مصدر تيدید محتمؿ لمصالحيا في أم مكاف مف 

 .(ii)العالـ
كىنا یمكف القكؿ إف المحافظیف الجدد ساىمكا بشكؿ فاعؿ في تكجیو 

ي إلدارة "بكش االبف" نحك االىتماـ بتبني مشركع استراتیجي البرنامج السیاس
تضمف التكسع العسكرم إلى ابعد حد ممكف في الشرؽ األكسط، كتكظیؼ قیـ 
أخبلقیة تقـك عمى "نشر الدیمقراطیة" لخدمة أىدافيا التكسعیة،  كاليیمنة 

حرب كقطب أكحد عمى السیاسة الدكلیة. كقد أتاح ليا ذلؾ مف خبلؿ إعبلنيا ال
عمى اإلرىاب، حیث أصبح مكضكع التحكؿ الدیمقراطي في الدكؿ العربیة 
عادة تشكیؿ النظـ السیاسیة، مككنان رئیسان مف مككناتيا، كىك ما  كاإلسبلمیة، كا 
یمثؿ بحد ذاتو تحكالن جكىریان في تمؾ السیاسة، التي ظمت إلى حد بعید تكازف 

كضماف استقرار النظـ  بصكرة تقمیدیة ما بیف صیانة مصالحيا الحیكیة
الصدیقة مف ناحیة، كبیف مطمب الدیمقراطیة كحقكؽ اإلنساف مف ناحیة 

 .(ii)أخرل
كبشكؿ عاـ یمكف تممس معالـ االستراتیجیة الجدیدة لمكالیات المتحدة 

في منطقة الشرؽ األكسط مف خبلؿ  -أثناء إدارة بكش االبف –األمریكیة
أفغانستاف كالعراؽ كمف خبلؿ األدكار التي الممارسات التي نفذتيا في كؿ مف 

تؤدیيا كبمساعدة مف دكؿ االتحاد األكركبي كتركیا كبعض الدكؿ العربیة في 
عدد مف الممفات, سكاء كانت في تكنس أك مصر أك لیبیا أك الیمف أك سكریا 
أك لبناف أك فمسطیف؛ إذ تقكـ ىذه االستراتیجیة عمى ثبلث ركائز أساسیة 

 :(ii)ىي
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في المنطقة كفي كثیر مف األحیاف عمى  -الدینیة كالعرقیة-ألقمیاتدعـ ا -ُ
 حساب األغمبیة.

تحجیـ دكر كنفكذ مراكز القكة العربیة التقمیدیة كبخاصة )مصر, العراؽ,  -ِ
السعكدیة( كالحرص أال تمتد دائرة نفكذىا خارج إطار دكليـ, سكاء سیاسیان 

سناد ىذا الدكر إلى دكؿ أك عسكریان أك حتى اقتصادیان في بعض األحیاف,  كا 
صغیرة المتمثمة في قطر, كاإلمارات العربیة المتحدة أك إلى دكؿ إقمیمیة 

 غیر عربیة كمف أبرزىا تركیا.
استغبلؿ مىٍف تدعكىـ الكالیات المتحدة األمریكیة "باإلسبلمییف المعتدلیف"؛  -ّ

عمى  لتنفیذ جزءان مف استراتیجیتيا تحت شعار الحكار كالتقارب كاالنفتاح
اآلخر؛ ضمانان لتحقیؽ ىیمنتيا عمى كؿ التیارات كالشرائح المجتمعیة في 

 منطقة الشرؽ األكسط.
تجدر اإلشارة إلى اف إدارة الرئیس "بارؾ اكباما" لـ تخرج عف ىذا 
السیاؽ إال فیما یتعمؽ بالسماح بامتداد نفكذ مصر كالسعكدیة في المجاؿ 

مثؿ في إقامة التحالؼ العربي لترتیب السیاسي كالعسكرم خارج حدكدىما كالمت
 األكضاع في الیمف.

كیأتي طرح المبادرات التي تخص "اإلصبلح كنشر الدیمقراطیة" في 
منطقة الشرؽ األكسط ضمف ىذا التكجو االستراتیجي إلدارة "بكش االبف"، 
لتحقیؽ األىداؼ الجدیدة لمكالیات المتحدة األمریكیة في منطقة الشرؽ األكسط 

)مبادرة الشراكة فیما یتعمؽ بالدكؿ العربیة، إذ طرحت في ىذا السیاؽ  كبخاصة
بیف الكالیات المتحدة األمریكیة كالشرؽ األكسط: بناء األمؿ لمسنیف القادمة(، 

 -عمى اعتبار ىك مف أطمؽ ىذه المبادرة -كتسمى أیضا مبادرة "ككلف بكؿ"
كاإلصبلح  كاستيدفت المبادرة أربعة محاكر ىي: اإلصبلح السیاسي،

صبلح التعمیـ، كتمكیف المرأة، یختص كؿ محكر مف ىذه  االقتصادم، كا 
 . (ii)المحاكر بالتركیز عمى أكجو التنمیة المختمفة



  عدد الثامنـــــال  ... جملة علمية حمكمة فصلية  ات تنموية ...ـــاشراق

339 
 

                                                                                                                                       

(، BMENAكما طرحت "مبادرة الشرؽ األكسط الكبیر كشماؿ أفریقیا" )
قدمت الكالیات المتحدة األمریكیة ىذه المبادرة بعد أف أعمف عنيا الرئیس إذ 
، كفي الكقت ذاتو الذم كانت تعرض كتناقش ََِْ/ِ/ٗش االبف" في "بك 

فیو فكرة الشرؽ األكسط الكبیر عمى المستكل الرسمي، كانت مؤسسات كمراكز 
بحثیة أكركبیة تدرس كتبمكر ىذا المفيـك كترسـ دكافعو مف كجية نظر الدكؿ 

 .(ii)األكركبیة، كتضع خطكطو العامة
مریكیة كالرؤیة األكركبیة فیما یتعمؽ كقد تـ المزج بیف الرؤیة األ

باألكضاع في الشرؽ األكسط لیتـ االتفاؽ عمى مضمكف المبادرة في اجتماع 
, في )سي أیبلند بكالیة جكرجیا بالكالیات (G8قمة مجمكعة الدكؿ الثماني )

( لتصبح الصیغة ََِْحزیراف/ یكنیك  َُ-ٖالمتحدة األمریكیة لمفترة 
مسمى "شراكة مف أجؿ التقدـ كالمستقبؿ المشترؾ في النيائیة لممشركع تحت 

 partnership for (ii)الشرؽ األكسط الكبیر/المكسع كشماؿ أفریقیا"

progress and common future in the Broader Middle East 

and North Africa. 
 :(ii)كتتضمف ىذه المبادرة/ المشركع ثبلثة محاكر ىي

تطػػػكیر المؤسسػػػات البلزمػػػة لحككمػػػة تمثیمیػػػة : یتضػػػمف المحػػػكر السياسػػػي -
تخضػػػػػػع لممحاسػػػػػػبة، كتػػػػػػدعیـ الممارسػػػػػػة الدیمقراطیػػػػػػة، كالػػػػػػنظـ االنتخابیػػػػػػة 
كالمجتمػػع المػػدني، كدعػػـ حكػػـ القػػانكف كاسػػتقبلؿ القضػػاء، كمػػا أف إصػػبلح 
مؤسسات الدكلة كمكافحة الفساد، كتحدیث كسائؿ اإلعبلـ كاستقبلليا تمثػؿ 

 اء الدیمقراطیة كالحكـ الصالح.مككنات ضركریة كأساسیة لبن
مػف خػبلؿ تحسػیف  التعمػيـ(:التركيز بصكرة أساسية عمػى المحكر الثقافي ) -

صبلح مؤسسات التعمیـ االبتػدائي كالثػانكم، كقػدرة  جكدة التعمیـ، كتطكیر كا 
الحصكؿ عمى الخدمة التعمیمیة لمشباب كبخاصة الفتیات، ىذا بدكره یؤدم 

میمان بما یضمف تأمیف مشاركة فاعمة في عالـ إلى كجكد قكة عمؿ أفضؿ تع
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معكلـ، كالبد مػف تركیػز الجيػكد عمػى خفػض معػدالت األمیػة كزیػادة فػرص 
  التعمیـ.

یقكـ عمػى تشػجیع إقامػة قطػاع خػاص قػادر عمػى خمػؽ  المحكر االقتصادم: -
فػػرص عمػػؿ كتحریػػر التجػػارة بمػػا یسػػاعد الحككمػػات عمػػى فػػتح األسػػكاؽ مػػع 

ا، كتشػػجیع التجػػارة بػػیف دكؿ المنطقػػة كأحػػد أكلكیػػات دكؿ المنطقػػة كخارجيػػ
 .التنمیة االقتصادیة لمشرؽ األكسط الكبیر كشماؿ أفریقیا

، ََِٔكفي ذات اإلطار تأتي استراتیجیة األمف القكمي األمریكي لعاـ 
أف نشر الدیمقراطیة ىك ركف أساسي في االستراتیجیة  "بكش االبف"إذ أكد 

األمریكیة؛ معبرا عف ذلؾ بالقكؿ: "إف نشر الدیمقراطیة كالعدؿ كالكرامة 
یجاد دیمقراطیات فعالة، كتكسیع الرفاه عبر  اإلنسانیة بيدؼ إنياء االستبداد كا 

 .(ii)التجارة الحرة كالعادلة كالسیاسات التنمكیة"
تراتیجیة عددان مف اآللیات التي عمى الكالیات كما تضمنت تمؾ االس

حداث التحكؿ الدیمقراطي  المتحدة األمریكیة أف تتبعيا في نشر الدیمقراطیة كا 
 :(ii)في الشرؽ األكسط منيا

دعـ اإلصبلحییف الدیمقراطییف في الدكؿ القمعیة عف طریؽ عقد االجتماعات  - أ
رجیة كسفارات الكالیات رفیعة المستكل معيـ في البیت األبیض، ككزارة الخا

 المتحدة األمریكیة.
استخداـ المساعدات الخارجیة لدعـ تنمیة انتخابات حرة كنزیية، كدعـ   - ب

حقكؽ المرأة، كالمجتمع المدني، كحریة اإلعبلـ. كعادة ما تككف ىذه 
المساعدات ىي عبارة عف جرعات صغیرة لتقدیـ المساعدة التقنیة. كغالبان ما 

 عف بضعة مبلییف مف الدكالرات في العاـ.تقدر بما ال یزید 
الشراكة مع الدكؿ الدیمقراطیة األخرل لمتركیج لمحریة كالدیمقراطیة كحقكؽ  - ج

 اإلنساف في بمداف كمناطؽ معینة.
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تعزیز كبناء مبادرات جدیدة مثؿ الشرؽ األكسط الكبیر كشماؿ أفریقیا،  - د
كصندكؽ األمـ  كمؤسسة المبادرة مف أجؿ المستقبؿ كمجتمع الدیمقراطیات،

المتحدة لمدیمقراطیة، كتشكیؿ شراكات مبتكرة مع المنظمات غیر الحككمیة 
 كغیرىا، لدعـ الدیمقراطیة كتركیجيا.

 إبراـ اتفاقیات لمتجارة الحرة. - ق
المقاربػػػة األمریكیػػة لمكضػػػكع الدیمقراطیػػة كاإلصػػػبلح  یتضػػح ممػػػا تقػػدـ أف

الحتمیػػة كالبلزمػػة بػػیف تقػػكـ عمػػى تصػػكر تبشػػیرم مفترضػػةن نكعػػان مػػف العبلقػػة 
اإلصبلح كالدیمقراطیػة كتعزیػز خیػارات الكالیػات المتحػدة األمریكیػة فػي منطقػة 
الشرؽ األكسط. فػإذا كػاف منػاخ االسػتبداد كالفسػاد الػذم خػیـ طػكیبلن عمػى ىػذه 
المنطقة قد أفرز الجماعات اإلرىابیة ككراىیة الكالیات المتحدة األمریكیة، فػإف 

قراطیة كفیمػة بالقضػاء عمػى اإلرىػاب كنشػر القػیـ المیبرالیػة إشاعة الحریة كالدیم
كتثبیػػت المصػػالح األمریكیػػة، كعمػػى ىػػذا األسػػاس كػػاف ىنالػػؾ افتػػراض ضػػمني 
یصؿ إلى حد المسػمَّمة بػأف مشػركع دمقرطػة الشػرؽ األكسػط سیسػیر جنبػان إلػى 

 جنب مع تقدـ المشركع األمریكي لتغییر المنطقة.
إف مف أبرز ما یمكف أف یشار إلیػو مػف طینیة فكفیما یتعمؽ بالقضیة الفمس

ركائز اعتمدتيا اإلدارة األمریكیة في التعاطي مػع ىػذه القضػیة ىػك الػدفع نحػك 
إطػػػػار جدیػػػػد مػػػػف التعامػػػػؿ یيػػػػدؼ إلػػػػى إعػػػػادة صػػػػیاغة العبلقػػػػة مػػػػع السػػػػمطة 
الفمسػػػػطینیة، كتيیئػػػػة الكضػػػػع الفمسػػػػطیني لقبػػػػكؿ تصػػػػكراتيا بخصػػػػكص قضػػػػایا 

مػػف خػػبلؿ تغییػػر الكاقػػع السیاسػػي كالثقػػافي الفمسػػطیني، األمػػف كالحػػؿ النيػػائي، 
كخمػػؽ بیئػػة سیاسػػیة جدیػػدة فػػي المجتمػػع الفمسػػطیني متناغمػػة مػػع الػػنيج العػػاـ 

 .(ii)لئلدارة األمریكیة
فالكالیػػػػات المتحػػػػدة لػػػػـ تعػػػػد تػػػػرل جػػػػدكل فػػػػي إبقػػػػاء عبلقتيػػػػا مػػػػع القیػػػػادة 

كػاف تعػٌكؿ عمیػو  الفمسطینیة قائمة عمى النحك ذاتو منذ أكسمك، كالسیما أف مف
المسػػاعدة فػػي تنفیػػذ تصػػكراتيا لػػـ یعػػد مػػؤىبل لػػذلؾ، كأف الجیػػؿ الػػذم نشػػأ فػػي 
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. كلػػػذلؾ ركػػػزت (ii)مرحمػػػة أكسػػػمك ىػػػك الػػػذم قػػػاد االنتفاضػػػة الفمسػػػطینیة الثانیػػػة
خطػػػكة، كالتػػػي تشػػػمؿ  -اإلدارة األمریكیػػػة عمػػػى السػػػیر ضػػػمف سیاسػػػیة الخطػػػكة

 أمریف:
محػددة لمحػؿ، كالقتصػار عمػى تقػدیـ إطػار األكؿ: عدـ التػكرط بتقػدیـ مقترحػات 

 عاـ لذلؾ. 
الثاني: التركیج البطيء لمحؿ ضمف قاعدة السبلـ المشركط الػذم یعتمػد عمػى 
عػػػادة صػػػیاغة البنیػػػة السیاسػػػیة كالثقافیػػػة  تغییػػػر الكاقػػػع السیاسػػػي الفمسػػػطیني، كا 
كاألمنیػػػػة الفمسػػػػطینیة كمقدمػػػػة لبػػػػدء المفاكضػػػػات. كىػػػػك مػػػػا یبقیيػػػػا بعیػػػػدة عػػػػف 

ط عمػػى إسػػرائیؿ، كال یحمميػػا مسػػؤكلیة التعجیػػؿ فػػي دفػػع عممیػػة السػػبلـ، الضػػغ
 .(ii)كیمقي بذلؾ عمى الفمسطینییف

كتأتي الفكضى الخبلقة ضمف ىذه االستراتیجیات لتحقیؽ أىداؼ 
تميیدیة كآنیة الستراتیجیة الكالیات المتحدة األمریكیة الجدیدة في منطقة الشرؽ 

 -ارة االضطراب الداخمي كالبمبمة إلدخاليا األكسط, إذ یتـ االعتماد عمى إث
فیما یسمى, طبقان لنظریة الفكضى الخبلقة, "بعدـ  -منطقة الشرؽ األكسط 

االستقرار البناء", ذلؾ ألف عدـ االستقرار )األمني كاالقتصادم كالسیاسي 
كاالجتماعي( یسمح بإعادة بناء كتشكیؿ دكليا عمى نحك یتناسب مع المصالح 

 ة األمریكیة.االستراتیجی
 إدارة الرئيس "باراؾ اكباما":   -ٕ

مع كصكؿ الرئیس "بارؾ أكباما" لمسمطة، كنتیجة تقییـ استراتیجي 
لسیاسات إدارتي الرئیس "بكش االبف" في الشرؽ األكسط، كتغییر البیئة 
االستراتیجیة في المنطقة خاصة بعد ما یسمى بػ "ثكرات الربیع العربي"، بدأت 

المتحدة األمریكیة في صیاغة تعامميا مع المنطقة بشكؿ مختمؼ، الكالیات 
فیما یمكف أف یطمؽ عمیو عممیة "إعادة اليیكمة" كما استتبعيا مف تغییر في 
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السیاسة األمریكیة تجاه المنطقة، كالتي اتضحت معالميا بشكؿ جمي خبلؿ 
   الكالیة الثانیة لمرئیس "باراؾ أكباما". 

ة األمریكیة الجدیدة في الشرؽ األكسط، سمسمة كقد مثمت االستراتیجی
مف األىداؼ التي تسعى إدارة الرئیس "باراؾ أكباما" إلى تحقیقيا في ىذه 
المنطقة، نتیجة التراجع في نفكذ كتأثیر الكالیات المتحدة بسبب السیاسات 
الخاطئة التي اتبعت خبلؿ إدارة الرئیس "بكش االبف"، كالتي فرضت عمى 

اؾ أكباما" أف یبادر بطرح مجمكعة مف السیاسات التي مف خبلليا الرئیس "بار 
یستطیع التعامؿ بفاعمیة، كبما یخدـ األىداؼ االستراتیجیة لمكالیات المتحدة في 
ىذه المنطقة الحیكیة، كما تطمبت االنتباه الشدید مف جانب اإلدارة األمریكیة 

ة كىناؾ الكضع اليش في إلى طریقة التعامؿ معيا، فإیراف تخطت العتبة النككی
العراؽ الذم یستنزؼ القكة المسمحة األمریكیة، كىناؾ الحككمات الضعیفة في 
لبناف كفمسطیف في ظؿ قكة متصاعدة لمفصائؿ المسمحة، كالمتمثمة في حزب 
ا في لبناف، كحركة حماس في فمسطیف، مع غمكض كبیر یمؼ خطكط 

 –ا في ساحة النزاع اإلسرائیمي سیاسات "أكباما" في الشرؽ األكسط، كالسیم
 الفمسطیني.

كفي ىذا اإلطار فقد عمؿ الرئیس "باراؾ أكباما" عمى إعادة ترتیب 
أكلكیات سیاستو الخارجیة في الشرؽ األكسط، مف خبلؿ عدـ االستمرار في 
جعؿ العراؽ ىي القضیة الرئیسیة كما في األعكاـ السابقة لحكـ إدارتو، ليذا 

عمى تخفیؼ الكجكد العسكرم األمریكي في العراؽ كنقؿ  عمد بصكرة تدریجیة
المسؤكلیة األمنیة إلى القكات العراقیة، كلكف في ذات الكقت أخذ في الحسباف 
أف الكضع ىناؾ ما یزاؿ ىشان لمغایة. لذا ركز "أكباما" منذ بدایة إدارتو عمى 
 –أربع قضایا رئیسیة تتعمؽ بالجانب السیاسي ىي النزاع الفمسطیني 

اإلسرائیمي، كفي الجانب األمني تشمؿ العراؽ كأفغانستاف كالممؼ النككم 
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اإلیراني إلى جانب إشكالیات العبلقات بیف ببلده كالعالـ اإلسبلمي كعممیات 
 .(ii)التنمیة السیاسیة في الشرؽ األكسط

فقد فرضت المتغیرات الجدیدة سكاء المرتبطة بالكضع في منطقة 
الكالیات المتحدة األمریكیة، تغیر نيج السیاسة الشرؽ الكسط أك بتكجيات 

الخارجیة األمریكیة، كالتحكؿ مف "االنخراط المكثؼ" إلى "االنخراط المرف"، 
كأضحى التدخؿ األمریكي في المنطقة یتسـ بالحذر، كىك ما تفسره المتغیرات 

 :(ii)الثبلث اآلتیة
ستراتیجیة تغیر تكازنات الطاقة: حیث تضاءلت إلى حد ما األىمیة اال - أ

لمشرؽ األكسط كفؽ حسابات المصالح األمریكیة، ففي ظؿ ثكرة إنتاج النفط 
الصخرم، كالتقدیرات التي تشیر إلى أف الكالیات المتحدة ستحقؽ اكتفاء 

، كستصبح دكلة مصدرة لمنفط خبلؿ المدة مف ََِِذاتیان بحمكؿ عاـ 
قة، كبعدما (، كسیقؿ االعتماد األمریكي عمى نفط المنطََِّ – َِِٓ)

كاف الحفاظ عمى تدفؽ النفط مف المنطقة أحد األىداؼ االستراتیجیة 
األمریكیة، أصبح الحفاظ عمى استقرار أسكاؽ الطاقة ىك اليدؼ الجدید 

 لصانع القرار في الكالیات المتحدة.
التكجو نحك آسیا: ال تنفصؿ تحكالت السیاسة األمریكیة عف التغیر المرتبط  - ب

األمریكیة الجدیدة نحك منطقة آسیا، كبدایة ما یعرؼ بتكجيات السیاسة 
باستراتیجیة "إعادة التكازف نحك آسیا كمنطقة الباسفیؾ"، ففي ظؿ الصعكد 
الصیني كفرص النمك في القارة اآلسیكیة، أصبحت ىذه المنطقة تحتؿ 
أكلكیة تفكؽ االىتماـ بمنطقة الشرؽ األكسط التي تعج بالصراعات 

قت الكالیات المتحدة كأكصمت الرأم العاـ األمریكي كالحركب، كالتي أرى
لحالة مف الضجر كالممؿ مف االستنزاؼ األمریكي المستمر في ىذه المنطقة 

  مف العالـ.
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تقمیص اإلنفاؽ العسكرم: یرتبط المتغیر الثالث بأكضاع االقتصاد  - ج
األمریكي، ففي ظؿ ارتفاع مستكل عجز المكازنة كالضغكط التي تكجييا 

الرئیس "باراؾ أكباما" لتقمیؿ اإلنفاؽ العسكرم، كتقمیص میزانیة كزارة إدارة 
الدفاع، بات مف الصعب التكرط في حركب جدیدة في المنطقة كاالستمرار 
في حالة االستنزاؼ األمریكي. كباإلضافة إلى ما سبؽ فإف زیادة معدالت 
عدـ االستقرار في منطقة الشرؽ األكسط، أدت إلى إعادة صیاغة 

ىداؼ االستراتیجیة لممصالح األمریكیة، فبدالن مف األىداؼ التقمیدیة األ
المرتبطة بالحفاظ عمى تدفؽ النفط، كأمف إسرائیؿ، كمنع انتشار أسمحة 
الدمار الشامؿ، أصبح التركیز أكثر عمى كیفیة تحقیؽ االستقرار، كمكاجية 

  صعكد الجماعات اإلرىابیة.
امؿ مع منطقة الشرؽ األكسط كقد ظيرت مبلمح إعادة صیاغة التع

كالتحرؾ نحك تبني استراتیجیة إعادة اليیكمة مما یخدـ المصالح األمریكیة 
الجدیدة في أكثر مف مممح، بدایة مف استمراریة التمسؾ بخیار عدـ التكرط 
عسكریان في المنطقة، كالتركیز عمي التعامؿ مع أزماتيا بانتقائیة، كعدـ تبني 

الىتماـ باضطبلع دكؿ المنطقة بدكر مركزم في التعامؿ استراتیجیة شاممة، كا
مع قضایا كأزمات المنطقة مباشرة كعدـ التعكیؿ عمى الدكر األمریكي، كصكالن 
لتغییر البیئة االستراتیجیة في ىذه المنطقة كتميید األجكاء لتحكیؿ نمط 
ل العبلقات مع إیراف مف حالة العداء إلى حالة التعاكف ثـ االنتقاؿ لمستك 

 مختمؼ یتضمف عبلقات طبیعیة عمى المدل البعید.
كفي ىذا السیاؽ یأتي حدیث كزیرة الخارجیة األمریكیة )السابقة( 
"ىیبلرم كمینتكف"  في معرض تحمیميا أماـ "معيد برككینغز" لبلستراتیجیة 

، إذ بینت إف الكالیات المتحدة ََُِاألمیركیة الجدیدة لؤلمف القكمي لمعاـ 
ستخداـ قكتيا الدكلیة كلكف بشكؿ مختمؼ، كال یمكنيا االعتماد بحاجة إلى ا

فقط عمى ما كصفتو بالنمكذج العسكرم لمدبمكماسیة. كلتكضیح جكىر 
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السیاسة الخارجیة األمریكیة قالت: "نحف لسنا أقؿ قكة، لكننا بحاجة إلى 
استخداـ قكتنا بأشكاؿ مختمفة. فنحف اآلف نتحكؿ مف االستخداـ كالتطبیؽ 

باشر لمقكة إلى مزیج أكثر تطكران یتـ خبللو استعماؿ القكة كالنفكذ بشكؿ الم
نما في الكاقع تعني  غیر مباشر. لذلؾ فإف القكة الذكیة لیست مجرد شعار كا 

 . (ii)شیئا"
كقد أثارت استراتیجیة األمف القكمي األمریكي التي أصدرتيا إدارة 

 كبیران حكؿ فیما یتعمؽ ، جدالن ََُِالرئیس "باراؾ أكباما" في أیار/ مایك 
بالجدید الذم أتت بو كالقدیـ الذم انطكت عمیو كتراكحت المكاقؼ بیف المؤید 

 كالمعارض.
فالجانب المؤید یرل أف استراتیجیة الرئیس " باراؾ أكباما" لیست سكل 
استمرار لحقبة الرئیس "بكش االبف"، حیث أف ىناؾ استمراریة أكثر مف 

یجیتیف، فبل زالت أسمحة الدمار الشامؿ التي )یفترض( االنقطاع بیف االسترات
اف تمتمكيا الجماعات اإلرىابیة تمثؿ أكبر خطر عمى الكالیات المتحدة، كما 
أف الكالیات المتحدة ال زالت تحتفظ بحقيا في العمؿ االنفرادم كلف تستبعد 
حقيا في تكجیو ضربات استباقیة، كما أنيا ال زالت تحافظ عمى تفكقيا 

 .(ii)عسكرم، كتعزز الدیمقراطیة، كتكافح التطرؼال
كتستند ىذه الرؤیة إلى أف استراتیجیة الرئیس "بكش االبف" لمعاـ 

، قد أكدت عمى الرغبة في العمؿ مف خبلؿ التعددیة كالعمؿ الجماعي ََِٔ
نما أیضا عمى  كالتحالفات، كأف قكة أمریكا ال تقكـ فقط عمى قكتيا العسكریة كا 

األخبلقیة، كأف الحرب عمى اإلرىاب تستمـز كؿ عناصر القكة قكة قیميا 
القكمیة مف الجیش إلى إعماؿ القانكف إلى القكة الناعمة، كىذه العناصر 

. كال ترل ََُِجمیعيا أكدت عمیيا استراتیجیة الرئیس " باراؾ أكباما" عاـ 
كیزىا عمى كجية النظر ىذه جدیدان في استراتیجیة الرئیس "باراؾ أكباما" غیر تر 

 السیاسة الداخمیة، سكاء عمى الصعید االقتصادم أك االجتماعي.
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أما الجانب الثاني )المعارض( یرل أف استراتیجیة الرئیس " باراؾ 
أكباما" انطكت عمى أبعاد كمفاىیـ جدیدة تختمؼ عف مفاىیـ استراتیجیة 

حدیات الرئیس "بكش االبف" فيي أكؿ استراتیجیة أمف قكمي تعترؼ بتعقد الت
التي سكؼ تكاجييا الكالیات المتحدة في القرف الحادم كالعشریف، كتجمع بیف 
ثنائیة تعزیز األمف كالرخاء األمریكي. كتعترؼ بأف بیئة الیكـ ال یتحكـ بيا 
تيدید كاحد، كلكف خمیطان معقدان مف التحدیات كالفرص عمى النطاؽ العالمي، 

یة كاليجمات اإلرىابیة، اعترؼ فباإلضافة إلى الصراعات المسمحة التقمید
الرئیس "باراؾ أكباما" بأف القضایا غیر التقمیدیة مثؿ التغیر المناخي، كاألكبئة 
كغزك الفضاء كالدبمكماسیة كالعمـ كالتكنكلكجیا كالطاقة كالقیـ العالمیة كتحدیات 
استغبلؿ المشاعات العالمیة، سكؼ تككف أساسیة في حفظ األمف القكمي 

 ي القرف الحادم كالعشریف.األمریكي ف
كما اصدر الرئیس "باراؾ اكباما" استراتیجیة األمف القكمي األمریكي 

، كیمكف تحدید الخطكط العریضة ليذه االستراتیجیة عمى النحك َُِٓلمعاـ 
 اآلتي:

ضعاؼ تنظیـ "داعش" مع العمؿ مع  - أ قیادة التحالؼ الدكلي مف أجؿ ىزیمة كا 
القاعدة ك"تنظیـ الدكلة اإلسبلمیة" )الفقر الحمفاء لمعالجة أسباب ظيكر 

كالجيؿ كالتطرؼ كالبلمساكاة( في باكستاف كالصكماؿ كأفغانستاف فضبل عف 
التأكید عمى الدكر األمریكي في تدریب القكات العراقیة كدفع العممیة السیاسیة 
 كتدریب المعارضة السكریة لتأمیف كزف مقابؿ لئلرىابییف كنظاـ بشار األسد.

ممیار  ُٓممیار دكالر باإلضافة إلى  ّْٓدة میزانیة البنتاغكف إلى زیا  - ب
 لتمكیؿ الحرب.

نشر المزید مف القكات في منطقة أسیا كالمحیط اليادم ردان عمى الصعكد   - ج
 الصیني.

 أكلكیة التعاكف مع الحككمة االتحادیة في العراؽ مف أجؿ مكافحة اإلرىاب. - د
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لتنسیؽ مع شركاء الكالیات المتحدة دعـ أمف الخمیج مف خبلؿ االستثمار كا - ق
اإلقمیمیف كحكؿ العالـ فضبل عف تسمیح المعارضة السكریة مف أجؿ الحممة 

 دكلة لتحجیـ تنظیـ "داعش". َٔالجكیة التي یشارؾ فیيا أكثر مف 
السعي لتعزیز االستقرار المالي العالمي كالعمؿ عمى دعـ مطالب الشعكب  - ك

كمحاربة الفساد كدعـ النظاـ العالمي  بالدیمقراطیة كدعـ حقكؽ اإلنساف
 المیبرالي الذم خدـ العالـ في العقكد السبعة الماضیة.

التأكید عمى ضركرة العمؿ اإلستباقي لمنع دكؿ مثؿ ركسیا كالصیف كككریا  - ز
الشمالیة مف إبداء العدائیة كذلؾ مف خبلؿ الدبمكماسیة كتعزیز االلتزاـ األمني 

 ىذه الدكؿ كعمى مستكل الحركب المحمیة. مع الحمفاء كفرض تكالیؼ عمى
التفاكض السممي مع إیراف مف أجؿ الكصكؿ إلى تسكیة سممیة لبرنامج إیراف  - ح

 النككم.
كما أكضحت الكثیقة الجدیدة معالـ العبلقات األمریكیة مع دكؿ الشرؽ األكسط 
، فقد أكدت أنيا سكؼ تدعـ التحكؿ الدیمقراطي، كالتقدـ االقتصادم، كاالستقرار

كمحاكلة إدارة الفكضى في منطقة الشرؽ األكسط كمحاكلة حؿ الصراع اإلسرائیمي 
الفمسطیني، كما شددت الكثیقة في مقدمتيا عمى بحث الكالیات المتحدة الدائـ  -

عف شركاء جدد كقكل اقتصادیة جدیدة غیر دكلیة مع تمسكيا بحمفائيا التقمیدیف 
القیادم، كنجد أف إیراف ىي مف الشركاء  مف أجؿ ممارسة الكالیات المتحدة لدكرىا

الجدد التي تسعى الكالیات المتحدة التفاكض معيا مف أجؿ إنياء طمكحيا العسكرم 
في المجاؿ النككم، أنو في حالة تكصؿ الطرفاف األمریكي كاإلیراني إلى اتفاؽ فأف 
إیراف سكؼ تساىـ في إدارة الفكضى في الشرؽ االكسط مف خبلؿ المساىمة في 

 .(ii)احتكاء ىذه الفكضى أك تنظیميا حتى ال تخرج عف السیطرة اإلقمیمیة كالدكلیة
كیبقى العنصر األساس عند الحدیث عف االستراتیجیة الكبرل لدكلة ما متمثبلن 
بحجـ القكة العسكریة كاالقتصادیة التي تممكيا ىذه الدكلة، كالتي تنكم استعماليا 

تيا ىذه االستراتیجیة. فالعقبلنیة التي تصاغ لتحقیؽ األىداؼ كالمصالح التي حٌدد
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بيا االستراتیجیة أك األىداؼ كالمصالح التي تسعى إلى تحقیقيا لیست ميمة في 
 ظٌؿ غیاب عناصر القكة البلزمة لتنفیذىا.

 ثانيان: تكجيات السياسة الخارجية إلدارتي بكش االبف كباراؾ اكباما
 تكجيات السياسة الخارجية إلدارة بكش االبف:  -ٔ

، رسـ ََُِفي أعقاب ىجمات الحادم عشر مف أیمكؿ/ سبتمبر 
ددت  الرئیس "بكش االبف" كفریؽ إدارتو مساران جدیدان لمسیاسة الخارجیة حي
معالمو لمقضاء عمى التيدیدات الصادرة عف أطراؼ دكلیة أك غیر دكلیة 

في النظاـ الدكلي. عمى ىذا النحك أبدت  تتحدل الدكر األمیركي الرائد
الكالیات المتحدة استعدادىا لممضي قدما في طریؽ دحر نكع جدید مف 
األعداء، ال یردعو تيدید االعتقاؿ كال تكبمو القیكد اإلنسانیة العممیة، كاستعدت 

 لشف حرب شاممة عمى كافة األعداء، حقیقییف كانكا أك متخیمیف.
ة الرئیس "بكش االبف" عمى امتبلؾ أحادم لمقكة لقد اعتمدت أجندة ادار 

الشاممة لحمایة األراضي األمیركیة، كتدعیـ ىیمنة الكالیات المتحدة عالمیا، 
كرسـ تغیر اجتماعي كسیاسي في الشرؽ األكسط. كعبر عف ذلؾ الرئیس 
"بكش االبف" بالقكؿ: "إف ىذه االستراتیجیة مثالیة ألف الحریة ىبة مف الرب 

كىي في ذات الكقت كاقعیة ألف الحریة ىي أفضؿ طریقة عممیة العظیـ، 
 .(ii)لحمایة أمتنا في األجؿ الطكیؿ"

في كتابو )السیاسة الخارجیة األمریكیة  یحدد "جیمس ماككرمیؾ"
 :(ii)تشتمؿ عمى ما یمي أف مبادئ "بكش االبف" لمسیاسة الخارجیة كالعممیة(

ارجیة، كالتفاعبلت التي الدكؿ ىي الفكاعؿ األساسیة في السیاسة الخ - أ
 تحدث بیف الدكؿ تأخذ األسبقیة عف تمؾ التي تتـ عبرىا.

النسبیة مقارنة مع الدكؿ األخرل، كىي  تياتتحدد مصالح الدكؿ بقك   - ب
 تسعى باستمرار لتكسیع نفكذىا.
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یجب أف یتـ التركیز عمى الحفاظ عمى عبلقات مكاتیة مع القكل الكبرل  -ج
 األخرل في كقت

 الدكؿ األكثر ترجیحا لتيدید كمنافسة الكالیات المتحدة األمریكیة.تككف ىذه 
كخبلؿ حممتو الرئاسیة، أعمف "بكش االبف" مرارا أف السیاسة الخارجیة 
لمكالیات المتحدة األمریكیة یجب أف ال تبنى عمى الخكؼ. كقد ساىمت 
نظرتو ىذه العالـ في صیاغة مفيكـ براغماتي لمشؤكف الدكلیة مبني عمى 

 :(ii)الفرضیات اآلتیة
 ال تتدخؿ الكالیات المتحدة األمریكیة إال إذا ىددت مصالحيا الحیكیة. -
 العالـ مكاف خطیر. -
 الدكؿ ىي الفكاعؿ األساسیة في العبلقات الدكلیة. -
لمدفاع عف مصالحيا الحیكیة، یجب عمى الدكؿ امتبلؾ القكة العسكریة  -

 كالقدرة عمى التأثیر.
المتحدة قیادة أك تكجیو العممیات یجب عمى اآلخریف إذا تكلت الكالیات  -

 إتباعيا.
 االتفاقات التعددیة لیست ميمة كال ضركریة. -

، تداعیات انعكست عمى ََُِأیمكؿ/ سبتمبر  ُُلقد كاف ألحداث 
البرنامج السیاسي كعمى العقمیة السیاسیة إلدارة "بكش االبف"، فيذا االستيبلؿ 

ر المحافظیف الجدد كأطركحاتو، التي تمیؿ ألفكار تیا -كبشكؿ كاضح -سمح
أكثر إلى التكسع العسكرم األمریكي في العالـ، أف تأخذ حیزا ذا أىمیة في 
بمكرة السیاسات الخارجیة األمریكیة كرسميا، كتطكیر استراتیجیاتيا تجاه منطقة 
الشرؽ األكسط. ككشفت بشكؿ كبیر عف اعتقاداتيـ كتطمعاتيـ اإلمبراطكریة، 

يـ المنبثقة عف مزیج مف المسیحیة كالیيكدیة كالنبكءات الحدسیة كعقیدت
الغریزیة، كرؤاىـ حكؿ نيایة العالـ كالككف المؤثرة بشكؿ كبیر في السیاسة 

؛ األمر الذم تحدَّث عنو عدد كبیر مف المحممیف (ii)الخارجیة األمریكیة
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اسة كالسیاسییف كالباحثیف، كیرل بعضيـ أف التغیر الذم طرأ عمى السی
 :(ii)األمریكیة اتجاه الشرؽ األكسط ىك نتاج عاممیف رئیسیف ىما

األكؿ: كصكؿ المحافظیف الجدد إلى اإلدارة األمریكیة بقكة كسیطرتيـ عمى 
 مقالید األمكر في البیت األبیض.

، التي شكمت "المحفِّز االستراتیجي" ََُِأیمكؿ/سبتمبر  ُُالثاني: أحداث 
یجاد المسكغ العممي ليا. إلظيار عقیدة كأفكار المحا  فظیف كا 

كانطبلقا مف التفسیر السابؽ فإف التكجو الجدید لمكالیات المتحدة في 
الشرؽ األكسط یقكـ عمى الفمسفة كالرؤیة الجدیدة المتمثمة بأف الكالیات المتحدة 
نفسيا ستعمؿ عمى التغییر السیاسي كاالقتصادم كالثقافي في الشرؽ األكسط، 

الرؤیة في مبادرة الشراكة الشرؽ أكسطیة التي أطمقيا كزیر  كقد تجمَّت ىذه
الخارجیة حینيا "ككلف باكؿ" كمف ثـ إطبلؽ مبادرة مشركع الشرؽ األكسط 

 الكبیر كشماؿ أفریقیا.
قاـ الرئیس "بكش االبف" بإعبلف تصكره لمشرؽ األكسط، كالذم یقـك 

جنب، كما قاـ بتعییف  كجكد دكلتیف إسرائیمیة كفمسطینیة تعیشاف جنبا إلى عمى
الجنراؿ "انتكني زیني" كمنسؽ لعممیة السبلـ في المنطقة. لكف بعد انتياء 
الحرب عمى أفغانستاف شيدت الكالیات المتحدة تنافسا كبیرا بیف كزارتي 
الخارجیة كالدفاع حكؿ كیفیة إدارة الصراع في الشرؽ األكسط، حیث قدمت كؿ 

جیة عدت الحفاظ عمى متانة االئتبلؼ الدكلي منيما رؤیة مختمفة. فكزارة الخار 
دئة الصراع كتقدیـ رؤیة تيىدفا رئیسا، ككانت تفضؿ  –الذم تبنت تشكیمو  –

أمریكیة متكازنة كذلؾ لضماف تماسؾ االئتبلؼ كالتأكد مف تحقیؽ نصر طكیؿ 
 . (ii)األجؿ في المعركة ضد اإلرىاب

رة الدفاع، كمعيا كقد تعارضت ىذه الرؤیة مع الطرح الذم تبنتو كزا
نائب الرئیس "دیؾ تشیني" التي كانت تمیؿ إلى إطبلؽ ید "إسرائیؿ"، كتبنت 
بعض عناصر اإلدارة رؤیة تشیر إلى أف حؿ الصراع لیس في مصمحة 
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الكالیات المتحدة األمریكیة، كأف "إسرائیؿ" یمكف استخداميا ككسیمة لمضغط 
زاء ىاتیف  الرؤیتیف اختار الرئیس "بكش عمى الحككمات كالشعكب العربیة. كا 

االبف" حبل كسطا بیف االثنیف، تمثؿ في بدء العمؿ السیاسي كجيكد الكساطة 
دكف انتظار، كلكف بإیقاع بطيء نسبیان یمكنو فیو المكازنة بیف ضغكط القكل 
الفاعمة داخؿ اإلدارة، كىك ما أدل إلى تأجیؿ إعبلف مبادرة السبلـ في الشرؽ 

 .(ii)مسطینیة المؤقتةاألكسط كالدكلة الف
یمكف إجماؿ رؤیة إدارة الرئیس "بكش االبف" لحؿ القضیة الفمسطینیة 

، عف السبلـ في الشرؽ ََِِكانكف الثاني  ِْ كما كردت في خطابو في
األكسط بخمس نقاط تتكقؼ كؿ منيا عمى سابقتيا كباعتبارىا شرطا ضركریا 

كاقعیتيا أك اآلثار التي تتكلد عنيا بغض النظر عف مشركعیتيا أك  –لما یمیيا 
 :(ii)كىده النقاط ىي –

ضركرة تخمي الفمسطینییف عف العنؼ كخیار إلدارة الصراع مع إسرائیؿ  - أ
 باعتباره "إرىابا"، كالسبب الرئیس في استمرار االحتبلؿ كالعدكاف اإلسرائیمییف.

 ضركرة تغییر القیادة الفمسطینیة، كالتي أكدت التصریحات البلحقة  - ب
الممثمة في شخص الرئیس )الراحؿ( یاسر  نيالممسؤكلیف األمریكییف أ

 كال یمكنيا إقرار سبلـ مع إسرائیؿ. تياعرفات باعتبارىا قیادة "إرىابیة" في ذا
جراء انتخابات ال تأتي بالرئیس  -ج ضركرة إجراء إصبلحات دیمقراطیة كا 

"یاسر  ابي"یاسر عرفات" أك أم قیادة تتمسؾ بالمطالب التي یتمسؾ 
عرفات"، إضافة إلى القضاء عمى الفساد، ككفقا لمطرح األمریكي ردع 

 التنظیمات التي تنتيج العنؼ ضد "إسرائیؿ" بؿ كتفكیكيا.
كقؼ األنشطة االستیطانیة كانسحاب القكات اإلسرائیمیة إلى المكاقع التي  - د

، كىك تاریخ زیارة "شاركف" َََِأیمكؿ/ سبتمبر  ِٖكانت عمیيا قبؿ 
لممسجد األقصى التي فجرت االنتفاضة الفمسطینیة عمى خمفیة غمؽ سبؿ 

 التسكیة السممیة في كامب دیفید الثانیة.
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قیاـ دكلة فمسطینیة خبلؿ ثبلث سنكات استنادا لما یتـ االتفاؽ عمیو في  - ق
 .ّّٖك  ِِْمفاكضات تجرم كفؽ قرارم األمـ المتحدة 

األمریكیة عمى  مف خبلؿ العرض السابؽ یتضح تفاكتت الضغكط
األنظمة العربیة كما ككیفا، إذ مكرست ضغكط سیاسیة شدیدة عمى بعض 
األنظمة، في حیف كانت تمؾ الضغكط أقؿ شدة عمى أنظمة أخرل، كما أف 
اإلدارة األمریكیة تجنبت ممارسة ضغكط سیاسیة عمى بعض األنظمة الحمیفة، 

ا، كمناىجيا الدراسیة كاستبدلتيا بضغكط ثقافیة كاقتصادیة تتعمؽ باقتصادى
عبلميا. حیث قامت باستغبلؿ تمؾ الكرقة في مكاجية النظاـ  كصحافتيا كا 
یَّرتو بیف ىذا الخیار أك بیف التكیؼ مع اشتراطاتيا  الرسمي العربي، كخى
االقتصادیة كالسیاسیة، السیما في مجاؿ القضایا العربیة بكضعو عمى قاعدة 

 تكجيات األمریكیة كالخارجیة.التفاعؿ اإلیجابي مع المقترحات كال
 تكجيات السياسة الخارجية إلدارة الرئيس "باراؾ اكباما": -ٕ

حاكؿ الرئیس "باراؾ أكباما" رسـ مسار جدید لمسیاسة الخارجیة 
األمیركیة، كذلؾ عقب سنكات حافمة باإلشكاالت مف إدارة الرئیس "بكش 

ككسعت فجكة عدـ االبف"، تركت الكالیات المتحدة عمى شفا انيیار مالي، 
 الثقة كالعداء بیف الشعكب العربیة كاإلسبلمیة كالكالیات المتحدة.

كلـ تتخؿى إدارة الرئیس "باراؾ أكباما" بشكؿ كامؿ عف رؤیة إدارة 
الرئیس "بكش االبف" لمكامف الخطر كالتيدید التي عددتيا في ثبلثة 

(، كلكف مع مصادر رئیسة: )اإلرىاب، االستبداد، كأسمحة الدمار الشامؿ
إعادة رسـ خریطة المناطؽ األىٍكلى باالىتماـ كاألكثر تيدیدنا مف غیرىا. 
كعَّدت إدارة الرئیس "بكش االبف" أف التيدید یصبح غیر محتمؿ إذا ما 
اجتمعت العناصر الثبلثة في فاعؿ كاحد، كىي الرؤیة التي  تبنتيا إدارة  

؛ عندما تحدث عف تعاظـ الرئیس "باراؾ أكباما" طكاؿ حممتو االنتخابیة
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المخاطر التي تفرضيا الدكؿ المناكئة المالكة ألسمحة دمار شامؿ. كلكنو 
دارتو في التعامؿ معيا  .(ii)اختمؼ مع طریقة الرئیس "بكش االبف" كا 

 -أك مجرد االعتقاد في تكفرىا-فبینما برر تكافر العناصر الثبلثة 
ة، لتصبح الرشادة منطؽ الضربة الكقائیة كلیس منطؽ الصبر كالحكم

لصیقة بأفضؿ الخیارات المحتممة عمى اإلطبلؽ كلیس أحكميا كأقميا كمفة 
فإف إدارة الرئیس "باراؾ أكباما" أدخمت عنصر الثمف الكاجب دفعو كحدكد 
القدرة األمریكیة، ككسعت مف مساحة مناكرتيا عندما أعادت تصنیؼ 

 .(ii)األعداء إلى متطرفیف كأقؿ تطرفنا
مقابؿ سیاسة الكاحد بالمائة التي تبناىا "دیؾ تشیني" نائب  كما أنو في

، كالتي تقكـ عمى أف رد الفعؿ األمریكي -حینيا–الرئیس "بكش االبف" 
% تمامنا مثؿ ُیجب أف یتعامؿ مع المخاطر التي ال تتعدل نسبة تحققيا 

ني ، لـ تتمادى إدارة الرئیس "باراؾ أكباما" في تب(ii)المخاطر األخرل المؤكدة
ىذا المبدأ؛ حیث أعید ترتیب أكلكیات المخاطر كطرؽ مجابيتيا بما یتبلءـ 
مع حجـ الخطر كمع الخریطة اإلدراكیة الجدیدة لؤلعداء، التي حدث فیيا 
تمییز بیف المتطرؼ األكثر تيدیدنا كالذم ال بد مف مكاجيتو بالقكة الصمبة 

اء كالذم یمكف مكاجيتو مع القكة الناعمة، كبیف األقؿ تطرفنا القابؿ لبلحتك 
 بالقكة الناعمة كحدىا.

كلعؿ أىـ المفاىیـ التي یمكف تممسيا في رؤیة الرئیس "بارؾ أكباما" 
العالمیة تكمف في أنو عمى عكس سمفو الرئیس "بكش االبف"، الذم اعتنؽ 
ما یسمى "أجندة الحریات"، قد أحجـ عف طرح رؤیة لسیاسة خارجیة 

العتبارات العممیة كالظركؼ المتغیرة. فعندما تكسعیة، كفضؿ أف یمتـز با
سئؿ في نيایة فترة رئاستو األكلى عف تكصیؼ "مبدأ اكباما"، أجاب: "ىك 
قیادة أمیركیة تعترؼ بنيضة دكؿ مثؿ الصیف كاليند كالبرازیؿ؛ أم قیادة 

 .(ii)لمكالیات المتحدة تدرؾ أبعاد حدكدنا مف حیث المكارد كالقدرات"
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مقاال لمرئیس "باراؾ  "Foreign Affairs"شرت مجمة كفي ىذا السیاؽ ن
اكباما" تحت عنكاف "تجدید القیادة األمریكیة"، یكضح فیو نظرتو لمدكر الذم 
یجب أف تمعبو الكالیات المتحدة األمریكیة في قیادة العالـ، محددا ما ینبغي 
أف تككف عمیو السیاسة الخارجیة األمریكیة حیاؿ القضایا الراىنة في 

 : (ii)سیاسة الدكلیة. ینقسـ المقاؿ إلى ثمانیة أجزاء ىيال
 أمف مشترؾ لصالح اإلنسانیة جمعاء. - أ
 الخركج مف العراؽ.  - ب
 إعادة إحیاء القكات العسكریة. - ج
 إیقاؼ انتشار األسمحة النككیة. - د
 محاربة اإلرىاب العامي. - ق
 إعادة بناء شراكاتنا. - ك
 بناء مجتمعات دیمقراطیة آمنة كعادلة. - ز
 الثقة بالكالیات المتحدة األمریكیة.استعادة  - ح

أف السیاسة الخارجیة إلدارة الرئیس "باراؾ اكباما" كانت حذرة كتراكمیة 
كلیست تحكلیة، فمـ یستغؿ "أكباما" سمطتو الرئاسیة االستثنائیة، كلـ یستغؿ 
األحداث الطارئة في منطقة الشرؽ األكسط، لتحقیؽ األمؿ كالتغییر في تعامؿ 

المتحدة مع ىذه المنطقة. كنظران إلعاقة جماعات المصالح الخاصة الكالیات 
الراسخة، كاإلرث المتراكـ مف مدة رئاسة "بكش االبف"، لـ یكف الرئیس "باراؾ 
أكباما" قادران عمى تحكیؿ كعكده إلى سیاسات مممكسة. كبالرغـ مف أف 

العبلقات  الكاقعییف ال یؤمنكف بأف السیاسة الداخمیة تمعب دكران في نظریة
الدكلیة، إال أف "إسرائیؿ" كمؤیدیيا في الكالیات المتحدة مارسكا تأثیران كبیران في 

 .(ii) صناعة السیاسة الخارجیة األمیركیة تجاه الشرؽ األكسط
كقد أكضح الرئیس "باراؾ أكباما" أنو "لف یدفع بأمریكا نحك تدخؿ 

ط ألم مستكل مف أكسع نطاقنا في أماكف مثؿ الشرؽ األكسط"، كأنو یشتر 
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مستكیات التدخؿ مكافقة "الجماعات المختمفة ىناؾ عمى سیاسة ال غالب كال 
مغمكب التي تقكـ عمى إشراؾ مختمؼ األفرقاء"، قاصدنا السنة كالشیعة كالكرد 
في العراؽ، كالفمسطینییف كاإلسرائیمییف. كبرأیو فإف "المجتمعات ال تعمؿ كما 

ة مكاقؼ متطرفة. ككمما كاف البمد أكثر یجب إذا اتخذت الفصائؿ السیاسی
تنكعنا، یصبح أقؿ قدرة عمى اتخاذ مكاقؼ متطرفة". كبحسب "أكباما" فإف "ما 
نشيده في الشرؽ األكسط كأجزاء مف شماؿ أفریقیا ىك بدایة انيیار منظكمة 

 . (ii)تعكد إلى الحرب العالمیة األكلى"
"ال یمكننا أف نفعؿ ليـ ما كفیما یتعمؽ بالعراؽ تحدیدنا فقد أكد بالقكؿ: 

لیسكا مستعدیف ألف یفعمكه ألنفسيـ ... عمى الناس أنفسيـ أف یقرركا كیؼ 
سیعیشكف معنا، ككیؼ سیستكعبكف مصالح الطرؼ اآلخر، ككیؼ سیتكصمكف 

 .(ii)إلى تسكیات في ما بینيـ"
كفیما یتعمؽ بالقضیة الفمسطینیة فإف كجية النظر المعمنة لمرئیس 

ما" متطابقة إلى حد كبیر مع ما طرحو الرئیس "بكش االبف" في "باراؾ أكبا
رؤیتو كما جاء في خارطة الطریؽ. فيك یؤید مبدأ قیاـ دكلتیف كأساس لحؿ 
الصراع، كمساندة التكصؿ إلى ذلؾ عف طریؽ المفاكضات. كما ال تختمؼ 
كجية نظره عف سمفو فیما یخص ثكابت السیاسة األمریكیة كأكلیاتيا تجاه 

بلقة مع إسرائیؿ، كالتي تستند إلى الدعـ المطمؽ لبقائيا كأمنيا، كاحتفاظيا الع
بتفكؽ نكعي عمى دكؿ المنطقة في الميارات كالقدرات العسكریة، كتقدیـ الدعـ 

 . (ii)ليا في إبقاء القدس عاصمة مكحدة كخاضعة لسیادتيا
خبلفا لما كاف عمیو الحاؿ في عيد إدارة الرئیس "بكش االبف"، ال 
نما كسیمة یجب  تنظر إدارة الرئیس "باراؾ أكباما" إلى المفاكضات أنيا غایة، كا 
یجاد حؿ  أف ال تستمر إلى ما ال نيایة. فيي تسعى إلى تحریؾ المفاكضات كا 
جزئي في ىذا البند أك ذاؾ، كتعتقد أف تحقیؽ أم تقدـ مممكس یمكف أف یعد 

خطاء إدارة "بكش االبف" انجازان . كلكف تحرص إدارة "أكباما" عمى تجاكز أ
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 ََِٖبكضع أىداؼ ال یمكف بمكغيا كالحدیث عف دكلة فمسطینیة نيایة عاـ 
، أك طرح مبادرات لمحؿ، أك حتى تحدید إطار زمني لقیاـ الدكلة الفمسطینیة، 
فيي تتحدث عف إمكانیة قیاـ دكلة فمسطینیة كلكف ال تتحدث عف قدرتيا عمى 

. (ii)قؽ ذلؾ في المدة الرئاسیة لػ "باراؾ اكباما"تحقیؽ ذلؾ، أك إمكانیة أف یتح
الفمسطینیة كانت أكبر فشؿ  -كال عجب إذان في أف عممیة السبلـ اإلسرائیمیة

 سیاسي إلدارة "اكباما".
 المحكر الثالث: مقارنة بيف سياسات ادارتي "بكش االبف، باراؾ اكباما":

الرئیس "بكش  عند إجراء مقارنة لمساسة الخارجیة األمریكیة إلدارة
دارة الرئیس "باراؾ اكباما" تجاه منطقة الشرؽ األكسط یمكف تممس  االبف" كا 

 ثكابت االستمراریة ك كمتطمبات التغییر في ىذه السیاسة مف خبلؿ ما یمي:
 استمرار األىداؼ كتغیر الكسائؿ.أكال: عمى مستكل األىداؼ كاالستراتيجيات: 

  إدارة الرئيس "بكش االبف": -ُ
أیمكؿ/  ُُرؤیة إدارة الرئیس "بكش االبف" مف اعتبار أحداث تنطمؽ  -

، نقطة انطبلؽ مف أجؿ تغییر النظاـ الدكلي، كالتغییر ََُِسبتمبر 
المتصكر ىنا ىك تغییر في قكاعد إدارة العبلقات الدكلیة، كتغییر في 
أنظمة بعض الدكؿ أك الكحدات التي تشكؿ عضكیة النظاـ الدكلي عمى 

رس أحادیة القطب األمریكي كسیطرتو عمى النظاـ الدكلي، النحك الذم یك
كینشر مبدأ الحریة الذم اتخذتو الكالیات المتحدة معیاران لسیاستيا منذ 
لحظة انخراطيا في شؤكف العبلقات الدكلیة. ىذه الرؤیة إذان ال تقر سیاسة 

عمى ال تعتمد  نيااالحتكاء كال تكازنات القكل كال استراتیجیة الردع، كما أ
ایة الحرب نيالقكاعد القانكنیة التي قامت عمیيا حركة العبلقات الدكلیة منذ 

العالمیة الثانیة. كالسبب في ذلؾ ىك تغیر األساس الفمسفي لمرؤیة 
األمریكیة لشكؿ النظاـ الدكلي، فبعد أف كانت الكالیات المتحدة تتزعـ 

عتماد عمى طریؽ الدكؿ الداعیة إلى الحفاظ عمى الكضع القائـ. كاال
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مفاىیـ كسیاسات تكازنات القكل كاالحتكاء كالردع، أصبح كاجبان أف تتحكؿ 
إلى قكة داعیة إلى تغییر النظاـ الدكلي، حتى كلك استمـز ذلؾ عدـ احتراـ 
مبادئ السیادة الكطنیة كعدـ التدخؿ في الشؤكف الداخمیة، كصنع التغییر 

ال  لدل الغیر بائتبلؼ مع الدكؿ الحمیفة الجاىزة لمتدخؿ كالمؤمنة بو، كا 
 فیجب أف یتـ التغییر بالقكة.

حاكلت إدارة الرئیس "بكش االبف" كضع استراتیجیة كبرل جدیدة في تمؾ  -
المرحمة، كالتي یمكف تسمیتيا باستراتیجیة "اليیمنة المیبرالیة"، كتمثمت 
 أىدافيا في الحفاظ عمى السیادة األمریكیة كتعزیز الدیمقراطیة، جنبان إلى
جنب مع أىداؼ أكثر تحدیدان الحتكاء ما تطمؽ عمیيا "الدكؿ المارقة" 
كاإلرىاب العابر لمحدكد الكطنیة، ككاف أحد االستراتیجیات الجدیدة نسبیان 
في منطقة الشرؽ األكسط ىك التدخؿ العسكرم الكقائي یرافقو تغییر النظاـ 

 یة بصكرة كبیرة.السیاسي، كمكافحة التمرد، مع تكظیؼ الدبمكماسیة اإلكراى
ساىـ عدـ التكافؽ بیف األىداؼ كالكسائؿ خبلؿ إدارة الرئیس "بكش االبف"  -

في تقكیض المصداقیة األمریكیة في الداخؿ كالخارج، عمما أف ىذه اإلدارة 
فشمت في إضفاء أم قدر مف المشركعیة عمى انتياكاتيا لمقانكف الدكلي 

اـ الكالیات المتحدة غیر بدعكل محاربة اإلرىاب كشبكاتو كتحكؿ استخد
 المشركع إلى منيج في التعامؿ األمریكي مع الكثیر مف القضایا الدكلیة.

عند استخداـ القكة العسكریة في الحاالت التي ال تعد فیيا دفاعان عف  -
النفس، سكاء فیما یتعمؽ بتعزیز األمف المشترؾ لبلستقرار العالمي، كدعـ 

جية حاالت انتياؾ حقكؽ اإلنساف، أصدقاء الكالیات المتحدة، أك لمكا
ینبغي بذؿ كؿ الجيكد لجمع دعـ كمشاركة اآلخریف. في ىذا السیاؽ 

دارة "باراؾ اكباما" –نبلحظ اف كبل اإلدارتیف   -إدارة "بكش االبف" كا 
تتطابؽ كجيات النظر إزاء ىذه المسائؿ لكف الفارؽ ىك اف إدارة الرئیس 
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شرعیة الدكلیة"، بینما إدارة الرئیس "بكش االبف" قد ذىبت خارج نطاؽ "ال
 "باراؾ اكباما" فضمت أف یككف فعميا ضمف "الشرعیة الدكلیة". 

  إدارة الرئيس "باراؾ اكباما": -ِ
داخمیان  -استحكذت إدارة الرئیس "باراؾ اكباما" عمى مستكیات تأیید أعمى -

میان مقارنة مع إدارة "بكش االبف" التي اختمفت استراتیجیتيا عال -كدكلیان 
كفي الشرؽ األكسط عف كثیر مف االستراتیجیات المتبعة منذ ما بعد 
الحرب العالمیة الثانیة حتى انتياء كالیة الرئیس "بیؿ كمینتكف" عاـ 

، مف حیث تحدید أكلكیات ىذه االستراتیجیة كما یترتب عمى ذلؾ َََِ
 مف سیاسات كتحالفات كعبلقات الدكؿ األخرل.

لمرئیس  ََُِیة األمف القكمي األمریكي لعاـ یبرز بكضكح في استراتیج -
"باراؾ أكباما"، التخمي عف سیاسة الحرب الكقائیة التي انتيجيا "بكش 
االبف". حیث طرحت الكثیقة منيجان دبمكماسیان جدیدان لمحفاظ عمى أمف 
الكالیات المتحدة األمریكیة یتمثؿ بالتأكید عمى إعطاء األكلكیة لمدبمكماسیة 

راؼ كالجكانب التنمكیة كاالقتصادیة كلیس لمقكة العسكریة في متعددة األط
 محاكلة إلعادة صیاغة النظاـ العالمي الراىف.

كمنذ بدایة رئاستو، كاف "باراؾ أكباما" یرفض استخداـ القكة إال في حالة  -
تعرض األمف القكمي األمیركي لخطر مباشر، كحتى في ىذه الحاالت، 

س التصعید. كتدؿ حالة سكریا عمى ذلؾ، فقد أكد عمى نيج التيدئة كلی
فبالرغـ مف ضغكط السیاسییف الجميكرییف كالعنؼ المتصاعد  في سكریا، 
قاـك الرئیس "باراؾ أكباما" الدعكات لمتدخؿ المباشر ضد نظاـ الرئیس 
"بشار األسد". فقد تعيد الرئیس "باراؾ أكباما" بعدـ إرساؿ الجنكد 

في حالة تعرض المصالح األمیركیة  األمیركییف في طریؽ الخطر إال
لتيدید فعمي. كال ترل إدارة الرئیس "باراؾ أكباما" أف المصالح األمیركیة 
الحیكیة ميددة في سكریا، فقد اقتصرت المشاركة األمیركیة عمى تقدیـ 
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الدعـ السیاسي كالمالي لبعض فصائؿ المعارضة، كشف حرب بكسائؿ 
، جسدتيا العقكبات االقتصادیة، أخرل ضد نظاـ الرئیس "بشار األسد"

 كالحقان تكجیو ضربات جكیة ضد ما یسمى تنظیـ الدكلة "داعش".
امتزجت االستمراریة )ممثمة في ثبات األىداؼ( بالتغییر )ممثؿ في  -

المنيج(؛ إلدارة الرئیس "باراؾ أكباما" فاستمرت الحرب عمى اإلرىاب 
رساؿ مزید مف القكات إلى قائمة، كلكف بدكف استعداء حمفاء أمریكا، كتـ إ

أفغانستاف )مدة كالیتو األكلى(، كلكف في ظؿ مراجعة استراتیجیة أشمؿ، 
كامتد الحكار لیشمؿ حتى المناكئیف، كلكف مف دكف أف یسبب ذلؾ ضعؼ 
لمكالیات المتحدة األمریكیة. كؿ ذلؾ في إطار اعتقاد سائد في ضركرة 

رجییف، فيك العنصر البارز االنخراط كالتكاصؿ مع مختمؼ الفاعمیف الخا
 في تكجو إدارة الرئیس "باراؾ أكباما" لمعالـ الخارجي.

فرضت زیادة معدالت عدـ االستقرار في منطقة الشرؽ األكسط إلى إعادة  -
صیاغة األىداؼ االستراتیجیة لممصالح األمریكیة، فبدالن مف األىداؼ 

ائیؿ، كمنع انتشار التقمیدیة المرتبطة بالحفاظ عمى تدفؽ النفط، كأمف إسر 
أسمحة الدمار الشامؿ، أصبح التركیز أكثر عمى كیفیة تحقیؽ االستقرار، 

 كمكاجية صعكد الجماعات اإلرىابیة.
 ثانيا: عمى مستكل التكجيات:

 إدارة الرئیس "بكش االبف":  -ُ
كاف أحد األىداؼ األساسٌیة "لعقیدة بكش"، ىك سعیيا تحدیدنا إلى الحصكؿ  -

القانكنٌي" الذم یحتاج إلیو تدٌخميا العسكرٌم، مف خبلؿ الخمط عمى "الٌدعـ 
بیف مفيكمي الحرب الكقائٌیة كالحرب االستباقیة. )ینطبؽ ذات الشيء عمى 

 إدارة الرئیس "باراؾ اكباما" فیما یتعمؽ بالحرب عمى اإلرىاب(.
لـ تحرز سیاسة إدارة الرئیس "بكش االبف" الداعمة لمتحكؿ الدیمقراطي في  -

شرؽ األكسط أثران في سیاسات الدكؿ العربیة التي ال زالت معظميا تخضع ال
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لحكـ )سمطكم أكتكقراطي(. فبعد فترة كجیزة مف الحراؾ السیاسي خبلؿ 
، عادت الحیاة السیاسیة في الشرؽ األكسط إلى ََِٓ – ََِْالمدة مف 

ت رككدىا المعيكد. األبعد مف ذلؾ، أف سیاسة الرئیس "بكش االبف" افتقد
االستمراریة ككضكح المعالـ المحددة، فقد جاءت اقرب إلى الببلغة الخطابیة 
منيا إلى االستراتیجیة طكیمة األجؿ، األمر الذم ساىـ في تقكیض 
مصداقیة الكالیات المتحدة في تحقیؽ اإلصبلح السیاسي، كطرحت العدید 

ستنباط مقاربة مف اإلشكالیات أماـ إدارة الرئیس "باراؾ اكباما" فیما یتعمؽ با
 ناجحة لتحقیؽ ىذا اإلصبلح.

 إدارة الرئیس "باراؾ اكباما":  -ِ
لـ تتخؿى إدارة الرئیس "باراؾ اكباما" بشكؿ كامؿ عف رؤیة إدارة الرئیس  -

"بكش البف" لمكامف الخطر كالتيدید التي عددتيا في ثبلثة مصادر رئیسة: 
ادة رسـ خریطة اإلرىاب، االستبداد كأسمحة الدمار الشامؿ، كلكف مع إع

المناطؽ األىٍكلى باالىتماـ كاألكثر تيدیدان مف غیرىا. كعدت إدارة الرئیس 
"بكش االبف" أف التيدید یصبح غیر محتمؿ إذا ما اجتمعت العناصر الثبلثة 
في فاعؿ كاحد، كىي الرؤیة التي تبناىا الرئیس "باراؾ اكباما" طكاؿ حممتو 

لمخاطر التي تفرضيا الدكؿ المناكئة االنتخابیة؛ عندما تحدث عف تعاظـ ا
دارتو  المالكة ألسمحة دمار شامؿ. كلكنو اختمؼ مع طریقة "بكش االبف" كا 

 في التعامؿ معيا.
إف التغییر الذم طمحت إلیو إدارة الرئیس "باراؾ أكباما" فیما یتعمؽ بعبلقة  -

الكالیات المتحدة مع دكؿ الشرؽ األكسط جسدتيا رغبتيا في إنياء العنؼ 
المتزاید بالمنطقة، كمعالجة النفكر المتنامي مف قبؿ المسممیف كالعرب تجاه 
الكالیات المتحدة، كالذم یمقي بتداعیاتو السمبیة عمى المصالح األمریكیة في 
المنطقة. فيي تعتقد أف سیاسات إدارة الرئیس "بكش االبف" قد أضرت بيذه 
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ركج لو إظيار التمایز المصالح، لذلؾ تحاكؿ مف خبلؿ نيج التغییر الذم ت
 عف إدارة سمفيا، كالسیما فیما یتعمؽ بمعالجة ممفات الشرؽ األكسط.

التغییر في الكسائؿ، كنكع الخطاب الذم انعكس في إحداث تغییر تابع   -
في نمط العبلقات بیف الكالیات المتحدة كاألطراؼ الخارجیة المختمفة، 

ـ األكؿ، مع استمرار فالتغییر الحادث أصاب نمط التفاعبلت في المقا
ذات السیاسات، كبسبب ىذا النيج الجدید األكثر انفتاحان كاألىدأ خطابان، 
بدأت السیاسة األمریكیة تكاجو مقاكمةن أضعؼ، كتنفذ بتكمفة أقؿ كثمف 
أكثر احتماالن، فالقكة الناعمة بدت الخیار األكؿ لسیاسة إدارة الرئیس 

ستمرار في استخداـ القكة العسكریة "باراؾ اكباما" الخارجیة؛ حیث إف اال
انحصر في بؤر محددة: في أفغانستاف كباكستاف كفي فترات الحقة في 

 سكریا كالعراؽ ضد ما یسمى بتنظیـ الدكلة "داعش".
كفیما یتعمؽ بمكجة التغییر التي اجتاحت الدكؿ العربیة في نيایة عاـ  -

لرئیس "باراؾ ، فیما عرؼ بثكرات "الربیع العربي" قررت إدارة اََُِ
اكباما" التعامؿ مع كؿ حالة عمى حدة، رافضةن التعامؿ مع الكضع الجدید 
بمجممو، كدعمو بمقیاس كاحد، فقد شكمت مصر الثقؿ األىـ كاألكبر بیف 
دكؿ "الربیع العربي"، كلـ تكف الكالیات المتحدة لتسمح لمتغییر أف یمضي 

 فیيا مف دكف رقابة. 
ؾ اكباما" دعميا لمثكرة في كؿ بمد كفقان لمساندة ككیفت إدارة الرئیس "بارا

تمؾ الثكرة ألىداؼ الكالیات المتحدة في المنطقة. فدعمت الرئیس الیمني 
الجدید "عبد ربو منصكر ىادم" بعد أف أید إدارة الرئیس "باراؾ اكباما" في 

قصؼ الطائرات المسیرة لتنظیـ القاعدة  –الحرب عمى اإلرىاب في الیمف 
. كفیما یتعمؽ بتحالؼ الكالیات المتحدة مع مصر،  فقد أكد -ففي الیم

الرئیس "باراؾ اكباما" اف ذلؾ یتكقؼ عمى أداء قادتيا المنتخبیف حدیثان. 
كأكضح أنو لف یعد اإلخكاف المسممیف حمفاء لو حتى یحددكا مكقفيـ. 
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 كدعمت إدارة الرئیس " باراؾ اكباما" قادة لیبیا ما بعد "القذافي" عندما
عادة االعمار، كتبنكا مكاقؼ ایجابیة تجاه الكالیات  فتحكا أسكاؽ الطاقة كا 

 المتحدة األمریكیة.
تضمنت استراتیجیة الرئیس "باراؾ أكباما" لؤلمف القكمي االنتقاؿ مف فصؿ  -

كتجزئة األمف القكمي إلى تقدیـ رؤیة تتسـ بالشمكؿ في التعامؿ مع قضایا 
كیة" بیف األبعاد المختمفة لؤلمف، فقد األمف القكمي، كتقدیـ "رابطة عض

أكدت عمى شمكلیة النظرة لؤلمف القكمي األمریكي في ضكء األمف 
العالمي، كفي تأكیدىا عمى األبعاد غیر األمنیة لؤلمف، كاالقتصاد كالبیئة 
كالطاقة كأمف الفضاء اإللكتركني كالتغیر المناخي كمكاجية األكبئة. بینما 

س "بكش االبف" عالمیة أیضا كتحدثت عف قضایا كانت استراتیجیة الرئی
 ُُكىمكـ عالمیة، كلكنيا منغمسة في الحرب عمى اإلرىاب كبأحداث 

 .ََُِأیمكؿ/ سبتمبر 
 الخاتمة كاالستنتاجات

مما سبؽ، یتضح أف ىناؾ تفاعبل غیر محسكـ بیف العكامؿ المنتجة 
كالمعیقة لمتغیر في السیاسة الخارجیة األمریكیة تجاه منطقة الشرؽ األكسط، 
ككأف األمر یتعمؽ بنكع مف التجاذب بیف ثكابت االستمراریة كمتطمبات التغییر 

كأخرل تتعمؽ  -الداخؿ األمریكي -تفرضيا عكامؿ تتعمؽ بالبیئة الداخمیة 
 . -النظاـ الدكلي –بالبیئة الخارجیة 

مَّفت إدارة الرئیس "بكش االبف" كضعان معقدان كخطیران، لیس فقط عمى  لقد خى
المستكل السیاسي كاالقتصادم كعسكرم غارؽ في ساحتي العراؽ كأفغانستاف، 
نما أخطر مف ذلؾ بكثیر، كىك ثقافة أمیركیة مادیة عدائیة. مما جعؿ اإلد ارة كا 

في مكاجية صراع بیف القكة  -إدارة الرئیس "باراؾ اكباما" –األمیركیة الجدیدة 
المادیة كبیف القكة األخبلقیة كلیس صراع جیكش. كىك صراع ثبت أف الغمبة 
فیو لف تككف لمتكنكلكجیا كالقكة االقتصادیة كالقكة العسكریة المتطكرة كثكرة 
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نما االتصاالت كما كاف یتصكر الرئیس األمیر  كي )السابؽ( "بكش االبف"، كا 
ال لماذا استمر كجكد القكات األمیركیة في  ثبت أف الغمبة فیو لمقكة الناعمة. كا 

، كىما بمداف ضعیفاف ََِّ، كفي العراؽ منذ عاـ ََُِأفغانستاف منذ عاـ 
تكنكلكجیان كعسكریان كاتصالیان مقارنة بما تحكزه الكالیات المتحدة األمریكیة مف 

 .كؿ ذلؾ
لقد أحست الكالیات المتحدة أف االعتماد عمى تنفیذ برنامجيا األمني 
كالسیاسي في منطقة الشرؽ األكسط كالذم یشمؿ مجمكعة مف األكلكیات 
الضركریة لبلرتباط األمریكي في المنطقة لـ یعد كافیان في إحداث التغییر 

يا فقط المطمكب بالمنطقة فيي ال ترغب في محاربة التيدیدات التي تكاجي
كلكف رغبتيا تشمؿ أیضان تغییر الدینامیكیات اإلقمیمیة التي تأتي بمثؿ ىذه 
التيدیدات فكاف عمیيا أف تتابع الركائز اإلضافیة في سیاستيا المتعمقة في دكؿ 

 الشرؽ األكسط.
كفي ضكء ما سبؽ عرضو في محاكر البحث تكصؿ الباحث إلى االستنتاجات 

 اآلتیة:
ساسي بیف إدارتي "بكش االبف" ك"باراؾ أكباما" فيك إذا كاف ىناؾ فارؽ أ -ُ

فارؽ أیدیكلكجي یتمثؿ في االنتقاؿ مف فكر المحافظیف الجدد المتطرؼ 
 عقائدیان إلي فكر الدیمقراطییف البراغماتي.

یدافع  الرئیس "باراؾ اكباما" عف تصكر لمسیاسة الخارجیة یقكـ عمى  -ِ
یات المشتركة، كمف ثـ العمؿ ضركرة كجكد إدراؾ مشترؾ لمتيدیدات كالتحد

المشترؾ عمى إیجاد إطار عمؿ مشترؾ لمكاجية ىذه التيدیدات كالتحدیات، 
كبذلؾ فيك انتيج مبدأ العمؿ الجمعي مبتعدا عف السمككیات أحادیة الطرؼ 
التي طبعت السیاسیة الخارجیة لمرئیس "بكش االبف" كالعمؿ عمى تعزیز 

التحدیات كالتيدیدات المتمثمة بػ  اطر العمؿ متعددة األطراؼ لمكاجية
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)انتشار التسمح النككم، اإلرىاب العابر لؤلكطاف، التغیر المناخي، األكبئة 
 العابرة لؤلكطاف(.   

شيدت حقبة الرئیس "باراؾ أكباما" تحكالت جذریة في التكجو كاألكلكیات  -ّ
كالمكاقؼ، إذ أفصح الرئیس "باراؾ أكباما" كفي مرات متتالیة عف ىذه 

لتحكالت التي انعكست في إدارة ممفات ثبلث: حركیة ما یسمى "الربیع ا
 العربي"، الحرب في سكریا، الممؼ النككم اإلیراني. 

كالمبلحظ في ىذا السیاؽ أف استراتیجیة إدارة الرئیس "باراؾ أكباما" 
تأرجحت بیف تكجيیف متعارضیف: النزكع الرسالي المثالي مف خبلؿ خطاب 

كفرض التغییر الداخمي كالنزكع الكاقعي البراغماتي في  نشر الدیمقراطیة
التعامؿ مع األزمات اإلقمیمیة )اإلحجاـ عف إسناد المعارضة السكریة 
كالصفقة مع إیراف(. ما یبدك تناقضان في رؤیة الرئیس "باراؾ أكباما" 
االستراتیجیة ینسجـ في الكاقع مع الخط الفكرم لمرئیس األمیركي الذم ینحدر 

التجاه الیسارم الحقكقي النشط في أكساط األقمیات كحركیة المجتمع مف ا
كالخط الذم یصدر عنو ىذا االتجاه ىك بمنأل عف القسمة التقمیدیة  المدني.

داخؿ الحقؿ االستراتیجي األمیركي بیف المدرستیف المثالیة )الكیمسكنیة( 
حیة"، الذم تعكد كالكاقعیة، كىك خط "الكاقعیة األخبلقیة" أك "الكاقعیة المسی

جذكره إلى الفیمسكؼ البلىكتي "رینكلد نیبكر"، الذم صرح مرات بأنو 
 الفیمسكؼ المفضؿ لدیو.  

حرص الرئیس "باراؾ اكباما" عمى تكجیو تطمینات كتقدیـ شركحات كافیة  -ْ
إلسرائیؿ بأف الخیار الدبمكماسي یبقى أفضؿ الحمكؿ الحتكاء الجيكد 

ذا فشؿ ىذا الحٌؿ فإنو سیككف جاىزنا اإلیرانیة المتبلؾ سبلح نكك  م، كا 
العتماد الخیار األنجع لتحقیؽ ىذا اليدؼ. كما حرص عمى عدـ سماحو 
بتدٌخؿ عسكرم أمیركي كاسع في منطقة الشرؽ األكسط، كبأف كؿ ما 
سیسمح بو ىك تنفیذ عممیات تؤٌمف مشاركة األطراؼ كٌميا في العممیة 
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ب كال مغمكب"، بیف جمیع األفرقاء سكاء السیاسیة التي تحٌقؽ مبدأ "ال غال
 كانكا "شیعة أك سٌنة أك أكرادنا أك إسرائیمییف أك فمسطینییف". 
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US foreign policy toward the Middle East between the 

constants of continuity and change requirements: a 

comparative study of the administration's (Bush and 

Barack Obama) 

Raises the concept of change in international politics 

problematic on the field of international relations level , 

this confusion is due to the absence of consensus defined 

by the various ongoing debates about the nature of the 

possibilities and consequences of the change in the process 

of international relations. 

Known as "Holsta" Holsti change in foreign policy 

as a "modification / sharp substitution patterns of 

international relations of the country". It is that the 

dependent variable in this process is the changes in the 

patterns of foreign diplomatic relations, cultural, military, 

trade and economic, and the identification of new policies 

in view of the role of external agents within the state, and 

the intention of the policy maker in the reformulation of 

foreign policy, which is expressed restart foreign policy 

orientation. 

It could be argued that in spite of the policies 

pursued by successive US presidents toward the Middle 

East contrast, there is almost a consensus or agreement on 

the fundamental interests of the main objectives, which is 

on the US foreign policy, must work on the protection and 

realization. 

In order to monitor the dimensions of change and 

continuity in the orientation of US foreign policy toward 

the Middle East for the administration's (Bush and Barack 

Obama) comparisons will be held on the level goals and 

strategies orientations. These comparisons will continue to 

identify and change US foreign policy issues for each of the 

administration's (Bush and Barack Obama). 

Thus Research dilemma that can be addressed in the 

search, is how much differentiation between the emerging 
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policy of my administration (Bush and Barack Obama), 

toward the Middle East and what repercussions it? 

In order to address the problem at hand and test the 

validity of the hypothesis pursued a researcher from the 

three-pronged plan. 

The first axis: the objectives and strategies for the 

Departments of Bush and Barack Obama. 

The second axis: foreign policy orientations of the 

administrations, Bush  and  Barack Obama. 

The third axis: A comparison between the policies of my 

administration, "Bush Jr., Barack Obama". 
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لمالؾ  بف ابي طالب )عميو السالـ( حقكؽ االنساف في عيد االماـ عمي
 االشتر

 ـ.د. عيكد سامي عاشـ
 لمبنات التربية البدنية كعمـك الرياضةجامعة بغداد / كمية 

 ـ.د. خالد مكسى جكاد 
 كمية التربية لمعمـك الصرفة / ابف الييثـجامعة بغداد 

 ممخص البحث 
یيدؼ ىذا البحث الى بیاف اىـ حقكؽ االنساف في عيد االماـ عمي 
لكالیؾ عمى  مصر مالؾ االشتر كلتحقیؽ مرمى البحث اتبعت الباحثة المنيج 
االستقرائي كقد جاء البحث بمباحث اربع خصص االكؿ منيا لتحدید مفيكـ 
ة حقكؽ االنساف كخصائصيا ، ككرس الثاني لبیاف حقكؽ االنساف في الشریع

االسبلمیة في حیف خصص المبحث الثالث  لبیاف حقكؽ االنساف في عيد 
االماـ عمي بف ابي طالب)عمیو السبلـ( لكالیو عمى مصر مالؾ االشتر كقد 

 تكصؿ البحث لنتائج عدة منيا : 
اف لمشریعة االسبلمیة السمحاء الدكر االكؿ في رعایة االنساف كمراعاة  .ُ

 .انسانیتو بالدرجة االكلى
اف االماـ عمي بف ابي طالب )عمیو السبلـ( كاف مف اكائؿ الدعاة لممحافظة  .ِ

عمى حقكؽ االنساف كخیر ما یجسد ذلؾ عيده لعاممو عمى مصر مالؾ 
 االشتر . 

تضمف عيد االماـ عمي تفصیبلن دقیقان لكاجبات الحاكـ تجاه الرعیة كلـ یغفؿ  .ّ
  االماـ عف أم تفصیمیة مف تفصیبلت كاجبات الحاكـ .

قسـ االماـ )عمیو السبلـ( المجتمع لطبقات كفئات عدة كاصفان كیفیة التعامؿ  .ْ
 مع كؿ طبقة كىك بعيده ىذا یجسد ما عمى الكالي تطبیقو حقان تجاه الرعیة. 

جسد االماـ سماحة الدیف االسبلمي بالتعامؿ مع غیر المسممیف كالمحافظة  .ٓ
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یة كىك ما یضمف عمى حقكقيـ مع انيـ یعیشكف في مجتمعات غیر اسبلم
حؽ عامة الناس كخاصتيـ كاف اختمفت دیانتيـ ، كىك بذلؾ یقر مبدا 

 التعایش السممي بیف ابناء المجتمع الكاحد. 
یؤكد االماـ )عمیو السبلـ( عمى ضركرة اف یاخذ الكالي المشكرة مف اصحاب  .ٔ

 الخبرة كالحمـ كالحكمة كاف یبتعد عف اىؿ التفرقة كالبغضاء كالشحناء . 
كد عمى االماـ عمى ضركرة متابعة الكالي المكر رعیتو كالتعامؿ معيـ یؤ  .ٕ

 بالرفؽ كالرافة كالرحمة عامة كمع الفقراء منيـ بنحكو خاص . 
 التكصيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات :  

ضركرة اتباع مبادئ العيد كبنكده مف اصحاب السمطة كصناع القرار فك  .ُ
جباتو لكجدنا مجتمع یزدىر كیبدع عمؿ أم منيـ بمبادئ ىذا العيد ككا

 افراده . 
ضركرة اف یدرس عيد االماـ عمي بف ابي طالب في كمیات القانكف  .ِ

 كالسیاسة لینيؿ سیاسیك الغد مف عبؽ الفكر العمكم المطير . 
تنظیـ دكرات تدریبي لكؿ المعنیف بالسیاسة تتضمف مبادئ العيد  .ّ

 كاجراءات تطبیقیة. 
 االنساف مفيكميا كخصائصياالمبحث االكؿ / حقكؽ 

 مفيـك حقكؽ االنساف : 
 التي الطبیعیة البندكؽ مجمكعة" یمكف القكؿ اف حقكؽ االنساف

 بيا االعتراؼ یتـ لـ كاف مكجكدة تظؿ كالتي بطبیعتو كالمصیقة اإلنساف یمتمكيا
  ii"ما سمطة مف انتيكت اف حتى ذلؾ مف اكثر ،بؿ

 تكریـ مف كالمستمدة باإلنساف المصیقة البندكؽ"  بأنيا مطركد كیعرفيا      
 مف تاریخي تراكـ عبر تبمكرت كالتي مخمكقاتو سائر عمى كتفضیمو لو ا

 تبنى كعمیيا تستمد كمنيا كالدكلیة الداخمیة كالقكانیف كاألعراؼ الشرائع خبلؿ
 .ii"كدكالن  كاممان  شعكبا المختمفة مستكیاتيا في اإلنسانیة الجماعات حقكؽ
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 أساس تعد التي ، الكریمة لمحیاة األساسیة المعاییر  اك ىي مجمكعة 
 في كتعزیزىا البندكؽ ىذه كاحتراـ ، المجتمعات في كالسبلـ كالعدالة الحریة

 تعتبر البندكؽ ىذه إف إذ ، سكاء حد عمى كأفراده تنمیتو في یسيـ المجتمع
 .iiالدكؿ لتقدـ كمقیاسا المجتمعات استقرار في األساس حجر

 نشأة حقكؽ االنساف : 
 في الحضارات القديمة  -ٔ

ال یمكف معرفة التاریخ البندیؽ لنشاة حقكؽ االنساف فبتتبع الحضارات 
 لمكاقع تقریبیة صكرة قد تضمنت الرافدیف كادم حضارة القدیمة نجد اف

 بالبندكؽ االقرار الى كتفتقر مطمقة بأنيا السیادة كصفت"  حیث انذاؾ السیاسي
 بو كیحیط المطمؽ السمطاف صاحب بأنو الممؾ كصؼ فقد ، لئلفراد كالحریات

 آلية ىـ یككنكا لـ افٍ  لبللية ممثمیف الحكاـ ككاف كالعنؼ الخكؼ مف جك
 بید اف. ii"العدـ حكـ في ،كانت كافة بأشكاليا العامة كالحریات كالبندكؽ
 كبعض التقاضي كحؽ الممكیة باحتراـ اقرت قد حمكرابي، كقانكف القكانیف
 . iiاالخرل التنظیمیة االمكر

 بصفة یتمتع"  كاف الفرعكف فاف ، كادم النیؿ كبالتكجو نحك حضارة
 اإلليي حقو یستمد كمنو المختمؽ اإللو ابیو مف الصفة ىذه یتمقى كىك األلكىیة

"  كمع ما عاانو الشعب المصرم في تمؾ المرحمة مف. ii" المطمؽ الحكـ في
 قدمیو مكضع في انكفيـ یضعكف رعیتو افراد فكاف لمشعب كبیر اذالؿ

 تكف ،كلـ مباشرة قدمیو بشـ لو یسمح كاف مقربا كاف كمف رائحتيا یستنشقكف
 ال جعميـ مما كذلؾ تذكر قیمة ایة الفراعنة نظر في العادم اإلنساف لحیاة

 النصكص اال اننا نجد بعض ii" تنتابيـ نزكة لمجرد بيا التضحیة عف یترددكف
 بعض كابطاؿ التقاضي حقكؽ الى احیانا تشیر الحضارة ىذه في القانكنیة
 .iiالرؽ انكاع
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كعمى الرغـ مف االشارة ليذه القكانیف اال اف حقكؽ االنساف لـ تؾي 
كاضحة المعالـ في تمؾ المرحمة كفي تمؾ المرحمتیف ، كتعتقد الباحثة اف العمة 
في ذاؾ تعكد الى خكؼ الحاكـ مف ثكرة الشعب ضده خاصة كانو كاف یمثؿ 

 یكف لـ االنسانیة بندكؽال اف" االلو كالمتفرد بالسمطة كما یؤید ىذا الرام القائؿ 
 . ii" الفترة تمؾ في العممي الصعید اك النظرم الصعید عمى كجكد ليا

كباالنتقاؿ الى الحضارة الیكنانیة فاننا نجد اف حقكؽ االنساف قد 
 انمكذجان  اثینا مدینة كانت" اذ الیكنانیة الحضارة كفي     شيدت تطكران ممحكظان 

 حقكقيـ في یفرؽ ال متساكییف المكاطنكف فیيا یعیش التي الحدیثة لممدنیة
 كلكف المدنیة، الخدمات عمى الحصكؿ في سكیة فالجمیع ، الفقر اك الغنى
 دكف فقط المكاطنیف طبقة عمى المساكاة قصرت انيا المدینة ىذه عمى اخذ

 اجیاؿ منذ اراضیيا في یقیمكف اناسا تشمؿ لـ  انيا حتى" ،ii"االخرل الطبقات
 .ii"احیانا

 ،كلكف القكانیف احتراـ مسالة الیكنانیة لمحضارة یسجؿ ذلؾ عف فضبل
 الجنس یشمؿ اخبلقي قانكف كجكد بيا تدرؾ لدرجة ترؽ لـ الحضارة ىذه

 لمممكیة احتراـ اضافةن الى ،iiالفكریة المدارس بعض آراء إال ، بأكممو البشرم
 . iiاخرل ایجابیة مظاىر عف فضبلن  كاالرث

 في الفكر الغربي :  -ٕ
 حقكؽ مجاؿ في نسبیا الميمة التطكرات بعض فقد ظيرت اكربا فياما 
 في صدر انجمترا كاجتماعیة، ففي كاقتصادیة فكریة عكامؿ مردىا اإلنساف

 االقطاع امراء فیو فرض الذم(  الماكناكارتا) الكبیر الشرطُُِٓ عاـ
 بحقكقيـ لبلعتراؼ الشرط ىذا تكقیع( جاف الممؾ) عمى(  الباركنات)

 اعبلنات عدة صدرت ُٕٗٔك ُِٖٔك ُِٕٔ االعكاـ كفي.  كامتیازاتيـ
 في البندكؽ كثیقة صدرت ُٖٖٔ سنة كفي كالبندكؽ الحریات مف جزء لتأكید
 . البیضاء ُٖٖٔ سنة ثكرة اعقاب
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 عاـ االمریكي االستقبلؿ اعبلف في ظيرت اإلنساف حقكؽ فكرة اف كما
 بیف المساكاة كمبدأ ، كالحریة ، الحیاة كحؽ البندكؽ بعض كفیو ُٕٕٔ
 اعبلف ذلؾ بعد جاء ثـ الشعب مف مستمدة الدكلة صبلحیة كاف الناس

 عمیو یحتكم ما مع مرات عدة تعدؿ حیث ُٕٖٕ عاـ(  االمریكي الدستكر)
 كحریة كالمنزؿ كالماؿ النفس كحرمة العقیدة حریة مثؿ ميمة حقكؽ مف

 .ُٖٕٗ سنة لغایة الرؽ كتحریـ التقاضي
 كالمكاطف اإلنساف حقكؽ كثیقة فرنسا في صدرت ُٖٕٗ نفسو العاـ كفي
 كقد(  البندكؽ في كمتساكیف احراران  الناس یكلد) بعبارة بدأت التي الفرنسي
 في ككضعكه حقكؽ مف تضمنو كما االعبلف ىذا عمى الفرنسیكف حرص
 .iiُُٕٗ عاـ دستكرىـ مقدمة
 في اإلنساف حقكؽ فاعمنت العشریف القرف في الدكلیة المؤسسات جاءت ثـ

 سنة المتحدة االمـ میثاؽ في ثـ ، االمـ عصبة في ـُُٗٗ سنة مكاثیقيا
 صیاغة عمى كعممت اإلنساف حقكؽ لجنة تأسیس كتـ(  ٓٓ المادة) ُْٓٗ
 ، ii(ُْٖٗ في اإلنساف لحقكؽ العالمي االعبلف) كاصدرت ، االنساف حقكؽ
 كعدتو المتحدة االمـ تبنتو اذ ميمة مكانة المعاصر العالـ في احتؿ كالذم
 .iiكافة كاالمـ الشعكب الیو تصؿ اف ینبغي الذم المشترؾ االعمى المثؿ

 :حقكؽ االنساف  لنشكء التاريخية المالبسات
الطبقة البرجكازیة الحاكمة كعامة الشعب ادل  بیف دار الذم الصراع  اف

 اإلنساف بحقكؽ اخذ اناسيا عمى عاتقيـ المناداة الى ظيكر طبقة جدیدة
 :االتیة
 كال لممؾ یجد سمطاف ال بحیث االنساف  طبیعتو مف  المستمدة البندكؽ_ُ
 إلو كال دیف رجؿ
 فیيا تقكـ قكمیة أكطاف إقامة إلى كالدعكة الكنیسة سمطاف إزالة_ ِ

 . لو مناكئا یكف لـ إف ، بالدیف لو صمة ال أساس عمى المكاطنة
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 التجارة أعماؿ عمى القدیمة الطبقات فرضتيا التي الحكاجز ازالة_ ّ
 أماـ الحكاجز غیاب بأنيا الحریة عرؼ الفبلسفة بعض إف حتى ، كالصناعة

 إلى الحاضر كقتنا في كصؿ أف إلى  الفكر ىذا تطكر كقد ،ii الرغبات تحقیؽ
 مكازیف:"  یسمى ما ىك كالبندكؽ لمحریات كالكحید األساسي المحدد جعؿ
 ، الغرب لصالح الیكـ كىيii،  كالثركة كالسیطرة القكة:  أم  ،"  القكل

 .  الفردیة المادیة الفمسفة أصحاب
 مف صدر كما ، اإلنساف حقكؽ لمفيكـ الغربي اإلطار جعؿ الذم األمر

 كما اإلنساف لحقكؽ العالمي اإلعبلف مف اإلنساف لحقكؽ التشریعات الدكلیة
 البندكؽ تمؾ تحدید في كاألساسیة األكلى المرجعیة ىك ػ االتفاقیات مف تبله
 ما بحسب ألنو ؛ إلیيا یرمي التي المعاني لتمحیص أك لمراجعتو مجاؿ كال

 ، منجزاتيا كافة كاألمـ الشعكب بو تقیس الذم المشترؾ المعیار ىك منو قصد
  األساسیة كحریاتو اإلنساف بحقكؽ یتصؿ فیما الدكلي لمسمكؾ مدكنة كىك

 iiمنازع.  ببل العاـ كمصدرىا
 المبحث الثاني / حقكؽ االنساف في الشريعة االسالمية

 لقانكف الخاضعة الدكلة ىك لمدكلة جدید بنظاـ اإلسبلـ لقد جاء
 كجكد مف:  كضماناتيا أركانيا بجمیع قانكنیة دكلة منيا فجعؿ"  ، الشریعة
 عمیيا القیكد كیضع السمطة ینظـ ، كاألفراد لمسمطة المرجعیة ىك دستكر

 ضمانات إیجاد  عمى كحرص ، بيا اعترؼ التي اإلنساف حقكؽ لمصمحة
 اختیار مبدأ كقرر ، القضائیة الرقابة ،كنظـ السمطات بیف كفصؿ ، تحقیقيا
 تحقیؽ ىك األساسیة الدكلة أىداؼ أحد كجعؿ كعزلو، ، كمراقبتو ، الحاكـ
 بأف یصرح العاـ القانكف عمماء كبار بعض جعؿ ىذا كؿ ، اإلنساف حقكؽ
 الحاكـ فیو یخضع ، األرض في قانكنیة دكلة أكؿ كانت اإلسبلمیة الدكلة
 أم دكف ، كالسنة القرآف أحكاـ ىك,  دستكر ضمف سمطاتو كیمارس لمقانكف
 مف جانب ألم إىماؿ كدكف ii" السكاء عمى المحككمیف أك الحكاـ مف اعتداء
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 قد اإلسبلـ إف بؿ ، البندكؽ مف حؽ أم ،أك كالمجتمع الفرد تيـ التي الجكانب
"  البندكؽ"  مرتبة بيا تجاكز الذم الحد إلى اإلنساف حقكؽ تقدیس في بمغ

 iiالكاجبات"  إطار في أدخميا ثـ كمف ،"  ضركرات"  اعتبرىا عندما
 كلفت اإلنساف حقكؽ بفكرة  البشریة عٌرؼ مف أكؿ اإلسبلـ كاف لقد

 اإلنساف حقكؽ كثائؽ في كرد ما بیف بسیطة مقارنة كبإجراء إلیيا، األنظار
 : یمي ما یتضح اإلسبلمي النظاـ كبیف ، المتحدة األمـ ىیئة عف الصادرة

 البدایة منذ البندكؽ جمیع لئلنساف اإلسبلمي التشریع نظاـ أقر:  أكال
 لمحقكؽ الغربي المنظكر في جاء كما كفئات أجیاؿ إلى البندكؽ یصنؼ كلـ ،

 . اإلنسانیة
 االقتصادیة بحقكقو مرتبطة ، كالمدنیة السیاسیة اإلنساف فحقكؽ
 كىي ، كالتنمكیة كالثقافیة البیئیة لمحقكؽ بالنسبة األمر كذلؾ كاالجتماعیة،

 الكثائؽ في كرد كما ، مراحؿ ثبلث عمى استحقاقيا تـ ثبلثة أجیاال لیست
 .   المتحدة األمـ ىیئة  عف الصادرة

لىقىدٍ :) تعالى قكلو كاف اإلنساف لحقكؽ إعبلف فأكؿ  ٍمنىا كى ـى  بىًني كىرَّ ) ( آدى
 الشریعة في اإلنسانیة البندكؽ أصؿ ىك اآلدمییف تكریـ أف ذلؾ ( َٕاالسراء: 
 مما جمیعا الناس بیف المساكاة إقرار إف ثـ ، كميا الشرائع كفي اإلسبلمیة،

 الناس بیف تمایز ال كأف ، الشریؼ النبكم كاليدم الكریـ القرآف نصكص أكدتو
ـٍ  ًإنَّا النَّاسي  أىیُّيىا یىا: ) تعالى ا ،قاؿ بالتقكل إال مىٍقنىاكي  كىأيٍنثىى ذىكىرو  ًمفٍ  خى

ـٍ  عىٍمنىاكي قىبىاًئؿى  شيعيكبان  كىجى ـٍ  ًإفَّ  ًلتىعىارىفيكا كى ـٍ  المَّوً  ًعٍندى  أىٍكرىمىكي ًمیـه  المَّوى  ًإفَّ  أىٍتقىاكي ًبیره  عى ( خى
 (.ُّالحجرات:) 

 إف:"  الكداع حجة كالو ( في عمیو ا االكـر )صمىالرسكؿ  كقاؿ 
ف ، كاحد ربكـ  ا عند أكرمكـ إف تراب، مف كآدـ آلدـ كمكـ  ، كاحد أباكـ كا 
 iiبالتقكل" إال  فضؿ عجمي عمى لعربي كلیس ، أتقاكـ
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 إلى طالب )عمیو السبلـ( أبي بف امیر المؤمنیف عمي كثیقة كتشیر
 بالصبر كیكصیو ، األمة طبقات بیف التكازف سبیؿ ىك الذم العدؿ ضركرة
 العاقبة طمبكا أقكاـ عمى تعالى ا یخففو كقد ثقیؿ كمو كالبند:"  فیقكؿ ذلؾ عمى

 iiليـ". ا مكعكد بصدؽ ككثقكا أنفسيـ فصبركا
 :لإلنساف اإلليي التكريـ مظاىر

مىٍقنىا لىقىدٍ : }تعالى قاؿ:   تقكیـ أحسف في خمؽ االنساف  -ُ  ًفى ٱإًلنسىٰػفى  خى
 [. ْ:التیف{ ]تىٍقًكیـو  أىٍحسىفً 

نىفىخى  سىكَّاهي  ثيَـّ : }تعالى قاؿ: ركح ا  مف فیو نفخ -ِ كًحوً  ًمف ًفیوً  كى { رُّ
ٍیتيوي  فىًإذىا: }تعالى كقاؿ[. ٗ:السجدة] نىفىٍختي  سىكَّ كًحى ًمف ًفیوً  كى  لىوي  فىقىعيكاٍ  رُّ

 [.ِٕ:ص{]سىٰػًجًدیفى 
ذٍ : }تعالى قاؿ:  آلدـ بالسجكد المبلئكة أمر -ّ  مىٰػًئكىةً  قيٍمنىا كىاً  ديكاٍ  ًلٍممى ـى  ٱٍسجي  آلدى

ديكاٍ  كىافى  كىٱٍستىٍكبىرى  أىبىىٰ  ًإٍبًمیسى  ًإالَّ  فىسىجى ٰػًفًریفى  ًمفى  كى  [.ّْ:البقرة{ ]ٱٍلكى
مَّـى : }تعالى قاؿ: كميا األسماء آدـ عمـ -ْ ـى  كىعى ييـٍ  ثيَـّ  كيمَّيىا ٱألٍسمىاء ءادى  عىرىضى

مىى مىٰػًئكىةً  عى ٰػًدًقیفى  كينتيـٍ  ًإف ىىػؤيالء ًبأىٍسمىاء أىنًبئيكًنى فىقىاؿى  ٱٍلمى ٰػنىؾى  قىاليكاٍ .  صى  الى  سيٍبحى
ـى  ا ًإالَّ  لىنىا ًعٍم مٍَّمتىنىا مى ـي  أىنتى  ًإنَّؾى  عى ـي  ٱٍلعىًمی ًكی  [.ِّ ،ُّ:البقرة{. ]ٱٍلحى
ذٍ : }تعالى قاؿ:   األرض في خمیفة اإلنساف جعؿ -ٓ بُّؾى  قىاؿى  كىاً  مىٰػًئكىةً  رى  ًإٌني ًلٍممى

اًعؿه  ًمیفىةن  ٱألٍرضً  ًفى جى  [.َّ:البقرة{ ]خى
لىقىدٍ : }تعالى قاؿ: المخمكقات مف كثیر عمى اإلنساف تفضیؿ -ٔ ٍمنىا كى  بىًنى كىرَّ

ـى  ٍمنىٰػييـٍ  ءادى مى ٍقنىٰػييـٍ  كىٱٍلبىٍحرً  ٱٍلبىرٌ  ًفى كىحى زى ٍمنىٰػييـٍ  ٱلطٌَّیبىٰػتً  ٌمفى  كىرى فىضَّ مىىٰ  كى  ٌممَّفٍ  كىًثیرو  عى
مىٍقنىا  [.َٕ:اإلسراء{ ]تىٍفًضیبلن  خى

 :لئلنساف المخمكقات تسخیر -ٕ 
رى : }تعالى قاؿ سىخَّ ـٍ  كى ٰػٰكتً  ًفى مَّا لىكي ا ٱلسَّمى مى ًمیعان  ٱألىٍرضً  ًفى كى  ذىًلؾى  ًفى ًإفَّ  ٌمٍنوي  جى

كفى  ٌلقىٍكـو  آلیىٰػتو   [. ُّ:الجاثیة{ ]یىتىفىكَّري
 :اإلسالـ في اإلنساف حقكؽ خصائص
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 یمكف اف نكجز خصائص حقكؽ االنساف في االسبلـ بما یاتي : 
 :اإلسبلمیة العقیدة مف تنبثؽ اإلسبلـ في اإلنساف حقكؽ -ُ
 عقیدة مف كخاصة العقیدة، مف أصبلن  تنبع اإلسبلـ في اإلنساف حقكؽ إف

 كؿ منطمؽ ىك ا إال إلو ال أف شيادة عمى القائـ التكحید كمبدأ التكحید،
 أحراران، الناس خمؽ الصمد الفرد األحد الكاحد تعالى ا ألف كالحریات، البندكؽ
 شرعيا التي البندكؽ عمى بالمحافظة كیأمرىـ أحراران، یككنكا أف كیریدىـ
 عنيا، كالدفاع سبیميا في بالجياد شرعان  كمفيـ ثـ بيا، االلتزاـ عمى كالحرص

كالجياد ،  القتاؿ آیات في الكریـ القرآف في تكرر ما كىذا عمیيا االعتداء كمنع
 بالنصكص لئلنساف اإلليي التكریـ مف تنبع اإلسبلـ في اإلنساف فحقكؽ

 اإلنساف كفطرة تعالى  كالعبكدیة اإلسبلمي التصكر مف جزء كىك الصریحة،
 عمیيا. ا فطره التي
 :إليیة منح اإلسبلـ في اإلنساف حقكؽ -ِ
 منحة لیست فيي لخمقو، ا منحيا إليیة منح اإلسبلـ في اإلنساف حقكؽ إف
 حقكؽ ىي بؿ شاء، متى منو كیسمبيا عمیو بيا یمف مثمو، لمخمكؽ مخمكؽ مف

 .لئلنساف ا قررىا
 :البندكؽ أنكاع لكؿ شاممة اإلسبلـ في اإلنساف حقكؽ -ّ
 أنكاع لكؿ شاممة حقكؽ أنيا اإلسبلـ في البندكؽ كممیزات خصائص مف

 كما .الثقافیة أك االجتماعیة أك االقتصادیة أك السیاسیة البندكؽ سكاء البندكؽ،
 بینيـ تمییز دكف اإلسبلمي لمنظاـ الخاضعیف األفراد لكؿ عامة البندكؽ ىذه أف
 المغة.  أك الجنس أك المكف بسبب البندكؽ تمؾ في
 :التعطیؿ أك التبدیؿ أك اإللغاء تقبؿ كال ثابتة اإلسبلـ في اإلنساف حقكؽ -ْ
 ألنيا لئللغاء؛ قابمة كغیر كاممة أنيا اإلسبلـ في اإلنساف حقكؽ خصائص مف
 عمى متأبیة غیر لمتعدیؿ قابمة البشر كثائؽ إف .اإلسبلمیة الشریعة مف جزء

 الدساتیر عمى فرضكه الذم كالجمكد بالنصكص، تحصینيا جرل ميما اإللغاء
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 خاتـ دینو یككف أف ا كقضى .الخاصة باألغمبیة التعدیؿ مف یحميا لـ
 فما ثـ كمف النبییف، خاتـ كالو  عمیو ا صمى ا رسكؿ یككف كأف األدیاف
 دامت ما باؽ فيك كالو  عمیو ا صمى رسكلو كسنة ا كتاب في جاء

 كاألرض. السماكات
 مع التعارض بعدـ مقیدة بؿ مطمقة لیست اإلسبلـ في اإلنساف حقكؽ -ٓ

 أنيا اإلسبلـ في اإلنساف حقكؽ خصائص كمف: اإلسبلمیة الشریعة مقاصد
 كبالتالي اإلسبلمیة، الشریعة مقاصد مع التعارض بعدـ مقیدة بؿ مطمقة، لیست
 أفرادىا. مف فردان  اإلنساف یعتبر التي الجماعة بمصالح اإلضرار بعدـ

 االنساف في الشريعة االسالمية :مقارنة بيف المكاثيؽ الدكلية كحقكؽ 
 أكالن: مف حیث المصدر.

حقكؽ اإلنساف في الكثائؽ الكضعیة مصدرىا اإلنساف ، الذم ىك مركب 
النقص ، كىك یخطئ  أكثر مما یصیب ؛ إف إحاط بجزئیةو ، غفؿ عف أكثرىا 
ٍف أدرؾ أمران : قصر عنو آخر ، كما أف اإلنساف بطبیعتو یغمب عمیو  ، كا 

فیرل البند كال یتبعو، یدؿ عمى ذلؾ أف المجتمعات الغربیة تسمح بالزنا اليكل، 
كتسمح بشرب الخمر كغیر ذلؾ مف األمكر التي ال یشؾ عاقؿ في أنيا مضرة 

 بالمجتمع.
فمصدر حقكؽ اإلنساف كتاب ا المعجز ، كسنة  -أمَّا في اإلسبلـ :

انیة ، ال خمؿ فیيا تشریعات رب لذا الذم ال ینطؽ عف اليكل .  -  -رسكؿ 
كال ضیؽ نظر ، فيي متكازنة ، كتراعي مصمحة  ، كال نقص ، كال تقصیر ،

 كتراعي مصمحة المجتمع . –كفرد في مجتمع -الفرد 
 .ثانیان: مف حیث اإللزامیة

 ىذا الفرؽ یترتب عمى الفرؽ األكؿ:
فالكثائؽ الكضعیة التي كضعيا اإلنساف لیست إال مجرد تصریحات، 

لزاـ فیيا ، كال یترتب عمى كتكصیات  صادرة عف األمـ المتحدة ، ال إجبار كا 
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 اإلخبلؿ بيا أم جزاء قانكني. 
أما في اإلسبلـ فيي أبدیة ، ثابتة ، إلزامیة ، ال تقبؿ : الجزئیة ، 
كالحذؼ ، كالتبدیؿ. كعمى الفرد : األخذ بيا ؛ راجیان ثكاب ا ، خائفان مف 

العبثى بيا، فإف ًمف حؽ السمطة العامة في عقابو ، كمف تيسٌكؿ لو نفسو 
یقاع العقكبة الشرعیة عمیو، في حاؿ إخبللو  اإلسبلـ ، إجباره عمى تنفذیيا ، كا 

 بيا .
 .ثالثان: مف حیث األسبقیة

نقكؿ في صدد المقارنة بینيما اآلتي: في الكثائؽ الكضعیة أكؿ كثیقة 
حقكؽ اإلنساف ، في القرف لحقكؽ اإلنساف، كانت ما جاء بو اإلعبلف العالمي ل

 ـ (. ُُِٓالثالث عشر المیبلدم ، سنة )
أما في اإلسبلـ فبدأت بظيكر اإلسبلـ نفسو ، كقد اشتممت عمى: حقكؽ 
ثابتو  ، كحقكؽ لمعباد، كحقكقو المدنیة ، كالسیاسیة ، كاالجتماعیة ، كالثقافیة 

 ، إلي غیرىا مف البندكؽ األخرل .
في حقیقتيا إال مكاثیؽ   نیة ، كأحادیث الرسكؿ كما كانت اآلیات القرآ

كقكانیف . كیيعىدُّ مف أشير المكاثیؽ في اإلسبلـ لحقكؽ اإلنساف ما جاء عمى 
في حجة الكداع ، كخطبتو المشيكرة في تمؾ المناسبة   لساف الرسكؿ الكریـ 

 العظیمة.  
كفي رابعان: مف حیث حمایة حقكؽ اإلنساف كضماناتيا في اإلسبلـ، 

 . الكثائؽ الدكلیة
 كتتضح الفركؽ بینيما في المقارنات التالیة : 
ككذلؾ  -البشریة المصدر-في الكثائؽ الدكلیة حقكؽ اإلنساف  -ُ

الحمایة الدكلیة ليا ال تعدك ككنيا تكصیات أدبیة ، كمحاكالت لـ تصؿ إلى حد 
 التنفیذ. كعمى كؿو  فيي تقـك عمى أمریف : 

 عمى أساس عاـ كمعترؼ بو بیف الدكؿ جمیعان . محاكلة االتفاؽ  –أ 
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محاكلة كضع جزاءات ممزمة ، تدیف الدكلة التي تنتيؾ حقكؽ  -ب
 اإلنساف . 

: حبر عمى كرؽ ، یتبلعب  -كما یقاؿ–كىذه التكصیات في حقیقتيا 
ف كاف  بيا كاضعكىا حسبما تممیة عمیو أىكائيـ ، كشيكاتيـ ، كمصالحيـ ، كا 

 عمى األفراد، بؿ كعمى األمـ .فیو الضرر البالغ 
أمَّا في اإلسبلـ فالبندكؽ التي منحيا ا لئلنساف محمیة مضمكنة، كذلؾ 

 ألنيا:
مقدسة قد أيلبست اليیبة كاالحتراـ؛ ألنيا منزلة مف عند ا، كىذا  -أ

 یيشىكِّؿي رادعان لؤلفراد كالحكاـ عمى السكاء عف تعدیيا كتجاكزىا.
 احتراميا نابع مف داخؿ النفس المؤمنة با .  -ب
 ال یمكف إلغاؤىا ، أك نسخيا ، أك تعدیميا .  –جػ 
 أنيا خالیة مف اإلفراط ، كالتفریط.  -د

إقامة   كزیادة عمى ذلؾ كحتى تيحمى حقكؽ اإلنساف كتحفظ شرع ا 
 اف .إقامة األنظمة القضائیة ، لحمایة حقكؽ اإلنسالحدكد الشرعیة. ك

 رابعان: مف حیث الشمكؿ.
اإلسبلـ یتمٌیز عف غیره بالشمكلیة ، كنذكر ىنا بعض حقكؽ اإلنساف 

 التي لـ یذكرىا مشرعك اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف ، كىي كاآلتي :  
حقكؽ الیتامى : ففي المیثاؽ العالمي أشار إلى حؽ رعایة الطفؿ  -ُ
 فقط . 

ًفظى حقكقيـ ، أمَّا اإلسبلـ : فقد تمیز بإعط اء عنایة خاصة لمیتامى ، كحى
كأمر باإلحساف إلیيـ، بكافة أنكاع اإلحساف ، بؿ كرتَّبى عمى ذلؾ األجر ، 

 كالثكاب . 
ف تخالطكىـ : -قاؿ تعالى كیسئمكنؾ عف الیتامى قؿ إصبلح ليـ خیر كا 

 [ . ُُِ]البقرة :  …فإخكانكـ 
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تتبدلكا الخبیث بالطیب كال تأكمكا كآتكا الیتامى أمكاليـ كال كقاؿ تعالى : 
 [. ِ]النساء :  أمكاليـ إلى أمكالكـ إنو كاف حكبان كبیران 

إف الذیف فرتَّب العقكبة الشدیدة عمى مف أكؿ أمكاليـ ، قاؿ تعالى : 
 یأكمكف أمكاؿ الیتامى ظممان إنما یأكمكف في بطكنيـ ناران كسیصمكف سعیران 

 [ . َُ]النساء 
قكؿ : كفؿ ليـ اإلسبلـ حؽ الرعایة كاالىتماـ ، حؽ ضعاؼ الع -ِ

كال تؤتكا السفياء أمكالكـ التي : -تعالى–كأمر بحسف معاممتيـ ، كما قاؿ 
.] النساء  جعؿ ا لكـ قیامان كارزقكىـ فیيا كاكسكىـ كقكلكا ليـ كقكالن معركفان 

 :ٓ . ] 
البشریة ،  حؽ المیراث : كىذا البند قد غفمت كتغافمت عنو الكثائؽ -ّ

بینما نظـ اإلسبلـ ، كأقٌر ىذا البند ، في أركع صكره ، كأبطؿ ما كاف عمیو 
: -تعالى–الناس قبؿ اإلسبلـ ، مف إسقاط حؽ المرأة في المیراث ؛ قاؿ 

 لمرجاؿ نصیب مما ترؾ الكالداف كاألقربكف كلمنساء نصیب مما ترؾ الكالداف
 [ . ٕ]النساء :  ضان كاألقربكف مما قؿ منو أك كثر نصیبان مفرك 

كقد أفاض اإلسبلـ في ىذا األمر ، كبٌیف مقدار األنصبة في كثیر مف 
"البندكا الفرائض  -  -اآلیات ، كما حثت السنة المطيرة عمى ذلؾ في قكلو 

   iiبأىميا فما بقي فؤلكلى رجؿ ذكر"
حؽ الدفاع عف النفس : أیضان ىذا البند مف البندكؽ التي لـ یذكرىا  -ْ

اإلعبلف العالمي لحقكؽ اإلنساف ، بینما كردت  العدید مف اآلیات كاألحادیث 
فمف اعتدل عمیكـ :  -تعالى–، التي تقٌر ىذا البند كتنظمو كما في قكلو 

 ا أف ا مع المتقیففاعتدكا عمیو بمثؿ ما اعتدل عمیكـ كاتقكا ا كاعممك 
 [ . ُْٗ]البقرة :

كأعدكا بالجياد ، كباإلعداد لو ، فقاؿ :  -سبحانو كتعالى-بؿ أمر ا 
ليـ ما استطعتـ مف قكةو كمف رباط الخیؿ ترىبكف بو عدك ا كعدككـ كآخریف 
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 [ . َٔ]األنفاؿ :  مف دكنيـ ال تعممكنيـ ا یعمميييـ...
حساف ، مف  حؽ العفك : اإلسبلـ -ٓ دیف رحمة ، كتسامح ، كعفك ، كا 

غیر استسبلـ ، أك ذؿ ، أك تمكیف لؤلشرار ، كىذا ما لـ یيتـ بو اإلعبلف 
:  -تعالى-العالمي لحقكؽ اإلنساف . فمف اآلیات التي تقٌرر ىذا البند ، قكلو 

 كال تستكم الحسنة كال السیئة ادفع بالتي ىي أحسف فإذا الذم بینؾ كبینو
ف تعفكا كتصفحكا كتغفركا كقكلو :  [ .ّْ]فصمت :  كأنو كلي حمیـعداكة  كا 

 [ . ُْ]التغابف :  فإف ا غفكر رحیـ 
المبحث الثالث / حقكؽ االنساف في عيد االماـ عمي بف ابي طالب)عميو 

 السالـ( لكاليو عمى مصر مالؾ االشتر
 مسند عيد االماـ عمي )عميو السالـ( لمالؾ االشتر : 

 الحسػف أبػك محمػد الجمیػؿ الثقػة الشػیخي  الرضػي، الشػریؼ قبػؿ العيػدى  ىذا ركل
 مػا بػاب العقػكؿ، تحؼ في«   ىػُّٖ» سنة المتكفى شعبة بف الحسیف بف عمي بف
كم  كاٌله حػیف األشػتر إلى )عمیو السبلـ( عيده» عنكاف تحت  المؤمنیف أمیر عف ري
 األلفػػاظ بعػػض فػػي كاخػػتبلؼ الفقػػرات بعػػض بزیػػادة العيػػد كذكػػر ،«كأعمالىيػػا مصػػر
 ىػػذا غیػػر عػػف العيػػد ىػػذا مػػف اختػػاره مػػا نقػػؿ  الرضػػي الشػػریؼ أف عمػػى یػػدؿ ممػػا

 دعػػػػائـ كتػػػػاب فػػػػي « ىػػػػػّّٔ» المتػػػػكفى النعمػػػػاف القاضػػػػي منػػػػو ركل كمػػػػا الكتػػػػاب؛
   iiاإلسبلـ

 أنػػػو عمػػػى یػػػدؿ كلكنػػػو جػػػدان  بسػػػیط بػػػاختبلؼ األرب نيایػػػة فػػػي النػػػكیرم كركاه
 فػي طالعتػو فیمػا أرى  لـػ: »بقكلػو النػكیرم لػو ميػد كقػد. الببلغة نيج غیر عف منقكؿ
 عمػي كتبىػو عيػدو  مػف أشػمؿ كال الكصػایا في أجمع ػػ الممكؾ كصایا أم ػػ المعنى ىذا
 أكرده أف فأحببػػتي  مصػػر، كاله حػػیف األشػػتر الحػػارث بػػف مالػػؾ إلػػى طالػػب أبػػي بػػف

 كسػػػبیؿ یيمػػػؿ، ال العيػػػد ىػػػذا مثػػػؿ ألف كتفصػػػیمو؛ جممتػػػو عمػػػى كآتػػػي طكلػػػو عمػػػى
   iiالعيد. ذكر ثـ ،«یجيؿ ال فضمو

 بػػف األصػػبغ ذكػػر عنػػد فيرسػػتو فػػي النجاشػػي الشػػیخي  العيػػد ىػػذا أسػػانید كذكىػػر
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 بػف األصػبغ ذكػره عنػد الفيرسػت في أیضان  الطكسي الشیخ كذكره  iiالمجاشعي نباتة
 :فقاؿ نباتة،

 بعده، كعيمِّر )عمیو السبلـ( المؤمنیف أمیر خاصة مف نباتة بف األصبغ كاف
 كركل مصر، كاله لما المؤمنیف أمیر إلیو عيده الذم األشتر مالؾ عيد كركل
 بف محمد عف جبد أبي ابف بالعيد أخبرنا الحنفیة، بف محمد ابنو إلى كصٌیتو
 بف الحسیف عف طریؼ بف كالحسف مسمـ بف ىاركف عف الحمیدم عف الحسیف
 iiالمؤمنیف أمیر عف نباتة بف األصبغ عف طریؼ بف سعد عف الكمبي عمكاف

 بداية العيد كبنكده
 بو أمىر ما كاتٌباع اً  امیر المؤمنیف )عمیو السبلـ( مالؾ االشتر بتقكل أمر

 مع إال یشقى كال. باتٌباعيا إال أحده  یٍسعىدي  ال التي كسيننو فرائضو مف كتابو في
ضاعتيا جحكدىا  ػ اسميو جؿَّ  ػ فإٌنو. كلسانوً  كقمًبو بیدهً  سبحانو)ى  ا یىٍنصيرى  كأفٍ . كا 

ره مىف بنصرً  تكٌفؿ قد عزازً  نصى  .أعٌزه مىف كا 
 تخمك ال كعيكده ككتبو )عمیو السبلـ( اإلماـ كصایا جمیع كمف المبلحظ اف

یصاؤه ػ كعبل جؿٌ  ػ ا ذكر كىي ميمة نقطة مف  كاتباع ا بتقكل أصحابو كا 
 العيدیف فاتحتي في النظر عند. القاعدة ىذه مف بمستثنىن  لیس العيد كىذا أكامره
 البیاف أسمكب أف إال المعاد إلى مشیریف كتقكاه ا بذكر  یيستىيبلف أنيما نرل

 بيذه إلیو یكحي بؿ مباشرةن  المعاد إلى یشیر ال )عمیو السبلـ( فاإلماـ یختمؼ؛
 بف طاىر أما ،«جحكدىا مع إال یشقى كال باتباعيا، إال أحده  یٍسعىدي  ال: »العبارة
 : بقكلو بذلؾ فیصرح الحسیف

 إلیو صائر أنت كما لمعادؾ بالذكر العافیة مف ا ألبسؾ ما كالـز... 
  ػ كجؿٌ  عزٌ  ػ ا یعصمؾ بما كمو ذلؾ في كالعمؿ عنو كمسؤكؿ عمیو كمكقكؼ
 .«عذابو كألیـ عقابو مف القیامة یـك كیينجیؾ

 ؛ كبلمو فاتحة في بادیةه  المكضكع ككحدة كرقتو المفظ كفخامة المعاني دقة
 صفتیف بإتیاف عمیو كالمعطكؼ المعطكؼ بیف فصؿ كیؼ طاىر كبلـ إلى انظر
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 إزاء كظائفو ذكر أثناء في رعیتو أماـ ابنو كظائؼ عف یتحدث ككیؼ ػ تعالى ػ 
 عزٌ  ػ كمراقبتو كخشیتو لو شریؾ ال كحده ا بتقكل فعمیؾ بعد أما: » تعالى  ا
 مف ا البسؾ ما كالـز كالنيار المیؿ في رعیتؾ كاحفظ سخطو، كمزایمة ػ كجؿٌ 
 ...«. لمعادؾ بالذكر العافیة

 تاریخ إلى أشار بو، یتصؼ أف یجب ما لؤلشتر ذكر)عمیو السبلـ( أف بعد
 بالحكادث الحافمة القركف مف عمیيا مٌرت كما األحكاؿ مف فیيا تقٌمب كما مصر
 مف قبمؾ دكؿ عمیيا جرتٍ  قد ببلد إلى كٌجيتيؾ قد أني مالؾ یا اعمـٍ  ثـ: »بقكلو
 أمكر مف فیو تنظر كنتى  ما مثؿ في أمكرؾ مف ینظركف الناس كأفٌ  كجكر؛ عدؿ
 لیأخذ مصر ماضي عینیو أماـ یضع أف عاممو اإلماـ أكصى ...«. قبمؾ الكالة
 أف یجب التي ىي الصالحة األعماؿ أف إلى مشیران  حاضرىا، بو یصمح ما منو
نما» الحیاة في امرئ كؿ غرض تككف  ليـ ا یيجرم بما الصالحیف عمى یيستدؿٌ  كا 
 ...«. الصالح العمؿ ذخیرة إلیؾ الذخائر أحب فمیكف عباده؛ ألسيف عمى

 قكمان  كتعیب الكالة أخبار تسمع كنت قد: »لو قاؿ )عمیو السبلـ( فاإلماـ
 األمراء، في تقكؿ كنت ما نحك اآلف إمارتؾ في الناس كسیقكؿ قكمان؛ كتمدح
: یقاؿ ككاف...«.  الذَـّ  یستحؽ مف كتذيـٌ  تعیب كنت كما كتيذـٌ  تيعاب أف فاحذر

  ii«الممكؾ إلى ػ سبحانو ػ  البند أقبلـ الٌرعیة ألسنة»
اذا كاف البند االكؿ الكارد في ىذا العيد ىك تقكل ا كالتزاـ حدكده الف مف 
یخشى ا في عممو سیتقنو كیخمص فیو كىذا مراد االماـ عمیو السبلـ ، فمراعاة 

 حقكؽ ا عز كجؿ یقكد الى سبؿ البر كالنجاة . 
ثـ یكصي االماـ االشتر باف یقدـ مصمحة مصر عمى أم مصمحة اخرل ، 

اف یعمؿ عمى الحفاظ عمیيا كاف یعمؿ صالحان خدمة ليذا البمد كىنا یبرز البند ك 
 الثاني كىك البند العاـ بالحفاظ عمى مصالح البمد كالعمؿ عمى استقراره. 

 بنكد في العيد 
 كتابو في بو أمر ما اتباع ك طاعتو إیثار ك ا بتقكل أمره: البند االكؿ: التقكل
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 جحكدىا مف إال یشقى ال ك باتباعيا إال أحد یسعد ال التي سننو ك فرائضو مف
ضاعتيا  تكفؿ قد اسمو جؿ فانو لسانو ك قمبو ك بیده سبحانو ا ینصر أف ك كا 

 ك الشيكات عند نفسو مف یكسر أف أمره ك اعزه مف إعزاز ك نصره مف بنصر
 .ا رحـ ما إال بالسكء أمارة النفس فاف الجمحات عند ینزعيا
 جرت قد ببلد إلى كجيتؾ قد إني مالؾ یا اعمـ ثـ:  الحسنة الثاني : السيرةالبند 
 ما مثؿ في أمكرؾ مف ینظركف الناس اف ك جكر ك عدؿ مف قبمؾ دكؿ عمیيا
 إنما ك فیيـ تقكلو كنت ما فیؾ یقكلكف ك قبمؾ الكالة أمكر مف فیو تنظر كنت
 الذخائر احب فمیكف عباده السف عمى ليـ ا یجرم بما الصالحیف عمى یستدؿ
 الشح فاف لؾ یحؿ ال عما بنفسؾ شح ك ىكاؾ فاممؾ الصالح العمؿ ذخیرة إلیؾ

 كرىت. أك أحبت فیما منيا اإلنصاؼ بالنفس
 ك لمرعیة، الرحمة قمبؾ اشعر ك:  البند الثالث: تقديـ العناية لمرعية كالترفؽ بيـ

 فانيـ أكميـ تغتنـ ضاریا سبعا عمیيـ تككنف كال بيـ، المطؼ ك ليـ، المحبة
 تعرض ك الزلؿ منيـ یفرط الخمؽ في لؾ نظیر إما ك الدیف في لؾ أخ إما صنفاف

 صفحؾ ك عفكؾ مف فأعطيـ. الخطأ ك العمد في أیدیيـ عمى یؤتى ك العمؿ ليـ
 ككالي فكقيـ فانؾ كصفحو، عفكه مف ا یعطیؾ اف كترضى تحب الذم مثؿ
 فبل بيـ ابتبلؾ ك أمرىـ استكفاؾ قد ك كالؾ، مف فكؽ ا ك فكقؾ عمیؾ األمر
 رحمتو ك عفكه عف بؾ غنى كال بنقمتو لؾ یدمى ال فانو لو، لحرب نفسؾ تنصبف

 عنيا كجدت بادرة إلى تسرعف كال بعقكبة، تبجحف كال عفك، عمى تندمف ال ك
 منيكة ك القمب في إدغاؿ ذلؾ فاف فأطاع آمر مؤمر إني تقكلف كال مندكحة،
 الغیر.  مف تقرب ك لمدیف،

 سمطانؾ مف فیو أنت ما لؾ أحدث إذا : ك البند الرابع : تجنب الكبر كاالستعالء
 عمیو تقدر ال ما عمى منؾ قدرتو ك فكقؾ ا ممؾ عظـ إلى فانظر مخیمة أك أبية
 یفيء ك غربؾ مف عنؾ یكؼ ك طماحؾ مف إلیؾ یطامف ذلؾ فاف نفسؾ مف
 في بو التشبو ك عظمتو في ا مساماة ك إیاؾ ك عقمؾ مف عنؾ عزب بما إلیؾ
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 ك ا انصؼ:  اإلنصاؼ. مختاؿ كؿ یيیف ك جبار كؿ یذؿ ا فاف جبركتو
 فانؾ رعیتؾ مف فیو ىكل لؾ مف ك اىمؾ خاصة مف ك نفسؾ مف الناس انصؼ

 خاصمو مف ك عباده دكف خصمو ا كاف  عبدا ظمـ مف ك. تظمـ تفعؿ ال اف
 إلى ادعى شيء لیس ك. یتكب ك ینزع حتى حربا  كاف ك حجتو ادحض ا

 دعكة یسمع ا فاف. ظمـ عمى إقامة مف نقمتو تعجیؿ ك ا نعمة تغییر
 بالمرصاد.  لمظالمیف ىك ك المضطيدیف

ك لیكف احب األمكر إلیؾ أكسطيا في : مع الرعية العدؿ اتباع  البند الخامس :
العدؿ ك اجمعيا لرضى الرعیة فاف سخط العامة یجحؼ برضا البند ك أعميا في 

الخاصة ك اف سخط الخاصة یغتفر مع رضى العامة ك لیس أحد مف الرعیة اثقؿ 
عمى الكالي مؤكنة في الرخاء ك اقؿ معكنة لو في الببلء ك اكره لئلنصاؼ ك أسأؿ 

برا عند باإللحاؼ ك اقؿ شكرا عند اإلعطاء ك أبطأ عذرا عند المنع ك اضعؼ ص
مممات الدىر مف أىؿ الخاصة، ك إنما عمكد الدیف ك جماع المسممیف ك العدة 

 لؤلعداء العامة مف االمو، فمیكف صفیؾ ليـ ك میمؾ معيـ.
 منؾ رعیتؾ ابعد لیكف ك البند السادس: االبتعاد عف الكشاة كعدـ تصديقيـ :

 سترىا، مف أحؽ ليالكا عیكبا الناس في فاف الناس لمعایب اطمبيـ عندؾ كاشنأىـ
 یحكـ ا ك لؾ ظير ما تطيیر عمیؾ فإنما منيا، عنؾ غاب عما تكشفف فبل
 مف ستره تحب ما منؾ ا یستر استطعت ما العكرة فاستر عنؾ غاب ما عمى
 تغاب ك كتر كؿ سبب عنؾ اقطع ك حقد كؿ عقدة الناس عف أطمؽ ك رعیتؾ
 ك غاش الساعي فاف ساع تصدیؽ عمى تعجمف ال ك لؾ، یصمح ال ما كؿ عف
 بالناصحیف.  تشبو اف

 بخیبل مشكرتؾ في تدخمف ال ك البند السابع : استشارة اصحاب العمـ كالحكمة:
 ال ك األمكر، عف یضعفؾ جبانا ال ك الفقر، یعدؾ ك الفضؿ عف بؾ یعدؿ

 یجمعيا شتى غرائز كالحرص الجبف ك البخؿ فاف بالجكر الشره لؾ یزیف حریصا
 با.  الظف سكء



  عدد الثامنـــــال  ... جملة علمية حمكمة فصلية  ات تنموية ...ـــاشراق

390 
 

                                                                                                                                       

 تثبیت في الحكماء، مناقشة ك العمماء مدارسة اكثر ك :البند الثامف: حؽ التعميـ
 ك:  المجتمع طبقات. قبمؾ الناس بو استقاـ ما إقامة ك ببلدؾ أمر عمیو صمح ما

 عف ببعضيا غنى ال ك ببعض إال بعضيا یصمح ال طبقات الرعیة اف اعمـ
 منيا ك العدؿ قضاة منيا ك الخاصة ك العامة كتاب منيا ك ا جنكد فمنيا بعض
 مسممة ك الذمة أىؿ مف الخراج ك الجزیة أىؿ كمنيا الرفؽ ك اإلنصاؼ عماؿ
 الحاجات ذكم مف السفمى الطبقة منيا ك الصناعات أىؿ ك التجار منيا ك الناس،

 كتابو في فریضتو ك حده عمى كضع ك سيمو لو ا سمى قد كؿ ك. المسكنة ك
 حصكف ا بإذف فالجنكد محفكظا منو عيدا( كآلو عمیو ا صمى)نبیو سنة أك

 ال ثـ. بيـ إال الرعیة تقـك لیس ك األمف سبؿ ك الدیف عز ك الكالة زیف ك الرعیة
 ك عدكىـ جياد عمى بو یقككف الذم الخراج مف ليـ ا یخرج بما إال لمجنكد قكاـ

 الصنفیف ليذیف قكاـ ال ثـ حاجتيـ كراء مف یككف ك یصمحيـ فیما عمیو یعتمدكف
 ك المعاقد مف یحكمكف لما الكتاب ك العماؿ ك القضاء مف الثالث بالصنؼ إال

 ليـ قكاـ ال ك عكاميا ك األمكر خكاص مف عمیو یأتمنكف ك المنافع مف یجمعكف
 یقیمكنو ك مرافقيـ مف عمیو یجتمعكف فیما الصناعات ذكم ك بالتجار إال جمیعا
 الطبقة ثـ. غیرىـ رفؽ یبمغو ال مما بأیدیيـ الترفؽ مف یكفكنيـ ك أسكاقيـ مف

 لكؿ ا في ك كمعكنتيـ رفدىـ یحؽ الذیف المسكنة ك الحاجة أىؿ مف السفمى
 لیس ك(: تعالى) با االستعانة. یصمحو ما بقدر حؽ الكالي عمى لكؿ ك سعة
 با االستعانة ك باالىتماـ إال ذلؾ مف تعالى ا الزمو ما حقیقة مف الكالي یخرج

 ثقؿ.  أك عمیو خؼ فیما عمیو الصبر ك البند لزـك عمى نفسو تكطیف ك
 ك لرسكلو ك  نفسؾ في انصحيـ جنكدؾ مف فكؿ : البند التاسع :قادة الجيش

 إلى یستریح ك الغضب عف یبطئ ممف حمما أفضميـ ك جیبا أنقاىـ ك إمامؾ
 بو یقعد ال ك العنؼ یثیره ال ممف ك األقكیاء عمى ینبك ك بالضعفاء یرأؼ ك العذر

 ك الصالحة البیكتات أىؿ ك األحساب ك المركءات بذكم الصؽ ثـ الضعؼ،
 مف جماع فانيـ السماحة ك السخاء ك الشجاعة ك النجدة أىؿ ثـ الحسنة السكابؽ
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 العرؼ.  مف شعب ك الكـر
 كلدىما مف الكالداف یتفقد ما أمكرىـ مف تفقد ثـ البند العاشر: حؽ رعاية الرعية :

 قؿ اف ك بو تعاىدتيـ لطفا تحقرف ال ك بو قكیتيـ شيء نفسؾ في یتفاقمف ال ك
 لطیؼ تفقد تدع ال ك بؾ الظف حسف ك لؾ النصیحة بذؿ إلى ليـ داعیة فانو

 لمجسیـ ك بو ینتفعكف مكضعا لطفؾ مف لمیسیر فاف جسیميا عمى اتكاال أمكرىـ
 مف عندؾ جندؾ رؤكس آثر لیكف ك:  معيـ سیاستو. عنو یستغنكف ال مكقعا
 خمكؼ مف كراءىـ مف یسعيـ بما جدتو مف عمیيـ افضؿ ك. معكنتو في كاساىـ
 یعطؼ عمیيـ عطفؾ فاف العدك جياد في كاحدا ىما ىميـ یككف حتى أىمیيـ
 مكدة ظيكر ك الببلد في العدؿ استقامة الكالة عیف قرة افضؿ اف ك عمیؾ قمكبيـ
 إال نصیحتيـ تصح ال ك صدكرىـ بسبلمة إال مكدتيـ تظير ال انو ك الرعیة

 مدتيـ انقطاع استبطاء ترؾ ك دكليـ استثقاؿ قمة ك أمكرىـ كالة عمى بحیطتيـ
 الببلء ذكك أبمى ما تعدید ك عمیيـ الثناء حسف في كاصؿ ك آماليـ في فافسح
 ا شاء اف الناكؿ تحرض ك الشجاع تيز أفعاليـ لحسف الذكر كثرة فاف منيـ
 ال ك غیره إلى امرئ ببلء تضیفف ال ك أبمى ما منيـ امرئ لكؿ اعرؼ ثـ تعالى

 ما ببلئو مف تعظـ أف إلى امرئ شرؼ یدعكنؾ ال ك ببلئو غایة دكف بو تقصرف
 الرجكع. عظیما كاف ما ببلئو مف تصغر أف إلى امرئ ضعة ال ك صغیرا كاف

 یشتبو ك الخطكب مف یضمعؾ ما رسكلو ك ا إلى اردد ك:  الشرعیة لممصادر
 آمنكا الذیف أیيا یا) إرشادىـ احب تعالى ك سبحانو ا قاؿ فقد األمكر مف عمیؾ
 إلى فردكه شيء في تنازعتـ فاف منكـ األمر أكلي ك الرسكؿ أطیعكا ك ا أطیعكا
 بسنتو األخذ الرسكؿ إلى الرد ك كتابو بمحكـ األخذ ا إلى فالرد( الرسكؿ ك ا

 .المفرقة غیر الجامعة
 افضؿ الناس بیف لمحكـ اختر ثـ:  البند الحادم عشر: شركط اختيار القضاة

 في یتمادل ال ك الخصـك تمحكو ال ك األمكر بو تضیؽ ال ممف نفسؾ في رعیتؾ
 ك طمع عمى نفسو تشرؼ ال ك. عرفو إذا البند إلى الفيء مف یحصر ال ك الزلة
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 اقميـ ك بالحجج آخذىـ ك الشبيات في أكقفيـ أقصاه دكف فيـ بأدنى یكتفي ال
 اتضاح عند أصرميـ ك األمكر تكشؼ عمى أصبرىـ ك الخصـ بمراجعة تبرما
 تعاىد اكثر ثـ. قمیؿ أكلئؾ ك إغراء یستمیمو ال ك إطراء یزدىیو ال ممف الحكـ
 أعطو ك. الناس إلى حاجتو معو تقؿ ك عمتو یزیؿ ما البذؿ في لو افسح ك قضائو
 لو الرجاؿ اغتیاؿ بذلؾ لیأمف خاصتؾ مف غیره فیو یطمع ال ما لدیؾ المنزلة مف

 األشرار أیدم في أسیرا كاف قد الدیف ىذا فاف بمیغا نظرا ذلؾ في فانظر. عندؾ
 الدنیا.  بو یطمب ك باليكل فیو یعمؿ

 یضمعؾ ما رسكلو ك ا إلى اردد كالشبيات : االبتعاد عف  البند الثاني عشر :
 احب تعالى ك سبحانو ا قاؿ فقد األمكر مف عمیؾ یشتبو ك الخطكب مف

 فاف منكـ األمر أكلي ك الرسكؿ أطیعكا ك ا أطیعكا آمنكا الذیف أیيا یا إرشادىـ
 الرد ك كتابو بمحكـ األخذ ا إلى فالرد الرسكؿ ك ا إلى فردكه شيء في تنازعتـ
 انظر ثـ:  الكالة ك العماؿ اختیار. المفرقة غیر الجامعة بسنتو األخذ الرسكؿ إلى
 مف جماع فانيما أثرة ك محاباة تكليـ ال ك اختبارا فاستعمميـ عمالؾ أمكر في

 البیكتات أىؿ مف الحیاء ك التجربة أىؿ منيـ تكخ ك. الخیانة ك الجكر شعب
 اقؿ ك أعراضا اصح ك أخبلقا اكـر فانيـ المتقدمة اإلسبلـ في القدـ ك الصالحة

 فاف األرزاؽ عمیيـ اسبغ ثـ نظرا األمكر عكاقب في ابمغ ك إشرافا المطامع في
 حجة ك أیدیيـ تحت ما تناكؿ عف ليـ كغنى أنفسيـ استصبلح عمى ليـ قكة ذلؾ

 أىؿ مف العیكف ابعث ك أعماليـ تفقد ثـ أمانتؾ، ثممكا أك أمرؾ خالفكا اف عمیيـ
 استعماؿ عمى ليـ حدكة ألمكرىـ السر في تعاىدؾ فاف عمیيـ الكفاء ك الصدؽ
 األعكاف.  مف تحفظ ك بالرعیة الرفؽ ك األمانة

 اجتمعت خیانة إلى یده بسط منيـ أحدا فاف : العماؿ البند الثالث عشر: خيانة
 بدنو في العقكبة عمیو فبسطت شاىدا بذلؾ اكتفیت عیكنؾ أخبار عندؾ عمیو بيا
 قمدتو ك بالخیانة ككسمتو المذلة بمقاـ نصبتو ثـ عممو مف أصاب بما أخذتو ك

 .التيمة عار
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 أىمو یصمح بما الخراج أمر تفقد ك :الدكلة مالية ك الخراج البند الرابع عشر :
 بيـ إال سكاىـ لمف صبلح ال ك سكاىـ لمف صبلحا صبلحيـ ك إصبلحو في فاف
 ابمغ األرض عمارة في نظرؾ لیكف ك. أىمو ك الخراج عمى عیاؿ كميـ الناس الف
 الخراج طمب مف ك بالعمارة إال یدرؾ ال ذلؾ الف الخراج استجبلب في نظرؾ مف
 أك ثقبل شككا فاف قمیبل إال أمره یستقـ لـ ك العباد اىمؾ ك الببلد اخرب عمارة بغیر
 عطش بيا أجحؼ أك غرؽ اغتمرىا ارض أحالة أك بالة أك شرب انقطاع أك عمة

 بو خففت شيء عمیؾ یثقمف ال ك أمرىـ بو یصمح اف ترجك بما عنيـ خففت
 مع كالیتؾ تزییف ك ببلدؾ عمارة في عمیؾ بو یعكدكف ذخر فانو عنيـ المئكنة

 بما قكتيـ فضؿ معتمدا فیيـ العدؿ باستفاضة تبجحؾ ك ثنائيـ حسف استجبلبؾ
 رفقؾ ك عمیيـ عدلؾ مف عكدتيـ بما منيـ الثقة ك ليـ إجمامؾ مف عندىـ ذخرت
 أنفسيـ طیبة اجتممكه بعد مف عمیيـ فیو عكلت إذا ما األمكر مف حدث فربما بيـ
 ك أىميا إعكاز مف األرض خراب یؤتى إنما ك حممتو ما محتمؿ العمراف فاف بو
 قمة ك بالبقاء ظنيـ سكء ك الجمع عمى الكالة انفس إلشراؼ أىميا یعكز إنما

 بالعبر.  انتفاعيـ
 حاؿ في انظر ثـ : الديكاف أصحاب ك الكتاب التعامؿ البند الخامس عشر:

 ك مكایدؾ فیيا تدخؿ التي رسائمؾ اخصص ك خیرىـ أمكرؾ عمى فكؿ كتابؾ
 عمیؾ بيا فیجترئ الكرامة تبطره ال ممف األخبلؽ صالح لكجكه بأجمعيـ أسرارؾ

 عمیؾ عمالؾ مكاتبات إیراد عف الغفمة بو تقصر ال ك مؤل بحضرة لؾ خبلؼ في
 ال ك منؾ یعطي ك لؾ یأخذ فیما ك عنؾ الصكاب عمى جكاباتيا إصدار ك

 مبمغ یجيؿ ال ك عمیؾ عقد ما إطبلؽ عف یعجز ال ك لؾ اعتقده عقدا یضعؼ
 یكف ال ثـ اجيؿ غیره بقدر یككف نفسو بقدر الجاىؿ فاف األمكر في نفسو قدر

 یتعرفكف الرجاؿ فاف منؾ الظف حسف ك استنامتؾ ك فراستؾ عمى إیاىـ اختیارؾ
 األمانة ك النصیحة مف ذلؾ كراء لیس ك خدمتيـ حسف ك بتصنعيـ الكالة لفراسات
 أثرا العامة في كاف ألحسنيـ فاعمد قبمؾ لمصالحیف كلكا بما اختبرىـ لكف ك شيء
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 أمره.  كلیت لمف ك  نصیحتؾ عمى دلیؿ ذلؾ فاف. كجيا باألمانة اعرفيـ ك
 رأسا أمكرؾ مف أمر كؿ لرأس اجعؿ ك:  الكتابة فنكف. البند السادس عشر: 

 عیب مف كتابؾ في كاف ميما ك. كثیرىا عمیو یتشتت ال ك كبیرىا یقيره ال منيـ
 .ألزمتو عنو فتغابیت

 ذكم ك بالتجار استكص ثـ : كاالحتكارالتجار  التعامؿ البند السابع عشر:
 ببدنو المترفؽ ك بمالو المضطرب ك منيـ المقیـ خیرا بيـ أكص ك الصناعات

 ك فیبرؾ المطارح ك المباعد مف جبلبيا ك المرافؽ أسباب ك المنافع مكاد فانيـ
 عمیيا، یجترؤكف ال ك لمكاضعيا الناس یمتئـ ال حیث ك جبمؾ ك سيمؾ ك بحرؾ
 ك بحضرتؾ أمكرىـ تفقد ك غائمتو، تخشى ال صمح ك بائقتو تخاؼ ال سمـ فانيـ
 قبیحا شحا ك فاحشا ضیفا منيـ كثیر في اف ذلؾ مع اعمـ ك ببلدؾ، حكاشي في
 عمى عیب ك لمعامة مضرة باب ذلؾ ك البیاعات في تحكما ك لممنافع احتكارا ك

 لیكف ك منو منع( كآلو عمیو ا صمى)ا رسكؿ فاف االحتكار مف فامنع الكالة،
. المبتاع ك البائع مف بالفریقیف تجحؼ ال أسعار ك عدؿ بمكازیف سمحا بیعا البیع
 إسراؼ.  غیر مف عاقبو ك بو فنكؿ إیاه نيیؾ بعد حكره قارؼ فمف

 ال الذیف مف السفمى الطبقة في ا ا ثـ:  الفقراء التعامؿ البند الثامف عشر:
 الطبقة ىذه في فاف الزمنى ك البؤسى أىؿ ك المحتاجیف ك المساكیف مف ليـ حیمة
 بیت مف قسما ليـ كاجعؿ فیيـ حقو مف استحفظؾ ما  احفظ ك معترا ك قانعا
 الذم مثؿ منيـ لؤلقصى فاف بمد كؿ في اإلسبلـ صكافي غبلت مف قسما ك مالؾ

 بتضییع تعذر ال فانؾ بطر عنيـ یشغمنؾ ال ك حقو استرعیت قد كؿ ك لؤلدنى
 ك ليـ، خدؾ تصعر ال ك عنيـ، ىمؾ تشخص فبل. الميـ الكثیر ألحكامؾ التافو
 ففرغ الرجاؿ تحتقره ك العیكف تقتحمو ممف منيـ إلیؾ یصؿ ال مف أمكر تفقد

 فیيـ اعمؿ ثـ أمكرىـ إلیؾ فمیرفع التكاضع ك الخشیة أىؿ مف ثقتؾ ألكلئؾ
 اإلنصاؼ إلى أحكج الرعیة بیف مف ىؤالء فاف تمقاه یـك سبحانو ا إلى باإلعذار

 ذكم ك الیتـ أىؿ تعيد ك إلیو، حقو تأدیة في ا إلى فاعذر كؿ ك غیرىـ مف
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 ثقیؿ الكالة عمى ذلؾ ك نفسو لممسالة ینصب ال ك لو حیمة ال ممف السف في الرقة
 كثقكا ك أنفسيـ فصبركا العافیة طمبكا أقكاـ عمى ا یخففو قد ك ثقیؿ كمو البند ك

 الحاجات لذكم اجعؿ ك المصالح ك الحاجات أصحاب. ليـ ا مكعكد بصدؽ
 الذم  فیو فتتكاضع عاما مجمسا ليـ تجمس ك شخصؾ فیو ليـ تفرغ قسما منؾ
 متكمميـ یكممؾ حتى شرطؾ ك أحراسؾ مف أعكانؾ ك جندؾ عنيـ تقعد ك خمقؾ
 لف مكطف غیر في یقكؿ( كآلو عمیو ا صمى)ا رسكؿ سمعت فإني متعتع غیر
 الخرؽ احتمؿ ثـ متعتع غیر القكم مف حقو فیيا لمضعیؼ یؤخذ ال أمة تقدس
 ك رحمتو أكناؼ بذلؾ عمیؾ ا یبسط األنؼ ك الضیؽ عنيـ نح ك العي ك منيـ
 في امنع ك ىنیئا أعطیت ما أعط ك المنع ك اإلعطاء .طاعتو ثكاب لؾ یكجب
 إعذار.  ك إجماؿ

 مف لؾ بد ال أمكرؾ مف أمكر ثـ:  المباشرة كاجبات الكالي  البند التاسع عشر:
 الناس حاجات إصدار منيا ك كتابؾ عنو یعیا بما عمالؾ إجابة منيا مباشرتيا

 ك یـك في یـك عمؿ إدخاؿ عدـ. أعكانؾ صدكر بو تحرج بما عمیؾ كركدىا عند
 فیو.  ما یـك لكؿ فاف عممو، یـك لكؿ امض

 تمؾ افضؿ ا بیف ك بینؾ فیما لنفسؾ اجعؿ ك:  الفرائض أداء البند العشريف:
 سممت ك النیة فیيا صمحت إذا  كميا كانت إف ك األقساـ تمؾ اجزؿ ك المكاقیت

 لو ىي التي فرائضو إقامة دینؾ بو  تخمص ما خاصة في لیكف ك الرعیة، منيا
 سبحانو ا إلى بو تقربت ما كؼ ك نيارؾ ك لیمؾ في بدنؾ مف ا فأعط خاصة
 في قمت إذا ك بمغ ما بدنؾ مف بالغا منقكص ال ك مثمـك غیر كامبل ذلؾ مف

 لو ك العمة بو مف الناس في فاف مضیعا ال ك منفرا تككنف فبل لمناس صبلتؾ
 كیؼ الیمف إلى كجيني حیف( كآلو عمیو ا صمى)ا رسكؿ سالت قد ك الحاجة
 عف االحتجاب. رحیما بالمؤمنیف كف ك ضعفيـ صبلىا بيـ صؿ فقاؿ بيـ اصمي
 عف الكالة احتجاب فاف رعیتؾ عف احتجابؾ تطكلف فبل ىذا بعد أما ك:  الناس
 ما عمـ عنيـ یقطع منيـ االحتجاب ك باألمكر عمـ قمة ك الضیؽ مف شعبة الرعیة
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 یحسف ك الحسف یقبح ك الصغیر یعظـ ك الكبیر عندىـ فیصغر دكنو احتجبكا
 بو الناس عنو تكارل ما یعرؼ ال بشر الكالي إنما ك بالباطؿ البند یشاب ك القبیح
 ك الكذب مف الصدؽ ضركب بيا تعرؼ سمات البند عمى لیست ك األمكر مف
 مف احتجابؾ ففیـ البند في بالبذؿ نفسؾ سخت امرؤ إما رجمیف أحد أنت إنما

 عف الناس كؼ أسرع فما بالمنع مبتمى أك تسدیو كریـ فعؿ أك تعطیو حؽ كاجب
 عمیؾ فیو مؤكنة ال ما إلیؾ الناس حاجات اكثر اف مع بذلؾ مف أیسكا إذا مسألتؾ

 معاممة.  في إنصاؼ طمب أك مظممة شكاة مف
 ك خاصة لمكالي اف ثـ : كالحاشية الخاصة التعامؿ مع البند الكاحد كالعشريف:

 بقطع أكلئؾ مادة فاحسـ معاممة في إنصاؼ قمة ك تطاكؿ ك استئثار فیيـ بطانة
 الیطمعف ك قطیعو حامتؾ ك حاشیتؾ مف ألحد تقطعف ال ك األحكاؿ تمؾ أسباب
 مشترؾ عمؿ أك شرب في الناس مف یمیيا بمف تضر عقدة اعتقاد في منؾ

 ك الدنیا في عمیؾ عیبو ك دكنؾ ليـ ذلؾ مينا فیككف غیرىـ عمى مؤكنتو یحممكف
 محتسبا صابرا ذلؾ في كف ك البعید ك القریب مف لزمو مف البند الـز ك اآلخرة
 فاف منو، عمیؾ یثقؿ بما عاقبتو ابتغ ك كقع حیث خاصتؾ ك قرابتؾ مف ذلؾ كاقعا
 ليـ فاصحر حیفا بؾ الرعیة ظنت كاف:  إعبلمي جانب. محمكدة ذلؾ مغبة
 رفقا ك لنفسؾ منؾ ریاضة ذلؾ في فاف باصحارؾ ظنكنيـ عنؾ اعدؿ ك بعذرؾ
 البند.  عمى تقكیميـ مف حاجتؾ بو تبمغ اعذار ك برعیتؾ

 فیو  عدكؾ إلیو دعاؾ صمحا تدفف كال:  كالعيد العدك.  البند الثاني كالعشريف:
 لكف ك لببلدؾ أمنا ك ىمكمؾ مف إراحة ك لجنكدؾ دعو الصمح في فاف رضى
 بالحـز فخذ لیتغفؿ قارب ربما العدك فاف صمحو بعد عدكؾ مف الحذر كؿ الحذر

 منؾ ألبستو أك عقدة لؾ عدك بیف ك بینؾ عقدت اف ك النیة حسف ذلؾ في اتيـ ك
 أعطیت ما دكف جنة نفسؾ اجعؿ ك باألمانة ذمتؾ ارع ك بالكفاء عيدؾ فحط ذمة
 ك أىكائيـ تفرؽ مع اجتماعا عمیو اشد الناس شيء ا فرائض مف لیس فانو

 دكف بینيـ فیما المشرككف ذلؾ لـز قد ك بالعيكد الكفاء تعظیـ مف آرائيـ تشتت
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 ك بعيدؾ تخیسف ال ك بذمتؾ تغدرف فبل الغدر عكاقب مف استكبمكا لما المسممیف
 ك عيده ا جعؿ قد ك شقي جاىؿ إال ا عمى یجترئ ال فانو عدكؾ تختمف ال

 إلى یستفیضكف ك منعتو إلى یسكنكف حریما ك برحمتو العباد بیف أفضاه أمنا ذمتو
 ك العمؿ فیو تجكز عقدا تعقد ال ك فیو، خداع ال ك مدالسة ال ك إدغاؿ فبل جكاره
 فیو لزمؾ أمر ضیؽ یدعكنؾ كال التكثقة ك التأكید بعد القكؿ لحف عمى تعكلف ال

 انفراجو ترجك أمر ضیؽ عمى صبرؾ فاف البند بغیر انفساخو طمب إلى ا عيد
 ال طمبة ا مف بؾ تحیطو اف ك تبعتو تخاؼ غدر مف خیر عاقبتو فضؿ ك

 آخرتؾ.  ال ك دنیاؾ فیيا تستقبؿ
یاؾ:  الدماء سفؾ.  البند الثالث كالعشريف:  فانو حميا بغیر سفكيا ك الدماء ك كا 

 مدة انقطاع ك نعمة بزكاؿ أحرل ال ك لتبعة اعظـ ال ك لنقمة ادعى شيء لیس
 تسافككا فیما العباد بیف بالحكـ مبتدئ سبحانو ا ك حقيا بغیر الدماء سفؾ مف
 ك یضعفو مما ذلؾ فاف حراـ دـ بسفؾ سمطانؾ تقكیف فبل القیامة یـك الدماء مف

 فیو الف العمد قتؿ في عندم ال ك ا عند لؾ عذر ال ك ینقمو ك یزیمو بؿ یكىنو
 فاف بالعقكبة یدؾ أك سیفؾ أك سكطؾ عمیؾ إفراط ك بخطأ ابتمیت اف ك البدف قكد
 أكلیاء إلى تكدم اف عف سمطانؾ نخكة بؾ تطمحف فبل مقتمو فكقيا فما الككزة في

 حقيـ.  المقتكؿ
 بما الثقة ك بنفسؾ اإلعجاب ك إیاؾ ك : عامة البند الرابع كالعشريف: آداب

 لیمحؽ نفسو في الشیطاف فرص أكثؽ مف ذلؾ فاف اإلطراء حب ك منيا یعجبؾ
 المحسنیف.  إحساف مف یككف ما

یاؾ : كالكعد البند الخامس كالعشريف: المف  أك بإحسانؾ رعیتؾ عمى المف ك كا 
 یبطؿ المف فاف بخمفؾ مكعدؾ فتتبع تعدىـ اف أك فعمؾ مف كاف فیما التزید

 قاؿ الناس، ك ا عند المقت یكجب الخمؼ ك البند بنكر یذىب التزید ك اإلحساف
 تفعمكف.  ال ما تقكلكا اف ا عند مقتا كبر تعالى ك سبحانو ا

 أك أكانيا قبؿ باألمكر العجمة ك إیاؾ ك:  البند: السادس كالعشريف: العجمة
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 إذا عنيا الكىف أك تنكرت إذا فیيا المجاجة أك إمكانيا عند فیيا التساقط
 مكقعو.  عمؿ كؿ أكقع ك مكضعو أمر كؿ فضع. استكضحت

 فیو الناس بما االستئثار ك إیاؾ ك:  التغابي ك البند السابع كالعشريف: االستئثار
 عما ك لغیرؾ منؾ مأخكذ فانو لمعیكف كضح قد مما بو تعنى عما التغابي ك أسكة
 انفؾ حمیة اممؾ:  الحمـ. لممظمـك منؾ ینتصؼ األمكر أغطیة عنؾ تنكشؼ قمیؿ
 ك البادرة بكؼ ذلؾ كؿ مف احترس ك لسانؾ غرب ك یدؾ سطكة ك حدؾ سكرة ك

 نفسؾ مف ذلؾ تحكـ لف ك االختیار فتممؾ غضبؾ یسكف حتى السطكة تأخیر
 لمف مضى ما تتذكر اف عمیؾ الكاجب ك ربؾ إلى المعاد بذكر ىمكمؾ تكثر حتى
 أك( كآلو عمیو ا صمى)نبینا عف اثر أك فاضمة سنة أك عادلة حككمة مف تقدمؾ
 في لنفسؾ تجتيد ك فیيا بو عممنا مما شاىدت بما فتقتدم ا كتاب في فریضة
 لكي عمیؾ لنفسي الحجة مف بو استكثقت ك ىذا عيدم في إلیؾ عيدت ما اتباع
 ىكاىا.  إلى نفسؾ تسرع عند عمة لؾ تككف ال

 اف رغبة كؿ إعطاء عمى قدرتو عظیـ ك رحمتو بسعة ا أساؿ أنا : ك الخاتمة
 مف خمقو إلى ك إلیو الكاضح العذر عمى اإلقامة مف رضاه فیو لما إیاؾ ك یكفقني
 الكرامة تضعیؼ ك النعمة تماـ ك الببلد في األثر جمیؿ ك العباد في الثناء حسف

 رسكؿ عمى السبلـ ك راغبكف ا إلى أنا الشيادة ك بالسعادة لؾ ك لي یختـ اف ك
 (.كآلو عمیو ا صمى)ا

 حقكؽ االنساف الكاردة في العيد
 اعماـ كجكب عمى عيده في )عمیو السبلـ( اإلماـ : یؤٌكد العدؿ االجتماعي .ُ

 أنصؼً : »كیقكؿ األمة مف العامة رضا في االجتياد مع االجتماعي العدؿ
 . ii...« أىمؾ خاٌصة كمف نفسؾ مف الناسى  كأنصؼً  ا
 :المذمكمة الخاصة صفات ذكر ثـ

 یتكٌمفػػو ال مػػا ليػـػ لتكٌمفػػو الرخػػاء، فػػي الػػكالي عمػػى مؤكنػػة أثقػػؿ كػػكنيـ: األكلػػى
   لغیرىـ؛
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   الدنیا؛ لمحبتيـ الببلء في لو معكنة أقؿٌ  ككنيـ: كالثانیة
 تطمبػػػو مػػػا عمػػػى الػػػدنیا فػػػي أطمػػػاعيـ لزیػػػادة لئلنصػػػاؼ أكػػػره كػػػكنيـ: كالثالثػػػة

   العامة؛
 عمػى جػرأة أشػد السػؤاؿ إلػى الحاجػة عنػد ألنيـ باإللحاؼ أسأؿ ككنيـ: كالرابعة

   الكالي؛
 باإلعطػػػاء أحػػػؽ أنيػػـػ العتقػػػادىـ اإلعطػػػاء، عنػػػد شػػػكران  أقػػػؿٌ  كػػػكنيـ: كالخامسػػػة

   الیيـ؛ الكالي لحاجة
   منعيـ؛ إف لمكالي عذران  أبطأ ككنيـ: كالسادسة
 .كالنعیـ الرفاىیةى  لتعٌكدىـ الدىر ممٌمات عند صبران  أضعؼ ككنيـ: كالسابعة

 األعظـ:  السكاد مف العامة صفات أما
   بيـ. إال یككف ال الدیف قیاـ ألفٌ  الدیف؛ عمكد ككنيـ: فاألكلى 

 سكاعدىـ. كلقٌكة لكثرتيـ لبلعداء العٌدة ككنيـ: كالثانیة
 . األعظـ كالسكاد كاألكثر األغمب ألنيـ المسممیف؛ جماع ككنيـ: كالثالثة
 حفظ عمى كتقدیمو العامة قمكب حفظ كجكب تستمـز لمفریقیف الصفات ىذه
 الخاصة.  قمكب

كىك حؽ العدؿ االجتماعي لعامة الناس كالرأفة بيـ كالتعرؼ عمى  
احكاليـ فبل یثقؿ عمیيـ كقت الشدة كاف یخفؼ عنيـ كقت الببلء كاف یراعي اف 

عذرا لمكالي في حاؿ اخفؽ اك  الرعیة دكما اقؿ صبران مف الكالي عمیيـ فبل یجدكف
قصر اك سيا ، كلـ یفت امیر المؤمنیف )عمیو السبلـ( مف تذكیر االشتر بانيـ 
االكثر كاالغمب فيـ عمكد الدیف كفي حاؿ نفركا مف الكالي سیككنكا سكاعد بید 

 اعداء الدیف لذا طمب منو الرافة بيـ كالترفؽ باحكاليـ. 
 بعػض عػف كباالبتعػاد النػاس عیػكب بستر االماـ )عمیو السبلـ( مالكان  ینصح

 فػإف النػاس، لمعایػب أطمػبيـ عنػدؾ كأشنأىـ منؾ رعیتؾ أبعد كلیكف: »بقكلو الرعیة
 .ii...« ستىرىا مىفٍ  أحؽُّ  الكالي عیكبان  الناس في



  عدد الثامنـــــال  ... جملة علمية حمكمة فصلية  ات تنموية ...ـــاشراق

400 
 

                                                                                                                                       

 حقكؽ الرعية كتشمؿ :  -ٕ
سػػتر عیػػكب الرعیػػة كاالبتعػػاد عػػف مػػف یطمػػب عیػػكب   سػػتر العيػػكب : . أ

 الناس كالتشيیر بيـ كیذكر مالكان باف االحرل بو اف یستر عیكبو . 
 مالؾ عمى )عمیو السبلـ( عمي اإلماـ یشٌدد :  المشكرة مف الرعية -ب
 كال: »بقكلو مشكرتو في كالحریص كالجباف البخیؿ إدخاؿ عف النيي في األشتر
، كیًعديؾ الفضًؿ، عف بؾ یيعًدؿي  بخیبلن  مشيكرىًتؾ في تيدًخمىفٌ   یيضعِّفيؾ جبانان  كال الفقرى
ٍكًر، الشَّرىه لؾ یيزٌیفي  حریصان  كال األمكًر، عف  كالحرصى  كالجبفى  البخؿى  فإف بالجى

 . ii«با الظَّفٌ  سكءي  یجمعيا شٌتى غرائزي 
 عف نفسو یكسر بأف یأمره آخر مكاف كفي حؽ المكظؼ االدارم : -ج
 المناصب أعبل یعتمي الذم ذلؾ خاصة اإلدارم، بالمكظؼ تحیط التي الشيكات

 عفیفان  یككف أف المستحیؿ مف إذ نقیض، طرفي عمى كالتعفؼ ىي ألنيا الدكلة في
 فأمره أمكره، زماـ بالسكء األٌمارة نفسىو كأعطى كىكاه شيكاتو كراءى  انساؽ متى

 ىكاؾ فامًمؾٍ : »بقكلو ليا یحؿ ال عما بنفسو كالشحٌ  شيكاتو كردع ىكاه بامتبلؾ
 أك أحبَّتٍ  فیما منيا اإلنصاؼ بالنفس الشحٌ  فإف لؾ؛ یحؿٌ  ال عما بنفسؾ كشيحَّ 
 .«كرىتٍ 
 إلػى عيػده فػي )عمیػو السػبلـ( اإلمػاـ یشػیر الثقة بػيف الػكالي كالرعيػة :  -د
 الراعػػػي ظػػػف حسػػػف منيػػػا كیػػػذكر كالرعیػػػة، الراعػػػي بػػػیف االجتماعیػػػة الثقػػػة عكامػػػؿ
 سػٌنة إحػداث كعػدـ األمػة، ىػذه صػدكر بيػا عمػؿ صػالحة سػٌنة نقض كعدـ برعیتو،
 :فیقكؿ  الحكماء، كمناقشة العمماء كمدارسة السنف، تمؾ بماضي تضرٌ 

 إلػػیيـ إحسػػانو مػػف برعیتػػو كاؿو  ظػػف حسػػف إلػػى بػػأدعى شػػيءه  لػػیس أنػػو كاعمػـػ
 تضػرٌ  سػٌنة تيحػًدثىفَّ  كال...  األمػة ىػذه صػدكر بيػا عمؿ صالحة سٌنة تنقض كال... 

 فػػػي الحكمػػػاء كمناقشػػػة العممػػػاء مدارسػػػة كأكثًػػػٍر ...  السػػػنف تمػػػؾ ماضػػػي مػػػف بشػػػيء
قامةً  ببلدؾ، أمري  عمیو صمىح ما تثبیت  .  قبمىؾ الناسي  بو استقاـ ما كا 

 الجماعیػػة الثقػػة عكامػػؿ مػػف )عمیػػو السػػبلـ( اإلمػػاـ جعميػػا التػػي العكامػػؿ ىػػذه
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 بػػػا الظػػف حسػػف أفٌ  معتبػػران  الحسػػیف بػػف طػػاىر إلیيػػا یشػػیر كالرعیػػة، الراعػػي بػػیف
 :یقكؿ حیث كالرعیة، الراعي بیف الثقة یزید كبالرعیة

 كميػػا األمػػكر فػػي إلیػػو الكسػػیمة كالػػتمس رعیتيػػؾ، لػػؾ یسػػتقـٍ  بػػا  الظػػفٌ  أحسػػف
 أف قبػػؿ عممػػؾ مػػف تيكلیػػو فیمػػا النػػاس مػػف أحػػدان  تػػتٌيمفٌ  كال. عمیػػؾ النعمػػة بػػو تسػػتدـٍ 
 شػأنؾ مػف كاجعػؿ. مػأثـه  بيـػ السػیئة كالظنكف بالبيرىآء التٌيـ فإف بالتيمة؛ أمرىه تكشؼ
 عمػى ذلػؾ یيعٍنػؾ عػنيـ كارفضو بيـ الظف سكء عنؾ كاطريد بأصحابؾ، الظف حسف

 .كراحةن  قكةن  الظف بحسف تجد أنؾ كاعمـ...  كریاضتيـ اصطناعيـ
 العممػػػاء مجالسػػػة كأكثػػػر: »بقكلػػو العممػػػاء بمجالسػػػة یكصػػیو عيػػػده ختػػػاـ كفػػي
 .«كمخالطتيـ كمشاكرتيـ
 إلػػى المجتمػػع عيػػده فػػي )عمیػػو السػػبلـ( اإلمػػاـ : قسػـػ اقسػػاـ المجتمػػع -ق
 :فقاؿ طبقات

 ببعضػػػيا غنػػػى كال بػػػبعض، إال بعضػػػيا یصػػػميح ال طبقػػػات، الرعیػػػة أف كاعمػػـػ
 العػػدؿ، قضػػاة كمنيػػا كالخاٌصػػة، العاٌمػػة كيتٌػػاب كمنيػػا ا، جنػػكد فمنيػػا بعػػض؛ عػػف
 كميٍسػًممةً  الذِّمَّػة أىػؿ مػف كالخػراج الجزیػة أىػؿ كمنيا كالرفؽ، اإلنصاؼ عيٌماؿ كمنيا
 الحاجػػات ذكم مػػف السػػفمى الطبقػػة كمنيػػا الصػػناعات، كأىػػؿ التجػػار كمنيػػا النػػاس،

 .سيمو لو ا سٌمى قد ككؿ   كالمسكنة،
 طبقات المجتمع :  -ط

 :   القضاة اختيار شركط (ٔ)
 بػػػو تضػػػیؽ ال ممػػػف نفسػػػؾ فػػػي رعیتػػػؾ افضػػػؿ النػػػاس بػػػیف لمحكػػـػ اختػػػر ثػػـػ
 إلػى الفػيء مػف یحصػر ال ك الزلػة فػي یتمػادل ال ك الخصػـك تمحكػو ال ك األمكر
 أقصػػاه دكف فيػـػ بػػأدنى یكتفػػي ال ك طمػػع عمػػى نفسػػو تشػػرؼ ال ك. عرفػػو إذا البنػػد
 أصػبرىـ ك الخصـػ بمراجعػة تبرمػا اقميـػ ك بػالحجج آخػذىـ ك الشػبيات فػي أكقفيـ
 ال ك إطػػراء یزدىیػػو ال ممػػف الحكػـػ اتضػػاح عنػػد أصػػرميـ ك األمػػكر تكشػػؼ عمػػى

 یزیػؿ مػا البػذؿ فػي لو افسح ك قضائو تعاىد اكثر ثـ. قمیؿ أكلئؾ ك إغراء یستمیمو
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 فیػػو یطمػػع ال مػػا لػػدیؾ المنزلػػة مػػف أعطػػو ك. النػػاس إلػػى حاجتػػو معػػو تقػػؿ ك عمتػػو
 نظػػرا ذلػػؾ فػػي فػػانظر. عنػػدؾ لػػو الرجػػاؿ اغتیػػاؿ بػػذلؾ لیػػأمف خاصػػتؾ مػػف غیػػره
 بػو یطمػب ك بػاليكل فیػو یعمػؿ األشرار أیدم في أسیرا كاف قد الدیف ىذا فاف بمیغا
 .الدنیا
 الجنكد كالخراج (ٕ)

 إلى یيصرؼ كالخراج لمحمایة، الجند فقاؿ الطبقات، ىذه أعماؿ ذكر ثـ
. المنافع مف كیجمعكنو المعاقد، مف یحكمكنو لما كالكتاب كالعماؿ كالقضاة الجند
 لؾ بدٌ  كال عنو، غناء ال الذم كالشراء البیع ألجؿ التجار مف جمیعان  ليؤالء بدٌ  كال
 الطبقة ىؤالء تمي ثـ. كأمثاليـ كالبناء كالنجار كالحداد الصناعات أرباب مف

  .iiإلیيـ كاإلحساف معكنتيـ تجب الذیف كالحاجة الفقر أىؿ كىـ السفمى،
 الطاعػػة كحػػبَّ  األفػػراد، بػػیف االجتماعیػػة الثقػػة ركحى  تبػػثٌ   اإلمػػاـ عنػػد الجندیػػة

 فػي كالتكػاتؼ كالتعػاكف األخػٌكة عمى كالحثَّ  كاالنقساـ، لمتفرقة كالكراىةى  العاـ، لمنظاـ
 ترمػي ما جكىر ىك الركحي الخيمؽ كىذا الكاجب، كتقدیس المجمكع، مصمحة سبیؿ
 . iiكنظاميا الجندیة تعالیـ إلیو

 یتعمػػؽ فیمػػا عيػػده مػػف فصػػبلن  خٌصػػص )عمیػػو السػػبلـ( اإلمػػاـ نػػرل ىنػػا مػػف
 كأطيػرىـ ظنػو، فػي  أنصػحيـ كػاف مىػف جیشو عمى یؤٌمر أف فأمره جیشو، بأمراء
 كالسػػخاء الشػػجاعة كأىػػؿ البیكتػػات كأىػػؿ األحسػػاب بػػذكم یمصػػؽ أف أمػػره ثػـػ جیبػػان،
 .جیشو اختیار في
 : الجيش قادة (ٖ)

 ك جیبػا أنقػاىـ ك إمامػؾ ك لرسػكلو ك  نفسػؾ فػي انصػحيـ جنػكدؾ مف فكؿ 
 ك بالضػػعفاء یػػرأؼ ك العػػذر إلػػى یسػػتریح ك الغضػػب عػػف یبطػػئ ممػػف حممػػا أفضػػميـ
 بػػذكم الصػػؽ ثػـػ الضػػعؼ، بػػو یقعػػد ال ك العنػػؼ یثیػػره ال ممػػف ك األقكیػػاء عمػػى ینبػػك

 ك النجػدة أىػؿ ثـػ الحسػنة السكابؽ ك الصالحة البیكتات أىؿ ك األحساب ك المركءات
 .العرؼ مف شعب ك الكـر مف جماع فانيـ السماحة ك السخاء ك الشجاعة
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 تفقد احكاؿ الرعية: (ٗ)
ـى  أال أمػره كصػغیرىا، أمػكرىـ جسػیـ یتفقػد أمره االماـ مالكان أف  مػا عنػده یعظِّػ

ف بو یقكیيـ ف بو تعيدىـ شیئان  یستحقرى  كأال عظـ، كا   جسػیـ تفقٌػدي  یمنعىو كأال قؿَّ، كا 
 عنػده كأحظػاىـ عنػده جنػكده رؤكس آثػر یككف أف كأمره صغیرىا، تفٌقد عف أمكرىـ
ػف إلیػػو كأقػربيـ  كالمحافػػؿ المجػػالس فػي یػػذكر أف أمػره ثػـػ...  معكنتػػو فػي كاسػػاىـ مى
 . iiالجباف كیحٌرؾ الشجاع عـز یيٍرًىؼ مما ذلؾ فإف منيـ؛ الببلء ذكم ببلء

 القضاء  (٘)
 األشتر لعاممو كتبو فیما )عمیو السبلـ( عمي المؤمنیف أمیر كبلـ احتكل لقد

 الحاكـ شخصیة فیو یصكر كالقضاة، بالقضاء تتعمؽ ميمة كأصكؿ قكاعدى  عمى
 في رعیتؾ أفضؿ الناس بیف لمحكـ اختر ثـ: »یقكؿ یككف؛ أف یجب ككیؼ
 الٌزٌلة في یتمادل كال. الخصـك تيمحِّكو كال األمكر بو تضیؽ ال ممف نفسؾ،
 كأقضیتو، أحكامو عمى یتطمع بأف یأمره أف إلى الحاكـ صفات یعٌدد كىكذا ؛...«
 كأف كالرشكات، المرافؽ عف بو كیتعٌفؼ عینو، یمؤل كافیان  عطاء لو یفرض كأف
 بو الرجاؿ سعایة مف قربو لیمنع بو االختصاص كثیر منو، المكاف قریب یككف

 .عنده ذكره كتقبیحيـ
 تصديقيـ كعدـ الكشاة عف االبتعاد (ٔ)

 الناس في فاف الناس لمعایب اطمبيـ عندؾ كاشنأىـ منؾ رعیتؾ ابعد لیكف ك
 عمیؾ فإنما منيا، عنؾ غاب عما تكشفف فبل سترىا، مف أحؽ الكالي عیكبا
 استطعت ما العكرة فاستر عنؾ غاب ما عمى یحكـ ا ك لؾ ظير ما تطيیر
 ك حقد كؿ عقدة الناس عف أطمؽ ك رعیتؾ مف ستره تحب ما منؾ ا یستر
 عمى تعجمف ال ك لؾ، یصمح ال ما كؿ عف تغاب ك كتر كؿ سبب عنؾ اقطع

 .بالناصحیف تشبو اف ك غاش الساعي فاف ساع تصدیؽ
  العماؿ خيانة (ٕ)

 عیكنؾ أخبار عندؾ عمیو بيا اجتمعت خیانة إلى یده بسط منيـ أحدا فاف
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 عممو مف أصاب بما أخذتو ك بدنو في العقكبة عمیو فبسطت شاىدا بذلؾ اكتفیت
 التيمة.  عار قمدتو ك بالخیانة ككسمتو المذلة بمقاـ نصبتو ثـ
 : الدكلة مالية ك الخراج (ٛ)

 صبلحا صبلحيـ ك إصبلحو في فاف أىمو یصمح بما الخراج أمر تفقد ك
 الخراج عمى عیاؿ كميـ الناس الف بيـ إال سكاىـ لمف صبلح ال ك سكاىـ لمف
 الخراج استجبلب في نظرؾ مف ابمغ األرض عمارة في نظرؾ لیكف ك. أىمو ك

 ك الببلد اخرب عمارة بغیر الخراج طمب مف ك بالعمارة إال یدرؾ ال ذلؾ الف
 أك شرب انقطاع أك عمة أك ثقبل شككا فاف قمیبل إال أمره یستقـ لـ ك العباد اىمؾ
 ترجك بما عنيـ خففت عطش بيا أجحؼ أك غرؽ اغتمرىا ارض أحالة أك بالة
 ذخر فانو عنيـ المئكنة بو خففت شيء عمیؾ یثقمف ال ك أمرىـ بو یصمح اف

 ك ثنائيـ حسف استجبلبؾ مع كالیتؾ تزییف ك ببلدؾ عمارة في عمیؾ بو یعكدكف
 إجمامؾ مف عندىـ ذخرت بما قكتيـ فضؿ معتمدا فیيـ العدؿ باستفاضة تبجحؾ

 مف حدث فربما بيـ رفقؾ ك عمیيـ عدلؾ مف عكدتيـ بما منيـ الثقة ك ليـ
 العمراف فاف بو أنفسيـ طیبة اجتممكه بعد مف عمیيـ فیو عكلت إذا ما األمكر
 أىميا یعكز إنما ك أىميا إعكاز مف األرض خراب یؤتى إنما ك حممتو ما محتمؿ
 بالعبر.  انتفاعيـ قمة ك بالبقاء ظنيـ سكء ك الجمع عمى الكالة انفس إلشراؼ

 :  الفرائض أداء (ٜ)
 تمؾ اجزؿ ك المكاقیت تمؾ افضؿ ا بیف ك بینؾ فیما لنفسؾ كاجعؿ

 لیكف ك الرعیة، منيا سممت ك النیة فیيا صمحت إذا  كميا كانت إف ك األقساـ
 ا فأعط خاصة لو ىي التي فرائضو إقامة دینؾ بو  تخمص ما خاصة في
 كامبل ذلؾ مف سبحانو ا إلى بو تقربت ما كؼ ك نيارؾ ك لیمؾ في بدنؾ مف
 لمناس صبلتؾ في قمت إذا ك بمغ ما بدنؾ مف بالغا منقكص ال ك مثمـك غیر
 قد ك الحاجة لو ك العمة بو مف الناس في فاف مضیعا ال ك منفرا تككنف فبل

 بيـ اصمي كیؼ الیمف إلى كجيني حیف( كآلو عمیو ا صمى)ا رسكؿ سالت
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:  الناس عف االحتجاب. رحیما بالمؤمنیف كف ك ضعفيـ صبلىا بيـ صؿ فقاؿ
 الرعیة عف الكالة احتجاب فاف رعیتؾ عف احتجابؾ تطكلف فبل ىذا بعد أما ك

 ما عمـ عنيـ یقطع منيـ االحتجاب ك باألمكر عمـ قمة ك الضیؽ مف شعبة
 یحسف ك الحسف یقبح ك الصغیر یعظـ ك الكبیر عندىـ فیصغر دكنو احتجبكا
 بو الناس عنو تكارل ما یعرؼ ال بشر الكالي إنما ك بالباطؿ البند یشاب ك القبیح
 ك الكذب مف الصدؽ ضركب بيا تعرؼ سمات البند عمى لیست ك األمكر مف
 مف احتجابؾ ففیـ البند في بالبذؿ نفسؾ سخت امرؤ إما رجمیف أحد أنت إنما

 عف الناس كؼ أسرع فما بالمنع مبتمى أك تسدیو كریـ فعؿ أك تعطیو حؽ كاجب
 فیو مؤكنة ال ما إلیؾ الناس حاجات اكثر اف مع بذلؾ مف أیسكا إذا مسألتؾ
 .معاممة في إنصاؼ طمب أك مظممة شكاة مف عمیؾ

 : كالحاشية الخاصة مع التعامؿ (ٓٔ)
 في إنصاؼ قمة ك تطاكؿ ك استئثار فیيـ بطانة ك خاصة لمكالي اف ثـ 

 مف ألحد تقطعف ال ك األحكاؿ تمؾ أسباب بقطع أكلئؾ مادة فاحسـ معاممة
 مف یمیيا بمف تضر عقدة اعتقاد في منؾ الیطمعف ك قطیعو حامتؾ ك حاشیتؾ
 ذلؾ مينا فیككف غیرىـ عمى مؤكنتو یحممكف مشترؾ عمؿ أك شرب في الناس
 ك القریب مف لزمو مف البند الـز ك اآلخرة ك الدنیا في عمیؾ عیبو ك دكنؾ ليـ

 كقع حیث خاصتؾ ك قرابتؾ مف ذلؾ كاقعا محتسبا صابرا ذلؾ في كف ك البعید
 كاف:  إعبلمي جانب. محمكدة ذلؾ مغبة فاف منو، عمیؾ یثقؿ بما عاقبتو ابتغ ك

 فاف باصحارؾ ظنكنيـ عنؾ اعدؿ ك بعذرؾ ليـ فاصحر حیفا بؾ الرعیة ظنت
 تقكیميـ مف حاجتؾ بو تبمغ اعذار ك برعیتؾ رفقا ك لنفسؾ منؾ ریاضة ذلؾ في
 .البند عمى

یاؾ:  كالكعد المف (ُُ)  مف كاف فیما التزید أك بإحسانؾ رعیتؾ عمى المف ك كا 
 التزید ك اإلحساف یبطؿ المف فاف بخمفؾ مكعدؾ فتتبع تعدىـ اف أك فعمؾ
 ك سبحانو ا قاؿ الناس، ك ا عند المقت یكجب الخمؼ ك البند بنكر یذىب
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 . تفعمكف ال ما تقكلكا اف ا عند مقتا كبر تعالى
 عند فیيا التساقط أك أكانيا قبؿ باألمكر العجمة ك إیاؾ ك:  العجمة (ُِ)

 كؿ فضع. استكضحت إذا عنيا الكىف أك تنكرت إذا فیيا المجاجة أك إمكانيا
 .مكقعو عمؿ كؿ أكقع ك مكضعو أمر

 التغابي ك أسكة فیو الناس بما االستئثار ك إیاؾ ك:  التغابي ك االستئثار  (ُّ)
 قمیؿ عما ك لغیرؾ منؾ مأخكذ فانو لمعیكف كضح قد مما بو تعنى عما

 انفؾ حمیة اممؾ:  الحمـ. لممظمـك منؾ ینتصؼ األمكر أغطیة عنؾ تنكشؼ
 بكؼ ذلؾ كؿ مف احترس ك لسانؾ غرب ك یدؾ سطكة ك حدؾ سكرة ك

 ذلؾ تحكـ لف ك االختیار فتممؾ غضبؾ یسكف حتى السطكة تأخیر ك البادرة
 اف عمیؾ الكاجب ك ربؾ إلى المعاد بذكر ىمكمؾ تكثر حتى نفسؾ مف

 عف اثر أك فاضمة سنة أك عادلة حككمة مف تقدمؾ لمف مضى ما تتذكر
 مما شاىدت بما فتقتدم ا كتاب في فریضة أك( كآلو عمیو ا صمى)نبینا
 ك ىذا عيدم في إلیؾ عيدت ما اتباع في لنفسؾ تجتيد ك فیيا بو عممنا

 نفسؾ تسرع عند عمة لؾ تككف ال لكي عمیؾ لنفسي الحجة مف بو استكثقت
 ىكاىا.  إلى
ك لیكف احب األمكر إلیؾ أكسطيا في البند : مع الرعية العدؿ اتباع  -ؾ

ك أعميا في العدؿ ك اجمعيا لرضى الرعیة فاف سخط العامة یجحؼ برضا 
الخاصة ك اف سخط الخاصة یغتفر مع رضى العامة ك لیس أحد مف 
الرعیة اثقؿ عمى الكالي مؤكنة في الرخاء ك اقؿ معكنة لو في الببلء ك اكره 

قؿ شكرا عند اإلعطاء ك أبطأ عذرا عند لئلنصاؼ ك أسأؿ باإللحاؼ ك ا
المنع ك اضعؼ صبرا عند مممات الدىر مف أىؿ الخاصة، ك إنما عمكد 
الدیف ك جماع المسممیف ك العدة لؤلعداء العامة مف االمو، فمیكف صفیؾ 

 . ليـ ك میمؾ معيـ
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 ما تثبیت في الحكماء، مناقشة ك العمماء مدارسة اكثر ك :حؽ التعميـ -م
:  المجتمع طبقات. قبمؾ الناس بو استقاـ ما إقامة ك ببلدؾ أمر عمیو صمح

 ببعضيا غنى ال ك ببعض إال بعضيا یصمح ال طبقات الرعیة اف اعمـ ك
 قضاة منيا ك الخاصة ك العامة كتاب منيا ك ا جنكد فمنيا بعض عف

 مف الخراج ك الجزیة أىؿ كمنيا الرفؽ ك اإلنصاؼ عماؿ منيا ك العدؿ
 منيا ك الصناعات أىؿ ك التجار منيا ك الناس، مسممة ك الذمة أىؿ

 سيمو لو ا سمى قد كؿ ك. المسكنة ك الحاجات ذكم مف السفمى الطبقة
( كآلو عمیو ا صمى)نبیو سنة أك كتابو في فریضتو ك حده عمى كضع ك

 عز ك الكالة زیف ك الرعیة حصكف ا بإذف فالجنكد محفكظا منو عيدا
 بما إال لمجنكد قكاـ ال ثـ. بيـ إال الرعیة تقـك لیس ك األمف سبؿ ك الدیف
 یعتمدكف ك عدكىـ جياد عمى بو یقككف الذم الخراج مف ليـ ا یخرج
 إال الصنفیف ليذیف قكاـ ال ثـ حاجتيـ كراء مف یككف ك یصمحيـ فیما عمیو

 ك المعاقد مف یحكمكف لما الكتاب ك العماؿ ك القضاء مف الثالث بالصنؼ
 قكاـ ال ك عكاميا ك األمكر خكاص مف عمیو یأتمنكف ك المنافع مف یجمعكف

 ك مرافقيـ مف عمیو یجتمعكف فیما الصناعات ذكم ك بالتجار إال جمیعا ليـ
. غیرىـ رفؽ یبمغو ال مما بأیدیيـ الترفؽ مف یكفكنيـ ك أسكاقيـ مف یقیمكنو

 ك كمعكنتيـ رفدىـ یحؽ الذیف المسكنة ك الحاجة أىؿ مف السفمى الطبقة ثـ
 با االستعانة. یصمحو ما بقدر حؽ الكالي عمى لكؿ ك سعة لكؿ ا في
 إال ذلؾ مف تعالى ا الزمو ما حقیقة مف الكالي یخرج لیس ك(: تعالى)

 عمیو الصبر ك البند لزـك عمى نفسو تكطیف ك با االستعانة ك باالىتماـ
 ثقؿ.  أك عمیو خؼ فیما
 ك كلدىما مف الكالداف یتفقد ما أمكرىـ مف تفقد ثـ حؽ رعاية الرعية : -س
 اف ك بو تعاىدتيـ لطفا تحقرف ال ك بو قكیتيـ شيء نفسؾ في یتفاقمف ال
 تفقد تدع ال ك بؾ الظف حسف ك لؾ النصیحة بذؿ إلى ليـ داعیة فانو قؿ
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 ینتفعكف مكضعا لطفؾ مف لمیسیر فاف جسیميا عمى اتكاال أمكرىـ لطیؼ
 رؤكس آثر لیكف ك:  معيـ سیاستو. عنو یستغنكف ال مكقعا لمجسیـ ك بو

 یسعيـ بما جدتو مف عمیيـ افضؿ ك. معكنتو في كاساىـ مف عندؾ جندؾ
 العدك جياد في كاحدا ىما ىميـ یككف حتى أىمیيـ خمكؼ مف كراءىـ مف
 استقامة الكالة عیف قرة افضؿ اف ك عمیؾ قمكبيـ یعطؼ عمیيـ عطفؾ فاف

 بسبلمة إال مكدتيـ تظير ال انو ك الرعیة مكدة ظيكر ك الببلد في العدؿ
 استثقاؿ قمة ك أمكرىـ كالة عمى بحیطتيـ إال نصیحتيـ تصح ال ك صدكرىـ
 حسف في كاصؿ ك آماليـ في فافسح مدتيـ انقطاع استبطاء ترؾ ك دكليـ
 أفعاليـ لحسف الذكر كثرة فاف منيـ الببلء ذكك أبمى ما تعدید ك عمیيـ الثناء
 منيـ امرئ لكؿ اعرؼ ثـ تعالى ا شاء اف الناكؿ تحرض ك الشجاع تيز
 ببلئو غایة دكف بو تقصرف ال ك غیره إلى امرئ ببلء تضیفف ال ك أبمى ما
 ال ك صغیرا كاف ما ببلئو مف تعظـ أف إلى امرئ شرؼ یدعكنؾ ال ك

 لممصادر الرجكع. عظیما كاف ما ببلئو مف تصغر أف إلى امرئ ضعة
 عمیؾ یشتبو ك الخطكب مف یضمعؾ ما رسكلو ك ا إلى اردد ك:  الشرعیة

 آمنكا الذیف أیيا یا) إرشادىـ احب تعالى ك سبحانو ا قاؿ فقد األمكر مف
 فردكه شيء في تنازعتـ فاف منكـ األمر أكلي ك الرسكؿ أطیعكا ك ا أطیعكا
 الرسكؿ إلى الرد ك كتابو بمحكـ األخذ ا إلى فالرد( الرسكؿ ك ا إلى

 .المفرقة غیر الجامعة بسنتو األخذ
 في فاف أىمو یصمح بما الخراج أمر تفقد ك :الدكلة مالية ك الخراج -ش

 بيـ إال سكاىـ لمف صبلح ال ك سكاىـ لمف صبلحا صبلحيـ ك إصبلحو
 عمارة في نظرؾ لیكف ك. أىمو ك الخراج عمى عیاؿ كميـ الناس الف

 بالعمارة إال یدرؾ ال ذلؾ الف الخراج استجبلب في نظرؾ مف ابمغ األرض
 أمره یستقـ لـ ك العباد اىمؾ ك الببلد اخرب عمارة بغیر الخراج طمب مف ك
 ارض أحالة أك بالة أك شرب انقطاع أك عمة أك ثقبل شككا فاف قمیبل إال
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 بو یصمح اف ترجك بما عنيـ خففت عطش بيا أجحؼ أك غرؽ اغتمرىا
 بو یعكدكف ذخر فانو عنيـ المئكنة بو خففت شيء عمیؾ یثقمف ال ك أمرىـ
 ك ثنائيـ حسف استجبلبؾ مع كالیتؾ تزییف ك ببلدؾ عمارة في عمیؾ

 مف عندىـ ذخرت بما قكتيـ فضؿ معتمدا فیيـ العدؿ باستفاضة تبجحؾ
 فربما بيـ رفقؾ ك عمیيـ عدلؾ مف عكدتيـ بما منيـ الثقة ك ليـ إجمامؾ
 بو أنفسيـ طیبة اجتممكه بعد مف عمیيـ فیو عكلت إذا ما األمكر مف حدث
 أىميا إعكاز مف األرض خراب یؤتى إنما ك حممتو ما محتمؿ العمراف فاف
 ك بالبقاء ظنيـ سكء ك الجمع عمى الكالة انفس إلشراؼ أىميا یعكز إنما ك
 بالعبر.  انتفاعيـ قمة
 فكؿ كتابؾ حاؿ في انظر ثـ : الديكاف أصحاب ك الكتاب التعامؿ -ص
 أسرارؾ ك مكایدؾ فیيا تدخؿ التي رسائمؾ اخصص ك خیرىـ أمكرؾ عمى

 في عمیؾ بيا فیجترئ الكرامة تبطره ال ممف األخبلؽ صالح لكجكه بأجمعيـ
 عمالؾ مكاتبات إیراد عف الغفمة بو تقصر ال ك مؤل بحضرة لؾ خبلؼ
 منؾ یعطي ك لؾ یأخذ فیما ك عنؾ الصكاب عمى جكاباتيا إصدار ك عمیؾ

 ال ك عمیؾ عقد ما إطبلؽ عف یعجز ال ك لؾ اعتقده عقدا یضعؼ ال ك
 غیره بقدر یككف نفسو بقدر الجاىؿ فاف األمكر في نفسو قدر مبمغ یجيؿ
 الظف حسف ك استنامتؾ ك فراستؾ عمى إیاىـ اختیارؾ یكف ال ثـ اجيؿ
 لیس ك خدمتيـ حسف ك بتصنعيـ الكالة لفراسات یتعرفكف الرجاؿ فاف منؾ
 لمصالحیف كلكا بما اختبرىـ لكف ك شيء األمانة ك النصیحة مف ذلؾ كراء
 ذلؾ فاف. كجيا باألمانة اعرفيـ ك أثرا العامة في كاف ألحسنيـ فاعمد قبمؾ
 . أمره كلیت لمف ك  نصیحتؾ عمى دلیؿ
 ليـ حیمة ال الذیف مف السفمى الطبقة في ا ا ثـ:  الفقراء التعامؿ -ك
 الطبقة ىذه في فاف الزمنى ك البؤسى أىؿ ك المحتاجیف ك المساكیف مف
 مف قسما ليـ كاجعؿ فیيـ حقو مف استحفظؾ ما  احفظ ك معترا ك قانعا
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 لؤلقصى فاف بمد كؿ في اإلسبلـ صكافي غبلت مف قسما ك مالؾ بیت
 بطر عنيـ یشغمنؾ ال ك حقو استرعیت قد كؿ ك لؤلدنى الذم مثؿ منيـ
 ىمؾ تشخص فبل. الميـ الكثیر ألحكامؾ التافو بتضییع تعذر ال فانؾ
 ممف منيـ إلیؾ یصؿ ال مف أمكر تفقد ك ليـ، خدؾ تصعر ال ك عنيـ،
 ك الخشیة أىؿ مف ثقتؾ ألكلئؾ ففرغ الرجاؿ تحتقره ك العیكف تقتحمو
 یـك سبحانو ا إلى باإلعذار فیيـ اعمؿ ثـ أمكرىـ إلیؾ فمیرفع التكاضع

 فاعذر كؿ ك غیرىـ مف اإلنصاؼ إلى أحكج الرعیة بیف مف ىؤالء فاف تمقاه
 ال ممف السف في الرقة ذكم ك الیتـ أىؿ تعيد ك إلیو، حقو تأدیة في ا إلى
 ثقیؿ كمو البند ك ثقیؿ الكالة عمى ذلؾ ك نفسو لممسالة ینصب ال ك لو حیمة
 بصدؽ كثقكا ك أنفسيـ فصبركا العافیة طمبكا أقكاـ عمى ا یخففو قد ك

 الحاجات لذكم اجعؿ ك المصالح ك الحاجات أصحاب. ليـ ا مكعكد
  فیو فتتكاضع عاما مجمسا ليـ تجمس ك شخصؾ فیو ليـ تفرغ قسما منؾ
 حتى شرطؾ ك أحراسؾ مف أعكانؾ ك جندؾ عنيـ تقعد ك خمقؾ الذم
( كآلو عمیو ا صمى)ا رسكؿ سمعت فإني متعتع غیر متكمميـ یكممؾ
 القكم مف حقو فیيا لمضعیؼ یؤخذ ال أمة تقدس لف مكطف غیر في یقكؿ
 األنؼ ك الضیؽ عنيـ نح ك العي ك منيـ الخرؽ احتمؿ ثـ متعتع غیر
 ك اإلعطاء. طاعتو ثكاب لؾ یكجب ك رحمتو أكناؼ بذلؾ عمیؾ ا یبسط
 .إعذار ك إجماؿ في امنع ك ىنیئا أعطیت ما أعط ك المنع
 مباشرتيا مف لؾ بد ال أمكرؾ مف أمكر ثـ:  المباشرة كاجبات الكالي  -م

 عند الناس حاجات إصدار منيا ك كتابؾ عنو یعیا بما عمالؾ إجابة منيا
 ك یـك في یـك عمؿ إدخاؿ عدـ. أعكانؾ صدكر بو تحرج بما عمیؾ كركدىا
 فیو. ما یـك لكؿ فاف عممو، یـك لكؿ امض

مف كؿ ما تقدـ نجد اف االماـ عمي بف ابي طالب عمیو السبلـ قد سبؽ 
االعبلف العالمي لحقكؽ االنساف بنیؼ كالؼ مف االعكاـ في احتراـ حقكؽ 
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االنساف ، كىك ما یؤكد سماحة الشریعة االسبلمیة اذ اف االماـ یمثؿ رسكؿ االمة 
 ىك اال كحي یكحى. )صمى ا عمیو كالو( كالذم ال ینطؽ عف اليكل اف 

 المبحث الرابع / النتائج كالتكصيات
 لقد تكصؿ البحث لمنتائج االتیة: 

اف لمشریعة االسبلمیة السمحاء الدكر االكؿ في رعایة االنساف كمراعاة  
 انسانیتو بالدرجة االكلى . 

اف االماـ عمي بف ابي طالب )عمیو السبلـ( كاف مف اكائؿ الدعاة لممحافظة  
عمى حقكؽ االنساف كخیر ما یجسد ذلؾ عيده لعاممو عمى مصر مالؾ 

 االشتر . 
تضمف عيد االماـ عمي تفصیبلن دقیقان لكاجبات الحاكـ تجاه الرعیة كلـ یغفؿ  

 االماـ عف أم تفصیمیة مف تفصیبلت كاجبات الحاكـ . 
قسـ االماـ )عمیو السبلـ( المجتمع لطبقات كفئات عدة كاصفان كیفیة التعامؿ  

 یة. مع كؿ طبقة كىك بعيده ىذا یجسد ما عمى الكالي تطبیقو حقان تجاه الرع
جسد االماـ سماحة الدیف االسبلمي بالتعامؿ مع غیر المسممیف كالمحافظة  

عمى حقكقيـ مع انيـ یعیشكف في مجتمعات غیر اسبلمیة كىك ما یضمف 
حؽ عامة الناس كخاصتيـ كاف اختمفت دیانتيـ ، كىك بذلؾ یقر مبدا التعایش 

 السممي بیف ابناء المجتمع الكاحد. 
سبلـ( عمى ضركرة اف یاخذ الكالي المشكرة مف اصحاب یؤكد االماـ )عمیو ال 

 الخبرة كالحمـ كالحكمة كاف یبتعد عف اىؿ التفرقة كالبغضاء كالشحناء . 
یؤكد عمى االماـ عمى ضركرة متابعة الكالي المكر رعیتو كالتعامؿ معيـ  

 بالرفؽ كالرافة كالرحمة عامة كمع الفقراء منيـ بنحكو خاص . 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػات :  التكصيػػػػػػػػػػ
ضركرة اتباع مبادئ العيد كبنكده مف اصحاب السمطة كصناع القرار فك  

عمؿ أم منيـ بمبادئ ىذا العيد ككاجباتو لكجدنا مجتمع یزدىر كیبدع 
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 افراده . 
ضركرة اف یدرس عيد االماـ عمي بف ابي طالب في كمیات القانكف  

 العمكم المطير .  كالسیاسة لینيؿ سیاسیك الغد مف عبؽ الفكر
تنظیـ دكرات تدریبي لكؿ المعنیف بالسیاسة تتضمف مبادئ العيد  

 كاجراءات تطبیقو . 
 : البحث مصػػػػػػػػػػػػػػػػػادر

 القران الكريم 
)القركف الكسطى( ،  ّادكار بركم ، تاریخ الحضارات العاـ ، ج -

 ( . ُٖ، )لغایة القرف  ْكما بعدىا ، ج َِص
كجانیف ابكایو ، تاریخ الحضارات العاـ ، ترجمة فرید ایمار ، اندریة  -

 ََِّداغر ، بیركت، دار عكیدات ، 
 دار ، بیركت) ، البخارم صحیح ، اسماعیؿ بف ا عبد ،ابك البخارم -

 )ُُٖٗ ، الفكر
 دراسات) كالمحدثیف الحدیث في دراسات ، معركؼ ىاشـ ، الحسیني -

 دار ، بیركت) ، ِط ،( لمبخارم كالصحیح لمكمیني الكافي في
 .)ُٖٕٗ ، التعارؼ

د. احمد جماؿ ظاىر ، حقكؽ اإلنساف ،عماف ، مركز النيضة  -
 . ُٖٖٗلمخدمات الفنیة ، 

د. جياد الحسني ، " كاقع السمطة السیاسیة كمفيكميا في مصر  -
، بغداد ،  ِ-ُالقدیمة " مجمة العمكـ القانكنیة كالسیاسیة ، العدد 

ُْٖٗ . 
، الكسیط في القانكف الدكلي العاـ ،)الكتاب  د. عبد الكریـ عمكاف -

 ( .ََِْحقكؽ اإلنساف( ، )عماف ، دار الثقافة،  -الثالث  
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د. محمد سعید مجذكب ، حقكؽ اإلنساف كالحریات األساسیة ،لبناف ،  -
 . َُٖٗجركس برس ، 

 ، ُط ، طالب ابي بف لعمي االجتماعي الفكر ، عمارة محمد. د -
 (ُٕٕٗ ، الثقافة دار ، القاىرة)

د. نبیؿ احمد حممي ، " حقكؽ االنساف في التنمیة" ، مجمة السیاسة  -
 . ُِٖٗ،  ٖٔالدكلیة ، العدد 

دیكرانت ، كؿ ، الحضارة ، ترجمة محمد بدراف ، القاىرة ، مطبعة  -
 ُٖٔٗلجنة التالیؼ ، 

 ابراىیـ محمد: تحقیؽ ، المعتزلي الحدید ابي ابف ، الببلغة نيج شرح -
 ََِٕ كالتكزیع، كالنشر لمطباعة االمیرة دار - العربي الكتاب دار ،

صبلح حسف مطركد ، السیادة كقضایا حقكؽ اإلنساف كحریاتو  -
االساسیة ، اطركحة دكتكراه ، غیر منشكرة ، كمیة العمكـ السیاسیة ، 

 . ُٓٗٗجامعة بغداد ، 
 ، االكسط المعجـ ، ایكب بف محمد بف سمیماف القاسـ ابك ، الطبراني -

 ( .ت. د ، الحرمیف دار ، ـ. د) ، الحسیني ابراىیـ ؽتحقی
 ، الصغیر المعجـ ، ایكب بف محمد بف سمیماف القاسـ ابك ، الطبراني -

 ( .ت.د ، العممیة الكتب دار ، بیركت)
 ، الكبیر المعجـ ، ایكب بف محمد بف سمیماف القاسـ ابك ، الطبراني -

 تیمیة ابف مكتبة ، القاىرة) ، ِط ، السمفي المجید عبد حمدم تحقیؽ
 ( .ت. د ،

عمي محمد جعفر ، تاریخ القكانیف كمراحؿ التشریع االسبلمي ،  -
 ُٖٔٗ)بیركت ، المؤسسة الجامعیة لمدراسات كالنشر، 

 ، بیركت) ، االسبلمیة االحزاب كنشأة الخبلفة ، محمد. د ، عمارة -
 ( .ُْٖٗ ، كالنشر لمدراسات العربیة المؤسسة
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 ، ُط ، طالب ابي بف لعمي االجتماعي الفكر ، محمد. د ، عمارة -
 ( .ُٕٕٗ الثقافة، دار القاىرة،)

 عصریة نظرة) طالب ابي بف عمي ، كاخركف محمد. د ، عمارة -
 ( .ُْٕٗ ، العربیة المؤسسة  بیركت) ،( جدیدة

الغنكشي : راشد ، الحریات العامة في الدكلة اإلسبلمیة ، مركز  -
, نقبل عف  ِّ، الطبعة األكلى ، صدراسات الكحدة العربیة ، بیركت 

عبد الكىاب الكیالي ) كآخركف( ، مكسكعة السیاسة ، بیركت : 
 . ُٕٗٗالمؤسسة العربیة لمدراسات كالنشر ، 

 لمنشر المعرفة ، بغداد)،ّط ، كالرعیة الراعي ، تكفیؽ ، الفكیكي -
 (. َُٗٗ ، كالتكزیع

المركز الكطني لحقكؽ اإلنساف ، مكقع دائـ عبر اإلنترنت   -
www.nchr.org.jo   

مؤتمر حقكؽ اإلنساف في الشریعة :  الحدیثي : خمیؿ ، حقكؽ  -
 اإلنساف كحریاتو األساسیة ، مبلحظات في نقد الفكر الغربي .

مؤتمر حقكؽ اإلنساف في الشریعة كالقانكف : البیاتي : حقكؽ اإلنساف  -
 یعة كالقانكف . بیف الشر 

Human Rights in the era of Imam Ali bin Abi Talib 

(peace be upon him) to the owner of the Ashtar 

M.D. ohood Sami Ashim 

University of Baghdad / Faculty of Physical Education 

and Sports Science for Girls 

M.D. Khaled Mousa Jawad 

University of Baghdad College of Education for pure 

sciences / Ibn al - Haytham 

Abstract 

This research aims to highlight the most important human 

rights during the reign of Imam Ali Walik on Egypt's 

owner of the search and to achieve the goal of the research 
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followed the researcher inductive method The research 

came in four interviews devoted to the first to determine the 

concept of human rights and characteristics, and devoted 

the second to the statement of human rights in Islamic law, 

The third of the statement of human rights in the era of 

Imam Ali bin Abi Talib (peace be upon him) to the 

governor of Egypt on the owner of the search has reached 

the results of several of them: 

1.The Islamic Sharia law has the first role in caring for the 

human being and taking into account his humanity in the 

first place. 

2.Imam Ali bin Abi Talib (peace be upon him) was one of 

the early advocates for the preservation of human rights 

and the best of what embodies this covenant to his worker 

on Egypt owner of the Internet. 

3.The Imam Ali era included a precise detail of the duties 

of the ruler towards the parish, and the imam did not 

overlook any detail of the governor's duties. 

4.The Imam (peace be upon him) section of the society for 

several classes and classes describing how to deal with 

each class and it is in this era that embodies what the 

governor actually applied to the parish. 

5.The body of Imam Samaha Islamic religion to deal with 

non-Muslims and preserve their rights, although they live 

in non-Islamic communities, which guarantees the right of 

the public and their people and that their religion differed, 

and thus recognizes the principle of peaceful coexistence 

among members of the same society. 

6.Imam (peace be upon him) emphasizes the need for the 

governor to take advice from those who have experience, 

dream and wisdom and to stay away from the people of 

division, hatred and greed. 

7.Emphasizes on the need to follow the governor of the 

affairs of his flock and deal with them with kindness and 
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generosity and mercy in general and with the poor of them 

in particular. 

Recommendations: 

1.The necessity of following the principles of the Covenant 

and its terms of power and decision-makers. If any one of 

them fulfills the principles and duties of this covenant, we 

shall find a society that flourishes and creates its members. 

2.It is necessary to study the era of Imam Ali ibn Abi Talib 

in the faculties of law and politics so that the politicians of 

tomorrow will be able to study the fragrant thought of the 

supreme purist. 

3.Organizing training courses for all concerned with the 

policy, including the principles of the Covenant and 

practical measures. 
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 Appleton Structural Analyticalأثر تكظيؼ كؿ مف أنمكذجي ابمتكف 

Model  سكماف كRichard Suchman في تنمية الفيـ  التعممي االستقصائي
 القرائي كاألداء التعبيرم لدل طالب الصؼ الثالث متكسط في مادة المغة العربية

 ـ.ـ.ىنػػػاء حسػػف كاظػػـ د.كفاء شاكم الساعدم
 ممخص البحث 

 Appleton)یيدؼ البحث التعرؼ الى أثر تكظیؼ كؿ مف أنمكذجي ابمتكف 
Structural Analytical Model)  سكماف كRichard Suchman)) 

في تنمیة الفيـ القرائي كاألداء التعبیرم لدل طبلب  التعممي االستقصائي
 الصؼ الثالث متكسط في مادة المغة العربیة.

اختارت الباحثتاف مجتمع الدراسة مف طبلب الصؼ الثالث المتكسط في ثانكیة 
ة الفرات لمبنیف، كقد اختارتيا الباحثتاف قصدیا التابعة الى المدیریة العامة لتربی

(، كتـ اختیار طبلب الصؼ َُِٓ-َُِٔالكرخ / الثالثة لمعاـ الدراسي )
( طالبان مكزعیف عمى ثبلث شعب ىي )أ، َُٖالثالث المتكسط البالغ عددىـ )

( طالبان َٕب، ج(، كتـ اختیار الشعب )أ، ب( عشكائیا، كالبالغ عددىـ )
 (35)االكلى  ، بمغ عدد طبلب المجمكعة التجریبیةلیمثمكا مجمكعتي البحث، 

 Appleton Structural Analytical)التي تدرس باستخداـ أنمكذج ابمتكف 
Model)  التي تدرس باستخداـ  طالب (35)كالمجمكعة التجریبیة الثانیة

، تـ التحقؽ التعممي االستقصائي ((Richard Suchmanكماف أنمكذج س
مف تكافؤ المجمكعتیف في بعض المتغیرات التي یعتقد انيا قد تؤثر في نتائج 

الباحثتاف باالستعانة باختبار لمفيـ القرائي  قامتالتجربػػػة، اما أداتا البحث فقد 
 ( فقرةَِعمما انيا إضافة عمیو )

جربة البحث لؤلداء التعبیرم، كبعد اف اكممت الباحثتاف اجراء ت اختبار مع بناء
 كفؽ ما تـ التخطیط لو كجدت.
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تفكؽ المجمكعة التجریبیة األكلى التي تدرس كفؽ أنمكذج ابمتكف في  -ُ
االختبار البعدم في تنمیة الفيـ القرائي عمى المجمكعة التجریبیة الثانیة 

التعممي  ((Richard Suchmanسكماف التي تدرس كفؽ أنمكذج 
 . االستقصائي

التجریبیة األكلى التي تدرس كفؽ أنمكذج ابمتكف في تفكؽ المجمكعة  -ِ
االختبار البعدم في األداء التعبیرم عمى المجمكعة التجریبیة الثانیة التي 

التعممي  ((Richard Suchmanسكماف تدرس كفؽ أنمكذج 
 . االستقصائي

 الفصؿ األكؿ
 مشكمة البحػث:

في عممیة القراءة كىك ذركة لبلستیعاب القرائي اىمیة كبیرة اذ یعد امران حیكیان 
ميارات القراءة ك اساس عممیاتيا لمسیطرة عمى ميارات المغة كميا كىك ضماف 
لبلرتقاء بمغة المتعمـ ك تزكیده بأفكار ثریة ك إلمامو بمعمكمات مفیدة ك اكتسابو 
ميارات النقد في مكضكعیة ك تعكیده ابداء الرأم ك اصدار االحكاـ عمى 

ك مساعدتو عمى المبلحظة الجیدة لمكاجية ما یصادفو مف  المقركء بما یؤیدىا
مشكبلت كتزكیده بما یعینو عمى االبداع، ك ىذا یتطمب تدریبان دقیقان ك مستمران 
عمى مياراتو ك تدریبان لمعقؿ عمى النقد كالتحمیؿ كالتفسیر، كتكثیؼ التدریب 

ـ في المراحؿ عمى ميارات االستیعاب القرائي لیتسنى لممتعممیف تحقیؽ التقد
الدراسیة كافة كیعد الفيـ القرائي مطمبان اساسیان ك ضركریان في القراءة ك ال 
یقتصر الفيـ في القراءة عمى مادة دراسیة بعینيا , فالفيـ یشمؿ كؿ المكاد 
الدراسیة مف لغة عربیة ك عمكـ ك ریاضیات كغیرىا ، كاف العدید مف المتعممیف 

كف عمى الرغـ مف تكافر الكفاءات المغكیة لدیيـ صعكبات في فيـ ما یقرأ
الكافیة لدیيـ، فيؤالء یفتقركف الى النماذج التعمیمیة الصحیحة إلدارة قراءتيـ 

 الخاصة بفعالیة،
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كما اف الفيـ القرائي ال یحدث مف تراكـ معاني الكممات المقركءة، كلكنو 
كبيذا  یحدث عندما یبني القارئ معنى مف خبلؿ تفاعمو مع النص المقركء

تغدك عممیة القراءة عممیة عقمیة تفاعمیة، كاما فيـ النص كاستیعابو فبل یسیر 
بخط مستقیـ مف الحركؼ المقركءة الى التفسیر المتكامؿ لمنص، بؿ اف القارئ 
یفسر كؿ جزء مف النص اعتمادان عمى تحمیمو كخبراتو السابقة المتعمقة بيذا 

تعمیمیة جدیدة تستثیر دكافع الطمبة  النص نفسو، كىذا یدعك الى ادخاؿ نماذج
 كتفي بحاجاتيـ لتحسیف الفيـ القرائي لمنصكص.

التعبیر )الذم یمثؿ ما یصدر عف الفرد مف سمكؾو لفظيٍّ أك ميارمٍّ ، كیعد 
كىك یستند إلى خمفٌیة و معرفٌیةو ككجدانٌیةو معٌینةو ، كىذا األداء یككف عادةن عمى 

و أك عدـ قدرتو عمى أداء عمؿ ما(، كسیمة مستكلن معٌیفو یيظير منو قدرت
اإلنساف األكلى لئلفصاح عٌما یدكر في خمده مف أحاسیس كمدركات لبلتصاؿ 
بالمجتمع الذم یعیش فیو كیتفاعؿ معو، كاف األفكار كاألحاسیس ال تكاد تثبت 
كجكدىا ما لـ تترجـ إلى ألفاظ كعبارات بكساطة التعبیر، كال تتیح مجاال 

زیادة عمى ذلؾ فيك یتمثؿ في اتقاف عنصرم يا كاإلفادة منيا، لبلطبلع عمی
الفكرة كاالسمكب مف خبلؿ تزكید الطبلب بما یفیدىـ مف كاقع حاليـ مف افكار 
الطبلب كخبراتيـ كمعمكماتيـ كتدریبيـ عمى صیاغة االفكار بأسمكب جذاب 
ث كالتعبیر بجمؿ بسیطة ككاضحة كنافعة كتعكیدىـ عمى التدرج في الحدی

: ُٖٖٗكتنمیة ذكقيـ االدبي كتكسیع خیاليـ كاغنائيـ بالثركة المفظیة )خمیفة، 
ُْْ.) 

كالمبلحظ عمى الكاقع التعمیمي أف أغمب الطمبة یجدكف صعكبة في فيـ 
، ذلؾ التعبیرالنصكص المقركءة لمادة المغة العربیة لمصؼ األكؿ المتكسط ك 

فضبلن عف ذلؾ، عدـ اعتماد نماذج ألنيا تحتكم الكثیر عمى األفكار المجردة، 
كاستراتیجیات كطرائؽ تدریس مناسبة تساعدىـ عمى فيـ النص كالتفاعؿ معو، 
فأغمب طرائؽ التدریس المعتادة تقتصر عمى أف )المدرس یسأؿ، كالمتعمـ 
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یجیب( مما ال یساىـ بتكجیو عممیات التفكیر المطمكبة في الفيـ القرائي 
تنشیط مخططاتيـ العقمیة المتعمقة بالمكضكع الذم كتنظیـ أفكارىـ ك  التعبیرك 

سیقرأكف عنو كیجعميـ كاعیف لعممیاتيـ الذىنیة. كتكصمت الباحثتاف الى ىذه 
النتیجة عف طریؽ تبادؿ اآلراء مع مدرسي كمدرسات المغة العربیة، كالنقاش 
مع الطبلب حكؿ الصعكبات التي تكاجو طمبة الصؼ األكؿ المتكسط في فيـ 

مف مكضكعات المغة العربیة كالتعبیر كالذم قد یككف أحد  التعبیرء ك المقرك 
 أسباب انخفاض مستكل تحصیميـ.

كفي ضكء العرض السابؽ فأف مشكمة البحث تكمف في محاكلة اإلجابة عف 
 التساؤؿ اآلتي:

 Appleton Structural Analyticalتكظیؼ كؿ مف أنمكذجي ابمتكف ) ما أثر
Model( كسكماف )Richard Suchman التعممي االستقصائي في تنمیة )

الفيـ القرائي كاألداء التعبیرم لدل طبلب الصؼ الثالث متكسط في مادة المغة 
 العربیة؟

 أىمية البحػػث:
یتحدد دكر المدرسة المعاصرة في محاكلة التعرؼ عمى الميارات كالقدرات التي 
یجب تكافرىا لدل المتعمـ لمعاصرة المتغیرات الحدیثة كمكاكبة تطكرات 
العصر، كمف تمؾ الميارات ميارة الفيـ القرائي، كالتي تعد المفتاح الرئیسي 

 (. ٖٓ: ََِْإلدراؾ كمعرفة المادة العممیة ألم مكضكع )الدیب، 
كما كالفيـ القرائي ىك القدرة عمى بناء كاستیعاب المعنى مف النص المكتكب، 

( لمفيـ القرائي عمى أنو العممیة التي تحتكم عمى ُٖٗٗ) Tompkinsأشار 
عدة خطكات، یتـ مف خبلليا القارئ ببناء عدة تكقعات كتنبؤات حكؿ ما یتكقع 

بالمكضكع بما ىك مكتكب في حدكثو بعد قراءة المادة كذلؾ بربط خبرتو 
 (Tompkins,1988: 64النص. )
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كیعد الفيـ القرائي الجكىر الحقیقي لعممیة القراءة التي تتمحكر حكليا كؿ 
العممیات األخرل، كىك ذركة الميارات القرائیة كأساس عممیات القراءة جمیعيا، 

كاف فالسرعة كالبطيء في القراءة یتكقؼ عمى فيـ القارئ لما یقرأ )العم
( كیختمؼ الفيـ القرائي مف شخصو آلخر، كىي مجمكعة ّٗٔ:ََُِكشادیة،

مف العممیات الداخمیة كالشخصیة، كتتضمف ثبلثة عناصر، ىي: القارئ 
كعممیة الفيـ القرائي (Thompson,2007:4) كالنص القرائي كسیاؽ القراءة

كمات في أساسيا عبارة عف عممیة تككف معافو تنشأ عف التكامؿ بیف المعم
التي یقدميا النص كالمعارؼ الكامنة في خمفیة القارئ المعرفیة)الكقفي، 

( أم أف الطریقة التي یفسر بيا المتعمـ النص، تعتمد عمى ِْ: ُٗٗٗ
 .(Pressly & Woloshyn, 1995:55)المعرفة السابقة لدیو

عممیة الربط الصحیح بیف الرمز ك المعنى ك ایجاد كما یمثؿ الفيـ القرائي 
معنى مف السیاؽ ك اختیار المعنى المناسب ك تنظیـ االفكار المقركءة ك ال

تذكر ىذه االفكار ك استعماليا في بعض النشاطات الحاضرة ك المستقبمیة 
كیككف اليدؼ مف أم مادة مقركءة ىك فيـ المعنى أساسا، كالخطكة العممیة 

لفيـ، كالفيـ في تتمثؿ في ربط خبرة القارئ بالرمز المكتكب، ألنو أكؿ أشكاؿ ا
یجاد المعنى في السیاؽ  القراءة یشمؿ الربط الصحیح بیف الرمز كالمعنى، كا 
كاختیار المعنى المناسب، كتنظیـ األفكار، كتذكر ىذه األفكار كاستخداميا في 

 األنشطة الحاضرة المستقبمیة. كلمفيـ القرائي عدة ميارات منيا ما یأتي:
 إعطاء الرمز معناه. -ُ
األكبر مف مجرد الرمز، كالعبارة كالجممة كالفقرة كالقطعة فيـ الكحدات  -ِ

 كميا.
 القراءة في كحدات فكریة. -ّ
 فيـ الكممات مف السیاؽ كاختیار المعنى المناسب. -ْ
 فيـ المعاني المتعددة لمكممات. -ٓ
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 القدرة عمى اختیار األفكار الرئیسیة كفيميا. -ٔ
 القدرة عمى إدراؾ التنظیـ الذم اتبعو الكاتب. -ٕ
 عمى االستنتاج.القدرة  -ٖ
 القدرة عمى فيـ اتجاه الكاتب. -ٗ

 (ّٓٔ: ََُِ)یكنس ,  القدرة عمى االحتفاظ باألفكار. -َُ
(Tompkins,1988: 64). 

إضافة الى ذلؾ إف الشخص الذم یمتمؾ السیطرة عمى القدرات التعبیریة 
كمياراتيا بإمكانو صػیاغة العبارة الدقیقة، فالتعبیر یشمؿ فنیف مف فنكف المغة 

: الحدیث كالكتابة، كیعتمد فػي امتبلكيا عمػى فنیف آخریف ىما: االستماع ىما
(، َِٓ-َِْ: ُْٖٗكالقػراءة فدراسة المغة تتركز حكلو. )الحمادم كظافر،

كما إف إجادة الطالب في أدائو التعبیرم دلیؿ عممي عمى استیعابو ما تعممو 
یة التفاىـ بیف مف مفردات ألنو كسیمة الفيـ كاإلفياـ، كىما جانبا عمم

 (.ٗ: َََِاألشخاص. )العكاـ،
كیتكقؼ اتقاف الطالب المكاد الدراسیة باختبلفيا عمى إتقانو التعبیر ، كیيرجع 
المربكف اخفاؽ بعض الطمبة في إتقاف المكاد الدراسیة الى عدـ قدرتيـ عمى 

تعبیر التعبیر، فقد یككف الطالب مستكعبان المكاد الدراسیة إاٌل أنو ال یستطیع ال
عف أفكاره فیؤدم ذلؾ إلى اخفاقو ، بؿ إف كثیران مف الناس مىف ال یستطیع 
التعبیر عف أفكاره فیؤدم ذلؾ الى اخفاقو، بؿ إٌف كثػیرا مف الناس ال یستطیع 
التعبیر عف نفسو في أثناء مناقشتو اآلخریف مما یسبب لو كثیران مف الحرج فػي 

اقؼ التي تستدعي أف یعبر المرء فیيا عف حیاتو العمػمیة ،كالحیاة ممیئة بالمك 
نفسو، مف ىذا كانت الحاجة ممٌحة إلى عنایة المربیف بيذا النكع مف الفنكف 
المغكیة منذ مراحؿ التعمیـ األكلى ،ليذا كاف التعبیر غایة ال كسیمة عمى 
الكصكؿ إلى اليدؼ المرجك ،كىك القدرة عمى التعبیر. )حمداف 

 (.ُّْ,صَُٗٗكاخركف،
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اىتـ رجاؿ التربیة كالتعمیـ بنماذج كطرائؽ كاستراتیجیات التدریس كالعمؿ  لذلؾ
عمى تطكیرىا مع التركیز عمى الجكانب النفسیة كالتربكیة لممتعمـ، فضبلن عف 
تزكیده بالعمكـ كالمعارؼ، كتطكیر طرائؽ التدریس كتحسینيا بما یتناسب مع 

يما عنصراف أساسیاف في نجاح النظریات العممیة كالتربكیة الحدیثة عمى عدِّ ان
 (.َُٗ: ََِٓالمكقؼ التعمیمي. )قطامي، 

الذم یستند إلى Appleton Model أنمكذج أبمتكف )التحمیؿ البنائي(كیعد 
، المتعممیفالنظریة البنائیة التي تعطي كزنان اكبر لمعممیات المعرفیة عند 

بكصفيـ متعممیف یرمزكف المعرفة ك مخزنات ليـ في األبنیة المعرفیة المتكافرة 
لدیيـ لجعميا قابمة لمتذكر كالفيـ ك التطبیؽ ك التحمیؿ كىذا یتفؽ مع ما جاء 

( في اف بناء المتعمـ لممعرفة العممیة التي یكتسبيا Appleton، 1997) بو 
تي یمر اذ تمثؿ تمؾ الخبرات بنفسو كذلؾ مف خبلؿ الخبرات التعمیمیة ال

السابقة النقطة الرئیسة في البنائیة، اذ یستخدميا المتعمـ في فيـ بناء الخبرات 
كالمعمكمات الجدیدة فیحدث التعمـ مف خبلؿ المعمكمات الجدیدة عندما یتـ 
تغییر ما لدل المتعمـ مف معمكمات مسبقة أك إعادة تنظیـ ما یعرفو مف خبرات 

  (Sandra & Appleton& Hanuscin، ٓٓ:ََُِ) .كمعمكمات سابقة
كیعد أنمكذج سكماف مف النماذج التدریس الحدیثة التي ظيرت في اآلكنة 
األخیرة كالذم یتبنى المدخؿ االستقصائي في التدریس اذ اف االستقصاء طریقو 
في التدریس یككف المتعمـ فیو مركز الفاعمیة كیكضع في مكقؼ تعمیمي یحتـ 

 یر مع تكجیو كارشاد مف المدرس لتحقیؽ األىداؼ المرسكمة مسبقا.عمیو التفك
 التعممي االستقصائي ((Richard Suchman كما یمثؿ أنمكذج سكماف

عممیة یتـ فیيا فحص أم معتقد اك أم نكع مف انكاع المعارؼ، في محاكلة 
ألثبات نظریات اك نتائج معینة كتشتمؿ ىذه العممیة عمى اعماؿ ترتبط 

طبلؽ التعمیمات كالتعرؼ عمى بالتفكی ر العقمي كتصنیؼ المعمكمات كا 
االستنتاجات كاستخراج نتائج منطقیة، كتتطمب ىذه العممیة مف المستقصي اف 
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یتحدل بصكرة دائمة قكاعد الطریقة التي یستقصي بيا، كذلؾ لینمي تحریات 
ىف بشأف االفتراضات التي عنده بأسمكب باالنفتاح كافساح المجاؿ اماـ الذ

 Richard أنمكذج سكمافلیجكؿ في عالـ التأمؿ كالخیاؿ، كما یمثؿ 
Suchman)) احد االستراتیجیات الذم یساعد عمى  التعممي االستقصائي

مشاركة اكبر عدد ممكف مف المتعممیف  في االنشطة التعمیمیة كانو كسیمة 
 انمكذجفعالة  كاساسیة لتحفیز التفكیر كخاصة لمتفكیر بمستكل عالي كاف 

( كضع لغناء بیئة المتعمـ الستعماؿ قدراتو Richard Suchman) سكماف
العقمیة كلقضاء كقتو في تحقیؽ اىدافو التربكیة كلمقیاـ بعممیات التفكیر االتیة، 

 ، جمع المعمكمات  comparing، المقارنة  observingالمبلحظة 
Gathering  Data  التصنیؼ ،Classifying  التفسیر ،Interpreting   ،

 Recalling، االستدعاء Proposing Solutionsعرض اك تقدیـ الحمكؿ  
،  Testing Solution، اختبار الحمكؿ   Synthesizing، التركیب 
، اتخاذ القرارات ك التقابؿ ك  Integrating، التكامؿ  Defining التعریؼ 

ك التحمیؿ ك التقكیـ ك التعمیـ ك التنبؤ كاالستنتاج ك تعریؼ المشكمة 
 االفتراض.

كیسعى أنمكذج سكماف الى تطكیر التعمیـ كميارات عممیات التعمـ 
كاستراتیجیات االبداع االستقصائي كأىداؼ صریحة لممنياج، كاألىداؼ 
التعمیمیة الضمنیة طریقتو المعتمدة عمى االستقصاء كىي االستقبلؿ في التعمـ، 

اف نمكذج سكماف التدریسي یشجع كفيـ طبیعة المعرفة التجریبیة كذكر اف " 
ميارات التفكیر العمیا بما في ذلؾ ميارات عممیات العمـ مثؿ صیاغة كاختبار 

 (                                               (alsraideh,2009: 45الفرضیات كالتفسیرات 
 ىدؼ البحػػث:

أثر تكظیؼ كؿ مف أنمكذجي ابمتكف یيدؼ البحث الحالي إلى تعرؼ 
(Appleton Structural Analytical Model)  سكماف كRichard 
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Suchman)) في تنمیة الفيـ القرائي كاألداء التعبیرم  التعممي االستقصائي
 لدل طبلب الصؼ األكؿ متكسط في مادة المغة العربیة.

 فرضيتا البحث:
( بیف َٓ.َال یكجد فرؽ ذك داللة إحصائیة عند مستكل ) .ُ

متكسط درجات طبلب المجمكعة التجریبیة االكلى الذیف 
 Appleton Structural)أنمكذج ابمتكف یدرسكف كفؽ 

Analytical Model)  كمتكسط درجات طبلب المجمكعة
سكماف  أنمكذجالتجریبیة الثانیة الذیف یدرسكف كفؽ 

Richard Suchman)) تنمیة  في التعممي االستقصائي
 .الفيـ القرائي

( بیف َٓ.َال یكجد فرؽ ذك داللة إحصائیة عند مستكل ) .ِ
متكسط درجات طبلب المجمكعة التجریبیة االكلى الذیف 

 Appleton Structural)أنمكذج ابمتكف یدرسكف كفؽ 
Analytical Model)  كمتكسط درجات طبلب المجمكعة

سكماف  أنمكذجالتجریبیة الثانیة الذیف یدرسكف كفؽ 
Richard Suchman)) في األداء  التعممي االستقصائي

 التعبیرم.
 حدكد البحػػػث:

 یتحدد البحث باآلتي
طبلب الصؼ األكؿ المتكسط في إحدل مدارس مدیریة تربیة  -1

 بغداد/الكرخ الثالثة.
 ـ. َُِٔ – َُِٓاالكؿ مف العاـ الدراسي الفصؿ الدراسي  -2

 تحديد المصطمحات:
 : عرفو كؿ مفAppleton Modelأنمكذج أبمتكف 
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Sandra & Appleton& Hanuscin ,2010))  أنمكذج أبمتكف )التحمیؿ
بانو طریقة تدریسیة یككف دكر یككف فیو المتعمـ  Appleton Model البنائي(

محكر العممیة التعمیمیة مف خبلؿ إثارة التساؤؿ حكؿ ما یجرم بداخؿ عقؿ 
المتعمـ مثؿ معرفتو السابقة، كفيمو البسیط كقدرتو عمى التذكر كقدرتو عمى 
 معالجة المعمكمات، كدافعیة كانتباىو، كأنماط تفكیره ككؿ ما یجعؿ التعمـ لدیو

 ((Sandra & Appleton& Hanuscin ,2010:55 ذا معنى.
تعمیمي یعتمد عمى ثبلثة مصادر بنائیة  أنمكذج (َُِٔ)رزكقي كاخركف، 

عف عمـ النفس النمائى كأعماؿ كؿ مف Piaget)تتمثؿ في نظریة "بیاجیو )
( في عمـ النفس المعرفي  Howard( ك"ىكارد) Klaxton"كبلكستكف)
في البنائیة االجتماعیة، كقد حاكؿ "كیف (  Oloughhkineك"أكلككف)
المنظر التربكم مف خبلؿ النمكذج الذم قدمو أف  ( Ken Appletoneأبمتكف)

یبرز العكامؿ المتداخمة لمخبرات السابقة كیحددىا، كاف یكجد العبلقات المعرفیة 
الداعمة بیف التنظیر كالممارسة كخاصة بیف المتعممیف كالمعممیف كبیف 
 المتعممیف كأنفسيـ، بحیث تفسر الخبرات المدرسیة السابقة كالبلحقة في السیاؽ

بما  (The Social Context))اك البیئة االجتماعیة( المجتمعي لممتعمـ 
: َُِٔ)رزكقي كاخركف، یجعؿ ذلؾ النمكذج فعاال في تنفیذ التدریس البنائي.

ِّٓ) 
بانو انمكذج یقكـ بتنظیـ عممیة التعمـ بحیث یسمح  كتعرفو الباحثتاف اجرائیان 

مف خبلؿ مكاقؼ تعمیمیة یعدىا لممتعمـ في تككیف بنیتو المعرفیة بنفسو كذلؾ 
المعمـ تثیر التفكیر لدیو كتستدعي ما لدیو مف معرفة سابقة في المكضكع 
المقرر مف خبلؿ اعداد نشاط تعمیمي مقصكد لممكاءمة بیف المعرفة السابقة 
كالمعرفة الجدیدة بما یحقؽ اعادة تشكیؿ البنیة المعرفیة لممتعمـ كتصبح ذات 

 معنى.
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عٌرفو كيٌؿ  :التعممي االستقصائي ((Richard Suchman أنمكذج سكماف
 -مف: 

(: بأنو " استراتیجیة مف استراتیجیات التعمـ التعاكني یقكـ فیيا ََِٓ)فرج، 
الطمبة بجمع المعمكمات مف مختمؼ المصادر كیحدد المدرس لكؿ فرد مف 

كاالنشطة افراد المجمكعة القیاـ بمياـ محددة، كیكجييـ الى المصادر المتنكعة 
: ََِٓاليادفة كیحمؿ الطبلب المعمكمات كتعرض في قاعة الدرس ")فرج، 

ِّ) 
(: بأنو " طریقة في االستقصاء لمساعدة الطمبة عمى تطكیر ََِٓ)خطایبة ،

نظریات تعطي أفضؿ التفسیرات لؤلحداث المتناقضة التي یشاىدكنيا، 
بطرح االسئمة".  كتتمركز ىذه الطریقة حكؿ الطالب اذ انو ىك بنفسو یقـك

 (َُْ: ََِٓ)خطایبة ،
 Richard سكماف ( أنمكذجُٓٗٗ)جكنسكف، كىمكلبؾ، كعرؼ 

Suchman)) بأنو تقسیـ المتعممیف الى مجمكعات  التعممي االستقصائي
طكیمة االجؿ كغیر متجانسة كذات عضكیة ثابتة كغرضيا الرئیس ىك اف یقـك 
اعضاؤىا بتقدیـ الدعـ كالمساندة كالتشجیع الذم یحتاجكف الیو ألحراز النجاح. 

 (ّٕ: ُٓٗٗ)جكنسكف، كىمكلبؾ، 
یضع المتعمـ في مكقؼ  بانو أسمكب تدریسي كتعرفو الباحثتاف اجرائیان 

المكتشؼ ال المنفذ كبذلؾ یتیح لو الفرصة لمتفكیر المستقؿ كالحصكؿ عمى 
المعرفة بنفسو كمكاجية المشكبلت العممیة لحميا كیصمـ التجارب كیجمع 
البیانات كالنتائج كیضع تفسیرا ليا فيك یيتـ بتدریب المتعممیف عمى أسالیب 

كسابيـ مياراتو كت ؤكد المعاییر القكمیة عمى أف اليدؼ البحث العممي كا 
الرئیسي لمتربیة العممیة ىك تنمیة قدرة المتعممیف عمى التفكیر كتنمیة حب 
االستطبلع كقدرتيـ عمى طرح التساؤالت حكؿ العمـ المحیط كیكتسب المتعمـ 
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أفكاره مف خبلؿ الخبرات المباشرة مع البیئة كىذا بدكره یساعد عمى الفيـ 
  الجید.
 -، عٌرفو كيٌؿ مف: Reading comprehensionلقرائّي الفيـ ا

(Snow, Catherin, 2002)  العممیة التي یستطیع القارئ مف خبلليا
استخبلص المعنى كبناءهً مف خبلؿ تفاعمو مع الصفحة المكتكبة كیتضمف 

 ,Snow, Catherineثبلثة عناصر ىي القارئ كالنص القرائي كالسیاؽ. )
2002 :11) 
قدرة القارئ عمى تعرؼ الكممات كالتراكیب المقركءة بنحك  (ََِٗ)عطیة، 

سریع كقراءتيا قراءة متكاصمة غیر متقطعة مع القدرة عمى اكتشاؼ المعاني 
 (.ٕٗ: ََِٗالكامنة في فقرات النص المقركء. )عطیة، 

(: "ىك قدرة الفرد عمى إدراؾ المعاني كترجمة َُُِ)الحمكرم كآمنة , 
الى اخرل في ضكء ما لدیو مف معرفة " )الحمكرم كآمنة , االفكار مف صكرة 

َُُِ :ِِٓ.) 
كتعرفو الباحثتاف اجرائیان: " عممیة عقمیة معرفیة تقكـ بيا طالبات الصؼ االكؿ 
المتكسط عند قراءتيف النصكص تتضمف تمؾ االفكار كتنظیميا كترجمتيا مف 

شكبلت كیقاس بالدرجة صكرة ألخرل كتقكیميا كتحمیميا كاقتراح حمكؿ جدیدة لمم
 التي یحصؿ عمیيا الطالب عمى اختبار الفيـ القرائي.

 The Performance is the Expressionاألداء التعبيرّم 
عممیة نقؿ المعمكمات كالمشاعر المعرفة كالتجارب اما شفكیان  (ََِّ)الحیمة، 

اك باستعماؿ الرمكز كالكممات بقصد االقناع اك التأثیر في السمكؾ". )الحیمة، 
ََِّ :َٕ) 

عند التعبیر عف المكضكع  اإلنجاز المغكم الكتابي كتعرفو الباحثتاف اجرائیان:
مف افكار كمشاعر بالطرائؽ المختار في دركس التعبیر یعبر عما في النفس 
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المغكیة كخاصة بالمحادثة اك الكتابة، فمف طریؽ التعبیر یمكف الكشؼ عف 
 شخصیة المتحدث كالكاتب كعف مكاىبو.

 يػؿ الثانػالفص
 إطار نظرم كدراسات سابقة

 Appleton Structural) أكالن: أنمكذج ابمتكف التحميمي البنائي
Analytical Model) 

الذم أعده " كیف أنمكذج ابمتكف التحمیمي البنائي احد النماذج البنائیة  یعد
لیركز عمى دكر المعمـ كالمتعمـ ، (ُٕٗٗ)عاـ [Ken Appletone]أبمتكف " 

خبلؿ عممیتي التعمیـ كالتعمـ البنائي یقـك بتنظیـ عممیة التعمـ بحیث یسمح 
مكاقؼ تعمیمیة یعدىا لممتعمـ في تككیف بنیتو المعرفیة بنفسو كذلؾ مف خبلؿ 

المعمـ تثیر التفكیر لدیو كتستدعي ما لدیو مف معرفة سابقة في المكضكع 
المقرر مف خبلؿ اعداد نشاط تعمیمي مقصكد لممكاءمة بیف المعرفة السابقة 
كالمعرفة الجدیدة بما یحقؽ اعادة تشكیؿ البنیة المعرفیة لممتعمـ كتصبح ذات 

لـ أربعة تعكس المعالـ الرئیسیة ألم أنمكذج معنى، كیتسـ ىذا االنمكذج بمعا
 بنائي كىي:

  (Existing Ideas)فرز األفكار التي بحكزة المتعمـ  •
 (Processing Information)معالجة المعمكمات  •
  (Seeking Information)البحث عف المعمكمات  •
  (The Social Context)السیاؽ المجتمعي  •
(ََُِ:ٓٓ ،Sandra & Appleton& Hanuscin ،زیتكف كزیتكف( )

َُِ:ََِٔ) 
 Appleton ألنمكذج أبمتكف )التحمیؿ البنائي(یعتمد بناء التراكیب النظریة 

Model  مصادر بنائیة تتمثؿ في:عمى ثبلث 
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نظریة بیاجیة في عمـ النفس النمائى: فقد أسيـ فكر بیاجیة حكؿ المكاءمة  -ٔ
 كعدـ االتزاف في ارساء معالـ ذلؾ النمكذج.

أعماؿ كيبلن مف كبلكستكف كىكارد في عمـ النفس المعرفي: فقد قدـ عمـ  -ٕ
النفس المعرفي حكؿ المنظكمة المعرفیة كیؼ یحدث التكیؼ بیف الخبرات 

 السابقة كالبلحقة داخؿ تمؾ المنظكمة كصكال لحالة االتزاف المعرفي.                 
بلحقة( كبخاصة الخبرات اكلككف في كیفیة تفسیر تمؾ الخبرات )السابقة كال -ٖ

 المدرسیة داخؿ السیاؽ المجتمعي. 
كقد حاكؿ ابمتكف مف خبلؿ ذلؾ النمكذج اف یبرز العكامؿ المتداخمة 
السابقة كیحددىا كاف یكجد السقاالت المعرفیة بیف التنظیر كالممارسة 
كخاصة بیف المتعممیف كالمعممیف كبیف المتعممیف كبعضيـ البعض بما 

 كذج فعاال في تنفیذ التدریس البنائي. یجعؿ ذلؾ النم
 (ٓ: َُِِ)األىدؿ,  (ِّٓ-َِٓ: َُِٔ)رزكقي كاخركف،

 :)التحميؿ البنائي( Appletonمراحؿ انمكذج 
، (Applteton,1996)مف خبلؿ إتباع نمكذج التحمیؿ البنائي عند أبمتكف 

كبخاصة كالذم حاكؿ فیو أف یبرز العبلقات المعرفیة بیف التنظیر كالممارسة 
بیف المتعممیف كالمعممیف كبیف المتعممیف كأنفسيـ، حیث یتسـ ىذا النمكذج 

 بمعالـ أربعة كىي:
 فرز األفكار التي بحكزة المتعمـ: (ٔ)

كیمثؿ نقطة البدء في الفكر البنائي، حیث یتـ الكشؼ عف خبرات المتعمـ 
ة السابقة كمشاعره، كذلؾ مف خبلؿ خرائط المفاىیـ أك التعبیرات المفظی

لممتعمـ، ثـ تنظیـ تمؾ الخبرات في صكرة أفكار كمفاىیـ أك منظكمات 
معرفیة تستخدـ في تفسیر أم حدث یقدـ لذلؾ المتعمـ. كىي تعطي فكرة 
شاممة عف رؤیة ذلؾ المتعمـ لمعالـ مف حكلو ككیفیة تفسیره ألحداثو 
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كسمككو معيا. كبذلؾ ینشط ذاكرة المتعمـ لبحث عف أفضؿ فكرة مبلئمة 
 فسیر الخبرة أك المكقؼ الجدید.لت

 معالجة المعمكمات: (ٕ)
یحاكؿ المتعمـ مف خبلؿ ما بذاكرتو عف الحدث، كمف خبلؿ تحمیمو 
لممظاىر التي یبلحظيا حكؿ الحدث؛ أف یحدد أفضؿ تفسیر مبلئـ یمكف 
أف یستخدمو في بناء معنى حكؿ المعمكمات الجدیدة. كیمكف أف تأخذ 
معالجة المعمكمات عدة صكر مثؿ: التركیز عمى المظاىر المحسكسة 

، أك المقارنة، أك ربط المعمكمات بصكر مختمفة، أك لمحدث أك المكقؼ
استخداـ تشبیيات جدیدة، القیاـ بتجارب.... كنحكه، كبمجرد أف تتـ 
معالجة الفرد لممعمكمات یككف ىناؾ احتماالت ثبلثة: أما أف یتككف شكؿ 
جدید لممعمكمات یتطابؽ تمامنا مع الفكرة المكجكدة لدل المتعمـ ميحدثة 

لدیو، أك أف یحدث تطابؽ جزئي، كأخیرنا قد یحدث  حالة مف الرضا
تعارض معرفي كفي ىذه الحالة فإف بعض المتعممیف مف ذكم العقكؿ 
المتفتحة سكؼ یسعكف لمبحث عف تفاصیؿ أكثر حتى یصمكا إلى قبكالن 

 لمفكرة.  
 التنقیب )البحث( عف المعمكمات: (ٖ)

مف عركض  كیتـ ذلؾ مف خبلؿ مصادر متعددة منيا ما یقدمو المعمـ
عممیة، أك مف خبلؿ ما كرد في كتب أخرل أك الكسائؿ السمعیة كالبصریة 
المتاحة، أك مف خبلؿ أفكار المعمـ، أك مف الخبراء في المكضكع، أك 

 أفكار الزمبلء، أك مف دركس أخرل. 
أم اف بعض المتعممیف ال یقدركف عمى تقدیـ اإلجابات بصكرة كاممة، اذ 

مف المعمـ، كلكف قد تؤدم تممیحات المعمـ ليـ  یككنكف تحت سیطرة تامة
الى تقدیـ قطع أك أجزاء مف المعمكمات كما یمكف بتشجیع المعمـ ليـ أف 
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یعبركا شط األماف كیتكصمكا االجابة، إذ تمثؿ تمؾ المساعدات التي یقدميا 
 (.Vygotskyك Brunerالمعمـ "سقالة" كما عبر عف ذلؾ )

 كیتـ ذلؾ بكسائؿ عدیدة:
 خبلؿ عركض المعمـ العممیةمف  -أ 
 مف خبلؿ المكاد التعمیمیة مباشرة  -ب 
 مف خبلؿ افكار المعمـ          -ج 
 مف خبلؿ افكار الرفقاء -د 

 كتستخدـ ىذه الطرؽ مف منطمؽ السیاؽ االجتماعي لمتدریس كالتعمـ.
 السیاؽ المجتمعي: (ٗ)

كتمثؿ " السقاالت" بیف المعمـ كالمتعمـ السیاؽ المجتمعي لمدركس، كتتخذ 
أشكاالن عدة منيا تممیحات المعمـ المفظیة أك غیر المفظیة أك استخداـ 
 االفكار المماثمة في الذاكرة، أك عبر مبلحظة مظاىر المكقؼ.

(Appleton, 1997: 307) ،رزكقي كاخركف(َُِٔ :ِْٓ-ِٓٔ) 
 (ُِٓ: َُِِ)حمزة كعبدالكریـ, 

 :)التحميؿ البنائي( Appletonأىمية انمكذج 
یحفػٌػز المتعممیف Appleton Model أبمتكف )التحمیؿ البنائي(أٌف أنمكذج  .ٔ

عمى االندماج كالعمؿ بمتعة كشكؽ كنمػٌػى لدیيـ حالة التآلؼ كالتعاكف مما 
یؤدم الى زیادة في التفكیر بأنماطو المختمفة كاإلجابة عف األسئمة 
و المطركحة بصكرة   جماعیة كقیاـ كؿ متعمـ بالدكر المناط بو مما یتیح ل

الجرأة كالشجاعة كالثقة بالنفس في إبداء الرأم   كاحتراـ   آراء اآلخریف 
 كأبعادىـ عف الممػؿ كالضجر.

  المتعممیفیشجع  Appleton Mode أنمكذج أبمتكف )التحمیؿ البنائي(أف  .ٕ
لفرز أفكارىـ ثـ البحث عف المعمكمات  بالقیاـ  ببعض  األنشطة  في  
مجامیع  تعاكنیة  إلنجاز  النشاط  الذم  یتطمب  إیجاد  حمكؿ  لممشكمة  
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المعركضة،  كتقدیـ  تفسیر  ناقد  ليا  كمزاكلة  عممیات  تفكیریة  ناقدة 
كیفكر   مختمفة  الف  ىذه  األنشطة  تسمح  لممتعمـ  بأف  یشارؾ 

كیتفاعؿ  مع  المشاكؿ المطركحة ،  كأف  یبتكر  اسالیب مناسبة  كیطرح  
یقدـ العمـ كطریقة  فركضا ن  كأفكارا ن  كنتائج  جدیدة  أم إف أنمكذج أبمتكف

بحث كتفكیر، كما یيعد تطبیقان جیدان في إف التعمـ عممیة نشطة یقكـ المتعمـ 
لمعرفة بنفسو، ما تكصؿ الیو بيا بنفسو، فيك یجرب كیبحث كینقب عف ا

 زمبلؤه مف نتائج.  
نكع في أسالیب  Appleton Model أنمكذج أبمتكف )التحمیؿ البنائي(إف  .ٖ

المعالجة المعرفیة لممعمكمات، اذ یصبح المتعمـ قادرا عمى معرفة 
االفتراضات كالتفسیر كتقكیـ المناقشات أك الحجج كاالستنباط كاالستنتاج 

في معالجة المسائؿ كالقضایا  المتعمـ ات، أم بالتزاـفي معالجة المكضكع
المتعددة، یبذؿ جيدان في البحث عف المعمكمات ذات الصمة بالمكضكع 
المطركح لمبحث، كیتبع المنطؽ في اختیار المعاییر كیبدم تركیزان عالیان في 
عممیة معالجة المعمكمات، اذ یككف مثابران في عممیة البحث عف نتائج 

 تسمح بو ظركؼ البحث. دقیقة بما
تؤدم  Appleton Model أنمكذج أبمتكف )التحمیؿ البنائي( أىداؼ إف .ٗ

كیتیح الفرصة  كالتنظیـ، كالكضكح بالثبات تتصؼ معرفیة بنیة الى تككیف
 في المكجكدة لممعمكمات عشكائیة كلیست ركابط حقیقیة لممتعممیف إلیجاد

تفكیر في التفسیر ك مف خبلؿ ممارسات ميارات ال  المعرفیة بنیتيـ
 العمـك تحكیؿ مادة في یسيـ مما االستنباط كتقكیـ الحجج ك المناقشات؛

 استدعائيا بسرعة عمى تساعد ككاضحة دقیقة معاني تتضمف مادة إلى
في بناء  بيا كىذه النتیجة تتفؽ مع رام بعض المربیف االحتفاظ مدة كتطیؿ

المعرفة مف خبلؿ الخبرات السابقة فالتفكیر النشط ك الناقد أثناء عممیة 
التعمـ یحسف مف تنظیـ بیئة الفرد المعرفیة، كاف المعرفة كاالفكار المكجكدة 
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في البیئة المعرفیة ال یمكف انتقاليا مف المعمـ الى المتعمـ بنفس معناىا بؿ 
                        تثیر معاني مختمفة لدل كؿ متعمـ.    

 Appleton ًإٌف تعمـ المتعممیف عمى كفؽ أنمكذج أبمتكف )التحمیؿ البنائي( .٘
Model كتفاعميـ في  یساعدىـ عمى تنظیـ أفكارىـ بحسب قدراتيـ العقمیة

 .المكاقؼ التعمیمیة
)فرز  Appleton Model اف خطكات أنمكذج أبمتكف )التحمیؿ البنائي( .ٙ

المتعمـ، معالجة المعمكمات، التنقیب عف المعمكمات،  االفكار التي بحكزة
السیاؽ المجتمعي( یعطي فرصة أكبر لمتفاعؿ البنػٌاء بیف المعمـ كالمتعممیف 
كأیضان بیف المتعممیف أنفسيـ الذم یؤدم بدكره إلى زیادة تحصیميـ، كیتـ 
ذلؾ مف خبلؿ األنشطة كحمكؿ األسئمة كالمناقشات في مادة العمكـ. 

(ََُِ:ٓٓ ،Sandra & Appleton& Hanuscin)  
 :التعممي االستقصائي ((Richard Suchman أنمكذج سكماف ثانيان:

التعممي االستقصائي  ((Richard Suchman أنمكذج سكمافیمكف كصؼ 
كیتضمف تيیئة مكاقؼ  سكمافبأنو أنمكذج تدریسي معرفي الذم قاـ بتطكیره 

تعممیة تساعد المتعممیف في ممارسة عممیة التحقؽ كاكتشاؼ الظكاىر -تعمیمیة
المعركفة في حیاتيـ بطریقة استقصائیة، كذلؾ مجمكعة مف الشركط كضعيا 

( كتتضمف اختیار مكقؼ مشكؿ یتساءؿ (Richard Suchman سكماف
عمیيا المعمـ بنعـ اك ال  المتعممیف حكلو كیجب اف تككف األسئمة مغمقة یجیب

ثـ جمع المعمكمات حكلو ثـ یقـك المتعممیف بعممیة التجریب كاختیار المعمكمات 
 كتفسیرىا كمف ثـ یعممكف النتائج التي كصمكا الیيا. 

( الى تطكیر التعمیـ كميارات عممیات Richard Suchmanیسعى أنمكذج )
صریحة لممنياج، كاألىداؼ  التعمـ كاستراتیجیات االبداع االستقصائي كأىداؼ

التعمیمیة الضمنیة طریقتو المعتمدة عمى االستقصاء كىي االستقبلؿ في التعمـ، 
( Richard Suchmanكفيـ طبیعة المعرفة التجریبیة كذكر اف " اف نمكذج )
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التدریسي یشجع ميارات التفكیر العمیا بما في ذلؾ ميارات عممیات العمـ مثؿ 
  ت كالتفسیرات.صیاغة كاختبار الفرضیا

في انمكذجو أربع ركائز یعتبرىا اإلطار ( Richard Suchman)لقد تبنى 
 الممیزة النمكذجو كىي:

 اف المتعممیف یتساءلكف طبیعیان عندما یتفاجؤكف بسؤاؿ محیر. .ٔ
 انيـ یستطیعكف اف یككنكا كاعیف كیتعممكف تحمیؿ استراتیجیاتيـ الفكریة .ٕ
تعمیميا مباشرة كاضافتيا الى االستراتیجیات اف االستراتیجیات الجدیدة یمكف  .ٖ

 المكجكدة اصبلي.
اف التساؤؿ التعاكني یغني التفكیر كیساعد المتعممیف عمى تعمـ طبیعة  .ٗ

 المعرفة التجریبیة كالمنطقیة كاحتراـ التفسیرات البدیمة كاالضافیة.
(  بناء المتعمـ مف حیث ثقتو كشعكره  Richard Suchmanكیؤكد نمكذج )

نجاز كاحترامو لذاتو كزیادة مستكل طمكحو كتطكیر مكاىبو العممیة كیضع باإل
المتعمـ في مكقؼ المكتشؼ ال المنفذ، المكتشؼ لمحقیقة العممیة كلممفيـك 
العممي، المكتشؼ لنتیجة ما یعممو كما یجریو كعمیو اف یخطط بنفسو فیجمع 

بیف الدراستیف  البیانات المطمكبة كیصمـ التجارب البلزمة كبذلؾ فيك یجمع
(  نتیجة  Richard Suchmanالنظریة كالعممیة كقد جاء االىتماـ بنمكذج )

ابحاث عمـ النفس الحدیث كىذه االبحاث اثبتت اف التعمـ عف طریؽ نمكذج 
)رزكقي  سكماف یؤدم الى نتائج افضؿ مف التعمـ عف طریؽ التمقیف.

 (ّّٖ-ّّٕ: َُِٔكاخركف،
 :التعممي االستقصائي Suchmanافتراضات انمكذج 

( االستقصائي ىك انمكذج تدریسي سعى فیو Suchman) سكمافاف انمكذج 
الى تغییر نمطیة التدریس، بحیث أصبح المتعممیف باستخداـ ىذا  سكماف

 االنمكذج المستيدؼ یفكركف كعمماء صغار.
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 Richard أنمكذج سكمافاف االفتراضات األساسیة التي یقـك عمیيا 
Suchman)) كغیرة مف انماط التعمـ االخرل التي  لتعممي االستقصائيا

 تتناكؿ طبیعة الفرد كمتعمـ منيا
( بإمكانیة تعمـ المتعممیف بأنفسيـ: (Richard Suchman سكماف یؤمف  -ٔ

مفيكـ التعمـ الذاتي، بحیث یمكف إعداد كتطكیر متعممیف  سكمافیتبنى 
مستقمیف بما لدیيـ مف معارؼ كخبرات كأسالیب، لمكصكؿ الى المعرفة 

 كالمعمكمات كالخبرات.
تدریب المتعممیف عمى االستقبلؿ المعرفي االستقصائي: كذلؾ مف خبلؿ  -ٕ

سیر القضایا تدریبيـ عمى السیر كفؽ الطریقة االستقصائیة كالتساؤلیة، كتف
 المألكفة تفسیران عممیان.

( اف المتعممیف بطبیعتيـ تكاقكف الى (Richard Suchman سكماف یرل -ٖ
التطكر مدفكعكف في معظـ نشاطاتيـ بحبيـ لبلستطبلع كرغبتيـ في 
 االكتشاؼ أم اف المتعمـ بطبیعتو محب لبلستطبلع راغبان في االكتشاؼ.

نما ىي مؤقتة كعرضة الى التطكر المعرفة بجمیع أنكاعيا لیست ثابتة،  -ٗ كا 
كالتغییر كالتعدیؿ: اف مثؿ ىذا االتجاه مف المعرفة یجب نقمو الى 
المتعممیف لحثيـ عمى التفكیر المستمر فیما یحیط بيـ مف ظكاىر، كعدـ 
التسمیـ عمى نحك أعمى بما ىك قائـ مف مبادئ كنظریات كتفسیرات 

ال تمبث اف تزكؿ كتحؿ محميا  فالعمماء یكلدكف مبادئ كنظریات كتفسیرات
مبادئ كنظریات أخرل جدیدة، إذ لیس ىناؾ إجابات نيائیة اك حاسمة في 

 میداف العمـ.
( مثمو مثؿ بركنر كتابا كاكزبؿ، (Richard Suchman سكماف یعتقد -٘

 بإمكانیة تطكیر حب االستطبلع كالتساؤؿ لدل المتعممیف بطریقة مباشرة. 
( عمى كصؼ (Richard Suchman سكمافال تقتصر افتراضات  -ٙ

 الجانب المعرفي، اك الدافعي لممتعمـ، بؿ تناكؿ الجانب العاطفي أیضا. 
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اف التسامح حیاؿ بعض الغمكض بالنسبة لمظكاىر الطبیعیة، ینطبؽ أیضا 
 عمى التسامح حیاؿ الظكاىر االجتماعیة كعممیات التفاعؿ االجتماعي.

( )عفانة ّْٓ-ّْْ: َُِٔ( )رزكقي كاخركف،ِْٖ: ََِْ)إبراىیـ، 
 (                 ُٗٗ: ََِٖكالجیش،

 :التعممي االستقصائي Suchmanاىداؼ انمكذج 
الى  االستقصائي( مف خبلؿ نمكذجو (Richard Suchman سكمافىدؼ 

تدریب المتعممیف عمى ممارسة دكر العمماء في التفكیر فیما یكاجيكنو مف 
مكاقؼ كاحداث، كتكظیؼ طاقاتيـ في البحث كاالستقصاء كالتساؤؿ في 

 Richard أنمكذج سكماف التعممیة بشكؿ فاعؿ، كقد جاء-العممیة التعمیمیة
Suchman)) لتحقیؽ األىداؼ التالیة:   التعممي االستقصائي 

 التعممي االستقصائي ((Richard Suchman عد أنمكذج سكمافی -ٔ
اسمكبان لمبحث كالكصكؿ الى الحقیقة في أم نكع مف أنكاع المعرفة 
االنسانیة. كیعمؿ عمى تكجیو المتعممیف الى اف یتعممكا بأنفسيـ كبإرشاد 

 المدرس كتكجیيو كمساعدتو. 
ـ في االستطبلع، التساؤالت كالبحث عف أجكبة نابعة مف رغبتي استثارة -ٕ

لذلؾ اىتـ سكماف بمساعدة المتعممیف عمى ممارسة عممیة التساؤؿ 
التمقائي اك المستقؿ، كلكف بطریقة منيجیة منظمة، انو یرید مف 
المتعممیف اف یتساءلكا عف السبب في حدكث الحكادث عمى النحك الذم 
ف تحدث فیو، كأف یحصمكا عمى معمكمات كیعالجكىا بطریقة منطقیة، كأ

یطكركا استراتیجیات عقمیة عامة یمكنيـ استخداميا في تفسیر الظكاىر 
 (Joyce , 1972: 137كضبطيا كالتنبؤ بيا. )

یعزز استراتیجیات البحث العممي االساسیة لدل المتعممیف مثؿ  -ٖ
المبلحظة كجمع المعمكمات كتنظیميا، كتحدید المتغیرات كضبطيا 

 الدالئؿ، ككضع النظریات.كصیاغة الفرضیات كاختبارىا كاستنتاج 
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زیادة استغبلؿ المتعمـ بما لدیو مف معارؼ كخبرات كاسالیب لمكصكؿ  -ٗ
 الى المعرفة المعمكمات كالخبرات التي یحتاجيا. 

تنمیة القدرة عمى حؿ المشكبلت، الف المتعممیف یبدؤكف بتجریب جمیع  -٘
 المسارات الممكنة لمكصكؿ لمحؿ كیبدأكف بطرح اسئمة )نعـ( اك )ال(

 لمكصكؿ الى حؿ یفسر المشكمة.
 تنمیة الفضكؿ العممي مف خبلؿ االحداث المتناقضة.  -ٙ
اف لمحدث المثیر اك المتناقض دكران في إثارة الدافعیة، كتزید المتعة  -ٚ

 كالتشكیؽ، حیث یشعر العقؿ بالحیرة، كیبحث عما یشبع فضكلو.
كالذكاء تنمیة الذكاءات المتعددة حیث یتـ تنمیة: الذكاء الطبیعي،  -ٛ

المغكم، كالذكاء االبداعي كالذكاء الحركي، كالذكاء البصرم، كالذكاء 
 الریاضي كالمنطقي.

تغیر النظرة الى المتعمـ كتحدید الظركؼ المناسبة الميمة في زیادة  -ٜ
 استقبللو.

 تفعیؿ دكر المتعمـ في تفاعمو مع الخبرات التي یكاجييا.  -ٓٔ
 بلع كاالستقصاء كالتساؤؿ.استغبلؿ طاقات المتعمـ في الفيـ كاالستط -ٔٔ
 فيـ عممیات التفكیر التي یجریيا المتعمـ ككعیيا كتحمیميا كتطكیرىا. -ٕٔ
مساعدة المتعمـ عمى تكظیؼ االستراتیجیات التعمیمیة كالتفكیریة في  -ٖٔ

 مكاقؼ تعمیمیة كحیاتیو مختمفة.
یعزز االتجاىات كالقیـ الضركریة لتطكیر التفكیر العممي مف خبلؿ تأكید  -ٗٔ

الذاتي لممتعمـ كالمثابرة كتقبؿ الغمكض كالتفكیر المنطقي كقابمیة  النشاط
)عیاش  (َِْ: ُٖٗٗ)قطامي، كقطامي،  المعرفة لمتغییر كالتعدیؿ.

 (                  ّْٕ-ّْٓ: َُِٔ)رزكقي كاخركف، (ٕٖ: ََِٕكالصافي ،
 :التعممي االستقصائي Suchmanأىمية انمكذج 

 سكماف باآلتي:یمكف ایجاز اىمیة نمكذج 
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التعممي  ((Richard Suchman أنمكذج سكمافالتدریس كفؽ  .ٔ
یفكر تفكیران ابداعیان مستندان الى قكاعد التفكیر، االستقصائي یجعؿ المتعمـ 

كما اف تعمیـ المكاد الدراسیة المختمفة بيذا االنمكذج تتیح لممتعمـ الكقكؼ 
بأسئمة غامضة حكؿ ظاىرة الى طبیعة العمـ الحدیث، فطریقة التدریس تبدأ 

كمشكمة ما، ثـ یقـك بصیاغة المشكمة كالفرضیات بحیث یبدأ بالبحث 
كالتنقیب عف المعمكمات كتركیبيا بكجكد اليدؼ كالرغبة كحب االستطبلع 
كیتكلد لدل المتعمـ الذم یكتشؼ في مرحمة معینة الدافعیة كالرغبة في 

 االستقصاء بالمرحمة البلحقة
 التعممي االستقصائي ((Richard Suchman افأنمكذج سكمیتیح  .ٕ

لممتعممیف الفرصة اماميـ لممارسة العممیات العقمیة كميارات عممیات 
التقصي كاالكتشاؼ بأنفسيـ ككذلؾ بناء ثقة المتعمـ بنفسو كشعكرة 
باإلنجاز كاحترامو لذاتو كزیادة مستكل الطمكح كتطكیر اتجاىاتو كمكاىبو 

 اإلبداعیة.
التعممي  ((Richard Suchman أنمكذج سكمافالتدریس كفؽ  .ٖ

ینقؿ الدافع لمتعمـ مف ككنو خارجیان لیصبح داخمیان مف خبلؿ  االستقصائي
النشاطات التي یقكـ بيا المتعمـ كمف ثـ تساعده في االنتقاؿ مف التدریس 
القائـ عمى الشرح كالعرض الى التدریس القائـ عمى المشاركة االیجابیة في 

 شكبلت.مكاقؼ حؿ الم
یسيـ في زیادة مستكیات النجاح كالتمیز لدل المتعمـ، كتتیح لو مجاال كي  .ٗ

یتمثؿ المعمكمة كیتمكف منيا، كبالتالي جعميا جزاء مف نظامو المعرفي، 
الحقائؽ، المفاىیـ، المبادئ، القكانیف،  (كذلؾ ألنو یكتسب المعرفة العممیة

 ) .بنفسو النظریات
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المتعمـ، كبالتالي قدرتو عمى انجاز الميمات تنمي مفيكـ الذات لدل  .٘
المككمة إلیو، كذلؾ مف خبلؿ اعتماده عمى نفسو في انجاز ما یكمؼ بو 

 .مياـ تعمیمیة تعممیو
ینمي ثقة الطالب بنفسو كاعتماده عمى ذاتو كالشعكر باإلنجاز كزیادة  .ٙ

 مستكل طمكحو كتطكیر مكاىبو.
لعممیة كالبحث في المعمكمات یتدرب المتعممكف عمى البحث عف المراجع ا .ٚ

 كجمعيا بالشكؿ الذم یجعميـ یكسبكف قاعدة كاسعة مف المعمكمات.
 تقكم شخصیة المتعممیف كتنمي قدراتيـ عمى التعامؿ مع االخریف. .ٛ
تصبح لدل المتعممیف القدرة عمى تكقع االحداث كالتأمؿ كصیاغة  .ٜ

 الفركض.
المقاببلت كالمناقشات تنمیة الجرأة كالشجاعة عند المتعممیف في اثناء  .ٓٔ

 كجمع المعمكمات.
صدار االحكاـ كتبریرىا مستندان  .ٔٔ تدریب المتعممیف عمى اتخاذ القرارات كا 

( ّٔٓ-ّْٓ: َُِٔ)رزكقي كاخركف، الى المعمكمات الصحیحة.
 (ٖٓ: ُِٗٗ)الفنیش، ( ُِٕ: ََِِ)البكرم كالكسكاني ,

 :التعممي االستقصائي Suchmanمراحؿ انمكذج 
 ((Richard Suchman أنمكذج سكمافاتفؽ العدید مف التربكییف عمى اف 

 یتككف مف المراحؿ االتیة  التعممي االستقصائي
المرحمة االكلى: )مرحمة عرض المشكمة اك الحدث كمكاجيتو(: كتتضمف 

 المرحمة االجراءات االتیة:
  عرض المشكمة مف قبؿ المعمـ 
  تكضیح استراتیجیة التدریب عمى التساؤؿ الستعماليا 
  )تكضیح نمط االسئمة المستخدمة )اسئمة نعـ اك ال 
  مبلءمة المشكمة لمخصائص التطكیریة لممتعممیف 
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  اعداد مشكبلت تستدعي التقصي كالتساؤؿ 
  البدء بمشكبلت بسیطة في االنتقاؿ الى مشكبلت أكثر تعقیدا 
 تعارض مع منطؽ لضماف استمراریة عممیة اختبار احداث اك قضایا ت

 التساؤؿ 
  تجنب معالجة المكاضیع المألكفة اك التقمیدیة 
  تيیئة الجك المناسب لطرح عدد كبیر مف االسئمة 
  زیادة قدرة المتعممیف عمى طرح االسئمة 

 المرحمة الثانیة: )مرحمة جمع البیانات كالمعمكمات(: كتتضمف ما یأتي:
عمى الحصكؿ عمى المعمكمات حكؿ الحدث اك یتدرب المتعممیف  -أ 

المكقؼ، عف طریؽ طرح االسئمة عمى المعمـ الذم بدكره یجیب 
 )بنعـ( اك )ال(.

ینبغي عمى المعمـ اف یستثیر قدرة المتعممیف لئلسياـ بعدد كبیر مف  -ب 
االسئمة المتعددة كالمتنكعة كالمختمفة االتجاه كالمكجية نحك تكفیر قدر 

 المعمكمات.كاؼ مف الخبرات ك 
 یتدرب المتعممیف عمى استعماؿ استراتیجیات ذىنیة مناسبة. -ج 
یساعد المعمـ المتعممیف عمى التكصؿ الى معمكمات عف طریؽ  -د 

 التجریب كاالختبار.
یراعي المعمـ استمراریة المتعممیف في التجریب كجمع المعمكمات كعدـ  -ق 

عمى ما  كقكفيـ عف المحاكلة یتدرب المتعممیف عمى التجریب اعتمادا
 طكركا مف فرضیة محددة قدر االمكاف. 

 المرحمة الثالثة: )مرحمة التجریب كاالختبار(: تضمف ما یأتي 
 االسئمة التي یطرحيا المتعممیف تشكؿ الفرضیات االكلیة  .ٔ
 تصاغ ىذه الفرضیات عمى صكرة اسئمة كتحتمؿ الصكاب كالخطأ  .ٕ
 اكتشاؼ المعارؼ الجدیدة  .ٖ
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 التغییرات لبلكتشافات الجدیدة  معرفة ما یمكف بعد احداث .ٗ
 مساعدة المتعممیف عمى تطكیر فرضیاتيـ  .٘
ممارسة عممیات الضبط كالتحكـ بعناصر المكقؼ الختبار الفرضیة  .ٙ

 كتجریبيا.
 مساعدة المتعممیف عمى االنضباط كعدـ القفز الى النتائج بسرعة  .ٚ
 زیادة الفرص اماـ المتعممیف لبلختبار كالتحقؽ.  .ٛ

 ة: )مرحمة التفسیر(: كتتضمف ما یأتي: المرحمة الرابع
یكاجو المتعممیف صعكبة في ردـ الفجكة الذىنیة بیف المعمكمات التي قامكا  -ٔ

 بجمعيا كتقدیـ تفسیر كاضح 
 یطمب مف المتعممیف تقدیـ تفسیرات عممیة ظاىرة مكضكع المناقشة  -ٕ
العبلقة یكاجو المتعممیف في ىذه المرحمة مشكمة تككیف افكار، مبنیة عمى  -ٖ

بیف االفكار اك الخبرات اك المعمكمات المتكافرة كالتفسیر الصحیح المترتب 
 عمى ذلؾ.

یحتاج المتعممیف الى مكاقؼ تدریبیة تساعدىـ عمى التمییز بیف العبلقات  -ٗ
اك خصائص السببیة )سبب كنتیجة( كاالرتباطیة )شيء یرتبط لكجكد 

 عبلقة مشتركة اك خصائص متشابية بینيما(. 
یحتاج المتعممیف لتكثیؼ النظریات التي یطكركنيا منيا كیشجعكف عمى  -٘

 ضميا لمكصكؿ الى نظریة كاحدة تفسر الحدث.
 كیختتـ ىذا النشاط التدریبي عمى االستقصاء بالمرحمة الخامسة. -ٙ

 المرحمة الخامسة: )عممیة االستقصاء(: كتتضمف ما یأتي 
 ـ لمظاىرة.تيدؼ ىذه المرحمة الى تعمیؽ االستقصاء كالفي 
  تدریب المتعممیف عمى اجراء عممیات مرتبطة باألسئمة التي تـ طرحيا

كالبیانات كالمعمكمات التي تـ التكصؿ الیيا، كاسمكب صیاغة الفرضیة 
 كبناء النظریة. 
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  ،تدریب المتعممیف عمى عممیة ذىنیة محددة مثؿ عممیة التمییز، الربط
صدار الحكـ عمى كفؽ معاییر   محددة.االستدالؿ كا 

  تدریب المتعممیف عمى صیاغة تعمیمات تتعمؽ بالخبرات التي مركا بيا
-ُِِ: ُٖٗٗ)قطامي كقطامي،  اثناء ممارسة االستقصاء الذىني.

 (                  ُّٔ-ّٗٓ: َُِٔ)رزكقي كاخركف،( ُِْ
 ثالثان: دراسات سابقة

 Appleton Structural)المحكر األكؿ: دراسات تناكلت أنمكذج ابمتكف 
Analytical Model) 

 :(Anyanechi 1996)دراسة أنیانیشي  - - أ
قاـ أنیانیشي بدراسة ىدفت الى استقصاء أثر استخداـ النمكذج البنائي في 
تدریس العمكـ لطبلب المدارس الثانكیة العمیا في نیجیریا، كتككنت عینة 

كم: ( مشاركان كمشاركة قسمكا الى مجمكعتیف بالتسإَالدراسة مف )
مجمكعة درست باستخداـ النمكذج البنائي، كمجمكعة ضابطة درست 
بالطریقة التقمیدیة كقد تـ استخداـ البیئة المحمیة كأسالیب مناىج البحث 
النكعي، كتـ تطبیؽ تحمیؿ المحتكل عمى مجمكعتي الدراسة. كقد تركز 
ة التقكیـ عمى أنشطة التفاعؿ الصفي كالعمؿ الصفي كأشارت نتائج الدراس

الى اف استخداـ نمكذج التعمـ البنائي أكجد بیئة ممارسة كتطبیؽ أفضؿ 
كأكسع، كما اكجد فيمان أفضؿ لدل طبلب المجمكعة التجریبیة، كما سعى 
استخداـ النمكذج البنائي في بناء المعرفة العممیة لدل طبلب المجمكعة 

رل التجریبیة، كأكصت الدراسة باستخداـ النمكذج البنائي كطریقة أخ
 (Anyanechi, 1996: 1273)لتدریس العمـك لطبلب المرحمة الثانكیة. 

 (:َُِِدراسة األىدؿ )    
ىدؼ البحث الى التعرؼ عمى فاعمیة أنمكذج أبمتكف في تنمیة التفكیر 
االبداعي كالتحصیؿ في مادة الجغرافیة لدل طالبات الصؼ الثاني الثانكم 
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المنيج التجریبي ذم التصمیـ  بمحافظة جدة كقد استخدمت الباحثة لذلؾ
شبو التجریبي , كأعدت اختباران في التفكیر االبداعي كاختباران تحصیمیان, كقد 

( طالبة كفي المجمكعة َّبمغ عدد الطالبات في المجمكعة التجریبیة )
( طالبة , كقد اسفرت نتائج البحث عف كجكد فركؽ ذات َّالضابطة )

الطالبات في اختبار التفكیر داللة احصائیة بیف متكسطي درجات 
االبداعي كاختبار التحصیؿ بیف المجمكعة التجریبیة ) التي طبؽ عمیيا 
أنمكذج أبمتكف( كالمجمكعة الضابطة ) التي درست بالطرقة االعتیادیة( 
في القیاس البعدم لصالح المجمكعة التجریبیة, كما اكضحت النتائج 

التفكیر االبداعي بدرجة مرتفعة فاعمیة استخداـ أنمكذج أبمتكف في تنمیة 
 (ُِ: َُِِكبدرجة متكسطة في تنمیة التحصیؿ . )األىدؿ , 

 ((Richard Suchmanسكماف المحكر الثاني: دراسات تناكلت أنمكذج 
 .التعممي االستقصائي

 (ُِٖٗدراسة غیابف ) - أ
ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى اثر طریقة االستقصاء )سكماف( في تحصیؿ  

( المرحمة Suchmanالعممیة بالطرائؽ العممیة عند طمبة ) المفاىیـ
( ُٔ)اإلعدادیة(، حیث اجریت الدراسة في االردف، تككنت عینة البحث مف )

( طالبة مف طمبة الصؼ السابع االساسي. ِِٖ( طالبان ك)َّْشعبة تضـ)
كقد كزعت عشكائیا عمى مجمكعتیف )المجمكعة التجریبیة( درست بأسمكب 

بینما )المجمكعة الضابطة( درست بالطریقة االعتیادیة بنفس  االستقصاء،
الكحدة التعمیمیة، استعمؿ الباحث في ىذه الدراسة اختبارا لممفاىیـ ا مككف مف 

 ( فقرة مف نكع االختیار مف متعدد، كقد اظيرت نتائج الدراسة ما یأتي:َٓ)
سط درجات . كجكد فرؽ بیف متكسط درجات طمبة المجمكعة التجریبیة، كمتك ُ

المجمكعة الضابطة في اختبار المفاىیـ البعدم االكؿ كالثاني، كلصالح طمبة 
 المجمكعة التجریبیة.
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. كجكد فرؽ بیف متكسط درجات طمبة المجمكعة التجریبیة، كمتكسط درجات ِ
طمبة المجمكعة الضابطة، في اختبار الطرائؽ العممیة البعدم االكؿ كالثاني 

 لصالح التجریبیة.
 یكجد فرؽ بیف كؿ مف طریقتي االستقصاء كاالعتیادیة تبعان لمبحث في . الّ

 اختبار المفاىیـ البعدم االكؿ كالثاني، كاختبار الطرائؽ العممیة البعدم الثاني.
. كجكد فرؽ بیف الطریقة االستقصائیة االعتیادیة في متغیر البحث في ْ

 د(                                            -: قُِٖٗاختبار الطرائؽ العممیة البعدم االكؿ. )غیابف، 
 (َُِِدراسة حبكب ) -ب

ىدؼ البحث الحالي الى التعرؼ عمى فاعمیة التدریس باستعماؿ انمكذج 
الجغرافیة لطالبات الصؼ الرابع االدبي، اقتصر  سكماف في اكتساب المفاىیـ

البحث الحالي عمى طالبات المدراس االعدادیة كالثانكیة النياریة لمبنات في 
( طالبة كفي ّٓمحافظة بابؿ، كاختارت الباحثة عینة عشكائیة مككنة مف )

مجمكعتیف احداىما المجمكعة التجریبیة التي درست باستعماؿ أنمكذج 
المجمكعة الضابطة باستعماؿ الطریؽ التقمیدیة في التدریس  سكماف، كدرست

 كمف النتائج التي تكصؿ الیيا البحث:
( بیف متكسط َ,َٓلیس ىناؾ فركؽ ذك داللة احصائیة عند مستكل ) -ُ - أ

درجات طالبات المجمكعة التجریبیة المكاتي یدرسف باستعماؿ انمكذج 
المكاتي یدرسف سكماف كمتكسط درجات طالبات المجمكعة الضابطة 

 بالطریقة التقمیدیة في مدارس الحضر.
( بیف متكسط َ,َٓلیس ىناؾ فركؽ ذك داللة احصائیة عند مستكل ) -ِ - ب

درجات طالبات المجمكعة التجریبیة المكاتي یدرسف باستعماؿ انمكذج 
سكماف كمتكسط درجات طالبات المجمكعة الضابطة المكاتي یدرسف 

 الریؼ. بالطریقة التقمیدیة في مدارس
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( بیف متكسط َ,َٓلیس ىناؾ فركؽ ذك داللة احصائیة عند مستكل ) -ّ - ت
درجات طالبات المجمكعة التجریبیة المكاتي یدرسف باستعماؿ انمكذج 
سكماف في مدراس الحضر كمتكسط درجات المجمكعة التجریبیة المكاتي 

-: جَُِِیدرسف باستعماؿ انمكذج سكماف في مدراس الریؼ. )حبكب، 
 د(

 فصؿ الثالثال
 إجػراءات البحػث

یتضمف ىذا الفصؿ اإلجراءات التي قامت بيا الباحثتاف مف حیث اعتماد 
عداد أدكاتو،  التصمیـ التجریبي كتحدید مجتمع البحث، كاختیار عینتو، كا 
كمستمزماتو، كتطبیؽ التجربة كاستخداـ الكسائؿ اإلحصائیة المناسبة كعمى 

 النحك االتي:
      Experimental Designأكالن: التصميـ التجريبي: 

یساعد التصمیـ التجریبي المبلئـ الباحثتاف في التكصؿ إلى نتائج یمكف     
األخذ بيا في اإلجابة عما تطرحو مشكمة البحث مف أسئمة كالتحقؽ مف 
فرضیات البحث، كبما أف البحث الحالي لو متغیراف مستقبلف )أنمكذج ابمتكف، 

( لذلؾ الفيـ القرائي، األداء التعبیرم( كمتغیریف تابعیف )سكماف كذجأنم
اعتمدت الباحثتاف التصمیـ التجریبي ذا الضبط الجزئي المككف مف مجكعتیف 

 متكافئة بما یتناسب مع متطمبات البحث الحالي.  
 

           
 (:ُككما مكضح في مخطط )

 اختبار بعدم المتغیر التابع المتغیر المستقؿ المجمكعة ت



  عدد الثامنـــــال  ... جملة علمية حمكمة فصلية  ات تنموية ...ـــاشراق

447 
 

                                                                                                                                       

  .أ 
التجریبیة 
 الفيـ القرائياختبار  الفيـ القرائي أنمكذج ابمتكف األكلى

 
 األداء التعبیرم اختبار

  .ب 
التجریبیة 
 األداء التعبیرم سكماف أنمكذج الثانیة

 
 مخطط یمثؿ التصمیـ التجریبي لمبحث

 Population &Sample of theثانيان: مجتمع البحث كعينتو: 
research         

تككف مجتمع البحث مف جمیع طمبة الصؼ الثالث المتكسط في ثانكیة الفرات 
لمبنیف، كقد اختارتيا الباحثتاف قصدیا التابعة الى المدیریة العامة لتربیة الكرخ 

(، كتـ اختیار طبلب الصؼ الثالث َُِٓ-َُِٔ/الثالثة لمعاـ الدراسي )
یف عمى ثبلث شعب ىي )أ، ب، ( طالبا" مكزعَُٖالمتكسط البالغ عددىـ )

( طالبا" لیمثمكا َٕج(، كتـ اختیار الشعب )أ، ب( عشكائیا، كالبالغ عددىـ )
( طالبان لكؿ مجمكعة مف مجمكعتي البحث كلـ ّٓمجمكعتي البحث، بكاقع )

یتـ استبعاد أم طالب مف المعالجات اإلحصائیة لعدـ كجكد طبلب راسبیف 
 ضمف عینة البحث.

 
 
 
 

 (:ِفي مخطط ) ككما مكضح
 عدد الطبلب الكمي اسـ المجمكعة عدد الطبلب الشعبة ت
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 التجریبیة األكلى ّٓ األكلى)أ( ُ

 التجریبیة الثانیة ّٓ الثانیة)ب( ِ َُٖ

 - ّٖ الثالثة)ج( ّ

 ثالثان: تكافؤ المجمكعتيف:
عمى الرغـ مف اف التكزیع العشكائي مف شأنو اف یحقؽ التكافؤ لمجمكعتیف، 
ارتأت الباحثتاف اف تتحقؽ مف بعض المتغیرات التي تؤثر في التجربة لذلؾ 

الذكاء،  قامت بتحدید متكسطات كؿ مف المتغیرات االتیة، العمر الزمني،
التحصیؿ السابؽ في مادة المغة العربیة، كاختبار اختبار الفيـ القرائي كاختبار 

كظيرت العینتیف  األداء التعبیرم، كمف ثـ حساب التبایف كقیمتو )ت(
 متكافئتیف في ىذه المتغیرات.

 أداتا البحث:
اليدؼ الرئیسي ليذه الدراسة ىك معرفة أثر تكظیؼ كؿ مف أنمكذجي ابمتكف 

(Appleton Structural Analytical Model كسكماف )Richard 
Suchman التعممي االستقصائي في تنمیة الفيـ القرائي كاألداء التعبیرم ))
الصؼ الثالث متكسط في مادة المغة العربیة، كىذا یتطمب كجكد لدل طبلب 

اختبار لقیاس الفيـ القرائي كاختبار األداء التعبیرم یتـ تطبیقو قبؿ كبعد 
االنتياء مف التجربة لمعرفة فیما إذا كانت ىناؾ فركؽ ذات داللة احصائیة في 

 لتجریبیة الثانیة.ىذاف المتغیراف بیف المجمكعة التجریبیة االكلى كالمجمكعة ا
 أكالن: اختبار الفيـ القرائي

مف متطمبات البحث بناء اختبار یعتمد لقیاس الفيـ القرائي لطبلب الثالث 
المتكسط، كبعد إطبلع الباحثتاف عمى عدد مف اختبارات الفيـ القرائي استعانت 

اف ( عمما اف الباحثتَُِْالباحثتاف باختبار الفيـ القرائي الذم أعدتو )نعمة،
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كلغرض اطمئناف الباحثتاف الى صبلحیة ىذا ( فقرة، َِاضافت عمیو )
عمدت الى  الفيـ القرائي لطبلب الصؼ الثالث المتكسط،االختبار في قیاس 

عرض المقیاس عمى لجنة مف الخبراء لمحكـ عمى مدل مبلئمة المقیاس 
 لمجتمع البحث. 

 صدؽ المقیاس: -أ 
المحكمیف المختصیف بطرائؽ التدریس تـ عرض القائمة عمى مجمكعة مف 
( محكمیف إلبداء آرائيـ في مناسبتيا ٕكعمـ النفس التربكم ككاف عددىـ )

لطبلب الصؼ الثالث المتكسط، كانتماء الميارة لمستكل الفيـ الذم صنفت 
فیو، كاعتمدت الباحثتاف مستكیات الفيـ القرائي كمياراتو التي حظیت باتفاؽ 

فأكثر كلحساب نسبة االتفاؽ بیف المحكمیف تـ تطبیؽ % َٖالمحكمیف بنسبة 
%( كیعد ذلؾ تحققان لثبات ٖٖ(  كبمغت نسبة االتفاؽ )cooperمعادلة ككبر)

( إف مستكل الثبات بداللة نسبة االتفاؽ إذا  cooperالقائمة إذ یرل )ككبر 
% فأكثر فيذا یدؿ عمى ارتفاع ثبات األداة،  كفي ضكء مبلحظاتيـ ٖٓبمغت 
(  َٔالتكصؿ إلى قائمة نيائیة لمستكیات الفيـ القرائي الرئیسة مككنة )تـ 

 ميارة. 
 التطبیؽ االستطبلعي لبلختبار:  -ب

بعد إعداد التعمیمات الخاصة باإلجابة عمى فقرات االختبار كتحدید الكقت 
المستغرؽ في اإلجابة عف جمیع فقرات االختبار ككضكح تعمیمات اإلجابة 

( طالبا مف غیر عینة َِختبار عمى عینة بمغ عددىا )المفصمة، طبؽ اال
البحث ىذا كلـ یبدم الطبلب أیة مبلحظات تستحؽ الذكر لمتعمیمات عف 
صیاغة ككضكح الفقرات االختباریة ككیفیة اإلجابة، ىذا كتـ حساب متكسط 

، أما عف تعمیمات ( دقیقةَٕالكقت اإلجمالي لئلجابة عف جمیع الفقرات فبمغ )
ختبار الفيـ القرائي، فقد تـ كضع أنمكذج لئلجابة عف كؿ سؤاؿ تصحیح ا

اعتمد عمیيا في تصحیح االختبار، إذ أعطیت درجة كاحدة لئلجابة الصحیحة 
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كدرجة صفر لئلجابة الخاطئة، كعكممت الفقرات المترككة أك التي ليا أكثر 
ددت مف إجابة معاممة اإلجابة الخاطئة، أم إف الدرجة الكمیة لمفقرات تح

 ( درجة.َٔ -بالمدل )صفر
  :الثانیة االستطبلعیة التجربة - ج

لغرض التحمیؿ اإلحصائي لفقرات االختبار كتحدید مستكل الصعكبة كقكة 
تمییز كؿ فقرة كفعالیة بدائميا كمعامؿ الثبات لبلختبار فقد طبؽ عمى عینة بمغ 

( طالب مف طبلب الصؼ الثالث المتكسط مف غیر عینة البحث ََُعددىا )
مادة كتحدید مكعد مف ثانكیة المصطفى لمبنیف بعد التأكد مف إتماميـ دراسة ال

إلجراء االختبار، حیث أشرؼ الباحث بنفسو عمى تطبیؽ االختبار بالتعاكف 
مع مدرسي المدرسة، عمما أنيـ انتيكا مف أداء االختبار ضمف الكقت المحدد 

 ( دقیقة. َٕكالبالغ )
 التحمیؿ االحصائي لفقرات االختبار:

حیتيا لمتطبیؽ مف یيدؼ تحمیؿ فقرات االختبار الى التحقؽ مف صبل      
معرفة معامؿ الصعكبة كقكة التمییز كفعالیة البدائؿ الخاطئة لكؿ فقرة منيا 

%( مف ِٕكبعد تصحیح اجابات الطبلب رتبت تنازلیا كاختیرت اعمى كأكطأ )
الدرجات الف اعتماد ىذه النسبة یقدـ لنا مجمكعتیف بتمایز مقبكؿ، ثـ حممت 

 -ا احصائیا عمى كفؽ الخطكات االتیة: اجابات المجمكعتیف العمیا كالدنی
 -معامؿ الصعكبة:   -

%(، اف  ٖٕ-ّٓ، كقد تراكحت قیمتيا )تـ حساب معامؿ صعكبة الفقرات
( كبذلؾ َٖ-َِاالختبارات تعد جیدة إذا تباینت مستكیات صعكبتيا بیف )

تككف فقرات االختبار جیدة كمعامؿ صعكبتيا مناسبا، أم كمما كانت ىذه 
ة فأنيا تدؿ عمى سيكلة الفقرة اك كمما قمت ىذه النسبة فأنيا تدؿ النسبة كبیر 

 عمى صعكبة الفقرة.
 الفقرة تمییز قكة  -
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بعد تطبیؽ معادلة قكة تمییز الفقرات االختباریة كقد كجدت قیمتيا تتراكح      
( الى اف الفقرات االختباریة Stanley، ُِٕٗ%( كیشیر )ٔٓ% ػ ِٔبیف )

%( كبذلؾ تككف َِكانت قكتيا التمییزیة أكثر مف ) تككف جیدة كصالحة إذا
 لجمیع الفقرات قدرة تمییزیة مناسبة.

 الخاطئة البدائؿ فعالیة  -
تـ التحقؽ مف فعالیة البدائؿ الخاطئة لمفقرات االختباریة بتطبیؽ معادلة      

فعالیة البدائؿ عمى درجات المجمكعتیف العمیا كالدنیا لكؿ فقرة مف فقرات 
( كبيذا فاف جمیع ّّ.َ، -َّ.َر كانحسرت قیمتيا السالبة بیف )االختبا

 البدائؿ ذات فعالیة مناسبة.
 Test Reliability   االختبار ثبات  -
اختارت الباحثتاف طریقة التجزئة النصفیة إلیجاد ثبات االختبار لككنو     

یطبؽ مرة كاحدة، كباستخداـ معادلة معامؿ االرتباط بیرسكف تـ حساب معامؿ 
 -%( كبتصحیحو باعتماد معادلة )سبیرمافَٖالثبات لنصؼ االختبار فبمغ )

 %( كىك معامؿ ثبات مناسب. ٖٗبراكف( فبمغ )
يـ القرائي بصیغتو النيائیة: بعد إیجاد صدؽ االختبار كثباتو اختبار الف

كالتحمیؿ اإلحصائي لفقراتو. كاف االختبار جاىزان لمتطبیؽ عمى طبلب 
( فقرة مكضكعیة مف نكع َٔمجمكعتي البحث. إذ تككف االختبار مف )

االختبار مف متعدد، ككؿ فقرة تحتكم عمى أربعة بدائؿ كاحد صحیح كالثبلثة 
 یة خاطئة.الباق

 ثانیان: اختبار األداء التعبیرم
ـٌ اختبار الطبلب فیو  لٌما كاف البحث الحالي یتطٌمب اختیار مكضكعو تعبیرمٍّ یت
اختباران ثانیا، فقد عرضت الباحثتاف أربع مكضكعات تعبیریة، باستبانة عمى 

الختیار مجمكعةو مف الخبراء المتخٌصصیف في المغة العربٌیة كطرائؽ تدریسيا، 
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المكضكع الذم یركنو أكثر مناسبةن الختبار الطبلب فیو فكقع االختیار عمى 
 المكضكع اآلتي:

)صدیقي مف یرد الشر عني.. كیرمي بالعداكة مف رماني( كحصؿ عمى نسبة  
 %(. ٖٓاتفاؽ )

 صدؽ اداة البحث:
یعرؼ الصدؽ بانو: "قدرة المقیاس عمى قیاس ما كضع لقیاسو، كال یككف      

االختبار جیدا اال عندما یككف صادقا، كال یككف صادقا اال إذا قاس ما اعد 
 لقیاسو.                                                    

دؽ اداة كاعتمدت الباحثتاف الصدؽ الظاىرم كصدؽ المحتكل في ایجاد ص   
البحث؛ اذ یستعمؿ الصدؽ الظاىرم لئلشارة الى ما یقیسو االختبار في 
الظاىر كمف المرغكب بصفة عامة اف یككف االختبار ذا صدؽ ظاىرم اذ 
یمعب الصدؽ الظاىرم دكرا كاضحا في تكجیو انتباه المفحكص الى نكع 

 االجابة المطمكبة.           
 حیة الفقرات مف الصدؽ الظاىرم لبلختبار. كیعٌد اتفاؽ الخبراء عمى صبل    
اما صدؽ المحتكل فيك دراسة محتكل االختبار كتفحص فقراتو المختمفة      

 لمتثبت مما إذا كاف االختبار عینة ممثمة لمحتكل المكضكع المراد قیاسو.                 
يا كلمتحقؽ مف صدؽ االداة كجعميا محققة لؤلىداؼ التي اعدت مف اجم    

فقد عرضت الباحثتاف االداة عمى مجمكعة مف الخبراء كالمتخصصیف في 
المغة العربیة كآدابيا كطرائؽ تدریسيا كالتربیة كعمـ النفس ألبداء مبلحظاتيـ 
في درجة صدقيا في قیاس ما كضعت مف اجؿ قیاسو، كبعد تحمیؿ استجابات 

كفي  ت االختبارالخبراء اجرت الباحثتاف التعدیبلت البلزمة عمى بعض فقرا
  االختبار جاىزا.ضكئيا أصبح 

 التطبیؽ االستطبلعي لبلختبار:
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( َِطٌبقت الباحثتاف االختبار عمى عٌینةو استطبلعٌیةو مكٌكنةو مف )  
طالبان مف طبلب الصٌؼ الثالث المتكسط، لمتأكد مف ثبات تصحیحو كلتحدید 

الطبلب في المكضكع  المٌدة التي تستغرقيا اإلجابة عف االختبار كبعد كتابة
( )مرفؽ ُْٗٗجمعت الباحثتاف األكراؽ كصٌححتيا معتمدا معیار )الياشمي ،

 مع االختبار( باعتماد نكعیف مف التصحیح كىما:
  االتفاؽ عبر الزمف: كبمكجبو صححت الباحثتاف اكراؽ الطبلب مرتیف

تفصميما مدة زمنیة محددة، ككانت المٌدة بیف التصحیحیف أسبكعیف، 
مدة مناسبة، كباستعماؿ معامؿ ارتباط بیرسكف تكصمت الباحثتاف كىي 

إلى معامؿ الثبات إذ بمغ معامؿ االرتباط بیف تصحیحي الباحث عبر 
 (.ٔٗ.َالزمف )

  االتفاؽ مع مصحح آخر: أٌما معامؿ االرتباط بیف تصحیح الباحثتاف
كتصحیح مصحح آخر دربتو الباحثتاف عمى التصحیح عمى كفؽ معیار 

 (.ٓٗ.َحیح الذم اعتمد عمیو الباحثتاف فكاف معامؿ االرتباط )التص
 ثبات تصحيح اختبار االداء التعبيرم:

الستخراج ثبات تصحیح اختبار االداء التعبیرم اتبعت الباحثتاف طریقتیف 
 ىما:
 ػ االتفاؽ عبر الزمف ُ

باستعماؿ معامؿ ارتباط بیرسكف، بمغ معامؿ الثبات بیف محاكلتي الباحثتاف 
( ككانت المدة بیف المحاكلتیف ثبلثة اسابیع كىي مدة َ‖ٖٗعبر الزمف )

 مناسبة.
 ػ االتفاؽ بیف مصححیف اثنیف ِ

اما معامؿ االرتباط بیف الباحثتاف كمصححة اخرل دٌربتيا الباحثتاف عمى 
(، كیعد معامؿ َ‖ٖٓالتصحیح عمى كفؽ محكات التصحیح المعتمدة فكاف )

 .الثبات جیدا في التصحیحیف
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( دقیقة بذلؾ أصبح االختبار ْٓككاف الكقت المناسب لمكتابة في المكضكع )
 جاىزان لمتطبیؽ، كاستعممت الباحثتاف المعادلة االتیة: 

متكسط كقت االجابة =الكقت الذم استغرقو الطالب االكؿ + الكقت الذم 
 استغرقو الطالب الثاني +............+ الكقت الذم استغرقو الطالب االخیر

 مقسكما عمى العدد الكمي لمطبلب المختبریف.
 الفصؿ الرابع

 عرض النتائج كمناقشتيا
 عرض النتائج:

 -سیتـ عرض النتائج كتفسیرىا في ضكء فرضیات البحث ككاالتي: 
 النتائج المتعمقة تنمیة الفيـ القرائي: -ُ

لغرض التحقؽ مف صحة الفرضیة المتعمقة في تنمیة الفيـ القرائي كالتي 
( بیف متكسط َٓ.َال یكجد فرؽ ذك داللة إحصائیة عند مستكل )نصت )

أنمكذج درجات طبلب المجمكعة التجریبیة االكلى الذیف یدرسكف كفؽ 
كمتكسط درجات  (Appleton Structural Analytical Model)ابمتكف 

سكماف  أنمكذجطبلب المجمكعة التجریبیة الثانیة الذیف یدرسكف كفؽ 
Richard Suchman)) تنمیة الفيـ القرائي في التعممي االستقصائي.) 

 فيكالثانیة المجمكعة التجریبیة االكلى تـ حساب متكسط درجات إفراد 
ككذلؾ االنحراؼ المعیارم بیف المتكسطیف، كبتطبیؽ  تنمیة الفيـ القرائي

( لعینتیف مستقمتیف كمتساكیتیف، فقد تـ t-Testمعادلة االختبار التائي )
 (ُالنتائج كما في الجدكؿ )الحصكؿ عمى 

 
 (ُجدكؿ )

المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعیارم كالقیمة التائیة المحسكبة كالجدكلیة 
 تنمیة الفيـ القرائي فيألفراد المجمكعتیف التجریبیتیف 
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 العدد المجمكعة
المتكسط 
 الحسابي

 االنحراؼ
 المعیارم

درجة 
 الحریة

الداللة  القیمة التائیة
 الجدكلیة المحسكبة االحصائیة

 التجریبیة
 االكلى

ّٓ ّٓ.ّٖ ُِ.ْْ 
دالة  ِ ٔ.ٔ ٖٔ

 التجریبیة إحصائیا
 الثانیة

ّٓ ُٖ.َٔ ٗ.ِْ 

 
( ىي اكبر مف ٔ.ٔیتبیف مف الجدكؿ اعبله ، اف القیمة التائیة المحسكبة )

(، لذا َٓ.َ( كبمستكل معنكیة )ٖٔ( بدرجة حریة )ِالقیمة الجدكلیة البالغة )
ترفض الفرضیة الصفریة األكلى، كىذا یعني تفكؽ افراد المجمكعة التجریبیة 

كلصالح  نمیة الفيـ القرائيتاألكلى عمى افراد المجمكعة التجریبیة الثانیة في 
المجمكعة التجریبیة األكلى، ام تفكؽ إفراد المجمكعة التجریبیة االكلى التي 

 Appleton Structural Analytical)أنمكذج ابمتكف كفؽ درست 
Model) أنمكذجكفؽ عمى أفراد المجمكعة التجریبیة الثانیة التي درست 
 .التعممي االستقصائي ((Richard Suchmanسكماف 

 في األداء التعبیرم:النتائج المتعمقة  -ِ
، كالتي نصت في األداء التعبیرملغرض التحقؽ مف صحة الفرضیة المتعمقة 

( بیف متكسط درجات َٓ.َال یكجد فرؽ ذك داللة إحصائیة عند مستكل ))
أنمكذج ابمتكف طبلب المجمكعة التجریبیة االكلى الذیف یدرسكف كفؽ 

(Appleton Structural Analytical Model)  كمتكسط درجات طبلب
 Richardسكماف  أنمكذجالمجمكعة التجریبیة الثانیة الذیف یدرسكف كفؽ 

Suchman)) في األداء التعبیرم التعممي االستقصائي) 
األداء  فيكالثانیة المجمكعة التجریبیة االكلى تـ حساب متكسط درجات إفراد 

ككذلؾ االنحراؼ المعیارم بیف المتكسطیف، كبتطبیؽ معادلة االختبار  التعبیرم
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( لعینتیف مستقمتیف كمتساكیتیف، فقد تـ الحصكؿ عمى النتائج t-Testالتائي )
 (ِكما في الجدكؿ )

 (ٕجدكؿ )
المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالقيمة التائية المحسكبة 

 في األداء التعبيرمكالجدكلية ألفراد المجمكعتيف التجريبيتيف 

 العدد المجمكعة
المتكسط 
 الحسابي

 االنحراؼ
 المعیارم

درجة 
 الحریة

الداللة  القیمة التائیة
 الجدكلیة المحسكبة االحصائیة

 التجریبیة
 ُٖٗ.ُٔ ُْٕ.ٗٔ ّٓ االكلى

ٖٔ ِ.ٖٕٓ ِ 
دالة 
 التجریبیة إحصائیا

 ُْٔ.ُٕ ُْٗ.ٕٓ ّٓ الثانیة

( ىي أكبر مف ٕٖٓ.ِیتبیف مف الجدكؿ أعبله، اف القیمة التائیة المحسكبة )
(، لذا َٓ.َ( كبمستكل معنكیة )ٖٔ( بدرجة حریة )ِالقیمة الجدكلیة البالغة )

ترفض الفرضیة الثانیة، كىذا یعني تفكؽ افراد المجمكعة التجریبیة األكلى 
كلصالح التجریبیة  التعبیرماألداء عمى افراد المجمكعة التجریبیة الثانیة في 

 االكلى. 
 تفسير النتائج كمناقشتيا:

أنمكذج ابمتكف  في ضكء النتائج التي تـ ذكرىا، أصبح كاضحا اف
(Appleton Structural Analytical Model) عمى أنمكذج قد تفكؽ 

، كیمكف إف نفسر ذلؾ التعممي االستقصائي ((Richard Suchmanسكماف 
 بما یأتي:

 Appleton Structural Analytical)أنمكذج ابمتكف یبحث الطالب في  -ٔ
Model)  عف المعنى، كیقكـ بترتیب األحداث حتى مع غیاب المعمكمات
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الكاممة، كما یعتمد عمى معرفتو السابقة لیتعمـ. فالمتعمـ بيذا المعنى باحث 
 ناشط، كما أف فيـ أم شيء یعني فيـ الركابط كالعبلقات بیف أجزائو.

الطالب یككف نشط، فالمعرفة كالفيـ یكتسباف بنشاط، كالمتعمـ المتعمـ  -ٕ
یناقش كیحاكر، كیضع أفكار تنبؤیو تفسیریو كیستقصي السمع كیتحٌرل، 
كیأخذ مختمؼ كجيات النظر مف السماع أك القراءة أك القیاـ باألعماؿ 

 الركتینیة التقمیدیة. 
تنادم البنائیة بأف (، إذ the active leanerیككف الطالب فعاؿ ) -ٖ

المعرفة كالفيـ یكتسباف بنشاط حیث یناقش المتعمـ كیضع فرضیات 
كیستقصي كیأخذ كجيات النظر المختمفة بدالن مف أف یسمع كیقرأ كیقـك 

 باألعماؿ الركتینیة.
یككف الطالب اجتماعي كالتعامؿ مع المعرفة كالفيـ اجتماعیان، فالمتعمـ  -ٗ

نما بشكؿ اجتماعي مف المتعمـ ال یكتسب المعرفة بش كؿ فردم فحسب كا 
 طریؽ المناقشة كالحكار كالتفاكض االجتماعي مع اآلخریف.

یككف الطالب مبدعان فالمعرفة كالفيـ یبتدعاف ابتداعان، فالمتعممیف  -٘
المتعممكف یحتاجكف ألف یبتدعكا المعرفة ال أف یكتفكا بافتراض دكرىـ فقط، 

 بداع كاالختراع.فكما قاؿ "بیاجیو" )الفيـ( یعني اال
 التكصيات:

 Appleton Structural Analytical)ابمتكف ضركرة تبني أنمكذج  -ُ
Model) .كأحد األسالیب الفعالة في تدریس المغة العربیة 

عقد دكرات تدریبیة ككرش عمؿ لمعممي المغة العربیة لتدریبیيـ عمى  -ِ
ابمتكف  التخطیط لتدریس مادة المغة العربیة باستخداـ أنمكذج

(Appleton Structural Analytical Model). 
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االىتماـ بالفيـ القرائي كمستكیاتو في التدریس لما لو مف أىمیة في  -ّ
المغة تحقیؽ ىدؼ الدرس كتكجیو الطبلب لمقراءة المثمى في دركس 

 .العربیة
 المقترحات:

في  (Appleton Structural Analytical Model)ابمتكف أنمكذج أثر  -ُ
 الدراسي كفي التفكیر المتشعب كفي المراحؿ التعمیمیة المختمفة.التحصیؿ 

في  (Appleton Structural Analytical Model)ابمتكف أنمكذج أثر  -ِ
 تنمیة التفكیر اإلبداعي حسب متغیر الجنس..

في  (Appleton Structural Analytical Model)ابمتكف أنمكذج أثر  -ّ
 القراءة الناقدة، اك القراءة االبداعیة.متغیرات أخرل، مثؿ: حؿ مشكبلت 

 :المصادر العربية كاألجنبية
ـ استراتیجیات التعمیـ العالي كأسالیب  ََِْإبراىیـ، مجدم عزیز، -ُ

 التعمـ، مكتب األنجمك المصریة.
(: فاعمیة نمكذج أبمتكف في التحمیؿ َُِِاألىدؿ، أسماء زیف صادؽ ) -ِ

كالتحصیؿ في مادة الجغرافیة لدل البنائي في تنمیة التفكیر االبداعي 
طالبات الصؼ الثاني الثانكم بمحافظة جدة، مجمة جامعة الممؾ سعكد، 

(, جامعة الممؾ ْ, العمكـ التربكیة كالدراسات االسبلمیة )ِْالمجمد
 سعكد .

جكنسكف دیفید، جكنسكف ركجر كىكلبؾ، ادیت جكنسكف )ترجمة مدارس  -ّ
، الدماـ، مؤسسة التركي لمنشر ِط ( التعمـ التعاكني، ََِْالظيراف( )
 كالتكزیع.

ـ، فاعمیة التدریس باستعماؿ أنمكذج سكماف  َُِِحبكب، لمیاء جبار ، -ْ
في اكتساب المفاىیـ الجغرافیة لطالبات الصؼ الرابع االدبي )دراسة 

 مقارنة، رسالة ماجستیر غیر منشكرة جامعة بابؿ، العراؽ.
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التربیة في المغة  (ُْٖٗ) الحمادم، یكسؼ، كظافر محمد إسماعیؿ -ٓ
 .المریخ، الریاض العػربیة، دار

مفاىیـ أساسیة في المغة  (َُٗٗ) حمداف، محمد صایؿ، كآخركف -ٔ
 .كاألدب، دار الكندم، اربد، األردف

(: المدخؿ البنائي، نماذج َُِِحمزة، زینب كعبد الكریـ، كاثؽ ) -ٕ
 بغداد.كاستراتیجیات في تدریس المفاىیـ العممیة، دار الكتب، 

(: "دكر سعة الذاكرة العاممة َُُِالحمكرم، فراس كامنو خصاكنة ) -ٖ
كالنكع االجتماعي في االستیعاب القرائي"، المجمة االردنیة في العمـك 

 ، عماف.ّ، عدد ٕالتربكیة، مجمد 
ـ، تعمـ العمكـ لمجمیع، جامعة الیرمكؾ، كمیة ََِٓخطایبة، عبد ا ، -ٗ

 كالتكزیع كالطباعة.التربیة، دار المسیرة لمنشر 
( المغة العربیة كالتعریب في العصر ُٖٖٗخمیػػػػػػػفة، عبد الكریـ ) -َُ

 .، منشكرات مجمع المغة العربیة االردني، عمافِالحدیث، ط
( دراسات في أسالیب التعمـ التعاكني، القاىرة. ََِْالدیب، محمد ) -ُُ

 عالـ الكتاب.
تعممیة في تدریس -(: نماذج تعمیمیةَُِٔرعد ميدم كاخركف ) ،رزكقي -ُِ

 العمكـ، الجزء الثاني، دار الكتاب الجامعي، االمارات العربیة. 
(: التعمیـ ََِٔزیتكف، حسف حسیف كزیتكف، كماؿ عبد الحمید ) -ُّ

 كالتدریس مف منظكر البنائیة، عالـ الكتب، القاىرة.
(: التدریس كالتعمـ بالدماغ ذم ََِٖعفانة، عزك، الجیش، یكسؼ ) -ُْ

 مكتبة افاؽ، فمسطیف. الجانبیف، غزة،
أسالیب النثر الفني، المكتبػة الكطنیػة،  (َََِ) العكػػػػاـ، لطػػیؼ محمػػد -ُٓ

 .بغػػداد
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(: "أثر الفرض مف القراءة ََُِالعمكاف، احمد فبلح كشادیو احمد التؿ ) -ُٔ
، العدد الثالث، ِٔفي االستیعاب القرائي"، مجمة جامعة دمشؽ، المجمد 

 دمشؽ.
ـ، طرؽ  ََِٕالصافي، عبد الحمیـ محمكد  عیاش، اماؿ نجاتي، -ُٕ

، عماف دار الفكر ناشركف كمكزعكف ُتدریس العمكـ لممرحمة االساسیة ط
 األردف.

(: إثر اسمكب االستقصاء في تحصیؿ ُٖٓٗغیابف، عمر محمكد ) -ُٖ
طمبة المرحمة االعدادیة لممفاىیـ الفیزیائیة كالطرؽ العممیة، ممخصات 

مركز البحث كالتطكیر التربكم، المجمد رسائؿ ماجستیر في التربیة، 
 الثالث، جامعة الیرمكؾ.

(: التربیة االستقصائیة أصكليا النظریة ُِٗٗالفنیش، أحمد عمي ) -ُٗ
كتطبیقاتيا العممیة، اليیئة القكمیة لمبحث العممي، شارع الجميكریة، زاكیة 

 .ِالدىماف، طرابمس، الجميكریة المیبیة الشعبیة االشتراكیة العظمى، ط
 (: نظریات التعمـ كالتعمیـ، دار الفكر، عماف.ََِٓقطامي، یكسؼ ) -َِ
ـ نماذج التدریس الصفي، عماف،  ُٖٗٗقطامي، یكسؼ كنایفة قطامي ، -ُِ

 دار الشركؽ لمنشر كالتكزیع.
(: الصعكبات التعمیمیة في المغة العربیة، كمیة ُٗٗٗالكقفي، راضي ) -ِِ

 األمیرة ثركت، عماف.
تراتیجیات تعمیـ المغة العربیة في (: اسََُِیكنس، فتحي عمي ) -ِّ

 المرحمة الثانكیة، مطبعة الكتاب الحدیث، القاىرة.
24- A bell, Sandra k.& ken Appleton & Deborah L. 

Hanuscin (2010). "Designing and Teaching the 

Elementary Science Methods Course", published 

in the UK by Rout ledge.  

25- ALsraideh, Mohamed (2009) the effect of 

suchmans , lnquiry model on Developing Critical 
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 اختبار الفيـ القرائي
 المقالة العممیة

 لمحیاة ترشید المیاه حمایة
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نعـ ا عمینا كثیرة ال تعد كال تحصى كلعؿ مف ىذه النعـ نعمة الماء الذم 
خمقو ا تعالى كجعمو سر الحیاة لجمیع المخمكقات فبل حیاة دكف ماء، كعمینا 
اف نشكر ا عمى كجكده لیستمر لؤلجیاؿ القادمة.  لقد جعؿ ا لمماء 

ر كالمحیطات كالمیاه الجكفیة التي مصادر عده منيا األنيار كالعیكف كالبحا
تحتفظ بيا بعد ىطكؿ األمطار فضبلن عف ذلؾ جعؿ ا سبحانو كتعالى 
بحكمتو كسابؽ عممو اماكف تكثر فیيا االبار كافضميا ىك بئر زمـز في مكة 
المكرمة، كاماكف لیس فیيا انيار كال عیكف كال میاه جكفیة فيي جدباء ال حیاة 

الماء مف باطف األرض عف طریؽ اآلبار بكسائؿ  فیيا، كیستخرج الناس
تعددت مع تطكر التقنیة الصناعیة لكف مع كثرة استنزاؼ الماء قد یتسبب في 
حدكث اضرار أخرل منيا ایجاد تجكیفات ىائمة تحت سطح األرض مما یؤدم 
الى انيیارات كخسكفات في القشرة األرضیة. اف شكر ا عمى نعمة الماء 

(: ـ، بؿ البد مف عدـ االسراؼ في استعماؿ الماء فقد قاؿ )لیس فقط بالكبل
((، كیتـ نشر الكعي بترشید  ))ال تسرؼ في الماء كلك كنت عمى نيرو جارو
استيبلؾ الماء عف طریؽ المحاضرات كالندكات في المؤسسات كالمساكف 
كالمدارس أك فرض غرامات لؤلىالي الذیف یسیئكف استعمالو أك عمؿ نشرات 

ممصقات تكضح خطكرة عدـ الترشید، كألف حاجة االنساف مف الماء تفكؽ أك 
ما تمده الطبیعة فقد اصبحت مشكمة الماء تتصدر ىمـك سكاف العالـ، إذ 

( اف یختفي الماء مف بعض المناطؽ اختفاءن تامان. َِِٓیتكقع بحمكؿ عاـ )
كالنقیة،  اف أكثر مف خمس سكاف العالـ یعانكف مف أزمة تكفر المیاه العذبة

كالمیاه كانت كالزالت مصدر النزاعات كاالطماع رغـ االتفاقات المبرمة دكلیان 
نظران الستيبلؾ بعض الدكؿ كمیات أكثر مف كاردىا المائي نتیجة ارتفاع 

 الكثافة السكانیة ككثرة احتیاجاتيا مف الماء ألغراض متعددة.
ّّ-  

 القصة العممیة
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 حكایة عالـ مع أحد تبلمیذه
عمماء العرب في عمـ الكیمیاء یسير حتى ساعة متأخرة یبتكر أنكاعان كاف احد 

مختمفة مف االدكیة، كاف حریصان عمى اف تبقى تجاربو سریة كعادة العمماء، 
حتى ال یسبقو احد الى معرفتيا. كعندما تقدمت بو السف اتخذ احد تبلمیذه 

فأعطاه ظرفان كبیران مساعدان لو، كذات یكـ اراد العالـ اف یختبر أمانة مساعده، 
كاختار یكمان شدید العكاصؼ كقاؿ لو: داخؿ ىذا الظرؼ اسرار عممیة خطیرة 
لـ یتكصؿ الیيا احد اال أنا، كارید اف تحمميا الى احد اصدقائي العمماء، كال 
تجعؿ احدان یفتح الظرؼ اال ىك, انطمؽ مساعد العالـ لیكصؿ الرسالة، لكنو 

قمیبلن، كاخذ یحدث نفسو ! یا ترل ما ىي  تعب، فجمس عمى صخرة لیستریح
األسرار العممیة داخؿ الظرؼ؟ كلماذا یخفي عمي استاذم ىذه األسرار؟ الست 
انا مساعده كمف حقي اف اعرؼ كؿ شيء؟ فتح الشاب الظرؼ، فطارت منو 
ریشو ممكنو، حتى اختفت عف نظره في مكاف سحیؽ فكؽ الجبؿ، دس الشاب 

اصة كرؽ مكتكب عمیيا: الى صدیقي العالـ، إذا یده في الظرؼ فكجد بو قص
كصمتؾ رسالتي كبيا ریشو ممكنة بأصباغ كیمیائیة خاصة، فأعط مساعدم 
الثبلثیف ألؼ درىـ التي عندؾ كال تنسى اف ترد الي ریشتي، حار الشاب ماذا 
یفعؿ، كقد أخذت العكاصؼ الریشة الممكنة، كأخذ یبكي كلـ یكف أمامو اال 

عالـ الذم قاؿ لو: كیؼ ذىبت بيذه السرعة یا بني؟ قاؿ الشاب العكدة الى ال
انا لـ أذىب یا سیدم ... لقد فتحت الظرؼ ألعرؼ ما بو مف اسرار عممیة. 
فقاؿ لو العالـ بسخریة، كىؿ عرفتيا اآلف؟ لقد نكیت اف اعطیؾ الثبلثیف ألؼ 

 درىـ مقابؿ امانتؾ كلكنؾ اخفقت في أكؿ امتحاف.
 رائي )المقالة+ القصة( اختبار الفيـ الق

  
 ٌّؿي رجَ ُڃِځ ٳِد  .1

 أ. ڃټش حٿڄټَڃش                                               د. حٿڄيّنش حٿڄنٌٍس
 ؿـ. حٿْڄن                                                       ى. ٿْْ ًحكيح ڃڄخ ٓزٶ
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 طٌٳَ حٿڄْخه حٿنٸْشدّٸيٍ ٫يى ٓټخڅ حٿ٬خٿڂ حٿٌّن ٬ّخنٌڅ ڃن حُڃش   .2
 نٜٲ ٓټخڅ حٿ٬خٿڂ                                            د هڄْ ٓټخڅ حٿ٬خٿڂ - أ

 ٍر٪ ٓټخڅ حٿ٬خٿڂ -ػڀغ ٓټخڅ حٿ٬خٿڂ                                              ى -ؿـ
 ًٻَص حٿڄٸخٿش حٿلٸْٸش حٿڄيڄش حالطْشد  .3

 حٿڄخء ٫ٜذ حٿلْخس -د                       حٿڄخء ّٔخًُ حٿلْخس                    - أ
 حٿڄخء ن٬ڄش ًٳٸيه نٸڄش -ال كْخس ريًڅ ڃخء                                            ى -ؿـ

 حٗظڄپ حٿڄ٩ٌٌٟ ٫ڀَ حٿٴټَس حٿَثْٔش حالطْشد  .4
 ٛلش حالنٔخڅ حػَ حٿڄخء ٫ڀَ -ڃٜخىٍ حٿڄخء                                                    د-أ

 طٴخ٫الص حٿڄخء. -حَٟحٍ حٿڄخء ٯَْ حٿنٸِ.                                        ى -ؿـ
 حڅ حٿڄٸخٿش ٍٻِص ٫ڀَ ح٧يخٍد  .5

 حالٯَحٝ حٿڄظ٬يىس الٓظ٬ڄخٽ حٿڄخء. -حٿظٸنْش حٿٜنخ٫ْش ٳِ حٓظوَحؽ حٿڄخء                  د-أ
 ىڄٌځ ٓټخڅ حٿ٬خٿڂ -حٿڄنخ٣ٶ   ىحٿٔنش حٿڄظٌٷ٬ش الهظٴخء حٿڄخء ڃن ر٬ٞ  -ؽ

 
حٿٴٸَس طٸٌٽ )ٗټَ حهلل ٫ڀَ ن٬ڄش حٿڄخء ٿْْ ٳٸ٢ رخٿټالځ( حٿڄ٬نَ حٿ٠ڄنِ ٿيٌه حٿ٬زخٍس حٿي٫ٌس حٿَ   .6

 ٗټَ حهلل ٫ن ٣َّٶد
 حٿ٬ڄپ ٫ڀَ ٫يځ حالَٓحٱ ٳِ حٓظيالٹ حٿڄخء -حٿٜالس ًحٿي٫خء هلل ٫ڀَ ن٬ڄظو                     د-أ

 نَ٘ ڃٌٍٜحص ًرٌٓظَحص ط٨يَ ن٬ڄش حٿڄخء -ٗټَ حهلل                         ىى٫ٌس حٿنخّ حٿَ  -ؿـ
 ّڄټن حڅ نٔظوَؽ حٿظ٬خٿْپ حٓطْش ڃن حٿڄ٩ٌٌٟ ٫يحد  .7

 حٿڄخء ڃٜيٍ حٿنِح٫خص ًحال٣ڄخ٩ -كيًع حنيْخٍحص ًهٌٔٳخص ٳِ حٿٸَ٘س حألٍْٟش             د-أ
 ّڄټن حڅ ّظلٌٽ حٿڄخء ڃن كخٿش حٿَ أهٍَ -ىڃ٘ټڀش حٿڄْخه حٛزلض طظٜيٍ ٫ڄٌځ ٓټخڅ حٿ٬خٿڂ     -ؿـ

 طٌؿي ٳِ ر٬ٞ حٿڄنخ٣ٶ طـٌّٴخص ىخثڀش طلض ٤ٓق حالٍٝ ّٴَٔ ًٿٺ رـ  .5
 أ. ٻؼَس حٓظنِحٱ حٿڄخء                                                د. ى٤ٌٽ حڃ٤خٍ ٻؼَْس

 ى. ٻپ ڃخ ٓزٶ ٛلْق    ؿـ. ًؿٌى ڃْخه ؿٌٳْش                                              
 ڃ٩ٌٌٟ حٿڄٸخٿش رَأُ ٬ّزَ ٫ند       .2

 حالٓظلخٿش حٿ٤َْٔس ٫ڀَ طَْٗي حٓظيالٹ حٿڄخء  -طٴخءٽ رخٿلڀٌٽ ٿظـنذ حىيحٍ حٿڄخء            د-أ    
 ڃزخٿٰش ٳِ ًٛٲ حالَٓحٱ ٳِ حٿڄخء. -حُڃش كٸْٸش ٿٌحٷ٪ حٓظ٬ڄخٽ حٿڄخء             ى -ؿـ      

ّظٌٷ٪ حڅ ّوظٴِ حٿڄخء ڃن ر٬ٞ حٿڄنخ٣ٶ حهظٴخًء طخڃًخ( حڅ كټڄِ  2225ًٻَص حٿڄٸخٿش ) رلڀٌٽ حٿ٬خځ     .12
 ٫ڀَ       ىٌح حٿټالځ أنود

 ٯَْ ًحٷ٬ِ رٔزذ ى٤ٌٽ حألڃ٤خٍ -د  ڃزخٿٮ ٳْو ألنو طٌؿي ٓيًى طٔي حٿنٸٚ ٳِ حٿڄخء     - أ
ڃزخٿٮ ٳْو ألنو ّڄټن حالٿظِحځ رظَْٗي حٓظيالٹ  -ًحٷ٬ِ ألڅ ٧ًَٱ حألٍٝ ٳِ طَْٰ ڃٔظڄَ   ى -ؿـ  

 حٿڄخء
 ّڄټن ًٟ٪ حٿ٬يّي ڃن حالٓجڀش ٿيٌح حٿڄ٩ٌٌٟ ٫يح حٿٔئحٽ حٓطِد     .11

 ٳِ أُ ٓنش ّظٌٷ٪ حهظٴخء حٿڄخء نيخثْخ ڃن ر٬ٞ حٿڄنخ٣ٶ  -ڃخىِ ڃٜخىٍ حٿڄخء              د-أ  
 أًٻَ ٣َٵ طَْٗي حٿڄخء ٳِ حٿٍِح٫ش  -ڃخ ٣َٵ نَ٘ حٿ٫ٌِ رظَْٗي حٓظيالٹ حٿڄخء       ى -ؿـ  
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 حڅ حٿڄٸخٿش حٗظڄڀض ٫ڀَ حٿڄ٘خ٫َ ًحالنٴ٬خالص حٓطْش ڃخ٫يحد   .12
حٿوٌٱ ڃن حهظٴخء  -حال٫ـخد رظ٤ٌٍ طٸنْخص حٓظوَحؽ حٿڄخء                                د - أ

 حٿڄخء 
 كذ حهلل ٓزلخنو ًط٬خٿَ. -ٻؼَس حٓظنِحٱ حٿڄخء                                    ىٿٌځ حٿنخّ ٫ڀَ -ؿـ

 حڅ حٿڄٸخٿش طي٫ٌ اٿَد    .13
طؼڄْن ىًٍ حٿ٬ڀڄخء ٳِ حٓظوَحؽ حٿڄخءڃن رخ٣ن  -ٗټَ حهلل ٫ِ ًؿپ ٳِ هڀٸو ٿڀڄخء.          د - أ

 حألٍٝ
 حٿڄلخٳ٨ش ٫ڀَ رجَ ُڃِځ. -حالىظڄخځ رخٓرخٍ ًحٿ٬ٌْڅ                      ى -ؿـ 

 كپ ڃ٘ټڀش أىيحٍ حٿڄخء حٷظَفد   .14
ٷ٤٪ حٿڄخء ٫ن حٿنخّ رْن ٳظَس ًحهٍَ                       د طَْْٰ حٿ٬خىحص حالٓظيالٻْش  - أ

 حٿٌْڃْش ٿڀڄخء
 ڃن٪ كٴَ حٓرخٍ -ى             حالٻؼخٍ ڃن حٿٔيًى ٿلٴ٦ حٿڄخء                  -ؿـ 

 أٳ٠پ ٫نٌحڅ ؿيّي ڃنخٓذ ٿڀڄٸخٿشد   .15
 حَٟحٍ حٓظنِحٱ حٿڄخء ٣ًَحثٶ طَْٗيه -حٿلْخس ًحٿڄخء.                                      د - أ

 هٌحٙ حٿڄخء-حٓظيالٹ حٿڄخء                                             ى  -ؿـ
 ڃٔخ٫ي حٿ٬خٿڂ ىّ ّيه ٳِ حٿ٨َٱ( ڃ٬نَ ٻڀڄش )ىّ( ىنخدطٸٌٽ حٿٸٜش )حڅ حٿظڀڄٌْ   .16

 حهٴَ -حىهپ                                                           د - أ
 حهَؽ -ىحّ ٳٌٷو                                                      ى -ؿـ

 حٓطْش ڃ٠خى ٿټڀڄش )ٓلْٶ( ٫يحد)حڅ حٿَّ٘ش حهظٴض ٳِ ڃټخڅ ٓلْٶ ٳٌٵ حٿـزپ(، ؿڄْ٪ حٿټڀڄخص   .10
 ىحٍڅ -ٷَّذ                                                              د - أ

 ر٬ْي -ڃـخًٍ                                                               ى -ؿـ
 طٸٌٽ حٿٸٜش حڅ حٿ٘خد ٳظق حٿ٨َٱ ٳ٤خٍص ڃنو ٍّ٘ش ڃڀٌنش ٿٌڅ حٿَّ٘ش ىٌ د  .11

 أكڄَ  -حٛٴَ                                                        د - أ
 ٿْْ ًحكيح ڃڄخ ٓزٶ -حه٠َ                                                       ى -ؿـ

 ّييٱ حٿټخطذ ڃن ًٍحء ىٌه حٿٸٜش حٿَد  .12
 ح٧يخٍ حنخنْش حٿ٬ڀڄخء -د حٿڄؼخرَس ٳِ حالرظټخٍحص حٿ٬ڀڄْش                                     - أ

 حٿڄلخٳ٨ش ٫ڀَ حألَٓحٍ حٿ٬ڀڄْش -حٿلغ ٫ڀَ حٿٌٳخء                                            ى -ؿـ
 نخٷ٘ض حٿٸٜش ؿڄْ٪ حألٳټخٍ حٓطْش ڃخ ٫يحد  .22

 نش حرظټخٍ ٫ڀڄخء حٿټْڄْخء حٿ٬َد حالٛزخ٭ حٿڄڀٌ -حرظټخٍ ٫ڀڄخء حٿټْڄْخء حٿ٬َد ٿألىًّش             د-أ
 حٿٌحڅ حالٛزخ٭ حٿټْڄْخثْش حٿڄټظ٘ٴش -أىڄْش حألَٓحٍ حٿ٬ڀڄْش ٿڀ٬ڀڄخء                 ى -ؿـ

 حڅ ٓزذ رټخء حٿ٘خد ّٴَٔ حنود  .21
 حٿَّ٘ش حٿڄڀٌنش رخألٛزخ٭ ٣خٍص  -ٿڂ ّلٜپ ٫ڀَ حٿؼالػْن أٿٲ ىٍىڂ                     د -أ

 ٿڂ ٌّىذ يّٜخٽ حٿَٓخٿش -ى         حٻظ٘ٲ حڅ حٿ٬خٿڂ ّوظزَ أڃخنظو                   -ؽ
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 ّڄټن ًٟ٪ ٫يس حٓجڀش ٿيٌه حٿٸٜش ٫يح حٿٔئحٽ حٓطِد  .22
 أ. ڃخًح ٻخڅ ىحهپ حٿ٨َٱ                        د. حّن ؿڀْ حٿظڀڄٌْ ڃٔخ٫ي حٿ٬خٿڂ ٿْٔظَّق 
 ؿـ. ڃخ ٿٌڅ حٿَّ٘ش ٳِ ىحهپ حٿ٨َٱ             ى. ڃخًح ٳ٬پ حٿظڀڄٌْ ر٬ي حڅ ٷَأ حٿَٓخٿش 

 طَٜٱ حٿظڀڄٌْ ٳِ حٿٸٜش رَأُ ٬ّزَ ٫ند   .23
 أ. كڄخٓش حٿظڀڄٌْ ٿڀ٬ڀڂ.                           د. هْخنش ٫ًيځ ًٳخء ٿڀ٬خٿڂ حٿٌُ ٬ّڄپ ٫نيه

 ٫يځ ه٤ؤه ألڅ حٿ٬ڀڂ ّـذ حڅ ّنَ٘ -كٸو حڅ ٬َّٱ ٻپ ِٗء ألنو ڃٔخ٫ي حٿ٬خٿڂ ى -ؿـ
 ىٌ نظْـشد حڅ ٓزذ ٫يځ ح٤٫خء حٿ٬خٿڂ حٿظڀڄٌْ حٿؼالػْن حٿٲ ىٍىڂ  .24

 ٳ٘ڀو ٳِ حهظزخٍ حألڃخنش-أ. ٫يځ حّٜخٿو حٿ٨َٱ حٿَ ٛيّٶ حٿ٬خٿڂ            د
 ٻ٘ٲ َٓ حالٛزخ٭ حٿټْڄْخثْش -ؿـ. ٫يځ ٍىه حٿَّ٘ش حٿَ حٿ٬خٿڂ                ى

 ؿڄْ٪ حٿ٬زخٍحص حٓطْش ٿيخ ٛڀش رخٿڄ٩ٌٌٟ ٫يح ٫زخٍس ًحكيس ىِد  .25
 ًىذ حٿظڀڄٌْ ٳِ ٌّځ ٗيّي حٿ٬ٌحٛٲ-خ ٳ٬پ          دًىذ حٿظڀڄٌْ حٿَ ٛيّٶ حٿ٬خٿڂ ًأهزَه رڄ-أ

 ؿڀْ حٿظڀڄٌْ ٫ڀَ ٛوَس ٿْٔظَّق -ًٟ٪ حٿ٬خٿڂ حٿَّ٘ش ًحٿٌٍٷش حٿَْٰٜس ٳِ ٧َٱ ٻزَْ    ى -ؿـ
 حٿـخنذ حٿٌُ ّؼَْ حال٫ـخد ٳِ حٿٸٜشد  .26

 ٓيَ حٿ٬خٿڂ كظَ ٓخ٫ش ڃظؤهَس -حٓڀٌد حهظزخٍ حٿ٬خٿڂ حڃخنش طڀڄٌْه                    د-أ
حٻظ٘خٱ ٫خٿڂ حٿټْڄْخء ٿألٛزخ٭ حٿټْڄْخثْش  -حرظټخٍ ٫خٿڂ حٿټْڄْخء أنٌح٩ ڃوظڀٴش ڃن حألىًّش    ى-ؽ

 حٿڄڀٌنش
 طيظڂ حٿٸٜش حٿَ ىٳ٪ ٻپ حنٔخڅ حٿَد  .20

 حالٿظِحځ رخٿڄ٫ٌي-حكظَحځ حٿن٨خځ                                   د - أ
 حٿظلڀِ رخٿًَف حٿَّخْٟش -ى   حالٿظِحځ رخٿٌٳخء ًحألڃخنش                         -ؿـ

 حڅ حٿٸٜش ط٘ظڄپ ٫ڀَ حالنٴ٬خالص ًحٿڄ٘خ٫َ حٓطْشد  .21
 حنخنْش حٿ٬ڀڄخء -كذ حٿ٤ز٬ْش ًحٿڄلخٳ٨ش ٫ڀْيخ                           د - أ

 ح٫ظِحُ حٿ٬ڀڄخء رخالرظټخٍحص حٿ٬ڀڄْش -كذ حٿن٨خځ ًحٿظَطْذ                                    ى -ؿـ
 حٿـيّي حٿڄنخٓذ ٿيٌه حٿٸٜشدحٿ٬نٌحڅ   .22

 حٻظ٘خٱ حالٛزخ٭ حٿڄڀٌنش -ٌّځ ٗيّي حٿ٬ٌحٛٲ                         د - أ
 حٿ٬ڀڂ حڃخنش ًًٳخء -كټخّش ڃټخٳؤس                               ى -ؿـ

 رنخًء ٫ڀَ حألكيحع حٿٌحٍىس ٳِ حٿٸٜش أطٌٷ٪ نيخّظيخ طټٌڅ رـد  .32
 ڃٔخڃلش حٿظڀڄٌْ ٫ڀَ ٳ٬ڀظو -د                  ڃ٬خٷزش حٿظڀڄٌْ ػڂ ح٫خىطو ٿڀ٬ڄپ     - أ

 ح٤٫خء حٿظڀڄٌْ ٳَٛش أهٍَ -حالٓظٰنخء ٫ن هيڃخص حٿظڀڄٌْ                       ى -ؿـ

 
 :ٳْيخ ؿڄڀش " حٿظخٍّن ٿنخ كټَ .31

 ) أ ( ڃـخُ ڃَٓپ. 
 ) د ( حٓظ٬خٍس.
 ) ؽ ( ط٘زْو. 
 ) ى ( ٻنخّش .

 ٫يح د  نخٷٖ حٿټخطذ ؿڄْ٪ حألٳټخٍ حٓطْش ڃخ -32
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 ) أ ( حٿظؤڃپ ٳِ حٿ٤ز٬ْش ڃن ڃٜخىٍ حٿ٬ٔخىس. 
 ) د( ڃٜخىٍ حٿ٬ٔخىس ٫ني حٿنخّ. 

 ) ؽ ( ط٬زَْ حٿنخّ ٫ني ٬ٌٍٗىڂ رخٿ٬ٔخىس. 
 )ى ( حٿظٴخإٽ ًحٿظ٘خإځ ٳِ حٿټظخد ًحٿٔنش.

 ّييٱ حٿټخطذ ڃن ًٍحء ىٌح حٿڄ٩ٌٌٟ اٿَ ىٳ٪ ٻپ انٔخڅ اٿَ د  -33
 ) أ ( حٿظ٘خإځ. 

 ) د( حٿظٴخإٽ. ) (
 ) ؽ ( حألنخنْش. 

 ) ى ( حٿ٬ٔخىس حٿلٸْٸْش.
 حألٷٌحٽ حٓطْش ط٬زَ ٫ن آٍحء ڃخ ٫يح ٷًٌ  ال ًحكًيح ٬ّزَ ٫ن كٸْٸش ًىٌد  -34

 ) أ ( حٿ٬ٔخىس طټٌڅ ٳِ حٿٜلش. 
 ) د( حٿنٴ٪ ًحٿ٠َ رؤڃَ حهلل ًطٸيَّه. ) (

 ) ؽ ( طليّي ڃٴيٌځ حٿ٬ٔخىس ٍحر٪ حٿڄٔظلْالص. 
 ٻٴخف حينٔخڅ.) ى ( طـخًُ حٿ٬ٜخد ِّّي ڃن 

 ٷ٠ْش حٿظ٘خإځ ًحٿڄڀپ ُحىص ىٌه حألّخځ رٔزذد  -35
 ) أ ( ُّخىس حٿظٌطَحص. 

 ) د ( حٿظٴټٺ حألَُٓ. 
 ) ؽ ( حٿز٬ي ٫ن حٿيّن. 

 ) ى ( ٻؼَس ڃظ٤ڀزخص حٿلْخس.
 حٿ٬خ٣ٴش حٿظِ ط٤َْٔ ٫ڀَ حٿنٚ ىِ د  -36

 ) أ ( حي٫ـخد رخٿٸخن٬ْن رٸ٠خء حهلل ًٷيٍه. 
 )د( كذ حٿٴٸَحء. 

 ؽ( حٿلٸي ٫ڀَ حٿ٬ٔيحء. ) 
 ) ى ( ٻَحىْش حألٯنْخء.

 ّڄټن حٿظوٴْٲ ڃن حٿڄظخ٫ذ حٿظِ طٌحؿو حينٔخڅ ٳِ كْخطو ٫ن ٣َّٶ د -30
 ) أ ( طڀزْش ٻپ ٍٯزخطو. 

 ) د ( حٓظؼڄخٍ أًٷخص ٳَحٯو. 
 ) ؽ ( طٸٌّش حٿٌح٩ُ حٿيّنِ ٿيّو. 
 ) ى ( حٓظٰالٽ اڃټخنخطو ًٷيٍحطو.

 اًح طٔڀق حينٔخڅ رخيّڄخڅ حٿڄ٤ڀٶ رخهلل ٳڄن حٿڄظٌٷ٪ أڅ ّلٜپ ٫ڀَد  -31
 ) أ ( حٿ٬ٔخىس ٳِ حٿينْخ ًحٓهَس. 

 ) د ( حٿٔڀ٤ش حٿٸٌّش. 
 ) ؽ ( حٿڄخٽ حٿٌٳَْ. 
 ) ى ( حٿَٳٸش حٿ٤ْزش.

 ڃن ٛٴخص حٿڄظ٬ڀڂد -32
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 أ حٿلَٙ ٫ڀَ ٣ڀذ حٿ٬ڀڂ. 
 د ٫يځ حٿَٻٌڅ حٿَ حٿَحكش.

 ) ؽ حٿوٌٱ ًحٿٸڀٶ . 
 ) ى ( حٿلٌٜٽ ٫ڀَ ىٍؿخص ٫خٿْش ٳِ حالهظزخٍحص. 

 حؿڄپ ط٬زَْ ٫ن حٿلَّشد -42
 (أ) حٿلَّش ٗڄْ ّنزِٰ حڅ طَ٘ٵ ٳِ ٻپ نٴْ.

 (د) حٿلَّش ؿڄْڀش.
 (ؽ) ال رؤّ رخٿلَّش.

 (ى) حٿلَّش طَّق حٿنٴْ.
 ّټٌڅ حٿڄخء ًحص ٗټٍپ ڃظَْٰ ًكـٍڂ ػخرض، اًح ٻخڅ ٳِ حٿلخٿشد -41

ُٜڀزش.  أ .   حٿ
 ٿٰخُّش.د.   ح  
 ؽ.   حٿٔخثڀش.  
 ى .   ؿڄْ٪ ڃخ ٓزٶ.  

 ٷي ؿ٬پ حهلل ٿڀڄخء ڃٜخىٍ ٫يس ڃنيخد -42
 أ .   حألنيخٍ حٿظِ طـَُ رخٓظڄَحٍ كڀٌس ٫ٌرش.

 د.   حٿ٬ٌْڅ ًحٿزلخٍ ًحٿڄل٤ْخص.  
 ؽ.   حٿڄْخه حٿـٌٳْش حٿظِ طلظٴ٦ ريخ حألٍٝ.  
 ى .   ؿڄْ٪ ڃخ ٓزٶ.  

 حٿڄْخهدڃن أىيحٱ ؿيٌى حٿلٴخ٥ ٫ڀَ -43
 .ٿ٠ڄخڅ طٌٳَ حٿڄْخه ٿألؿْخٽ حٿٸخىڃش - أ

 حٿلٴخ٥ ٫ڀَ حٿ٤خٷش. - د
 ٿلٴخ٥ ٫ڀَ حٿڄٌحثپ. ح-ؽ
 ؿڄْ٪ ڃخ ٓزٶ. -ى

٬يى ڃن حألن٤٘ش حٿَثْْٔش حٿظِ ٷي طټٌڅ ڃٴْيس ٳِ طنٴٌْ ڃزخىة ىنخٻ -44
 حٿڄلخٳ٨ش ٫ڀَ حٿڄْخه ڃنيخد

 أُ طوٴْٞ ٳِ ٳٸيحڅ حٿڄْخه، ًحٓظويحځ ًاىيحٍ حٿڄٌحٍى ٬ّظزَ ڃٴْيًح. - أ
 طـنذ أُ ٍَٟ ّظ٬ڀٶ رـٌىس حٿڄْخه. - د
طلْٔن ڃڄخٍٓخص اىحٍس حٿڄْخه حٿظِ طلي ڃن حالٓظويحځ حٿڄٴ١َ أً ط٬ِِّ  -ؽ

 حالٓظويحځ حٿڄٴْي ٿڀڄْخه،
 ؿڄْ٪ ڃخ ٓزٶ. -ى

ٌّؿي حٿ٬يّي ڃن حٿظليّخص حٿظِ طٌحؿو رالىنخ رظٌٳَْ ڃْخه حٿَ٘د  -45
 ًأىڄيخد

ًطظَٻِ ٳِ حٿڄْخه حٿـٌٳْش ڃليًىّش ڃٌحٍى حٿڄْخه حٿ٤ز٬ْْش حٿڄظخكش  - أ
 حٿ٬ڄْٸش ٯَْ حٿڄظـيىس.
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حٿِّخىس حٿڄ٤٠َىس ٿڀٔټخڅ كْغ ّٜپ ڃ٬يٽ حٿنڄٌ حٿٔټخنِ ٳِ رالىنخ  - د
ٳِ حٿڄخثش، ًىٌه حٿنٔزش ط٬ظزَ ڃن أ٫ڀَ حٿڄ٬يالص  3،5اٿَ أٻؼَ ڃن 

 ٳِ حٿ٬خٿڂ.
ٿظًَح  352حٍطٴخ٩ ڃ٬يٽ حٓظيالٹ حٿٴَى ٿڀڄْخه ٳِ حٿڄڄڀټش كْغ ّٜپ اٿَ -ؽ

 ځ.ٳِ حٿٌْ
 ؿڄْ٪ ڃخ ٓزٶ. -ى

 أنٌح٩ حٿظڀٌع حٿڄخثِ ىِد -46
 حٿظڀٌع حٿ٤ز٬ِْ. - أ

 حٿظڀٌع حٿټْڄْخثِ.      - د
 حٿظڀٌع حٿلٌُْ ًحٿزٌْٿٌؿِ.-ؽ
 ؿڄْ٪ ڃخ ٓزٶ. -ى

 ڃڀٌػخص حٿڄْخه ىِد -40
 حٿٴ٠الص حٿ٠٬ٌّش. - أ

 حٿـَحػْڂ ًحٿٴًَْٓخص. - د
 حألٓڄيس. -ؽ
 ؿڄْ٪ ڃخ ٓزٶ. -ى

 نٔظ٤ْ٪ أڅ نٌٳَ حٿڄْخه ٫ن ٣َّٶد -41
 ْٛخنش ىًٍّش ٿڀظَٔرخص حٿڄخثْش رخٿڄنِٽ.ڃپ  - أ

 طَْْٰ حٿٔڀٌٹ ٿظٌٳَْ حٓظيالٹ حٿڄْخه.  - د
 حٓظويحځ أىًحص حٿظَْٗي. -ؽ
 ؿڄْ٪ ڃخ ٓزٶ. -ى

 نټ٘ٲ ٫ن طَٔد حٿڄْخه ٳِ حٿڄنِٽ ٫ن ٣َّٶد -42
 ٯڀٶ ؿڄْ٪ ڃٜخىٍ حٿڄْخه ىحهپ حٿڄنِٽ. - أ

ٷڂ رٸَحءس حٿ٬يحى ًٓـپ حٿٸَحءس، ًر٬يىخ حنظ٨َ ٓخ٫ش ًحكيس ًحٷَأ  - د
 حٿ٬يحى ڃَس أهٍَ ًٓـپ حٿٸَحءس.

اًح ٿڂ طالك٦ رٌؿٌى ُّخىس ٳِ حٿٸَحءس حٿؼخنْش ٳبڅ ًٿٺ ٬ّنِ ٫يځ ًؿٌى -ؽ
طَٔد. ًاًح ٻخنض حٿٸَحءس حٿؼخنْش أ٫ڀَ ڃن حٿٸَحءس حألًٿَ، ٳيٌح ٬ّنِ أڅ 

 ىنخٹ طَٔد ٳِ ڃټخڅ ڃخ .
 ؿڄْ٪ ڃخ ٓزٶ. -ى

 أؿڄپ ٻالځ ٫ن حٿلْخس ىٌد -52
 خطپ ڃن أٷَد حٿّنخّ اٿَ ٷڀزٺ.ال طلِڅ اًح ؿخءٹ ٓيڂ ٷ - أ

 ال ط٠٪ ٻّپ أكالڃٺ ٳِ ٗوٚ ًحكي. - د
 ال طـ٬پ ٍكڀش ٫ڄَٹ ًؿو ٗوٚ طلّزو ڃيڄخ ٻخنض ٛٴخطو. -ؽ
 ؿڄْ٪ ڃخ ٓزٶ. -ى

 ٫ڀڄظنِ حٿلْخسد -51
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 أڅ أؿ٬پ ٷڀزِ ڃيّنًش رٌْطيخ حٿڄلّزش - أ
 ٫نيڃخ أٳَف أ٧يَ ٳَكظِ أل٬ٓي ريخ ڃن كٌٿِ - د
َّى ٫ڀَ -ؽ  حٿ٤٬خء.أڅ أ٤٫ِ ًال أنظ٨َ حٿ
 ؿڄْ٪ ڃخ ٓزٶ. -ى

 حٿڄٌح٣ن أڅ ّيٍٹ أڅ كٴخ٧و ٫ڀَ حٿڄْخه ّنيٍؽ ڃند٫ڀَ -52
 حّڄخنو ر٬يځ حٿظزٌَّ ٳِ ٻپ ِٗء. - أ

ٷنخ٫ش ىحهڀْش رؤنو ٳِ كخٿش ىيٍه ٿڀڄْخه ٳبڅ ٓڀٌٻو ىٌح ڃن ٗؤنو أڅ   - د
 ّ٘ټپ ه٤ٌٍس ٗيّيس ٫ڀَ حٿڄـظڄ٪ رؤَٓه.

 حّڄخنو ر٬يځ حيَٓحٱ ٳِ ٻپ ِٗء. -ؽ
 .ؿڄْ٪ ڃخ ٓزٶ -ى

 طَْٗي حالٓظيالٹ ٬ّنِد -53
 طٌؿْو حٿٴَى ٿټْٴْش ٫يځ حيَٓحٱ ٳِ ڃٜخىٍ حٿڄخء ًحٿټيَرخء. - أ

 حٿظنزْو ڃن هالٽ ه٢٤ ًح٫ْش ًاىٍحٻْش. - د
 ٬َّٱ ريخ حٿٴَى حٿ٤َّٶ حٿٔڀْڂ ًحٿٜلْق ٿالٓظويحځ حألڃؼپ ًحالَّٔ. -ؽ
 ؿڄْ٪ ڃخ ٓزٶ. -ى

حٿْٰٔپ ڃن ن٬ڄپ ٫ڀَ طَْٗي حٓظيالٹ حٿڄْخه ىحهپ حٿڄنِٽ أػنخء  -54
 هالٽد

اٷٴخٽ ٛنزٌٍ ًكنٴْش حٿڄخء أػنخء حٿٸْخځ رْٰٔپ حألٓنخڅ ًحٓظويحځ ٻٌرًخ  - أ
 ٻزًَْح ڃن حٿڄخء ٫ًٌٟخ ٫ن ًٿٺ.

اٷٴخٽ كنٴْش حٿڄخء أػنخء ٯْٔپ حٿٌؿو أً حٿْيّن أً أػنخء حٿلالٷش أً   - د
 حٿٌٌٟء. 

حٿٸْخځ رخٓظويحځ ڃن٨ڂ طيٳٶ حٿڄْخه ٬ّڄپ ٫ڀَ طوٴْٞ ٻڄْش حٿڄخء -ؽ
 حٿڄٔظيڀټش ًحٿڄٔظويڃش.

 ؿڄْ٪ ڃخ ٓزٶ. -ى
ن٬ڄپ ٫ڀَ طَْٗي حٓظيالٹ حٿڄْخه ىحهپ حٿڄنِٽ أػنخء حالٓظلڄخځ ڃن  -55

 هالٽد

حٓظويحځ حٿيٕ رياًل ڃن حٿٸْخځ رظ٬زجش حٿزخنٌْ ٻخڃاًل رخٿڄخء، ٳبڅ ٻخڅ ال  - أ
ري ڃن ٳ٬پ ًٿٺ حألڃَ ٳ٬ڀَ حألٷپ حٿلَٙ ٫ڀَ ٫يځ ط٬زجظو ٻخڃاًل 

 حٿڄْخه ٫زؼًخكظَ ال ّٴْٞ ًطييٍ 

 حٓظويحځ ٬ًْٟش حٿًَحً ڃنوٴٞ حٿظيٳٶ ٳِ حٿلنٴْش.  - ب
حٓظويحځ ڃن٨ڂ ٍٗخٕ ٬ّڄپ ٫ڀَ كزْ حٿڄخء أً حٿظلټڂ رٸٌس  -ؽ

 طيٳٸو أػنخء حالٓظلڄخځ ڃؼاًل.
 ؿڄْ٪ ڃخ ٓزٶ. -ى

 ن٬ڄپ ٫ڀَ طَْٗي حٓظيالٹ حٿڄْخه ىحهپ حٿڄنِٽ ٳِ حٿ٤زن ڃن هالٽد -56
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حٿو٠ًَحص ٳِ كٌٝ أً ٣نـَس حٿٸْخځ رٰٔپ حٿٴخٻيش ًحٿڄؤٻٌالص ً - أ
 أً ٫ًخء ڃڄڀٌء رخٿڄخء ًًٿٺ ٿظٸڀْپ حٿټڄْخص حٿڄٔظيڀټش.

ّـذ طَٹ حأل٬٣ڄش ًحٿڄؤٻٌالص حٿڄـڄيس ر٘ټپ ٫خځ ٳِ ڃټخڅ    - د
ڃټٌ٘ٱ ٿڄيس طټٴِ يًحرظيخ ًطٴټْټيخ رياًل ڃن ٛذ حٿڄخء ٫ڀْيخ ر٘ټپ 

 ٫زؼِ.
ألٯَحٝ ّـذ ٫ڀْنخ حٓظويحځ حٿټڄْش حٿڄنخٓزش ًحٿالُڃش ڃن حٿڄْخه  -ؽ

 حٿَ٘د أً ا٫يحى حٿٸيٌس أً حٿْخنٌٔڅ أً حٿ٘خُ ًرخٷِ حٿڄًَ٘رخص.
 ؿڄْ٪ ڃخ ٓزٶ. -ى  

 ىنخٹ كڀٌٽ ڃٸظَكش ٿظَْٗي حٓظيالٹ حٿڄْخه ڃنيخد-50
٫ڄپ ىًٍحص طؼٸْٴْش ٿڀ٤الد ٳِ حٿڄيحٍّ، كٌٽ ًٍَٟس حالٷظٜخى ٳِ  - أ

 حٓظيالٹ حٿڄْخه، ًىًٍىڂ ٳِ حٿلٴخ٥ ٫ڀْيخ.
ڃخٻن حٿ٬خڃش، ٻخٿليحثٶ ًٻٌٿٺ ٳِ ًٟ٪ ٿٌكخص اٍٗخىّش ٳِ حأل - د

حٿلڄخڃخص حٿڄيٍْٓش ٫ن ًٍَٟس حٿظؤٻي ڃن اٯالٵ ٛنزٌٍ حٿڄْخه 
 ر٘ټپ ؿّْي.

َُّحص ٷزپ ڃيس ٻخٳْش ڃن حٿ٤زن، ًًٿٺ ٻِ -ؽ اهَحؽ حٿڄـّڄيحص ًحٿڄٴ
ّظّٔنَ ٿيخ حٿًٌرخڅ، ىًڅ حٿلخؿش ٿٔټذ ٻڄّْش ٻزَْس ڃن حٿڄْخه ٫ڀْيخ ٿظلٸْٶ 

 حٿَٰٝ ًحطو.
 زٶ.ؿڄْ٪ ڃخ ٓ -ى  

 َّح٫َ ٫ني حٓظويحځ حٿڄْخه ٳِ حٿٜنخ٫شد -51
ط٧ٌْٲ حٿظٸنْخص حٿٜنخ٫ْش حٿظِ طٔظويځ أٷپ ٻڄْش ڃن حٿڄْخه ًحٿظِ  - أ

 طٔڄق رب٫خىس حٓظويحڃيخ.
 ان٘خء ڃل٤خص رخٿڄٜخن٪ ٿڄ٬خٿـش ڃْخه حٿظٜنْ٪. - د
 اٿِحځ حٿڄٜخن٪ رڄ٬خٿـش ڃوڀٴخطيخ ٷزپ َٛٳيخ اٿَ حٿڄـخٍُ حٿڄخثْش. - ص

 ؿڄْ٪ ڃخ ٓزٶ. -ى  
 حٿـيٌى حٿٔخرٸش يىحٍس حٿظَْٗي ًحٿظ٫ٌْشد -52

 حٿلڄڀش حٿظ٫ٌٌّش ٿڄ٬ڀڄِ ٣ًالد حٿڄيحٍّ حٿلټٌڃْش ًحألىڀْش. - أ
 ڃظخر٬ش حٓظيالٹ حٿـيخص حٿلټٌڃْش حألٻؼَ حٓظيالٻخ ٿڀ٤خٷش حٿټيَرخثْش. - د
 اىهخٽ حٿظَْٗي ٟڄن حٿڄنخىؾ حٿظ٬ڀْڄْش. - ص

 ؿڄْ٪ ڃخ ٓزٶ. -ى    
 ڃن أىيحٱ ؿيٌى حٿلٴخ٥ ٫ڀَ حٿڄْخهد-62

حٿظٌؿْو نلٌ حالٓظويحځ حألڃؼپ ٿڀڄْخه حٿٜخٿلش ٿڀَ٘د ًحٿڄلخٳ٨ش  - أ
 ٫ڀْيخ.

 حٿظَْٗي ر٘ټپ ٫خځ ٳِ حٓظيالٹ حٿڄْخه ًهخٛش ٳِ حٿٴالكش ًحٿْٔخكش. - د
 طوٴْٞ ٷْڄش ٳخطٌٍس حالٓظيالٹ. - ص

 ؿڄْ٪ ڃخ ٓزٶ. -ى    
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 اختيار مكضكع تعبيرم
 ـ/ اختیار مكضكع تعبیرم

 المحتـر-----------------------------االستاذ الفاضؿ 
أثر تكظیؼ كؿ مف أنمكذجي ابمتكف تركـ الباحثتاف اجراء دراستو المكسكمة )

(Appleton Structural Analytical Model)  سكماف كRichard 
Suchman)) في تنمیة الفيـ القرائي كاألداء التعبیرم  التعممي االستقصائي

( كلما كاف البحث في مادة المغة العربیةلدل طبلب الصؼ الثالث متكسط 
الحالي یتطمب اختیار مكضكع تعبیرم یتـ اختبار الطبلب فیو ، كلما تعيده 
الباحثتاف فیكـ مف خبرة كسعة اطبلع في ىذا المجاؿ فأنيا تضع بیف ایدیكـ 

( اماـ المكضكع مجمكعة مف المكضكعات المقترحة راجیان كضع عبلمة )
 ءمة لمتطمبات البحث الحالي مع فائؽ الشكر كاالمتناف.الذم تركنو أكثر مبل

         
 الباحثتاف 

 المكضكعات
 )       ( )صدیقي مف یرد الشر عني.. كیرمي بالعداكة مف رماني( .ُ
)آیة المنافؽ ثبلث اذا  )صمى ا عمیو كالو كسمـ(قاؿ النبي محمد  .ِ

 حدث كذب كاذا كعد اخمؼ كاذا ائتمف خاف( )        (
 قاؿ الشاعر حافظ ابراىیـ:                          )       ( .ّ

 أعدٍدتى شعبان طیبى األعراؽً  أالـي مدرسةه إذا أعدٍدتيا
                                                                                                   

 معیار التصحیح
 معیار تصحیح الياشمي:
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( درجة مكزعة ََُفقرة، كالدرجة الكاممة لممعیار )ة فقراتو احدل عشر عدد 
عمى فقراتو، كدرجة كؿ فقرة مكزعة عمى عناصرىا. فیما یأتي فقرات المعیار 

 كعناصرىا كدرجاتيا، كتكزیع درجة الفقرة عمى عناصرىا: 
 درجات(  َُالخمك مف االخطاء االمبلئیة: ) -ُ

 یتمثؿ ذألؾ في: 
 یة التامة في قكاعد االمبلء المتفؽ عمیيا في المغة العربیة الصحة كالكفا
 تكزیع الدرجة:

تكزع الدرجات العشر عمى عدد االخطاء االمبلئیة في المكضكع  
المشتمؿ عمى أكبر عدد مف االخطاء، لتحدید الدرجة التي تخصـ عف كؿ 

 خطأ، كیحتسب الخطأ المكرر مرة كاحدة 
 درجات(  َُكالصرفیة: )الخمك مف االخطاء النحكیة  -ِ

 یتمثؿ ذلؾ في الصحة كالكفایة التامة في قكاعد النحك كالصرؼ 
 تكزیع الدرجة 

لتحدید الدرجة التي تخصـ عف كؿ خطأ نحكم أك صرفي، یتبع المصحح 
 االسمكب نفسو المتبع في الفقرة االكلى. 

 درجات(  ٓجكدة الخط: ) -ّ
 یتمثؿ تجكید الخط في: 

 كؼ حسف رسـ الحر  -أ 
 االستقامة في الكتابة عمى السطر -ب
 كضع النقاط في اماكنيا  -ج
 انسجاـ حركؼ الكممة بعضيا مع بعض مف حیث الصغر كالكبر.  -د
 انسجاـ الكممات بعضيا مع بعض مف حیث الصغر كالكبر.  -ىػ

 تكزیع الدرجة : 
 تعطى درجة كاحدة لكؿ عنصر مف العناصر الخمسة السابقة. 
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 درجات(  ٓتنظیـ الصفحة   ) -ْ
 یتمثؿ ذلؾ في : 

 .نظافة الصفحة  - أ
 .  مراعاة نظاـ الفقرات  -ب
 . مراعاة استخداـ عبلمات الترقیـ  -ج

 تكزیع الدرجة :
تعطى درجة كاحدة لكؿ مف العنصریف االكؿ كالثاني ، كثبلث درجات العنصر 

 الثالث . 
 درجة(  ُٓفنیة التعبیر   ) -ٓ

یتمثؿ ذلؾ في اشتماؿ المكضكع عمى الكاف فنكف الببلغة الثبلثة )البیاف ، 
 البدیع ، المعاني( 
 تكزیع الدرجة : 

لتحدید الدرجة التي تعطى لكؿ جممة بمیغة مطابقة لمقتضى الحاؿ یتبع 
 المصحح االسمكب نفسو المتبع في الفقرة االكلى . 

 درجات( َُكضكح االفكار :    ) -ٔ
 في :  یتمثؿ ذلؾ

 فيـ القارئ لممراد مف الكبلـ المكتكب  -أ
 خمك المكضكع مف التناقض -ب
 تفصیؿ االفكار بتفاصیؿ مبلئمة  -ج

 تكزیع الدرجة : 
لتحدید الدرجة التي تخصـ عف كؿ فقرة غیر كاضحة ، یتبع االسمكب نفسو 

 المتبع في الفقرة االكلى 
 درجات(  َُصحة االفكار   ) -ٕ

 ك التعبیر مف الحقائؽ المخطكءة تاریخیان كعممیان . یتمثؿ ذلؾ في خم
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 تكزیع الدرجة : 
لتحدید الدرجة التي تخصـ عف كؿ فقرة مخطكءة ، یتبع المصحح االسمكب 

 نفسو المتبع في الفقرة االكلى 
 درجات(  ٓااللتزاـ بالمكضكع :    ) -ٖ

 یتمثؿ ذلؾ في : 
 انتماء االفكار لممكضكع  -أ
 خمك المكضكع مف االشكاؿ المخمة بكحدة المكضكع  -ب
 االبتعاد عف الحشك كالمغك  -ج

 تكزیع الدرجة :
لتحدید الدرجة التي تخصـ عف كؿ فقرة غریبة عف المكضكع ، یتبع المصحح  

 االسمكب المتبع في الفقرة األكلى .
 ( درجاتَُاالستشياد : ) -ٗ

ـ كالتضمیف مف الحدیث النبكم یتمثؿ ذلؾ في االقتباس مف القرآف الكری
 الشریؼ كالمكركث االدبي شعران كنثران .

 تكزیع الدرجة : 
لتحدید الدرجة التي تعطى لكؿ استشياد یعزز الفكرة ، یتبع المصحح االسمكب 
نفسو المتبع في الفقرة االكلى ، كبحد اقصى خمسة استشيادات لممكضكع كمو 

. 
 ( درجات َُعنى : )دقة اختیار المفظ المعبر عف الم -َُ

 یتمثؿ ذلؾ في :
 االكثر مبلءمة لممعنى كتنكعيا . فردة اختیار الم - أ
 االبتعاد عف االلفاظ العامیة . - ب

 تكزیع الدرجة :
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لتحدید الدرجة التي تخصـ عف كؿ لفظ لـ یكفؽ الطالب في اختیاره ، یتبع 
 المصحح االسمكب نفسو في الفقرة االكلى .

 ( درجاتَُمف المقدمة كانتياء بالخاتمة : ) التدرج بالعرض ابتداءن  -ُُ
 یتمثؿ ذلؾ في :

ثیر اىتماـ القارمء كتعد ذىنو في قمیؿ مف تحسف التميید : كیككف بمقدمة  - أ
 ( درجات ّااللفاظ كالتراكیب . )

حسف العرض : یككف بالتقدیـ المنتظـ ألفكار المكضكع  ، فبل تحس  - ب
 ( درجات.ْكالمعنى )بكجكد فجكات كمف دكف تكرار مخؿ لمفظ 

حسف الختاـ : كیككف بنيایة تكجز في اسطر معدكدة ما اراد الكاتب اف  -ج
 ( درجات .ّیبرزه كیصؿ الیو )

Research Summary  

The research aims to identify the impact of the employment 

of each of the prototypical (Appleton Structural Analytical 

Model and Richard Suchman) investigative learning in 

Reading Comprehension and expressive performance 

development among third-graders average in Arabic 

language. 

Researcher community study chose the average third-grade 

students in secondary Euphrates Boys, it has been chosen 

by the researcher means affiliated to the General 

Directorate for Educational Karkh / third academic year 

(2016 to 2015), was chosen as the third grade average's 

students (108 students), distributed in three divisions is (a, 

b, c), it was the people's choice (a, b) random, totaling 70 

students to represent the two sets of research, the number of 

the experimental group students the first (35), which is 

considering using a model (Appleton Structural Analytical 

Model) experimental group II (35) students taught using a 

model Richard Suchman learning investigative, has been 

verified equality of the two groups in some variables that 

believed it could affect the results of the experiment, either 
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the two tools the research researcher using test of 

understanding reading the note added it (20) paragraph 

With the construction of a test of the performance of 

expressive, having completed the researcher conducting the 

search experience according to what has been planned, if 

any. 

1. Outweigh the first experimental group taught in 

accordance with the model in Ableton posttest in the 

development of Reading Comprehension on the 

second experimental group taught in accordance with 

the model Richard Suchman investigative learning. 

2. Outweigh the first experimental group taught in 

accordance with the model in Ableton posttest 

expressive performance in the second experimental 

group taught in accordance with the model Richard 

Suchman investigative learning. 
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 داعش انمكذجا  –الحركات التكفيرية كدكرىا في عمميات التسميـ السياسي 
 د.بشرل حسيف صالح                                 محمد منذر جالؿ د.

 الجامعة العراقية / كمية القانكف كالعمـك السياسية
 ممخص

كالعشریف عادت قضیة التكفیر لتطرح نفسيا بإلحاح ، منذ مطمع القرف الكاحد 
سبلمییف تصاعد التكترات بیف األنظمة السیاسیة كبیف اال متمثمة في

، كلعؿ بركز االسبلمییف الجيادییف ) ام المسمحكف المناىضیف ليذه االنظمة 
( في بعض االقطار بخطابيـ التكفیرم كنشاطيـ المسمح ، كرفضيـ اليیمنة 

داللة كاف لـ تكف الكحیدة الغربیة كاالنظمة الدكتاتكریة یمثؿ الظاىرة األكثر 
 ليذه الظاىرة.

اف المتأمؿ في ىذه المكجة التكفیریة كالتي تبدكا أكسع انتشارا كأبمغ تاثیرا 
بالمقارنة مع المكجات التكفیریة السابقة في الستینیات كالسبعینات مف القرف 
المنصـر ، یرل انيا قد اتخذت اشكاال كصكرا جدیدا في التأثیر عمى العقؿ 

رم كسمككیات التصرؼ االنساني معتمدة بذلؾ عمى ثكرة التكنمكجیا البش
كاالتصاالت كالتي جعمت االبعد قریبا جدا ، كضیقت مساحة االحداث لتصبح 
في متناكؿ الجمیع ،  كعمى ىذا نفيـ عندما نقـك بتشخیص قضیة التكفیر أننا 

لحدیث عنيا كما أماـ ظاىرة تتنكع تعبیراتيا كتتداخؿ أسبابيا كتتعدد مستكیات ا
یصعب فيـ ترابطيا كمدل عبلقتيا ألنيا تتبایف أحیانا ككتتقاطع أحیانا أخرل 
. كعمى االثر سیعمد البحث عمى تناكؿ )االطار الفكرم ليذه التنظیمات 
كتحدیدا " داعش " محؿ الدراسة ، كمف ثـ یعرج عمى التكاجد المكاني 

باالضافة الى اسالیب الحرب  الجغرافي ليذه التظیمات كتمددىا االیكمكجي ،
النفسیة كالتسمیـ السیاسي المستخدمة في انجاح ىذا التنظیـ االرىابي الفكاره 

 المتطرفة ، كصكال الى استراتیجیات التسكیؽ الرمزم لتنظیـ " داعش " .
 المبحث االكؿ /  الحركات التكفيرية الماىية كالتكاجد الجغرافي.
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 لفكرية لمحركات التكفيرية .المحكر االكؿ : األيديكلكجيا ا
قد یصعب تحدید اسباب انتشار ظاىرة التكفیر في المجتمع االسبلمي كربما قد 
یككف مخاطرة لكف باستعانة عمـ االجتماع الدیني مف ناحیة كاالستعانة بعمـ 
النفس التربكم مف جية اخرل قد یعطینا نتیجة قد تككف مقصكرة الى حد ما ، 

بصدفة كما یتكىمو الغرب كحمفاؤه  بؿ ىي عممیة  التكفیر لیس أمرا جاء
 متراكبة ظيرت إثرنتیجة اسباب تراكمت حتى انفجرت في النيایة .

كیمثؿ الفكر السمفي الجيادم المعاصر تیارا ایدیكلكجیا كمشركعا تحممو 
باألساس جماعات حركیة مناىضة بشكؿ مطمؽ لما ىك قائـ مف النظـ 

ة كالثقافیة السائده كالنظاـ الدكلي الراىف ، االجتماعیة كالسمطات السیاسی
كخطاب ىذا التیار ىك األكثر تشددا كاألكثر استخداما لمصطمح الكفر 

 كالتكفیر.
كىناؾ عدة اسباب أدت الى انتشار ككالدة الفكر التكفیرم في المجتمعات 

 iiاالسبلمیة منيا :
اإلیمانییف كبیف ( الصراع عمى الحؽ كالحقیقة األبدیة كانت محؿ نزاع بیف ُ)

المبلحدة في العصكر االنسانیة فقد كاف االیمانیكف یسمكف المبلحدة بالكفار ، 
كقد تطكر ىذا المصطمح حتى دخؿ بیف االیمانییف نفسيـ قفد انتشر مصطمح 
الردة الدم یعرؼ بالذم ارتد كرجع عمى عقبو بعد أف اعتنؽ اإلسبلـ ، كلذالؾ 

راع القائـ بیف الفرؽ االسبلمیة كمدل تكسع تبلحظ  في التاریخ االسبلمي الص
استعماؿ كممة الكفر كالردة كفي بعض االحیاف،  كمثمو مصطمح البدعة الذم 
ىك قریب إلى الكفر ، كاحتكار الحقیقة كاإلیماف بصكابیة الرأم یؤدم دائما  

 الى تكفیر المخالؼ .
( ما یعتبره بعض الناس مقدسا قد ال یككف مقدسا عند آخریف كیظؿ ىذا ِ) 

األمر متشاكسا بیف المدارس العقبلنیة كالمدارس الدینیة ، كلعؿ المسیحیة 
أبدت دلیبل كاضحا حكؿ الصراع بیف المكسسة الدینیة كالمكسسة العممیة،  
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انتشار ظاىرة لذلؾ قداسة الرأم كعدـ تحمؿ تغمبات الكاقع قد یساىـ في 
 التكفیر بصكرة اك باخرل .

( التحدث باسـ اإلسبلـ أدل الى تركیج مفاىیـ معقدة مثؿ البدعة كاالبتداع ّ) 
كالفسؽ , كالسعي في تعریؼ االسبلـ تعریفا ضیقا یقضي الى إخراج قسـ كبیر 
مف المسممیف مف حظیرتو ، كمف تمعف النظر في ىذا األمر یبلحظ أنيا 

 كأیدیكلكجیة ال أكثر .مسألة سیاسیة 
( الظمـ كالتعذیب , كلعؿ ىذه النقظة قد جٌرت بعض الناس الى تكفیر ْ) 

األنظمة الحاكمة كاعتبارىا العدك القریب كأنو أكلى بالقتاؿ مف العدك البعید ، 
فمكجة الستینات كالسبعینات مف القرف الماضي قامت بعض االنظمة العربیة 

عداميـ ، ىذه  بمحاكلة استئصاؿ اإلسبلمییف مف الكجكد كتعذیبيـ كقتميـ كا 
المعاممة الكحشیة جعمت بعض االسبلمییف یتبنكف المشركع التكفیرم 
،فالجاىمیة التي ألقاىا سید قطب كانت نتیجة التعذیب كرفضو الكامؿ لمنظاـ 

 الناصرم.
( اليیمنة الغربیة ، أدل التدخؿ كاليیمنة الغربیة إلى حمؿ السبلح ضدىـ ٓ) 

كر مفيـك الجياد كالسعي الى الدفاع عف اليكیة االسبلمیة مف ىذا التدخؿ كتط
السافر ، كقضیة فمسطیف ىي محكر ىذا المشركع كأیضا أفغانستاف كالعراؽ 
كالبكسنة كاليرسؾ كالشیشاف ككؿ ىذه الببلد االسبلمیة المستعمرة جعمت 

مكف بالقير المسممیف یشعركف بالقير كاإلستضعاؼ كبنفس الكقت أحس  المسم
الداخمي نتیجة تسمط المستبدیف بتقالید أمكر الببلد ، كمف ىنا تبمكر الفكر 

 التكفیرم.
ىناؾ اسباب عدة أدت الى انتشار ظاىرة التكفیر ، لكف الحقیقة التي یغفميا 
بعض الناس ىي أف المشركع التكفیرم لیس دینیا بإمتیاز بؿ ىك مجرد إقصاء 

معینة كىذا ما نبلحظو في خطابات بعض كتسكیؽ فكرة أك ایدیكلكجیة 
 التكفیریف ، انيـ مغمكسكف بالصراع السیاسي كلیس الدیني. 
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 فما ىي الجذكر لذلؾ ؟
كلعؿ فرضیات السمفیة الجيادیة التي نمتمس تداعیاتيا الیكـ انما ىي الكجو 
االمثؿ لتمؾ الحركات التكحشیة ذات االیدلكجیا المعقدة ، كالتي استطاعت 

فسيا بأسس كقكاعد فقيیة مركبة مستندة عمى االختبلؼ العقائدم في تحصیف ن
تفسیر االحكاـ سكاء أكاف ذلؾ عبر النص القرأني اك السنة النبكیة االمر الذم 
ساىـ في تعزیز مقدرة دعاة ىذا التیار عمى االستمرار في دعكتيـ كجذب 

تغییر كاالدارة العدید مف الفئات كاالفراد الیيـ حتى تمیزكا بالقدرة عمى ال
 كالجذب برغـ ىمجیة الفعؿ ككحشیتو .

كبالرغـ مف عقبلنیة التكجو الذم  انتيجو )حسف البنا ( في البدایة عند تأسیس 
، كتركیزه عمى منيجیة االسبلـ ُِٖٗحركة االخكاف المسممیف في عاـ 

المعتدؿ كالمتسامح لمتعامؿ مع القضایا السیاسیة كاالجتماعیة ،  یبلحظ ایضا 
في الفكر السیاسي التنظیمي كجكد مبلمح لبلنعطاؼ ، یسكغيا عدـ استكماؿ 
الشیخ البنا لممقدمات الفكریة لمتنظیـ ، اذ كاف لتبني )سید قطب ( مفيكـ 
"الجاىمیة " كالذم یعني عدـ العمؿ باالحكاـ الشرعیة البلزمة لمفرد في معاممتو 

ریعات المناىضة لمشریعة ، اك تمؾ االنظمة التي تعتمد عمى المناىج كالتش
االسبلمیة كتحاربيا دكرا في تبني اتجاه العنؼ لمتعامؿ مع القضایا االجتماعیة 
كالسیاسیة ، كىي تمثؿ كذلؾ نتیجة منطقیة الختبلؼ القراءات كالتفسیر بيذا 

 iiالجانب .
كعمى االثر فأف المیكؿ الفكریة كالعممیة لمتنظیـ ذىبت بأتجاه تبني مفيـك 

ازالة االنظمة المعادیة لبلسبلـ ، كلعؿ ىذا التكجو الذم كجد في  الثكرة اك
( معناه الجياد مف اجؿ الدفاع بي االعمى المكدكدم ( ك )سید قطبافكار )أ

المادم كاالخبلقي عف االمة ، عف طریؽ الثكرة كازالة ام عقبة تكاجو الدعكة 
 االسبلمیة .
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الخكاني كاف ليا االثر في كمع ذلؾ فأف االنتقاالت المتعاقبة في الفكر ا
صیاغة السمفیة الجيادیة كالتي تشكؿ االساس الفكرم لتنظیـ " القاعدة " ك " 
داعش " ، فالسمفیة الجيادیة تمثؿ محاكلة لمتكفیؽ بیف السمفیة كالحنبمیة كفكر 
سید قطب )الجيادم ( فضبل عف السركریة  )احدل التنظیمات التي كلدت مف 

، كالتي اسسيا الشیخ )محمد سركر زیف العابدیف (  رحـ االخكاف المسممیف
كىك سكرم الجنسیة، التي تعد ىي االخرل مقاربة لمتكفیؽ بیف االخكاف 
المسممیف كالسمفیة ، كىذه المقاربات جمیعيا أنتجت الطابع العقیدم السمفي 
كالطابع السیاسي القطبي ، الذم بمكر فیما بعد السمفیة الجيادیة كنطاؽ حركي 

 iiظیمي أكسع .كتن
اف طبیعة الكضع الذم كقع في االخكاف المسممكف في بدایة التأسیس أثر 
كبشكؿ كبیر في تحكليـ بأتجاه اليجكـ بدال مف الدفاع كالخكؼ ، فالتعذیب في 
السجكف المصریة كاعداـ الزعامات االساسیة في التنظیـ كلدت مكقفا متشنجا 

ي العدید مف القضایا العربیة لدل بعض القادة ككاف لردة فعميا األثر ف
 iiكالمحمیة كاف ابرزىا ظيكر التنظیمات األتیة :

: ترل اف القتاؿ ضد السمطة الكافرة كاجب دیني ، كاف  جماعة الجياد –أكال 
القتاؿ كالجياد ىك الطریؽ الكحید لمتغییر ، ككاف مف ابرز رمكزىا )محمكد 

كـر زىدم ، عاصـ عبد  الزمر ، محمد عبد السبلـ فرج ، ناجح ابراىیـ ،
الماجد كاخركف ( ، كمف ابرز اعماليا اغتیاؿ الرئیس المصرم )محمد أنكر 

 .ُُٖٗالسادات ( عاـ 
خمیط مف اعضاء الجماعات االسبلمیة التي شاركت  طالئع الفتح : –ثانيا 

في الجياد ضد الشیكعییف في افغانستاف ، كبعد عكدتيـ زاكلكا عممیاتيـ ضد 
 لمصرم .رمكز النظاـ ا

ىك تدكیر لحركات سابقة كمقتنعكف بفكرة تكفیر  الناجكف مف النار : –ثالثا 
 المجتمع كالقیاـ بأنقبلب عسكرم عمى النظاـ .
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كىك تنظیـ منشؽ عف الجماعة االسبلمیة ، أسسو  تنظيـ الشرقييف : –رابعا 
شكقي الشیخ ، كىك تنظیـ عنیؼ غیر مسیطر عمیو ، كاف قد حمؿ السرقات 

 ـ نفسو كتسمیح جماعتو كالقیاـ بعممیات عنیفة دكف تمییز .لدع
نشأت بعد أعداـ )سید قطب ( ، كىي  جماعة التكفير كاليجرة : –خامسا 

اتخذت منيج التبمیغ كالدعكة كالقاء الحجة عمى المجتمع )الجاىؿ ( ، فضبل 
، كعدـ عف استراتیجیة ) العزلة ( عف ىذا المجتمع )الكافر ( كاالىتماـ بالبناء 

استخداـ العنؼ اال في ضركرة ، كحیف رد عمیيـ شیخ مف األزىر )الشیخ 
الذىبي ( قامكا بقتمو ، ثـ دخؿ أمیرىـ )شكرم مصطفى ( السجف كحكـ عمیو 

 باألعداـ مع أخریف مف ىذه الجماعة .
كتمثؿ المرتكزات الفكریة لجماعة التكفیر كاليجرة األسس األكلیة التي بنت 

 iiالجيادیة مجاليا الفكرم ، اذ ترتكز مبادئ ىذه الجماعة عمى : عمیيا السمفیة
قاعدة التبیف : كمعناىا التكقؼ عف الحكـ عمى ماىك خارج جماعتيـ حتى  .ُ

یتبیف حاليـ ، كالبینة ىي لزكـ جماعتيـ كمبایعة اماميـ ، أك مف ینكب 
عنو ، فمف أجاب كاف مسمما كمف رفضيا كاف كافرا ، عمى الرغـ مف اف 

 عدة التبیف كمبدأ االستعراض قالت بو كطبقتو طائفة األزارقة الخكارج .قا
المساجد كميا حراـ : ألنيا مساجد " ضرار " فبل تعرؼ نیة بانیيا كمصدر  .ِ

أمكالو كمف ثـ فالمساجد األربعة الصحیح الصبلة فیيا ىي المسجد الحراـ 
 ، كالمسجد االقصى ، كمسجد قباء كالمسجد النبكم .

ارض الفرائض : بترؾ صبلة الجمعة في جماعة تحت دعكل قاعدة تع .ّ
أنيـ في مرحمة أستضعاؼ ، كأف مف شركط الجمعة التمكیف ، كألف 
المساجد " ضرار " ، كألف شرع ا لیس قائما بصكرة كمیة تامة فبلبد مف 
الجياد أكال ، كاستبلـ السمطة كاقامة شریعة ا كاممة ، ثـ الصبلة في 

 المساجد .
 یـ اليدؼ األكبر اقامة الخبلفة ، عمى غیره مف األىداؼ .تقد .ْ
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مفاصمة المجتمع كىجرتو، فأعمنكا المفاصمة التامة بینيـ كبیف مجتمع  .ٓ
 المسممیف الذم كصفكه بالجاىمیة كالكفر.

حرضت الجماعة أعضاءىا عمى اليركب مف أداء الخدمة العسكریة فيك  .ٔ
ال یقیمكف شرع ا جیش یحمى المجتمع الكافر كیحمي حكاـ طغاة 

كیحمى أرض الكفار، أما في حالة حدكث غزك خارجي لمدكلة یتكجب 
"فرار" أعضاء الجماعة لئلعداد كالتمكف، ثـ العكدة لمسمطة ثـ مقاتمة 

 العدكالكافد .
الدعكة لمحك األمیة دعكة یيكدیة لشغؿ الناس بعمكـ الكفر عف تعمـ  .ٕ

 مقاتيـ الخاصة.اإلسبلـ، فما العمـ إال ما یتمقكنو في ح
ادعى زعماء الجماعة أنيـ بمغكا درجة اإلمامة، كاالجتياد المطمؽ، كأف  .ٖ

 ليـ أف یخالفكا األمة كميا كما أجمعت عمیو سمفان كخمفان.
كمف ثـ فأف جماعة التكفیر كاليجرة تمثؿ المسار االنتقالي الرابط بیف االخكاف 

بكصفيا أكجدت المجاؿ لنقؿ المسممیف كتنظیـ )القاعدة ( كبعدىا )داعش ( ، 
االفتراضات الفكریة كالفقيیة الى مسار تنفیذم مرتبط باالمارة اك الخبلفة لبناء 
دكلة االسبلـ كفقا ألعتقادىـ ، فضبل عف انيا ساعدت في تعزیز اتجاه العنؼ 
كمنيج لمتعامؿ مع مف تعتبرىـ مف غیر المسممیف ، كىذا مف شأنو أف یحدد 

عمى االجتياد في اصدار الفتكل مف دكف تقید بأحكاـ معاییر جدیدة تقكـ 
فقيیة أساسیة كما ىك الحاؿ ببقیة المذاىب االسبلمیة . ما اكجد لنا ظكاىر 
فكریة متطرفة تكزعت عمى انحاء متعددة مف العالـ شغمت الجمیع بما تحممو 
مف دالالت فكریة جيادیة متكحشة  حیث اصبحت تتبلعب بالعقكؿ بعد اف 

 ف المشاعر .تمكنت م
 المحكر الثاني : التكاجد الجغرافي ليذه الحركات التكفيرية 

تتكزع الحركات التكفیریة عمى مساحة شاسعة مف ىذا العالـ مف افغانستاف 
كبعض اقالیـ باكستاف مركرا بالمشرؽ العربي )خاصة في الیمف كسكریا 
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افریقیا( . كما ىك كالعراؽ( كصكال الى القارة السمراء )مالي كنیجریا كشماؿ 
 (ُمكضح في الشكؿ رقـ )

 (ُشكؿ رقـ )

 
 

كاف اختمفت ظركؼ نشأة ىذه الحركات كتكقیتيا كأىدافيا اال اف االكید انيا 
تنيؿ مف مرجعیات فكریة كاحدة یمكف اف تكضع جمیعا تحت لكاء ما یسمى 

 « .الفكر السمفي الجيادم»بػ
مي ألىداؼ محمیة اك اقمیمیة كقد نشأت بعض ىذه الجماعات في االطار المح

عمى غرار طالباف التي ظيرت في سیاؽ محاربة الغزك السكفیاتي. كبعضيا 
ظير منذ البدایة لیتمدد كیؤسس لخبلفتو المزعكمة عمى غرار داعش التي 

 تضع القضاء عمى الجیكش النظامیة في المنطقة في سمـ اكلكیاتيا .
دة لممنطقة عمى اسس مذىبیة ، فساىمت اكثر في بمكرة خریطة تقسیـ جدی

كاثنیة .فمع دخكؿ تنظیـ داعش الى قمب المشيد الجيادم باتت خریطة 
الحركات الجيادیة تتبایف بیف مدیف بالكالء ليذا التنظیـ المتطرؼ الصاعد 

 iiكبیف مف بقي كفیا لتنظیـ القاعدة كثكابتو كاىدافو  .
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مى مساحات شاسعة كالمبلحظ اف ىذه الحركات كلئف تمكنت مف السیطرة ع
في خارطة العالـ االسبلمي اال انيا تعرضت لبلنكفاء في بعض االحیاف في 
سیاؽ بعض التدخبلت االجنبیة دكف اف یناؿ ذلؾ مف كجكدىا. فحركة طالباف 
نجحت مثبل في االحتفاظ بمناطؽ نفكذ شاسعة في افغانستاف في حیف یظؿ 

دكلي عمى مكاقعيا في سكریا كجكد داعش في المنطقة بعد ضربات االئتبلؼ ال
 كالعراؽ غیر كاضح..

كحتى كقت قریب كانت القاعدة ىي "الماركة المسجمة" التي تصنؼ تحتيا 
جمیع ىذه الجماعات االرىابیة بعد اف تمكنت مف بعث حركات "محمیة" تدیف 
ليا بالكالء كالطاعة. فكاف انتشار القاعدة یشمؿ عدة دكؿ في الشرؽ االكسط 

اسیا كشبو القارة اليندیة ، اتخذ فیيا ىذا التنظیـ مكطئ قدـ لخبلیاه كافریقیا ك 
النائمة كمعسكرات مقاتمیو سكاء عبر الجماعات المكالیة لو اكعبرالتنظیمات 

 التابعة لمتنظیـ بشكؿ مباشر .
كلعٌؿ اىـٌ ىذه الجماعات ىي تنظیـ القاعدة في الیمف كالعراؽ الذم برز  

، مركرا بتنظیـ القاعدة في المغرب  ََِّكي سنة مباشرة بعد الغزك االمری
االسبلمي الذم بدأ نشاطو تحت مسمى الجماعة السمفیة لمدعكة كالقتاؿ . اما 
في القرف االفریقي فقد نشطت القاعدة منذ تسعینات القرف الماضي مؤسسة 
حركة الشباب المجاىدیف التي انشقت عف المحاكـ اإلسبلمیة كأعمنت مطمع 

ىا لمقاعدة .كفي غرب آسیا فاف ىناؾ حركات محمیة لكنيا كالء ََُِ
متحالفة مع القاعدة كليا خصكصیاتيا االثنیة كىذا ما جعميا تتمتع في البدایة 
بحاضنة شعبیة عمى غرار حركة طالباف . كقد كصؿ امتداد القاعدة في اكج 
نفكذىا كمجدىا حتى جنكب شرؽ آسیا مع تأسیس جماعة ابك سیاؼ في عاـ 

ُُٗٗ .ii 
ظير تنظیـ داعش لیشكؿ عبلمة فارقة في تاریخ  َُِّكفي ابریؿ مف عاـ 

الحركات التكفیریة ، فقدـ نفسو في البدء عمى انو اندماج بیف "دكلة العراؽ 
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االسبلمیة" التابعة لتنظیـ القاعدة كالمجمكعة التكفیریة المسمحة في سكریا 
صمت القطیعة مع رفض جبية المعركفة بػ"جبية النصرة"، إال أنو سرعاف ما ح

النصرة ) التي تتبع القاعدة (ىذا االندماج الذم أعمف عنو زعیـ "دكلة العراؽ 
اإلسبلمیة" )أبك بكر البغدادم(. كقد مثؿ قرار )ایمف الظكاىرم (زعیـ تنظیـ 
القاعدة الغاء االندماج الحدث االبرز الذم شكؿ بدایات القطیعة بیف 

 iiالتنظیمیف االرىابییف .
فبات كاضحا اف ىناؾ مرحمة جدیدة مف التنافس كالصراع ) التقارب االیدلكجي 
كالتنافر التنظیمي ( قد انطمقت داخؿ البیت التكفیرم بیف القاعدة كداعش ، 
شمؿ الصراع عمى النفكذ كتجنید المقاتمیف كالتنافس عمى مسرح العممیات . لقد 

اخطرىا مع انتياجو اصبح داعش كاحدا مف اكبر الجماعات االرىابیة ك 
السالیب شدیدة الكحشیة في القتؿ كالتدمیر . كلئف اتخذ ىذا التنظیـ مف العراؽ 
كسكریا مسرحا لعممیاتو كجرائمو اال انو ایضا تمكف مف استقطاب عدید 
الجيادییف حكؿ العالـ . عبلكة عمى ذلؾ فاف عدید الحركات التكفیریة اعمنت 

كمصر كلبناف. كما تتحدث عدید المصادر عف  مبایعتيا لو في لیبیا ك الجزائر
 ُْاعبلف بعض قادة طالباف انشقاقيـ عف الحركة كانضماميـ الى داعش في 

 ii. َُِْأكتكبر
كیؤكد اغمب المراقبیف اف ىناؾ خبلفات استراتیجیة عمیقة بیف القاعدة كداعش 

حكؿ محكرىا االساسي التنافس عمى التأثیر كاليیمنة عمى الحركات الجيادیة 
العالـ كعمى مصادر التمكیؿ كالتجنید، حیث اختارت " داعش " عدـ التقید 
بضكابط الجياد كما اقرتيا مرجعیتيا االكلى " القاعدة " كضربت " المشركع 
الجيادم " في نقطتیف االكلى : انيا قسمت " المشركع الجيادم " ، كالثانیة : 

مع جبية النصر في  انيا كجيت الصراع نحك الداخؿ لدرجة اف خصكمتيا
سكریا عمى سبیؿ المثاؿ انتقمت خبلؿ ستة اشير مف خصكمة عمى "االمارة 
"الى صراع "عقائدم "، حیف جعمت مف نفسيا " خبلفة " عمى معنى " جماعة 
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المسممیف " ال جماعة مف المسممیف لیتشارؾ " غمك كانحراؼ " تنظیـ " داعش 
رتكز عمى التحرر مف القیكد " مع تطكر " مفاىیمي " لمجياد العالمي ی

المفركضة لمجياد التقمیدم ، كتجاكبا مع االمكانات التي یتیحيا المشركع 
الجيادم نفسو ، كما تفرضو التطكرات عمى االرض ، كاالختبلؼ حكؿ 
الكسائؿ األجدل لتحقیؽ المشركع ، ثـ الصراع عمى األمارة نفسيا عمى الرغـ 

 .iiة الجيادیة عامةمف انيا مركزیة في حركیة التنظیمی
كفي ىذه المعركة فاف داعش یحرص عمى تكسیع اماكف عممیاتو فمـ تعد 
محصكرة بالمناطؽ التي سیطر عمیيا في سكریا كالعراؽ بؿ امتدت مخالبو الى 
الشماؿ االفریقي معمنا تبنیو عدة عممیات في تكنس كالجزائر كمصر. كما 

 iiیـ فیيا اكؿ امارة لو في درنة . استغؿ االنفبلت االمني الحاصؿ في لیبیا لیق
كفي ىذا السیاؽ یذكر )نصیؼ جاسـ حسیف (الباحث  في شؤكف الجماعات 

العراقیة ، "اف اغمب « صكت عراقي حر»االرىابیة كرئیس تحریر صحیفة 
الحركات االسبلمیة ىي عابرة لمحدكد كلكف تنظیـ القاعدة أخذ صفة عالمیة 

(  كیأتي تنظیـ داعش بالدرجة ََُِتمبرسب ُُاكثر مف سكاه بعد احداث ) 
الثانیة مف حیث سعة انتشاره كبككك حراـ في بعض الدكؿ اإلفریقیة. كیكضح 
اف التنظیمات المحمیة ىي عادة احزاب محمیة إسبلمیة امتمكت سمطة في 
بمدىا كانتزعت منيا مثؿ تنظیـ االخكاف الذم تحكؿ مف المحمي )مصر( الى 

العربیة(، كباتت أىدافيا إقمیمیة كعالمیة ألنيا تؤمف باف االقمیمي) اغمب الدكؿ 
 iiساحتيا كؿ الدكؿ االسبلمیة كال حدكد تحدىا " . 

اال اف ىذا االنتشار المریب لـ یأتي محظ الصدفة بؿ عبر كسائؿ كادكات 
اعبلمیة سیاسیة مكجية اليدؼ منيا بث قیـ ىذه التنظیمات التكفیریة كمحاكلة 

التأثیر عمى عقكؿ االخریف كبالدرجة االساس جعميـ في  تحقیؽ اىدافيا عبر
دكامة الشؾ بیف مایركنو اعبلمیا مف تمؾ الصكرة " االسبلمیة " التي یرسميا " 
داعش " كبیف ماىك مممكس كمتعارؼ عمیو مجتمعیا . كبالتأكید عبر كسائؿ 
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اعبلمیة سخرىا داعش لخدمتو اك كانت ىي في االساس المنظر الفكرم لمثؿ 
 ىذه التنظیمات االسبلمیة .

 المبحث الثاني / كسائؿ التشكيو كالتسميـ السياسي
 النفسية  المحكر االكؿ : الحرب

عندما تحدث الرسكؿ األعظـ محمد )ص( عف الجياد كاف مما قالو أف یككف 
)بأنفسكـ كسیكفكـ كألسنتكـ ( في إشارة )المساف (لمحرب الدعائیة كالنفسیة .، 

القائد األلماني )ركمیؿ (بأف " القائد الناجح ىك الذم یسیطر عمى كعنيا قاؿ 
عقكؿ أعدائو قبؿ أبدانيـ "، كقاؿ )تشرشؿ ( "كثیرا ما غیرت الحرب النفسیة 

 كجو التاریخ " .
كیعرؼ )حامد ربیع( ، الحرب النفسیة بقكلو أنيا "نكع مف القتاؿ ال یتجو إال 

ى إیماف المستقبؿ بذاتو كبثقتو بنفسو ، إلى العدك كال یسعى إال إلى القضاء عم
نما تيدؼ إلى تحطیـ  كبعبارة أخرل ىي تسعى ال إلى اإلقناع كاالقتناع ، كا 
اإلرادة الفردیة ، ىدفيا أكثر اتساعان مف الدعایة ، فيي تسعى لمقضاء عمى 

 اإلرادة كلكنيا ال تتجو إال إلى الخصـ أك العدك ".
(بأنيا " االستخداـ المخطط لمدعایة أك ما  كیعرفيا )محمد جماؿ الدیف محفكظ

ینتمي إلیيا مف اإلجراءات المكجية إلى الدكؿ المعادیة أك المحایدة أك 
الصدیقة ، بيدؼ التأثیر عمى عكاطؼ كأفكار كسمكؾ شعكب ىذه الدكؿ بما 

 .iiأىدافيا "  -التي تكجييا -یحقؽ لمدكلة
ممیة منظمة شاممة یستخدـ كیمكف أف نعٌرؼ الحرب النفسیة أیضان بأنيا " ع

فیيا مف األدكات كالكسائؿ ما یؤثر عمى عقكؿ كنفكس كاتجاىات الخصـ 
بداليا بأخرل بما یؤدم  بيدؼ تحطیـ اإلرادة كاإلخضاع ، )أك(تغییرىا كا 

 لسمككیات تتفؽ مع أىداؼ كمصالح منظـ العممیة " .
اـ كما ىك الحاؿ حیث تقـك الجية المعنیة بمحاكلة طرح قضیتيـ اماـ الرأم الع

عند اغمب التنظیمات االرىابیة في العالـ الیكـ  كمنيا )داعش( ، ظنا منيا اف 
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ىنالؾ تجاىبل مف الرأم العاـ العالمي لقضیتيـ فیقكمكف بمثؿ ىذه العممیات 
لجذب االنتباه الیيـ كالى " الظمـ " الذم یتعرضكف الیو كمحاكلة كسب تأیید 

 iiضایاىـ .دكؿ كجماعات اخرل لمناصرة ق
كلعؿ اىـ ادكات الحرب النفسیة ىي )عممیات التسمیـ السیاسي ( كالتي یعرفيا 
)حامد ربیع ( عمى انيا "تحطیـ اإلیماف بالعقیدة كالتماسؾ النفسي ، كتمزیؽ 
مككنات الشخصیة " اك كما طرحو الفرنسییف عبر جمعیاتيـ الفرانكفكنیة بأنو " 

لداخمیة لبلنساف المحمي كمحاكلة استبداليا تحمیؿ العقد الكامنة في الشخصیة ا
 iiبعقد كتشكیبلت نفسیة كقیمیة جدیدة " .

ففي الكقت الذم برز تنظیـ "داعش " عمى مخمفات " القاعدة " كسطكتيا 
 ََُِالدكلیة ، كالتي ساعدت احدات الحادم عشر مف سبتمبر 
عربي ، كاالستيدافات التي طالت مدف العراؽ ، كمف ثـ سكریا كالمغرب ال

كالتي استثمرىا تنظیـ " القاعدة " كما تمتيا مف متغیرات في الشارع العربي 
كاالحداث التي خمخمت بعض االنظمة الحاكمة ، كما في تكنس كلیبیا كالیمف 
كمف ثـ في سیناء مصر ، قد یككف ذلؾ تحت مسمیات مختمفة ، أك ترمیز 

)ىك التغییر الجذرم  كمطالب تكتیكیة متباینة اال اف اليدؼ بمجممو كاحد
 القامة دكلة اك خبلفة (  متشددة .

تتبع بحسب اقكاؿ كشعارات التنظیـ )المسار االسبلمي ( شكبل ، كتمتيـ ثركات 
المناطؽ كتحقؽ غایات كمأرب مختمفة ، حیث یشیر )تیمكثي تكماس ( الى 
با اف بعد خركج ا"لقاعدة " مف افغانستاف لجأت كحمفاؤىا الى االنترنیت ، ىر 

مف التحفز كاليیجاف الدكلي ضدىا ، كبذلؾ تطكرت ميارات استخداـ االعبلـ 
الرقمي لدیيا جراء االعتمادیة األـ كشممت )استخداـ التمكیؿ ، التجنید ، 
التكاصؿ ، التعبئة ، الدعایة ( ، فضبل عف نشر المعمكمات كجمعيا 

لقاعدة " ف رجؿ " اكمشاركتيا مع المكاقع الفتیة اك الرادیكالیة االخرل ، فكا
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( یصدر اشرطة فیدیك قصیرة تمجد نشاط االكؿ )ابك ایكب المصرم
 )الجيادییف في العراؽ ( .

كاستمر ىذا النشاط عمى الشبكة حتى بعد مقتؿ)ابي مصعب الزرقاكم (  
كتشمؿ مجمكعة الكسائط المتعددة كمضمكف الضخ االلكتركني )التدریب عمى 

عمى كشؾ القتؿ كشيادات مف االنتحارییف حرب العصابات كلقطات لضحایا 
كاشرطة الفیدیك التي كاف ضمف تسجیبلتيا القبض عمى رجؿ االعماؿ 

 iiاالمریكي " نئیؾ بیرج " كذبحو في العراؽ.
ككاف المطمب الجدید )تمرد كتجدید( لیس فقط عمى القیادات بقدر ماىك تمرد 

االیقكنة اك الحمة عمى )االىداؼ كالحریات الجيادیة ( ، یضاؼ الیو تمؾ 
الجدیدة التي ظير بيا تنظیـ "داعش" انما تنـ عف دراسة كبعنایة فائقة 
لممتغیرات االقمیمیة كالدكلیة ، حیث لـ یذكر التاریخ ظيكر مثؿ ىذه القساكة 
كالدمكیة كمستكل االجراـ ، كاالستعانة ببعض الخطباء كرجاؿ الدیف المتشددیف 

دكارا ميمة كجدیدة ، فیما لك قامت دكلة ، كالذیف في االغمب ضمف ليـ ا
الخبلفة المكعكدة ، كفعبل قامت بعض الشخصیات المعركفة كالمؤثرة في 
اكساطيا بتصدیرىا الدائـ لخطاب العنؼ كالكراىیة في اكربا ، كبعض الدكؿ 
العربیة مف التحرؾ عمى )ذكم االستعداد لدخكؿ التنظیـ ( اك في االقؿ 

یحاء في اقامة دكلة كازالة الحدكد بیف العراؽ كسكریا مباركتو كمناصرتو كاال
 كبدایة .

كىذا حتما جزء مف استراتیجیة الدعایة كالبعد النفسي ، الذم اراد التنظیـ اف 
یمعبو كجزء مف التسكیؽ الفكرم )رادیكالیة العبلقات العامة ( لكسب االىتماـ 

طة االغرب في كالحصكؿ عمى اكبر قدر مف االىتماـ الدكلي ، كلعؿ النق
المكضكع اف تمؾ التحركات االجرائیة كالمیدانیة لـ تأت مف فراغ ، اك دكف 
مناصریف اك مصفقیف فقد كانت ىنالؾ اجيزة مخابراتیة كدكؿ یدفعكف التنظیـ 
الى التمدد كتحقیؽ مبتغاه لیككف مرتعا كبؤرل كبرل لیس فقط لتجمع التشدد 
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احبلـ بعیدة عف طریؽ الدعـ في بقعة رسمیة محددة بؿ كالضخ بو الى 
 iiالمكجستي كالمعمكماتي .

(، حیث َُِْكىك ماذىب الیو تقریر مؤسسة )جیمس تاكف( في )سبتمبر 
قالت انو بعد أف استنفذت الصیغة اإلقمیمیة لتنظیـ القاعدة كبدأت في التآكؿ 
فقد قرر خبراء الحرب النفسیة األمریكیة الشركع في مخطط جدید یقكـ ىذه 

عمى أسمكب اليركب إلى األماـ. كیتضمف تقریر مؤسسة )جیمس تاكف ( المرة 
ما أطمؽ عمیو تسمیة )إستراتیجیة تنظیـ القاعدة العالمیة( ، كتتضمف ىذه 

 iiاإلستراتیجیة النقاط "المفترضة" التالیة:
 * إف معركة القاعدة في العراؽ ىي فقط جزء مف معركتيا الكبرل.

 صيیكنیة ىي مطمب القاعدة الرئیسي.* إف الحرب ضد الصمیبییف كال
 * یجب المجكء إلى استخداـ العدید مف الجبيات في القتاؿ كالصراع.

 كعبرعنو بتطبیؽ خطة جيادیة مف سبعة مراحؿ:
ـ(:انتيت بغزك كاحتبلؿ العراؽ كتأكد ََُِ – َََِ* المرحمة األكلى )

عمى شف الحرب  فیيا فشؿ القدرات اإلسبلمیة الماضیة كبالتالي یجب االعتماد
 المتعددة الجبيات في المناطؽ البعیدة كالمتطرفة.

ـ(: كتمثؿ الصحكة اإلسبلمیة لمكاجية ََِٔ –ـ ََِّ* المرحمة الثانیة )
 الخطر الصيیكني.
ـ(: كتتضمف القیاـ بتعبئة كحشد المكارد ََُِ –ـ ََِٕ* المرحمة الثالثة )
 كالقدرات الجيادیة.
ـ(: كتتضمف الدخكؿ في مكاجيات ضد َُِّ –ـ ََُِ* المرحمة الرابعة )

الحككمات المكجكدة في المناطؽ اإلسبلمیة، بحیث یتـ لیس القضاء عمیيا 
نياؾ قدرات الكالیات المتحدة كحمفائيا.  كحسب بؿ كا 

ـ(: إعبلف قیاـ الدكلة اإلسبلمیة التي َُِٔ –ـ َُِّ* المرحمة الخامسة )
 سكؼ تسیطر عمى المناطؽ اإلسبلمیة.
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ـ(: شف الحرب الشاممة بیف قكل الخیر كقكل َُِٔلمرحمة السادسة )* ا
 الشر.

* المرحمة السابعة: كلـ یتحدد تاریخيا بعد كلكنيا تتضمف إحراز النصر 
 المزدكج، كالذم یتمثؿ في القضاء عمى قكل الشر كتعزیز قكة قكل الخیر.

أشار إلى صراع حیث اف الجزء األخیر مف إستراتیجیة تنظیـ القاعدة العالمیة 
قكل الخیر مع قكل الشر كانتصار قكل الخیر في النيایة، كلكف بطریقة تمثؿ 
"مقمكب" نمكذج صراع قكل الخیر كالشر الذم تتحدث عنو أطركحات جماعة 
المحافظیف الجدد كركجت لو إدارة بكش دبمیك بكش .  كاآلف كبكؿ كضكح فإف 

أف تعمؿ الػ"معاكس" إلستراتیجیة المطمكب مف إستراتیجیة القاعدة "المفترضة" 
الزعماء األمریكییف ، عمى النحك الذم یعطي المصداقیة أكثر فأكثر لنمكذج 
الحرب األمریكیة ضد اإلرىاب القائـ ال عمى فرضیة صراع قكل الخیر كقكل 
الشر، بؿ كحدد قكل الشر ىذه ككصفيا بػ"الفاشیة اإلسبلمیة" كما كرد عمى 

 لساف جكرج بكش.
ا ليذا المنطؽ، أكد كبیر الباحثیف في معيد قضایا األمف الدكلي التابع كتأكید

ألكادیمیة العمكـ الركسیة "ألكسي فینینكك"  في مقابمة مع "سانا"، أف العبلقة 
اإلرىابي كالكالیات المتحدة لیست سریة بؿ ىي أبعد مف ” داعش“بیف تنظیـ 

عد بشكؿ مكضكعي ذلؾ ألف كجكد ىذا التنظیـ اإلرىابي عمى األرض یسا
الكالیات المتحدة في تحقیؽ جممة مف المياـ كأكليا خمؽ ذریعة لتكاجدىا 

 العسكرم المطكؿ في المنطقة.
كبدل االمر اكثر كضكحا بتمؾ التقاریر التي تبثيا بعض الصحؼ كالقنكات 
الفضائیة المناكئة " لداعش " كاالندبندت شكبل ، كلكف باالقتراب اكثر مف 

ره سكؼ نجد استعراضا لقكتو العسكریة كدرجات ضبطو مضمكف ما تنش
المیداني ، كبنفس االتجاه ما ركجت لو الصحؼ االمریكیة كالبریطانیة حكؿ 
ماتحدث بو " ىاركلد دكرنبكس " صحفي امریكي عف الكثائؽ التي كجدت في 
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حاسب آلي محمكؿ خاص )بجيادم ( مف "داعش " ، كالتي تثبت عـز 
كؿ عمى اسمحة بایمكجیة ، كبدا االمر بطالب تكنسي ىذاالتنظیـ عمى الحص

یدرس الكیمیاء سافر لمقتاؿ مع "داعش " ، ككجدت ىذه الكثائؽ كالممفات التي 
تنبأ عف رغبة "داعش " في انتاج ىذه النكعیة مف االسمحة الفتاكة ، في 
حاسبو المحمكؿ الذم فقده في احدل المعارؾ ، مشیرا الى اف الممفات تحكم 

عمى مخخطات لميركب مف المطارات ، كصنع المتفجرات كاالسمحة  ایضا
كغیرىا مف الكسائؿ التي یرد ىذا التنظیـ االرىابي اتباعيا مف اجؿ "تدمیر 

 iiالعالـ " . 
 المحكر الثاني : استراتيجيات التسكيؽ الرمزم لداعش

العقكؿ لقد سخر "داعش " كسائؿ االتصاؿ كاالعبلـ الرقمي االلكتركني لغزك 
ككسب االبصار في ارضو المكعكدة ، كبمغات مختمفة كاف اساسيا البعد 
الدیني ، كاالجماع عمى أعداء مشتركیف منيـ اعبلمیا )الكالیات المتحدة ( 
كاعبلمیا كاجرائیا )الشیعة كاالدیاف االخرل ( ، ككاف البد مف صناعة مضمكف 

اليائؿ مف الفضائیات التي كادكات مف الممكف اف تقارع اك تصمد ، أزاء الكـ 
ترفض تمؾ الدعكة ، كمف ثـ كاف االستخداـ لتمؾ االدكات یتمثؿ بتنكع كتكرار 
كاشباع المضمكف بضربات مف االستماالت العاطفیة كالدینیة كالجمالیة مف 
قبیؿ )األناشید ، كالمكسیقى ، كتصدیر الصكر ، كاالرتباط كصكال الى انتقاء 

ات كالمقاطع التاریخیة ، كاختیار االصكات كالكقائع الصكر كالكممات كالشعار 
االخرل ، كالتي تعد مأثكرة لدل العرب كالمسممیف ، كنستطیع اف نبرز ىذه 

 االستراتیجیات عمى كفؽ االتي :
 المتغير الدكلي كاالقميمي -ٔ

یقع العبء االكبر عمى الكالیات المتحدة كاكربا في نمك " داعش " كظاىرة 
قضاء عمیيا في اعمى مستكیات البلمباالة ، ما ادل الى تطكر دكف التحرؾ لم

 صناعة القكل المتشددة داخؿ ىذا التنظیـ كنمك حكاضنو في المنطقة برمتيا .
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كعمى االثر یمیؿ الكثیر مف الباحثیف كمنيـ )كامؿ القیـ ( المختص في شؤكف 
)جیكسیاسیة  االعبلـ الدكلي اف ىذا " داعش " صنیعة امریكیة بالنیابة كتربیة

عف بعد ( العداد خارطة طریؽ جدید لممنطقة ، ما یفسر حالة االسترخاء في 
ضرب اك مبلحقة "داعش " في اثناء تمدده في سكریا اك بعد تكغمو في مناطؽ 

 شماؿ كغرب العراؽ . 
بؿ اف التنظیـ اصبح یحاكي رمزیا ما یتناكلو القادة كالمسؤكلیف االمریكاف 

مف ىذا التنظیـ كمحاكلة بناء ما یعرؼ ) سمككیة الخكؼ تحدیدا )مخاكفيـ ( 
بالمقابؿ ( حیث تظير مجمة )دابؽ( االلكتركنیة لتنظیـ "داعش " عشرات 
االفبلـ التي تظير اخفاؽ )اكباما ( في قير التنظیـ ، بؿ اف محاكلة قيره یعد 
ة قكة .... ، كحاكؿ التنظیـ اف یضع في حسابو كحسابات اخرل تحمیبلت القاد

االمریكاف ، كتساؤالت كسائؿ االعبلـ االمریكیة حكؿ مصیر التنظیـ كامكانیة 
تمدده ، بؿ كتقكـ بانتقاء بعض العبارات كالمفردات التي ترد بخصكص 
التنظیـ لتعید تصكیرىا كبالشكؿ الذم یجعؿ مف التنظیـ احد اىـ المشاكؿ 

 لمكاجية .الرئیسیة التي تعتبر تحدیا لمقكات االمریكیة في حاالت ا
تمؾ الرمزیة كتمؾ االنتقائیة جمبت معيا االالؼ مف المقاتمیف المعجبیف 
بتخطیط التنظیـ عمى انو قاىر المریكا كلمغرب ، اك عمى االقؿ یعمؿ ليا 

 حساب كیصیبيا بالترقب .
 المتغير المحمي -ٕ

لقد كاف لمفشؿ في بناء منظكمة سیاسیة منتجة في العراؽ دكرا كبیرا في بركز 
" القاعدة " في ىذا البمد كمف بعدىا "داعش " ، باالضافة الى تمؾ المساندة 
العربیة كاالقمیمیة التي لقیيا ىذا التنظیـ في تسيیؿ ميمتو في اختراؽ العراؽ 

، في تطكر نكعي لـ یسبؽ الحدكث َُِْ/ٔ/َُكاحتبلؿ مدینة المكصؿ في 
)الكر كالفر ( كما  حتى مع تنظیـ القاعدة الذم اكتفى بعممیات المكاجية

تتضمنو مف استيدافات نكعیة فقط دكف الكلكج الى مرحمة التمكف كالسیطرة 
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مما جعؿ االخیر ینضكم في مساحات كافاؽ متعددة في تصدیر  iiالجغرافیة .
حربو النفسو كادكاتو في التسمیـ السیاسي عبر صناعة الرمكز كعكلمتيا ، 

التنظیـ في حربو الرمزیة كادارتو  كبالمركر عمى ابرز االلیات التي اتبعيا
 iiالنفسیة كانت كاالتي : 

  البعد الدیني : كاف المتغیر األكثر استخداما في صناعة الرمز الدعائي
لمتنظیـ )عمى مستكل الخطاب كالمؤلفات كاألناشید كاسالیب االقناع ( 
كبالنظر الى تمؾ المناطؽ المستباحة )المكصؿ كماجاكرىا ( نرل اف 

)بدكلة االسبلـ العادلة كالمطبقة لمشریعة ( دعكة ال مناص منيا التبشیر 
 سكاء اكاف ذلؾ تمكیحا بالقكة كالقتؿ اـ باالقناع اك العاطفة .

 . فكرة الجياد المكعكد 
 . اقامة دكلة ال حدكد ليا كغیر ممیز بيا مف ام عرؽ اك لكف اك دیف 
 . قكیة كقابمة سریعا لبلقامة 
  في سبیؿ ا كرسكلو كحاف كقت نصرة االسبلـ .حاف كقت التكبة كالجياد 
 . ال تفصميا حدكد اك مكانع اك صعكبات في الكصكؿ اك االنضماـ 
  االعداء مختمفیف ككثر ، كاستطعنا قيرىـ كاقامة دكلة مف االفتراضیة الى

 الحقیقة .
  استخداـ الرایات كاالعبلـ السكداء : حیث استخدـ تنظیـ "داعش " رمزیة

تو المعركفة كالمكشحة بالسكاد )ككتابة ال الو اال ا ( كىي دینیة لرای
مستكحاة بحسب قكليـ مف دكلة الخبلفة النبكیة ، كتـ تكشیحيا بالكتابة 
البیضاء كىي كجزء مف االرتباط النفسي بالماضي ، كاف استخداميا بكثرة 
لیس فقط في ساحات المعارؾ كعمى اعمى اسطح المنازؿ كالعمارات ، انما 
حتى عمى االسمحة كاالدكیة كمستمزمات التمكیف كالمدارس . كىي جزء مف 

 iiعممیات )الغرس( لدل المتمقي كالمتابع .
 استخداـ تقنيات السمعبصيات -ٖ
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عبر الیكتیكب كالكسائط الفممیة استطاع التنظیـ اف یسكؽ الكثیر مف شعاراتو 
بالتكثیؽ الفكتكغرافي كالفممي ، كادبیاتو ، بؿ كحتى عممیاتو ضد القكات االمنیة 

كتعد االكلى في اعتماداتو التسكیقیة ، كمف ثـ یتـ تصدیرىا كجزء مف الدعایة 
كرفع المعنكیات ، كلمتنظیـ منافذ عدة لمتسكیؽ منيا مف ممكة التنظیـ ، كاالخر 

یة اـ اجنبیة نكرد مساند كمجند بالكامؿ لخدمتو سكاء اكانت مؤسسات عرب
 :منيا

دابؽ : كىي المجمة االلكتركنیة االىـ لدل التنظیـ ، كمف المفترض مجمة  - أ
اف تصدر شيریا لكنيا تصدر بشكؿ غیر دكرم حسب انشطة التنظیـ ، 
كتطبع باالغة االنمكمیزیة ، ثـ اصبحت ليا نسخة بالفرنسیة كالركسیة ، 
كىي تخاطب الشباب في العالـ الغربي لتصبح ذراعا اساسیا لتجنیدىـ 

 التنظیـ .لمصمحة 
مؤسسة االعتصاـ كالمكاقع المناصرة : مكقع الكتركني تابع لمتنظیـ یقـك  - ب

بنشر االصدارات الجدیدة كالبیانات كالمقاطع الصكتیة مف اناشید كخطب 
كتعمیمات ، اضافة الى المكاقع االلكتركنیة الساندة )مؤسسة البتار ، سریة 

الصقة ، صناعة الرجاؿ ، الممحمة ، ترجماف االساكرتي ، الخبلفة ، عبكة 
 فضائح العممانیة ، العـز لبلنتاج االعبلمي ( .

اذاعة البیاف : تبث االمكاج القصیرة كالمتكسطة كعبر االنترنیت في  - ت
 المكصؿ العراقیة كليا ابراج تقكیة في الرقة بسكریا .

 مؤسسة الكغى : تقـك بأصدار االناشید كالصكر المرئیة كالفكتك لمتنظیـ . - ث
لببلغ : كالتي یصدرىا )فرساف الببلغ (كىي نشرة تكجیيیة الى افراد مجمة ا - ج

 التنظیـ .
المغات االجنبیة :یقكـ التنظیـ بالتكجو كالتركیز عمى شباف مف جنسیات  - ح

مختمفة كخصكصا مف الدكؿ االسبلمیة غیر العربیة كاكربا بمغاتيـ االـ 
لرئیسیة االنكمیزیة كالركسیة كاألذریة كالشیشانیة ، باالضافة الى المغات ا
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كالفرنسیة ، كیقـك بتحكیؿ االناشید كالخطب الى تمؾ الى تمؾ المغات كعمى 
سبیؿ المثاؿ )نشید صمیؿ الصكاـر ( كالذم یستخدمو التنظیـ بشكؿ دائـ 

 iiحتى في االعراس كالمناسبات .
كمما تقدـ نجد اف التنظیـ یستخدـ في بث افكاره كمنطمقاتو االیدلكجیة 

الكسائؿ كاالدكات التي یحاكؿ بيا التأثیر في نفكس االخریف جممة مف 
كخمؽ مرغبات الجذب العاطفي انطبلقا مف فرضیتو االساسیة التي بني 
عمیيا البحث كىي محاكلة كسب اكبر قدر ممكف مف االىتماـ االقمیمي 
كالدكلي مف جانب ، كمف جانب اخر االستمرار بتمدده الجغرافي كالسیطرة 

در ممكف مف المساحات لبث نفكذه كتطرفو الفكرم الذم ال عمى اكبر ق
 یعترؼ بافكار اك قیـ اك معتقدات االخریف .

 الخاتمة /
اف تنظیـ "داعش " االرىابي قد تمیز بسرعة في الظيكر كالتمدد ال  -ُ

 یشابيو بيا ام تنظیـ اخر .
التنظیمات االرىابیة الیكـ قد اختمفت باختبلؼ الظركؼ السیاسیة  -ِ

صادیة كاالجتماعیة التي شكمت كعاءا یختمؼ عف ما سبقو مف كاالقت
بیئات مبلئمة لحكاضف ىذا التنظیـ كقد امتدت ىذه الظركؼ مف 
عممیات الفساد المالي كاالدارم كصكال الى ضعؼ اداء االجيزة 

 االستخباریة كاالمنیة .
اف الثركات المكجكدة في كؿ مف العراؽ كسكریا شكمت ثبلثیا فریدا  -ّ

و لعاب تنظیـ "داعش " االرىابي ، فينالؾ كفرة في )المكارد ساؿ ل
النفطیة ، السبلح ، االتباع ( كىك الثبلثي الذم ساىـ في تضخیـ 

 حجـ التنظیـ كقكتو .
الدعـ كالمساندة االقمیمیة كالدكلیة التي تمقاىا "داعش " كخصكصا مف  -ْ

كأمدتو  دكؿ مثؿ تركیا كالسعكدیة كقطر كاالمارات ساىمت في تنمره ،
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بأربعة متغیرات اساسیة كانت السبب الرئیس كراء دیمكمتو الى الكقت 
الحالي كامكانیة استمراره مستقببل)فتاكل التطرؼ  ، الدعـ المالي ، 

 المقاتمیف ، التضخیـ االعبلمي ( .
استثمار التنظیـ لكؿ اصناؼ كسائؿ االعبلـ ، اذ كاف الفضاء  -ٓ

شیكعا بأستثمار الشبكة العنكبكتیة السیبراني المجاؿ االكثر اسنادا ك 
كمكاقع التكاصؿ االجتماعي بكؿ انكاعيا ، فضبل عف الخبرات الشابة 
التي سخرىا في مجاالف االمف االلكتركني ، كبذلؾ نجح في اف 
یؤسس عمى االنترنیت )دكلة الخبلفة االسبلمیة المفترضة ( ، بفضؿ 

 مغات عدة .ماكینة دعایة كتسكیؽ متطكرة كبالغة الفاعمیة ب
 المصادر /

عمر عمي باشا ، ظاىرة التكفیر في الجتمع االسبلمي ، مقالة منشكرة  .ُ
، َُِّ/ّ/ٗفي مكقع كرد بریس االلكتركني ، 

https.www.wordpress.com  تاریخ الزیارة االلكتركنیة ،
(َُ/َُ/َُِٔ.) 

دیما عبد ا احمد ، المضامیف االساسیة في فكر سید قطب ،  .ِ
كراه غیر منشكرة ، كمیة العمكـ السیاسیة ، جامعة بغداد ، اطركحة دكت

ََِٕ. 
محمد عمكش ، )داعش ( كاخكاتيا : مف )القاعدة (الى الدكلة    .ّ

 . َُِٓاالسبلمیة ، دار الریس لمطباعة كالنشر ، بیركت ، 
عمي فارس حمید ، السمفیة الجيادیة مف المقدمات الفقيیة الى ادارة  .ْ

ایكمكجیا التمدد كشـ الدیف بالدـ ، دار  التكحش ، في كتاب داعش
 .َُِٔ،  ُركافد ، بیركت ، ط

مكقع بكابة الحركات االسبلمیة نافذة لدراسة االسبلـ السیاسي    .ٓ
كاالقمیات ، المنشكر بعنكاف " جماعة المسممیف )التكفیر كاليجرة ( ، 



  عدد الثامنـــــال  ... جملة علمية حمكمة فصلية  ات تنموية ...ـــاشراق

500 
 

                                                                                                                                       

-http.www.islamist، َُِْفبرایر  ُّمنشكر بتاریخ الخمیس 
movements.com.2303   تاریخ الزیارة االلكتركنیة

(ُُ/َُ/َُِٔ.) 
خالد الشطیبي ، التنظیمات الجيادیة في دكؿ المغرب العربي رؤیة  .ٔ

 .َُِٓفي الفكر كالممارسة ، دار البیاف ، المغرب ، 
قمر الزماف یكسؼ ، تنظیـ القاعدة كالكجو المكشكؼ في جنكب شرؽ  .ٕ

ة منشكرات مركز دراسات غرب اسیا )اكراب ( ، العدد اسیا ، سمس
 .َُِٓ( ، نكفمبر ُِٖ)

ركعة قاسـ ، خارطة انتشار الحركات التكفیریة في العالـ : مف  .ٖ
المحمیة الى السمفیة الجيادیة المعكلمة ، مكقع ازامیؿ االلكتركني ، 

 http:Azamil.com .p=19627، َُِٓ/ٖ/ُِسمسمة مقاالت ، 
 (.َُِٔ/ُُ/ُّااللكتركنیة ) تاریخ الزیارة

ىیثـ مناع ، " خبلفة داعش كصناعة التكحش " دراسة تكشؼ خفایا    .ٗ
التنظیـ كممكلیة كاستراتیجیتو ، منشكرة في مكقع اسبلـ دیمي 

، َُِْ/ُُ/ُِااللكتركني ، منشكرة في یكـ السبت 
http:islamdaily.org.11868.article.htm  تاریخ الزیارة ،

 (.َُِٔ/ُُ/ُّااللكتركنیة )
معتز الخطیب ، تنظیـ الدكلة االسبلمیة : البنیة الفكریة كتعقیدات    .َُ

، َُِْالكاقع ، دراسة منشكرة في مركز الجزیرة لمدراسات ، نكفمبر 
http:studies.aljazeera.net.files.isil  تاریخ الزیارة ،

 (.َُِٔ/ُُ/َُااللكتركنیة )
كقع البكابة االلكتركني ، زىا منصكر ، عكلمة االرىاب كالفكر ، م .ُُ

، َُِْ/ٖ/ٔ( ، منشكرة بتاریخ ُِّسمسمة مقاالت العدد )
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www.albawaba.com   تاریخ الزیارة االلكتركنیة ،
(َُ/َُ/َُِٔ.) 

منشكرات المنتدل العربي لمدفاع كالتسمیح ، " الحرب النفسیة بیف  .ُِ
، ََِٗدیسمبر ُِالخصائص كالغایات ، مقالة منشكرة بتاریخ 

http:defense-arab.com.vb.threads.23475 تاریخ ، .
 (.َُِٔ/َُ/ُْالزیارة االلكتركنیة )

حسنیف المحمدم بكادم ، االرىاب الدكلي تجریما كمكافحة ،    .ُّ
 . ََِٕاالسكندریة : دار المطبكعات الجامعیة ، 

محمد منذر جبلؿ ، العكلمة كالخصكصیة الثقافیة العربیة ، رسالة    .ُْ
 .ََِْرة ، العراؽ ، جامعة النيریف ، ماجستیر غیر منشك 

كامؿ القیـ ، ماكنة الدعایة كاالعبلـ  لتنظیـ داعش ، في كتاب  .ُٓ
داعش سایكمكجیا التمدد كشـ الدیف بالدـ ، بیركت :دار الركافد ، 

 .َُِٔكانكف الثاني
داعش حصاف طركادة االمریكي في التقسیـ الجدید لمناطؽ النفكذ  .ُٔ

في مكقع الكعي العربي االلكتركني ، نشرت العالمیة ، مقالة منشكرة 
، سمسمة مقاالت سیاسیة ، َُِٓ/ِ/ُٖبتاریخ 

http:www.elw3yalarabia.org.article=17416  تاریخ ،
 (.َُِٔ/َُ/ِٕالزیارة االلكتركنیة )

منار مجدم ، صحفي امریكي )داعش ( تسعى المتبلؾ اسمحة  .ُٕ
صد االجنبي ، مكقع بایمكجیة تدمر بيا العالـ ، ترجمة : كحدة الر 

 .َُِْاغسطس  ُْشبكة االعبلـ العربیة ، االحد 
تجربة میدانیة ، –حسف سمماف البیضاني ، حرب مكافحة االرىاب  .ُٖ

 .َُِِ، ُلندف : دار الحكمة ، ط
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منصكر عبد الحكیـ ، مارد العصر االخیر : داعش السفیاني كالرایات  .ُٗ
 .َُِٓ، ُالسكداء ، دمشؽ :دار الفكر العربي ، ط

Tkfir movements and their role in the processes of 

political poisoning - advocating a model 

Dr.. Mohamed Munther Jalal Dr. Bishri Hussein Saleh 

Iraqi University / Faculty of Law and Political Science 

Abstract 

Since the beginning of the 21st century, the issue of takfir 

has become urgent since the beginning of the twenty-first 

century. The rise of tensions between political regimes and 

the Islamists against these regimes. The emergence of 

jihadist Islamists in some countries with their Takfiri 

rhetoric and armed activity, their rejection of Western 

hegemony and dictatorial regimes represents the most 

significant phenomenon Though not only for this 

phenomenon. 

The contemplator of this wave of Takfirism, which appears 

to be more widespread and more influential than the earlier 

Takfirian waves of the 1960s and 1970s, is seen to have 

taken new forms and images in influencing the human 

mind and the behavior of human behavior, relying on the 

technological and communications revolution, , And 

narrow the space of events to become accessible to all, and 

so we understand when we diagnose the issue of atonement 

we are facing a phenomenon whose expressions vary, the 

causes of which overlap and the multiple levels of talk 

about them and it is difficult to understand their 

interdependence and relationship because they vary 

sometimes and Sometimes stabbed. The research will focus 

on the geographical location of these organizations and 

their expansion, as well as the methods of psychological 

warfare and political poisoning used in the success of this 

terrorist organization for its extreme ideas, up to marketing 

strategies. Symbolic of the organization "Dahesh." 
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 العدالة االنتقالية في مجتمعات ما بعد الصراع كالدكتاتكرية
 اآلليات كالمعكقات

جماؿ طو عمي د.                                            
كمية القانكف كالعمـك السياسية                                          

الجامعة العراقية                                          
 ممخص البحث

تعد العدالة االنتقالیة كسیمة لمتعامؿ مع االنتياكات الكاسعة لحقكؽ        
عات كالحركب األىمیة كاألنظمة االنساف كالتي حدثت في أكقات الصرا

االستبدادیة ، كعمیو فإف التعامؿ مع ىذه االنتياكات ینقسـ الى نكعیف : األكؿ 
ىك العدالة الجنائیة كالنكع الثاني ىك العدالة المتجددة ، كلكؿ نكع آلیات تتبع 

 مف أجؿ الكصكؿ الى العدالة كالسبلـ .
نتقالیة عدد مف المعكقات التي كما اف لكؿ نكع مف أنكاع العدالة اال      

تكاجيو ، كبالتالي فإنو ال یكجد نكع مف أنكاع العدالة االنتقالیة ال یكاجو 
المعكقات ، كعمیو فإف نجاح العدالة االنتقالیة في أم بمد یعتمد عمى تجاكز 

 تمؾ المعكقات .
 المقدمة
اؿ بیف إف الرغبة في اإلحتفاظ بالسمطة كاإلستبداد بيا ، كاالقتت       

الجماعات اإلجتماعیة داخؿ المجتمع ، ىي لیست ممارسة حدیثة ، إال إف 
اآللیات التي مف خبلليا یمكف معالجة االنتياكات الجسیمة لحقكؽ اإلنساف 
كتنكعيا أثناء مراحؿ التحكؿ الدیمقراطي لدكؿ عدیدة حكؿ العالـ كالتي عرفت 

ىمیة ، قد تنكعت بدكرىا االنتقاؿ مف أنظمة إستبدادیة أك خرجت مف حركب أ
 ، حیث إف لكؿ دكلة تجربتيا الخاصة في تحقیؽ العدالة االنتقالیة .
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إف العدالة االنتقالیة تطرح مكضكع محاكالت األنظمة الناشئة في        
مكاجية التحدم الكامف في التغمب عمى مكركث ضخـ مف الجرائـ السابقة 
كاالنتياكات الجسیمة لحقكؽ اإلنساف ، حیث تتنازع الرغبة األخبلقیة بمعاقبة 

رساء دعائـ المذنب مع معطیات الكاقع السیاسي الذم یفرض تحقیؽ السبل ـ كا 
الكحدة الكطنیة مف جية كمع المتطمبات القانكنیة لمدكلة الدیمقراطیة مف جية 

 ثانیة .
ف تبایف تعامؿ الدكؿ مع الجرائـ الماضیة قد ال یعكس الرغبات         كا 

الحقیقة لمحكاـ الجدد في األنظمة الناشئة بقدر ما یعكس مدل القدرة التي 
لسؤاؿ الذم یطرح نفسو ىنا ىؿ إف الدكؿ التي یمتمككنيا لتحقیؽ ذلؾ ، فا

تغاضت عف جرائـ األنظمة الدكتاتكریة السابقة كالحركات المسمحة كمنحت 
العفك لمنتيكي حقكؽ اإلنساف لـ تكف راغبة بتحقیؽ العدالة كمحاكمة ىؤالء 
ف العدالة  المتيمیف ؟ أـ إنيا لـ تكف تممؾ خیاران غیر ذلؾ ؟ . ال سیما كا 

ة لـ تعد مكضكعان داخمیان یتعمؽ بإختصاص الحككمات الكطنیة فقط بؿ االنتقالی
إف القانكف الدكلي قد فرض عمى الحككمات مجمكعة مف القیكد فیما یخص 
التعامؿ مع مكاطنیيا ، فإتفاقیات منع جریمة اإلبادة الجماعیة كالمعاقبة عمیيا 

تفاق یة مناىضة التعذیب كالعيد الدكلي الخاص بالحقكؽ المدنیة كالسیاسیة ، كا 
تمـز الدكؿ صراحة بمقاضاة حاالت التعذیب أك االبادة الجماعیة . حیث إف 
مثؿ ىذه الجرائـ ال تسقط بالتقادـ . كبما إف الدكلة ممزمة بمقاضاة منتيكي 
حقكؽ اإلنساف ، فإف األنظمة التي تتعاقب عمى حكـ ىذه الدكلة تتكارث ىذا 

لحكـ كالتسمیات ال تبدؿ ىكیة الدكلة اإللتزاـ ، فالتغیرات في نظاـ ا
 كمسؤكلیاتيا .
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كليذا فإف العدالة االنتقالیة ىي عممیة إتخاذ قرارات قد تككف صادرة        
عف قناعة أك صادرة عف التعامؿ مع الكاقع ، كقد تمتزج فیيا الخیارات 

 الكطنیة كالمطالب الدكلیة في ذات الكقت .
 أىمية البحث 

یتناكؿ مكضكعان ميمان كىك آلیات التعامؿ مع تتأتى أىمیة البحث مف ككنو 
إرث االنتياكات الجسیمة لحقكؽ االنساف المتبعة في العدید مف الدكؿ التي 
خرجت مف حركب أىمیة اك تخمصت مف أنظمة دكتاتكریة ، كمعكقات كؿ نكع 

عطاء نماذج متعددة في ىذ ا الشأف ، مما یؤدم مف أنكاع العدالة االنتقالیة ، كا 
إلى االستفادة مف مف النجاح الذم یحققو اتباع الیات معینة ، كتبلفي األخطاء 
ف بعض دكؿ المنطقة  كالعیكب التي یؤدم الیيا إتباع ألیات أخرل ، السیما كا 
تمر بفترة تحكالت دیمقراطیة كانيیار انظمة دكتاتكریة كفي نفس الكقت یعاني 

 تتاؿ داخمي .بعضيا مف حركب أىمیة كاق
 إشكالية البحث 

عمى ضكء ما تـ تناكلو مف خبلؿ التقدیـ تبرز لنا معالـ االشكالیة العامة 
ما ىي افضؿ اآللیات التي یمكف اعتمادىا في التعامؿ مع  لمكضكع البحث :

ارث االنتياكات الجسیمة لحقكؽ االنساف أثناء الحركب األىمیة كفي ظؿ 
ا كاف لكؿ آلیة مف اآللیات المتبعة مجمكعة مف األنظمة االستبدادیة ، السیم

  االیجابیات ، كفي ذات الكقت تعكقيا بعض المعكقات . 

 فرضية البحث 
كمما كاف الطرؼ المنتصر ) سكاء أكاف  ینطمؽ البحث مف فرضیة مفادىا :

منتصران في حرب أىمیة أـ في نضالو ضد نظاـ دكتاتكرم ( أقكل مف الطرؼ 
الخاسر كیككف ىذا األخیر مجرد مف أم قكة ، فإف الطرؼ المنتصر سیمجان 
إلى العدالة الجنائیة ، أما إذا كاف الطرؼ الخاسر یمتمؾ جزءان ال بأس بو مف 
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المنتصر سیمجأ إلى العدالة المتجددة مف أجؿ تحقیؽ  القكة فإف الطرؼ
 االستقرار كالسبلـ .  

 منيجية البحث
في إطار معالجتنا لمكضكع البحث كجب عمینا المجكء الى استخداـ 

مف أجؿ كصؼ الظكاىر كاألحداث كمف ثـ بیاف المنيج الكصفي التحمیمي 
 . أسباب ىذه الظكاىر كاالحداث كالنتائج المترتبة عمیيا

 ىيكمية البحث 
یتكزع البحث عمى ثبلثة مباحث  فضبلن عف المقدمة كالخاتمة التي تتضمف 
أبرز االستنتاجات التي تـ التكصؿ إلیيا ، یتناكؿ المبحث األكؿ العدالة 

كتـ   االنتقالیة كالعقد إجتماعي في مجتمعات ما بعد الصراع كالدكتاتكریة
المفيـك :  بعنكاف العدالة اإلنتقالیة تقسیمو الى مطمبیف ، جاء المطمب األكؿ

كالنشأة ، في حیف جاء المطمب الثاني بعنكاف العدالة اإلنتقالیة كالعقد 
اإلجتماعي . كجاء المبحث الثاني لدراسة آلیات العدالة االنتقالیة كذلؾ في 

المطمب األكؿ لدراسة آلیات العدالة المتجددة : أكلكیة مطمبیف ، خصص 
العدالة ، أما المطمب الثاني فقد تـ تخصیصو لدراسة  آلیات السبلـ عمى 

أما المبحث الثالث فقد جاء  العدالة الجنائیة : أكلكیة العدالة عمى السبلـ  .
المطمب بعنكاف معكقات العدالة االنتقالیة كقد انتظـ في مطمبیف ، خصص 

ي األكؿ لدراسة معكقات العدالة المتجددة في حیف خصص المطمب الثان
 لدراسة معكقات العدالة الجنائیة .

 المبحث األكؿ
 العدالة االنتقالية كالعقد إجتماعي في مجتمعات ما بعد الصراع كالدكتاتكرية

بالرغـ مف حداثة مفيـك العدالة االنتقالیة إال انو كممارسة         
كجد بعد كؿ نيایة لنظاـ مستبد أك حرب أىمیة كمفا المجتمعات الكثیر مف 

ائر البشریة كالمادیة ، فالرغبة باالحتفاظ بالسمطة كاالستبداد بيا كالصراع الخس
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بیف الجماعات االجتماعیة لیس مكضكعان حدیثان . إال انيما یشكبلف انتياءان 
 لمعقد اإلجتماعي الذم كاف قائمان في المجتمع .

بعد أف  كليذا فإف العدالة االنتقالیة تأتي بعد التخمص مف النظاـ االستبدادم أك
تضع الحرب األىمیة أكزارىا ، لتنشيء عقدان إجتماعیان جدیدان ، كفي ىذا العقد 
تتحدد كیفیة التعامؿ مع االنتياكات السابقة لمحقكؽ كالحریات . كمف أجؿ بیاف 
ما ىیة العدالة اإلنتقالیة كعبلقتيا بالعقد اإلجتماعي فإننا سنتناكؿ في ىذا 

 المبحث مطمبیف :
 : العدالة اإلنتقالية : المفيـك كالنشأة  المطمب األكؿ

 المطمب الثاني : العدالة اإلنتقالية كالعقد اإلجتماعي 
 المطمب األكؿ

 العدالة اإلنتقالية : المفيـك كالنشأة   
یعد مفيكـ العدالة اإلنتقالیة مف المفاىیـ المعقدة ، حیث إف كؿ كممة        

مف ىذا المفيكـ تحمؿ عددان مف التعریفات ، فيك یربط بیف مفيكمیف ىما 
العدالة كاالنتقاؿ ، كلكف المعنى الداللي األدؽ لممفيكـ یعني : تحقیؽ العدالة 

إف العدالة االنتقالیة  .(ii)مف الدكؿ  أثناء المرحمة اإلنتقالیة التي تمر بيا دكلة
تختمؼ عف العدالة التقمیدیة المتكاترة في ككنيا تيعنى بالفترات االنتقالیة ، مثؿ: 
االنتقاؿ مف حالة نزاع داخمي مسمح أك حرب أىمیة إلى حالة السمـ كاالنتقاؿ 

ؽ مع الدیمقراطي، أك مف حالة انيیار النظاـ القانكني إلى إعادة بنائو بالتراف
أك االنتقاؿ مف حكـ تسٌمطي دكتاتكرم إلى حالة االنفراج  إعادة بناء الدكلة

السیاسي كاالنتقاؿ الدیمقراطي، أم االنتقاؿ مف حكـ منغمؽ ، إلى حكـ یشيد 
قرار بالتعددیة. كىناؾ حالة أخرل ىي فترة االنعتاؽ مف  حالة انفتاح كا 

ادة كیانیة مستقمة أك تأسیس الككلكنیالیة أك التحرر مف احتبلؿ أجنبي باستع
حكـ محمي، كؿ ىذه المراحؿ تكاكبيا في العادة بعض اإلجراءات اإلصبلحیة 
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الضركریة كسعي لجبر األضرار لدل ضحایا االنتياكات الخطیرة السیما ذات 
 .(ii)األبعاد الجماعیة 

ت " العممیاكانعكاسان لما تقدـ عرؼ البعض العدالة اإلنتقالیة عمى إنيا        
اإلنتقالیة كالتي مف خبلليا تنفذ اإلنتقاالت الجذریة لمنظاـ السیاسي 
كاالجتماعي ، كفي ىذه العممیات تظير الحاجة لممكازنة بیف الطمبات 

 .(ii)المتناقضة حكؿ السبلـ كالعدالة " 
( فتعرؼ  Roht Arriaza Naomi  -أما ) ناعكمي ركت أریازا        

العدالة االنتقالیة عمى إنيا " مجمكعة مف الممارسات كاآللیات  كاالىتمامات 
التي تتبع فترة مف النزاع أك القمع المدني كتيدؼ بصكرة مباشرة لمتعامؿ مع ك 

 .(ii)مكاجية االنتياكات السابقة لحقكؽ االنساف ك القانكف االنساني " 
العدالة اإلنتقالیة ال یستمـز مركر البمد  إال إف ىنالؾ مف یرل بأف مفيكـ       

في حالة إنتقالیة حیث إف إصدار المحكمة الجنائیة الدكلیة أمر قبض بحؽ 
كما إنو  .(ii)الرئیس السكداني الحالي عمر البشیر لـ یكف خبلؿ فترة  إنتقالیة 

یمكف أف نجد بأف تعریؼ نعكمي أریازا یمكف أف ینتقد كفقان لممثاؿ السكداني 
ليذا التعریؼ فإف العدالة االنتقالیة تحدث فقط عندما ینتيي النزاع و ، فكفقان ذات

اك القمع ، في حیف إف قرارا المحكمة الجنائیة صدر أثناء فترة النزاع كلیس 
 بعد إنتيائو .

كليذا ذىب البعض إلى تضمیف ىاتیف الحقیقتیف في مفيكـ العدالة         
اإلنتقالیة حیث یرم بانيا " أستخدمت أكالن لتشیر إلى العممیة القضائیة لعنكنة 
إنتياكات حقكؽ اإلنساف التي أرتكبت مف قبؿ األنظمة الدكتاتكریة أك القمعیة 

جاءت لتشیر إلى معالجة جرائـ  فقدأثناء اإلنتقاؿ الدیمقراطي ، أما الحقان 
نتياكات حقكؽ اإلنساف اليائمة التي أرتكبت في النزاعات العنیفة "  الحرب كا 

(ii). 
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كركزت مكسكعة ماكس ببلنؾ لمقانكف الدكلي العاـ في تعریفيا لمعدالة        
اإلنتقالیة عمى كیفیة التعامؿ مع انتياكات حقكؽ االنساف في فترة التحكؿ 

حیث تعرفيا عمى إنيا " تصؼ حقؿ مف حقكؿ القانكف الدكلي الدیمقراطي 
كالتي تيتـ بالسؤاؿ عف كیفیة مكاجية انتياكات حقكؽ االنساف كاسعة النطاؽ 

 .(ii)الماضیة في فترة اإلنتقاؿ إلى السبلـ كالدیمقراطیة " 
كقد حضي مفيكـ العدالة اإلنتقالیة بإىتماـ منظمة األمـ المتحدة ، ففي        

األمیف العاـ لؤلمـ المتحدة ككفي عناف العدالة اإلنتقالیة ـ عرؼ ََِْ عاـ
عمى إنيا : " كامؿ نطاؽ العممیات كاآللیات المرتبطة بالمحاكالت التي یبذليا 
المجتمع لتفيـ تركة مف تجاكزات الماضي الكاسعة النطاؽ بغیة كفالة المساءلة 

قامة العدالة كتحقیؽ المصالحة ، كقد تشمؿ ىذ ه اآللیات القضائیة كغیر كا 
القضائیة عمى السكاء ، كمع تفاكت مستكیات المشاركة الدكلیة ) أك عدـ 
كجكدىا مطمقان ( كمحاكمات األفراد ، كالتعكیض ، كتقصي الحقائؽ ، 
كاإلصبلح الدستكرم ، كفحص السجؿ الشخصي لمكشؼ عف التجاكزات ، 

 .(ii)كالفصؿ أك إقترانيما معان " 
ـ أصدرت الجمعیة العامة لؤلمـ المتحدة مذكرة ََُِـ كفي عا       

تكجیيیة بعنكاف ) نيج األمـ المتحدة بشأف العدالة اإلنتقالیة ( تعریفان آخر 
لمفيكـ العدالة اإلنتقالیة حیث عرفتيا عمى إنيا " تمؾ العممیة التي تضـ 

إزالة مجمكعة كاممة متكاممة مف اآللیات المرتبطة بالمجتمع كالتي تيدؼ إلى 
إرثو مف اإلنتياكات الجسیمة لحقكؽ اإلنساف ، كالتي ارتكبت عمى نطاؽ كاسع 
في الماضي ، بحیث یككف تطبیؽ ىذه اآللیات مف شأنو ضماف تحقیؽ 
المساءلة كخدمة العدالة كتعزیز المصالحة ، كمف ثـ فإف العدالة اإلنقالیة 

التي تشتمؿ عمى تتككف مف مجمكعة مف اآللیات القضائیة كغیر القضائیة ك 
كؿ مف مبادرات اإلدعاء ككشؼ الحقیقة كدفع التعكیضات ك اإلصبلح 
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المؤسسي كالمشاكرات الكطنیة ، بشرط أف یتـ المضي قدمان في تمؾ اآللیات 
 . (ii)كفقان لممعاییر كاإللتزامات القانكنیة كالدكلیة 

نتقالیة قدمت فضبلن عما تقدـ فإف القكانیف الكطنیة الخاصة بالعدالة اال       
تعریفات مختمفة لمعدالة االنتقالیة تتناسب مع خصكصیة كؿ بمد ، فعمى سبیؿ 

ـ المتعمؽ بإرساء العدالة َُِّلسنة  ّٓالمثاؿ فإف القانكف األساسي رقـ 
اإلنتقالیة في تكنس كاف قد عرؼ العدالة اإلنتقالیة في الباب األكؿ باالتي : " 

ذا القانكف ىي مسار متكامؿ مف اآللیات ك العدالة اإلنتقالیة عمى معنى ى
الكسائؿ المعتمدة لفيـ كمعالجة ماضي انتياكات حقكؽ اإلنساف بكشؼ 
حقیقتيا كمساءلة كمحاسبة المسؤكلیف عنيا كجبر ضرر الضحایا كرد اإلعتبار 
ليـ بما یحقؽ المصالحة الكطنیة كیحفظ الذاكرة الجماعیة كیكثقيا كیرسي 

نتياكات كاالنتقاؿ مف حالة اإلستبداد إلى نظاـ ضمانات عدـ تكرار اال
 .(ii)دیمقراطي یساىـ في تكریس منظكمة حقكؽ اإلنساف " 

أما قانكف الضحایا في ككلمبیا كالذم أعمف بأنو أقیـ عمى أساس العدالة        
اإلنتقالیة فإنو یعرؼ األخیرة عمى إنيا " مختمؼ العممیات كاآللیات القضائیة 

ة كالتي ترتبط بيدؼ المجتمع ، بأف المسؤكلیف عف االنتياكات ) كالغیر قضائی
انتياكات حقكؽ اإلنساف كالقانكف الدكلي اإلنساني ( یتحممكف مسؤكلیة أفعاليـ 
، ك الحؽ في الحقیقة ك العدالة ك كالتعكیضات المقبكلة ، كاإلصبلحات 

سمحة غیر المؤسساتیة الضامنة لعدـ تكرار ذلؾ لمضحایا ، كحؿ اليیاكؿ الم
الشرعیة ، مع اليدؼ األسمى كىك المصالحة الكطنیة كالسبلـ الدائـ كالمستمر 

 "(ii)  . 
كبسبب التركیز كلمدة طكیمة عمى اآللیات القانكنیة لمتعامؿ مع الماضي       

العنیؼ فإف العدالة اإلنتقالیة كاف ميیمنان عمیيا مف قبؿ عمماء القانكف 
 بإعتبارىا جزء مف القانكف الجنائي الدكلي ، قانكف 



  عدد الثامنـــــال  ... جملة علمية حمكمة فصلية  ات تنموية ...ـــاشراق

511 
 

                                                                                                                                       

نجد بأف  . كليذا(ii) حقكؽ اإلنساف ، القانكف اإلنساني كالتحدیات المحمیة لمعفك
بعض التعریفات التي قدمت لمعدالة اإلنتقالیة كانت قد ركزت عمى الجانب 

الذم عرؼ العدالة اإلنتقالیة عمى أنيا "  Teitelالقانكني فقط مثؿ تعریؼ تیتؿ 
 مفيكـ مرتبط بفترات التغییر السیاسي ، كتتمیز باالستجابة القانكنیة لمكاجية

 . (ii)سابقة " األعماؿ السیئة لؤلنظمة القمعیة ال
كقد أنتقد ىذا التعریؼ ألنو یركز عمى اآللیة القانكنیة كال یيتـ باآللیات        

األخرل مثؿ لجنة الحقیقة كالمصالحة , كما إنو یفترض كجكد نظاـ قمعي ، 
 .(ii)كیيمؿ المجتمعات التي مزقتيا الحرب األىمیة 

اإلسياـ األكبر في إال إف ) كیرتز( یرل بأف حقؿ السیاسة كاف لو        
صیاغة مفيكـ العدالة اإلنتقالیة ، حیث بیف بأف البحكث حكؿ العدالة اإلنتقالیة 
یمكف أف ) بؿ كیجب أف ( تأخذ بنظر اإلعتبار الخیارات السیاسیة لصیاغة 
برامج العدالة اإلنتقالیة ، حیث إنو یرل بأف ذلؾ یمكف أف یكضح اإلختبلؼ 

، كاالختبلؼ في آلیات العدالة اإلنتقالیة   في التعاریؼ المقدمة لممفيكـ
 .(ii)المأخكذ بيا في أم حالة معینة 

فالعدالة اإلنتقالیة الیـك لـ تعد مكضكعان قانكنیان فقط بؿ مكضكعان سیاسیان       
تدخؿ فیو التسكیات السیاسیة كاحتیاجات السبلـ كاستقرار األنظمة الجدیدة 

 : (ii)اليشة ، كليذا یمكف تقسیميا كفقان إلى اإلجراءات المتبعة إلى نكعیف 
عتراؼ الكامؿ كالصادؽ بالحقیقة عف العدالة المتجددة : كىي تقكـ عمى اال -

 االنتياكات السابقة كتقدیـ العفك لمجناة كتحقیؽ الشفاء اإلجتماعي .
العدالة الجنائیة : كىي العدالة التي تقكـ عمى محاسبة منتيكي حقكؽ  -

اإلنساف كایقاع العقكبة المناسبة عمیيـ كالتي یحددىا القانكف ، فيي تقكـ عمى 
ي ليا دكر رادع ، ألف الجریمة تمثؿ انتياؾ ضد المجتمع أكلكیة العقكبة الت

 بأكممو .
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كغالبان ما تككف العدالة المتجددة إنعكاسان لقرارات داخمیة ، في حیف أف        
القانكف الدكلي یرفض ما یرد في العدالة المتجددة مف إعفاءات كحصانة 

نتقالیة مف حیث لمنتيكي حقكؽ اإلنساف ، كلذا فإنو یمكف تقسیـ العدالة اإل
 : (ii)نشؤىا إلى 

عدالة انتقالیة داخمیة النشكء : كىي العدالة االنتقالیة التي تنشأ كتدار مف  -
 قبؿ المجتمعات نفسيا التي تخرج مف اإلستبداد أك الصراع .

عدالة إنتقالیة خارجیة النشكء : كىي العدالة اإلنتقالیة التي تنشأ مف قبؿ  -
ليا بالصراع ، كما ىك الحاؿ مع المؤسسات الدكلیة  أطراؼ محایدة ال عبلقة

 . 
إف اإلختبلؼ بیف الباحثیف كالكتاب ال یقتصر عمى مفيكـ العدالة      

اإلنتقالیة كأنكاعيا بؿ یشمؿ أیضان نشأتيا ، حیث الیكجد إتفاؽ فیما بینيـ في 
 اإلجابة عمى سؤاؿ ميـ كىك متى بدأت العدالة اإلنتقالیة ؟ 

عض منيـ یرجع العدالة اإلنتقالیة إلى فترة أكائؿ التسعینات كذلؾ فالب      
بإنتقاؿ دكؿ أكربا الشرقیة  كدكؿ أمریكا البلتینیة مف األنظمة االستبدادیة الى 
الدیمقراطیة حیث تـ ذكر مصطمح العدالة االنتقالیة في مؤتمر سالزبكرغ في 

یف كاعضاء مف ـ عندما إجتمع رجاؿ سیاسة كصحفیُِٗٗالنمسا في آذار/
المجتمع المدني في دكؿ ) أمریكا البلتینیة كاالكرغكام كاألرجنتیف ، كمف شرؽ 
أكربا كينغاریا ك بمغاریا كتشیكسمكفاكیا ( ، لمناقشة ) تحمؿ تركة النظاـ 
السابؽ ( ، كیعد ىذا المؤتمر مف أكلى المناسبات التي ظيرت فیيا المشاكؿ 

ف یعتبر ضحیة ؟ ككیؼ یمكف التعامؿ مع المعاصرة لمعدالة االنتقالیة ) م
المجرمكف الصغار ؟ كما تـ مناقشة األسئمة حكؿ تمكیؿ كتدكیؿ مثؿ ىذه 

 .(ii)العممیات ( 
. في (ii)أما البعض اآلخر فیرجعيا إلى نيایة الحرب العالمیة األكلى        

حیف یذىب البعض إلى إعتبار نيایة الحرب العالمیة الثانیة عندما شيد 
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انكف الدكلي تطكرات ألكؿ مرة تسمح لو بالتعامؿ مع انتياكات كظمـ الق
األنظمة الدكتاتكریة السابقة ، حیث تعتبر محاكمات نكرمبیرغ في أغمب 
األحیاف ) لحظة كالدة ( لمعدالة اإلنتقالیة ، إذ قامت لممرة األكلى ىیئة دكلیة 

بادة جماعیة كبإسـ اإلنسانیة بمحاسبة جناة عمى ما ارتكبكه مف جرائـ  حرب كا 
(ii). 

كیذىب البعض إلى أف العدالة اإلنتقالیة كممارسة كلیس كمفيكـ ترجع        
إلى عكدة الدیمقراطیة بعد حكـ الطغاة الثبلثكف* في أثینا أعطى مثاالن لمعدالة 
االنتقالیة حیث عمدت الحككمة الدیمقراطیة الجدیدة عمى المكازنة بیف 

منح العفك لمنتيكي الحقكؽ في ذلؾ الكقت فیما  المحاكمات كالعفك كعمكمان 
 .(ii)عدا المسؤكلیف الكبار في النظاـ السابؽ 

مما تقدـ یمكف القكؿ بأف العدالة اإلنتقالیة كممارسة تمتمؾ جذكر        
تأریخیة ضاربة في القدـ كلكنيا كمفيكـ لـ تتبمكر إال بعد الحرب العالمیة 

ف إختبلؼ الباحثیف في تحدید نشأتيا كمفيكميا یتحدد بفيميـ  الثانیة ، كا 
الخاص ليذه الظاىرة كانعكاسان لخمفیاتيـ العممیة كالثقافیة ، فغالبان ما نجد 
الباحثیف القانكنییف یركزكف عمى إعتبار العدالة الجنائیة ىي العدالة اإلنتقالیة ، 

في  كیذىبكف إلى إف محاكمات نكرمبیرغ ىي التي تمثؿ النشأة األكلى ليا ،
حیف نجد أف أغمب الباحثیف اإلجتماعییف كالسیاسییف یركف أف العدالة 
االنتقالیة تشمؿ العدالة الجنائیة في بعض صكرىا ك العدالة المتجددة في 
ف اإلختیار بیف النمكذجیف یعتمد عمى الكاقع الذم تمر بو  صكرىا األخرل كا 

 فترات زمنیة متفاكتة . الدكؿ ، كما انيـ یرجعكف نشأة العدالة اإلنتقالیة إلى
فالعدالة اإلنتقالیة لیست مفيكـ نظرم بؿ ىي ممارسة أیضان ، كبما إف        

الدكؿ تختمؼ في ممارستيا لمعدالة اإلنتقالیة فإف ىذا المفيكـ یمكف أف یستمر 
 بالتطكر لیشمؿ آلیات أخرل لـ تكف مكجكدة في البحكث كالدراسات السابقة .
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 المطمب الثاني

 العدالة اإلنتقالية ك العقد اإلجتماعي
إف تبني األنظمة السیاسیة لمدكؿ النيج اإلستبدادم في الحكـ ك كقكع        

الدكؿ في إتكف الصراعات كالحركب األىمیة یعبر عف حقیقتیف ، إما إف ىذه 
الدكؿ لـ تقـ عمى أساس عقد إجتماعي ، أك إف العقد اإلجتماعي فیيا لـ 

 ا مف االستبداد كالصراع .یستطع أف یحمیي
كليذا فإف عمى ىذه الدكؿ إیجاد عقد إجتماعي جدید حیث یتـ        

التفاكض أك إعادة التفاكض مف أجؿ الكصكؿ إلى العقد االجتماعي الذم البد 
أف یككف فعاالن مف أجؿ إنياء دائرة الفكضى كالعنؼ ألف العقكد اإلجتماعیة 

تاج العنؼ كالفكضى كتردم العبلقة بیف غیر الفعالة ستؤدم إلى إعادة إن
 .(ii)السمطة كالمجتمع 

إف إنيیار العقد اإلجتماعي یؤدم إلى نقؿ المجتمع إلى النزاع بیف        
الجماعات االجتماعیة التي تربطيا ركابط عرقیة أك لغكیة أك دینیة مشابو 

فئكیة ، لحالة ) الفكضى اليكبزكیة ( حیث إنيا ستعمد إلى تحقیؽ مصالحيا ال
 .(ii)كتكافح مف أجؿ اإلستحكاذ عمى المكارد 

إف الدخكؿ في صراع بیف المجتمع كالسمطة المستبدة أك نشكب الحرب       
األىمیة بیف مككنات المجتمع البد أف تؤدم إلى إنتياكات كاسعة لحقكؽ 
اإلنساف ، كلذا فإف طریقة التعامؿ مع ىذه االنتياكات ىي ما سیحدد نكع 

 اإلنتقالیة المتبعة في ىذا البمد أك ذاؾ . العدالة 
فالعدالة االنتقالیة تعني محاكلة إصبلح العقد االجتماعي بیف المكاطنیف       

كالسمطة أك محاكلة صنع عقد إجتماعي جدید بینيـ ال سیما بعد أف أخفؽ في 
 .(ii)حمایة تمؾ الحقكؽ مف االنتياكات 
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اكات السابقة عمى العقد الجدید ال بد كمف أجؿ التعامؿ مع ىذه اإلنتي       
مف الرجكع إلى منظرم العقد اإلجتماعي لبیاف كیفیة تعامؿ المجتمعات األكلى 

 الناشئة مع ىذه االنتياكات .
تقكـ فكرة العقد اإلجتماعي عمى أساس إف الدكلة مف صنع االنساف        
ث إتفؽ األفراد كقد نشأت نتیجة إلرادة األفراد التعاقدیة الرضائیة ، حی 

 عمى إنياء حالة الطبیعة كالعیش معان في ظؿ المجتمع  
 .(ii)المنظـ الذم یخضع أفراده لسمطة عمیا 

ككفقاى ليكبز فإف سمات حالة الطبیعة تتمثؿ في " إف الطبیعة جعمت         
البشر متساكیف .... كفي الكقت الذم یعیش فیو الناس دكف سمطة مشتركة 
تبقیيـ جمیعان في الرىبة ، یككنكف في الحالة التي تسمى حربان ، كىي حرب 

ضد كؿ  بیف كؿ إنساف ككؿ إنساف آخر ... كینتج عف حرب كؿ إنساف
إنساف ، أف ال شيء یمكف أف یككف ظالمان . إف أفكار الصكاب كالخطأ ، 
كالعدؿ كالظمـ ، ال مكاف ليا ىنا . حیث ال سمطة مشتركة ، كال كجكد لمقانكف 

 . (ii)، كحیث ال قانكف ، ال ظمـ " 
كما إنو في حالة الطبیعة عند ىكبز تنتفي أعماؿ اإلتياـ كالتقاضي        

إف تعيدان بأف یكجو كؿ شخص اإلتياـ إلى نفسو ، دكف ضمانة  حیث یقكؿ "
بالعفك ، ىك كذلؾ باطؿ ، ففي حالة الطبیعة حیث كؿ إنساف قاض ، ال یكجد 
مكاف لئلتياـ ، كفي الدكلة المدنیة یككف اإلتياـ متبكعان بعقكبة ، كىي ككنيا 

 . (ii)قكة ، ال یيمـز اإلنساف بعدـ مقاكمتيا " 
النصكص إنما تشیر إلى إف االنساف في حالة الطبیعة في  إف ىذه       

حالة حرب مع اإلنساف اآلخر كمف ثـ البد أف تككف ىنالؾ انتياكات كاعتداء 
عمى حقكؽ االخریف كظمـ كقتؿ ، كرغـ ذلؾ فإنو الیخضع ألعماؿ االتياـ 
كالتقاضي ، كعمیو فإف اإلنتقاؿ إلى الحالة المدنیة كاتيامو كمقاضاتو عمى 
أعماؿ الماضي سیؤدم بو حتمان إلى رفض العقد اإلجتماعي كرفض الحیاة 
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المدنیة ألنو قد یفقد حیاتو جزاءان ألعمالو السابقة عمى تكقیع العقد ، كىذا 
یتناقض مع الدافع الرئیسي الذم أكرده ىكبز لترؾ االنساف حالة الطبیعة 

 . (ii)"  لعنیؼكدخكلو في الحیاة المدنیة أال كىك "  الخكؼ مف المكت ا
كلذا یذىب ىكبز إلى القكؿ " إنو بعد إعطاء الضمانات لممستقبؿ ،        

ینبغي عمى المرء أف یعفك عف االعتداءات الماضیة لمذیف یرغبكف بذلؾ كىـ 
نادمكف . فالعفك لیس إال منح السبلـ ، كىك مع أنو إذا تـ لمذیف یستمركف في 

ـ یتـ لمذیف یعطكف ضمانات عدائیتيـ ال یككف سبلمان بؿ خكفان ، إال إنو إذا ل
 . (ii)لممستقبؿ فيك عبلمة كره لمسبلـ " 

كىكذا یؤكد ىكبز عمى العفك ككسیمة لمكصكؿ إلى السبلـ كلكف العفك        
عنده ىك العفك الفردم كلیس الجماعي أم أف یعفك المرء عف المرء اآلخر 

الفردیة یمكف أف النادـ عف أفعالو السابقة ، كبالتالي فإنو بمجمكع اإلعفاءات 
 یتحقؽ السبلـ  .

كعمى العكس مف ىكبز یرل جكف لكؾ كجاف جاؾ ركسك أف اإلنساف        
كاف یعیش في حیاة الفطرة حیاة ىادئة تقكـ عمى السبلـ كالمساكاة كعدـ 

 .(ii)اإلعتداء 
إال إف ذلؾ لـ یمنع لكؾ مف القكؿ في كصفو لمناس في حالة الطبیعة "        

في معاقبة فرد آخر إرتكب خطأ ما ، كذلؾ بمقتضى قانكف  لكؿ فرد حؽ
الطبیعة الذم یؤمف بالمساكاة كال یعترؼ بحقكؽ السمطة الشرعیة . كفي حاؿ 
ما إذا ىیأت الطبیعة لفرد شیئان مف السمطاف عمى فرد آخر ) مع إنو سمطاف 
یو غیر متعسؼ أك غاشـ ( فإنو یعامؿ المجـر الذم یقع بیف یدیو كفؽ ما تمم

عاطفتو كارادتو الخاصة عمى أف یتبع في ذلؾ صكت ضمیره ، كما یتناسب 
 . (ii)كطبیعة الجـر " 

كمف ىذا النص یفيـ بأف لكؾ ال ینفي كجكد خصكمات كعدكاف عمى        
الحقكؽ في حالة الطبیعة ، ال بؿ إف ترؾ معاقبة منتيؾ الحقكؽ لؤلفراد كما 
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قكبة أشد مف االنتياؾ الذم قاـ بو ، تممیو عمیو عاطفتيـ إلى أف تككف الع
 كبذلؾ سیككف ىنالؾ انتياكات متقابمة لمحقكؽ في حالة الطبیعة .

كیذىب لكؾ إلى " رغـ إف الفرد یتنازؿ عند دخكلو في المجتمع ، عف        
المساكاة كالحریة كالسمطة التنفیذیة التي كاف یتمتع بيا في حالة الطبیعة ، كلما 

أف یحافظ عمى نفسو كعمى حریتو كعمى أمبلكو ) ألنو كاف ىدؼ كؿ شخص 
لیس ىنالؾ شخص عاقؿ یمیؿ إلى تغییر حالتو إلى حالة أسكأ ( فإف سمطة 

ال یمكف أف تتعدل حدكد  –أك اليیئة التشریعیة التي تتألؼ منيا  –المجتمع 
 .(ii)سمطتيا إلى أبعد مف تحقیؽ الصالح العاـ " 

راد الدخكؿ في العقد اإلجتماعي یككف مقركنان في كىكذا فإف مكافقة األف       
الحفاظ عمى أنفسيـ كحریتيـ كأمبلكيـ كمف ثـ ال یمكف تصكر دخكؿ األفراد 
في ىذا العقد في حالة تعرضيـ لممحاسبة عمى االنتياكات في حالة الطبیعة 

 مما یككف لو أثر عمى فقدانيـ لحریتيـ أك ممتمكاتيـ أك حتى حیاتيـ .
ا ركسك فیذىب إلى القكؿ " أدل االنتقاؿ مف الحاؿ الطبیعیة إلى أم       

الحاؿ المدنیة إلى تغییر في اإلنساف جدیر بالذكر كثیرنا ؛ كذلؾ بإحبللو العدؿ 
 محؿ الغریزة في سیره ، كبمنحو أفعالو أدبنا كاف یعكزىا 

 إذ عقب صكتي الكاجب الصكلةى الطبیعیة ، كعقىب —فقط  —سابقنا ، كىنالؾ 
الحؽ الشيكة ، رأل اإلنساف ، الذم لـ ینظر غیر نفسو حتى ذلؾ الحیف ، 

مع حرمانو نفسو في ىذه ، ) مشاكرة  —اضطراره إلى السیر عمى مبادئى كىك 
لى الحاؿ منافع كثیرة یناليا مف  عقمو قبؿ اإلصغاء إلى أىكائو ( أخرل ، كا 

و مف الممارسة یبمغ مف كسب ما ىك عظیـ منيا، كتبمغ أىمیات —الطبیعة 
كالنمك ، كأفكاره مف االتساع ، كمشاعره مف الشرؼ ، كركحو مف السمك، ما 
إذا لـ یحطو معو سكء استعماؿ ىذه الحاؿ الجدیدة في الغالب إلى ما تحت 
الحاؿ التي خرج منيا كجب عمیو أف یبارؾ ، ببل انقطاع ، تمؾ السكیعة 
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نساننا مف السعیدة التي انتزعتو مف ذلؾ إلى األبد ، كا لتي جعمت مكجكدنا ذكیٍّا كا 
 .(ii)حیكافو أرعف قمیؿ    العقؿ " 

كمف ىذا النص یفيـ بأف االنساف تغیر بدخكلو في العقد اإلجتماعي        
كاإلنتقاؿ مف حالة الطبیعة إلى المدنیة ، كلـ یذكر ركسك أنو تـ محاسبة 

انتياكات سابقة بعد  االفراد السابقیف في حالة الطبیعة عمى ما قامكا بو مف
 دخكليـ في العقد اإلجتماعي .

مما تقدـ یمكف أف نستشؼ بأف نظریة  العقد اإلجتماعي لدل ) ىكبز        
ك لكؾ ك ركسك ( لـ تحدد الطریقة التي یمكف أف تعامؿ بيا الحككمة المدنیة 
 القتمة كالسراؽ كغیرىـ مف منتيكي الحقكؽ كلكنيـ یمیمكف صراحة ) ىكبز ( أك
ضمنیان ) لكؾ ك ركسك ( إلى عدـ تحمیؿ األفراد مسؤكلیة المظالـ المرتكبة في 

 حالة الطبیعة .
إذ ال یجكز استبعاد األفراد مف العقد اإلجتماعي بذریعة اإلجراـ فیما        

مضى ، فالعقد یشمؿ حتى المصكص كالقتمة كالغاصبیف في حالة الطبیعة ، 
ـ ، فالتعيد بالطاعة في المستقبؿ كفیؿ كبإنضماميـ إلیو تغفر ليـ ذنكبي

بالتكفیر عف الجرائـ السابقة ، ذلؾ أف صكر الظمـ في الماضي ال تكتسب 
قیمة عممیة بمكجب العقد اإلجتماعي ، كیعد التزاـ الفرد بالجماعة بمثابة مطمع 
فجر جدید لؤلفراد المعنییف مف جية كالمجتمع السیاسي الكلید مف جية ثانیة ، 

مغ التكتر أشده ، فبالرغـ مف أف تأسیس العقد االجتماعي جاء بدافع كىنا یب
رغبة الناس في إقامة العدؿ ، فإف جؿ ما یحصمكف عمیو في ىذه المرحمة 

 .(ii)األمؿ بقیاـ عدالة في المستقبؿ 
إال إف نظریة العقد االجتماعي تتناكؿ نشأة الدكلة التي لـ تكف مكجكدة        

يا لـ تتطرؽ إلى دكر العامؿ الخارجي في التعامؿ مع مف قبؿ كبالتالي فإن
إنتياكات الماضي . فالیكـ لـ تعد العدالة االنتقالیة مسألة تتعمؽ بالدكلة فقط 
 بؿ بالمجتمع الدكلي بشكؿ عاـ السیما فیما یتعمؽ باالنتياكات الجسیمة لحقكؽ 
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 اإلنساف كاإلبادة الجماعیة كالتعذیب كغیرىا مف االنتياكات . 
إف العقد اإلجتماعي الجدید ال بد أف یتجاكز أخطاء العقد اإلجتماعي        

القدیـ كیشمؿ تكزیعان عادالن لمسمطة كالثركة كیقطع السبیؿ بالكسائؿ القانكنیة 
أماـ عكد االستبداد كاالقتتاؿ االجتماعي ككؿ شكؿ مف أشكاؿ االنتياكات 

 لحقكؽ اإلنساف كحریاتو .
 المبحث الثاني

 العدالة اإلنتقالية آليات
لیس ىنالؾ سیاؽ عالمي كاحد لمشركع العدالة اإلنتقالیة ، فكؿ دكلة  

تتبنى آلیات لمعدالة اإلنتقالیة لمخاطبة حاجات المجتمع ، أم ال یمكف إیجاد 
نمكذج عالمي یككف مبلئمان لمخكاص المحمیة ، حیث إف العدالة اإلنتقالیة 

، كما كتتطمب عممیات حؿ المشكبلت  ك تتطمب اإلبداع إلنتاج حمكؿ جدیدة 
 . (ii)المفاكضات الجادة لمتعامؿ مع المطالب المتنافسة كاألجندات 

إف مسألة تحدید اآللیة أك ) اآللیات ( المستخدمة في العدالة اإلنتقالیة        
المعتمدة في دكلة ما تعتمد عمى العدید مف الظركؼ كالعكامؿ الممیزة منيا 

إلساءة ، كىؿ إف الجرائـ المرتكبة كاسعة اإلنشار أـ إنيا مدل طكؿ فترة ا
ركزت عمى منطقة كاحدة أك مجمكعة عرقیة بعینيا ؟ كىؿ إف عدد الجناة كبیر 
أـ قمیؿ ؟ كىؿ الجناة ما زالكا في الحكـ أـ تـ اإلنتقاؿ إلى حككمة جدیدة ؟ 

ـ مكثكقة ؟ كىؿ تمتمؾ الدكلة المصادر الكافیة لتطبیؽ العدالة ؟ كىؿ المحاك
 .(ii) كىؿ یمكف لمدكلة تحمؿ التعكیضات لممتضرریف ؟

كلقد إتبعت الدكؿ الخارجة مف الصراعات العنیفة العدید مف ىذه        
اآللیات تتراكح بیف العدالة الجنائیة كمحاسبة المذنبیف إلى العفك كاالصفاح 

. كلذا سنعمد إلى تقسیـ ىذا المبحث (ii)عنيـ أك ما یسمى بالعدالة المتجددة 
 إلى مطمبیف : 

 المطمب األكؿ : آليات العدالة المتجددة : أكلكية السالـ عمى العدالة  .
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 المطمب الثاني : آليات العدالة الجنائية : أكلكية العدالة عمى السالـ  .
 المطمب األكؿ

 : أكلكية السالـ عمى العدالة آليات العدالة المتجددة
یرل أنصار العدالة المتجددة بأف العدالة اإلنتقالیة تنطمؽ مف فشؿ         

. كیذىبكف إلى إف  العدالة الجنائیة منتقدة عندما تككف (ii)القانكف في الماضي 
جزءان مف آلیات العدالة اإلنتقالیة ، فقد إتضح مف خبلؿ الممارسة الفعمیة 

المجتمع ، كثانكیة دكر لمدعكل الجنائیة في ظؿ ىیمنة الدكلة كحقكؽ 
المتضرر كالمجني عمیو ، أف العدالة الجنائیة تعاني في أغمب األحیاف مف 
أزمة مستحكمة تتمثؿ في عجز الجياز القضائي في جمیع مراحمو بدءان مف 
االتياـ كمركران بالتحقیؽ كانتياءان بالمحاكمة ، فقد تبیف عجز األجيزة القضائیة 

قدة كنفقاتيا الباىضة ، عف مكاجية الجرائـ كالحد منيا بإجراءاتيا الطكیمة كالمع
، كمنع تجددىا أك ظيكر أشكاؿ جدیدة منيا ، فضبلن عف قصكر النظاـ 
القضائي عف متابعة الجرائـ بسرعة كالكشؼ عنيا كعف مرتكبیيا كتكفیر 

 .(ii)ضمانات المحاكمة العادلة 
إف العدالة الجنائیة ال یمكف تطبیقيا في حالة التسكیات التفاكضیة بیف        

 .(ii)أطراؼ النزاع حیث لیس ىنالؾ خاسر اك رابح في الصراع 
كىنا البد مف اإلشارة إلى إنو ال تكجد معاییر أك قكاعد كاضحة لممدل         

لدكتاتكرم مف أجؿ الذم یمكف أف یصؿ إلیو العفك لمرتكبي الجرائـ في العيد ا
ف غیاب ىذه القكاعد قد ترؾ تحدید ذلؾ یعكد إلى تقدیر  تحقیؽ السبلـ ، كا 
المفاكضیف حیث یقبمكف بالعفك عف المجرمیف أـ ال ، كىنا ستككف االعتبارات 
السیاسیة ليا األسبقیة عمى اإلعتبارات القانكنیة ، كما إف العامؿ الحاسـ في 

تي یمتمكيا كؿ طرؼ مف األطراؼ المتفاكضة األمر سیعكد إلى مدل القكة ال
(ii). 
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كحتى بعیدان عف التسكیات التفاكضیة غالبان ما تشيد مجتمعات ما بعد        
الصراع إنقسامان حادان في المجتمع ، فالدكتاتكرییف السابقیف لدیيـ مؤیدكف ) 
ف مدنیكف كعسكریكف ( ما زالكا یممككف قدران مف القكة داخؿ المجتمع ممكف أ

تؤدم إلى الفكضى إذا لـ یتـ إحتراـ مصالحيـ ، كليذا جادؿ بعض 
الدبمكماسییف كعمماء السیاسة بأف الحككمات المدنیة اليشة التي تأسست حدیثان 
عمى أنقاض األنظمة الدكتاتكریة تككف قصیرة النظر إذا ما لجأت إلى العدالة 

اؿ العدالة لمماضي الجنائیة ، فالعفك كالتنازؿ كاف حتمیان حیث یتـ إستبد
 .(ii)بالعدالة لممستقبؿ 

كعمیو فإف المجكء إلى العدالة الجنائیة قد یسبب انقسامات حادة في        
المجتمع ، عكضان عف تكفیر غطاء كاسع مف الشرعیة لمنظاـ الجدید ، إذ 
یحدث أف یتحكؿ القتمى مف رمكز النظاـ السابؽ إلى شيداء ، كربما یثیر 

افؽ إلعداـ رمكز النظاـ الدكتاتكرم إلى إشمئزاز المكاطنیف حماـ الدـ المر 
الصالحیف ، فیعاني النظاـ الكلید مف ضعؼ في شرعیتو بعدما شكؿ بارقة 
أمؿ إلنتصار السمطة األخبلقیة ، إذ ینتاب المكاطنیف القنكط إلدراكيـ أف ال 

 . (ii)مكاف لمخیر أك الصبلح في أم مف النظامیف القدیـ أك الجدید 
دراكان ليذه الحقائؽ نجد بأف بعض الدكؿ التي خرجت مف الصراعات         كا 

قد تبنت في نمكذجيا لمعدالة االنتقالیة آلیة العدالة التصالحیة أك المتجددة ، 
حیث إنيا عمدت إلى إصدار قكانیف العفك عف اإلنتياكات السابقة ، أك لجأت 

لجاف الحقیقة أك لجاف إلى تعكیض الضحایا ، كما إنيا عمدت إلى تشكیؿ 
الحقیقة ك المصالحة أك ميما كانت التسمیة مف أجؿ التعامؿ مع تركة النظاـ 

 السابؽ مف انتياكات لحقكؽ اإلنساف . 
إف العفك كتشكیؿ لجاف الحقیقة كالمصالحة كانت اآللیة األكثر شعبیة        

 خبلؿ العقكد الماضیة كبشكؿ خاص خبلؿ الحركب األىمیة ، كقد تـ
 .(ii) مرة َٕاستخداميا مف قبؿ الدكؿ ما یقارب 
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كمف ىذه الدكؿ التي شكمت لجنة الحقیقة كالمصالحة كمنحت العفك عف        
انتياكات حقكؽ اإلنساف كالجرائـ التي مارسيا النظاـ السابؽ ىي دكلة جنكب 

ـ كقرار َُٗٗأفریقیا ، حیث إف إطبلؽ سراح نیمسف ماندیبل مف السجف عاـ 
ب أفریقیا الرئیس ) دم كمیرؾ ( بكضع نيایة لنظاـ الفصؿ العنصرم في جنك 

كاف فاتحة لفترة اإلنتقاؿ الدیمقراطي ، كتـ تشكیؿ لجنة الحقیقة كالمصالحة 
التي تتألؼ مف ثبلث لجاف فرعیة كىي ) لجنة العفك ، لجنة حقكؽ اإلنساف ، 

 .(ii)كلجنة إعادة التأىیؿ كالتعكیضات ( 
حیث أربكت قضیة العفك المفاكضات حتى المحظة األخیرة كتـ إكماؿ        

سكدة الدستكر المؤقت دكف إتفاؽ عمى تضمیف بند العفك ، كأصبح العفك م
العقبة األخیرة أماـ اإلنتقاؿ إلى الدیمقراطیة ، كقبؿ شيكر مف االنتخابات 
المحددة ، كجو قادة الشرطة في جنكب أفریقیا تحذیران إلى حزب المؤتمر 

خابیة إذا كاف في نیة الكطني األفریقي بأنيـ لف یدعمكا كلف یحمكا العممیة اإلنت
. كليذا تـ اضافة فقرة العفك (ii)الحككمة محاكمة كسجف أعضاء     الشرطة 

ـ  في الفصؿ السادس عشر ك ُْٗٗإلى الدستكر االنتقالي الصادر في عاـ 
األخیر كالذم جاء بعنكاف ) الكحدة الكطنیة ك المصالحة ( حیث جاء فیو " 

حتاج التعكیض كلیس اإلنتقاـ ، نحتاج نحف بحاجة لمفيـ كلكف لیس لمثأر ، ن
عادة  اإلنسانیة تجاه اآلخریف كلیس التمییز . كمف أجؿ تحقیؽ المصالحة كا 
البناء فإف العفك سیمنح فیما یتعمؽ باألفعاؿ كاألخطاء كالمخالفات التي 

 .(ii)ارتبطت بأىداؼ سیاسیة كارتكبت أثناء النزاعات الماضیة " 
ـ أكد عمى قانكف العفك عندما ُٔٗٗلدائـ لعاـ اكذلؾ فإف الدستكر         

( مف جدكؿ الترتیبات االنتقالیة  في ِِأقر في الفقرة األكلى مف المادة ) 
الدستكر عمى " بصرؼ النظر عف أحكاـ أخرل في الدستكر الجدید كعمى 
الرغـ مف إلغاء الدستكر السابؽ ، تعتبر جمیع األحكاـ المتعمقة بالعفك الكاردة 

ستكر السابؽ تحت عنكاف الكحدة الكطنیة كالمصالحة جزءان مف الدستكر في الد
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) القانكف  ُٓٗٗالجدید ألغراض قانكف تعزیز الكحدة الكطنیة كالمصالحة لعاـ 
  .(ii)( بصیغتو المعدلة بما في ذلؾ ألغراض صبلحیتيا "  ُٓٗٗلعاـ  ّْ

منحت لجنة الحقیقة كالمصالحة العفك إلى األفراد الذیف ساىمكا        
باالنتياكات اباف فترة التمییز العنصرم حیث إنيا إستبعدت خیار العدالة 
الجنائیة كمحاكمة المتيمیف بإنتياؾ حقكؽ االنساف الكاسعة في ظؿ نظاـ 

تخداـ التمییز العنصرم ألنيا كانت مدركة لما تكاجيو مف مخاطر في حالة إس
( مف الجزء األكؿ مف تقریرىا "  ِِالعدالة الجنائیة حیث جاء في المادة ) 

ىنالؾ أسباب مقنعة لتفادم خیار نكریمبیرج ، لیس ىنالؾ شؾ بأف أعضاء 
المؤسسة األمنیة كانكا یریدكف إفساد التسكیة التفاكضیة إلعتقادىـ بأنيـ 

السابقة . مف المؤكد أننا سیقادكف إلى المحاكـ بسبب تكرطيـ في االنتياكات 
ال نكاجو تحكؿ سممي معقكؿ مف القمع إلى الدیمقراطیة . نحتاج ىنا إلى أف 
نضع ذلؾ في إعتبارنا عندما ننتقد نصكص العفك في قانكف تأسیس المجنة . 

 لدینا الرفاىیة في أف نقدـ الشككل ألننا اآلف نحصد مزایا 
ة التسكیة التفاكضیة ، التي لك لـ اإلعفاء الدیمقراطي كالمستقر ، إنيا معجز 

تحدث لكنا نعاني مف حماـ دـ كالذم تقریبان تكقع الجمیع بأنو نيایة حتمیة 
 .(ii)لجنكب أفریقیا " 

لكف بشرط اإلعتراؼ العمني بأعماليـ المنتيكة لحقكؽ اإلنساف حیث        
مف  ( مف ذات التقریر " كاحد مف المعاییر التي البد ِٗجاء في المادة ) 

تكفرىا قبؿ منح العفك ىك ضماف الكشؼ الكامؿ لمحقیقة ، فالحریة منحت 
. مع التيدید بمقاضاة الذیف ال یتعاكنكف مع المجنة ، كقد (ii)كبدیؿ لمحقیقة " 

ساعد ذلؾ عمى تحقیؽ أمریف كىما : إف العفك یساعد عمى المصالحة  كحافز 
 .(ii)لكشؼ الحقیقة 

ؿ كشؼ الحقیقة فإنو تـ النص عمى تعكیض كاضافة إلى العفك مقاب       
ـ أعمنت ُٕٗٗضحایا نظاـ الفصؿ العنصرم كفي تشریف الثاني مف عاـ 
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لجنة إعادة التأىیؿ كالتعكیضات سیاستيا النيائیة لتقدیـ التعكیضات كقدمتيا 
لمبرلماف كجزء مف التقریر النيائي لمجنة الحقیقة كالمصالحة ، كجاء في 

یارات راند ) عممة جنكب أفریقیا ( عمى األقؿ ضركریة مف تقریرىا إف ثبلثة مم
أجؿ تعكیض الضحایا عف األضرار الجسدیة كالنفسیة كالمادیة التي عانكا منيا 
، مع إعطاء أفضمیة إلى سكاف الریؼ ألف تكالیؼ الحیاة ىنالؾ أكبر منيا في 

دة ستة ( راند سنكیان لم َََِّالمدینة حیث تمنح الضحیة مف الریؼ مبمغ ) 
( راند سنكیان ك  َََُٕسنكات في حیف تمنح الضحیة في المدینة مبمغ ) 

 . (ii)لذات المدة 
 -:(ii)كقد إنقسمت التعكیضات إلى        

دفعة مسبقة مف  ٕٓتعكیضات مؤقتة مستعجمة : حیث إف المجنة أعطت  -ُ
ك ) ( راند  َََِالتعكیضات بسبب حاالتيـ المستعجمة كتتراكح الدفعة بیف ) 

 ( راند . ََٕٓ
تعكیضات رمزیة تتمثؿ في إجراءات نبش القبكر المجيكلة لمضحایا  -ِ

قامة مراسیـ الدفف ، كتبدیؿ أسماء الشكارع  صدار شيادات كفاة ليـ كا  كا 
 كمراسیـ ثقافیة مبلئمة .

منح التعكیضات الفردیة : كقد تـ إعتماد صیغة إحتساب معتمدة عمى  -ّ
 ثبلثة معاییر : ) مبمغ لئلقرار 

مبمغ لدعـ تكالیؼ  –مبمغ لتمكینيـ مف الحصكؿ عمى الخدمات  –بالمعاناة 
المعیشة الیكمیة ( مع األخذ بنظر اإلعتبار الظركؼ اإلقتصادیة الحالیة 

 لطالب التعكیضات . 
قد أعطیت أكلكیة طفیفة لمضحایا الذیف لدیيـ عدد كبیر ممف یعیميـ ، ك        

ككاف التعكیض یسمـ إلى الضحیة إذا كاف عمى قید الحیاة ، أما في حالة 
. كقد قامت (ii)الكفاة فیكزع عمى األقرباء المقدمیف لطمب       التعكیض 

 . (ii)ة ضحی َََِِممیار راند لتعكیض ما یقارب  ٖ,ِالحككمة برصد مبمغ 
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كفضبلن عف دكلة جنكب أفریقیا فإف العدید مف الدكؿ األخرل أخذت         
بنمكذج العدالة المتجددة أىميا بكلیفیا ، األرجنتیف ، الفمبیف ، تشیمي ، 
غكاتیماال ، الباراغكام ، سیرالیكف ، تیمكر الشرقیة ، المغرب ، كغیرىا مف 

 الدكؿ .
الدكؿ في تبني العدالة المتجددة ىك التكصؿ  ككاف الدافع الرئیسي ليذه       

إلى السبلـ الذم یككف مف الصعب الكصكؿ إلیو بدكف تبني نمكذج العدالة 
المتجددة ال بؿ إف إىماؿ كاقع ىذه الدكؿ كتبني العدالة الجنائیة قد یقكد إلى 
الفكضى بسبب كثرة المشاركیف في االنتياكات السابقة ، كىذا ما یبینو رد 

ـ ُّٗٗة األرجنتینیة عمى تقریر الفریؽ الخاص باإلختفاء القسرم عاـ الحككم
تساقان مع نظریة أف المذنب ینبغي محاكمتو ، كانت الضركرة  حیث أعمنت " كا 
تقتضي أف یكضع عدد كبیر جدان في أقفاص اإلتياـ مف الفاعمیف المباشریف 

ف معيـ كغیر المباشریف ، كمف یمـز مف أعكانيـ كشركائيـ كالمتكاطئی
كمساعدیيـ ، كفي داخؿ ىذه الفئات كاف سیتعیف تطبیؽ القانكف عمى غالبیة 
الضباط كضباط الصؼ في القكات المسمحة كقكات األمف ، بؿ كالمجندیف 
المشاركیف في أعماؿ غیر قانكنیة ، كفضبلن عف ذلؾ فإف التحقیقات كانت 

ف في الحككمة ستكشؼ عف المدل الكامؿ لمسؤكلیة آالؼ المكظفیف المدنیی
دارة البمدیات كالمستشفیات كجمیع المؤسسات الضالعة في  المركزیة كالسجكف كا 
أعماؿ القمع ، فضبلن عف آالؼ الشركاء المدنییف ، كلك أمكنت تمبیة ىذا 

 .(ii)الطمب ألدل إلى تفجیر حالة الفكضى " 
 المطمب الثاني

 آليات العدالة الجنائية : أكلكية العدالة عمى السالـ
یذىب أنصار العدالة الجنائیة إلى إف إستخداـ العدالة الجنائیة        

لمحاسبة مرتكبي انتياكات حقكؽ االنساف تجدد إیماف المجتمع بمفيكـ حكـ 
القانكف الذم یحمي الكرامة المتأصمة لمفرد ، كما سیؤسس دینامیة جدیدة في 
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حقكؽ اآلخریف  المجتمع قائمة عمى أف یدرؾ مف یعتدم أك یحاكؿ أف ینتيؾ
بأنو سیتحمؿ مسؤكلیة أعمالو ، كما إف حكـ القانكف یكمؿ الدیمقراطیة نفسيا ، 
فالعدالة الجزائیة ضركریة لتقكیة الدیمقراطیات اليشة كیكفر الدعـ الشعبي 
لمحككمة ، أما إذا ما فشمت محاكمتيـ فإف ذلؾ یخمؽ مشاعر االرتیاب نحك 

 .(ii)، كالسخریة مف حكـ القانكف الحككمة الجدیدة كالنظاـ السیاسي 
كما كیركف بأف إستخداـ العدالة الجنائیة یمكف أف یعمؿ عمى تقكیة        

المؤسسات ) مثؿ السمطة القضائیة ( حیث إف محاكمة منتيكي حقكؽ اإلنساف 
في النظاـ السابؽ ستمكنيا مف أف تككف فاعمة في الرقابة عمى الممثمیف 

 .(ii)ؿ الحككمییف لمنظاـ المتحك 
 -:(ii)إف المجكء إلى العدالة الجنائیة یسيـ في تحقیؽ        

إف العدالة الجنائیة كفؽ حكـ القانكف سكؼ تككف مانع ألفعاؿ االنتقاـ  -ُ
الخاصة ، حیث إف عكائؿ الضحایا یطالبكف بأف العدالة یجب أف تطبؽ حتى 

 لك لـ تكف عمى ید الحككمة .
ائرة الحصانة كتعیؽ االنتياكات المستقبمیة ، إف العدالة الجنائیة تكسر د -ِ

 كتكضح أف ال أحد فكؽ القانكف .
العدالة الجنائیة تحتكم عمى إلتزاـ أخبلقي إتجاه الضحایا ، حیث إف  -ّ

 المجتمع ال یستطیع أف ینسى ما ال یمكف أف یعاقب .
ف العدالة الجنائیة تعطي ضماف بأف أكلئؾ الذیف إرتكبكا الجرائـ لف یكك  -ْ

 ليـ مكقع قكة في الدیمقراطیة الجدیدة .
إف االىتماـ بالعدالة الجنائیة كجزء مف الترتیبات االنتقالیة بعد الحرب        

العالمیة الثانیة حیث إعتبرت محاكمات نكرمبیرغ بدایة لمعدالة الجنائیة ، حیث 
مطالبة بدأت المطالبات عمى المستكل الدكلي بإستبداؿ) العفك ( بالمسؤكلیة كال

بإجراء التحقیقات كاالدعاء الجنائي بحؽ الذیف یقكمكف بإنتياكات كاسعة 
 .(ii)لحقكؽ اإلنساف 
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فقبؿ ىذا التأریخ لـ تكف ىنالؾ أم معاىدة دكلیة تنص عمى منع منح        

العفك في المجتمعات المتحكلة بعد الصراع ، ال بؿ نجد بأف البركتكككؿ الثاني 
ـ قد شجع منح العفك في ُٕٕٗؼ األربعة عاـ الممحؽ بإتفاقیات جنی

( عمى "  ٔ( مف المادة )  ٓمجتمعات ما بعد الصراع حیث تنص الفقرة ) 
لمنح العفك الشامؿ  –لدل إنتياء األعماؿ العدائیة  –تسعى السمطات الحاكمة 

عمى أكسع نطاؽ ممكف لؤلشخاص الذیف شارككا في النزاع المسمح أك الذیف 
سباب تتعمؽ بالنزاع المسمح سكاء كانكا معتقمیف أـ محتجزیف " قیدت حریتيـ أل

(ii). 
إف محاكمات نكرمبیرغ ك المحكمة المكازیة في طككیك تعد تطكران في        

القانكف الدكلي العاـ ، حیث كانت بدایة لممسؤكلیة الجنائیة الدكلیة عف الجرائـ 
جرمي الحرب ال ضد االنسانیة كالسبلـ ، كأقرت ىذه المحاكمات بأف م

یستطیعكف التخفیؼ عف أنفسيـ المسؤكلیة اإلجرامیة بحجة اتباع األكامر العمیا 
 .(ii)أك حتى طاعة التشریع الكطني 

أما التطكر الثاني الذم جاء بعد ىذه المحاكمات فيك انشاء المحكمة        
ـ ، أصدر ُّٗٗالجنائیة الدكلیة الخاصة بركاندا كیكغسبلفیا ، ففي عاـ 

كالذم طمب بمكجبو مف األمیف العاـ لؤلمـ  َٖٖجمس األمف قراره ذم العدد م
یكمان ،  َٔالمتحدة أف یعد تقریران حكؿ إنشاء المحكمة الدكلیة الجنائیة خبلؿ 

تبله إصدار قرار األمانة العامة ليیئة األمـ المتحدة متضمنان مشركع النظاـ 
كغسبلفیا ، كالذم في ضكءه األساسي لممحكمة الدكلیة الجنائیة الخاصة بی

كتسبت ُّٗٗفي عاـ  ِٕٖصدر قرار مجمس األمف ذم الرقـ  ـ ، كا 
ـ ُّٗٗ/  ّ/  ِٓالمحكمة الجنائیة الدكلیة لیكغسبلفیا كجكدىا القانكني في 

لتككف ميمتيا محاكمة األشخاص المسؤكلیف عف اإلنتياكات الجسیمة لمقانكف 
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ـ ُُٗٗقمیـ الیكغسبلفي منذ عاـ الدكلي اإلنساني كحقكؽ اإلنساف عمى اال
(ii). 

كما كأنشأ مجمس األمف الدكلي بطمب مف الحككمة الركاندیة المحكمة        
/ تشریف  ٖالمؤرخ في  ٓٓٗالجنائیة الدكلیة الخاصة بركاندا كذلؾ بقراره رقـ 

 ـ ، كأرفؽ مع القرار نظاميا ُْٗٗالثاني / 
 . (ii)( مادة  ِّاألساسي المتككف مف ) 

ـ تـ إنشاء المحكمة الجنائیة الدكلیة لتضع حدان ََِِكفي عاـ        
لحاالت العفك الداخمیة كالتي تمنح إلنتياكات حقكؽ اإلنساف الكبیرة ، حیث 
أشارت دیباجة إعبلف ركما المؤسس لممحكمة إلى إف عمى الدكؿ أف تضع 

ذ تؤكد أف  خطر الجرائـ التي تثیر قمؽ  حدان لمحصانة ، حیث نصت عمى " كا 
المجتمع الدكلي بأسره یجب أف ال تمر بدكف عقاب كأنو یجب ضماف مقاضاة 
مرتكبیيا عمى نحك فعاؿ مف خبلؿ تدابیر تتخذ عمى الصعید الكطني ككذلؾ 
مف خبلؿ تعزیز التعاكف الدكلي ، كقد عقدت العـز عمى كضع حد إلفبلت 

في منع ىذه الجرائـ " مرتكبي ىذه الجرائـ مف العقاب كعمى اإلسياـ بالتالي 
(ii) . 

( مف نظاـ ركما فقد تناكلت المسائؿ المتعمقة بالمقبكلیة ُٕأما المادة )       
 :(ii)حیث نصت عمى 

تقرر المحكمة أف الدعكل  ُمف الدیباجة كالمادة  َُمع مراعاة الفقرة  -ُ
 : غیر مقبكلة في حالة

دكلة ليا كالیة عمیيا , أ( إذا كانت تجرم التحقیؽ أك المقاضاة في الدعكل 
مالـ تكف الدكلة حقان غیر راغبة في االضطبلع بالتحقیؽ أك المقاضاة أك غیر 

 قادرة عمى ذلؾ.
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ب( إذا كانت قد أجرت التحقیؽ في الدعكل دكلة ليا كالیة عمیيا كقررت الدكلة 
عدـ مقاضاة الشخص المعني , ما لـ یكف القرار ناتجان عف عدـ رغبة الدكلة 

 قدرتيا حقان عمى المقاضاة. أك عدـ
ج( إذا كاف الشخص المعني قد سبؽ أف حككـ عمى السمكؾ مكضكع الشككل, 

 .َِمف المادة  ّكال یككف مف الجائز لممحكمة إجراء محاكمة طبقان لمفقرة 
د(  إذا لـ تكف الدعكل عمى درجة كافیة مف الخطكرة تبرر اتخاذ المحكمة 

 إجراء آخر.
بة في دعكل معینة, تنظر المحكمة في مدل تكافر كاحد لتحدید عدـ الرغ -ِ

أك أكثر مف األمكر التالیة, حسب الحالة, مع مراعاة أصكؿ المحاكمات التي 
 -یعترؼ بيا القانكف الدكلي:

أ( جرل االضطبلع باإلجراءات أك یجرم االضطبلع بيا أك جرل اتخاذ القرار 
الجنائیة عف جرائـ  الكطني بغرض حمایة الشخص المعني مف المسئكلیة

 .ٓداخمة في اختصاص المحكمة عمى النحك المشار إلیو في المادة 
(  حدث تأخیر ال مبرر لو في اإلجراءات بما یتعارض في ىذه الظركؼ  ب

 مع نیة تقدیـ الشخص المعني لمعدالة.
ج( لـ تباشر اإلجراءات أك ال تجرم مباشرتيا بشكؿ مستقؿ أك نزیو أك 

باشرتيا عمى نحك ال یتفؽ في ىذه الظركؼ مع نیة تقدیـ بكشرت أك تجرم م
 الشخص المعني لمعدالة.

لتحدید عدـ القدرة في دعكل معینة , تنظر المحكمة فیما إذا كانت الدكلة  -ّ
 غیر قادرة , بسبب انيیار 

كمي أك جكىرم لنظاميا القضائي الكطني أك بسبب عدـ تكافره عمى إحضار 
ألدلة كالشيادة الضركریة أك غیر قادرة لسبب آخر المتيـ أك الحصكؿ عمى ا
 عمى االضطبلع بإجراءاتيا.
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مما تقدـ فإف المحكمة الجنائیة الدكلیة جاءت مف أجؿ إنياء حالة        
الحصانة كاإلعفاءات التي تقدميا الدكؿ لمرتكبیيا سكاء أكاف ىذا العفك بسبب 

 رغبتيا بذلؾ .  عدـ قدرة الدكلة عمى محاكمة ىؤالء أك بسبب عدـ
ف كاف بقرار داخمي فإف         كیبلحظ إف العدالة المتجددة كمنح العفك كا 

المؤسسات الدكلیة ال تقر بو ، فعمى سبیؿ المثاؿ عمى الرغـ مف أف األمـ 
ـ ، إال ُٗٗٗالمتحدة كانت قد صادقت عمى إتفاقیة لكمي في سیرالیكف عاـ 

الجماعیة المتضمف في اإلتفاقیة ،  انيا تحفظت عمى مبدأ العفك عف اإلبادة
حیث ذیؿ الممثؿ الخاص لؤلمیف العاـ المعني بسرالیكف تكقیعو عمى االتفاقیة 
ببیاف یكضح أف األمـ المتحدة تفسر الحكـ المتعمؽ بالعفك عمى أنو ال یسرم 
عمى " الجرائـ الدكلیة المتصمة باإلبادة الجماعیة كالجرائـ المرتكبة ضد 

ائـ الحرب كغیرىا مف اإلنتياكات الجسیمة لمقانكف اإلنساني اإلنسانیة كجر 
 .(ii)الدكلي " 
كتشكؿ سیاسة األمـ المتحدة التي تعارض تدابیر العفك عف جرائـ        

الحرب كاالنتياكات الجسیمة لحقكؽ اإلنساف، حتى لك كانت في سیاؽ 
ماضي كاف مفاكضات سبلـ ، تطكران ىامان قائمان عمى تجارب طكیمة ، ففي ال

كسطاء األمـ المتحدة یشجعكف أطراؼ الصراعات المسمحة أحیانان عمى االتفاؽ 
عمى تدابیر عفك كاسعة النطاؽ بغیة كضع حد لمصراع , بید أف مكظفي األمـ 
المتحدة كىیئاتيا قد اعترفت مؤخران ، مثمما أشار األمیف العاـ السابؽ ككفي 

الة االنتقالیة في مجتمعات الصراع عناف في تقریره عف سیادة القانكف كالعد
كمجتمعات ما بعد الصراع بأف " العدالة كالسبلـ لیستا قكتیف متناقضتیف ، بؿ 
إنيما اذا سعي لتحقیقيما عمى الكجو السمیـ تعزز إحداىما األخرل كتساندىا " 

(ii). 
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كفضبلن عف المؤسسات الدكلیة بدأت المنظمات اإلقمیمیة بإتخاذ        
لمنع سیاسات العفك كالحصانة منيا اإلتحاد األكربي ، فعمى الرغـ إجراءات 

مف أف المعاىدة التأسیسیة لئلتحاد األكربي لـ تتطرؽ لمعدالة اإلنتقالیة إال إف 
قرارات ك سیاسات اإلتحاد األكربي تشیر إلى إف اإلتحاد األكربي یرفض مبدأ 

د األكربي قدـ دعمان الحصانة كیقر العدالة الجنائیة ، حیث نجد أف اإلتحا
 مباشران لمقضاء الجنائي الدكلي 

، حیث استخدـ اإلتحاد الدبمكماسیة مف أجؿ إقناع صربیا بعد العدید مف 
السنكات لمتعاكف مع المحكمة الجنائیة الدكلیة الخاصة بیكغسبلفیا ، كما قدـ 

 . (ii)دعمان مالیان لممحاكـ المختمطة في سیرالیكف ككمبكدیا 
أسس مجمس اإلتحاد األكربي ) شبكة اإلبادة  ََِِعاـ  كفي       

الجماعیة ( لضماف التعاكف الكثیؽ مع السمطات الكطنیة في التحقیؽ كمحاكمة 
 .(ii)المسؤكلیف عف االبادة الجماعیة ك الجرائـ ضد االنسانیة كجرائـ الحرب 

میان ـ تبنت شبكة االبادة الجماعیة رسَُِْ/ تشریف األكؿ /  َّكفي        
) إستراتیجیة شبكة اإلبادة الجماعیة األكربیة لمحاربة الحصانة لجرائـ اإلبادة 
الجماعیة ك الجرائـ ضد اإلنسانیة ، كجرائـ الحرب ضمف اإلتحاد األكربي 

( قضیة جریمة دكلیة  َُٕٔكدكلو األعضاء ( كبینت ىذه االستراتیجیة بأف ) 
تحرم كمحاكمة في الدكؿ ( قضیة مكضع  ُّّٗمغمقة كأكثر أىمیة مف ) 

األعضاء في اإلتحاد األكربي ، حیث تيدؼ ىذه االستراتیجیة محاربة لتقكیة 
دكر االتحاد األكربي في محاربة الحصانة ضمف حدكده الخاصة كلتزكید دعـ 

 .(ii)أعظـ لمساعي دكلو األعضاء في ىذا الشأف 
كلـ یقتصر رفض العفك كالحصانة عمى المنظمة الدكلیة الرسمیة        

كالمنظمات اإلقمیمیة ، بؿ إف المؤسسات الدكلیة غیر الرسمیة رفضت كذلؾ 
مبدأ العفك عف االنتياكات الخطیرة لحقكؽ االنساف ، حیث نجد أف منظمة 

حد تقاریرىا العفك الدكلیة كقفت ضد قرارات العفك الداخمیة ، حیث تشیر في أ
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إلى " ثمة حاجة ممحة إلعتماد المؤسسات الدكلیة كاإلقمیمیة لنيج أكثر صرامة 
تساقان یكفؿ التصدم لمنزاعات ، كفؽ أحكاـ القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف ،  كا 
كثمة شرط آخر ضركرم البد مف تكفره كىك قیاـ الدكؿ االفریقیة بالتراجع عف 

بما في ذلؾ اليجكـ عمى عمؿ  –دكلیة ىجكميا الجماعي عمى العدالة ال
كأف تتبنى عكضان عف ذلؾ مكقفان صارمان لمناىضة  –المحكمة الجنائیة الدكلیة 

اإلفبلت مف العقاب عمى الصعیدف االقمیمي كالدكلي كالعمؿ عمى تحقیؽ 
المساءلة الفعالة لئلنتياكات الخطیرة لحقكؽ اإلنساف كغیر ذلؾ مف الجرائـ 

 . (ii)القانكف الدكلي "  التي یعاقب عمیيا
كفضبلن عف دكر المؤسسات الدكلیة كاالقمیمیة في دعـ العدالة الجنائیة كرفض 
العفك كالحصانة ، فإف  بعض الدكؿ أخذت بالعدالة الجنائیة لمحاسبة رمكز 
النظاـ الدكتاتكرم عمى ما قاـ بو مف أعماؿ ال إنسانیة كفساد كمف ىذه الدكؿ 

أف رئیسيا السابؽ ) ألبیرتك فكجیمكرم ( قد كصؿ إلى بیرك ، فعمى الرغـ مف 
/ نیساف / ٓالسمطة عف طریؽ اإلنتخابات إال إنو بعد عامیف مف الرئاسة كفي 

ـ أصدر إعبلنان رئاسیان حؿ فیو البرلماف كعطؿ القانكف كالدستكر ُِٗٗ
كحصف قراراتو الرئاسیة ، بحیث ال یمكف إلغاء قراراتو عف طریؽ النظاـ 

 . (ii)ي القضائ
كبعد إتخاذ ىذه القرارات ضمف فكجیمكرم بقاءه في السمطة لثبلث         

كالیات ، إال إف الكالیة الثالثة لفكجیمكرم كانت قصیرة األجؿ ، حیث تـ إجبار 
فكجیمكرم عمى اإلستقالة نتیجة لؤلدلة المتزایدة عمى الفساد مف المقربیف منو 

اف بعد ستة أشير مف إعادة إنتخابو ، بینما كاف في زیارة رسمیة إلى الیاب
كحدث اإلنتقاؿ الدستكرم ، كتـ تحكیؿ السید بانیاغكا مف رئیس لمككنغرس إلى 
رئیس مؤقت حتى تكلت حككمة منتخبة دیمقراطیان مقالید الحكـ في یكلیك / 

 .(ii)ـ  ََُِ
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كتمت محاكمة فكجیمكرم عمى االنتياكات الكاسعة لحقكؽ االنساف          
 ِٓعيده ، ككجدت المحكمة فكجیمكرم مذنبان ) تـ الحكـ عمیو بػالسجف في 

سنة ( عمى الرغـ مف إنو لـ یرتكبو ىذه اإلنتياكات مادیان ، بؿ بینت الدالئؿ 
بأف االنتياكات لحقكؽ اإلنساف قامت بيا مجمكعة سریة تسمى ) ككلینا ( 

لمجمكع تشمؿ ضباط كضباط صؼ مف الجیش البیركفي ، كقد عممت ىذه ا
تحت القیادة العمیا كالتي إحتؿ فكجیمكرم المكقع األعمى فیيا حیث كاف ) 
القائد األعمى لمقكات المسمحة ( كلذلؾ مسؤكلیتو ىي ) مسؤكلیة قیادة ( حیث 

 .(ii)عمى القائد مسؤكلیة اإلشراؼ كالسیطرة عمى األتباع 
كمما تقدـ یمكف القكؿ بأف لكؿ دكلة تجربتيا لمعدالة اإلنتقالیة ، كالتي        

تعكس خصكصیتيا كاألكضاع المحیطة بيا ، كغالبان ما یرتبط اختیار الدكلة 
بیف نمكذج العدالة المتجددة أك العدالة الجنائیة ، بمدل القكة التي یمتمكيا 

امؿ عمى النظاـ االستبدادم كفقد الطرؼ الرابح فإذا ما تـ تحقیؽ النصر الش
كؿ عناصر قكتو فإف النظاـ الجدید سیمجأ إلى العدالة الجنائیة ، كما ىك 

 .(ii)الحاؿ مع النمكذج البیركفي 
حیث نجد بأف ىركب فكجیمكرم إلى الیاباف كاف بسبب إدراكو بأنو فقد       

. (ii)ضد فكجیمكرم  مساندة الجیش لو بعد قیادة الككلكنیؿ اكیانتا ىكماال تمردان 
كبالتالي فإف فقداف فكجیمكرم لتأیید الجیش كاف عامبلن مساعدان عمى محاكمتو 

 مف قبؿ النظاـ الجدید . 
أما إذا كاف النظاـ االستبدادم السابؽ یمتمؾ قدران مف القكة كالمؤیدیف        

فإنو مف أجؿ إقامة نظاـ دیمقراطي البد مف التفاكض معو كمف ثـ سیجبر 
نظاـ الجدید عمى تقدیـ التنازالت في المفاكضات مف أجؿ تحقیؽ االنتقاؿ ، ال

كلعؿ أىـ ىذه التنازالت ىي تقدیـ العفك لمنتيكي حقكؽ اإلنساف ، كما ىك 
الحاؿ مع جنكب أفریقیا . حیث إف األقمیة البیضاء كانت ال تزاؿ تسیطر عمى 

 . فریقيالشرطة كالجیش كجزء كبیر جدان مف اإلقتصاد الجنكب أ



  عدد الثامنـــــال  ... جملة علمية حمكمة فصلية  ات تنموية ...ـــاشراق

534 
 

                                                                                                                                       

 المبحث الثالث
 معكقات العدالة اإلنتقالية

كاجيت تجارب العدالة اإلنتقالیة في العدید مف الدكؿ مجمكعة مف         
المعكقات التي تنكعت بتنكع تمؾ التجارب ، كىذا التنكع في المعكقات إنما 
یعكس الخصكصیة التي تتمیز بيا كؿ تجربة كالظركؼ المكضكعیة المحیطة 

 بيا .
إال إف إعتماد التقسیـ النكعي لمعدالة االنتقالیة بیف عدالة متجددة        

كعدالة جنائیة قد یبرز المعكقات التي یكاجييا كؿ نكع منيما ، كغالبان ما تعد 
إیجابیات أحد النكعیف ىي سمبیات لمنكع اآلخر . فإذا ما اعتبر أنصار العدالة 

ستبعاد العفك في العدالة الجنائیة قد المتجددة العفك بأنو مدخؿ لمسبلـ فإف ا
ذا ما اعتبر أنصار العدالة الجنائیة  یككف مصدران إلدامة العنؼ أك تجدده ، كا 
المحاكمات كسیمة لتحقیؽ العدالة كحكـ القانكف ، فإف غیاب المحاكمات في 

 العدالة المتجددة سیؤدم إلى غیاب العدالة كحكـ القانكف . 
 قسیـ ىذا المبحث إلى مطمبیف :كلذا سنعمد إلى ت       

 المطمب األكؿ : معكقات العدالة المتجددة
 المطمب الثاني : معكقات العدالة الجنائية

 المطمب األكؿ
 معكقات العدالة المتجددة

بالرغـ مف إف العدالة المتجددة تسعى إلى الكصكؿ إلى السبلـ كتحقیؽ        
رائـ التي قامت بيا االنظمة المصالحة الكطنیة ككشؼ الحقیقة بمعرفة الج

االستبدادیة المنيارة أك الجماعات المسمحة كمنح العفك لممشاركیف في 
االنتياكات كاسعة النطاؽ لحقكؽ االنساف كتعكیض الضحایا إال إف تحقیؽ 

 ىذه األىداؼ غالبان ما یكاجو بمجمكعة مف المعكقات .
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ماد عمى آلیات العدالة ففیما یتعمؽ بالكصكؿ إلى السبلـ فإف اإلعت       
اإلنتقالیة الیمكف أف یككف قرینة لمسبلـ المستمر ، ففي بعض التجارب نجد أف 
تدابیر العفك التي تعفي المسؤكلیف عف ارتكاب انتياكات حقكؽ اإلنساف مف 
العقاب الجنائي كثیران ما أخفقت في تحقیؽ أىدافيا ، بؿ یبدك أنيا جرأت 

المزید مف الجرائـ. كمف األمثمة المعركفة عمى  المستفیدیف منيا عمى ارتكاب
الذم تبع   ُٗٗٗذلؾ حكـ العفك العاـ المدرج في اتفاؽ سبلـ لكمي لعاـ 

(  بیف الطرفیف ، لـ یخفؽ في  ُٔٗٗالعفك الذم منح في اتفاؽ ) أبیجاف 
نما لـ یفمح كذلؾ في كقؼ  إنياء الصراع المسمح في سیرالیكف فحسب كا 

ـٌ التكصؿ إلى اتفاقات سبلـ دكف  ارتكاب المزید مف االنتياكات كبالمقابؿ فقد ت
تضمینيا أحكامان تتعمؽ بالعفك في حاالت كاف یيقاؿ فیيا إف العفك شرط 

كمف األمثمة البارزة عمى ذلؾ االتياـ الذل كجيتو   .(ii)ضركرم لمسبلـ 
بحؽ سمكبكداف  ُٗٗٗالمحكمة الجنائیة الدكلیة لیكغكسبلفیا السابقة في أیار/

میمكسیفیتش، الذم كاف رئیسان لیكغكسبلفیا آنذاؾ، في كقت كاف فیو منخرطان 
في مفاكضات تيدؼ إلى كضع حد لمصراع في ككسكفك. ككاف كثیركف 

ؤدم إدانتو تمؾ إلى إطالة أمد الصراع ، كلكف السید میمكسیفیتش یخشكف أف ت
 .(ii)كافؽ عمى سحب القكات الصربیة مف ككسكفك بعد فترة قصیرة مف إتيامو 

كما إف تحقیؽ السبلـ ال یتكقؼ عمى أطراؼ النزاع فحسب ، بؿ ىنالؾ        
یث یككف فئة ثالثة تشارؾ بشكؿ غیر مباشر كلكنو مؤثر في تمؾ الصراعات ح

ليا التأثیر األكبر في مسار عممیة السبلـ ، كتتمثؿ ىذه الفئة في المستفیدیف ) 
في الداخؿ كالخارج ( مف إستمرار الصراع كتفشي الفساد السیاسي كاالقتصادم 

 . (ii)الذم كاف سائدان قبؿ نشكب الصراع أك خبللو 
ة كاف یتطمب كجكد إف تحقیؽ السبلـ لمدیمقراطیات الناشئة حدیثان كاليش       

تنازالت مف أطراؼ النزاع أك مف النظاـ اإلستبدادم السابؽ كالنظاـ الجدید ، 
ففي الكقت الذم یتنازؿ فیو النظاـ السابؽ عف السمطة السیاسیة یتنازؿ النظاـ 
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الجدید عف العدالة الجنائیة ، أك أف تتنازؿ مجمكعة مسمحة عف سبلحيا مقابؿ 
اكمة المنضمیف إلیيا ممف إرتكبكا جرائـ ضد العفك عنيا كضماف عدـ مح

االنسانیة . كغالبان ما تستبدؿ العدالة الجنائیة بقكؿ الحقیقة ، كليذا یتـ تشكیؿ 
 لجاف الحقیقة كالمصالحة . 

إال إف تشكیؿ لجاف الحقیقة یستكجب تكفیر الشركط اإلجرائیة        
فإنو یستدعي النظر الضركریة لضماف مصداقیتيا كنجاعة أدائيا ، كمف ثـ 

ستقبللیتيا السیاسیة كمجاالت إختصاصيا   .(ii)بإمعاف في مككناتيا كمكاردىا كا 
إال إف ىنالؾ بعض التجارب لـ تراعي ىذه الشركط فعمى سبیؿ المثاؿ        

فإف لجاف الحقیقة كالمصالحة في كؿ مف لیبیریا كجميكریة الككنغك الدیمقراطیة 
ات السبلـ ، كعكست عضكیة ىاتیف المجنتیف تركیب تـ تشكیميا كفقان التفاقی

األطراؼ المشاركیف في محادثات السبلـ كبالتالي فإف ىذه المجاف خضعت 
لمتجزؤ السیاسي ، حیث إف تشكیميا لـ یتـ عمى قاعدة اإلستقبلؿ كااللتزاـ 

 .(ii)بحقكؽ اإلنساف كلكف تشكمت عمى أساس الكالء لؤلحزاب السیاسیة 
إفتقار لجاف الحقیقة لممكارد المالیة كالبشریة یؤدم إلى إفشاليا ، كما إف        

صحیح أف تشكیؿ لجاف الحقیقة ال یتطمب تكالیؼ عالیة ، إال إف االعتمادات 
المالیة كالبشریة المخصصة لمجاف الحقیقة تنعكس عمى مردكدیة فرؽ العماؿ ) 

المكمفة بجبر الضرر التقنیة أك المختصة كالفرؽ المكمفة بإنجاز التحریات أك 
كغیرىا ( أك المكاتب الجيكیة لمجاف الحقیقة ، ككذا تنقبلت أعضاء المجاف في 
ربكع الببلد أك حتى خارجيا لمكصكؿ إلى الضحایا أك المسؤكلیف المفترضیف 

 .(ii)عف إنتياكات حقكؽ اإلنساف ، لتحرم الحقائؽ 
عانت لجنة الحقیقة كالمصالحة في أكغندا مف  -فعمى سبیؿ المثاؿ  -      

نقص التمكیؿ كالمصادر حیث إف الرئیس األكغندم ) مكسكفیني ( كاف لدیو 
أكلكیات أخرل في المبادرات الحككمیة كبرامج اإلنفاؽ ، حیث كاجيت المجنة 

لى الجمسات خارج كمباال ،  كنقص في نقص مزمف في أجكر النقؿ مف كا 
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المكظفیف كخزانات األضابیر كالقرطاسیة ، بؿ إف مفكضي المجنة كانكا 
یستمعكف لمشيادة بشكؾ شفكم أك یطمب مف الضحایا كتابتيا بأكراقيـ ك 
أقبلميـ الخاصة ، كليذا أجبرت المجنة إلى تعمیؽ عمميا لفترات طكیمة إلى 

ارجیة حیث حیف تكفیر التمكیؿ كالذم غالبان جاء عف طریؽ مؤسسات خ
$ ( ، كما كتبرعت ككالة التنمیة الدكلیة َََّٗتبرعت مؤسسة فكرد بمبمغ ) 

$ ( لتجيیز المكاتب لمجنة ، فضبلن عف المتبرع  ََََٗالسكیدیة بمبمغ ) 
 الدكلي األكبر لمجنة كىي ككالة التنمیة الدكلیة الدنماركیة 

 $ ( ككانت ىذه  َََّّٔبمبمغ ) 
نت ىذه التبرعات الخارجیة ىي التي سمحت لمجنة $ ( ككا َََّّٔبمبمغ ) 

 .(ii)بإنياء أعماليا 
كما اف التعكیضات التي تقررىا لجاف الحقیقة كالمصالحة غالبان ما        

تعاني مف معكقات كلعؿ مف أىـ ىذه المعكقات خضكعيا لمتجاذبات السیاسیة 
 ّٓالتكنسي رقـ ، فعمى سبیؿ المثاؿ فإنو عمى الرغـ مف إف القانكف األساسي 

ـ المتعمؽ بإرساء العدالة اإلنتقالیة كتنظیميا نص في الفصؿ َُِّلسنة 
الحادم عشر مف الباب الرابع بعنكاف جبر الضرر كرد اإلعتبار ، عمى " جبر 
ضرر ضحایا اإلنتياكات حؽ یكفمو القانكف كالدكلة مسؤكلة عمى تكفیر أشكاؿ 

امة اإلنتياؾ ككضعیة كؿ ضحیة . الجبر الكافي كالفعاؿ بما یتناسب مع جس
عمى أف یؤخذ بنظر اإلعتبار اإلمكانیات المتكفرة لدل الدكلة عند التنفیذ . إف 
جبر الضرر نظاـ یقكـ عمى التعكیض المادم كالمعنكم كرد االعتبار 

عادة التأىیؿ كاالدماج ... "  . إال إف مصادقة (ii)كاالعتذار كاسترداد الحقكؽ كا 
التكنسي عمى قانكف یعكض ضحایا اإلستبداد أباف حكـ المجمس التأسیسي 

األنظمة السابقة في الببلد ك إستحداث ) صندكؽ الكرامة ك رد االعتبار 
ـ ، أدل إلى إثارة حفیظة َُِْلضحایا اإلستبداد ( ضمف مكازنة عاـ 

األحزاب المعارضة كالتي انتقدت ىذه الخطكة مؤكدة عمى إف حركة النيضة 
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تسبیيا دكف إعتبار لمطالب التشغیؿ كالتنمیة كتحسیف القدرة أرادت تعكیض من
الشرائیة لممكاطف التكنسي ، حیث أكد أباد الدىماني عضك المكتب التنفیذم 
لمحزب الجميكرم " أف نكاب حركة النيضة تعاممكا مع میزانیة الدكلة لمعاـ 

لسابؽ " ـ كأنيا غنیمة یقدمكنيا لمنتسبیيـ مف ضحایا إستبداد النظاـ اَُِْ
(ii). 

كفي العدید مف البمداف في مرحمة ما بعد النزاع كالدكتاتكریة، كال سیما        
في الشطر الجنكبي مف الكرة األرضیة، التي حاكلت منذ ذلؾ الحیف أف تنفذ 
تكصیات لجاف الحقیقة الخاصة بيا أك أف تضع برامج قائمة بذاتيا لمنح 

تعكیضیة، ظمت مقیدةن بفعؿ االحتیاجات الضحایا درجات متباینة مف العدالة ال
الممحة لسكانيا الفقراء األكثر عددان، كنقص القدرات اإلداریة البلزمة لتقدیـ 
التعكیضات ، كاف تقدیـ التعكیض النقدم یرتبط إرتباطان كثیقان جدان بتقدیرات 
الجدكل ، فتقدیرات جدكل سداد تكالیؼ معینة ىي عادة مف نكعیة بقاء 

نو في مرحمة إنتاألشیاء األ قالیة أك في كضع ما بعد خرل عمى حاليا ، كا 
ال معنى لبقاء جمیع األشیاء األخرل عمى حاليا ، كما لـ یكف ىنالؾ الصراع ،

فائض في المیزانیة ، فسكؼ یككف مف المستحیؿ االنخراط في تقدیـ 
 .(ii)األخرل لمدكلة  تعكیضات كبیرة لمضحایا بدكف المساس بالمصركفات

كفیما یتعمؽ بالسمفادكر التي لـ تكف تمتمؾ مكارد مالیة كافیة لتعكیض        
% مف مجمؿ ُالضحایا ، فإف لجنة الحقیقة السمفادكریة إقترحت تخصیص 

 .(ii)المساعدات الدكلیة لبرنامج تعكیض الضحایا 
كما إف مستكل التنمیة االجتماعیة كاالقتصادیة مف جية ، كعدد        

المحتممیف مف التعكیضات مف جية أخرل ىك مف یحدد مقدرة  المستفیدیف
الدكلة عمى تنفیذ خطط جبر الضرر ، كليذا نجد بأف البرازیؿ كتشیمي 

. أما البرغكام ك (ii)كاألرجنتیف قامت بتنفیذ خطط جبر الضرر بكفائة 
غكاتیماال  كبیرك اعتمدت عمى تقدیـ التعكیضات الفردیة بمبالغ ال تتبلئـ مع 
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االنتياكات التي تعرض ليا الضحایا ، ففي غكاتیماال كبیرك نجد بأف حجـ 
 .(ii)دكالر  َََْدكالر ك  َََّالتعكیضات تراكحت بیف 

كفضبلن عما تقدـ فإف مسألة منح العفك لمنتيكي حقكؽ اإلنساف مقابؿ        
قكليـ الحقیقة كتقدیـ التعكیضات الضئیمة لمضحایا أثبت بأف لمتغییر السیاسي 

االىتماـ بالحقكؽ السیاسیة لممكاطنیف لو أكلكیة عمى الحقكؽ اإلقتصادیة ك 
كتحقیؽ العدالة اإلجتماعیة ، فالعدالة اإلنتقالیة تتأسس عمى فرضیة أف 
التغیرات االجتماعیة كاالقتصادیة كالسیاسیة تغدك ممكنة عندما تجرم في 

إلنتقالیة ظيرت الدكلة مفاكضات یعتد بيا بشأف السمطة ، غیر إف العدالة ا
لمتعامؿ فقط مع بعد محدكد مف أبعاد التغییرات كىك تركة الفظائع الكاسعة 
النطاؽ كمنع تكرارىا ، كفي حیف یؤثر قانكف حقكؽ اإلنساف تأثیران قكیان عمى 
العدالة اإلنتقالیة ، فإف ىذه األخیرة تركز عمى انتياكات الحقكؽ المدنیة 

عدالة اإلنتقالیة في عزلة نسبیة عف التطكرات كالسیاسیة ، كلذلؾ فقد تطكرت ال
 .(ii)اليامة في مجاؿ الحقكؽ االقتصادیة كاالجتماعیة كالثقافیة 

ففي میداف العدالة االنتقالیة تككف الحقكؽ االقتصادیة كاالجتماعیة        
مكمفة أكثر مف الحقكؽ السیاسیة فيي تحتاج إلى مكارد كليذا غالبان ما تككف 

في إطار العدالة االنتقالیة عبارة عف مجرد أىداؼ طمكحة ال ىذه الحقكؽ 
یعرؼ متى یمكف تحقیقيا أك حتى تجاىميا ، كما ىك الحاؿ مع لجنة اإلستقباؿ 

لیشتي ( التي عمى الرغـ مف أف تقریرىا  –كالحقیقة كالمصالحة ) تیمكر 
كاف محاكلة ىامة لمنظر في الحقكؽ االقتصادیة ك  ََِٓالصادر عاـ 

جتماعیة كالثقافیة ، إال إف التقریر أكد عمى عدـ شمكؿ ضحایا انتياكات اال
الحقكؽ االقتصادیة كاالجتماعیة بالتعكیضات ، كاستندت المجنة في قرارىا ىذا 

 .(ii)عمى األكلكیة عمى أساس الحاجات 
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كليذا لـ تؤدم إجراءات العدالة المتجددة في كثیر مف التجارب إلى        
اإلقتصادیة لمضحایا ، كبالمقابؿ كاف الذیف تـ العفك عنيـ بحیاة  تحسیف الحالة

 .(ii)الرخاء ، كما ىك الحاؿ في كمبكدیا 
كبالرغـ مف أف تدابیر العفك كالحصانة التي تضميا العدالة المتجددة        

كما بینا سابقان  –أنتقدت مف قبؿ المنظمات الدكلیة كمنظمات المجتمع المدني 
نياء االنتياكات لحقكؽ إال إنيا من – حت عمى أساس الكصكؿ إلى السبلـ كا 

اإلنساف ، إال إف ىنالؾ بعض التجارب التي تثبت بأف منح الحصانة كالعفك 
قد یؤدم إلى المزید مف اإلنتياكات لحقكؽ اإلنساف ، ففي المحكمة المختمطة 

 – ُٕٓٗالكمبكدیة المسؤكلة عف االنتياكات خبلؿ فترة حكـ الخمیر الحمر ) 
( قدـ المقرركف تقاریر تشیر إلى إف الحصانة تعتبر السبب األساسي  ُٕٗٗ

لمتعذیب كعممیات االعداـ التعسفیة ، كذلؾ ىك الحاؿ في ركاندا حیث أشار 
ـ إلى إف االبادة الجماعیة التي ُْٗٗالسفیر الركاندم في األمـ المتحدة عاـ 

ة التي قدمت لمجناة في حصمت في ركاندا ىي نتاج مباشر لمحصانة الجماعی
 .(ii)كقت سابؽ 

كما إف تقدیـ العفك أك تقمیؿ العقكبة لمجناة قد یساء إستخدامو ، فعمى        
سبیؿ المثاؿ فإف العقكبة البدیمة كفقان لقانكف العدؿ كالسبلـ في كمبكدیا عمى 

بادة جرائـ االبادة الجماعیة كاإلبادة الجماعیة بالقتؿ المتعدد كتبریر أعماؿ اإل
الجماعیة ك القتؿ ك القتؿ األشد خطكرة تتراكح بیف خمس سنكات كثماني 
سنكات في حیف أف قانكف العقكبات ینص عمى عقكبات تتراكح بیف ثماني 
سنكات كخمسیف سنة لمجرائـ ذاتيا ، كبحسب كیفیة تصنیؼ ىذه الجرائـ ، 

إلى أف )  كعندما بدأ تسریح القكات شبو العسكریة أشارت األرقاـ الرسمیة
( مف القكات شبو العسكریة طمبكا اإلفادة مف ىذا القانكف ، في حیف  َََّٓ

إف األرقاـ الصادرة مف القكات المسمحة قبؿ تسریح القكات شبو العسكریة ، 
( رجؿ ، كقد ثبت أف بعض أفراد ىذه القكات  َََُٓكاف العدد یقارب ) 
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سجیميـ حتى یتسنى ليـ المسرحة لـ تتـ في الحقیقة تعبئتيـ كلكف جرل ت
 .(ii)اإلفادة مف القانكف 

كقد یساء إستخداـ العفك عف طریؽ منح العفك الذاتي أك الحصانة        
الذاتیة  ، أم أف یمنح الحاكـ المستبد نفسو حصانة عف األعماؿ كاالنتياكات 
التي قاـ بيا في السابؽ ، كما ىك الحاؿ مع الجنراؿ بینكشیو في تشیمي الذم 

یمقراطیان سمفادكر المیندم ، قاد إنقبلبان عسكریان ضد الرئیس التشیمي المنتخب د
ختفى حكالي )  (  ُّٔٗكاستمر حكـ بینكشیو سبعة عشر عامان قتؿ فیيا كا 

شخص فضبلن عف أعماؿ التعذیب كالنفي ، كلذلؾ عمد بینكشیو إلى إصدار 
( بالعفك عف الذیف نفذكا االنقبلب العسكرم كما  ُُِٗمرسكـ قانكف رقـ ) 

/ آذار /  َُكلغایة  ُّٕٗ/ ایمكؿ / ُُقامكا بو مف انتياكات لمفترة مف 
 .(ii)ـ ُٖٕٗ
كفضبلن عما تقدـ یبلحظ بأنو تـ التراجع عف قرارات العفك كالحصانة        

الممنكحة في فترات سابقة لمنتيكي حقكؽ االنساف ، كما ىك الحاؿ في 
 . (ii)األرجنتیف كسیرالیكف 

 : إال إف ىذا التراجع یؤدم إلى عدة نتائج أىميا       
أف مركر كقت طكیؿ عمى تقدیـ العفك كمف ثـ التراجع عنو ال یمكف أف  -ُ

یحقؽ العدالة ألف العدید مف المتيمیف قد ماتكا كبالتالي فإف العدالة ىنا ستككف 
 مقتصرة عمى االحیاء منيـ فقط .

إف التراجع عف العفك قد یعكس تكجيات سیاسیة كمصمحیة أكثر مف  -ِ
بالعدالة كحقكؽ اإلنساف حیث إف رئیس السمفادكر ككنيا تعكس االىتماـ 

ـ أكد عمى ضركرة َُِْالحالي سانشیز سیریف خبلؿ حممتو االنتخابیة عاـ 
إلغاء قانكف العفك حیث أعمف " أف إلغاء العفك لیس فعبلن  لمعدالة فقط ، بؿ 

 .(ii)ىك فعؿ لتقكیة الدیمقراطیة أیضان " 



  عدد الثامنـــــال  ... جملة علمية حمكمة فصلية  ات تنموية ...ـــاشراق

542 
 

                                                                                                                                       

ف الدكؿ قد یؤدم إلى استمرار إف التراجع عف العفك في مجمكعة م -ّ
الصراعات كالحركب األىمیة ، حیث أف القكات المتقاتمة سكؼ لف ترل نتیجة 
مف التفاكض عمى العفك طالما إنو ال تكجد ضمانات بعدـ التراجع عف قرارات 

 العفك المقدمة في دكؿ أخرل .
المعكقات ،  مما تقدـ یمكف القكؿ بأف العدالة المتجددة تكاجو العدید مف       

إال إف ذلؾ لـ یمنع مف إنتشارىا كأف تبلقي قبكالن لدل المجتمعات التي تمر 
 بمرحمة إنتقالیة أك خرجت مف الصراع بشكؿ أكبر مف العدالة الجنائیة .

 المطمب الثاني
 معكقات العدالة الجنائية

 إف عمى الرغـ مف المزایا التي یؤكد عمیيا أنصار العدالة الجنائیة إال       
تطبیقيا یكاجو العدید مف المعكقات فإذا كاف تطبیؽ العدالة الجنائیة مككؿ إلى 
المحاكـ الداخمیة ، فإننا سنجد بأف فترة التحكؿ مف النظاـ اإلستبدادم إلى 
النظاـ الدیمقراطي ، ىي فترة إعادة ىیكمة لمؤسسات الدكلة كمف بینيا 

ة لؤلنظمة االستبدادیة المنيارة مؤسسات السمطة القضائیة التي قد تككف مشارك
في إنتياؾ حقكؽ االنساف , فعمى سبیؿ المثاؿ رفض القضاء التشیمي 
اإلعتراؼ بنتائج لجاف التحقیؽ التي فضحت تكاطكء السمطة القضائیة في 

 .(ii)القمع 
كما إف ىذه السمطة القضائیة تككف ضعیفة كغیر قادرة عمى القیاـ        

بمياميا ، إف تأسیس حكـ القانكف في مجتمعات ما بعد النزاع العنیؼ ميمة 
صعبة جدان كتتطمب سنكات مف الجيد ، السیما في نطاؽ االنتياكات كاسعة 

 . (ii)اإلنتشار لحقكؽ اإلنساف 
لصراع لـ تكف لدیيا االمكانیات المادیة أك بنى كفي بعض دكؿ ما بعد ا      

تحتیة كافیة إلقامة محاكمات داخمیة لمنتيكي حقكؽ االنساف ألنيا تدمرت 
. كفي بعض الحاالت لـ تمتمؾ (ii)بفعؿ القتاؿ كما ىك الحاؿ مع سیرالیكف 
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الدكؿ الكادر االدارم إلدارة المحاكـ كما ىك الحاؿ في ككسكفك حیث كاف 
المكظفیف الصرب لدیيـ تدریب كتجربة لمعمؿ كقضاة كمدعكف ، كلكنيـ 
رفضكا العمؿ في النظاـ الجدید ، بینما األلباف الذیف كانكا عمى إستعداد لمعمؿ 

ـ تدریب قمیؿ كتجربة صغیرة بسبب استثنائيـ مف مع النظاـ الجدید كاف لدیي
 .(ii)النظاـ القضائي لسنكات طكیمة 

كما إف ىنالؾ تخكؼ مف تسییس السمطة القضائیة حیث تعكس        
األحكاـ الصادرة بحؽ الجناة جكانب سیاسیة كلیست قانكنیة بسبب التحیز 

 السیاسي لمقضاة كالمدعیمف العامیف أك بسبب تيدید القضاة 
. كفي بعض األحیاف تستخدـ المحاكمات كأداة سیاسیة (ii)كالمدعیف العامیف 

في الدیمقراطیات الناشئة مما یؤدم إلى أف تنحط المحاكمات إلى مستكل 
اإلنتقاـ السیاسي ، ففي كثیر مف األحیاف یبیح الزعماء الدیمقراطیكف إجراء 

 .(ii)محاكمات سریعة كفكضكیة مف الناحیة القانكنیة 
إف القصكر الذم یشكب المحاكـ الكطنیة في الفترات اإلنتقالیة كمنح         

 –العفك مف قبؿ الحككمات الجدیدة أدل إلى خمؽ المحكمة الجنائیة الدكلیة 
مف أجؿ منع منح العفك لمرتكبي الجرائـ الجسیمة ضد حقكؽ  –كما بینا سابقان 

محكمة الجنائیة الدكلیة اإلنساف كجرائـ اإلبادة الجماعیة ، كما إف كجكد ال
سیككف مشجعان لممحاكـ الكطنیة بأف تأخذ دكرىا في العمؿ الفعاؿ مف أجؿ 

 .(ii)محاكمة منتيكي حقكؽ اإلنساف مف خبلؿ التيدید بالتدخؿ الدكلي 
إال إف ىنالؾ عدة تحفظات عمى المحكمة الجنائیة الدكلیة منيا ما كرد        

المؤسس ليا حیث إنيا تباشر النظر في ( مف إعبلف ركما  ُٕفي المادة ) 
قضایا االنتياكات الخطیرة لحقكؽ اإلنساف " إذا لـ تكف الدكلة راغبة في 

 .(ii)االضطبلع بالتحقیؽ أك المقاضاة أك غیر قادرة عمى ذلؾ " 
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إف قیاـ المحكمة الجنائیة الدكلیة بمباشرة القضایا التي تككف الدكلة        
ع باجراءات التحقیؽ كالمقاضاة ال یثیر مشكمة كبیرة غیر قادرة عمى االضطبل

بقدر االشكالیة التي تقكـ عمیيا عدـ رغبة الدكلة باالضطبلع بالتحقیؽ أك 
المقاضاة في تمؾ القضیة ، حیث إف الدكلة قد تمنح العفك بتشریع داخمي كمف 

التي تـ ثـ فإف مباشرة المحكمة الجنائیة الدكلیة بإجراء تحقیقات في االنتياكات 
إصدار عفك داخمي فیيا مف قبؿ اليیئة التشریعیة الكطنیة یثیر مشكمة انتياؾ 

 .(ii)سیادة البمد 
ال بؿ إنو في بعض األحیاف نجد بأف مباشرة المحكمة الجنائیة الدكلیة        

صدار أكامر إلقاء القبض كانت تيدد جيكد عممیات السبلـ في  لمتحقیقات كا 
فإف أكغندا كبعد أف كجو رئیسيا )  -المثاؿ  فعمى سبیؿ -بعض الدكؿ 

مكسكفیني ( رسالة إلى المحكمة الجنائیة الدكلیة یحیؿ فیيا الكضع في أكغندا 
كالجرائـ المرتكبة مف قبؿ جیش الرب االكغندم إلى المدعي العاـ في المحكمة 

. كبالرغـ مف سعي الحككمة األكغندیة إجراء (ii)ـ ََِّالجنائیة في دیسمبر 
فاقیة سبلـ مع جیش الرب األكغندم إال إف ىذا األخیر كاف یطالب بالعفك ات

عف قاداتو مقابؿ التكقیع عمى إتفاقیة السبلـ كسحب الطمب المقدـ إلى 
المحكمة الجنائیة الدكلیة بمقاضاة قادة جیش الرب عمى الجرائـ التي إرتكبكىا 

(ii). 
عفك لقادة جیش الرب كبالرغـ مف أف الحككمة األكغندیة منحت ال       

لغاء أكامر القبض الصادرة بحؽ رئیس حركة  كقررت سحب الدعكة المقدمة كا 
جیش الرب األكغندم ثبلث قیادات أخرل في الحركة إلى المحكمة الجنائیة 
الدكلیة إال إف المحكمة رفضت ذلؾ مما كاف یيدد عممیة السبلـ في أكغندا 

(ii) ت المحكمة الجنائیة الدكلیة أمر . كذلؾ الحاؿ في السكداف عندما أصدر
إلقاء القبض عمى الرئیس السكداني عمر البشیر مما أدل إلى سكء العبلقة 
بیف اإلتحاد األفریقي كالمحكمة الجنائیة الدكلیة الذم رفض القرار ألف السكداف 
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لـ تكف طرفان في إتفاؽ ركما ، كما إف مثؿ ىذا القرار سكؼ یؤدم إلى إعاقة 
 .(ii)كالسبلـ في السكداف   جيكد المصالحة

كىنا البد مف اإلشارة إال إف السكداف لـ تكف الدكلة الكحیدة كالتي لـ         
تنضـ الى اتفاؽ ركما بؿ إف ثبلثة دكؿ مف األعضاء الدائمییف لمجمس األمف 
لـ تنضـ ليذا االتفاؽ حیث إف ركسیا كالكالیات المتحدة األمریكیة كقعت عمى 

 . (ii)ا لـ تصادقيا أما الصیف فمـ تكقع عمى المعاىدة أصبلن االتفاقیة كلكني
ذا كاف مف الممكف اصدار أمر القاء قبض بحؽ الرئیس السكداني         كا 

عمر البشیر عمى انتياكاتو الجسیمة لحقكؽ االنساف عمى الرغـ مف اف 
السكداف لیست طرفان في اتفاؽ ركما ، فيؿ یمكف لممحكمة أف تصدر مثؿ ىذا 

 القرار عمى أحد المكاطنیف األمریكییف ؟
تراتیجیة األمف القكمي األمریكي في عيد جكرج دبمیك یبلحظ إنو في اس      

 بكش اعمنت بأف " نحف 
سنتخذ اإلجراءات البلزمة لضماف أف جيكدنا لتمبیة التزاماتنا األمنیة العالمیة 
كحمایة األمریكییف لف تضعؼ بإمكانیة التحقیؽ أك المبلحقة القضائیة مف قبؿ 

ا القضائي ال یمتد إلى األمریكییف المحكمة الجنائیة الدكلیة ، كالتي اختصاصي
 .(ii)، كنحف النقبؿ ذلؾ " 

كمف أجؿ تحقیؽ ذلؾ شرعت الكالیات المتحدة األمریكیة إلى تقدیـ        
طمب إلى مجمس األمف ، یقضي بإعفاء الجنكد األمریكییف العاممیف في 
عممیات حفظ السبلـ في البكسنة كاليرسؾ مف إختصاص المحكمة كعدـ 

اكل ضدىـ كفؽ نظاـ المحكمة ، كبالرغـ مف إف بعض أعضاء تحریؾ دع
مجمس األمف رفضكا اتخاذ مثؿ ىذا القرار إال إف قرار الكالیات المتحدة 
األمریكیة بعدـ تجدید فترة بقاء قكاتيا في عممیات حفظ السبلـ في البكسنة 

أجبر أعضاء المجمس  ََِِ/ٕ/ُٓكاليرسؾ كالتي كانت ستنتيي في 
كالذم  ََِِ/ٕ/ُِ( بتاریخ  ُِِْعمى إصدار القرار المرقـ ) بالمكافقة 
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ستغمت  .(ii)یقضي بمنح الحصانة لمجنكد العاممیف في قكات حفظ السبلـ  كما كا 
( مف اتفاؽ ركما لتحقیؽ ذلؾ كالتي  ٖٗالكالیات المتحدة األمریكیة المادة ) 

 :(ii)تنص عمى 
دة یقتضي مف الدكلة ال یجكز لممحكمة أف تكجو طمب تقدیـ أك مساع  -ُ

المكجو إلیيا الطمب أف تتصرؼ عمى نحك یتنافى مع التزاماتيا بمكجب القانكف 
الدكلي فیما یتعمؽ بحصانات الدكلة أك الحصانة الدبمكماسیة لشخص أك 
ممتمكات تابعة لدكلة ثالثة , ما لـ تستطع المحكمة أف تحصؿ أكالن عمى تعاكف 

 ازؿ عف الحصانة .تمؾ الدكلة الثالثة مف أجؿ التن
ال یجكز لممحكمة أف تكجو طمب تقدیـ یتطمب مف الدكلة المكجو إلیيا   -ِ

الطمب أف تتصرؼ عمى نحك ال یتفؽ مع التزاماتيا بمكجب اتفاقات دكلیة 
تقتضي مكافقة الدكلة المرسمة كشرط لتقدیـ شخص تابع لتمؾ الدكلة إلى 

كالن عمى تعاكف الدكلة المحكمة , ما لـ یكف بكسع المحكمة أف تحصؿ أ
 المرسمة إلعطاء مكافقتيا عمى التقدیـ .

بمطالبة الدكؿ  ََِِكليذا بدأت الكالیات المتحدة األمریكیة منذ عاـ        
بتكقیع اتفاقیات الحصانة الثنائیة معيا ، حتى مع بعض الدكؿ المنظمة إلى 

ت الكالیات ـ عقدََِّاتفاؽ ركما المؤسس لممحكمة الجنائیة كبحمكؿ عاـ 
اتفاقیة تمت المصادقة عمیيا ، ككفقان  ُِاتفاقیة بینيا  َٔالمتحدة األمریكیة 

اتفاقیة  ٕٗلكزارة الخارجیة األمریكیة فإف عدد االتفاقیات المكقعة كصؿ إلى 
 ْٗدكلة مف غیر الدكؿ الػ  ٖٓمنيا ، كما كبینت الكزارة أف  ُْكتـ تصدیؽ 

كمة الجنائیة الدكلیة رفضت التكقیع عمى األطراؼ في النظاـ األساسي لممح
دكلة غیر عضك في النظاـ األساسي رفضت كذلؾ  ِّىذه االتفاقیات كما اف 

 . (ii)التكقیع عمى ىذه اإلتفاقیات عمى الرغـ مف فقدانيا المساعدات األمریكیة 
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إف مثؿ ىذه اإلستثناءات كالحصانات لمكاطني إحدل الدكؿ یعیدنا إلى        
فض العدالة المتجددة حیث إنيا رفضت عمى أساس منح الحصانة مسألة ر 

كالعفك مقابؿ السبلـ كالتي انتقدت مف قبؿ المنظمات الدكلیة كاالنسانیة ، فإذا 
كانت ىذه الحصانات منحت لتحقیؽ السبلـ كتقكیة الدیمقراطیة اليشة داخؿ 

ف ؟ كما إف الدكلة ، فما الذم ستحققو الحصانة لمجنكد كالمكاطنیف األمریكا
السؤاؿ الذم یطرح ىنا ما المعیار القانكني الذم تـ االستناد عمیو لرفض 
االتفاقات الداخمیة بیف األطراؼ المتصارعة كالتي تمنح الحصانة كقبكؿ 

 االتفاقات الثنائیة بیف الدكؿ التي تمنح الحصانة ؟
لؾ العدید إف ازدكاجیة المعاییر لممحكمة لـ تقتصر عمى ذلؾ بؿ إف ىنا       

مف األمثمة ليذه االزدكاجیة ، كما ىك الحاؿ مع مباشرة أعماؿ التحقیؽ مف 
قبؿ مدعي المحكمة الجنائیة الدكلیة ) لكیس مكرینك أككمبك ( ضد جیش الرب 
األكغندم كعدـ تحریؾ أم تحقیؽ ضد قكات الدفاع الشعبي األكغندیة عمى 

اكات جدیة ضد حقكؽ االنساف الرغـ مف أف الطرفیف إرتكبكا جرائـ حرب كانتي
یبیف مدل االزدكاجیة عمى ىذه المحكمة كغمبة االعتبارات السیاسیة عمى 

 .(ii)االعتبارات القانكنیة 
كما كیبلحظ المیؿ إلى التركیز عمى الزعماء الكبار المسؤكلیف عف        

الجرائـ الشنیعة ، مف الصعب في أغمب األحیاف محاكمة جمیع المتيمیف ، 
ب القیكد المالیة فإف المحاكـ الدكلیة قادرة عمى محاسبة نسبة صغیرة جدان فبسب

مف العدد اإلجمالي لممتيمیف كما ىك الحاؿ في محاكـ ركاندا كیكغسبلفیا ، 
كعمى الرغـ مف أف اغمبیة األمـ اقرت قیاـ المحكمة الجنائیة الدكلیة في 

. فالمحكمة  (ii)اة إال إنيا لف تتمكف مف محاكمة سكل بضعة جن ُٖٗٗتمكز/
الجنائیة الدكلیة تعاني مف نقص التمكیؿ حیث إف میزانیة المحكمة لعاـ 

ممیكف دكالر ، كىذا الرقـ بعید جدان عف المبالغ التي  ُْٔـ كانت ََِٕ
ممیار دكالر(  ِ,ُصرفت عمى المحكمة الجنائیة الدكلیة لیكغسبلفیا )
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ممیار دكالر( عمى مدل العشر ُكالمحكمة الجنائیة الدكلیة الخاصة بركاندا )
 .(ii)( ممیكف دكالرُٓ–َُسنكات حیث قدرت تكمفة محاكمة كؿ متيـ بػ)

إف المحاكمات التي تجرم في المحكمة الجنائیة الدكلیة مكمفة جدان         
كمف ثـ ال تسيـ في تحسیف الحالة االقتصادیة لممتضرریف عمى أرض الكاقع 
بمعنى آخر فإف الضحایا الذیف ال یتـ تعكیضيـ لف یككنكا بحاؿ أفضؿ بعد 

 .(ii)المحاكمات العالیة المستكل الكبیرة التكمفة 
كمف المعكقات األخرل لعمؿ المحكمة ىك مدل تعاكف الدكؿ في تسمیـ        

عندما أصدرت  -فعمى سبیؿ المثاؿ  -المطمكبیف أك تنفیذ أكامر اإلعتقاؿ 
المحكمة الجنائیة الدكلیة أمر إلقاء القبض عمى الرئیس السكداني عمر البشیر 

المحكمة في ىذه  طالب اإلتحاد األفریقي مف الدكؿ األعضاء أف ال تتعاكف مع
القضیة ، حیث إتيمت المحكمة الجنائیة الدكلیة بأنيا متحیزة ضد األفارقة ، 

لحضكر  ََُِ/ تمكز / ِِكليذا نجد بأف الرئیس السكداني قد زار تشاد في 
لحضكر  ََُِ/ آب /  ِٕقمة الساحؿ كالصحراء ، كما إنو زار كینیا في 

د ، كلـ تنفذ ىاتاف الدكلتاف أمر إلقاء االحتفاالت الكینیة بصدكر الدستكر الجدی
 .(ii)القبض عمى الرغـ مف إنيا مف الدكؿ المنتمیة إلى نظاـ ركما األساسي 

كمف أجؿ تبلفي المعكقات التي تعاني منيا المحاكـ الكطنیة كالمحاكـ        
الدكلیة بدأ العمؿ بنظاـ المحاكـ المختمطة ) كىي عبارة عف محاكـ ىجینة 

ليا القضاة الكطنیكف كالدكلییكف جنبان إلى جنب ( لمحاسبة مجرمي یباشر أعما
الحرب أك مف یقكـ بإنتياكات خطیرة لحقكؽ االنساف كما ىك الحاؿ مع 
المحاكـ المختمطة في سیرالیكف ككمبكدیا كالتي تـ تأسیسيا كفقان التفاقیات 

بجزء مف عقدت بیف ىاتیف الدكلیف كاألمـ المتحدة كشاركت كبل مف الدكلتیف 
 . (ii)كالمكظفیف  ات كالقضاة ك المدعكف العامكفتكمفة المحاكم
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إف المحاكـ المختمطة یمكنيا أف تتجاكز السمبیات التي تعاني منيا        
حتراـ  المحاكـ الكطنیة كالمحاكـ الدكلیة فيي ستعمؿ عمى تحقیؽ العدالة كا 

 سیادة الدكؿ في نفس الكقت .
إال إف ىذه األخیرة لـ تستطع أف تتجاكز معكؽ أساسي كىك النقص في        

تمكیميا ، فعمى سبیؿ المثاؿ عانت المحكمة المختمطة في سیرالیكف مف نقص 
التمكیؿ ، كىذا ما أكده األمیف العاـ لؤلمـ المتحدة في تقریره المعنكف ) سیادة 

اع كمجتمعات ما بعد الصراع ( القانكف كالعدالة اإلنتقالیة في مجتمعات الصر 
حیث أعمف " إف حالة المحكمة الخاصة في سیرالیكف ثبتت صحة شكككي في 
إمكانیة إستمرار أك تمكیؿ أعماؿ المحكمة عف طریؽ التبرعات كضمانيا ، 
فبعد مركر أقؿ مف سنتیف عمى بدء عمؿ المحكمة ، كتحدیدان في المحظة التي 

محاكمات ، كاجيت المحكمة أزمة مالیة حادة " كاف مف المقرر أف تبدأ فیيا ال
(ii) . 

مما تقدـ یمكف القكؿ بأنو لیس ىنالؾ تجربة كاممة لمعدالة اإلنتقالیة        
حیث إف كؿ تجربة تكاجييا العدید مف المعكقات كتشكبيا بعض السمبیات ، 
لة كبالتالي ال یمكف القكؿ بأف تجربة العدالة المتجددة أنجح مف تجربة العدا

الجنائیة ألف ىنالؾ بعض تجارب العدالة المتجددة قدمت العفك لمنتيكي حكؽ 
االنساف في الماضي كلكنيا لـ تحقؽ السبلـ ، كبالمقابؿ ال یمكف القكؿ بأف 
تجربة العدالة الجنائیة أنجح مف تجارب العدالة المتجدد ألف بعض تجارب 

 ة . العدالة الجنائیة تداخمت فیيا االعتبارات السیاسی
  الخاتمة

تبقى النزعة االستبدادیة مكجكدة لدل قادة بعض الدكؿ ال سیما دكؿ العالـ 
الثالث كما انو بعضيا سیبقى یشيد صراعات كحركب داخمیة قائمة عمى 
االنقسامات االثنیة كالعرقیة كالدینیة كغیرىا مف انكاع التعددیة المجتمعیة ، 

ألنظمة االستبدادیة كبالتالي فإف التكصؿ لنيایة الحركب األىمیة كانيیار ا
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سیبقى مدخبلن إلقامة تجارب العدالة االنتقالیة لمتعامؿ مع االنتياكات الكاسعة 
لحقكؽ اإلنساف ، كليذا فإف العدالة االنتقالیة كمشركع سیستمر بالتطكر 
كظيكر تجارب جدیدة قد تككف نسخة مف تجربة دكلة أخرل أك قد تأخذ 

ك قد تأتي بتجربة جدیدة لـ تسبقيا عناصر متنكعة مف تجارب دكؿ متعددة أ
 بيا دكلة أخرل . 

 -كفي إطار البحث تكصؿ الباحث إلى االستنتاجات اآلتیة :
لیس ىنالؾ إتفاؽ بیف الباحثیف بیف مفيكـ العدالة اإلنتقالیة ، كما إنو ال  -ُ

 یكجد بینيـ إتفاؽ حكؿ نشأتيا .
ذ بنمكذج العدالة تنكعت تجارب الدكؿ لمعدالة اإلنتقالیة فبعضيا أخ -ِ

المتجددة القائـ عمى العفك كالمصالحة كالبعض اآلخر أخذ بنمكذج العدالة 
الجنائیة التي تقكـ عمى محاكمة منتيكي حقكؽ االنساف ، كىذا التنكع یعكس 
الظركؼ المكضكعیة التي تمر بيا تمؾ الدكؿ ، إال إف العامؿ األساس ىك 

صر أك الطرؼ الخاسر فكمما كاف معیار القكة التي یمتمكيا الطرؼ المنت
الطرؼ المنتصر أقكل مف الطرؼ الخاسر كیككف ىذا األخیر مجرد مف أم 
قكة ، فإف الطرؼ المنتصر سیمجان إلى العدالة الجنائیة ، أما إذا كاف الطرؼ 
الخاسر یمتمؾ جزءان ال بأس بو مف القكة فإف الطرؼ المنتصر سیمجأ إلى 

ككتحقیؽ المصالحة الكطنیة مف أجؿ تقكیة التفاكض معو كمنح العفك لو 
 النظاـ اليش كالكصكؿ إلى السبلـ .

إف العدالة اإلنتقالیة ترتبط بإیجاد عقد إجتماعي جدید كىذا العقد سیحدد  -ّ
 نكع العدالة المتبعة في التعامؿ مع انتياكات الماضي .

نات المادیة عمى الدكؿ التي تأخذ بنمكذج العدالة الجنائیة أف تكفر االمكا -ْ
كالبنى التحتیة كالككادر البلزمة لمقیاـ بتمؾ الميمة ، كما إف عمیيا إبعاد 

 التأثیرات السیاسیة عف ىذه المحاكمات ، لیتحقؽ حكـ القانكف .
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عمى الدكؿ التي تأخذ بنمكذج العدالة المتجددة أف تضمف استقبللیة لجاف  -ٓ
كما إف عمیيا أف تكفر الحقیقة كالمصالحة مف حیث كادرىا كمالیتيا ، 

 تعكیضات لضحایا االنتياكات تتبلئـ مع المعاناة التي مركا بيا .
ال یمكف القكؿ بأفضمیة العدالة المتجددة عمى العدالة الجنائیة أك العكس  -ٔ

ألف كؿ منيما یكاجو العدید مف المعكقات ، بؿ إف أفضؿ نمكذج لمعدالة 
لعدالة كالسبلـ في كقت كاحد فكمما االنتقالیة ىك الذم یحقؽ أكبر قدر مف ا

انخفض العفك المقدـ لمجناة كتحقؽ السبلـ كاف ذلؾ في صالح المجتمعات 
 الخارجة مف االستبداد أك الصراع .

 المصادر 
 الكثائؽ -
، شبكة المعمكمات  ـُٕٕٗالبركتكككؿ الثاني الممحؽ بإتفاقیات جنیؼ األربعة عاـ  -

قع : الدكلیة ) األنترنت ( عمى المك   
www.icrc.org.  

، شبكة  َُِِشامبلن تعدیبلتو لغایة عاـ  ُٔٗٗدستكر جنكب أفریقیا الصادر عاـ  -
  .constituteproject.org المعمكمات الدكلیة ) األنترنت ( عمى المكقع :

العدالة اإلنتقالیة كتنظیميا ، المتعمؽ بإرساء  َُِّ( لسنة  ّٓالقانكف األساسي رقـ )  -
/كانكف األكؿ/ ُّ، تكنس ،  َُٓجریدة الرائد الرسمي لمجميكریة التكنسیة ، العدد 

َُِّ. 
، شبكة المعمكمات الدكلیة ) نظاـ ركما األساسي المنشيء لممحكمة الجنائیة الدكلیة  -

 األنترنت ( عمى المكقع : 
www.icrc.org. 

  
 التقارير ك المذكرات : -

-12باف كي مكف ، نيج األمـ المتحدة في شأف العدالة االنتقالیة ، مذكرة تكجیيیة رقـ  -
 . ََُِ، نیكیكرؾ ، آذار /  38576

http://www.icrc.org/
http://www.icrc.org/
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ككفي عناف ، تعزیز حقكؽ اإلنساف كحمایتيا : اإلفبلت مف العقاب ، مذكرة رقـ  -
F/CN.4/2004/88  لمجنة حقكؽ االنساف ، المجمس اإلقتصادم  َٔ، مقدمة إلى الدكرة

 . ََِْكاإلجتماعي ، األمـ المتحدة ، نیكیكرؾ ، 
ككفي عناف ، سیادة القانكف كالعدالة اإلنتقالیة في مجتمعات الصراع كمجتمعات ما بعد  -

 . ََِْ/ / آب  ِّ، األمـ المتحدة ، نیكیكرؾ ،   S/2004/616الصراع ، تقریر رقـ 
،  َُِٓ – َُِْمنظمة العفك الدكلیة ، حالة حقكؽ االنساف في العالـ ، تقریر عاـ  -

 .  َُِٓمنظمة العفك الدكلیة ، لندف ، 
 الكتب العربية كالمترجمة : -

األمـ المتحدة ، العدالة االنتقالیة كالحقكؽ االقتصادیة كاالجتماعیة كالثقافیة ، منشكرات  -
 . َُِْاألمـ المتحدة ، نیكیركؾ ، 

تكماس ىكبز ، المیفیاثاف : األصكؿ الطبیعیة كالسیاسیة لسمطة الدكلة ، ترجمة : دیانا  -
 . َُُِحرب ك بشرل صعب ، دار الفارابي ، لبناف ، 

ستراتیجیة إدارة األزمات ، دار ثامر  - كامؿ الخزرجي ، العبلقات السیاسیة الدكلیة كا 
 . ََِٗمجدالكم ، عماف ، 

، ترجمة :  ِجاف جاؾ ركسك ، العقد اإلجتماعي أك مبادلء الحقكؽ السیاسیة ، ط -
 . ُٓٗٗعادؿ زعیتر ، مؤسسة األبحاث العربیة ، بیركت ، 

( ، ترجمة : محمكد شكقي  ُٖسمسمة إخترنا لؾ ) جكف لكؾ ، الحككمة المدنیة ،  -
 الكیاؿ ، مطابع شركة االعبلنات الشرقیة ، القاىرة ، سنة النشر ببل .

الحبیب بمككش ، العدالة اإلنتقالیة : المفاىیـ كاآللیات ، في مجمكعة باحثیف ، العدالة  -
 . َُِْف ، القاىرة ، اإلنتقالیة في السیاقات العربیة , المنظمة العربیة لحقكؽ اإلنسا

سمر محمد حسیف أبك السعكد ، دكر المحكمة الخاصة لسیرالیكف في تحقیؽ العدالة  -
 . َُِٓاإلنتقالیة ، المكتب العربي لممعارؼ ، القاىرة ، 

عبد الكریـ عبد البلكم ، تجربة العدالة اإلنتقالیة في المغرب ، مركز القاىرة لدراسات  -
 . َُِّ،   حقكؽ اإلنساف ، القاىرة

 . َُِْعبلء األسكاني ، جممة إعتراضیة ، دار الفارابي ، بیركت ،  -
عمي یكسؼ الشكرم ، حقكؽ اإلنساف في ظؿ العكلمة ، دار أسامة لمنشر كالتكزیع ،  -

 . َُُِعماف ، األردف ، 
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لكیز آربكر ، أدكات سیادة القانكف البلزمة لمدكؿ الخارجة مف الصراعات : برامج جبر  -
 . ََِٔلضرر ، مفكضیة األمـ المتحدة لحقكؽ اإلنساف ، األمـ المتحدة ، نیكیكرؾ ، ا
ماركیو شكمیركس ، جیش الرب لممقاكمة في السكداف : تاریخ كلمحات ، مسح األسمحة  -

 . ََِٕالصغیرة ، المعيد العالي لمدراسات الدكلیة ، جنیؼ ، 
الحكـ كسكء القیادة : دراسة تشخیصیة معيد البنؾ الدكلي ، أصكات مف یعانكف مف سكء  -

 . ََُِ/ایمكؿ/َُتجریبیة حكؿ الحككمة ، كاشنطف ، 
نافانیتیـ بیبلم ، أدكات سیادة القانكف لدكؿ ما بعد الصراع : تدابیر العفك ، مفكضیة  -

 . ََِٗاألمـ المتحدة لحقكؽ اإلنساف ، األمـ المتحدة ، نیكیكرؾ ، 
لة اإلنتقالیة في التحكؿ مف دكؿ شمكلیة إلى دكؿ نكیؿ كاليكف ، معضبلت العدا -

 . َُِْدیمقراطیة ، ترجمة : ضفاؼ شربا ، الشبكة العربیة لؤلبحاث كالنشر ، بیركت ، 
 البحكث كالدكريات : -
إیریؾ سكتاس ، العدالة االنتقالیة كالعقكبات ، المجمة الدكلیة لمصمیب األحمر ، المجمد  -
 . ََِٖجامعة كمبریدج ، بریطانیا ، حزیراف / ، دار نشر  َٕٖ، العدد  َٗ
عبد الحسیف شعباف ، الصفح كالمصالحة كسیاسات الذاكرة ، مجمة المستقبؿ العربي ،  -

 . َُِّ، مركز دراسات الكحدة العربیة ، بیركت ، تمكز /  ُّْالعدد 
بقة ، األمـ فاكستك بككار ، النظاـ األساسي لممحكمة الدكلیة الجنائیة لیكغسبلفیا السا -

 . ََُِالمتحدة ، نیكیكرؾ ، 
( ، مجمة الفكر ،  TPIRمستارم عادؿ ، المحكمة الجنائیة الدكلیة الخاصة بركاندا )  -

، كمیة الحقكؽ كالعمـك السیاسیة ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، الجزائر ، شباط  ّالعدد 
 /ََِٖ . 
 الصحؼ : -
 . َُِٔ/ٗ/ِِ، ، اربیؿ  َِٕٓصحیفة التآخي ، العدد  -

 المصادر األجنبية : -
 

Documents : 

- Interim constitution of South Africa , ICL document , 27 / April / 
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Truth and reconciliation commission of South African report , Vol :1 
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Books : 

- Adam Read ,Engaged societies , responsive state : The social 

contract in situations of conflict and fragility , United Nations 

development programme , New York , 2016  . 
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American institute of human rights , San Jose , Costa Rica , 2011  .   
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- Clara Sandoval , Prioritising victims to provide reparations , 

University of Essex , England , 2011.  
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Abstract 

      Transitional justice is a new and complex concept , and 

each word carries a number of implication , In the past two 

decades, scholars and researchers have focused increasing 

attention on the question of how countries  wich ended the 

civil war and dictatorship deals with the history of massive 

violations of human rights  ? 

       In practices , countries used different measures to deal 

with that history , some countries used judicial measures ( 

criminal prosecutions ) and other states used non-judicial 

measures ( truth commissions , reparation     programs ) , 

but these two measures had faced obstacles    . 
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 التطرؼ الديني : داعش انمكذجان )رؤيا نفسية (
 ـ.د أحمد عمي عبد السادة شنجار
 الجامعة المستنصرية / كمية التربية االساسية

 الممخص    
یعد ) التطرؼ الدیني التكفیرم ( الیكـ مف أبرز المخاطر التي تيدد كیاف 
االمة االسبلمیة ك مذاىبيا , ك ىك عبارة عف ظاىرة في تنامي مستمر ، ك إف 
لـ یتـ التحكـ بيا ك السیطرة عمیيا سكؼ یتعاظـ خطرىا أكثر فأكثر , ك الشؾ 

ئ الى فطرة الناس ك الى كحدة ك أف اتساع نطاؽ ىذه الظاىرة الخطرة یس
انسجاـ المجتمع ك االمة االسبلمیة عمى حد سكاء ،ك یزید مف تعاظـ  

 مخاطرىا  یكمان بعد آخر 
حیث اعتمد البحث الحالي عمى المنيج الكصفي القائـ عمى التحمیؿ كالتفسیر  

النفسي الذم یسعى الى تحدید الكضع الحالي لمظاىرة المدركسة كمف ثـ 
، كبالنتیجة فيك یعتمد دراسة الظاىرة عمى ما تكجد عمیو في الكاقع  كصفيا

 كیيتـ بكصفيا كصفا دقیقا.
 كقد قسـ الباحث اىداؼ البحث الحالي عمى ثبلث مباحث 

المبحث االكؿ: مفيكـ  التطرؼ الدیني لمفكر التكفیرم كاالرىاب , كمؤسس  
راس كالتیارات المتطرفة  التطرؼ الدیني لمفكر التكفیرم مف جانب نفسي , كالمد

 .التكفیریة االرىابیة ,ك التناقص بیف الفكر  المتطرؼ التكفیرم كمبادئ االسبلـ
المبحث الثاني: االسباب النفسیة لمفكر المتطرؼ التكفیرم االرىابي , 
كاالسباب الفكریة التطرفیة لمتكفیرییف االرىاب , كاالسباب التربكیة لمفكر 
التطرفي التكفیرم االرىابي , كالكسائؿ المساعدة عمى الفكر التكفیرم التطرفي 

 االرىابي. 
ء , داعش في العراؽ اصكليا كمسار البحث الثالث: داعش مف االلؼ الى الیا

تأسیسيا, مف ىك ابك بكر البغدادم )االرىابي امیر داعش( , اسباب السمكؾ 
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العدكاني االرىابي الداعشي المتطرؼ, االستراتیجیة النفسیة في االستقطاب, 
اختیار االفراد, معاییر االختیار , االجراءات الكاجب اتباعيا مف مكاجية 

 فیرم المتطرؼ االرىابي , كاخیران التكصیات  انتشار الفكر التك
 مقدمة 

یعتبر )  التطرؼ الدیني التكفیرم ( الیكـ مف أبرز المخاطر التي تيدد كیاف 
االمة االسبلمیة ك مذاىبيا , ك ىك عبارة عف ظاىرة في تنامي مستمر ، ك إف 
لـ یتـ التحكـ بيا ك السیطرة عمیيا سكؼ یتعاظـ خطرىا أكثر فأكثر , ك الشؾ 

رة الناس ك الى كحدة ك أف اتساع نطاؽ ىذه الظاىرة الخطرة یسيء الى فط
انسجاـ المجتمع ك االمة االسبلمیة عمى حد سكاء ، ك یزید مف تعاظـ 

 مخاطرىا یكمان بعد آخر . 
فالتطرؼ الدیني التكفیرم لیس بالظاىرة الجدیدة في التاریخ االسبلمي ، بؿ 
سبؽ أف أسفرت عف كجييا بیف فترة ك أخرل نتیجة لدكافع اجتماعیة ك فكریة 

متعددة, ك عمیو فأف ماىیة الظاىرة التكفیریة ىي ذاتيا لـ تتغیر ، ك ك أكضاع 
لكف ما یمیز التطرؼ الدیني التكفیرم في العصر الحاضر عما كاف عمیو في 
الماضي ىك  سمات ثبلث ىي  البعد العالمي أكالن ,ك البعد التنظیمي 

 العالـ ثالثان. لمتكفیرییف ثانیان, ك تشكیو صكرة االسبلـ الرحیـ في اذىاف شعكب 
مف ىنا یشیر المختصكف الى اف مرد العنؼ اك التطرؼ في المقاـ األكؿ یعكد 
إلى غیاب الكعي، كسیطرة الجيؿ كاإلیماف بالخرافات ككثرة المشكبلت التي 
یعاني منيا الكثیركف  كالفقر كالمرض كالبطالة ككذلؾ رغبة األنظمة في 

لبیئة التي یترعرع فیيا التركیج لمعنؼ تغییب الشعب بإفقاره كتجيیمو، ىذه ىي ا
كاإلرىاب، كیساعد تغییب العقكؿ ایضا عمى غرس كؿ األفكار اليدامة التي 
یبغي أصحابيا ىدـ الحضارة التي أخذت مف عمر اإلنسانیة الكثیر ، كلعؿ 
المناىج التربكیة ىي التي تككف مف بیف االسباب كمنيا المناىج الدینیة 

لعدید مف الدكؿ اإلسبلمیة التي تحرص عمى تحفیظ المعتمدة في مدارس ا
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التممیذ لدیيا اآلیات القرآنیة كاألحادیث النبكیة دكف شرح لما لذلؾ مف أبعاد 
دینیة كاجتماعیة كاقتصادیة كسیاسیة بؿ بالتركیز فقط عمى نص الدرس كعمى 

ٌكؿ تفسیره الحرفي، كیتكٌلد عف ذلؾ محدكدیة في الكعي الدیني ألف التممیذ یتح
إلى ببغاء یرٌدد الدرس كیحفظو لضماف نجاحو في االمتحانات كلیس لفيمو 
كىضمو كاستیعاب أبعاده ، كما یؤدم الخمؿ التربكم الناجـ عف التفٌكؾ األسرم 
كعف ضعؼ سیطرة الكالدیف عمى األبناء كعف ال كعي األىؿ ، الى اف ینحرؼ 

جماعات قد یدفعكنيـ  االبناء عف السمكؾ الصحیح كیرمكف انفسيـ في احضاف
( ,  كأف الكثیر مف الذیف یمارسكف ِّ: ُٗٗٗ)عید ، نحك التطرؼ كالعنؼ 

صكر اإلرىاب المختمفة ، كالذیف ینتمكف الى مثؿ ىذه الجماعات التكفیریة ، 
قد خضعكا لعممیات غسیؿ المخ ، بحیث أصبحكا مدفكعیف في سمككيـ بدكافع 

ات االنفعالیة اليائمة التي خضعكا ليا، عنیفة شرسة أممتيا عمیيـ تمؾ المؤثر 
إلى التكحد بالقائد أك الزعیـ أك رمكزىما، فأصبحت تعالیـ  -أحیانا  -كأدَّت بيـ

كأىداؼ الجماعة ىي الغایة العظمى التي یسعى المرء إلى تحقیقيا، أیان كانت 
طرائؽ تحقیؽ تمؾ التعالیـ كاألىداؼ ، كعمى ىذا األساس تستمد الحركات 

میة خصكصان التكفیریة بعض عناصر تكٌكنيا مف طبیعة الثقافة اإلسبل
المسیطرة في المجتمعات العربیة اإلسبلمیة، كىي ثقافة یغمب عمیيا الطابع 
التقمیدم كتحكميا المعاییر الدینیة سكاء عمى مستكل القیـ الفردیة أك الجماعیة 

سبلمي الذم ، كفي ىذا المحیط الثقافي تبرز فعالیة الخطاب السیاسي اإل
تقٌدمو تمؾ الحركات اإلسبلمیة، كال ترجع ىذه الفعالیة إلى الميارة التنظیمیة 
ليذه الحركات، بقدر ما ترجع إلى طبیعة البیئة الثقافیة التقمیدیة التي تتجاكب 

 (                                                         ْْ: ََِٓخكالدة ،  مع الخطاب.)
بیف الفكر التطرفي كاإلرىاب ىي عبلقة إحساس نفسي بالغربة كنزكع  فالعبلقة

سمككي بالقكة، فكؿ متطرؼ ىك مشركع إرىابي مؤجؿ بانتظار الظركؼ 



  عدد الثامنـــــال  ... جملة علمية حمكمة فصلية  ات تنموية ...ـــاشراق

564 
 

                                                                                                                                       

یجاد الكسائؿ المتاحة لبلنفجار في كجو المجتمع، ككؿ ذلؾ  المبلئمة لشحنو كا 
 خاضع لمستكل الضغط االقتصادم كاالجتماعي كالدیني كالسیاسي كاألمني

 المبحث االكؿ
 مفيـك  التطرؼ الديني لمفكر التكفيرم كاالرىاب -
التطرؼ الدیني لمفكر التكفیرم : ىـ أشخاص یعانكف مف ضیؽ االفؽ الفكرم  

كالركحي كلدیيـ عقد متراكمة في داخميـ , كىك فكر قائـ عمى  العنؼ كالدـ 
تعداد لخدمة كقتؿ االبریاء عكس الفكر االسبلمي الذم یتسـ باالنفتاح كاالس

 الناس كاالىتماـ بمعاناتيـ ,فالدیف االسبلمي دیف مغفرة ,كمحبة, كسبلـ .
االرىاب: ىك ایة استخداـ لمعنؼ بطریقة ال یشرعيا الدیف كالقانكف ألخضاع 
الطرؼ اآلخر كارعابو لتحقیؽ مصالح  دینیة اك سیاسیة حیث تستخدـ 

خمؼ ضحایا كتيدـ البنیة استراتیجیات منظمة اك عشكائیة تطاؿ االبریاء كت
 (ُّٓ: ُٖٓٗالتحتیة لمدكلة.  ) الكیالي كاخركف , 

 مؤسس التطرؼ الديني لمفكر التكفيرم مف جانب نفسي -
یستند  التطرؼ الدیني لمفكر التكفیرم المتشدد كالمتزمت  إلى رجمیف كضعا 
 أسسو كجاء بعدىما مف زاد في تزمتو كتشدده، كىذاف الرجبلف ىما أحمد البف
تیمیة كمحمد بف عبد الكىاب، كأفكار ابف تیمیة جاءت صیاغتيا في فترة مف 
أىمؾ الظركؼ التي مرت عمى األمة اإلسبلمیة كىي فترة الغزك المغكلي لببلد 
المسممیف، حیث أراد ابف تیمیة أف یجٌیش األمة لمكاجية ذلؾ الغزك فعمد إلى 

كحكـ بعضيـ عمیو بالخركج تبني آراء كأفكار استغربيا عمماء عصره كفقياؤه، 
مف الممة جراء ىذه اآلراء كاألفكار التي حكـ فیيا ىكاه السیاسي، كحكـ 
بمكجبيا عمى طكائؼ مف المسممیف بالكفر أك الفسؽ لمجرد أنيا لـ تكافؽ ىكاه 
السیاسي. كما ىذه االفكار كاآلراء التي صدرت منو في سالؼ الزماف التعبر 

ربة كمستكل محدد مف الجنكف كالسادیة لیتمقفيا اال عف انعكاس لنفسو المضط
في الكقت الحاضر مف یعاني مف نفس االمراض كاعراضيا, كعندما تتحرل 
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عف ىذا الشخص ) ابف تیمیة ( ستجد انو قد مر بمرحمتیف الفتتیف في  
(  االكلى انو قد تعرض لمسجف كالمرحمة َُٔ: َُِٔحیاتو. ) عمار , 

حیاتو حسب ما مثبت عمى العمـك  كبغض النظر عف الثانیة انو لـ یتزكج في 
االسباب التي ادت بو الى ىذه المراحؿ فأننا نركز عمى التأثیرات النفسیة التي 
ادت الى صیاغة فكر كعقمیة ىذا الرجؿ , اما مرحمة السجف فقد تعرض ابف 
تیمیة لمسجف سبعة مرات عمى فترات متفاكتة مجمميا خمس سنكات, اف عقكبة 

تؤدم في كثیر مف الحاالت الى اضطرابات نفسیة تتحكؿ بمركر الزمف  السجف
 mentalكاالضطراب العقمي  Depressionالى حالة مف االكتئاب 

disorder  اك قد تؤدم الى ما یسمى في عمـ التحمیؿ النفسي بالػسمكؾ النفسي
كىك سمكؾ یقكـ بو الفرد  Passive-aggressive behaviorالعدكاني

شعكر عدكاني كلكف بأسالیب غیر عدائیة كمف عبلمات ىذا  كتعبیر عف
السمكؾ العناد , االستیاء كالعبكس كالتسكیؼ كىذه العبلمات ىي ما یظير 

كالشعكر بالقمؽ المستمر كىك ما مرتبط بالمرحمة  suppressionنتیجة الكبت 
ى  الثانیة في حیاة ابف تیمیة بعدـ زكاجو حیث اف ىذا االمر یؤدم بصاحبو ال

 obsessiveایضا الى حالة مف االكتئاب  , مرض الكسكاس القيرم 
compulsive disorder   الحزف المرضي ,Pathological grief  كىك

خمیط مف الحاالت المرضیة كغیر المرضیة تؤدم بصاحبيا الى الحزف 
باإلضافة الى ضغكطات نفسیة شدیدة تؤدم الى ایياـ صاحبيا الى اف ما 

نكعا  subconsciousالى امر ركحاني لیكلد في العقؿ الباطفیمر بو یرجع 
 (َٕ: ُِٗٗمف االقناع اك الترضیة.) الحنفي , 

مع ارتباط ىذه الحاالت النفسیة كالمرضیة بالشخصیة التي ینشأ عمیيا ام 
انساف لدیو القدرة عمى انتاج االفكار كالتبلعب بيا فأنيا ستجعؿ منو شخصا 

ىذا اف تصدر مف ابف تیمیة فتاكل التكفیر كالقتؿ خطرا , فبل یستبعد بعد 
كاستباحة الدماء التي اعطت صكرة مغایرة لدیف عنكانو الرئیسي ىك الرحمة  
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,كاف األدىى كاألمر مف ىذا كمو , اف یحظى ىذا الشخص بشعبیة كاسعة بیف 
جميكر المسممیف كاف تخمع عمیو لقب "شیخ األسبلـ" !!! مما یكشر الى 

 عقمي اجتماعي كاسع بیف أفراد ىذه األمة . انتشار خمؿ
كالرجؿ الثاني كىك محمد بف عبد الكىاب الذم تحالؼ مع أمیر الدرعیة عبد 
الرحمف آؿ سعكد عمى إقامة مممكة یككف فیيا الحكـ البف سعكد كتككف فیيا 
المرجعیة الدینیة البف عبد الكىاب، كقد كاف ىذا الحمؼ سببان في حركب 

ئات اآلالؼ مف أبناء جزیرة العرب الذیف جرل إخضاعيـ بقكة أزىقت أركاح م
السیؼ، كجرل فرض آراء كأفكار محمد بف عبد الكىاب عمى أىؿ الجزیرة 
العربیة ككاف مف آثار الدعكة الكىابیة محك كؿ اآلثار التاریخیة اإلسبلمیة في 

رأل  جزیرة العرب السیما في الحجاز بحجة محاربة البدع التي انتشرت كالتي
فیيا ابف عبد الكىاب خطران عمى اإلسبلـ كاستمرت الدكلة السعكدیة في تبني 
كدعـ الكىابیة، كرصدت األمكاؿ الطائمة مف أجؿ نشرىا في العالـ اإلسبلمي 
عمى مدل عشرات السنیف، حتى انتشر ىذا الفكر كصار لو أتباع كدعاة في 

 كافة الببلد التي یتكاجد فیيا مسممكف.
كىابیكف الفكر المتطرؼ كالتكفیرم، ما أدل إلى كقكع الفتف لقد نشر ال

كالنزاعات في صفكؼ أبناء األمة اإلسبلمیة، فمـ تطأ ىذه األفكار أرضان إال 
كأثارت النزاعات كدخمت في صراع مع أىؿ ىذه األرض، كقٌسمت الناس إلى 
ه، فرؽ، كلیس ليا مف رسالة سكل القضاء عمى كؿ فكر أك رأم مخالؼ لما ترا

فيي معادیة لكؿ المذاىب اإلسبلمیة سكاءه كانت سنیة أك شیعیة أك أباضیة أك 
 زیدیة أك إسماعیمیة أك عمكیة أك صكفیة أك أشعریة.

فعندما تتحرل عف ىذا الشخص تكجد انو طرد مف قبؿ كالده ألفكاره التكفیریة 
لناس ككذلؾ اخكه الشیخ سمیماف بف عبد الكىاب  لـ یعترؼ فیو ، كىك أعرؼ ا

اسمو )الصكاعؽ اإلليیة في الرد عمى الكىابیة ( في   بو ، كقد ألؼ كتابان 
ثبات زیفيا ، كمما جاء فیو عبارة مكجزة  إبطاؿ دعكة أخیو محمد عبد الكىاب كا 
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كجامعة في التعریؼ بالكىابیة كمؤسسيا ، قاؿ : فیيا : ) الیكـ إبتمي الناس 
عمكميما كال یبالي : مف خالفو ، بمف ینتسب إلى الكتاب كالسنة كیستنبط مف 

كمف خالفو فيك عنده كافر ، ىذا كىك لـ یكف فیو خصمة كاحدة مف خصاؿ 
أىؿ االجتياد ، كال كا كال عشر كاحدة ، كمع ىذا راج كبلمو عمى كثیر مف 

نا إلیو راجعكف (.  الجياؿ ، فإنا  كا 
ككراىیة نحك كؿ ىذا یؤدم الى تأثیرات نفسیة عمى ىذا الشخص مف عداء 

االخریف فیسمى في عمـ النفس في ىكذا حاالت ) ضعؼ األنا العمیا (  
كسیطرة الذات الدنیا أك النفس األمارة بالسكء، عمى الشخصیة اإلنسانیة:  
فیتصرؼ الشخص في ىذه الحالة كفؽ ىكاه أك اإلیحاءات الخارجیة الصادرة 

لو كتتككف ىذه الشخصیة  ممف یعتقد أنيـ رمز لمقكة كالحریة كالمثؿ األعمى
عادة لدل األشخاص الذیف یشعركف بالنقص في ذكاتيـ، كلدل مف تعرضكا 
لتربیة كالدیة أك أسریة قاسیة أك لدل األشخاص الذیف لـ یحققكا ذكاتيـ كلـ 
یجدكا مف یأخذ بأیدیيـ أك یحتكیيـ كقد یككف لدیيـ ثمة میكؿ كدكافع لمعدكاف 

كف عمى مستكل غیر شعكرم فتظير إذا ما متخفیة داخميـ أم یمكف أف تك
سنحت ليا الفرصة أك تيیأت ليا الظركؼ، كقد تظير ىذه المیكؿ ردة فعؿ 
لئلحساس بالضعؼ كالعدكاف الدفیف معا، كتشیر بعض الدراسات النفسیة اف 

 ( ّٕٗ: ََِِالمتطرفیف كالعدكانییف فيـ مضادكف لممجتمع. ) الحسیف , 
  رفة التكفيرية االرىابيةالمدارس كالتيارات المتط-

تأتي في طمیعة ىذه المدارس المدرسة الكىابیة التي أٌسسيا محمد بف عبد 
(، الذم ارتكزت دعكتو عمى الطبیعة الشاممة ُِٕٗ -َُّٕالكىاب )

كاألبدیة لئلسبلـ، كشٌكمت بذلؾ تفسیرنا حدیثنا لمسمفیة االسبلمیة )تطيیر 
المخالفة لمشریعة، كالدعكة إلى االقتداء المجتمع مف البدع كالعادات التقالید 

بالسمؼ الصالح أم أىؿ القركف الثبلثة األكلى مف عمر األمة اإلسبلمیة(. 
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التي تؤدم إلى « الكالء كالبراء»كأبرز ما جاءت بو ىذه المدرسة، عقیدة 
 المفاضمة مع مجتمع الجاىمیة.

اإلخكاف »في جماعة أٌما المدرسة القطبیة فتعكد تسمیتيا إلى القیادم السابؽ 
(، كالذم نٌظر خبلؿ كجكده ُٔٔٗ -َُٔٗفي مصر سید قطب )« المسممیف

التي تبٌنت « الحاكمیة اإلليیة»في السجف في عيد جماؿ عبد الناصر لمقكلة 
 العنؼ لبلنقبلب عمى حكـ عبد الناصر.

إلى ذلؾ نشأت حركة ثالثة في البیئة اليندیة، حیث كاف أبك عمي المكدكدم 
ف التحدیات التي تكاجو المسممیف ىناؾ تتمٌثؿ في القير الذم تمارسو یرل أ

الغالبیة اليندكسیة، كتذكیب اليكیة اإلسػػبلمیػػة، كاالستعػػمار االنكمیػػزم. كفي 
 ظٌؿ ىذا المناخ، أنتج المكدكدم مفيكـ الجاىمیة كالحاكمیة اإلليیة.

 (ِٗ: ََِِ,كشكرم , ) الیازجي                                        
 التناقض بيف الفكر المتطرؼ التكفيرم كمبادئ االسالـ -
إف أتباع الفكر المتطرؼ التكفیرم یدعكف إلى مبادئيـ كیعممكف عمى  -ُ

فرضيا عمى الناس بالقير كالغمبة كقد ظير ذلؾ مف خبلؿ ممارساتيـ في 
 ة عمى العباد.العراؽ كسكریا  كأفغانستاف كفي كؿ مكاف امتمككا فیو السیطر 

فيؿ تتكافؽ ىذه الطریقة مع اإلسبلـ؟ بالتأكید إنيا ال تتكافؽ بؿ إنيا تتناقض 
بِّؾى ًباٍلًحٍكمىًة  حتمان معو، فاآلیة القرآنیة الكریمة تقكؿ: ﴿اٍدعي ًإلىى سىًبیًؿ رى

﴾)النحؿ: مف اآلیة  ـٍ ًبالًَّتي ًىيى أىٍحسىفي اًدٍليي سىنىًة كىجى (، ُِٓكىاٍلمىٍكًعظىًة اٍلحى
فالدعكة ال تككف إال بالحكار كالنقاش كالمحبة كاإلقناع، كال یقبؿ قير الناس 
﴾)البقرة: مف اآلیة  عمى الدیف، ﴿ال ًإٍكرىاهى ًفي الدِّیًف قىٍد تىبىیَّفى الرٍُّشدي ًمفى اٍلغىيِّ

(، كميمة المسمـ أك الداعیة إلى ا ىي تذكیر الناس لیؤمنكا كلیس ِٔٓ
رىابيـ ـٍ  تيدیدىـ كا  مىٍیًي ا أىٍنتى ميذىكِّره * لىٍستى عى ﴿فىذىكٍِّر ًإنَّمى
﴾)الغاشیة: ٍیًطرو  (.ِِ-ًُِبميصى
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كمف ىنا ندرؾ أف دعكة تمؾ الجماعات لیست دعكة إلدخاؿ الناس في 
نما ىي كسیمة لقير الناس كالسیطرة عمیيـ كعمؿ مف أعماؿ  اإلسبلـ، كا 

عمى مر العصكر، إنيـ السمطة الجائرة كالطاغیة، فيذا ىك دیف الطغاة 
 یتكسمكف الدیف سبیبلن إلى الممؾ كىي ىي غایتيـ الحقیقیة.

اف عقیدة الكىابیة تحتـ الضغط عمى كؿ انساف، بخاصة المسمـ كاف یترؾ  -ِ
رأیو الى رأیيـ، كاجتياده الى فيميـ، كاال حؿ مالو، كاستبیح دمو، كدـ أىمو 

 ( ُٖ: ُِٔٗ,كعیالو ػ الكىابیة أك السیؼ . )الشیخ مغنیو
حیث اف الفكر المتطرؼ التكفیرم  یحكـ عمى الناس بالكفر إذا لـ یككنكا  

عمى نيجيـ كشاكمتيـ، كجعؿ ذلؾ سبیبلن لسفؾ دماء المخالفیف مف أبناء 
اإلسبلـ، كتراىـ یضعكف لئلیماف قیكدان ما أنزؿ ا بيا مف سمطاف، كلـ یأت 

في الدعكة كتألیؼ قمكب بيا رسكلو )ص(، كىذا مخالؼ لسنة المصطفى 
 العباد.

كما لـ یعتد المسممكف عمى معابد بقیة األمـ كاألدیاف كال عمى آثار  -ّ
السابقیف كلـ یدمركىا كما تعمؿ الجماعات اإلرىابیة كالتكفیریة  المتطرفة في 
سكریا كالعراؽ كالیمف، حیث تـ القضاء عمى آثار حضارات مرت عبر التاریخ 

آثارىا إنما ىك شاىد عمى كجكدىا في الزمف لیس إال،  كانقضت، كما بقي مف
ىذا باإلضافة إلى تدمیر اآلثار اإلسبلمیة كاألضرحة كالمقامات كالزكایا 
كالتكایا الصكفیة كالمساجد، كؿ ذلؾ تحت دعكل محاربة البدع كاالنحرافات 
ككأف األمة ما زالت تعیش أیاـ عبادة الكثف بینما الحقیقة أف ىدؼ ىذه 

اعات ىك تصحیر الثقافة كالتاریخ اإلسبلمییف كالعربییف. كفي ىذا أیضان الجم
نقض لدعكة القرآف الكریـ لبلتعاظ كاالعتبار بأحكاؿ السابقیف" قؿ سیركا في 

 األرض فانظركا كیؼ كاف عاقبة الذیف مف قبمكـ".
جرائـ القتؿ الجماعي: تستبیح الجماعات اإلرىابیة التكفیریة المتطرفة قتؿ  -ْ

، كدفعيـ إلى  الناس جممة مف أجؿ إیقاع الرىبة كالرعب في قمكب الخصـك
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اليركب مف المكاجية كالرضكخ كاالستسبلـ إلرادة القتمة ثـ الدخكؿ في 
جماعاتيـ كتنفیذ مخططاتيـ، لذلؾ تراىـ یعتمدكف أسمكب تفخیخ السیارات 

شعبیة بالمتفجرات ككضعيا في أماكف اكتظاظ الناس المدنییف كاألسكاؽ ال
حیث تجد النساء كاألطفاؿ أكثر مما تجد فیيا مف الشباب أك الرجاؿ، كفي 
المساجد كالمعابد كالمنتدیات كالحسینیات، كغیرىا مف األماكف، فیقتؿ جراء 
إجراميـ ىذا األبریاء الذیف ال ذنب ليـ سكل التكاجد صدفة في األماكف 

ة بغیر حؽ ما لـ یكف المستيدفة، كلقد حٌرـ اإلسبلـ قتؿ النفس اإلنسانی
صاحبيا قد ارتكب جنایة معاقبان عمیيا بزىؽ النفس كقد نيى النبي صمى ا 
عمیو كآلو كسمـ عف التعرض في الحرب لغیر المحاربیف سكاءن كانكا رجاالن أك 
نساءن أك أطفاالن أك كينة أك أصحاب معابد لزمكا معابدىـ. كما نيى عف 

حیكاف أك أبنیة. فأیف سمكؾ الجماعات  التعرض ألمبلؾ الناس مف شجر أك
 التكفیریة اإلرىابیة مف تعالیـ كتكجیيات المصطفى)ص(.

التمثیؿ في القتمى كقتؿ الناس بطرؽ كحشیة كقطع الرؤكس كفصميا عف  -ٓ
أجسادىا، كالقتؿ حرقان، كذبح الضحایا بدـو بارد. كقد نيى النبي عف قتمة السكء 

كلك كاف المقتكؿ كمبان عقكران: "نيى النبي عف كنيى عف التمثیؿ بالقتمى، حتى 
 المثمة كلك بالكمب العقكر".

ىذه بعض األمكر الظاىرة كالصریحة مف أفعاليـ التي تتناقض مع الدیف 
اإلسبلمي كقیمو كأخبلقو فضبلن عف تناقضيا مع السمكؾ اإلنساني السكم، مما 

 ف كال لقیمو كمبادئو.یدؿ عمى أف ىذه الجماعات المتطرفة ال تقیـ كزنان لمدی
 كالكسائؿ المساعدة عمى الفكر التطرفي  التكفيرم االرىابي  المبحث الثاني :

  االسباب النفسية لمفكر المتطرؼ التكفيرم االرىابي -
تتعدد األسباب النفسیة المؤدیة لمفكر المتطرؼ التكفیرم االرىابي  كیمكف 

 تصنیفيا إلى اآلتي: 
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الدكافع التدمیریة النفسیة المتأصمة:  ىناؾ مف یرل مف عمماء النفس  - ُ
التحمیمییف أف ذلؾ یرجع إلى غریزة المكت كالمیؿ التدمیرم ) العدكاني ( الذم 
ىك میؿ متأصؿ ضارب الجذكر في تككیف البشر منذ خمقو ا تعالى كمف 

ییف بأنيا تصریؼ أكلئؾ:  ) فركید، كمیبلني كبلیف (. كیحمميا بعض النفس
لطاقة أك لشحنات دافع العدكاف كالرغبة في التدمیر سكاء المكجية إلى الذات 

 (  ِْٗ، ََِّأك إلى اآلخر. ) منصكر كالشربیني: 
ضعؼ األنا العمیا ) النفس المكامة أك العقؿ كالضمیر ( كسیطرة الذات  - ِ

اإلنسانیة:  فیتصرؼ الدنیا  " اليكل" أك النفس األمارة بالسكء، عمى الشخصیة 
الشخص في ىذه الحالة كفؽ ىكاه أك اإلیحاءات الخارجیة الصادرة ممف یعتقد 
أنيـ رمز لمقكة كالحریة كالمثؿ األعمى لو كتتككف ىذه الشخصیة عادة لدل 
األشخاص الذیف یشعركف بالنقص في ذكاتيـ، كلدل مف تعرضكا لتربیة كالدیة 

ذیف لـ یحققكا ذكاتيـ كلـ یجدكا مف یأخذ أك أسریة قاسیة أك لدل األشخاص ال
بأیدیيـ أك یحتكیيـ كقد یككف لدیيـ ثمة میكؿ كدكافع لمعدكاف متخفیة داخميـ 
أم یمكف أف تككف عمى مستكل غیر شعكرم فتظير إذا ما سنحت ليا 
الفرصة أك تيیأت ليا الظركؼ، كقد تظير ىذه المیكؿ ردة فعؿ لئلحساس 

معا، كتشیر بعض الدراسات النفسیة إلى أثر سمكؾ بالضعؼ كالعدكاف الدفیف 
اآلباء في شخصیات المتطرفیف كالعدكانییف فيـ إما مضادكف لممجتمع أك 
مدمنكف لمخمكر أك مف النكع الذم ىجر أطفالو لسبب أك آلخر، كعجز عف 
اإلشراؼ عمى تربیتيـ، أك طمؽ زكجتو، أك مف النكع البارد عاطفیا. )الحسیف , 

ََِِ ,ّٕٗ)  
تضخـ األنا العمیا بسبب الشعكر المتكاصؿ بكخز الضمیر: كىذا مف  - ّ

الحیؿ النفسیة الدفاعیة التي یمجأ إلیيا الشخص لتطيیر ذاتو كالتكفیر عف 
تقصیره تجاه نفسو أك معتقده الدیني أك مجتمعو كغالبا ما یقترف ذلؾ بالخجؿ 

س كاالكتئاب النفسي كاالشمئزاز مف النفس كاالكتئاب كیبمغ في مرضى الكسكا
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حدا مف القسكة كالخطكرة ما یجعؿ الحیاة جحیما مف العذاب كعبثا ال یطاؽ، 
ىنا تستحكذ عمى الشخص حاجة ممحة النتقاد نفسو كالسعي إلى إنقاذىا مف 
اليبلؾ أك الشعكر بالخطیئة كالعمؿ كفؽ ما یرضى عنو ضمیره, ىذا نكع مف 

( كأف األنا الضمیر المتجيـ ال یطیب لو قمؽ ) األنا ( إزاء  ) األنا األعمى 
 (  ْٕٓ: ُٖٓٗأف تطیب لنا الحیاة .  ) راجح,  

اإلحباط في تحقیؽ بعض األىداؼ أك الرغبات أك الكصكؿ إلى المكانة  - ْ
المنشكدة : فقد یأخذ اإلحباط لدل بعض الشباب صكرة الشعكر باالكتئاب، 

متطرؼ نتیجة شعكر الفرد كىناؾ مف یتمرد كیظير السمكؾ العدكاني أك ال
باليزیمة أك الفشؿ، ككمما كاف مكضكع اإلحباط ميما لدل الشخص أك یتعمؽ 
بمجاؿ حیكم كمباشر كاف اإلحباط أشد، كظيرت ردة الفعؿ بصكرة أقكل 

 كاعنؼ. 
ىذاءات العظمة: تعد ىذاءات العظمة عامبل نفسیا آخر، یمكف أف ییسر  - ٓ

یؤدم إلیيا. فيذاءات العظمة ىك عرض التكرط في عنؼ أك حرب مدمرة، ك 
مرضي عقمي، كیعني اعتقادا یسكد فكر المریض بأنو شخص عظیـ، دكف أف 
یسند ىذا االعتقاد كاقع یدعمو منطؽ كلقد كاف) أدكلؼ ىتمر( مثبل كاضحا 
ليذه الشخصیة في إدارة الحرب ضد عدكه, فمقد غالى في تقدیر قكة جیشو 

غمكا كبیرا فكاف مف نتیجة ىذا التصرؼ الجنكني  ككفایتو في إدارة دفة الحركب
أف تسبب في فقداف حیاتو الشخصیة، كتدمیر بمده, كفكؽ كؿ ىذا فإف تصرفو 
ىذا أدل إلى تقسیـ ألمانیا إلى بمدیف منفصمیف ىما ألمانیا الشرقیة كألمانیا 
الغربیة، كلقد أصبحت ىاتاف األلمانیتاف متضادتیف في تكجياتيما السیاسیة 

القتصادیة كاالجتماعیة. كلقد كاف مف الممكف أف تتكرط إحداىما في حرب كا
 ضد األخرل، لكال أف انتيى األمر إلى التكحد في دكلة كاحدة.

ىذاءات االضطياد: تعد ىذاءات االضطياد مف أعراض المرض  - ٔ
العقمي، كیمكف أف یحفز الرئیس أك القائد المضطرب إلى بدء حرب أك شف 
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إرىابي، أك إلى تفضیميا. ففي ىذا االضطياد یعتقد القائد في  إرىاب أك عمؿ
دعاكل زائفة بأف اآلخریف یكیدكف لئلضرار بو، أك تدمیره ىك، أك بمده الذم 
یحكمو كیقكده، أك إلى فكره أك منطقو أك قیمو التي یؤمف بيا، كلذا فإنو یصبح 

ذ مكقؼ متشككا كیفضؿ أف یأخذ مكقؼ اليجكـ كیبدأ خطكاتو عف أف یأخ
الدفاع. ففي مثؿ ىذه الحالة، قد نجد بمده أك جماعتو أك فریقو، یتكرط بسيكلة 
في حرب أك عمؿ إرىابي. كیمحظ أف ىذاءات االضطياد ىذه قد تككف 
مصحكبة بيذاءات عظمة فیككف أیسر عمى القائد أك جماعتو لمتكرط بأسالیب 

) منصكر العنؼ أك الحركب أك ال تككف مصحكبة بيذاءات العظمة. 
 ( ّْٖ: ََِّكالشربیني, 

كقد دلت دراسات كاسعة النطاؽ بیف المضطربیف كاألسكیاء بینيـ قادة كزعماء 
كمنظمكف لبعض األعماؿ اإلرىابیة ظيرت منيا فكارؽ كثیرة فیما یتصؿ 
بخبرات الطفكلة في األسرة. فكانت العبلقات األبكیة المضطربة أكثر شیكعا 

، ىذا فضبل عف في المضطربیف، كاإلسراؼ  في السیطرة كالتأدیب الصاـر
البیكت المحطمة مف أثر الشقاؽ أك الطبلؽ أك الفقر.. كذلؾ أسفرت الدراسات 
ذا  عف دكر الصدمات االنفعالیة كاألمراض الجسمیة الشدیدة في الصغر، كا 
تزامف ذلؾ بعد إرادة ا مع عامؿ كراثي أك عضكم أك عامؿ لو صمة بناحیة 

طفیة فإف ذلؾ یميد لظيكر االضطرابات الشخصیة في الكبر.  ) نفسیة أك عا
 (  َّٔ: ُٖٓٗراجح، 

الشخصیات الفصامیة:  الشخصیة الفصامیة ىي العامؿ النفسي الميـ  - ٕ
كاألخیر مف العكامؿ النفسیة لظيكر العنؼ كاإلرىاب كالتطرؼ كىذه الشخصیة 

طئا في تقدیر تمثؿ حالة مرضیة تجعؿ صاحبيا منفصبل عف الكاقع، مخ
 ظركفو، خالیا مف المشاعر، كغیر مكترث بشيء ) أم غیر مباؿ (. 

فإذا كاف قائد البمد أك رئیسو لو ىذا النمط مف الشخصیة فإنو سكؼ یسيء 
تقدیر العكامؿ السیاسیة كغیرىا مف ظركؼ الكاقع كمبلبساتو، كالتي تعد ذات 
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لمصیریة خاصة ( كما أنو أىمیة قصكل ) في تقدیر المكاقؼ كاتخاذ القرارات ا
سیككف أیضا غیر مكترث بالتدمیر الذم سیقكد بمده أك جماعتو إلیو، أك 

 (  ِْٗ - ِْٖ:  ََِّسیمحقو بعدكه. ) منصكر كالشربیني، 
 األسباب الفكرية التطرفية لمتكفيرييف اإلرىاب -

 تعكد األسباب الفكریة  لمتكفیرییف اإلرىاب في أغمبيا إلى: 
عالـ اإلسبلمي الیكـ مف انقسامات فكریة حادة، بیف تیارات معاناة ال -ُ

مختمفة: كمرجع ىذه المعاناة كما ترتب عنيا مف مشكبلت كانقسامات ىك 
 الجيؿ بالدیف كالبعد عف التمسؾ بتكجیيات اإلسبلـ. 

تشكیو صكرة اإلسبلـ كالمسممیف:  إف دیف اإلسبلـ ىك دیف العدالة  -ِ
ة كالكسطیة، كىك دیف رعایة المصالح كدرء لممفاسد, كالكرامة كالسماحة كالحكم

، فمف خبلؿ القتؿ كالتفجیرات كالعنؼ التي یمارسيا التكفیرییف ىي بذاتيا 
 تشكیو لمدیف االسبلمي الذم یدعكا الى المحبة كااللفة بیف الناس .  

 (  ّٗٔ: ُٖٗٗ) المكیحؽ:   
مف قبؿ المربیف كالمؤسسات ضآلة االىتماـ بالتفكیر الناقد كالحكار البناء  -ّ

 التربكیة كاإلعبلمیة: 
ثراءىا بالمفید كاستثارتيا لمتفكیر كالتحقؽ یتطمب التناكؿ  إف االىتماـ بالعقكؿ كا 
عطاء أىمیة لمحكار الفكرم مع اآلخر، كمف  العممي في النظر إلى األمكر كا 

ة فیيا عیكب التربیة كالتعمیـ في المدارس أسمكب التمقیف كحشك مكاد الدراس
یماثؿ ما عمیو الحاؿ في كسائؿ اإلعبلـ بما یجمد الفكر كیسطحو في عدید 
مف الدكؿ العربیة اإلسبلمیة عمى كجو الخصكص أك بأفكار كبرامج تدعـ 

 اإلرىاب كالعنؼ بطرؽ مباشرة أك كقتیة غیر مباشرة. 
سكء الفيـ كالتفسیر الخاطئ ألمكر الشرع: كىذا األمر الذم یتعرض لو  -ْ
ض الناس یدعمو كجكد مف یدعكف العمـ كالفقو في الدیف كینصبكف أنفسيـ بع

أئمة كیتساىمكف في أمكر الحبلؿ كالحراـ كیأخذكف مف األمكر ظاىرىا أك كفؽ 
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أىكائيـ الشخصیة، دكف الرجكع إلى العمماء األكفاء كأىؿ العمـ الشرعي 
 ( ْٔ: ََِِالصحیح. ) الظاىرم , 

 التطرفي التكفيرم االرىابي  االسباب التربكية لمفكر -
اف مف االسباب التربكیة لمفكر التطرفي التكفیرم االرىابي النقص كالسمبیات 
في األنظمة كالمناىج الدراسیة التي  تؤدم إلى ظيكر مشكمة اإلرىاب في 

 بعض المجتمعات اإلسبلمیة. 
 كيمكف حصر األسباب التربكية فيما يأتي: 

نقص الثقافة الدینیة في المناىج التعمیمیة مف االبتدائي كحتى الجامعة  - ُ
 في معظـ الببلد اإلسبلمیة. 

فما یدرس في مراحؿ التعمیـ األساس، ال یؤىؿ شخصا مثقفا بثقافة مناسبة مف 
الناحیة اإلسبلمیة، لیعرؼ ما ىك معمكـ مف الدیف بالضركرة، كىك الحد األدنى 

ة، كقد أدل ضعؼ المقررات الدینیة، كعدـ تمبیتيا لحاجات لمثقافة اإلسبلمی
الطمبة في تكعیتيـ في أمكر دینيـ كتنكیر فكرىـ بما یكاجييـ مف تحدیات في 
ىذا العصر؛ إلى نقص الكعي الدیني بكجو عاـ مما یككف لو األثر السمبي 

 (  ُٔ - َٔ:  ََِِعمى سمكؾ كاتجاىات األفراد كاتجاىاتيـ.  ) الظاىرم, 
عدـ االىتماـ الكافي بإبراز محاسف الدیف اإلسبلمي كاألخبلؽ اإلسبلمیة  - ِ

التي یحث عمیيا الدیف: كمما یحث عمیو الدیف اإلسبلمي كیدعك إلیو الرفؽ، 
كالتسامح، كحب اآلخریف كمراعاة حقكؽ المسممیف منيـ كغیر المسممیف، 

اء كالبعد عف الحكـ كالسبلـ، كالتعاكف، كالرحمة، كالبعد عف الظمـ كاالعتد
باألىكاء الشخصیة، كغیر ذلؾ مما یدعـ األمف كالحب كالعدالة بالمجتمعات 
كالسیما اإلسبلمیة فاإلسبلـ ىك دیف السبلـ كالعدؿ كالحریة. كال بد مف إظيار 
ىذه المحاسف كاألخبلقیات منذ بدایة التعمیـ في الصفكؼ األكلى مع التركیز 

 بدایة الجامعي. عمیيا في الصفكؼ الثانكیة ك 
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عدـ الخضكع لمنظاـ في مرحمة الطفكلة في مختمؼ المراحؿ التربكیة:  - ّ
كالسبب في ذلؾ إىماؿ تدریب اإلرادة بممارسة أعماؿ الضبط في ظركؼ 
الثكرة كاليیجاف النفسي كبمقاكمة الرغبات النفسیة الشيكیة كال شؾ أف لئلنساف 

فیيا كضبطيا كالغضب، كالشح نكازع كانفعاالت سمبیة ال بد مف التحكـ 
كالبخؿ عند الضیؽ كالحاجة، كاالنتقاـ عند القكة كاالنتصار، كغیرىا. كليذا كمو 
فإف بعض األحداث االجتماعیة تحدث نتیجة عدـ تككیف مثؿ ىذه الركح 

 ( ْٓ-ّٓ:  ُٕٖٗالخاضعة لمنظاـ.) یالجف: 
 الكسائؿ المساعدة عمى الفكر التكفيرم التطرفي االرىابي -

مف الكسائؿ المساعدة عمى الفكر التكفیرم التطرفي االرىابي المشاكؿ المتعمقة 
بعدـ االنضباط األخبلقي كبالفساد كالرشكة كالتسٌیب كاإلدماف عمى المخدرات 
كالمنكرات كاختبلؼ اآلراء بیف جیمي اآلباء كاألبناء ككفاة األبكیف أك أحدىما 

میة، كؿ ىذه العكامؿ ىي أسباب كافیة كالتأٌثر بأفبلـ العنؼ كشیكع الجيؿ كاأل
لشیكع التطٌرؼ عبر االنتماء إلى تمؾ الجماعات التي تتسٌتر بالدیف التي یجید 
قادتيا تقدیـ أنفسيـ عمى أنيـ مصمحكف اجتماعیكف ىدفيـ إنقاذ ببلدىـ مما 
تغرؽ فیو ، كالمعمـك أف الحركات األصكلیة ذات النزعة اإلسبلمیة في الدكؿ 

كاإلسبلمیة في الكقت الراىف ىي حركات اجتماعیة سیاسیة بامتیاز العربیة 
كلیست حركات دینیة كما قد یكحي بذلؾ الحرص الذم تيبدیو عمى إثبات 
انتمائيا كنسبتيا إلى اإلسبلـ عبر األسماء التي تطمقيا عمى نفسيا، كمكاجية 

ثبلث ىذه األكضاع تتطٌمب بحسب آراء الباحثیف المختٌصیف االنتباه إلى 
 قضایا ىي: 

 أكالن: الطریقة التي یتـ بيا اكتساب السمكؾ . 
 ثانیان: العكامؿ التي تحٌفز عمى قیامو .

 ثالثان: الظركؼ التي تساند أداء ىذا السمكؾ.
 كاىـ الكسائؿ المساعدة عمى الفكر التكفيرم التطرفي االرىابي ىي : 
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ياف بو في تغذیة أك كسائؿ اإلعبلـ: تمعب كسائؿ اإلعبلـ دكرا ال یست - ُ
دعـ أك ظيكر العنؼ كاإلرىاب كالتطرؼ فيي بما تقدمو مف برامج كأفبلـ 
كأخبار كأسالیب لئلخبار عف األحداث أك تركیبيا كعف األشخاص كسیط 
مشارؾ لدل عدید مف الدكؿ كمف كسائؿ اإلعبلـ التمفاز أك القنكات الفضائیة 

ستيتار بالعقكؿ كالشعائر الدینیة التي في أغمبيا تنتيج منيج التطرؼ فإما اال
ثارتيا مف خبلؿ بعض البرامج أك األفكار كالتيكیؿ  كاألخبلقیة، أك زرع الفتف كا 
كالتضخیـ، كلك كاف التناكؿ في القضایا كالمكضكعات كحتى التحمیبلت تناكال 
إیمانیا یقـك عمى التعامؿ مع الحقائؽ كاالستناد إلیيا في التفسیر كالتحمیؿ، 

یؽ كغیره، كالمعایشة الحیة لؤلحداث كالتحرم كالتثبت مف األخبار كالتعم
كركایتيا... كمراعاة الحالة النفسیة الميیأة لدل المستقبؿ، كظركؼ الزماف 

 (  َُٔ - ُٗٓ: ُٖٗٗكالمكاف ) الشنقیطي: 
كتعد شبكة المعمكمات الدكلیة ) اإلنترنت ( الیـك مف الكسائط القكیة األثر في 
خدمة عممیات العنؼ كاإلرىاب الدكلیة، فيذه الشبكات تنشر األفكار 
كالمعمكمات كالتصریحات كاألحكاـ بیف األطراؼ المشتركیف فیيا عمى امتداد 

إلیيا یكما بعد یكـ، العالـ كمو كىي مفتكحة عمى مصراعیيا لبلنظماـ المطرد 
كؿ شئ بدءا مف الكتب التراثیة كانتياء  -عبلكة عمى ذلؾ  -كىي تضـ 

 باألفبلـ المحظكرة. 
رفقاء السكء : كىذه تدخؿ ضمف العكامؿ االجتماعیة كذلؾ:  ال شؾ أف  - ِ

لمرفقاء أك المجمكعة دكرا ال یستياف بو في النزكع نحك العنؼ كاإلرىاب 
دما یككف تأثیر ىذه المجمكعة  قكیا في كجكد شخصیة كالتطرؼ كال سیما عن

ضعیفة أك إیحائیة أك غیر مستقرة أسریا كما أنيا تسمح لمفرد بالتعبیر عف رأیو 
بحریة حتى لك كانت آراؤه خاطئة بؿ ربما كجد فیيا الفرد متنفسا لمكبت 

 الداخمي لدیو أك محرضا عمى سمكؾ ال یقره المجتمع أك المنطؽ. 
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المالي: كىك مما یسيؿ عممیات تكفیر كسائؿ العنؼ كاإلرىاب  الدعـ - ّ
كالحصكؿ عمیيا أك شرائيا أك تيریبيا، كاالستفادة مف المعطیات التقنیة في 

 إظيارىا كالتفنف في إشاعة الخكؼ كاليمع بیف الناس. 
كال شؾ أف الماؿ قكة ككسیمة ميمة لمتمكیؿ كالتجيیز كالدعـ لمثؿ تمؾ األعماؿ 

ع بعض األفراد عمى دعـ أك تسيیؿ المياـ المتعمقة بأعماؿ عنؼ أك أك تشجی
 (َْ: ََِِعدكاف أك إرىاب. ) إماـ , 

 المبحث الثالث : 
 داعش ... مف االلؼ  الى الياء 

الدكلة االسبلمیة في العراؽ كالشاـ ىذا ىك اسميا الكامؿ الذم تـ اختصاره 
إسـ اخر ليا یتـ  تداكلو  بجمع االحرؼ االكلى مف الكممات لتصبح ) داعش(

في المناطؽ التي تسیطر عمیيا في سكریا ) كالعراؽ( حیث بات المكاطنیف 
یرمزكف الى التنظیـ بكممة) الدكلة( ىك تنظیـ مسمح ارىابي یتبنى الفكر 
السمفي الجيادم) التكفیرم( كیيدؼ المنظمكف الیو الى اعادة ما یسمكه 

كیتخذكف مف العراؽ كسكریا مسرحان الخبلفة االسبلمیة كتطبیؽ الشریعة 
لعممیاتو )كجرائمو( كاثار ىذا التنظیـ ) االرىابي ( جدال طكیبلن منذ ظيكره في 
رتباطو, االمر الذم جعميا محكر  سكریا حكؿ نشأتو, ممارساتو, اىدافو كا 
حدیث الصحؼ كاالعبلـ  كما بیف التحالیؿ كالتقاریر ضاعت ىكیة ىذا 

اىدافو كارتباطاتو بسبب تضارب المعمكمات حكلو,  التنظیـ المتطرؼ كضاعت
فئة تنظر الیو كأحد فركع القاعدة في سكریا كفئة اخرل تراه تنظیـ مستقؿ 
یسعى إلقامة دكلة اسبلمیة كفئة ثالثو تراه صنیعة النظاـ السكرم لمفتؾ 

 بالمعارضة كبیف ىذا كتمؾ كذاؾ.. مف ىي داعش ؟
 يسيا داعش في العراؽ اصكليا كمسار تأس

عمى الرغـ مف اف ىذا التنظیـ حدیث الظيكر عمى الساحة السكریة اال انو 
لیس بالتشكیؿ الجدید بؿ ىك االقدـ بیف كؿ التنظیمات المسمحة البارزة عمى 
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الساحة السكریة خاصة كاالقمیمیة عمكمان تعكد اصكؿ ىذا التنظیـ الى العاـ 
یمان اسماه ) جماعة حیث شكؿ االرىابي ابك مصعب الزرقاكم تنظ ََِْ

التكحید كالجياد( كاعمف مبایعتو لتنظیـ القاعدة االرىابي بزعامة اسامة بف الدف 
في حینيا , لیصبح ممثؿ تنظیـ القاعدة في المنطقة اك ما یسمى تنظیـ 
القاعدة في ببلد الرافدیف  برز التنظیـ عمى الساحة العراقیة ابف االحتبلؿ 

یـ جيادم ضد القكات االمریكیة االمر الذم االمریكي لعراؽ عمى انو تنظ
جعمو مركز استقطاب لمشباب العراقي الذم یسعى لمكاجية االحتبلؿ االمریكي 
لببلده كسرعاف ما تكسع نفكذ ىذا التنظیـ لیصبح مف اقكل الجيات التكفیریة 

 المتطرفة المنتشرة كالمقاتمة عمى الساحة العراقیة 
مى المبل في شریط مصكر معمنا عف تشكیؿ خرج الزرقاكم ع ََِٔفي العاـ 

مجمس شكرل المجاىدیف بزعامة عبد ا رشید البغدادم قتؿ الزرقاكم في 
الشير نفسو مف اعبلنو كعیف ابك حمزه المياجر زعیمان لمتنظیـ في العراؽ  

تـ تشكیؿ تنظیـ عسكرم یختصر كؿ تمؾ التنظیمات  ََِٔكفي نيایة  اؿ 
صكلیة المنتشرة عمى االراضي العراقیة , اضافة الى كیجمع كؿ التشكیبلت اال

انو یظير اىدافيا عبر إسمو  ...  الدكلة االسبلمیة في العراؽ بزعامة ابك 
 (.َُٔ-ّٗبغداد.ص َُِْعمر البغدادم  )قصي طارؽ ,

 مف ىك ابك بكر البغدادم  )االرىابي أمير داعش( 
اف , قامت القكات نیس ُٗكتحدیدان  ََُِفي الشير الرابع مف العاـ 

االمریكیة بتنفیذ عممیة عسكریة في منطقة الثرثار استيدفت منزالن كاف فیو ابك 
عمر البغدادم كابك حمزه المياجر كبعد اشتباكات عنیفة بیف الجانبیف 
كاستدعاء الطائرات تـ قصؼ المنزؿ لیقتبل معان كبعد اسبكع كاحد اعترؼ 

قتميما كبعد حكالي عشرة ایاـ انعقد التنظیـ في بیاف لو عمى االنترنیت بم
مجمس شكرل الدكلة االسبلمیة في العراؽ لیختار ابي بكر البغدادم خمیفة 
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البي عمر البغدادم , كالذم یمثؿ الیـك ) امیر الدكلة االسبلمیة في العراؽ 
 كالشاـ , داعش (

في مدینة سامراء  ُُٕٗابراىیـ بف عكاد بف ابراىیـ البدرم المكلكد عاـ 
لعراقیة لو العدید مف االلقاب كاالسماء, عمي البدرم السامرائي, ابك دعاء , ا

الدكتكر ابراىیـ , الكرار , كاخیران ابك بكر البغدادم , ىك خریج الجامعة 
االسبلمیة في بغداد درس فیيا البكمكریكس , الماجستیر , كالدكتكراه ,  كعمؿ 

مة تتبع العقیدة السمفیة التكفیریة , استاذان كمعممان كداعیة , كلد البدرم في عائ
 ككالده الشیخ عكاد مف كجياء عشیرة البك بدرم في العراؽ .

 اسباب السمكؾ العدكاني االرىابي الداعشي المتطرؼ 
أسباب السمكؾ  -كیشاركو في ذلؾ عمماء نفس آخركف  -حیث یعزك زیمباردك 

كالمتطرؼ، إلى ثبلثة  اإلنساني، كمف ذلؾ السمكؾ العدكاني كاإلرىابي الداعشي
 عكامؿ تعمؿ مجتمعة كتتفاعؿ في ما بینيا، كىي:

السمات الشخصیة لمفرد كاستعداده النفسي كنزعتو لسمكؾ معیف، كىذا  -ُ
یتشكؿ مف خبلؿ األسالیب التربكیة كالبیئة االجتماعیة التي یعیش فیيا، ما 

 لمتأثر باألفكار یجعؿ بعض األفراد، كنظران إلى تككینيـ النفسي، أكثر احتماالن 
رىاب.  المتطرفة كالقیاـ بأعماؿ عنؼ كا 

المنظكمة الثقافیة كاالجتماعیة كالسیاسیة التي یعیش فیيا الشخص،  -ِ
كتشمؿ المعاییر كاألنظمة كالقكانیف كالمعاییر االجتماعیة كثقافة المجتمع بشكؿ 

 عاـ )كتشمؿ البیئة عمى المستكل المحمي أك العالمي(.
اآلني الذم یكجد فیو الشخص في كقت مف األكقات، فيك قد السیاؽ  -ّ

یشكؿ دافعان لمفرد لتبني مكقؼ أك سمكؾ معیف، كتدخؿ تحت ذلؾ السیاؽ 
 (ٗ: َُِْالمؤثرات االجتماعیة كاإلعبلمیة كغیرىا.)مصطفى كالحیص,
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 االستراتيجية النفسية في االستقطاب
صان مف النشء كالشباب، تقكـ استراتیجیة داعش في استقطاب أعضائو، خصك 

عمى الجكانب النفسیة بشكؿ أساسي، كذلؾ مف خبلؿ االعتماد في خطابو 
عمى تمبیة االحتیاجات الرئیسیة لئلنساف كالتي تحدث عنيا عمماء النفس، مثؿ 
أبراىاـ ماسمك كغیره. بؿ إف بعض عمماء النفس یشیر إلى أف داعش یعتمد 

ر مف العامؿ الدیني، حیث یشكؾ في االستقطاب عمى العامؿ النفسي أكث
( أستاذ عمـ النفس في جامعة ماریبلند Kruglanskiالدكتكر كركغبلنسكي )

في الكالیات المتحدة األمیركیة، كأحد مؤسسي المركز الكطني لمتمیز في دراسة 
اإلرىاب كالتعامؿ معو، في أف المعركة الحقیقیة التي تدكر حكؿ عقكؿ 

يـ یمكف كسبيا باالعتماد عمى مرتكزات دینیة كقمكب« داعش»المتحمسیف لػ 
في االستقطاب تقكـ في الغالب عمى أسس « داعش»فقط، إذ إف استراتیجیة 

نفسیة كلیست دینیة كما یقكؿ، كمف ىنا فإف التناكؿ یجب أف یككف نفسیان 
لدرجة كبیرة. كمنيا تكفیر أجكبة لتساؤالت حائرة )اإلغبلؽ المعرفي( ك تكفیر 

عنى لمحیاة كالشعكر بالقیمة الذاتیة ك إثارة ركح اإلحباط كتكفیر اليدؼ كالم
ك التصنیؼ )نحف كىـ( كالطاعة العمیاء ك تكفیر نمكذج «  لبلنتقاـ»فرص 

 البطؿ كتميید الطریؽ لمبطكلة ك إشباع الحاجة لبلنتماء  
 اختيار األفراد    

د النضماميـ ليذه تغیر منذ بدایة القرف الكاحد كالعشریف فكرة اختیار األفرا
المنظمات كأصبح مبنیا عمى أسس عممیة، كتدخؿ عمماء كأطباء نفس ینتمكف 
فكریا ليذا المنظمات ك لدیيـ القدرة عمى استخداـ أحدث أسالیب المخ كىناؾ 
مجمكعة مف أطباء النفس تـ شراؤىـ مادیا عف طریؽ ىذه المنظمات بجانب 

 ( َْ:  َُِٓأجيزة مخابرات. )إبراىیـ مجدل حسیف , 
 معايير االختيار
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لـ یعد عنصرا الفقر كالجيؿ ىما معیار االختیار لقد انتيى ىذا كأصبح عنصرا 
التعمیـ كالغنى ىما المعیار اآلف كالنمكذج ليذا أسامة بف الدف كأیمف الظكاىرل 
كمحمد عطا كاآلف داعش، فأغمب الشباب الذیف یتـ اختیارىـ عمى درجة عالیة 

تق اف العدید مف المغات مع الكضع المادل الجید كلكنو یخترؽ مف التعمیـ كا 
ىؤالء الشباب عف طریؽ ضحالة أك غیاب الثقافة الدینیة لدیيـ، بجانب 
استخداـ المخدرات كالجنس فى ترغیب الشباب فى االنضماـ إلیيـ ككذلؾ 
یستغمكف الذكاء االجتماعى لدل ىؤالء الشباب كقدرتيـ عمى جذب أشخاص 

لیيـ كعمؿ شبكات كاسعة ك دكائر اتصاالت كبیرة كمف ىذه لبلنضماـ إ
 المعاییر .

كلع ىؤالء الشباب بالمغامرة كالعنؼ ك التحرر مف القیكد فيناؾ اختبارات  -ُ
 نفسیة حدیثة تحدد الشخصیة المغامرة بسيكلة.

اختیار شخصیات سیككباتیة ضد المجتمع لیس لدیيـ اىتماـ بمشاعر  -ِ
 بتعذیب اآلخریفاآلخریف ك یتمذكف 

اختیار شباب فاقد لميكیة أك االنتماء كیحتاج إلى االنتماء إلى أل كیاف  -ّ
 حتى لك كاف ىذا الكیاف تخریبى

 الفراغ الفكرم كاالجتماعي. -ْ 
 القابمیة لمتأثر )سيكلة االنقیاد كالتبعیة لآلخریف(.-ٓ 
 الشعكر باالنعزاؿ عف المجتمع اجتماعیان أك فكریان.-ٔ
عكر بالغضب الشدید لما یعتقد أنيا ظركؼ غیر محببة لو.) مصطفى الش -ٕ

 ( َِ: َُِْكالحیص, 
االجراءات الكاجب اتباعيا مف مكاجية انتشار الفكر التكفیرم المتطرؼ -

 االرىابي 
إف المنيج التكفیرم یحتاج إلى معالجة خاصة، تستكجب تدخؿ كؿ فئات  

أصحاب الفكر، مف أجؿ االتفاؽ المجتمع، كعمى رأسيـ العمماء، كالدعاة، ك 
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عمى منيج مكحد لتكعیة الشباب، كتحصینيـ ضد ما یبث إلیيـ مف المكاقع, 
ككذلؾ لؤلسرة أىمیة كدكر في متابعة الشاب، كاالطبلع عمى اىتماماتو، 

كال ننسى دكر المدرسة في التربیة كالتكجیو، فالشاب یقضي أغمب »مضیفا: 
جعؿ ليؤالء تأثیرات إیجابا، كسمبا عمى الشاب، كقتو مع زمبلئو، كأقرانو، مما ی

مما یستدعي المتابعة الدقیقة، ألم تغییرات تطرأ عمى الشاب، كسرعة معرفة 
 سببيا، كمعالجتو.

 اتخاذ عدد مف اإلجراءات التي تضمف مكاجية انتشار الفكر المتطرؼ، كمنيا:
تحفز عمى تطكیر المناىج التعمیمیة كحذؼ ما یمكف أف تحتكیو مف دركس • 

 التشدد كالكراىیة
إعادة تأىیؿ المعممیف كتحذیرىـ مف تدریس المكضكعات الخاصة بالفكر • 

 المتشدد
تحفیز المعممیف عمى االىتماـ بالدركس االسبلمیة كتبیف لمطمبة اف االسبلـ • 

 دیف محبة كسبلـ ال دیف كراىیة كعنؼ 
 سبلمیة عقد الندكات التعمیمیة التكعكیة الخاصة بالدركس اإل• 
استخداـ منابر المساجد في التكعیة كالتثقیؼ بخطكرة الفكر التكفیرم بشكؿ • 

 ممنيج كخطط متزامنة
استخداـ كسائؿ اإلعبلـ التقمیدیة كالرادیك كالتمفزیكف كالصحؼ في التكعیة • 

 االجتماعیة بخطكرة ىذا الفكر التكفیرم االجرامي .
خبرات بإعداد دراسات بحثیة عف تكمیؼ مراكز البحث الكطنیة كأصحاب ال• 

 ىذا المكضكع لبلستفادة منيا
 تكعیة األسر بأىمیة مراقبة األبناء. • 

حیث إف الفكر التكفیرم اإلرىابي ىك ظاىرة مرضیة في حیاة األمة كىك غیر 
ذا كاف قیاـ بعض الحككمات كاألنظمة المحمیة أك القكل  قابؿ لمحیاة، كا 

الفكر مف أجؿ مكاجية خصكميا كدعمو كتمكیمو العالمیة باستغبلؿ أتباع ىذا 
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كغض النظر عف أعمالو، فإف ىذا الكضع لف یستمر طكیبلن، ألف اإلرىابییف 
كالتكفیرییف ىـ مجرد أدكات كعندما تنتيي الحاجة إلیيـ فسینقمب عمیيـ مف 
أكجدىـ كدعميـ لمتخمص مف خطرىـ، كسیعمؿ عمى إیقاع الفتف فیما بینيـ 

أشد مما یكاجيكف بو خصكميـ , ككما ىك حاصؿ الیكـ في   فیقتتمكف بقتاؿ
العراؽ كسكریا حیث تتقاتؿ ىذه المجمكعات فیما بینيا  أكثر مما تكاجو 

 عدكىا.
أضؼ إلى ذلؾ أف طبیعة الشعكب ترفض أمثاؿ ىذه الجماعات كال تستطیع 
ى تحٌمؿ كجكدىا، لذلؾ مصیر اإلرىاب إلى الزكاؿ كاالندثار كستعكد األمة إل

﴾ )الشعراء:  سىیىٍعمىـي الًَّذیفى ظىمىميكا أىمَّ ميٍنقىمىبو یىٍنقىًمبيكفى اعتداليا كسماحة دینيا.. ﴿كى
 (.ِِٕمف اآلیة 

 التكصيات  -
ػاصدار القكانیف الصارمة كالعقكبة القاسیة عمى ىذا الفكر المتطرؼ -ُ

 .التكفیرم الذم یدعكا الى التعصب كقتؿ االبریاء كتكفیرىـ 
ـ المؤسسة التعمیمیة في الجامعات العراقیة بالتكعیة كاالرشاد في اىتما-ٕ

 مناىجيا لمحاربة كنبذ التطرؼ الدیني التكفیرم االرىابي .
تركیز الممارسات التربكیة كالتعمیمیة عمى تنمیة الشخصیة كالتفكیر -ّ

المستقمیف , كعمى عدـ مسایرة االخریف مف دكف تفكیر كنظر في عكاقب افعالو 
نفسو كعمى االخریف , اف البیئة االسریة كالمدرسیة كالمجتمعیة التي عمى 

تشجع التساؤؿ كال تكبتو, كتدعـ الحكار الحقیقي , ىي التي یخرج منيا جیؿ 
 یصعب نجاح المتطرفیف في التأثیر فیو .

اقامة مؤتمرات ثقافیة ىدفيا نشر مبادئ السبلـ الصحیح كالتصدم  -ْ
 كفیرم االرىابي .لمخاطر التطرؼ الدیني الت

تصمیـ برامج كقائیة كفؽ اسس عممیة منتظمة كاشراؾ المجتمع كمؤسساتو -ٓ
 في تنفیذىا اىدافيا حمایة المجتمع مف الجماعات المتطرفة  .
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إف االقتصار عمى نقض خطاب )داعش( كتكذیبو كتخطئتو لف یككف  -ٔ
ـ لحاالت فعاالن مف دكف أجكبة عمى التساؤالت التي تحیر الشباب كتعرضي

 مستمرة مف عدـ الیقیف، حیث یجب تقدیـ إجابات مقنعة ليـ .
إعادة صیاغة مفيكـ البطكلة كنصرة الدیف في أذىاف النشء مف خبلؿ  -ٕ

تكجیييـ بأف تمیُّز الفرد في دراستو أك عممو ىك أفضؿ خدمة لمدیف، كأف 
یان البطكلة تتحقؽ بعمؿ الخیر كنبذ الشر كالمساىمة في بقاء الكطف قك 

كمتماسكان كآمنان كلیس بالقتؿ كاإلرىاب. باإلضافة إلى إتاحة الفرص لمشباب 
ألف یككنكا أبطاالن حقیقییف مف خبلؿ تكفیر مشاریع إنتاجیة تتیح ليـ اإلبداع 

ظيار طاقاتيـ الكامنة كتحتفي بإنجازاتيـ.  كا 
إشباع حاجة الفرد لبلنتماء، بأف تككف األسرة متماسكة كتيتـ بجمیع  -ٖ

أفرادىا كتمارس معان اىتمامات مشتركة، كتعزیز تماسؾ المجتمع المحمي 
 كالجكار كتكثیؼ برامج تعزیز االنتماء لمكطف كاليكیة الكطنیة.

 المصادر 
 ,  التحمیؿ النفسى لجرائـ داعش , مصر.َُِٓإبراىیـ مجدل حسیف, -ُ
 .اىرة,  اإلرىاب ، دار مصر المحركسة ، القََِِإماـ ,حسانیف خمیؿ , -ِ
, المدخؿ الى المیسر الى الصحة ََِِالحسیف , اسماء عبد العزیز , -ِ

 الریاض . ,  النفسیة كالعبلج النفسي, دار عالـ الكتب
, مكسكعة الطب النفسي: مكتبة مدبكلي ، ُِٗٗالحفني ، عبد المنعـ ,  -ّ

 القاىرة.
منتدل , سیكمكجیا داعش , َُِْحمزة مصطفى, كعبد العزیز الحیص , -ْ

 العبلقات العربیة كالدكلیة.
, اصكؿ عمـ النفس , دار المعارؼ, ُٖٓٗراجح , احمد عزت , -ٓ

 االسكندریة .
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عمـ نفس االرىاب  , دار الشركؽ، ََِٓخكالدة، محمكد عبد ا محمد, -ٔ 
 عماف.

, ىذم ىي الكىابیة, شبكة االمامیف ُِٔٗالشیخ مغنیة , محمد جكاد ,  -ٕ
 ا السبلـ(الحسنیف ) عمیيم

المنيج , در  –, االعبلـ االسبلمي ُٖٗٗالشنیقطي , محمد ساداتي , -ٖ
 عالـ الكتب, الریاض .

, دكر التربیة االسبلمیة في ََِِالظاىرم , خالد بف صالح بف ناىض , -ٗ
 االرىاب , رسالة دكتكراه منشكرة  , دار عالـ الكتب, الریاض . 

االرىاب  , الحكار المتمدف , , قراءات حكؿ َُِٔعمار , حمید ,  -َُ
 .ََٕٓالعدد 
,  كاقع االرىاب في الكطف العربي , جامعة ُٗٗٗعید، محمد فتحي , -ُُ

 نایؼ العربیة لمعمـك األمنیة ، الریاض .
, الحرب النفسیة , داعش, مطبعة لیث فیصؿ , َُِْقصي طارؽ, - ُِ
 بغداد
ة السیاسة ، , مكسكع ُٖٓٗالكیالي , عبد الكىاب ك اخركف ,   -ُّ

 ، الجزء االكؿ ، بیركت.ِالمؤسسة العربیة لمدراسات كالنشر ، ط
, مشكمة الغمك في الدیف في ُٖٗٗالمكیحؽ , عبد الرحمف بف معبل , -ُْ

العصر الحاضر , الجزء الثاني , جامعة محمد بف سعكد االسبلمیة,  
 .الریاض

كالنفسیة ,   عمـ االرىاب , االسس الفكریة ََِٔمحمد عكض ,  -ُٓ
 كاالجتماعیة كالتربكیة لدراسة االرىاب  دار مكتبة الحامد، عماف.

, سمكؾ االنساف ََِّمنصكر , سید احمد , كالشربیني زكریا احمد , -ُٔ
 دار الفكر العربي , القاىرة . بیف الجریمة , كالعدكاف , كاالرىاب ,
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فحة الجریمة , , التربیة االسبلمیة كدكرىا في مكإُٖٗیالجف , مقداد , -ُٕ
 مطابع الفرز دؽ التجاریة 

,  االرىاب الدكلي كالنظاـ ََِِالیازجي , امؿ ك شكرم محمد عزیز,   -ُٖ
 ،  دمشؽ .   ُالعالمي الراىف ، دار الفكر , ط

 
Religious extremism: advocating a model (psychological 

vision) 

Dr. Ahmed Ali Abdel Sada Shangar 

University of Mustansiriya / Faculty of Basic Education 

Summary 

Taffiri religious extremism today is one of the most 

dangerous threats to the existence of the Islamic Ummah 

and its doctrines. It is a phenomenon that is constantly 

growing. If it is not controlled and controlled, its danger 

will grow even more. Is detrimental to the instinct of the 

people and to the unity and harmony of the society and the 

Islamic nation alike, and increases the risk of increasing 

day after day 

The current research is based on a descriptive approach 

based on analysis and psychological interpretation, which 

seeks to determine the current state of the studied 

phenomenon and then describe it. As a result, it depends on 

the study of the phenomenon on what it actually exists and 

is concerned as a precise description. 

The researcher divided the current research objectives into 

three sections 

The first topic: the concept of religious extremism of 

Takfiri ideology and terrorism, the founder of religious 

extremism of Takfiri thought on the part of myself, the 

extremist schools and extremist streams of Takfiri, and the 

decline between extremist Takfiri ideology and the 

principles of Islam. 
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The second topic: the psychological reasons of the radical 

ideology of the Takfiri terrorist, the ideological reasons of 

the Takfirin terrorism, the educational reasons for the 

thought of Takfiri terrorist terrorist, and the means to help 

the terrorist Tkfiri terrorist thought. 

The third research is a call from the A to Z, calling in Iraq 

its origins and the course of its establishment, who is Abu 

Bakr al-Baghdadi (the terrorist Amir Da'ash), the reasons of 

the aggressive behavior of the extremist Da'ashi, the 

psychological strategy in polarization, the selection of 

individuals, the selection criteria, The spread of extremist 

Takfiri ideology, and finally the recommendations 
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العادات العقمية كعالقتيا بتحصيؿ مادة عمـ األحياء عند طالب المرحمة 

 األعدادية
 ـ. د. قصي قاسـ جايد الركابي

 مديرية تربية بغداد الرصافة الثالثة
  ممخص البحث

یيدؼ البحث الى أیجاد العادات العقمیة عند طبلب المرحمة اإلعدادیة       
مف جية ، ككجكد عبلقة بینيا كبیف التحصیؿ في مادة عمـ االحیاء لكؿ 
مرحمة دراسیة  مف جية أخرل ، أذ تـ استخداـ أداة البحث المعدة مف قبؿ 

ات الباحث ألغراض البحث الحالي كىي بصكرة استبیاف خاصة بالعاد
طالبان مكزعیف بصكرة (  ٕٗٔ)   العقمیة كطبقت عمى عینة البحث كالبالغة

( مس كالسادس العمميمتباینة عمى المراحؿ اإلعدادیة الثبلث ) الرابع كالخا
، كبعد معالجة البیانات أحصائیان أظيرت النتائج شیكع بعض العادات 

ذات داللة  العقمیة عند طبلب المرحمة اإلعدادیة فضبلن عف كجكد فركؽ
معنكیة لكجكد عادات عقمیة جیدة عند طبلب المرحمة اإلعدادیة عند 
مقارنتيا مع المتكسط الفرضي لمقیاس العادات العقمیة ، كما لكحظ عدـ 
كجكد فركؽ إحصائیة بیف المراحؿ الدراسیة الثبلث في متكسط إجابات 

قة قكیة بیف الطبلب عمى مقیاس العادات العقمیة ،كذلؾ كجػػػػػػػػػػكد عبل
في اإلجابة عمى االختبار التحصیمي   الػػػػػػػػػػػػػػسمككیات الذكیة لمطبلب    

لمادة عمـ االحیاء ، كتكصؿ الػػػػػػبحث الى اف الطبلب یستخدمكف عادات 
عقمیة جیدة كبنسب مختمفة كاف العادات العقمیة مختمفة بیف مرحمة دراسیة 

كالخامس كالسادس االعدادم ( ، فضبلن كأخرل في المراحؿ الثبلث ) الرابع 
عف اف ىنالؾ عبلقة طردیة بیف استخداـ سمككیات العادات العقمیة في 
اإلجابة عمى االختبار التحصیمي لمادة عمـ االحیاء ، كمف خبلؿ نتائج 
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البحث الحالي یكصي الباحث مدرسي مادة عمـ األحیاء بأستخداـ أختبارات 
ختبار الجید یسيـ  في استخداـ الطبلب تنمي العادات العقمیة الف اال

لعادات عقمیة بصكرة جیدة ككذلؾ تنشیط السمككیات الذكیة في الصؼ ، 
كنقترح أجراء دراسات مماثمة لتخصصات أخرل كالكیمیاء كالفیزیاء 
 كالریاضیات كعمى مراحؿ دراسیة أخرل  ليذا المقیاس  العادات العقمیة .   

 مشكمة البحث :
ماـ بالتحصیؿ الدراسي أخذ بالتنامي لدل كافة المجتمعات اف االىت    

كالشعكب اإلنسانیة ككنو یمثؿ العنصر األساس في عممیة التعمـ ، كلما لو مف 
دكر إیجابي في حیاة الطالب في مختمؼ المراحؿ الدراسیة أضافة الى اثاره 

یعد المتعددة عمى شخصیتو كتكازنيا فضبلن عف تأثیر ذلؾ عمى اسرتًو كالف 
المؤشر األقكل كاالساس لتحدید مسار حیاة الطالب مستقببلن ، لذا أخذ 
الباحثكف التربكیكف یجركف دراساتيـ حكلو ، كیبحثكف في العكامؿ المؤثرة فیو 
فضبلن عف دراسات متعددة أظيرت جممة مف األسباب كراء تدني مستكل 

حكث دكر التحصیؿ الدراسي لمطمبة . كمف جية أخرل تناكلت دراسات كب
الطرائؽ كاالستراتیجیات الحدیثة في التدریس في زیادة تحصیؿ الطبلب تارة 
كتحسیف میكليـ كاتجاىاتيـ اإلیجابیة تارة أخرل . كبالرغـ مف كجكد متغیرات 
كثیرة تدخؿ في تحسیف عممیة التعمـ عند الطبلب كالتي تعطي انعكاسيا عمى 

تبلؾ الطبلب العادات العقمیة التحصیؿ ، كجدت متغیرات ميمة أخرل منيا أم
التي یستخدمكىا عند مكاجية مكاقؼ تتطمب التفكیر بذكاء عالي ، كتعد مف 
 –المتغیرات السمككیة التي ليا عبلقة بأداء الطالب في المكاقؼ التعمیمیة 

التعممیة بشكؿ عاـ كتحصیميـ بشكؿ خاص أذ تساىـ بشكؿ مباشر ك غیر 
طبلب في االمتحانات الشيریة كالعامة ، مباشر في عممیة تحسیف تحصیؿ ال

فضبلن عف األنشطة التعمیمیة األخرل ، كىذا یدؿ عمى كجكد متغیرات كعكامؿ 
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أخرل غیر القدرة المعرفیة تؤدم الى تحسیف التحصیؿ كىنا یطرح الباحث 
 التساؤالت التالیة :                

 ميـ الدراسي ؟ىؿ تكجد عادات عقمیة جیدة یستخدميا الطبلب في یك  -ُ
ىؿ تختمؼ العادات العقمیة لمطبلب بأختبلؼ مراحميـ الدراسیة في  -ِ

 اإلعدادیة ؟
 ىؿ لمعادات العقمیة لمطبلب عبلقة بتحصیميـ في مادة عمـ األحیاء ؟ -ّ

 أىمية البحث كحاجة المؤسسة التعميمية أليو:  
التربكیة التي  ظير اىتماـ بالعادات العقمیة مؤخران في عدد مف المشاریع    

اعتمدت عادات العقؿ كأساس في التطكر التربكم ، كمف ىذه المشاریع 
كمشركه تعمیـ العمكـ لكؿ األمریكییف حتى عاـ   مشركع  ) الثقافة العممیة(

 American Association for)( لمؤسسة التقدـ العممي االمریكیة  َُِٔ)
the Advancement of Science AAAS, Project, 2061 اذ حدد  )

، كمنيا  المشركع عددا مف العادات العقمیة التي یركز عمى تنمیتيا تعمیـ العمـك
)التكامؿ، االجتياد، حب االستطبلع، االنفتاح عمى األفكار الجدیدة، التشكؾ 
المبنى عمى المعرفة، ميارات االستجابة الناقدة، التخیؿ، العدالة(، كفى مشركع 

نمیة العادات العقمیة أكد المتخصصكف عمى تنمیة لت باسـ الممكة إلیزابیث
العادات العقمیة التالیة ) التفكیر المرف، كاالستماع إلى اآلخریف، كالسعي لمدقة 
كاإلصرار )المثابرة( ، كالفضكؿ كالمتعة في حؿ المشكبلت، كرؤیة المكقؼ 

 (.ٖ: ََِٗ) فتح ا : بطریقة غیر تقمیدیة( مف خبلؿ مناىج العمـك 
الفكر التربكم في السنكات األخیرة تحكالت تربكیة ميمة كانتقادات  شيدك     

كبیرة لطرائؽ تدریس العمـك التقمیدیة المتبعة في مراحؿ التعمیـ المختمفة، كمف 
ىذه التحكالت االىتماـ المتزاید بتنمیة العادات العقمیة لمطمبة، أذ تعد العادات 

( Marzano,2000مارزانك) لتعمیـ، كیرلالعقمیة ىدفان رئیسان في جمیع مراحؿ ا
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أف العادات العقمیة الضعیفة تؤدم عادة إلى تعمـ ضعیؼ 
(Marzano,2000: 32.) 

( إلى أف إىماؿ اعتماد عادات العقؿ یسبب  (Costa,1999كیشیر         
الكثیر مف القصكر في نتائج العممیة التعمیمیة فالعادات العقمیة لیست امتبلؾ 

ىي معرفة تكظیفيا في الحیاة العممیة، فيي نمط مف السمككیات  المعمكمات بؿ
الذكیة یقكد المتعمـ إلى إنتاج المعرفة، كلیس استذكارىا أك إعادة إنتاجيا عمى 

( أف المشكبلت ََِّ( ، كیرل )جابر ( Costa1999:39 نػػػػػػػػػػمط سػػػػػػػػػػػػابؽ
ؿ ضركریة، كاف أحد مفاتیح التي یكاجييا المتعمـ ینبغي أف تجعؿ عادات العق

التعمـ الناجح أف ندرؾ دكر عادات العقؿ كاف نتمسؾ بيذا الدكر ما أمكف ذلؾ 
( المشار الیو في Wolf ,2006)ككلؼ  كیرل ،(ْْٖ: ََِّ)جابر، 
( أف تكظیؼ عػػػػػادات العقؿ یمكف الطبلب مف ربط المفاىیـ  َُِّ)العتیبي ،

، كیكسع مداركيـ الخاصة ، كمػػػػػػػا یمكنيـ المكجكدة لدیيـ  بحیاتيـ الیكمیة 
كأشار ) فتح   (.ُِٗ:  َُِّ)العتیبي ، مف تذكر المعمكمات لسنكات طكیمة

( صنفكا مككنات البعد ُٖٗٗ(  إذا كاف مارزانك كزمبلؤه) ََِٗا ،
الخامس         ) العادات العقمیة المنتجة( إلى ثبلث مجمكعات مف العادات، 

 كالتفكیر اإلبداعي(،  فقد تكصؿ   –كالتفكیر الناقد  –الذات كىي: )تنظیـ 
Costa & Kallick 2000) ( إلى تحدید ) ست عشرة( عادة عقمیة قابمة

عادات العقؿ سمسمة تنمكیة( ، إضافة إلى )لمتعمـ ك التدریب ظيرت في كتاب 
أنيا كانت محط اىتماـ كتركیز عمماء النفس المعرفي، أذ ظير ذلؾ مف خبلؿ 
الدراسات كالبحكث التي قاـ بيا عدد مف الباحثیف التربكییف منيـ 

(Hopson,1999(ك ،)Lowery,1999 كما أف قائمة العادات العقمیة التي، )
ىي أكثر كضكح في التصنیؼ مف قائمة  Costa & Kellick)حددىا )

العادات في أنمكذج مارزانك فيي محددة التعریؼ كشبو متفؽ عمیيا ) فتح ا 
 ،ََِٗ  ،ّ.)                                                               
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 ىدؼ البحث :

 یيدؼ البحث الى اإلجابة عف األسئمة االتیة :
ىؿ تتكافؽ إجابات الطبلب عمى مقیاس العادات العقمیة مع اإلجابة الفرضیة -ُ

 لممقیاس ؟
اإلعدادیة الفرع العممي ) ىؿ تتشابو العادات العقمیة عند طبلب المرحمة -ِ

 الرابع ، الخامس ، السادس (؟.
ىؿ ىنالؾ عبلقة بیف العادات العقمیة لمطبلب كتحصیميـ لمادة عمـ األحیاء -ّ

 لممرحمة اإلعدادیة الفرع العممي          ) الرابع ، الخامس ، السادس (؟
 حدكد البحث : 

الصفكؼ الرابع اقتصر البحث الحالي عمى الطبلب المتكاجدیف في  -ُ
/  َُِٓكالخامس كالسادس مف المرحمة اإلعدادیة الفرع العممي لمعاـ الدراسي 

 ـ في األعدادیات النياریة ) مدیریة تربیة بغداد الرصافة الثالثة ( . َُِٔ
درجات التحصیؿ لمككرس األكؿ ك لنصؼ السنة في مادة عمـ االحیاء لمعاـ -ِ

 ـ.َُِٔ/ َُِٓالدراسي 
 دات العقؿ المعد مف قبؿ الباحث ألغراض البحث الحالي فقط.مقیاس عا -ّ

 فرضيات البحث :
( بیف المعدؿ َٓ.َالیكجد فرؽ ذك داللة إحصائیة عند مستكل الداللة ) -ُ

القیمة المبلحظة ك معدؿ القیمة المتكقعة الجابات الطبلب عمى مقیاس 
 العادات العقمیة ".

( في معدؿ َٓ.َستكل الداللة )الیكجد فرؽ ذك داللة إحصائیة عند م -ِ
 إجابات الطبلب عمى مقیاس العادات العقمیة یعزل الى المرحمة الدراسیة .
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( بیف معدؿ َٓ.َالیكجد فرؽ ذك داللة إحصائیة عند مستكل الداللة ) -ّ
إجابات الطبلب عمى مقیاس العادات العقمیة كدرجات التحصیؿ في مادة عمـ 

 االحیاء لكؿ مرحمة دراسیة .
 صطمحات البحث :م

 : Habits of Mind العقمية العادات: 
( : نزعة الفرد إلى التصرؼ Costa &Kallick, 2005ككستا ككالیؾ )  -

بطریقة ذكیة عند مكاجية مشكمة ما , عندما تككف اإلجابة أك الحؿ غیر 
 (.  Costa& Kallick, 2005 : 16" )  متكافر في أبنیتو المعرفیة

( بأنيا : عممیة تطكریة كتتابعیو Costa,kellick, 2007ككستا ككالیؾ ) -
تؤدم إلى إنتاج األفكار كاالبتكار , تتضمف میكالن كاتجاىات كقیـ كبالتالي فإنيا 
تعكد الفرد إلى عدد مف التفضیبلت المختمفة كیككف الفرد انتقائیان في تصرفاتو 

 ( Costa,kellick, 2007,p. 28العقمیة بناءان عمى میكلو كاتجاىاتو كقیمو )
: فقد تبنى الباحث تعریؼ ككستا  التعريؼ النظرم لمعادات العقميةأما    

كذلؾ لتبنیو تصنیؼ أك منظكر ككستا ككالیؾ لعادات  ََِٓككالیؾ عاـ 
( في بحثو كالذم ینص عمى " أنيا أنماط مف السمكؾ ُٔالعقؿ الست عشرة )

تككف مف خبلؿ استجابات الفرد الذكي تدیر كتنظـ كترتب العممیات العقمیة , ت
إلى أنماط معینة مف المشكبلت تحتاج إلى تفكیر كتأمؿ ىذه االستجابات 
تتحكؿ إلى عادات عقؿ بفعؿ التدریب كالتكرار تتيادل فیيا الميارات الذىنیة 

 عند مكاجية المكاقؼ المشكمة بسرعة كدقة " .  
جاه عقمي عند طبلب فيك : ات التعريؼ اإلجرائي لمعادات العقميةأما    

المرحمة اإلعدادیة تعكس نمط سمككیاتو ، كیقكـ ىذا االتجاه عمى أستخداـ 
ميارتو كخبراتو السابقة كاإلفادة منيا في اجابتًو عمى االختبار التحصیمي لمادة 
عمـ االحیاء المعد مف قبؿ مدرس المادة في الككرس األكؿ مف العاـ الدراسي 

 ـ . َُِٔ/  َُِٓ
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 نظرية:خمفية 
كأف العادات العقمیة تستند عمى كجكد ثكابت تربكیة ینبغي التركیز عمى       

تنمیتيا كتحكیميا إلى سمكؾ متكرر كمنيج ثابت في حیاة الطمبة , لذلؾ جاءت 
دعكة التربیة الحدیثة الف تككف عادات العقؿ مثؿ عادات االكؿ كالشرب كالنـك 

مبكران لیقكـ بغسؿ كجيو بالماء , فكما یعتاد الفرد عمى االستیقاظ مف النكـ 
كالصابكف كینظؼ اسنانو بالفرشاة , فینبغي عمیو أف یعتاد عمى استعماؿ 
عادات العقؿ قبؿ أف یقكـ بأم عمؿ . كمف ىذا المنطمؽ یتفؽ مفيكـ عادات 

الذم یشبو  Horace Mannالعقؿ مع مقكلة المربي األمریكي ىكریس ماف 
یظ تنسج خیكطو كؿ یـك حتى یصبح سمیكان العادة بأنيا عبارة عف " حبؿ غم

 ( .ْٔ, صََِّكفي النيایة یصعب عمینا قطعو " )ككفي , 
كليذا بدأ الباحثكف المعرفیكف باالىتماـ باألستراتیجیات التربكیة لكضع        

الطمبة في بیئات فكریة بعیدة المدل كلقد كانت الفمسفة التي تبنتيا عادات 
ـ أكسع كأكثر شمكالن مدل الحیاة , كذلؾ مف خبلؿ العقؿ قكاميا تعمیـ كتعم

التدریب عمى ميارات التفكیر األساسیة كالمركبة , مما یؤدم إلى تككیف 
 ( .ْٗ, صََِٓالعادات العقمیة التي نسعى إلیيا )قطامي كعمكر , 

إلى كجكد خصائص لدل الطمبة   ََِّكیشیر كؿ مف ككستا ككالیؾ        
كيـ لعادات العقؿ التي تجعؿ منيـ طمبة مفكریف أكفاء , الذیف یتمیزكف بامتبل

كىذه الخصائص ىي المیكؿ , كالقیمة , كالحساسیة الفكریة , كااللتزاـ )قطامي 
( ، كأف عادات العقؿ ال تمارس منعزلة عف بعضيا , َُٕ, صََِٕ, 

كلكف یمكف أف یستعمؿ مجمكعة منيا في الحالة الكاحدة , كأف ليذه العادات 
تكجينا نحك السمكؾ االخبلقي المنسجـ كاألصیؿ أم أنيا المحركات قكة 

األساسیة في المرحمة الدائمة نحك التكامؿ , كىي تستعمؿ في الحاالت 
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الغامضة  كتصبح إطاران في حالة األجكبة غیر الكاضحة , كىي ميارة تييء 
 ( .  P.33 ,2000, Costaالطمبة لمحیاة الحقیقیة )

اءت تسمیة عادات العقؿ بالسمككیات الذكیة كمف ىذا المنطمؽ ج 
Intelligent Behavior  ألنيا تتككف مف مجمكعة مف السمككیات الفكریة

 (ِْٖ، صََِٕالتي تقكد إلى أفعاؿ إنتاجیة )أبك ریاش كعبد الحؽ , 
كتعددت تعریفات العادات العقمیة بتعدد كجيات النظر، كاالتجاىات التي 

سػػػػػػػػػػػػػميا الباحث إلى عدة تقسیمات كفقان لما جاء بيا تناكلػػػػػػػػػتيا، كقد ق
المنظركف، كلكي یكضحيا الباحث بتعریؼ محدد لمعادات العقمػػػػػػیة في ىذا 

 البحث فقد كردت في اتجاىات ثبلثة ىي:
 االتجاه األكؿ: • 

ؿ ، یرل أف العادات العقمیة نمط مف السمككیات الذكیة یقكد المتعمـ إلى أفعا     
كىى تتككف نتیجة الستجابتًو إلى أنماط معینة مف المشكبلت، كالتساؤالت شریطة 
أف تككف إجابات التساؤالت بحاجة إلى تفكیر ك بحػػػػػػث، ك تأمؿ ، یتفؽ ىذا 

بأف العادات العقمیة عبارة عف )حبؿ دیكم(  التعریؼ مع مقكلة المربى )جكف
النيایة ال یمكننا أف نقطعو( ،كأف التكجو غمیػػػػظ  نضیؼ إلیو كؿ یـك خیطان ك في 

نحك العادات العقمیة یتػػػػػػػػػػػػػػػػػػكقؼ عمى االعتقاد بأىمیة العادات، كاالعتقاد بأنيا 
یمكف أف تككف في قبضة الذىف، كاالعتقاد بأف اإلنساف یستطیع انجاز ما یتعمؽ 

 (.ِٖ:  ََِْبأىدافو )قطامي كنایفو، 
  : االتجاه الثاني•  

یرل أف العادات العقمیة تركیبة، تتضمف صنع اختیارات حكؿ أم األنماط     
لمعممیات الذىنیة التي ینبغي استخداميا في كقت معیف، عند مكاجية مشكمة ما 
أك خبرة جدیدة، تتطمب مستكل عالیا مف ميارات الستخداـ العممیات الذىنیة 

مع ىذا االتجاه في التعریؼ بصكرة فاعمة، ك تنفیذىا، كالمحافظة عمیيا، كیتفؽ 
(  ،اذ یعرفا العادات العقمیة بأنيا   Costa& Kallick  ( 2000,ككستا ك كالیؾ
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القدرة عمى التنبؤ مف خبلؿ التممیحات السیاقیة بالكقت المناسب الستخداـ النمط 
األفضؿ، ك األكفأ مف العممیات الذىنیة مف غیره مف األنماط عند حؿ مشكمة، أك 

رة جدیدة، كتقییـ المتعمـ لفاعمیة استخدامو ليذا النمط مف العممیات مكاجية خب
الذىنیة دكف غیره أك قدرتو عمى تعدیمو ك التقدـ بػػػػػػػػو نحػػػػػك تصنیفات 

 (.Costa&Kallick,2000,12مستقؿ)
 :االتجاه الثالث• 

أك قیـ  یرل أف العادات العقمیة ىي المكقؼ الذم یتخذه المتعمـ بناء عمى مبدأ    
معینة، أذ یرل المتعمـ أف تطبیؽ ىذا المكقؼ مفید أكثر مف غیره مف األنماط، 

عمیو، الستمرار كیتطمب ذلؾ مستكل مف الميارة في تطبیؽ السمكؾ بفاعمیة كا
كمف ىذا التعریؼ یتضح أف العادات العقمػػػػػیة تؤكد األسمكب الذم ینتج بو 

ارىـ ليا أك أعادة إنتػػػػػػػػاجيا عمى نمػػػػػػػػػػػػػط المتػػػعممكف المعرفة، كلیس عمى استذك
   34). :    ََِٓ)قطامي كامیمة ،  سابػػػػػػػػػػػػؽ.

 خصائص العادات العقمية :
 ( خصائص عادات العقؿ لتنمیة التفكیر كاالتي:ََِٕأكرد قطامي )  
 التقكیـ: اتخاذ قرار في ممارسة أداء التفكیر.-ُ
 بممارسة أداء التفكیر.المیؿ: اإلحساس -ِ
 الحساسیة: كجكد الفرص لممارسة األداء المناسب. -ّ
 المقدرة: مخزكف لتنفیذ األداء.-ْ
 االلتزاـ: مكاصمة كاستمرار التأمؿ.-ٓ
 السیاسة المناسبة: التركیج ألنماط األداءات الذىنیة. -ٔ

 ( ُٕٓ:  ََِٕ)قطامي ، 
 التكجيات النظرية لمعادات العقمية : 

 -: Marzano (1998) ادات العقؿ مف كجية نظر  ع أ(  
 تدكر عادات العقؿ المنتجة في ثبلثة جكانب أساسیة كىي:  
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 : كتتمثؿ بالفقرات اآلتیة: Self-organization تنظيـ الذات( ُ) 
 تككف عمى كعي بتفكیرؾ كبالمكارد كالمصادر الضركریة لتنظیـ الذات. -
 لمتغذیة الراجعة.تيتـ بالتخطیط كتككف حساسان  -
 أف تيقكـ أفعالؾ بدقة ككفاءة. -
 كتتضمف الفقرات اآلتیة:  Critical thinking التفكير الناقد( ِ)
 أف تككف دقیقان كتسعى الى تحقیؽ المكضكعیة. -
 أف تككف كاضحان كمنفتح العقؿ. -
 أف تكبح االندفاعیة كحساسان لمشاعر االخریف. -
 كتشمؿ:  Creative thinking التفكير اإلبداعي( ّ)
أف تندمج بكثافة في االنشطة، حیف ال تمكح اإلجابات أك الحمكؿ في األفؽ كال  -

 تككف كاضحة بصكرة مباشرة.
 أف تكسع حدكد معرفتؾ كقدراتؾ كاف تكسعيما.- 
 أف تكلد معاییرؾ الخاصة بالتقكیـ، كاف تثؽ فیيا كتحافظ عمیيا. -
 ر الى المكقؼ خارج حدكد التقالید المتعارؼ عمیيا أف تككف طرائؽ جدیدة لمنظ -
 (Marzano,1998:181-184) 

 : مميزات الشخص الممتمؾ عادات عقمية منتجة مف كجية نظر مارزانك  
 الحساسیة لمتغذیة الراجعة.-ُ
 السعي نحك الدقة كالصدؽ.-ِ
 المثابرة حتى عندما ال تبدك اإلجابة كالحمكؿ ظاىرة.-ّ
 (  ّٕٗ:  ََِٓبطرائؽ غیر تقمیدیة. ) محمد، رؤیة المكاقؼ -ْ
)ب( عادات العقؿ السبع ألكثر الناس فاعمية مف كجية نظر استيفاف  

 ككفي: 
بدراسة تػػػػػاریخیة لمشخصیات الفاعمة  (Steven&,Cofe, 2009)قاـ    

كالممیزة ، مستخمصان أىـ السمككیات الذكیة التي تمیزكا بيا طیمة حیاتيـ ، 
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القادة كالساسة كالعمماء البارزیف في أنحاء العالـ ،كقد أطمؽ عمى  جعمت منيـ
كتضمنت سبع عادات تقكد الشخصیة  Habitsىذه السمككیات )العادات( 

اإلنسانیة الى النجاح المستمر في الحیاة ، كیكضح ككفي سبب التسمیة 
 بالعادات ، ألنيا تعمؿ عمى بناء كتطكر شخصیة المتعمـ بشكؿ مستمر كفعاؿ

 ، كالعادات ىي : 
 یككف مبادران كسباقان.-ُ
 یحدد أىدافوي كیسعى لبذؿ الجيد كاإلصرار عمى تحقیقيا.-ِ
 یبدا باألكثر أىمیة ثـ الميـ كبالتتابع. -ّ
 یضع معاییر لتحقیؽ النجاح مع المشتركیف معوي في الميمات. -ْ
 یبادر بتفيـ االخریف ثـ یطمب منيـ اف یفيمو. -ٓ
 یعمؿ مع الجماعة كیككف محب لمعمؿ التعاكني. -ٔ
 (  َّٔ -ُٖ:  ََِٗ،  یجدد أفكاره كاعمالو باستمرار. ) ككفي-ٕ

 : Costa& Kallick) ج ( عادات العقؿ مف كجية نظر 
(  العادات العقمیة السمیمة  (Costa & Kallick,2000ذكر كؿ مف    

دیدة التي تقكـ عمیيا دراسة كاألسس العممیة الج المرتبطة بعممیة التفكیر،
التفكیر كمياراتو كقدراتو ، كما ذكر عدة تساؤالت تربكیة ميمة دارت حكؿ 

 المكضكعات اآلتیة :
 ما الذم تتعممو عندما تقكـ بحؿ المشاكؿ؟ -ُ
كیؼ یصبح تفكیرنا أكثر مركنة عندما نقـك بمكاجية مكقؼ أك نعمؿ عمى -ِ

 حؿ مشكمة؟
 كاجب طرحيا مف اجؿ حؿ مشكمة ما؟ما األسئمة األساسیة ال-ّ
 ما الدركس المستفادة مف دراسة عادات العقؿ المختمفة كالمتنكعة؟-ْ
ما المؤشرات الميمة التي یتـ استخبلصيا مف دراسة العادات العقمیة، كالتي -ٓ

    (                              ُٕٔ:  ََِٓ)محمد ،  ؟یجب اف یستفید منيا المتعممیف في مدارسنا
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( الى نتائج أعماؿ  Costa & Kallick,2005كقد استند ككستا ككالیؾ )     
( Ennis( ك)Paulالبحكث التي أجراىا عدد مف المنظریف أمثاؿ ) 

( ، كالتي عممت عمى استقصاء خصائص المفكریف Flavel( ك) Perkinsك)
البارعیف ضمف تخصصاتيـ المختمفة ، كالتي قادت الى سمككیات فعالة ، 
أمكف تحدیدىا كالتعرؼ عمیيا مف خبلؿ عممیة البحث كاالستقصاء العممي ، 
أذ  تـ تحدید السمككیات لدل أفراد تمیزكا بالنجاح في شتى مناحي الحیاة ، 
كسیتناكؿ الباحث ىذه العادات بتكضیح  لكؿ منيا لككنيا المتبناة في الدراسة 

 الحالیة ، كىي :
مة العادات العقمیة كلقد لخص كؿ مف : تتصدر المثابرة قائ المثابرة-ٔ

Costa & Kallick) معناىا بمقكلة " ىي التمسؾ بالميمة حتى لك كنت ترید )
( ََِٖ، كیمخصيا نكفؿ )(Costa & Kallick:2005:96) االستسبلـ" 

،بأنيا االلتزاـ بالميمة المككمة لممتعمـ الى حیف اكتماليا كعدـ االستسبلـ اماـ 
مى تحمیؿ المشكبلت كتطكیر استراتیجیات لمعالجتيا الصعكبات كالقدرة ع

 (.                                        ٖٓ: ََِٖ)نكفؿ: 
( ىذه العادة بقكليما Costa & Kallickعرؼ )  التحكـ بالتيكر:-ٕ     

( بأنيا امتبلؾ المتعمـ القدرة عمى ََِٖ"التفكیر قبؿ الفعؿ" ،كیمخصيا )نكفؿ 
یر كاالصغاء لمتعمیمات قبؿ أف یبدأ الميمة، كفيـ التكجیيات التأني كالتفك

كتطكیر استراتیجیات لمتعامؿ مع الميمة، كالقدرة عمى كضع خطة كقبكؿ 
االقتراحات لتحسیف االداء كاالستماع الى كجيات نظر االخریف، كتأجیؿ حكـ 

 (.ٖٔ: ََِٖفكرم حكؿ الفكرة الى أف یتـ فيميا تمامان )نكفؿ :
( أف (Costa & Kallick,2005: یرل كؿ مف ء بتفيـ كتعاطؼاإلصغا-ٖ

ىذه العادة مختصة بتحسس مشاعر االخریف كاالىتماـ بيا. كأكدا أف قدرة 
المتعمـ عمى االصغاء الى شخص اخر أم التعاطؼ مع كجية نظر الشخص 
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 & Costa)تمثؿ شكؿ مف أشكاؿ السمكؾ الذكي اإلنساني –االخر كفيميا 
Kallick 2005:23.) 

( ىذه العادة بأنيا Costa & Kallick،2000: عرؼ )التفكير بمركنة  -ٗ 
)قدرة المتعمـ عمى التفكیر ببدائؿ كخیارات كحمكؿ ككجيات نظر متعددة 

( ، كیتضح  لمباحث أف العمؿ Costa & Kallick، 23 :2000كمختمفة )
سیما في عمى اكساب المتعمـ عادة التفكیر بمركنة، أمر في غایة االىمیة ال

عصر االیقاع السریع بالمتغیرات البلمتناىیة، فالطمبة الذیف یتمیزكف بعادة 
التفكیر المرف ىـ المتعممیف الذیف لدیيـ القدرة عمى التمییز بیف المكاقؼ التي 
تتطمب تفكیران كاسعان، كالمكاقؼ التي تتطمب تفكیران تفصیمیان كمف ثـ أختیار 

ناسبة في حؿ المشكبلت فيـ یبحثكف أك یكلدكف استراتیجیات الحؿ الفعالة كالم
بدائؿ عدیدة كیختاركف البدیؿ األكثر مناسبةن لحؿ المشكمة كما ینتجكف أفكار 

 أصیمة كمبتكرة كیككف لدیيـ القدرة عمى تصكر النتائج الممكنة.
 & Costa،2000) التفكير حكؿ التفكير )فكؽ المعرفي(: لخص-٘

Kallickكليما : ىي أف تفكر في تفكیرؾ أنت ،كیطمؽ (  معنى ىذه العادة بق
عمیة )التفكیر فكؽ المعرفي ( یعني قدرتنا عمى معرفة حدكد ما تعرؼ كما ال 
تعرؼ ، فنصبح بذلؾ أكثر ادراكان ألفعالنا ،كلتأثیرىا عمى االخریف كعمى البیئة 

(2000:24،Costa & Kallick.) 
( ىذه العادة  Costa & Kallick،2005عرؼ ) :الكفاح مف اجؿ الدقة-ٙ  

( ىذه ََِٖبقكليما " ىك العمؿ مف أجؿ   االتقاف كالحرفیة"، كاكضح نكفؿ )
العادة بأنيا: قدرة المتعمـ عمى العمؿ المتكاصؿ بحرفیة كاتقاف كتفحص 
المعمكمات لمتأكد مف صحتيا ، كمراجعة متطمبات المياـ كتفحص ما تـ 

عاییر ، كمراجعة القكاعد التي ینبغي أنجازه كالتأكد مف اف العمؿ یتفؽ مع الم
 (.ٕٖ: ََِٖااللتزاـ بيا )نكفؿ :
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( أف Costa & Kallick،2005: یرل )التساؤؿ كطرح المشكالت -ٚ     
صیاغة المشكمة في ىذه العادة أكثر أىمیة مف حميا،الف الحؿ قد یككف مجرد 

یتطمب خیاالن ميارة أك ریاضیة أك تجریبیة ،أما القدرة عمى طرح االسئمة فيك 
كاسعان، كیبشر بتقدـ حقیقي في الميارات العقمیة، كمف ىنا یتكجب عمینا اف 

 Costa & Kallickنعمـ طمبتنا فف التساؤؿ كطرح المشكبلت كاعادة بنائيا )
:2005:28                                      . ) 

 ,Costa & Kallickیرل )تطبيؽ المعارؼ عمى أكضاع جديدة: -ٛ 
( أف تكظیؼ المعرفة كاالستفادة منيا یعد شكبلن متقدمان مف أشكاؿ 2005

أف المتعممیف  Costa & Kallick)الذكاء المرتبط بعادات العقؿ ، اذ یرل )
االذكیاء یتعممكف مف تجاربيـ كعندما تكاجييـ مشكبلت جدیدة محیرة،  تراىـ 

معيـ یقكلكف )ىذا یمجأكف الى ماضیيـ لیستخمصكا منو تجاربيـ، كغالبان تس
 یذكرني بػػػػ....( .

( عمى انيا القدرة عمى استخبلص المعنى مف تجربة ما ََِٖكأكد )نكفؿ    
كالسیر قدمان، كمف ثـ تطبیقو عمى كضع جدید كالربط بیف فكرتیف مختمفتیف، 
كاسترجاع المخزكف المعرفي كالتجارب لتككیف مصادر بیانات لدعـ ما یقكلو 

 (.                                                                  ٖٗ: ََِٖأك یكضحو )نكفؿ 
( أف المغة كالتفكیر Costa 1999,یرل )التفكير كالتكاصؿ بكضكح كدقة: -ٜ

أمراف متبلزماف جكىریان، كال یمكف فصميما عف بعضيما البعض، فيما 
( َُُِكفؿ كلقد لخص ) ن  Costa )، (1999:28ككجياف لعممة كاحدة 

ىذه العدة عمى انيا ) قدرة المتعممعمى تكصیؿ ما یرید بدقة سكاء كاف ذلؾ 
كتابیان أك شفيیان مستخدمان لغة دقیقة لكصؼ االعماؿ كتحدید الصفات الرئیسة 
، كتمییز التشابيات كاالختبلفات كالقدرة عمى صنع قرارات اكثر شمكلیة في 

مف خبلؿ االقكاؿ كاالفعاؿ الدالة  التعمیـ كدعـ الفرضیات ببیانات مقبكلة
 (.ٕٔ: َُُِ)نكفؿ :
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:تعد الحكاس قنكات الدماغ جمع البيانات باستخداـ جميع الحكاس  -ٓٔ  
( ، أف جمیع الخبرات Costa & 2000, Kallickلمتعمـ ، فقد اكضح ) 

المعرفیة تدخؿ الى أدمغة الطمبة تأتي مف مسارات متعددة  عبر الحكاس 
بلب الذیف یتمتعكف بمسارات حسیة مفتكحة كیقظة كحادة ، الخمسة كاف الط

یستكعبكف معمكمات مف البیئة ،اكثر مما یستكعب ذك المسارات الذابمة أك 
الكسكلة ، كىذا یجعؿ المتعمـ الذم یخشى لمس االشیاء  مخافة أف تتسخ یدیو 

یعمؿ في أطار ضیؽ مف االستراتیجیات الحسیة  –أك مبلبسو كما شابو ذلؾ 
  Costa & Kallick 2000:31).حؿ المشكبلت ) ل

( اف Costa & Kallick  ََِٓأشار)تككيف التصكرات االبتكارية: -ٔٔ   
تصكر حمكؿ لممشكبلت بطریقة مختمفة  طبیعة المتعممیف المبدعیف یحاكلكف 

متفحصیف االمكانات البدیمة مف عدة زكایا ، كیقدمكف عمى المخاطر ككثیران ما 
، بأنيا العادة العقمیة التي ََِٖـ المدركسة ، كلخصيا نكفؿ یكسعكف حدكدى

تمثؿ قدرة المتعمـ عمى التفكیر مف عدة زكایا  كعمى تصكر نفسو في أدكار 
مختمفة كمكاقؼ متنكعة كتقمصو لؤلدكار كالحمكؿ البدیمة، كالقدرة عمى التفكیر 

                           (.                       ٖٖ: ََِٖبأفكار غیر عادیة ) نكفؿ :
أف  (Costa & Kallick,2000): یرل االستجابة بدىشة كرىبة-ٕٔ

الطبلب الذیف یمتمككف ىذه العادة، لدیيـ حب كبیر لبلستطبلع، كالتكاصؿ مع 
العالـ مف حكليـ، كیتأممكف في تشكیبلتو المدىشة، كیشعركف باالنبيار 

یاء كبتمیزىا ، كالیكتفكف بتبني كیحسكف بالبساطة المنطقیة في طبیعة االش
مكقؼ ) أنا أستطیع حؿ المشكمة؟؟( بؿ یضیفكف الیيا مكقؼ ) أنا أستطیع 
حميا....( ، كلدیيـ القدرة عمى الفاعمیة في االستجابة كاالستمتاع بيا ، 

 .& Kallick: 2000 :33 ) (Costa   .كمكاصمة التعمـ 
أف  (Costa & Kallick,2005)اشار اإلقداـ عمى مخاطر مسئكلة : -ٖٔ

ىذه العادة تعني القدرة عمى كشؼ الغمكض الذم یحیط بمشكمة ما ، كما اف 
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المتعمـ في ىذه العادة یبدم سمكؾ المخاطرة حینما یشعر باألماف ، كىك یقدح 
زناد أفكاره ، كیقدـ عبلقات جدیدة كیشارؾ في افكار أصیمة, كاف خكؼ 

غبتيـ في المخاطرة أك المغامرة في تعمـ المتعممیف مف الفشؿ أقكل بكثیر مف ر 
( ََِٖكیػػػػػمخصيا ) نكفؿ (Costa & Kallick, 2005:34) شي جدید 

بأنيا االستعداد لتجربة استراتیجیات كاسالیب كافكار جدیدة كاكتشاؼ كسائط 
فنیة بسبب التجریب كاختیار فرضیة جدیدة حتى لك كاف الشؾ حیاليا 

حدم الذم تفرضو عممیة حؿ المشكبلت )نكفؿ : كاستغبلؿ الفرص لمكاجية الت
ََِٖ :ٖٗ                                                                         .) 

اف ىذه  (Costa & Kallick,2005): اكضح إيجاد الفكاىة كالدعابة-ٗٔ
 العادة ضمف عادات العقؿ الميمة لمناجحیف، كیریاف بأف اكتساب تمؾ العادة،
عمى زیادة نشاطو كدافعیتو كما یكلد لدیو مركنة كخیاؿ كافكار ككظائؼ ذىنیة 
جدیدة، تحمؽ بخیالو خارج ) صندكؽ ( االسمكب التقمیدم ، كتساعده عمى 

 .                                         (Costa & Kallick:2005:85)استحساف كتفيـ دعابات االخریف 
اف حؿ المشكبلت  (Costa & Kalick,2005): أكد التفكير التبادلي-٘ٔ

أصبح حالیان عمى درجة عالیة مف التعقید، لدرجة اف ال أحد في الغالب 
یستطیع اف یقكـ بو لكحده، االمر الذم تحتـ اف یككف المتعمـ أكثر تكاصبلن مع 
االخریف مف زمبلئو، كأكثر حساسیة تجاه احتیاجاتيـ. كىذا یتطمب العمؿ 

تعاكنیة، كذلؾ الف الطبلب المتعاكنیف یدرككف انيـ سكیان اقكل بمجمكعات 
بكثیر فكریان كمادیان مف ام متعمـ یعمؿ لكحده، فالعمؿ الجماعي یكفر بیئة 
صالحة لتعمـ الكثیر مف عادات العقؿ اذ ال یمكف لممتعمـ اف یعمؿ مع 

 .  (Costa & Kalick,2005 :96)االخریف دكف ميارات التفكیر. 
اف ىذه العادة تتضمف تكاضعان مف  :ستعداد الدائـ لمتعمـ المستمراال-ٙٔ

التعمـ یتجسد في مقكلة )أننا ال نعرؼ( كتعد تمؾ المقكلة مف أرقى اشكاؿ 
التفكیر التي یمكف اف نتعمميا، كأننا مالـ نبدأ متكاضعیف فمف نصؿ الى ام 
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صيا . كقد لخ( Costa & Kallick,2000 :97)نتیجة معرفیة أك ذىنیة 
، بأنيا )قدرة المتعمـ عمى التعمـ المستمر كامتبلؾ الثقة كحب ََِٖنكفؿ

االستطبلع كالبحث كالمتكاصؿ لمحصكؿ عمى طرائؽ أفضؿ مف أجؿ تحسیف 
 (.َٗ: ََِٖالنمك كالتعمـ كتحسیف الذات )نكفؿ :

، الى اف عادات العقؿ ال تمارس منعزلة عف  َََِكیشیر ككستا ككالیؾ    
ف یمكف اف یستعمؿ مج  مكعة منيا في الحالة الكاحدة ، كاف بعضيا ، كلك

ىذه العادات ایضا قكة تكجينا نحك السمكؾ االخبلقي المنسجـ كاال صیؿ. أم 
انيا المحركات االساسیة في الرحمة الدائمة نحك التكامؿ ، كاف العادات العقمیة 

جكبة غیر تستعمؿ في الحاالت الغامضة كتصبح اطارا لمسمكؾ في حاالت اال
، ص  ََِٖالكاضحة ، كىي ميارة تيیئ الطمبة لمحیاة الحقیقیة ) حجات ، 

(    لذا تمثؿ عادات العقؿ نظریة تعمیمیة كفمسفیة حكؿ ماذا یجب اف  ُْ
یتعمـ االنساف ككیؼ یتعممكف ، كتركز عادات العقؿ في أم مجتمع عمى 

الى اخر. كقد ذكر مجمكعة مف القیـ كاالعتقادات التي قد تختمؼ مف مجتمع 
 اربع سمات لعادات العقؿ ىي : Costa & Kallick 2000ككستا ك كالیؾ 

 احتراـ العكاطؼ . -
 احتراـ المیكؿ الخاصة كالفركؽ الفردیة . -
 مراعاة الحساسیة الفكریة . -
 النظرة التكاممیة لممعرفة . -
 :تنمیة العادات العقمیة  

 عادات العقؿ كمنيا : ىناؾ عدة مداخؿ یمكف مف خبلليا تنمیة       
استعماؿ القصص المعبرة عف حیاة الشخصیات : كالتي تقدـ نماذج مف  – ُ

حیاتيـ الخاصة ، كیمكف مف خبلؿ استعراض بعض القصص العممیة اف یقكـ 
الطمبة باستخبلص مجمكعة مف الخصائص التي یتمیز بيا اصحاب ىذه 

يا ىؤالء العمماء كمف ثـ القصص ، كبالتالي تبرز العادات العقمیة التي مارس
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 Volkmannیمكف تدریب الطمبة عمیيا ، كقد اثبتت دراسة فمكماف ك اخریف 
اف استعماؿ قصة عالـ مع اسمكب المناقشة ادل الى تنمیة اربع مف  1999

 عادات العقؿ لدل طبلب المرحمة الثانكیة.
ات االىداؼ الشخصیة : قد اثبتت بعض الدراسات اف الكثیر مف العاد – ِ

العقمیة یمكف تعزیزىا بصكرة جیدة اذا كاف الطالب یسعى الى تحقیؽ اىدافو 
لشخصیة كىذا یعني اف االفراد الذیف یتمتعكف بدافعیة انجاز عالیة یككنكا اكثر 
استخداما لمعادات كالميارات العقمیة مثؿ دفع الخطط المناسبة كالبحث عف 

 (.ُٗٗ – ُّٗ،  ََِْف ، البدائؿ كالمصادر المتنكعة .) مارزانك كاخرك 
المشكبلت االكادیمیة كااللغاز : تعد المشكبلت االكادیمیة اداة مف  – ّ

االدكات اليامة كاالساسیة في تدریب كتنمیة كتعزیز العادات العقمیة كخاصة 
العادات المرتبطة بالتفكیر الناقد كاالبداعي ، كترجع اىمیة المشكبلت في 

قمیة النيا ذات قكة دافعة تحرؾ الفرد لمتعامؿ تدریب    كتعزیز العادات الع
معيا كمحاكلة حميا كیمكف تضمینيا في المحتكل الدراسي في المنيج ، 

 , Angeliqueكقدرتيا عمى التحدم المعرفي لمعقؿ ، فقد اثبتت دراسة  
conger , 2000   اف المشكبلت القائمة عمى تعمـ مادة العمكـ تنمي عادات
 ( . َِّ – ٔٗ، ص  ََِْاخركف ، العقؿ . )مارزانك ك 

الحكار السقراطي كالمناظرة كالمناقشة : كتعد ادكات اساسیة لتنمیة  – ْ
العادات العقمیة كیمكف لممعمـ اف ینظـ جمسات النقاش في صكرة جماعیة اك 

 یستخدـ المناقشات االستكشافیة .
ر السقراطي مدخؿ االسئمة : كىك یرتبط بمدخؿ المناظرة كالمناقشة كالحكا – ٓ

كیمكف اف یطرح المعمـ اسئمة ذات مستكیات عمیا كىذه االسئمة یمكف تدریب 
التبلمیذ عمیيا كاف یسألكىا بانفسيـ خبلؿ اشتراكيـ في أم مناقشة ،   اما 
ككستا فقد قدـ كصفا مكجزا لمبیئة التعمیمیة التي تساعد عمى نمك عادات العقؿ  

 ر كازدىار العادات العقمیة السمیمة ىي :)اك السمكؾ الذكي ( كميارات التفكی
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االیماف باف جمیع الطمبة قادركف عمى التفكیر : مف االىمیة بمكاف اف  – ُ
یعتقد المعممكف اف بمقدكرىـ تنمیة ذكاء طمبتيـ بإستخداـ الطرؽ التعمیمیة 

 المناسبة ، كىذا االعتقاد شرط مسبؽ لتعمـ العادات العقمیة .
میذ اف التفكیر ىدؼ تربكم ینبغي السعي لتحقیقو : یجب اف یعي التبل – ِ

بات مف الضركرم اف یكضح المعممكف بكؿ صراحة لمطبلب باف السمكؾ 
الذكي ىك اليدؼ الرئیسي لمتربیة كالتعمیـ كانيـ یتحممكف مسؤكلیة القیاـ بعممیة 
التفكیر  كینبغي اجراء المناقشات التي تشجعيـ عف االفصاح عف افكارىـ 

كیرىـ كخططيـ لحؿ المشكبلت . كذلؾ ىك السبیؿ الى تنمیة العادات كطرؽ تف
 العقمیة السمیمة .

یجب تعریض الطبلب الى مشكبلت تتحدل قدراتيـ التفكیریة : البد اف  – ّ
یتعكد المعممكف طرح االسئمة العمیقة التي تكسع خیاؿ الطمبة كتنمي فیيـ 

ي مكاقؼ تعمیمیة تتعدل ميارات التفكیر العمیا ، كینبغي كضع الطبلب ف
 استخداـ جمیع طاقاتيـ في حؿ المشكبلت .

ایجاد بیئة تعمیمیة امنة خالیة مف التيدید كتحمؿ االخطار : عمى  – ْ
المعممیف تقدیر افكار الطمبة كترجمتيا كمناقشتيا  كتعدیميا باحتراـ كاف یحاكلكا 

لطبلب عمى انتاج ترجمتيا الى افعاؿ ، اف مثؿ ىذا السمكؾ التعمیمي یساعد ا
افكار ذات معنى كیشجعيـ عمى االستمرار بالتفكیر كینمي عندىـ عادات 
عقمیة متكازنة . الف شعكر الطبلب اف نتائج تفكیرىـ سكؼ تتعرض لبلنتقاد 
اك االستيزاء ، اك االستخفاؼ فإنيـ سكؼ یحجمكف عف التفكیر اتقاء لمشر 

 المتكقع .
: كتیسر كصكؿ الطبلب الیيا دكف ركتیف یجب تكافر المصادر المتنكعة  – ٓ

ممؿ اك تضییع لبلكقات كما ینبغي تكفیر المكاد الخاـ التي یستطیع الطبلب 
 ( . ُِ – َِ، ص  ََِٔاستخداميا في التجریب ) ثابت ، 
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 دراسات سابقة :
 ( :ٕ٘ٓٓدراسة عمكر ) -ٔ
مى عادات أجریت الدراسة في األردف كىدفت الى بناء برنامج تدریبي قائـ ع  

العقؿ في مكاقؼ حیاتیة ، كاستقصاء أثره في تنمیة ميارات التفكیر اإلبداعي 
 لدل طمبة المرحمة األساسیة .

( طالبان كطالبة مف طمبة الصؼ السادس في َُٔتككنت عینة الدراسة مف )  
مدرسة لمذككر، كمدرسة لئلناث مف المدارس التابعة لتربیة عماف الثانیة ، كتـ 

عبة كاحدة عشكائیان مف كؿ مدرسة لتككف المجمكعة التجریبیة ، حیث اختیار ش
( طالبة ، كالشعبة األخرل لتككف المجمكعة ّٓ( طالبان ك)ْٓبمغ عدد أفرادىا )

( طالبة ، كتـ تطبیؽ ّٓ( طالبان ك )ْٓالضابطة ، كقد بمغ عدد أفرادىا )
بكعان ،كالتحقؽ مف البرنامج عمى أفراد المجمكعة التجریبیة لمدة ثبلثة عشر اس

تكافؤ المجمكعتیف )التجریبیة كالضابطة ( قبؿ تنفیذ البرنامج التدریبي ، 
 باستخداـ اختبار )ت( لمبیانات المستقمة.

كاستخدمت الباحثة اختبار تكرانس لمتفكیر اإلبداعي ، كاستخداـ اختبار )ت(   
 الدراسة .( لئلجابة عف أسئمة َ,َٓ≥ αلمبیانات المستقمة عند مستكل )

 αكأظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائیة عند مستكل داللة )  
( في ميارات التفكیر اإلبداعي بیف متكسط أداء طمبة الصؼ السادس َ,َٓ≥

األساسي الذیف ديربكا باستخداـ البرنامج التدریبي القائـ عمى عادات العقؿ 
یتمقكا أم تدریب لصالح كمتكسط أداء زمبلئيـ مف المستكل نفسو الذیف لـ 

المجمكعة التجریبیة ، كما أظيرت الدراسة عدـ كجكد فركؽ ذات داللة 
( بیف متكسط أداء الذككر ، كمتكسط أداء َ,َٓ≥ αإحصائیة عند مستكل)

اإلناث مف طمبة الصؼ السادس األساسي ) المجمكعة التجریبیة ( في اختبار 
 .(ََِٓتكرانس لمتفكیر اإلبداعي .) عمكر ، 
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 ( : ٕٚٓٓدراسة فتح اهلل ) -ٕ
أجریت الدراسة في المممكة العربیة السعكدیة كىدفت الى التعرؼ عمى   

فاعمیة نمكذج أبعاد التعمـ لمار زانكا في تنمیة االستیعاب المفاىیمي كبعض 
العادات العقمیة لدل تبلمیذ الصؼ السادس مف التعمیـ االبتدائي بالمممكة 

عرؼ عمى العادات العربیة السعكدیة في مدینة عنیزة . حاكلت الدراسة الت
 العقمیة كعبلقتيا باالستیعاب المفاىیمي لدل التبلمیذ، كاقتصرت الدراسة عمى

المثابرة ، التساؤؿ كطرح المشكبلت، التحكـ خمس مف العادات العقمیة كىي : )
 ( .المعرفة الماضیة في مكاقؼ جدیدة بالتيكر ، التفكیر التبادلي  كتطبیؽ

( تممیذان في الفصؿ الدراسي الثاني لعاـ ُٕتككنت عینة الدراسة مف )    
ىػ . كتـ بناء كتقنیف أدكات الدراسة كاشتممت عمى اختبار في  ُِْٖ -ُِْٕ

االستیعاب المفاىیمي ، كمقیاس العادات العقمیة ، كالتأكد مف خصائصيا 
اإلحصائیة ) الصدؽ كالثبات (. كأشارت نتائج الدراسة الى :كجكد فركؽ ذات 

بیف تبلمیذ المجمكعة التجریبیة التي درست بنمكذج مارزانك  داللة إحصائیة
ألبعاد التعمـ في االستیعاب المفاىیمي كالعادات العقمیة لصالح تبلمیذ 
المجمكعة التجریبیة . كما أكدت النتائج كجكد عبلقة ارتباطیة ایجابیة بیف 

یف االستیعاب المفاىیمي كالعادات العقمیة لدل تبلمیذ الصؼ السادس الذ
 (.ََِٕدرسكا بنمكذج مارزانك ألبعاد التعمـ ) فتح ا ، 

 ( : ٕٚٓٓدراسة الكركي )  -ٖ
أجریت الدراسة في األردف كىدفت الى تقصي فاعمیة برنامج تدریبي مستند   

الى عادات العقؿ في تنمیة التفكیر الناقد لدل طمبة الجامعة ، بمغ عدد أفراد 
 \ ََِٔ( طالبان كطالبة مف طمبة السنة األكلى لمعاـ الجامعي   َٔالدراسة ) 
بالبرنامج التدریبي القائـ  في جامعة مؤتة ممف رغبكا في المشاركة    ََِٕ

عمى عادات العقؿ لتنمیة التفكیر الناقد ، كقسمكا الى مجمكعتیف : تجریبیة 
 ( طالبة .  ُٔ( طالبان ك )  ُْكضابطة، حیث تككنت كؿ منيما مف ) 
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كلتحقیؽ أىداؼ الدراسة تـ إعداد برنامج تدریبي مستند الى عادات العقؿ   
ء بتفيـ كتعاطؼ  التفكیر في التفكیر ، الكفاح مف اآلتیة : ) المثابرة ، اإلصغا

أجؿ الدقة ، كاألقداـ عمى المجازفة المحسكبة ( ، لتنمیة التفكیر الناقد كمياراتو 
:  ) التحمیؿ ، التقییـ ، االستنتاج ، االستدالؿ ، كاالستقراء ( ، مف خبلؿ 

المجمكعة مكاقؼ تمثؿ مشكبلت حیاتیة كاقعیة ، كطيبؽ البرنامج عمى أفراد 
التجریبیة عمى شكؿ لقاءات بكاقع ثبلثیف ساعة تدریبیة ، كما طيبؽ عمى 
المجمكعتیف التجریبیة كالضابطة اختبار كالیفكرنیا لميارات التفكیر الناقد 

 ( المعدؿ لمبیئة األردنیة كاختبار قبمي كبعدم . َََِ)
م داللة ( كجكد أثر ذ ANCOVAكأظيرت نتائج تحمیؿ التبایف المشترؾ )   

( لمبرنامج التدریبي المستند الى عادات َ,َٓ≥ αإحصائیة عند مستكل داللة )
 العقؿ في تنمیة التفكیر الناقد ككؿ . 

( كجكد  MANCOVAكـ أظيرت نتائج تحمیؿ التبایف المشترؾ المتعدد )   
( في تنمیة ميارتي االستدالؿ َ,َٓ≥ αأثر ذم داللة إحصائیة عند مستكل)

 ( ََِٕمف ميارات التفكیر الناقد لدل طمبة الجامعة .)الكركي ، كاالستقراء 
 اإلفادة مف الدراسات السابقة في أعاله :

 تحدید مشكمة البحث بصكرة دقیقة -ُ
 اإلفادة في اعداد أداة البحث  -ِ
 لمقارنة النتائج التي سیظيرىا البحث الحالي مع تمؾ الدراسات-ّ
 اختیار التصمیـ المبلئـ لمبحث  -1
 طبلع عمى المصادر التي یمكف اإلفادة منيا في البحث الحالي .اال -2
 : أجراءات البحث  
:  استخدـ الباحث المنيج الكصفي االستداللي في تحمیؿ منيجية البحث  -

 كتفسیر نتائج البحث .
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:تضمف البحث طبلب الفرع العممي مف المرحمة اإلعدادیة مجتمع البحث  -
 كالسادسة (لمصفكؼ )الرابعة كالخامسة 

في مدارس مدیریة تربیة بغداد الرصافة الثالثة ) مدینة الصدر ( كالبالغة  
 ـ . َُِٔ/َُِٓ( أعدادیة نياریة لمطبلب كلمعاـ الدراسي ُٔ)

أختیرت عینة البحث بالطریقة العشكائیة  ألحد االعدادیات  عينة البحث :  -
ف قدـ ليـ كىي اعدادیة سيؿ بف سعد الساعدم كبمغ عدد طمبتيا الذی

مكزعیف عمى ثبلث مراحؿ عممان اف طبلب ىذه  طالب ( ٕٗٔ) المقیاس 
اإلعدادیة جمیعيـ مف أغمب مناطؽ الرقعة الجغرافیة لمدینة الصدر ) تربیة 

 الرصافة الثالثة ( كما مبیف في الجدكؿ ادناه :
 (ٔجدكؿ )

 تكزيع العينة بحسب المراحؿ الدراسية
 كؿ مرحمةعدد طالب  المرحمة الدراسية

 ِٔ الرابع العممي
 ّٖ الخامس العممي االحیائي
 ِْ السادس العممي االحیائي

 أداة البحث : -
 . تحديد المنطمقات النظرية لبناء المقياس -أ  

 حدد الباحث منطمقاتو النظریة كاآلتي : 
اعتمد الباحث في بناء المقیاس عمى العادات الست عشرة التي جمعيا  -ُ

 نمكذجو كسمیت بنمكذج ككستا لعادات العقؿ .ككستا في 
اعتماد النظریة الكبلسیكیة في القیاس ألنيا تعتمد عمى فرضیة أساسیة  -ِ

في بناء االختبارات كالمقاییس النفسیة كالتربكیة كتحمیؿ فقراتيا , مفادىا أف 
تكزیع درجات األفراد في السمة أك الخاصیة التي یقیسيا االختبار یتخذ شكؿ 
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كزیع أالعتدالي الذم یتأثر بطبیعة خصائص عینة األفراد كخصائص عینة الت
 (.Brown,1986,p.118فقرات االختبار )

 تحديد مككنات المقياس  -ب
بعد االطبلع عمى األدبیات كجد الباحث أف كؿ مف ككستا ك كالیؾ قد حددا  

 عادات العقؿ بست عشرة عادة عقمیة كىذه العادات ىي  : 
                                                               المثابرة  -ٔ
  التحكـ بالتيكر                                          -ِ
 ؼ            اإلصغاء بتفيـ كتعاط -ّ
 التفكیر بمركنة  -ْ
  التفكیر حكؿ التفكیر )فكؽ المعرفي -ٓ

                                   الكفاح مف أجؿ الدقة  -ٔ  
 التساؤؿ كطرح المشكبلت              -ٕ
  تطبیؽ المعارؼ الماضیة عمى أكضاع جدیدة -ٖ
  التفكیر كالتكاصؿ بكضكح كدقة              -ٗ

 جمع البیانات باستخداـ جمیع الحكاس                         -َُ
       الخمؽ , التصكر , االبتكار      -ُُ
                  االستجابة بدىشة   -ُِ
 اإلقداـ عمى مخاطر مسئكلة                         -ُّ
 إیجاد الدعابة                                                  -ُْ
 التفكیر التبادلي                                  -ُٓ
            االستعداد الدائـ لمتعمـ المستمر  -ُٔ

كلمعرفة مدل صبلحیة المككنات كمدل تغطیتيا لممفيـك كاألىمیة النسبیة      
( مف الخبراء َُفقد عرض الباحث ىذه المككنات مع تعریفيا ، عمى )

( كقد اتفؽ الخبراء بنسبة ِالمتخصصیف في العمكـ التربكیة كالنفسیة )ممحؽ 
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ا بالنسبة لؤلىمیة النسبیة %( عمى ىذه المككنات كمدل مبلئمتيا , أمََُ)
فقد أشار معظـ الخبراء عمى عدـ ضركرة تحدید األىمیة النسبیة لككنيا 
متقاربة في األىمیة مف كجية نظرىـ , ككذلؾ استنادان إلى الدراسات السابقة 

 لذلؾ فقد اعتمد الباحث إعداد متساكیة مف الفقرات لكؿ مككف .
 : صياغة فقرات المقياس  -ج

أف تـ تحدید مككنات المقیاس ككضع تعریفات عامة لكؿ مككف قاـ  بعد       
عداد فقراتيا , مع األخذ بنظر االعتبار األغراض التي  الباحث بصیاغة كا 
یستخدـ المقیاس مف أجميا كخصائص المجتمع الذم سیطبؽ عمیو كطبیعتو 

ر مع كاإلمكانیات كالظركؼ المتاحة كحدكد الكقت , لذا ارتأل الباحث كبالتشاك 
( فقرات أربع فقرات إیجابیة كفقرتیف سمبیة ٔعدد مف المحكمیف  عمى كضع )

لكؿ مككف لضماف ثبات جید لممقیاس , إذ كمما ازداد عدد فقرات المقیاس 
تحكطان الحتماالت ُٗٔ, َُٗٗارتفع ثباتو )اإلماـ كآخركف ك  ( كأیضا ن

 عند تحمیميا إحصائیان  استبعاد بعض الفقرات مف الخبراء عند تحمیميا منطقیان أك
 بدائؿ اإلجابة : -د

المتدرج في إعداد البدائؿ لممقیاس  Likertاعتمد الباحث طریقة لیكرت       
كىي مف الطرؽ المفضمة كالشائعة في إعداد البدائؿ ، ككذلؾ ألنيا تكفر 
فرصة أكبر لممفحكص لمتعبیر عف درجة كشدة مشاعره كذلؾ العتمادىا عمى 
خمسة بدائؿ لئلجابة كما أنيا تتسـ بسيكلة البناء كالتصمیـ كأف الثبات بيذه 

كل جید كذلؾ لممدل الكبیر مف االستجابات المسمكح بيا الطریقة یككف ذا مست
 لممستجیب.

كمف خبلؿ عرض الباحث المككنات عمى الخبراء كالمحكمیف  )ممحؽ       
( كىذه ٓ%( عمى أف یككف عدد البدائؿ )ََُ( فقد تـ االتفاؽ كبنسبة )ِ

أبدان( كتككف  البدائؿ المفضمة لطمبة الجامعة )دائمان ، غالبان ، أحیانان، نادران ،
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( عمى التكالي لمفقرات اإلیجابیة ُ-ِ-ّ-ْ-ٓدرجات تصحیحيا تنازلیان )
 ( لمفقرات السمبیة . ٓ-ْ-ّ-ِ-ُكالدرجات )

 صالحية فقرات المقياس : -ىػ 
بعد أف تـ كضع فقرات مقیاس عادات العقؿ بالصیغة األكلیة كتحدید         

لمكضكعة لكؿ بدیؿ قاـ الباحث بدائؿ اإلجابة كطریقة تصحیحيا , كالدرجة ا
بتكزیع الفقرات عمى الست عشر مككف مع تعریؼ لكؿ مككف ثـ عرض ىذه 

( خبیران كمحكمان مف المتخصصیف بالعمكـ التربكیة كالنفسیة َُالفقرات عمى )
( كقد طمب الباحث مف الخبراء فحص الفقرات منطقیان كتقدیر ِ)ممحؽ 

ما تبدك ظاىریان مف حیث مبلئمتيا صبلحیتيا في قیاس ما أعدت لقیاسو ك
كمدل مناسبتيا لمستكل طمبة المرحمة اإلعدادیة  كىؿ صیاغتيا جیدة أـ 

%( فأكثر مف االتفاؽ بیف المحكمیف َٖتحتاج إلى تعدیؿ كتـ اعتماد نسبة )
لئلبقاء عمى الفقرة أك حذفيا أك تعدیميا ، كفي ضكء آراء الخبراء كمبلحظاتيـ 

صیاغة بعض الفقرات ، كبذلؾ اصبح المقیاس جاىزان قاـ الباحث بتعدیؿ 
 (ُفقرة مكزعة عمى ست عشرة عادة عقمیة ، ممحؽ ) َٖلمتطبیؽ بكاقع 

 صدؽ أداة البحث:
( طالب في أعدادیة الشيید الدكتكر صالح العكیمي ََُطبؽ عمى )     

ت لمبنیف التابعة لمدیریة تربیة بغداد الرصافة الثالثة كبعد جمع االستمارا
كتفریغيا بأعطاء الدرجات كما حدد سابقان لغرض استخراج الثبات ، أذ تـ 
استخدـ معادلة ) الفا كرنباخ( لبلتساؽ الداخمي لممقیاس لحساب ثباتو كقد بمغ 

( ، كتعد ىذه القیمة مناسبة جدان ُٖ,َمعامؿ ثبات إلفا لممقیاس الحالي )
 ؽ عمى عینة البحث  .لثبات المقیاس ، كبذلؾ أصبح المقیاس جاىز لمتطبی

 تطبيؽ التجربة :
طبؽ المقیاس عمى عینة البحث كىـ طبلب الصفكؼ الرابعة كالخامسة    

كالسادسة مف المرحمة اإلعدادیة الفرع العممي في اعدادیة ) سيؿ بف سعد 
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طالبان  بعد انتياء امتحانات نيایة  ٕٗٔالساعدم لمبنیف ( ، كالبالغ عددىـ 
/  َُِٓلسنة بالنسبة لمسادس العممي لمعاـ الدراسي الككرس األكؿ كنصؼ ا

بعد تكضیح ـ      ٕٙٔٓ/  ٕ/ ٕٔيـك االحد المكافؽ كذلؾ   َُِٔ
تعمیمات اإلجابة كاببلغيـ بأف لیس ىنالؾ إجابة صحیحة محددة لككنكـ 
تتباینكف في آرائكـ كاتجاىاتكـ كاف تتكخك الدقة النيا تعكس شخصیة كؿ منكـ 

 مكر كتـ االستعانة بمدرس اإلعدادیة في التطبیؽ .ككجيات نظركـ لؤل
 نتائج البحث :

لغرض التحقؽ مف فرضیات البحث تـ استخراج الكسط الحسابي كالنسبة 
 المئكیة إلجابات الطبلب كفؽ فرضیات البحث ككما یأتي :

"  الیكجد فرؽ ذك داللة إحصائیة عند مستكل  فيما يخص الفرضية األكلى
( بیف المعدؿ القیمة المبلحظة ك معدؿ القیمة المتكقعة الجابات َٓ.َالداللة )

 الطبلب عمى مقیاس العادات العقمیة ".
تـ استخراج المتكسط الحسابي كالنسبة المئكیة الستجابات الطبلب لممقیاس في 

لسادس االعدادم ( كترتیبيا تنازلیا لعرفة المراحؿ الثبلث ) الرابع كالخامس كا
أم العادات العقمیة أكثر شیكعان عند الطبلب المرحمة اإلعدادیة ككذلؾ مقارنتيا 
مع القیمة المتكقعة لكؿ عادة عقمیة كالجدكؿ اآلتي یبیف تكزیع استجابات 

 الطبلب عمى المقیاس .
 (ٕجدكؿ ) 

الستجابات المتكسط الحسابي الترتيب التنازلي لمعادات العقمية ك مجمكع ا
 ليا كنسبتيا مف القيمة العظمى لمعادة

 انًتىصط انحضببٍ يجًىع االصتجبببث  انؼبداث انؼمهُت 

 22.3 3255 حٿڄؼخرَس 

 12.2 2632 حالٓظـخرش رَىزش ًىى٘ش 

ط٤زْٶ حٿڄ٬خٍٱ حٿڄخْٟش ٫ڀَ أًٟخ٩ 
 ؿيّيس 

2533 11.5 

 10.2 2452 حٿظٔخإٽ ٣ًَف حألٓجڀش 
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 10.1 2322 حٿظٴټَْ رٌٌٟف ًىٷش 

 16.5 2261 حالٓظ٬يحى حٿيحثڂ ٿڀظ٬ڀڂ 

 16.2 2212 حالٷيحځ ٫ڀَ ڃوخ٣َ ڃٔئًٿش 

 15.12 2255 حٿظلټڂ رخٿظيٌٍ 

 15.2 2130 اّـخى حٿي٫خرش

 15.6 2232 حٿظٴټَْ رڄًَنش 

 15.2 2212 ؿڄ٪ حٿزْخنخص رخٓظويحځ حٿلٌحّ

 15.1 2211 حٿټٴخف ڃن حؿپ حٿيٷش 

 14.21 2262 حٿظٴټَْ رڄًَنش

 14.6 2222 حالٰٛخء رظٴيڂ 

 13.5 1152 حٿظٴټَْ حٿظزخىٿِ 

 12 1644 حالرظټخٍ ًحٿظـيى 

 
( درجة كذلؾ بجمع ِٓحیث تـ اعتماد الدرجة الكاممة لمعادة العقمیة الكاحدة ب )

قیـ الفقرات الخمسة المخصصة لكؿ عادة ، كباستخداـ متكسط القیمة المتكقعة 
 ( باستخداـ المعادلة االتیة :َٔلمعادة العقمیة كبمغت )

عدد فقرات استبیاف العادات  \متكسط المقیاس= متكسط میزاف التقدیر الخماسي 
 ََْالدرجة القصكل لممقیاس \العقمیة 

كمقارنتيا مع ما مكجكد في الجداكؿ مف القیـ المبلحظة لبلستبیاف كىذا یدؿ 
عمى اف اغمب العادات العقمیة مقبكلة كفؽ مقیاس عادات العقؿ المعد مف قبؿ 
الباحث ، كتفسر ىذه النتیجة اف الطبلب ليـ قدرات عقمیة ظاىرة في 

كد ذلؾ الى سمككیاتيـ الیكمیة التي یستخدمكنيا بشكؿ شبة یكمي كقد یع
استخداـ أنماط عقمیة مختمفة في مكاجية المكاقؼ الدراسیة بشكؿ خاص 
كالیكمیة بشكؿ عاـ كاف ىنالؾ بعض العادات كانت دكف المتكسط المقبكؿ في 

 –التفكیر التبادلي  –االصغاء بتفيـ –استخداميا كىي ) التفكیر بمركنة 
الى طبیعة الخبرة التي االبتكار كالتجدد ( كفسر الباحث ذلؾ باف قد یرجع 

 یمتمككنيا في ىذا المجاؿ اك الميارات.                                                                           
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التي تنص عمى " الیكجد فرؽ ذك داللة إحصائیة كلالجابة عف الفرضية الثانية 
الرابع كالخامس  یعزل الى متغیر المرحمة الدراسیة في المراحؿ الثبلث )

كالسادس( االعدادم ، تـ حساب المتكسطات الحسابیة كاالنحرافات المعیاریة 
بتطبیؽ معادلة تحمیؿ التبایف األحادم لمتعرؼ عمى كجكد الفركؽ اإلحصائیة 

 بیف المراحؿ الدراسیة الثبلثة .                  
 (ٖجدكؿ ) 

سطات الحسابية لمجمكعات نتائج تحميؿ التبايف األحادم لمفرؽ بيف المتك 
البحث الثالث كالقيمة الفائية كالداللة اإلحصائية إلجابات الطالب عمى فقرات 

 مقياس العادات العقمية
يضتىي 

 انذالنت
دسجت 
 انحشَت

 يظذس انتببٍَ  يجًىع انًشبؼبث انًتىصط انًشبؼبث  fانمًُت انفبئُت 

انًحضى انجذونُت
 بت

 
 

 ٯَْ ىحٿش 

2 3.255 1.012 
 
 

 رْن حٿڄـڄ٫ٌخص        14553.22 0206.64

 ىحهپ حٿڄـڄ٫ٌخص 503022.42 4242.633 142

 حٿڄـڄ٩ٌ  511253.010    142

( عدـ كجكد فركؽ معنكیة بیف المراحؿ الدراسیة ّیتضح مف الجدكؿ )    
الثبلث في إجابات الطبلب عمى فقرات مقیاس العادات العقمیة ، كىذا یدؿ 
عمى استخداـ السمككیات العقمیة في استجاباتيـ لمكاقؼ التعمـ كالتعمیـ ككذلؾ 

 طریقة اجابتيـ عمى االختبارات المتنكعة.
: التي تنص عمى " الیكجد فرؽ ذك داللة الفرضية الثالثة  كلالجابة عمى

( بیف معدؿ إجابات الطبلب عمى مقیاس َٓ.َإحصائیة عند مستكل الداللة )
 العادات العقمیة كدرجات التحصیؿ في مادة عمـ االحیاء لكؿ مرحمة دراسیة " 
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قة بیف تـ استخراج معامؿ ارتباط بیرسكف لكؿ مرحمة دراسیة ) إیجاد العبل    
إجابات الطبلب عمى مقیاس العادات العقمیة كالتحصیؿ لمادة عمـ االحیاء ( 

لممرحمة  (ٛٚ.ٓ) ( لممرحمة الرابعة ، كٜٙ.ٓ) حیث كانت النتائج كالتالي : 
لممرحمة السادسة ، كألجؿ استخداـ الداللة اإلحصائیة  (ٕٛ.ٓ) الخامسة  ك 

ادلة التائیة الستخراج القیـ التائیة تـ اعتماد قیـ معامؿ ارتباط بیرسكف في المع
 المحسكبة ككما في الجدكؿ اآلتي : 

 (ٗجدكؿ ) 
قيمة معامؿ ارتباط بيرسكف كالقيمة التائية المحسكبة كالجدكلية لمداللة عمى 
كجكد فركؽ معنكية بيف مقياس العادات العقمية كدرجات االختبار التحصيمي 

 في مادة عمـ االحياء
يضتىي 

 انذالنت ػُذ
4749 

انمًُت انتبئُت 
 انجذونُت

 انمًُت انتبئُت 

 انًحضىبت
لًُت يؼبيم 

استببط 
 بُشصىٌ

انؼاللت بٍُ 
انتحظُم 
وانؼبداث 

انؼمهُت نكم 
يشحهت 
 دساصُت

  ىحٿش
2.21 

 حٿَحر٬ش 2.62 4.02

 حٿوخڃٔش 2.01 5.21 ىحٿش

 حٿٔخىٓش 2.12 4.00 ىحٿش

المحسكبة أكبر مف الجدكلیة كىذا یتضح مف الجدكؿ أعبله اف القیمة التائیة 
 یعني رفض الفرضیة الصفریة ، أم انوي :

تكجد عبلقة بیف التحصیؿ كالعادات العقمیة كىذا یفسر باف الطبلب في       
المراحؿ الثبلث یستخدمكف عادات كسمككیات ذكیة كمتنكعة في معالجة 

كىذا یثبت  المعمكمات المتضمة في االختبار التحصیمي لمادة عمـ االحیاء
بعدـ لجكء الطبلب الى اإلجابات العشكائیة التي قد یتخبط بيا الطالب في 

 اإلجابة عف أسئمة االختبار التحصیمي لمادة عمـ االحیاء.      
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كنستنتج مف ذلؾ اف البحث الحالي أظيرت نتائجًو اف الطبلب استخدمكا   
ختمفة بیف مرحمة عادات عقمیة جیدة كبنسب مختمفة كاف العادات العقمیة م

دراسیة كأخرل في المراحؿ الثبلث ، فضبلن عف اف ىنالؾ عبلقة طردیة بیف 
استخداـ السمككیات الذكیة ) العادات العقمیة ( في اإلجابة عف االختبار 
التحصیمي في عمـ االحیاء كمف خبلؿ نتائج البحث الحالي یكصي الباحث 

تنمي العادات العقمیة الف مدرسي مادة عمـ االحیاء باستخداـ اختبارات 
االختبار الجید یسيـ في استخداـ الطبلب لعاداتيـ العقمیة بصكرة جیدة 
ككذلؾ تنشیط السمككیات الذكیة في الصؼ  كیقترح الباحث اجراء دراسات 
مماثمة لتخصصات أخرل غیر عمـ االحیاء كلمراحؿ دراسیة أخرل ليذا 

 المقیاس      ) العادات العقمیة(. 
 در العربية  : المصا
عمـ النفس التربكم ( :  ََِٕأبك ریاش ، حسیف كعبد الحؽ زىریة ) -ُ

، دار المیسرة لمنشر كالتكزیع ،  ُ،ط لمطالب الجامعي كالمعمـ الممارس
 عماف األردف .

، بغداد ، جامعة  القياس كالتقكيـ(: َُٗٗاإلماـ ،مصطفى كآخركف ) -ِ
 بغداد.

( : فاعمیة برنامج تدریبي مستند إلى عادات  ََِٔثابت ، فدكه ناصر ) -ّ
العقؿ في تنمیة  حب االستطبلع المعرفي كالذكاء االجتماعي لدل أطفاؿ 

جامعة عماف العربیة لمدراسات  ) أطركحة دكتكراه غير منشكرة (الركضة 
 العمیا ،كمیة الدراسات التربكیة    العمیا األردف

 العادات العقمية كتنميتيا لدل التالميذ( "ََِِىیـ احمد )الحارثي ، إبرا -ْ
 " دار الكتاب التربكم ، الریاض.

( : عادات العقؿ كالفاعمیة الذاتیة  ََِٖحجات ، عبد  إبراىیـ محمد ) -ٓ
لدل طمبة الصفیف السابع كالعاشر في األردف كارتباطيما ببعض المتغیرات 
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( كمیة الدراسات التربكیة  منشكرةأطركحة دكتكراه غير الدیمغرافیة ) 
 كالنفسیة العمیا ، جامعة عماف العربیة لمدراسات العمیا .

(: " فاعمیة خرائط َُِّالعتیبي، كضحى بنت حباب بف عبدا )  -ٔ
التفكیر في تنمیة عادات العقؿ كمفيكـ الذات لدل طالبات قسـ االحیاء 

في تطكیر العمـك حثي ) بحث منشكر (، مركز التميز الببكمیة التربیة " 
 كالریاضیات جامعة الممؾ سعكد ، المممكة العربیة السعكدیة .

( :" فاعمیة أنمكذج أبعاد التعمـ ََِٕفتح ا، منذكر عبد السبلـ )  -ٕ
لمارزانك في تنمیة االستیعاب المفاىیمي في العمكـ كعادات العقؿ لدل 

"، بحث عكدیة تبلمیذ الصؼ السادس االبتدائي بالمممكة العربیة الس
 (.ٕ٘ -ٕٔ(، ص ) ٓٛٔمنشكر ، مجمة المعرفة ، العدد ) 

، عماف ، مركز دیبكنك  عادة عقؿ ٖٓ( :  ََِٕقطامي ، یكسؼ )  -ٖ
 لتعمیـ التفكیر .

 –عادات العقؿ كالتفكير (: "ََِٓقطامي، یكسؼ كأمیمة محمد عمكر )  -ٗ
 ، دار الفكر، ناشركف كمكزعكف، عٌماف.  ُ"، طالنظرية كالتطبيؽ

( " أثر برنامج تدریبي قائـ ََِٓعمكر، أمیمة محمد عبد الغني) -َُ
عمى عادات العقؿ في مكاقؼ حیاتیة في تنمیة ميارات التفكیر اإلبداعي 

، كمیة أطركحة دكتكراه غير منشكرة"  لدل طمبة المرحمة األساسیة " 
 جامعة عماف العربیة لمدراسات العمیا . -الدراسات التربكیة العمیا 

(" فاعمیة برنامج تدریبي مستند الى ََِٕالكركي ، كجداف خمیؿ )  -ُُ
أطركحة عادات العقؿ في تنمیة التفكیر الناقد لدل طمبة الجامعة "، 

 ، جامعة عماف العربیة لمدراسات العمیا ، عماف  . دكتكراه
تكشاؼ كتقصي عادات اس( : ََِّككستا ، آرثر ككالیؾ ، بینا أ )  -ُِ

، دار الكتاب التربكم لمنشر كالتكزیع ، الدماـ ، المممكة العربیة  العقؿ
  ُالسعكدیة ، ترجمة مدارس الظيراف األىمیة ، السعكدیة ، ط
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شغاؿ عادات (: ََِّب )  ---------------- -ُّ تفعيؿ كا 
ة ، ، دار الكتاب التربكم لمنشر كالتكزیع ، مكتبة الممؾ فيد الكطنی العقؿ

، المممكة العربیة السعكدیة  ،ترجمة مدارس الظيراف  ُالدماـ ، ط
 السعكدیة .

،  العادات السبع لمناس األكثر فاعمية( : ََِٗككفي ، ستیفف آر ) -ُْ
 ، مكتبة جریر ، الریاض  ِط
دلیؿ المعمـ،  –(: أبعاد التعمـ ُٗٗٗمارزانك، ركبرت. ج كآخركف ) -ُٓ

ء األعسر كنادیة شریؼ، دار قباء ترجمة: جابر عبد الحمید جابر كصفا
 لمطباعة كالنشر كالتكزیع، القاىرة.

، دار  ِ، ط أبعاد التفكير( :  ََِْ)  ---------------- -ُٔ
الفرقاف ، عماف ، األردف  ، ترجمة یعقكب حسیف نشكاف كمحمد صالح 

 خطاب.
االكتشاؼ المبكر لقدرات ( : ََِٓمحمد، عبد اليادم حسیف )  -ُٕ

 ، دار الفكر ، عماف  . ُ، ط ة بمرحمة الطفكلة المبكرةالذكاءات المتعدد
عادات العقؿ الشائعة لدل طمبة ( : ََِٔنكفؿ ، محمد بكر ) -ُٖ

،  المرحمة األساسية العميا في مدارس ككالة الغكث الدكلية في األردف
الیكنسكك العدد األكؿ كالثاني ، كانكف  –مجمة المعمـ الطالب ، االكنركا 

 األكؿ 
تطبيقات عممية في تنمية التفكير ( : ََِٖ)  ----------- -ُٗ

، عماف،  ُ، دار المسیرة لمنشر كالتكزیع ، ط باستخداـ عادات العقؿ
 االردف 

دمج ميارات ( : َُُِكسعیفاف ، محمد قاسـ )  ----------- -َِ
 ، دار المسیرة ، عماف ، األردف . ُ، ط التفكير في المحتكل الدراسي

 األجنبية :المصادر 
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 ( ٔممحؽ ) 
 مقياس العادات العقمية بصكرتو النيائية 

 -----------------------عزيزم الطالب 
 تحیة طیبة :
إمامؾ مجمكعة مف الفقرات التي تمثؿ مكاقؼ معینة تدؿ عمى نمط          

( تحت احد √مف السمكؾ یرجك الباحث اإلجابة عمى الفقرات بكضع عبلمة ) 
البدائؿ الذم ینطبؽ عمیؾ مف البدائؿ الخمسة)دائما ،غالبا ،أحیانا ،نادرا ،أبدا 

كرقة اإلجابة كما في المثاؿ األتي یرجى اإلجابة عمى جمیع  المكجكدة في
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الفقرات بصدؽ كأمانة كعدـ ترؾ إم فقرة بدكف إجابة عمما إف ىذا البحث 
 یستخدـ إلغراض البحث العممي فقط  .

 ت الفقرات دائما غالبا أحیانا نادرا أبدا
أصغي جیدا لما   √   

یطرحو اآلخریف 
 مف أفكار 

ُ 

 تعاكنكـ احبتيشاكران لكـ 
  الباحث

غبن دائًب انفمشاث ث
 بب

أحُب
 َب

 أبذا َبدسا

اًح ٻڀٴض ر٬ڄپ أٳ٠پ اڅ أٻڄڀو  5
 ٫ڀَ أطڂ ًؿو .

     

      أٳټَ ٷزپ حٿظليع أً حٿ٬ڄپ . 6

أٷزپ ًؿيخص ن٨َ حٓهَّن  7
 ًًَٗكخ طيڂ ٳِ أڃَ ڃخ

     

أٳټَ رٌٜص ٫خٍٽ ٫نيڃخ أًحؿو  8
 ڃ٘ټڀش ڃخ

     

حألْٗخء حٿظِ أط٬خڃپ ڃ٬يخ أٳلٚ  9
 ر٘ټپ ڃظټٍَ.

     

      أٓظويځ أڃؼڀو ڃن حٿوزَس حٿٔخرٸش . :

      أطـنذ حٿلٌ٘ اػنخء حٿليّغ . .

أٓظويځ أٻؼَ ڃن كخٓش ٫ني حٿظ٬ڀڂ  0
. 

     

أطٌٍٜ كڀٌٽ حٿڄ٘ټالص ٷزپ  .
 ط٤زْٸيخ .

     

      أًحؿو حٿظليّخص رًَف ڃَكو . 54

ٓنظِ ٳِ حٿلْخس  حٿڄَف ً حٿظٴخإٽ 55
. 
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أٍحٷذ ط٤ٌٍ ًحطِ ًأ٫يٽ ڃن  56
 ڃٔخٍىخ .

     

أٓظڄَ ٳِ طٌٿْي حألٳټخٍ ػڂ طلٸْٶ  57
 حٿ٬ڄپ .

     

أطـنذ حيكټخځ حٿٴٌٍّش ًحٿٸٴِ اٿَ  58
 حٿنظخثؾ .

     

أؿي ٬ٌٛرش ٳِ ڃ٬َٳش ًٳيڂ  59
 ڃ٘خ٫َ حٓهَّن .

     

أ٫ْي طٴټَُْ ٳِ ڃ٩ٌٌٟ ڃخ اًح  :5
 كٜڀض ٫ڀَ ڃ٬ڀٌڃخص ؿيّيس . 

     

أٓظڄَ ٳِ طٸٌّڂ طٴټَُْ ًط٬ڀڄِ  .5
. 

     

      أٷ٪ ٳِ حأله٤خء ٻؼَْح . 50

أٷْڂ ؿٌٍٔح رْن حٿظ٬ڀڂ حٿـيّي  .5
 ًحٿظ٬ڀڂ حٿٔخرٶ .

     

أرلغ ٫ن حألْٗخء حٿَّٰزش  64
 ًحٿٴَّيس .

     

أڃظڀٺ حٿٸيٍس ٫ڀَ طليُ حٿڄ٘ټڀش  65
 حٿظِ طظليٍ ًىنِ 

     

أطـنذ حٿيهٌٽ ٳِ ڃنخٳٔخص ڃ٪  66
 حألهَّْن .

     

أٍٍ حٿـخنذ حٿٔڀزِ ٳِ ٻپ ِٗء  67
. 

     

أٍٍ اڅ طٴټَُْ ڃوظڀٲ ٫ن  68
 طٴټَْ حٓهَّن ًال ّظٔٶ ڃ٬و .

     

أڃظڀٺ آظَحطْـْخص ٫يس ٳِ  69
 ڃ٬خٿـش حٿ٬ٌٜرخص .

     

أؿي ٬ٌٛرش ٳِ طن٨ْڂ أٳټخٍُ  :6
 ٫نيڃخ طٌحؿينِ ڃ٘ټڀش ڃخ .

     

      ٷخىٍ ٫ڀَ ٳيڂ أٳټخٍ حٓهَّن . .6

أؿي ٬ٌٛرش ٳِ طٸٌّڂ ٫ڄڀْخص  60
 طٴټَُْ . 
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      أ٬َٓ اٿَ حٿټڄخٽ ر٘ټپ ڃٔظڄَ . .6

حرلغ ٫ن حٿڄ٠٬الص  حٿٌىنْش  74
 ألٷٌځ رلڀيخ 

     

حٿوزَحص أؿيپ ٻْٴْش حالٓظٴخىس ڃن  75
 حٿٔخرٸش .

     

أٓظويځ ٫زخٍحص ٿٌّٰش ٓڀٔش  76
 ىٷْٸش ًًحٟلش .

     

أؿي ٬ٌٛرش ٳِ ط٧ٌْٲ أٻؼَ ڃن  77
 كخٓش ٳِ ٫ڄڀْش حٿظ٬ڀڂ .

     

ٿيُ ٷيٍس ٻزَْس ٫ڀَ حٓظنزخ١ ٫يى  78
ڃن حٿلڀٌٽ ٿڄخ ٬َّٝ ٫ڀِ ڃن 

 حٿڄ٘ټالص .

     

      ٿيُ حٓظ٬يحى ٿڀڄوخ٣َس . 79

أؿْي حٓظل٠خٍ ڃٌحٷٲ ى٫خرْش  :7
كظَ ٳِ اػنخء حٿ٬ڄپ حٿ٘خٵ 

 ًحٿڄظ٬ذ 

     

ن٘خ١ ًطٴټَْ حٿـڄخ٫ش ِٗء  .7
 حٓظ٤ْ٪ ٳيڄش ًحالنٔـخځ ڃ٬و 

     

أڅ كزِ ٿالٓظ٤ال٩ ِّّي ڃن  70
 هزَطِ ٷِ حٿلْخس .

     

ڃن حٿ٬ٜذ ٫ڀِ طلٸْٶ أىيحٳِ  .7
 ًنٌحّخُ .

     

      أٟ٪ ه٤ش ٿ٬ڄڀِ ٷزپ اڅ أريأ رو . 84

حٳيڂ حٿيالالص حألىحثْش ًحٿظ٬زَّْش  85
ًحٿڄ٘خ٫َ حٿظِ ّٜيٍىخ حٓهَّن 

. 

     

ڃن حٿ٬ٜذ ٫ڀِ حٿٸْخځ ر٬يس  86
 أن٤٘و ٳِ اڅ ًحكي .

     

حكَٙ ٫ڀَ طٌحٳَ هٜخثٚ  87
حٿيٷش ًحيهالٙ ٳِ حٿ٬ڄپ ٫ڀَ 

 حٿڄيڄش .
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أؿي ٬ٌٛرش ٳِ  ْٛخٯش حألٓجڀش  88
 ًًٟ٪ حٿلڀٌٽ ٿيخ 

     

حڃظڀٺ حٿٸيٍس ٫ڀَ طـيّي حٿڄ٬نَ  89
ڃن طـَرش ڃخْٟش ًط٤زْٸو ٫ڀَ 

 طـَرش ؿيّيس .

     

ح٫زَ ٫ڄخ أٳټَ ٳْو رټڀڄخص  :8
ڃٜلٌرش رخنٴ٬خالص ر٤ْٔش 

 ًڃٴيٌڃش .

     

حٯظنڂ حٿٴَٛش ٿڀظٴټَْ ر٤َٵ  .8
 ڃوظڀٴش .

     

حٿظٴټَْ ٳِ أْٗخء ڃوظڀٴش َّىٸنِ  80
. 

     

٫ڀَ حٿ٬ڄپ  ٿيُ ؿَأس نلٌ حيٷيحځ .8
. 

     

أطال٫ذ رخألٳټخٍ ًحٿٌٍٜ ٿظٜزق  94
 ٳټخىْو .

     

أ٣ٌٍ أٳټخٍُ ڃن هالٽ ڃخ  95
 ٤َّكو حٓهًَڅ.

     

حكَٙ ٫ڀَ اػَحء هزَحطِ  96
 حٿظ٬ڀْڄْش .

     

      أؿي ٣َٵ ريّڀش ٿ٬ڄپ حألْٗخء . 97

أٓظٌٟق ٫ن حألٓجڀش ٷزپ اڅ  98
 أؿْذ ٫نيخ .

     

٤َّكو حٓهًَڅ  أِٰٛ ؿْيح ٿڄخ 99
 ڃن أٳټخٍ .

     

      أرلغ ٳِ حألٳټخٍ حٿـيّيس . :9

أه٢٤ ًأٍحٷذ أٳټخٍُ رٌٍٜس  .9
 ڃٔظڄَس .

     

أٓظٸِٜ أطلٍَ حٿ٬ڄڀْخص  90
 حٿڄ٬َٳْش .

     

حٿوزَحص حٿٔخرٸش ڃٜيٍ ّي٫ڂ  .9
 أٳټخٍُ .
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أطليع رٌٌٟف ىًڅ اُ ط٬ڄْڄخص  4:
. 

     

طلڀْپ حألْٗخء أ٫خنِ ڃن ٬ٌٛرش  5:
 ًڃ٬َٳش حٿ٬الٷخص حٿظِ طَر٤يخ .

     

أن٨َ اٿَ حألڃٌٍ ڃن ًُحّخ ڃليىس  6:
. 

     

ٿيُ حٿٸيٍس ٫ڀَ حٿظ٬ڀڂ ڃيٍ حٿلْخس  7:
. 

     

أٳټَ ٳِ حٿنـخف حٿڄَطز٢ رخٿـيي  8:
 ًال أهخٱ ڃن حٿٴ٘پ . 

     

أ٧يَ حٿـٌحنذ حالّـخرْش ٿألْٗخء  9:
. 

     

حٓهَّن ٫نيڃخ  أطٌحٳٶ ڃ٪ أٳټخٍ ::
 نٴټَ ٌّٓش .

     

أٍٯذ رـڄ٪ حٿڄ٬ڀٌڃخص رٌٍٜس  .:
 ڃٔظڄَس .

     

أٍٳٞ ًؿيخص ن٨َ ًًَٗكخص  0:
 حٓهَّن . 

     

أرلغ ٳِ ڃوظڀٲ حٿزيحثپ ٷزپ  .:
 حطوخً ٷَحٍحطِ .

     

ڃن حٿ٬ٜذ ٫ڀِ ًٛٲ ٫ڄڀْخص  4.
 طٴټَُْ ًحٿظليع ٫نيخ .

     

أٳ٠پ حٿ٬ٴٌّش ًحٿظڀٸخثْش ٳِ  5.
 ا٫ڄخٿِ

     

أ٣َف أٓجڀش ڃظ٬يىس حٿڄٔظٌٍ  6.
 حٿڄ٬َٳِ ًحٿٌىنِ .

     

أڅ حٿلْخس ٳِ طَْٰ ڃٔظڄَ ٳڄخ  7.
ّليع ٳِ حٿڄخِٟ ال ّٴْينِ ٳِ 

 حٿڄٔظٸزپ .

     

      أٍطز٢ ڃ٪ حٿزْجش رٸنٌحص ڃظ٬يىس . 8.

أكذ حٓظټ٘خٱ حٿٰڄٌٝ حٿٌُ  9.
 ّل٢ْ رڄخ ّيًٍ كٌٿِ .
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      ًحٿڄوخ٣َ .أطـنذ حٿڄٰخڃَحص  :.

حٿڄٌحٷٲ حٿي٫خرْش ًحٿيِٿْش ِٗء  0.
 ٯَْ ڃلزٌ ٿيُ .

     

أ٬َٗ ر٬يځ حالنظڄخء ٿڀڄـڄ٫ٌش  ..
 حٿظِ ح٫ڄپ ڃ٬يخ. 

     

      حٻظٴِ رڄخ ٿيُ ڃن ڃ٬ڀٌڃخص .  04

 (  ٕممحؽ )  
 قائمة بأسماء الخبراء كالمحكميف

انهمب  اصى انخبُش ص
 انؼهًٍ

 يكبٌ انؼًم االختظبص

ى. اكٔخڅ ٫ڀٌُْ نخَٛ  1
 حٿيٿْڄِ

ؿخڃ٬ش رٰيحى / ٻڀْش حٿظَرْش  ٷْخّ ًطٸٌّڂ أٓظخً 
 ٿڀ٬ڀٌځ حٿَٜٳش / حرن حٿيْؼڂ

٫ڀڂ حٿنٴْ  أٓظخً  ى. آڄخ٫ْپ ارَحىْڂ ٫ڀِ  2
 حٿظَرٌُ 

ؿخڃ٬ش رٰيحى / ٻڀْش حٿظَرْش 
 ٿڀ٬ڀٌځ حٿَٜٳش / حرن حٿيْؼڂ

 ؿخڃ٬ش رٰيحى / ٻڀْش حٓىحد حٿ٬خځ٫ڀڂ حٿنٴْ  أٓظخً ى. ٻخڃپ ٫ڀٌحڅ حٿِرْيُ  3

ى. ٳخ٣ڄش ٫زي حألڃَْ ٫زي  4
 حٿَٟخ 

٣َحثٶ طيٍّْ  أٓظخً 
 ٫ڀٌځ حٿلْخس

ؿخڃ٬ش رٰيحى / ٻڀْش حٿظَرْش 
 ٿڀ٬ڀٌځ حٿَٜٳش / حرن حٿيْؼڂ

٣َحثٶ طيٍّْ  أٓظخً  ى. نخىّش كْٔن ٌّنْ  5
 ٫ڀٌځ حٿلْخس

ؿخڃ٬ش رٰيحى / ٻڀْش حٿظَرْش 
 حٿيْؼڂٿڀ٬ڀٌځ حٿَٜٳش / حرن 

حٓظخً  ى. ٿْغ ڃلڄي ٫ْخٕ حٿ٬خنِ   6
 ڃٔخ٫ي

٫ڀڂ حٿنٴْ 
 حٿظَرٌُ

ؿخڃ٬ش رٰيحى / ٻڀْش حٿظَرْش 
 ٿڀ٬ڀٌځ حٿَٜٳش / حرن حٿيْؼڂ

ى. ڃنظيَ ڃ٤َ٘ ٫زي  7
 حٿٜخكذ 

أٓظخً 
 ڃٔخ٫ي

٫ڀڂ حٿنٴْ 
 حٿظَرٌُ

ؿخڃ٬ش رٰيحى / ٻڀْش حٿظَرْش 
 ٿڀ٬ڀٌځ حٿَٜٳش / أرن حٿيْؼڂ

ى. ٫ڀِ ٛټَ ؿخرَ  1
 حٿوِح٫ِ

أٓظخً 
 ڃٔخ٫ي

٫ڀڂ حٿنٴْ 
 حٿظَرٌُ

ؿخڃ٬ش حٿٸخىْٓش / ٻڀْش 
 حٿظَرْش

٣َحثٶ طيٍّْ  ڃيٍّ  ى. ٫ڀِ ٯنِ ٫زي حٿڄـْي  2
 ٫ڀٌځ حٿلْخس

ػخنٌّش حٿڄظڄِّْن / رٰيحى / 
 طَرْش حٿَٛخٳش حألًٿَ

٣َحثٶ طيٍّْ  ڃيٍّ  ى. ڃلڄي ٌّنْ ٍْٗي  12
 حٿ٬ڀٌځ 

حٿټڀْش حٿظَرٌّش حٿڄٴظٌكش / 
 رٰيحى ٷٔڂ حٿ٬ڀٌځ 
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Mental habits and their relationship to the collection of 

biology in the middle school students 

  M. Dr.. Qusay Qassim Jaid Al Rikabi 

Directorate of Education Baghdad Rusafa III 

Research Summary  

      The research aims to find the mental habits of middle 

school students on the one hand, and the relationship 

between them and the achievement in biology for each 

stage of study, on the other hand, the researcher used the 

research tool prepared by the researcher for the purposes of 

the current research is a questionnaire of mental habits and 

applied to the sample (142) students distributed differently 

to the three preparatory stages (fourth, fifth and sixth 

scientific), after the treatment of data statistically showed 

the prevalence of some mental habits in the students in the 

preparatory stage as well as the existence of differences of 

significant significance of the existence of good mental 

habits at The results showed that there were no statistically 

significant differences between the three grades in the 

average of students' responses to the standard of mental 

habits. There was also a strong relationship between the 

intelligent behaviors of students in answering the 

achievement test of biology, That the students use good 

mental habits and different rates and mental habits are 

different between the stage of study and the other stages of 

the three (fourth, fifth and sixth preparatory), as well as that 

there is a relationship between the use of the use of 

behaviors Mental habits in the answer to the achievement 

test of biology, and through the results of the current 

research recommends the researcher of biology teachers 

using tests to develop mental habits because the good test 

contributes to the use of students to mental habits as well as 

smart behaviors in the classroom and we propose to 

conduct similar studies for specializations Others such as 
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chemistry, physics, mathematics and other study stages of 

this measure mental habits. 
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 قياس الالمعيارية لدل طالبات معيد الفنكف الجميمة لمبنات
 ـ. د. خكلة فاضؿ مغامس 

 ممخص البحث 
 یيدؼ البحث الحالي الى:

 تعرؼ مستكل البلمعیاریة لدل طالبات معيد الفنكف الجمیمة لمبنات. -ُ
تعرؼ داللة الفركؽ في البلمعیاریة بیف طالبات معيد الفنكف الجمیمة  -ِ

 الصؼ.تبعان لمتغیر 
( ُٕٗٗقامت الباحثة باستخداـ مقیاس البلمعیاریة الميعد مف قبؿ )الربیعي، 

 المطبؽ عمى طمبة جامعة بغداد.
في ضكء ما تكصمت الیو الباحثة مف نتائج في البحث الحالي یمكف استنتاج 

 ما یأتي:
تتصؼ الطالبات بالبلمعیاریة، حیث كاف مستكل البلمعیاریة لدیيف  .ُ

مما یدؿ عمى ارتفاع البلمعیاریة لدل طالبات  أعمى مف المتكسط
 معيد الفنكف.

ارتفاع مستكل البلمعیاریة مع التقدـ في العمر حیث كاف ىناؾ فرقان  .ِ
 بیف )الصؼ األكؿ كالصؼ الثالث( كلصالح الصؼ الثالث.

 الفصؿ األكؿ
 مشكمة البحث:

لعبلقات اف االزمة التي تجابو االنساف ازمة عالیة، ألنيا تنفذ الى بنیة ا
اإلنسانیة كتفسرىا عمى انيا تشكه عبلقة االنساف بالنظاـ الطبیعي، كىذا ما 
یبلحظ في األدلة المتزایدة عف الصراع كاالضطراب في العالـ مما أدت 
بالتربكییف كاالجتماعییف الى أف یرسمكا صكرة قاتمة لمصیر االنساف كىك 

عشریف، كىذا ما یشیر الى یتممس ىدفو ككجتيو في رحمتو في القرف الحادم كال
ظيكر عدة اختبلفات منفصمة لكنيا ذات عبلقات متبادلة تعزز بعضيا بعضان 
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كعمى قمتيا یككف اختبلؿ التكازف البیئي كىذه االختبلالت تشكؿ تيدیدات 
 (ْٔ – ُّ: ُْٖٗحقیقیة لمبقاء اإلنساني كنكعیة الحیاة. )كامیمكم، 

ذا كانت األمـ تتطكر بشكؿ سریع تطك  ران عممیان كاجتماعیان كتربكیان، كاقتصادیان كا 
یككف التغییر ضركریان في محاكلة  –كمنيـ طمبة المعاىد  –كال سیما الشباب 

التكافؽ مع الحاضر كیككف الخكؼ منو عمى التراث شیئان مطمكبان كىذا ما 
یؤدم الى تغیر المحیط القیمي، كالذم نشأ عنو االزمة النفسیة المتصمة بالقیـ، 

لتي تحدث عندما یكاجو الفرد بقیـ تختمؼ عما تنشأ عمیو، ككؿ ذلؾ ناشئ كا
( َٓ – ْٓ: ُْٖٗعف تغییر حاجات االفراد في مثؿ ىذا المحیط. )عیسى، 

كعمیو فأف، الحالة البلمعیاریة لیست بمستبعد اف تككف قد نقشت في نفكس 
ذم ینشأ خبلؿ أبناء ىذا البمد أساسان كاف تككف مرتبطة بالتفكؾ االجتماعي ال

االزمات االجتماعیة، لذا تتحدد مشكمة البحث الحالي الى قیاس البلمعیاریة 
 لدل طالبات معيد الفنكف الجمیمة مف خبلؿ التساؤالت االتیة:

 ما مستكل البلمعیاریة عند طمبة معيد الفنكف الجمیمة؟ -ُ
ىؿ ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائیة في البلمعیاریة بیف طالبات  -ِ

 نكف الجمیمة تبعان لمتغیر المرحمة الدراسیة؟معيد الف
 أىمية البحث:

مف المعمكـ اف االنساف یشعر باألمف النفسي عندما یسمؾ سمككان معینان مقبكالن 
كمشتقان مف قانكف أخبلقي ذلؾ اف نظاـ القیـ كالمبادئ الخمقیة كالركحیة یعد 

سمككو كتفكیره الى ركیزة أساسیة تقكـ عمیيا أسالیب التكیؼ، كبقدر ما یستند 
( ُّٕ: َُٖٗىذا النظاـ بقدر ما یككف أقدر عمى التكیؼ النفسي. )فيمي، 

لقد تحدث العمماء المسممكف عف أىمیة االلتزاـ بالمعایر الخمقیة في الحیاة 
ـ( َُّٕ – َٖٗاإلنسانیة في تنظیـ المجتمع، ففي ذلؾ یقكؿ ابف سینا )

لمعرفة فضائمو ككیفیة اقتنائيا، لتزككا مقكلتو )فاف الممتني بأمر نفسو، المحب 
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: ُٕٕٗبيا نفسو كمعرفة الرذائؿ ككیفیة تكقیتيا لتظير منيا نفسو(. )ناصر، 
ِٖٗ) 

اف الضكابط كالمعاییر بكؿ تفرعاتيا تعد شرطان كمتطمبان ضركریان مف شركط 
بقاء المجتمع ذم الصبغة اإلنسانیة ذلؾ اف المجتمع ما ىك إال نماذج معقدة 

كة مف الممارسات السمككیة التي تنظميا القكاعد كالضكابط الخمقیة كشائ
كالقیمیة التي یعترؼ بيا الجمیع، كجاءت نتیجة صبلحیتيا كفعالیتيا في تمشیة 
أمكر المجتمع كالحفاظ عمى كیانو كتحقیؽ أىدافو القریبة كالبعیدة. )الحسف، 

ُِٗٗ :ُٖ) 
ليا دكر كبیر في تحقیؽ الضبط ىذا كاف القیـ بما تممیو مف ضكابط كمعاییر 

االجتماعي فيي تؤثر في الناس لكي یجعمكا سمككيـ مطابقان لمقكاعد األخبلقیة 
كتمنعيـ الشعكر بالرضا كالحصكؿ عمى تقدیر االخریف كما تعمؿ عمى كبح 
جماح العكاطؼ السمبیة التي قد تدفع الى االنحراؼ كالتمرد عمى نظـ المجتمع 

كر بالذنب كالخجؿ في نفكس الناس عند تجاكزىـ عمى األخبلقیة كتكلد الشع
 (َٕ: ُُٖٗالمعاییر. )النكرم، 

كىذا یعني اف النظاـ االجتماعي یحتاج الى معاییر أخبلقیة كقیمیة تساعده 
عمى ترسیخو كاستقراره كمثؿ ىذه المعاییر تؤكد الضركرة الكظیفیة لممجتمع 

المراحؿ التاریخیة التي یمر  بكصفو مصدران لؤلخبلؽ كالسمكؾ السكم في كافة
 (ُْٖ: َُٗٗبيا المجتمع. )ماج، 

كتعد مرحمة الشباب مرحمة السعي الى تحقیؽ الذات كتحدید األىداؼ كرسـ 
الخطط المكصمة لذلؾ كالشباب یستطیعكف اف یحققكا معظـ أىدافيـ في 
المجتمعات البسیطة أما في المجتمعات المعقدة، فضبلن عف المجتمعات التي 

ر بظركؼ غیر طبیعیة كمنيا العراؽ فاف تحقیؽ األىداؼ كالحاجات غالبان تم
ما یصطدـ بعقبات مادیة اك اجتماعیة مما یؤدم الى انحرافيـ. )حمزة، 

ُْٗٗ :ِّ) 
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ذا كاف حاؿ الشباب عمكمان عمى ىذه الشاكمة فكیؼ بطمبة المعيد األكثر  كا 
اف ذلؾ یرافقو العدید مف كعیان كالذیف یسعكف إلثبات ذكاتيـ كتحقیؽ أىدافيـ 

( Hurlockالعقبات النفسیة كاالجتماعیة كالمادیة ذلؾ كبحسب نظر ىرلكؾ )
یقفكف عمى مفترؽ الطرؽ بیف المراىقة المتأخرة كالرشد المبكر یقفكف كقفة 
حائرة مضطربة ال یعرفكف فیيا مكقفيـ مف الكبار ففي الكقت الذم یعممكف فیو 

عف جماعة المراىقیف یحاكلكف االنتماء الى جاىدیف لبلستقبلؿ بأنفسيـ 
جماعیة الراشدیف كمف دكف اف یتحقؽ ليـ ذلؾ كىذا التغییر یككف مفاجئان إذ 

( كىذا ما تـ ٕٔ: َُٗٗأنو ینقؿ الطمبة الى مرحمة مجيكلة )الكیاؿ كطاىر، 
تبانیو مف اضطراب النظاـ المعیارم في معظـ مجتمعات العالـ المعاصر كفي 

التي تعاني مف ظركؼ غیر طبیعیة عمى كجو الخصكص قد  المجتمعات
یجعؿ مف حالة البلمعیاریة لیست بمستبعدة عند طمبة الجامعة مما ینبغي 

 (ِٕ: ُٕٗٗدراستيا. )الربیعي، 
كتأتي أىمیة دراسة البلمعیاریة مف ككنيا مكضع اىتماـ العدید مف الباحثیف 

أمریكا عمى كجو الخصكص في مناطؽ مختمفة مف دكؿ العامؿ الغربي، كفي 
كفي دكؿ أكركبا عمكمان كما تأتي مف أىمیة عینة الدراسة الحالیة التي یككف 
خریجك ىا أناس تربكییف یعممكف في بناء الجیؿ الجدید كالذم ینبغي اف 
یتصؼ بالصفات التي تتماشى مع تقالید كقیـ المجتمع االصیمة ميما حدثت 

ع النكاحي كیعممكف عمى زرعيا مف تطكرات كتغیرات المجتمع مف جمی
 كتنمیتيا في ذلؾ الجیؿ.

 أىداؼ البحث:
 یيدؼ البحث الحالي الى:

 تعرؼ مستكل البلمعیاریة لدل طالبات معيد الفنكف الجمیمة لمبنات. -ّ
تعرؼ داللة الفركؽ في البلمعیاریة بیف طالبات معيد الفنكف الجمیمة  -ْ

 تبعان لمتغیر الصؼ.
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 حدكد البحث:
الحالي عمى طالبات معيد الفنكف الجمیمة لمبنات في بغداد / یقتصر البحث 

 الدراسة الصباحیة كلمصفیف األكؿ كالثالث كألقساـ المعيد كافة.
 تحديد المصطمحات:

 لقد عرفت الباحثة المصطمحات التي كجدت في عنكاف البحث.
 القیاس: (ُ)

 ( یعرؼBrown مفيكـ القیاس بككنو اإلجراءات التي یتـ بكاسطتيا )
 (Brown, 1976: 8تعبیر عف السمكؾ باألرقاـ حسب قكاعد محددة. )ال

 ( كما تعرؼLeona E بأنو یشمؿ مجمكعة كبیرة مف العممیات كأف )
الشيء الكحید المشترؾ بیف جمیع ىذه العممیات ىك استخداـ األرقاـ 
كتضیؼ لیكنا بأف التعریؼ العاـ الذم یمكف اف نضعو لمقیاس ببساطة أف 

 :Leona E., 1989تحدید ارقاـ حسب قكاعد معینة. )القیاس یعني 
22) 

 ( كیعرفوNorman E. Gronald, 1985 بأنو العممیات التي یسكد فیيا )
الكصؼ العددم لمدرجة التي یحرزىا الفرد صفات خاصة یمتمكيا. 

(Gronald, 1985: 5) 
 البلمعیاریة: (ِ)

 ( عرفياGood, 1973بأنيا حالة عدـ تكامؿ المجتمع المصحكب ) 
 (Good, 1973: 13بتقسیمات كاسعة بیف مجامیع ذلؾ المجتمع. )

 ( عرفياKwaky, 1979 بأنيا الحالة التي تككف فیيا المستكیات )
المعیاریة لمسمكؾ قد ضعفت اك اختفت اك تككف فیيا الكسائؿ المؤسسیة 

 (Kwaky, 1979: 560غیر كافیة لتحقیؽ الرضا. )
 ( عرفياRaimanis, 1983بأنيا إدراؾ )  الفرد لفقداف المعنى كفقداف

 (Raimanis, 1983: 243المعاییر في المجتمع. )
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 ( كما عرفيا كؿ مفHughes & Dodder, 1985 بأنيا حالة المجتمع )
الذم تغیب عنو اك تضعؼ فیو المستكیات المعیاریة المألكفة لبلعتقادات 

 (Hughes & Dodder, 1985: 265اك السمكؾ. )
 الفصؿ الثاني

 النظرم: اإلطار 
لقد تناكلت عدة نظریات تفسیر البلمعیاریة كستتناكؿ الباحثة احدل ىذه 

 النظریات كىي نظریة میرتكف.
 (:ٖٜٛٔنظرية ميرتكف )

بعد احدة كأربعیف سنة مف نشر كتاب دكركيایـ في االنتحار بطبعتو األكلى، 
كث نشر میرتكف كتابو البنیة االجتماعیة كالبلمعیاریة، فضبلن عف نشر بح

مختصرة اشتممت أسس التطكر المستقبمي لنظریة البلمعیاریة. كقد بدأ میرتكف 
 بتكضیح ما عرضو دكركيایـ، مف خبلؿ ثبلث ممیزات:

ىناؾ أىداؼ ثقافیة تتمثؿ في الرغبة كاإلرادة كالطمكح، كالتي یتعمميا مف  -ُ
 خبلؿ الثقافة، كىذه األىداؼ تمثؿ أحد جكانب البنیة االجتماعیة.

اییر تصؼ األىداؼ، كاف االنساف یتبع ىذه األىداؼ بصكرة ىناؾ مع -ِ
 منطقیة كىي تمثؿ أحد جكانب البنیة االجتماعیة.

كجكد تكزیع فعمي لمتسيیبلت كالغرض التي تحقؽ األىداؼ الثقافیة بما  -ّ
یناسب المعاییر، فيي بذلؾ تمثؿ الكسائؿ المؤسساتیة، كقد أعدىا جانبان 

 مف جكانب البنیة االجتماعیة.
كقد رأل میرتكف اف الفصؿ بیف األىداؼ كالكسائؿ المؤسساتیة یحدث نتیجة 
لمتأكید عمى أحدىا دكف االخر. فأما اف یككف التأكید مقصكران عمى األىداؼ 
اك عمى الكسائؿ، كىذا ما یؤدم الى الشعكر باإلحباط كالیأس كالظمـ. ذلؾ اف 

عیة مما یؤدم الى ىذا الفصؿ یتسبب في حدكث تغییر في البنیة االجتما
ظيكر قصكر في تكزیع الفرص، كیحدث ىذا في فترات الكأبة االجتماعیة كفي 
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مثؿ ىذه الحالة فأف الحصكؿ عمى المكافآت ال یككف ضمف تكقع االفراد، 
كعمى ذلؾ فأف الفصؿ بیف األىداؼ ككسائؿ تحقیقيا یقكد الى حالة البلمعیاریة 

ي نفكس االفراد، أما لغیابيا، أك لعدـ كالتي فیيا ال تعمؿ المعاییر عمميا ف
الشعكر بيا اك لكثرتيا مما یتسبب في عدـ قدرة االفراد عمى االختیار مف بینيا 

 (Cohen, 1960: 75 – 76في تحقیؽ السمكؾ المناسب. )
 قياس الالمعيارية:

مقارنة بقیاس السمكؾ المنحرؼ بأنكاعو األخرل، فأف قیاس البلمعیاریة لـ یكف 
مستكل، إذ حاكؿ عدد قمیؿ مف الباحثیف اف یستخدمكا القیاس بيذا ال

( في Landerالمكضكعي ليذا المتغیر، فمف ىذه الدراسات دراسة )الندر 
( كمف خبلؿ ُِْٗ – ُّٗٗبأمریكا في السنكات مف ) Baltimoreبمتمكر 

تحمیؿ البیانات باستخداـ التحمیؿ العاممي كجد اف ىناؾ مجمكعتیف مف 
 –رتبطة مع بعضيا، األكلى متغیر المستكل االقتصادم المتغیرات م

 االجتماعي، كالثانیة تتمثؿ في متغیر البلمعیاریة.
مف قبؿ  Detroitكبعد سنكات الحقة أجریت بحكث متشابية في دیتركیت 

 ، كأكدت نتائج دراستو ما تكصؿ الیو الندر.ُٖٓٗعاـ  Borduaبكردكا 
اریة بكصفيا صفة لمفرد، بینما استخدـ كقد جرت محاكالت أخرل لقیاس البلمعی

دكركيایـ مصطمح البلمعیاریة لیشیر الى صفات المجمكعة كالى البنیة 
االجتماعیة بدالن مف صفات االفراد، كبصكرة مشابية فاف میرتكف أشار بأف 
نظریتو تيتـ بالبنیة االجتماعیة كالثقافیة برغـ ارتباط الفرد بالمجتمع. في حیف 

نظران لمجكانب الفردیة كالنفسیة بدالن مف  Rismanكریزماف  Maclverماكمفیر 
 الجكانب االجتماعیة في دراسة البلمعیاریة.

كأف اغمب المحاكالت التي جرت لقیاس البلمعیاریة بطریقة التقریر الذاتي 
یتضمف خمس فقرات  ُٔٓٗعاـ  Sroleتعتمد عمى مقیاس ابتكره سركؿ 
نیة االجتماعیة كمكانتو في المحیط الذم تمثؿ الفحكل مف إدراؾ الفرد لمب
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یعیش فیو، كقد صاغيا سركؿ عمى شكؿ خمسة أسئمة لمتعرؼ عمى الشخص 
 البلمعیارم، تتضمف شعكره بػػػػ:

 اف قادة المجتمع غیر مبالیف بحاجاتيـ. -ُ
انو یمكف تحقیؽ القمیؿ في المجتمع ألنو ال یمكف التنبؤ بنظامو  -ِ

 األساس.
 التحقیؽ.اف اىداؼ الحیاة صعبة  -ّ
 انو ال یمكف االعتماد عمى دعـ كاحد. -ْ
 – Clinara, 1964: 33اف الحیاة ال معنى ليا كأنيا محبطة. ) -ٓ

36) 
 الدراسات السابقة:

(: البلمعیاریة كالعزلة كاالجتماعیة كالبنیة Bell, 1957دراسة بیػػػؿ ) (ُ)
 الطبقیة

أجریت الدراسة في ساف فرانسیسكك في أمریكا، كىدفت الى الكشؼ عف 
( مف الراشدیف الذككر َُٕالمحددات البنائیة البلمعیاریة، كشممت العینة )

كعدت متغیرات المينة  Sroleكاستخدمت مقیاس البلمعیاریة لسركؿ 
 كالمستكل التعمیمي كمستكل الدخؿ كالعزلة االجتماعیة متغیرات مستقمة في
حیف عدت البلمعیاریة متغیران تابعان كطبؽ المقیاس بأسمكب المقابمة كمف 
نتائج الدراسة اف البلمعیاریة ترتبط بشكؿ سمبي بالمستكل االقتصادم 
ككذلؾ المشاركة االجتماعیة سكاء بالمجمكعات الرسمیة اـ غیر الرسمیة 

 :Bell, 1957في حیف كاف ارتباطيا إیجابیان مع العزلة االجتماعیة. )
254 – 255) 

 (: البلمعیاریة كاالىتماـ بالتعمیـReimanis, 1983دراسة ریمانز ) (ِ)
أجریت ىذه الدراسة في نیكیكرؾ، شممت العینة مجمكعة مف االفراد بمغ 

أنثى( اختیركا عشكائیان مف  َّٖذكران( ك) ُٕٖ( فردان بكاقع )ٕٓٓعددىـ )



  عدد الثامنـــــال  ... جملة علمية حمكمة فصلية  ات تنموية ...ـــاشراق

639 
 

                                                                                                                                       

یاریة بعد اجراء كالیة نیكیكرؾ كاستخدـ مقیاس سركؿ لقیاس البلمع
التعدیبلت عمیو كتكصمت الدراسة أنو ال یكجد فرؽ بیف المتكسط الحسابي 
لممستجیبیف كالمتكسط النظرم، كلـ تظير ىناؾ فركؽ في البلمعیاریة 
بحسب الجنس كتكصمت الدراسة الى اف ىناؾ عبلقة دالة إحصائیان في 

یضان اف ىناؾ فركؽ البلمعیاریة كاالىمیة التي تعزل الى التعمیـ كتكصمت ا
ذات داللة إحصائیة في البلمعیاریة بیف االفراد الميتمیف بالتعمیـ كالذیف لـ 

 ,Reimanisیقرؤكا بعد كالذیف لـ یيتمكف بو كلصالح الذیف یيتمكف بو. )
1983: 243 – 248) 

(: دراسة مقارنة في البلمعیاریة بیف طمبة جامعة ُٕٗٗدراسة الربیعي ) (ّ)
 رات الجنس كالتخصص كالمرحمة الدراسیةبغداد كفقان لمتغی

ىدفت الدراسة الى تعرؼ مستكل البلمعیاریة عند طمبة جامعة بغداد 
كتعرؼ داللة الفركؽ في البلمعیاریة بیف طمبة جامعة بغداد كفقان لمتغیرات 

( طالب كطالبة ُٓٔ)الجنس كالتخصص كالصؼ( بمغت عینة الدراسة )
( ّّٔكزعیف عمى المرحمة األكلى )طالبة( م ِٖٔطالب( ك) ِّٗبكاقع )

( طالبة كطالبة، تـ تطبیؽ ِٕٗطالب كطالبة كعمى المرحمة الرابعة )
األداة التي بناىا الباحث لقیاس البلمعیاریة عمى افراد العینة، ككانت نتائج 
البحث اف طمبة الجامعة یتصفكف عمكمان بالبلمعیاریة كمف نتائج البحث 

إحصائیة بیف الجنسیف كلصالح االناث  ایضان كجكد فركؽ ذات داللة
ككذلؾ طمبة الصفیف األكؿ كالرابع في حیف لـ تظير فركؽ دالة إحصائیان 

 (ٗ – ٖ: ُٕٗٗبیف طمبة التخصصات العممیة كاإلنسانیة. )الربیعي، 
 إجراءات البحث/  الفصؿ الثالث

 مجتمع البحث:
یمة لمبنات / یشتمؿ مجتمع البحث الحالي عمى طالبات معيد الفنكف الجم

كیتككف المجتمع  َُِْ – َُِّالدراسة الصباحیة لمعاـ الدراسي 
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( طالبة كلممرحمتیف األكلى كالثالثة مكزعیف بحسب أقساـ ِِْاالحصائي مف )
 ( یكضح ذلؾ.ُالمعيد، كالجدكؿ )

 (ُجدكؿ )
 حجـ مجتمع البحث مكزعیف حسب أقساـ معيد الفنكف الجمیمة لمبنات

 حٿڄـڄـــ٩ٌ حٿؼخٿغ حألًٽ حٿٸٔـــــــــــــــــڂ

 05 36 32 حٿظ٘ټْڀِ

 35 11 10 حٿٔڄ٬ْش

 32 12 22 حٿظٜڄْڂ

 31 16 15 حٿڄَٔف

 20 15 12 حٿو٢ ًحٿِهَٳش

 10 5 12 حٿڄٌْٓٸَ

 224 122 115 حٿڄـڄـــــــــــــ٩ٌ

 عينة البحث:
اختیارىا بالطریقة المرحمیة ( طالبة تـ َُِتككنت عینة البحث الحالي مف )
 العشكائیة عمى كفؽ المراحؿ االتیة:

اختیرت عشكائیان أربعة اقساـ مف معيد الفنكف الجمیمة لمبنات )التشكیمي،  -ُ
 التصمیـ، المسرح، السمعیة(.

( طالبة ُٓ( طالبة مف كؿ قسـ مف األقساـ األربعة بكاقع )َّاختیرت ) -ِ
( یكضح ِثالث، كالجدكؿ )( طالبة مف الصؼ الُٓمف الصؼ األكؿ )

 ذلؾ.
 (ِجدكؿ )

 عینة البحث مكزعة بحسب الصؼ
 حٿڄـڄـــ٩ٌ حٿؼخٿغ حألًٽ حٿٸٔـــــــــــــــــڂ

 32 15 15 حٿظ٘ټْڀِ

 32 15 15 حٿظٜڄْڂ

 32 15 15 حٿڄَٔف

 32 15 15 حٿٔڄ٬ْش

 122 62 62 حٿڄـڄـــــــــــــ٩ٌ
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 أداة البحث:
( ُٕٗٗالبلمعیاریة الميعد مف قبؿ )الربیعي، قامت الباحثة باستخداـ مقیاس 

جراءات  المطبؽ عمى طمبة جامعة بغداد، كفیما یأتي كصفان لممقیاس كا 
 استخدامو في البحث الحالي:

( فقرة تتطمب اإلجابة عف كؿ منيا التأشیر عمى ُٔیتككف المقیاس مف ) -ُ
ض، أحد البدائؿ الخمسة )أكافؽ بشدة، أكافؽ، ال استطیع التقدیر، أرف

( لمبدائؿ ُ- ٓأرفض بشدة( ككفقان ليذه البدائؿ أعطیت الدرجات مف )
الخمسة عمى التكالي لمفقرات اإلیجابیة، كبذلؾ تككف الدرجة العمیا 

( لتشیر الى حالة التطرؼ في البلمعیاریة، كالدرجة الدنیا َّٓلممقیاس )
عیاریة ( لتشیر الى عدـ كجكد البلمعیاریة اك كجكد المُٔلممقیاس تبمغ )

التامة، اعتمدت الباحثة في تحدید الدرجات المحكیة لممقیاس باعتماد 
فكرة المتكسط النظرم نفسيا، إذا حددت عف طریقيا اربع فئات محكیة 

( درجة كفئة ُِِ – ُٔكىي: فئة معیاریة كتنحصر درجاتيا بیف )
( درجة كفئة ُّٖ – ُِّالبلمعیاریة الخفیفة كتنحصر درجاتيا بیف )

( درجة كفئة ِّْ – ُْٖعیاریة المتكسطة كتنحصر درجاتيا بیف )البلم
( درجة َّٓ – ِْْالبلمعیاریة الشدیدة كتنحصر درجاتيا بیف )

 ( یكضح ذلؾ.ُكالممحؽ )
قامت الباحثة باستخراج صدؽ المقیاس كثباتو حیث استخرج الصدؽ  -ِ

لغرض  الظاىرم لممقیاس مف خبلؿ عرضو عمى مجمكعة مف الخبراء
صبلحیة كسيكلة فيـ عباراتو كمبلئمة اسمكبيا لعینة البحث، تحدید 

المحسكبة دالة عند مستكل  ِكعدت كؿ فقرة صالحة عندما تككف قیمة كا
 ( یكضح ذلؾ.ّ% مف عدد الخبراء كالجدكؿ )َٖ( كىي تكازم َٓ.َ)
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 (ّجدكؿ )
 آلراء الخبراء حكؿ صبلحیة الفقرات ِنتائج اختبار كا

 حٿٴٸَحص ص
٫يى 
 حٿوزَحء

 حٿڄٌحٳٸْن
ٯَْ 
 ڃٌحٳٸْن

 حٿنٔزش
 2ٷْڄش ٻخ
حٿڄلٌٔ

 رش

 2ٷْڄش ٻخ
 حٿـيًٿْش

1 

1 ،2 ،3 ،0 ،1 ،2 ،13 ،14 ،15 ،
16 ،11 ،22 ،21 ،24 ،22 ،31 ،
33 ،34 ،36 ،32 ،42 ،41 ،44 ،
45 ،40 ،41 ،52 ،54 ،55 ،56 ،

51 ،52 ،62 ،61 

 0.11 1 %122 ٛٴَ 1 1

2 

4 ،5 ،6 ،12 ،11 ،12 ،10 ،12، 
22 ،23 ،25 ،26 ،20 ،21 ،32 ،
32 ،35 ،30 ،42 ،43 ،46 ،42 ،

51 ،52 ،53 ،50 

1 0 1 10.5% 6.25 3.14 

( یتضح اف جمیع فقرات المقیاس صالحة لقیاس ما كضعت ّكمف الجدكؿ )
( فقرة مف فقرات المقیاس عمى مستكل داللة ّْألجمو، إذا حصمت )

الجدكلیة البالغة  ِ( كىي أكبر مف قیمة كاٖ) ِ( حیث بمغت قیمة كاََُ.َ)
%( مف أداء الخبراء حكؿ صبلحیة الفقرات في ََُ( كبنسبة قبكؿ )ٖٖ.ٕ)

( حیث َٓ.َ( فقرة مف فقرات المقیاس عمى مستكل داللة )ِٕحیث حصمت )
( ْٖ.ّ( كىي أكبر مف القیمة الجدكلیة البالغة )ِٓ.ٔبمغت القیمة المحسكبة )

 %( مف آراء الخبراء حكؿ صبلحیة الفقرات.ٓ.ٕٖكبنسبة قبكؿ )
 الخصائص السيككمترية لممقياس:

یشیر المتخصصیف في القیاس النفسي الى اف الصدؽ كالثبات یعد مف اىـ 
الخصائص السیككمتریة التي یجب نكافرىا في المقیاس النفسي، كميما كاف 

الصدؽ أىـ ( كعمى الرغـ مف اف َِٗ: ُٖٔٗالغرض مف استخدامو )عبلـ، 
مف الثبات ألف المقیاس الصادؽ یككف ثابتان لكف المقیاس الثابت ال یككف 
صادقان، فقد یككف المقیاس متجانسان في فقراتو لكنو یقیس سمة أخرل غیر التي 

 (ُّّ: َُٖٗأعد لقیاسيا. )فرج، 
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 صدؽ المقياس:
یاس یعد الصدؽ مف أىـ الخصائص السیككمتریة التي یتطمب تكافرىا في المق

( ألنو یمثؿ احدل الكسائؿ الميمة في الحكـ Eble, 1972: 435النفسي )
عمى صبلحیة المقیاس كیتكقؼ عمى عاممیف ميمیف ىما: الغرض مف 
االختبار، كالفئة اك الجماعة التي سیطبؽ عمیيا االختبار. )الظاىر كآخركف، 

ُٗٗٗ :ُِّ – ُّّ) 
بیف عبلمات الفرد عمى  كیعرؼ الصدؽ إحصائیان عمى أنو معامؿ االرتباط

االختبار كبیف عبلمات اختبارات أخرل )المحكات( تقیس الخاصیة نفسيا. كقد 
( كقد ُّّ: ُٗٗٗتككف ىذه المحكات داخمیة اك خارجیة )الظاىر كآخركف، 

عمدت الباحثة الى التحقؽ مف صدؽ المحتكل مف خبلؿ فحص الخبراء 
 یميا لممحتكل المراد قیاسو.منطقیان لفقرات المقیاس كالتحقؽ مف مدل تمث

 ثبات المقياس:
یعد الثبات مف الخصائص القیاسیة، األساسیة لممقاییس مع اعتبار تقدـ 
الصدؽ عمیو، ألف المقیاس الصادؽ یعد ثابتان، فیما قد یككف المقیاس الثابت 

 (ُّْ: َُٗٗصادقان. )االماـ كآخركف، 
( طالبة اختیركا َٓ)كلحساب الثبات طبؽ المقیاس عمى عینة مككنة مف 
 ( یكضح ذلؾ.ْعشكائیان مف أقساـ معيد الفنكف الجمیمة لمبنات كالجدكؿ )

 (ْجدكؿ )
 عینة البحث مكزعة عمى أقساـ المعيد

 حٿڄـڄــــــــــ٩ٌ حٿ٬ــــــــــــــــيى حٿٸٔـــــــــــــــــڂ

 15 15 حٿو٢ ًحٿِهَٳش

 15 15 حٿڄٌْٓٸـــــَ

 22 22 حٿظ٘ټْڀِ

 52 52 حٿڄـڄـــــــــــ٩ٌ
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 طريقة إعادة االختبار:
تعد ىذه الطریقة مف أكثر الطرؽ استعماالن كیعد ثبات المقیاس كاستقراره عبر 

 ,Zeller & Carminesالزمف مف الخصائص الميمة في المقاییس النفسیة. )
1986: 52) 

الثبات البالغة كإلیجاد الثبات بيذه الطریقة طبقت الباحثة المقیاس عمى عینة 
( طالبة، ثـ أعید تطبیؽ المقایس عمى عینة الثبات نفسيا مرة ثانیة بعد َٓ)

مركر أسبكعیف مف التطبیؽ األكؿ كبعد االنتياء مف التطبیؽ، حسب معامؿ 
( كىك معامؿ ثبات جید ٖٓ.َثبات المقیاس بمعادلة ارتباط )بیرسكف( مبمغ )

ما یشیر الى اف نتائج المقیاس ليا عمى كفؽ محمؿ التبایف المفسر المشترؾ ك
 استقرار جید عبر الزمف.

 التطبيؽ النيائي لممقياس:
بعد اف تـ التحقؽ مف الخصائص السیككمتریة لممقیاس أصبح جاىزان لمتطبیؽ، 

( طالبة، كذلؾ بعد اف َُِحیث تـ تطبیؽ المقیاس عمى عینة مككنة مف )
حث العممي، ككاف كضحت ليف الباحثة اف المقیاس كضع ألغراض الب

التطبیؽ بصكرة جماعیة مف خبلؿ تكزیع المقیاس عمى طالبات كؿ قسـ مف 
 – َّأقساـ عینة البحث، كقد استغرؽ زمف اإلجابة عف فقرات المقیاس بیف )

 ( دقیقة.َْ
 الكسائؿ اإلحصائية:

 استعانت الباحثة الستخراج نتائج البحث بالكسائؿ اإلحصائیة اآلتیة:
لعینة كاحدة لمعرفة مستكل البلمعیاریة لدل  T – testي االختبار التائ -ُ

 طالبات معيد الفنكف الجمیمة لمبنات كحسب متغیر الصؼ.
لعینتیف مستقمتیف لمعرفة الفركؽ بیف  T – testاالختبار التائي  -ِ

 المتكسطات بحسب متغیر الصؼ.
 لمعرفة صبلحیة الفقرات مف خبلؿ آراء الخبراء. ِكا -ّ
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بیرسكف الستخراج معامؿ ثبات المقیاس بطریقة إعادة معامؿ ارتباط  -ْ
 االختبار.

 الفصؿ الرابع
 عرض النتائج كمناقشتيا

 أكالن: عرض النتائج:
یتضمف ىذا الفصؿ عرضان لمنتائج التي تكصمت الیيا الباحثة كفؽ اىداؼ 

 البحث فضبلن عف تفسیر ىذه النتائج.
عرؼ مستكل تـ التحقؽ مف اليدؼ األكؿ لمبحث الحالي كىك: ت -ُ

البلمعیاریة لدل طالبات معيد الفنكف الجمیمة لمبنات كبحسب متغیر 
الصؼ، لممقارنة بیف متكسط درجات افراد العینة عمى فقرات المقیاس 
)األكؿ كالثالث( كالمتكسط النظرم لممقیاس، فقد استخدمت الباحثة 

 (َٔاالختبار التائي لعینة كاحدة عمى عینة الصؼ األكؿ كالبالغة )
 ( یكضح ذلؾ.ٓ( طالبة كالجدكؿ )َٔطالبة كالصؼ الثالث البالغة )

 (ٓجدكؿ )
 نتائج االختبار التائي لعینة كاحدة لدرجات الصؼ )األكؿ كالثالث(

 حٿٜٲ حٿڄظَْٰحص
٫يى 
 حالٳَحى

حٿڄظ٢ٌٓ 
 حٿلٔخرِ

حالنلَحٱ 
 حٿڄ٬ْخٍُ

حٿڄظ٢ٌٓ 
 حٿن٨َُ

حٿٸْڄش 
حٿظخثْش 
 حٿڄلٌٔرش

حٿٸْڄش 
حٿظخثْش 
 حٿـيًٿْش

 حٿالڃ٬ْخٍّش
 33.106 226.215 62 حألًٽ

113 
4.026 

3.462 
 12.020 20.356 225.105 62 حٿؼخٿغ

أظيرت نتیجة االختبار التائي كجكد فركؽ ذات داللة إحصائیة عند  
( بیف المتكسط الحقیقي لدرجات طالبات ٗٓ( كبدرجة حریة )َُ.َمستكل )

المتكسط الحقیقي، إذ بمغ المتكسط الصؼ األكؿ، كالمتكسط النظرم لمصمحة 
( درجة كتدؿ ىذه النتیجة عمى ارتفاع مستكل ُّٖالنظرم البالغ قیمتو )

البلمعیاریة لدل طالبات الصؼ األكؿ كاف ىؤالء الطالبات یقعف ضمف فئة 
 ( درجة.ِّْ – ّٖالبلمعیاریة المتكسطة التي تنحصر درجاتيا بیف )
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فركؽ ذات داللة إحصائیة عند مستكل  أظيرت نتیجة االختبار التائي كجكد
( بیف المتكسط الحقیقي لدرجات طالبات الصؼ ٗٓ( كبدرجة حریة )َُ.َ)

الثالث، كالمتكسط النظریة لمصمحة المتكسط الحقیقي، إذ بمغ المتكسط 
( درجة كىك أكبر مف المتكسط ٕٖٓ.ِِٓالحقیقي لدرجات الصؼ الثالث )

دؿ ىذه النتیجة عمى ارتفاع مستكل ( درجة كتُّٖالنظرم البالغ قیمتو )
البلمعیاریة لدل طالبات الصؼ الثالث كأف ىؤالء الطالبات یقعف أیضان ضمف 

 ( درجة.ِّْ – ّٖفئة البلمعیاریة المتكسطة التي تنحصر بیف )
كیتضح مف النتائج المتعمقة باليدؼ األكؿ اف البلمعیاریة ىي عمى مستكل 

یر البحث، كیمكف تفسیر ىذا االرتفاع في عاؿو عند افراد العینة كبحسب متغ
البلمعیاریة عند افراد العینة بالدرجة األساس الى الظركؼ التي یمر بيا قطرنا 
عمى المستكیات كافة سكاء كانت معاناة أفراد المجتمع عمكمان كالطمبة 
خصكصان، اف مثؿ ىذه الظركؼ الصعبة خمقت حالة مف التكتر كاالضطراب 

ظير فیو معاییر جدیدة كتضعؼ أخرل متماشیان مع الكضع االجتماعي التي ت
الجدید، كبتكافؽ احباطات الطالب مع ىذا التكتر كاالضطراب االجتماعي 

 یجعمو قریبان مف حالة البلمعیاریة.
تـ التحقؽ مف اليدؼ األكؿ لمبحث الحالي كىك: تعرؼ مستكل البلمعیاریة  -ِ

سب متغیر الصؼ، لممقارنة بیف لدل طالبات معيد الفنكف الجمیمة لمبنات كبح
متكسط درجات افراد العینة عمى فقرات المقیاس )األكؿ كالثالث( كالمتكسط 
النظرم لممقیاس، فقد استخدمت الباحثة االختبار التائي لعینة كاحدة عمى 

( َٔ( طالبة كالصؼ الثالث البالغة )َٔعینة الصؼ األكؿ كالبالغة )
( ٔ( طالبة مف الثالث كالجدكؿ )َٔكؿ ك)( طالبة مف األَٔطالبةالبالغة )
 یكضح ذلؾ.
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 (ٔجدكؿ )
 نتائج االختبار التائي لعینتیف مستقمتیف لدرجات الصؼ )األكؿ كالثالث(

 حٿظزخّن حٿڄظ٢ٌٓ ٫يى حالٳَحى حٿٜٲ حٿڄظَْٰحص
حٿٸْڄش حٿظخثْش 
 حٿڄلٌٔرش

 حٿالڃ٬ْخٍّش
 1230.645 226.215 62 حألًٽ

3.522 
 025.45 225.105 62 حٿؼخٿغ

( ََُ.َأظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائیة عند مستكل )
بیف األكؿ كالثالث في البلمعیاریة، إذا بمغت القیمة التائیة  ُُٖكبدرجة حریة 
( درجة كىي أكبر مف القیمة التائیة الجدكلیة البالغة قیمتيا َِٓ.ّالمحسكبة )

كغیر ناجـ عف عكامؿ  ( درجة مما یدؿ عمى اف الفرؽ حقیقيّّٕ.ّ)
الصدفة كیمكف عزك الفرؽ الى ارتفاع متكسط الصؼ الثالث البالغ قیمتو 

( درجة عمى متكسط درجات الصؼ األكؿ البالغ قیمتو ٕٖٓ.ِِٓ)
 ( درجة.َٖٓ.َِٔ)

كیمكف تفسیر ذلؾ بأف طالبات الصؼ الثالث أكثر كعیان بالكاقع االجتماعي 
ـ، غیر اف بقاء الظركؼ التي یعاني منيا كأكثر تأثران بو بسبب تكسع ادراكي

البمد تجعؿ الصكرة مشكشة كمظممة أماـ الطالبات بینما طالبات الصؼ األكؿ 
یحاكلف التمتع بالجك الجدید لممعيد في بدایة قبكليف فیو كیأممف استقرار 
األكضاع كاالحكاؿ المعیشیة كتغیر الظركؼ كىذه النتیجة تشیر الى اف 

 د بتقدـ العمر.البلمعیاریة تزدا
 االستنتاجات:

في ضكء ما تكصمت الیو الباحثة مف نتائج في البحث الحالي یمكف استنتاج 
 ما یأتي:
تتصؼ الطالبات بالبلمعیاریة، حیث كاف مستكل البلمعیاریة لدیيف  

أعمى مف المتكسط مما یدؿ عمى ارتفاع البلمعیاریة لدل طالبات 
 معيد الفنكف.



  عدد الثامنـــــال  ... جملة علمية حمكمة فصلية  ات تنموية ...ـــاشراق

648 
 

                                                                                                                                       

ریة مع التقدـ في العمر حیث كاف ىناؾ فرقان ارتفاع مستكل البلمعیا 
 بیف )الصؼ األكؿ كالصؼ الثالث( كلصالح الصؼ الثالث.

 التكصيػػات:
عقد ندكات لمطمبة تكضح ليـ فیيا القدرات النفسیة اك العقمیة اك  -ُ

االجتماعیة اك الجسمیة لئلنساف كالتي تؤىمو لمتكافؽ مع مختمؼ 
 الظركؼ.

تربكیة بالتعرؼ عمى حاجات الطمبة االنیة ضركرة اىتماـ المؤسسات ال -ِ
 كالمستقبمیة بما یضمف حاجاتيـ األساسیة مف مأكؿ كممبس كغیرىا.

تكجیو كسائؿ االعبلـ بما یحقؽ الشعكر بالتماسؾ االجتماعي لؤلفراد  -ّ
 عمكمان كلمطمبة خصكصان.

 المقترحات:
 تقترح الباحثة ما یأتي:

طمبة كطالبات معاىد الفنكف  اجراء دراسة مقارنة في البلمعیاریة بیف -ُ
 الجمیمة.

دراسة العبلقة بیف البلمعیاریة كبعض المتغیرات مثؿ )القمؽ، الرضا  -ِ
 عف الذات، ... الخ(.

اجراء دراسة تيدؼ الى قیاس مستكل البلمعیاریة لدل المراحؿ  -ّ
 الدراسیة المختمفة )االبتدائیة، المتكسطة، اإلعدادیة(.

طمبة معاىد الفنكف الجمیمة في تقنیف مقیاس البلمعیاریة عمى  -ْ
 محافظات العراؽ.
 المصادر العربية كاألجنبية:

(: التقكیـ كالقیاس، بغداد، دار َُٗٗاالماـ، مصطفى كاخركف ) (ُ)
 الحكمة.
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، ترجمة بیركت، ُ(: االختبارات كالمقاییس، طُّٖٗتایمر لیكف أ ) (ِ)
 دار الشركؽ.

 دار الحكمة. (: تنظیـ المجتمع، بغداد،ُِٗٗالحسف، احساف محمد ) (ّ)
(: العدائیة لدل طمبة الجامعة المقبكلیف ُْٗٗحمزة، فرحاف محمد ) (ْ)

كالمرفكضیف اجتماعیان، رسالة ماجستیر غیر منشكرة، جامعة بغداد، 
 كمیة اآلداب.

(: دراسة مقارنة بالبلمعیاریة بیف ُٕٗٗالربیعي، عبد الرزاؽ محسف ) (ٓ)
كالمرحمة  طمبة جامعة بغداد كفقان لمتغیرات البحث كالتخصص

الدراسیة، أطركحة دكتكراه غیر منشكرة، جامعة بغداد، كمیة التربیة ابف 
 رشد.

(: مبادئ القیاس كالتقكیـ في ُٗٗٗالظاىر، زكریا محمد كاخركف ) (ٔ)
 ، عماف، مكتبة دار الثقافة.ُالتربیة، ط

(: تطكرات معاىدة في القیاس ُٖٔٗعبلـ، صبلح الدیف محمكد ) (ٕ)
 ت، جامعة الككیت.النفسي كالتربكم، الككی

(: تكضیح القیـ ثـ تصحیح القیـ؟ نحك ُْٖٗعیسى، محمد رفقي ) (ٖ)
، ّستراتیجیة جدیدة في االرشاد النفسي، المجمة التربكیة، العدد 

 .ّٕ – ّْجامعة الككیت، كمیة التربیة، ص
، القاىرة، دار الفكر ُ(: القیاس النفسي، طَُٖٗفرج، صفكت ) (ٗ)

 العربي.
الصحة النفسیة، دراسات في سیككلكجیة (: ُٕٖٗفيمي، مصطفى ) (َُ)

 ، القاىرة، مكتبة الخانجي.ِالتكیؼ، ط
(: ازمة الحضارة، آفاؽ إنسانیة في عالـ ُْٖٗكامیمیرم، جكزیؼ ) (ُُ)

(، ُِٖمتغیر، ترجمة فیصؿ األسمر، سمسمة الكتب المترجمة )
 بغداد، دار الحریة.



  عدد الثامنـــــال  ... جملة علمية حمكمة فصلية  ات تنموية ...ـــاشراق

650 
 

                                                                                                                                       

رشادیة (: الحاجات االَُٗٗالكیاؿ، دحاـ كطاىر، شدبك عبد ا ) (ُِ)
لطمبة الجامعة المستنصریة كطرائؽ اشباعيا، مجمة العمكـ التربكیة 

 كالنفسیة، بغداد.
عناصر الفكر  –(: المجتمع في العقؿ َُٗٗماج، جارلس ) (ُّ)

الثانیة، دار  –االجتماعي، ترجمة احساف الحسف، سمسمة المائة كتاب 
 الشؤكف الثقافیة العامة، بغداد.

، ُ، طِلتربكم العربي اإلسبلمي، ج(: الفكر إُٕٗناصر، محمد ) (ُْ)
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The current research is aimed at: 

1. Allamaaarah know the level of the female students in 

the Fine Arts Institute for Girls. 

2. know the significance of differences between 

students in Allamaaarah Institute of Fine Arts 

variable depending on the grade. 

The researcher using prepared Allamaaarah scale before 

(spring, 1997) applied to the University of Baghdad 

students, 

In light of the findings of the researcher from the results of 

the current research can be concluded as follows: 

1. Students characterized Ballamaaarah, where he was 

Allamaaarah level to have higher than average 

indicating a high Allamaaarah the students of the Art 

Institute. 

2. High level Allamaaarah with age where there was a 

difference between the (first grade and third grade) 

and in favor of third grade. 
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 التاريخيةمكانة العالـ المجريطي في االندلس مف خالؿ المصادر 
 ـ.د رغد جماؿ مناؼ العزاكم

 جامعة بغداد/ مركز إحياء التراث العممي العربي
 ممخص البحث

یعػد العػػالـ  الفمكػػي ابػػك القاسػػـ بػػف مسػممة المجریطػػي كاحػػدا مػػف اشػػير الفمكیػػیف 
, كلػو عنایػة  كالریاضییف االندلسیف,كلو اىتمامػات بعمػـ االفػبلؾ كحركػات النجػـك
بارصػػػػػػػػػاد الككاكػػػػػػػػػػب ,كشػػػػػػػػػػغؼ كبیػػػػػػػػػػر بفيػػػػػػػػػـ كتػػػػػػػػػػاب بطمیمػػػػػػػػػػكس المعػػػػػػػػػػركؼ 
بالمجسػػػػػطي,كاطمع عمػػػػػى كتػػػػػاب اقمیػػػػػدس, كتعمػػػػػـ المنطػػػػػؽ مػػػػػف كتػػػػػب ارسػػػػػطك 

كندم,كلقد سافر الى ببلد المشرؽ, كاتصؿ بعممائيا كفبلسفتيا،  ثـ رجع الى كال
االندلس, لیككف بعد ذلؾ كاحدا مف اشير اعبلميا فػي عمػـ الفمػؾ فػي االنػدلس, 

المكلفػػػػات منيػػػػا: مكلفػػػػو ) ثمارالعػػػػدد ( كىػػػػك المعػػػػركؼ عنػػػػدنا كلػػػػو العدیػػػػد مػػػػف 
كعنػى بػزیج )محمػد (  فیو تعدیؿ مف )زیج البتػاني بالمعامبلت, ككتاب اختصر

بػػػف مكسػػػى الخػػػكارزمي( كحكلػػػو مػػػف تاریخػػػو الفارسػػػي الػػػى التػػػاریخ االسػػػبلمي , 
ككضع اكساط الككاكب فیو الكؿ تاریخ اليجػرة ، كزاد فیيػا جػداكؿ جدیػدة كرغػـ 
فطنتو اال انو لـ ینتبو عمى مكاضع الخطا فیو ,  كلـ یكتؼ بذلؾ بؿ تكجو الى 

طبلعػػو عمػػى كتػػب جػػابر بػػف حیػػاف كالػػرازم, دراسػػة  عمػػـ الكیمیػػاء مػػف خػػبلؿ ا
كمػػف ارائػػو "یجػػب عمػػى الكیمیػػاكم اف یػػدرب عمػػى یدیػػو اجػػراء التجػػارب, كعینیػػو 
عمى مبلحظة المكاد الكیمیاكیة كتفاعبلتيا, كعقمو عمى التفكیػر بمػا یجػرم فیيػا 
كمایحػػػدث ليػػػا,كمف كتػػػب المجریطػػػي فػػػي عمػػػـ الكیمیاء,كتػػػاب )رتبػػػة الحكػػػیـ(, 

ك)مفػػػػاخرة االحجػػػػار الكریمػػػػة(,  كقػػػػد انجػػػػب تبلمیػػػػذ جمػػػػة مػػػػف  )غایػػػػة الحكػػػػیـ(,
اشػػيرىـ ابػػف السػػمح ,كابػػف الصػػفار كالزىػػراكم كالكرمػػاني كغیػػرىـ، تػػكفي العػػالـ 

ـ(, فػػػػػي قرطبػػػػػة قبػػػػػؿ بػػػػػدا الفتنػػػػػة فیيػػػػػا سػػػػػنة ََُٖق/ّٖٗالمجریطػػػػػي سػػػػػنة )
ـ ( تاركػػػػا تراثػػػػا عممیػػػػػا الینضػػػػب كمػػػػنيبل لبلخػػػػػذ مػػػػف عمكمػػػػػو ََُّق/ِِْ)

 ليا الى العدید مف البمداف االكربیة. كمعارفو كایصا
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 نبذة مختصرة عف عمـ الفمؾ في االندلس:-ُ
لقد كثر االقباؿ عمى العمـك الفمكیة السیما عمـك الریاضیات كالفمؾ كالتنجیـ في 

ـ(، فحظیػػػػت ىػػػػذه العمػػػػـك َُق/ ْاالنػػػػدلس كاخػػػػذت ترتقػػػػي بعػػػػد منتصػػػػؼ )ؽ
، كالننسػػى اىتمػػاـ   (ُ)مستنصػػربرعایػػة االمػػراء كالحكػػاـ كمػػنيـ الخمیفػػة الحكػػـ ال

بعضا مف عمماء الفمؾ بتعمیؿ كتحمیؿ الظكاىر كالحكادث الطارئة عمى االنساف 
منذ كالدتو الى كفاتو كدراستيا كتحدید مراكزىا في االرض ككضع قیاس الطػكؿ 

 .  (ِ)كالعرض ليا
الػػذم یعػػرؼ  مسػػممة بػػف احمػػد المجریطػػيككػػاف فػػي مقدمػػة ىػػذا المیػػداف العػػالـ 

، كلػو  باماـ الریاضییف باالندلس كاكسعيـ احاطػة بعمػـ االفػبلؾ كحركػات النجػـك
عنایػػػة بارصػػػاد الككاكػػػب حیػػػث یسػػػمیو ابػػػف خمػػػدكف، شػػػیخ االنػػػدلس فػػػي عمػػػـك 
الكیمیػػػػػاء كالسػػػػػیمیاء، )الػػػػػذم یخػػػػػتص باسػػػػػماء كاركاح العمكیػػػػػات مػػػػػف الككاكػػػػػب 

مجریطػػػي بالقػػػاب عدیػػػدة كلقػػػب ال  (ْ)ـ(.َُ/ٗق( )ْ/ّ، فػػػي )ؽ (ّ) كالنیػػػراف(
كیمقػػب  (ٓ)منيا،)الحاسػػب( النػػو كػػاف امامػػا فػػي العمػػـك الریاضػػیة كعمػػـ القیػػاس،

قو في عمـ الكیمیاء، ایضا  (ٔ)بكیمیاكم العرب كالمسممیف لتفكُّ
 اسمو كنسبو :-ٕ

ىػػك مسػػممة بػػف احمػػد الفرضػػي یعػػرؼ بػػالمرجیطي نسػػبة الػػى مدینػػة )مجػػریط() 
 ، كلد سنة(ٕ)مدرید(

الػػػػػذیف یقنطػػػػػكف فػػػػي بػػػػػبلد االشػػػػػمكنییف  (ٖ)مػػػػف قبیمػػػػػة بنػػػػػي مسػػػػممةق/( ّّٖ) 
 (ٗ)بمصر.

فقػػد ذكػػر المكرخػػاف ابػػف  -ُلقػػد اختمفػػت الركایػػات التاریخیػػة حػػكؿ سػػنة كفاتػػو:  
فػي  -ِ، (َُ)ق/(  قبیػؿ منبعػث الفتنػةّٗٗحیاف كابػف صػاعد انػو تػكفى سػنة )

 (ُِ)بمجریط.  (ُُ)ق/(ّٓٗحیف اكرد ابف بشككاؿ انو تكفى سنة )
 مكلفات كتجاربو::-ٖ
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ترؾ العالـ المجریطي العدید مف المكلفات كالكتب  العممیػة كالتػي التػزاؿ تػدرس 
: ثمػػػار العػػػدد فػػػي الحسػػػاب، یعػػػرؼ  كمػػػف ىػػػذه الكتػػػبحتػػػى االف فػػػي اكربػػػا 

 (ُْ)، كفسر كتاب بطمیمكس كتاب الحساب التجارمكالفرائض ك  (ُّ)بالمعامبلت
، ككتػاب (ُٓ)المعركؼ )بالمجسطي( كاختصار تعػدیؿ الككاكػب مػف زیػج البتػاني

كتنػػػاكؿ فیػػػو السػػػحر كالطمسػػػمات ، كاسػػػتنتج العػػػالـ  رتبػػػة الحكػػػیـ كغایػػػة الحكػػػیـ
المجریطي مف ىاتیف الصناعتیف انيما ثمرتاف لمعمـك كمف لـ یقؼ عمیيما فيػك 

 (ُٔ)ا كمفرداتيا.فاقد ثمرة العمـ كالحكمة كاشار الى معرفة اصطبلحاتي
مما یمحظ مف الكتاب انو یختص بامكر السػحر كالطبلسػـ كاف تمػؾ االمػكر فػي 
تمؾ الفترة غیر بارزة  كمف الصعب الغكص فیيا كاالبحار في معرفة تفاصػیميا 

 فجاء ىك كاىتـ بيا كبرزىا لمحبي ىذا عمـ التنجیـ.
كقػػػد كصػػػفو ابػػػف خمػػػدكف " كلػػػـ یكتػػػب الحػػػد فػػػي ىػػػذا العمػػػـ )الفمػػػؾ كالتنجػػػیـ(   

فػػي حػػیف اشػػار المػػكرخ جػػكرج سػػارتكف الػػى اف كتػػابي غایػػة الحكػػیـ   (ُٕ)بعػػده"
ـ( بامر مف الممػؾ الفكنسػك ُِِٓكرتبة الحكیـ المذاف ترجما الى البلتینیة سنة)

و مجریطػػػي فصػػػؿ فػػػي كتابػػػكالبػػػد مػػػف االشػػػارة الػػػى اف العػػػالـ  ال، (   ُٖ)العاشػػػر
ػزات )رتبة الحكیـ (  تطكر الكیمیاء فػي القػركف الكسػطى السػابقة لػو كسػجَّؿ مينجى

كیمیائیػػػة  كیضػػػـ الكتػػػاب ایضػػػا كصػػػفاتاالمػػػـ السػػػابقة كالیكنػػػانییف كالمصػػػرییف 
لتقنیػػػة بعػػػض المعػػػادف كفیػػػو اكؿ مبلحظػػػة الػػػى قػػػانكف المػػػادة المعػػػركؼ حالیػػػا، 

مكسػس عمػـ الكیمیػاء عمػى اف  (ُٗ)بر بػف حیػافكاتفؽ المجریطي مع  العػالـ جػا
المعػػػادف تختمػػػؼ كىػػػذا االخػػػتبلؼ راجػػػع الػػػى نسػػػبة الطبػػػائع االربعػػػة التػػػي ىػػػي 
اساس لكؿ الكائنات كالمكجكدات، كما كافقو عمػى اف باإلمكػاف تحكیػؿ المعػادف 
الرخیصػػػػػة الػػػػػى معػػػػػادف نفیسػػػػػة بكاسػػػػػطة االكسػػػػػیر، ككمػػػػػا اشػػػػػتير المجریطػػػػػي 

ؽ  اذ لػػـ یسػػبقو احػػد فػػي كصػػؼ التجربػػة التػػي ادت الػػى بتحضػػیره اككسػػید الزئبػػ
تحكیؿ الزئبؽ الػى أككسػید، كمػا یمحػظ  اف بریسػتمي كالفكازییػو اسػتفادا مػف ىػذه 

 (َِ)التجربة كطكركىا.
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كیصؼ لنا  العالـ الفمكي المجریطي تجربة اجراىا بنفسو فقاؿ عنيا :  عنػدما  
فػػي قػػاركرة زجاجیػػة عمػػى  اخػػذت الزئبػػؽ الرجػػراج الخػػالي مػػف الشػػكائب ككضػػعتو

شكؿ بیضة كأدخمتيا في كعػاء یشػبو اكانػي الطيػك، كأشػعمت نػارنا ىادئػة بعػد أف 
ػػا كلیمػػة مػػع مراعػػاة أف ال تزیػػد الحػػػرارة  غطیتػػو كتركتػػو یسػػخف لمػػدة اربعػػیف یكمن
عمى الحدِّ الػذم أسػتطیع معػو أف أضػع یػدم عمػى الكعػاء الخػارجي،  بعػد ذلػؾ 

زنو في االصؿ ربع رطؿ صار جمیعو مسػحكؽ الحظت أف الزئبؽ الذم كاف ك 
احمر اممس، كاف كزنو لـ یتغیر في ىذه التجربة التي یمـز اف یزیػد الػكزف بقػدر 
جزء مف مئة رطؿ ، فشؾ  في السبب راجػع الػى اف جػزءا مػف الزئبػؽ قػد تبخػر 
، ككػػػاف نقػػػص الػػػكزف النػػػاتج مػػػف ذلػػػؾ معػػػادال لمزیػػػادة الناشػػػئة مػػػف اتحػػػاد بػػػاقي 

 (ُِ)سیجیف.الزئبؽ باالك
اعتمػػػػد المجریطػػػػي فػػػػي بحكثػػػػو الكیمیائیػػػػة عمػػػػى التجربػػػػة المختبریػػػػة كمبلحظػػػػة 
التفػػاعبلت الكیمیائیػػة  كتكصػػؿ الػػى قاعػػدة كیمیائیػػة اساسػػیة ىػػي )بقػػاء المػػادة( 
التػػػي لػػػـ ینتبػػػو الیيػػػا احػػػد مػػػف الكیمیػػػائییف قبمػػػو كلػػػـ ینتبػػػو الیيػػػا احػػػد بعػػػده اال 

و الفرنسػػػػي ام بعػػػػد سػػػبعة قػػػػركف تقریبػػػػا العالمػػػاف بریسػػػػتمي اإلنجمیػػػػزم كالفكازییػػػ
فطػػكركا التجربػػة كمػػا ذكرنػػا قبػػؿ قمیػػؿ عنػػدما قػػركا كتابػػو غایػػة الحكػػیـ، كالجػػدیر 
بالػػػذكر اف المجریطػػػي شػػػجع  ضػػػركرة اشػػػتغاؿ مػػػف یریػػػد دراسػػػة عمػػػـ الكیمیػػػاء 
بدراسة العمػكـ الریاضػیة كاليندسػیة اكال ك تفيػـ اصػكليا كالتعمػؽ فیيػا كاحساسػو 

كالضػػبط التػػي تتصػػؼ بياىػػذه العمػػـك ، كالتػػي یمكػػف اف تمتػػد الػػى باىمیػػة الدقػػة 
بقیػػػة العمػػػـك الطبیعیػػػة المشػػػتبية اك المرتبطػػػة بيػػػا، كانػػػو تنبػػػا باىمیػػػة اسػػػتخداـ 
ػػػا ) عمػػػـ الفمػػػؾ كالكیمیػػػاء( بػػػالمنيج الریاضػػػي الكمػػػي  العمػػػكـ الطبیعیػػػة خصكصن

كاىرىػػا الػػذم سػػكؼ تتبنػػاه العمػػـك الطبیعیػػة فػػي العصػػر الحػػدیث لمتعبیػػر عػػف ظ
كحقائقيا باسالیب كرمكز كمیة ریاضػیة بػدال مػف االلفػاظ كالمصػطمحات الكیفیػة 

 (ِِ)كالذاتیة التي كانت تستعمؿ قدیما
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كالبػػػد مػػػف االشػػػارة الػػػى اىتمػػػاـ العػػػالـ المجریطػػػي بعمػػػـ الحیػػػؿ اك )المیكانیكػػػا( 
كبالتػػاریخ الطبیعػػي، فضػػبل عػػف اىتمامػػو بػػاثر النشػػأة كالبیئػػة عمػػى تكػػكیف كنمػػٌك 

لكائنات الحیة كاىتـ بتاریخ تطػكر الحضػارات البشػریة، فقػد تػرجـ العػالـ )جػكف ا
ىبالینیس( رسالة المجریطي في االسطرالب إلى البلتینیة، في حیف ترجـ العالـ 
)ركدلؼ أكؼ برجس( تعمیقات المجریطػي عمػى بطمیػكس الػى البلتینیػة ایضػا ، 

كر العمػػػـك الفمكیػػػة حیػػػث عػػػدت كتبػػػو نبراسػػػا استضػػػاءا منػػػو االكربیػػػیف فػػػي تطػػػ
 (ِّ)كاالفادة منيا.

مما یمحظ اف كتابو )غایػة الحكػیـ( حػكل العدیػد مػف االسػتنتاجات العممیػة منيػا 
ما بیف ما تكصمت الیيا االمـ السابقة كاالمة االسبلمیة في عمـ الكیمیاء كالفمؾ 

 كالریاضیات كعمـ الًحیىؿ )المیكانیكا( كالتاریخ الطبیعي.
االنتاجػػات العممیػػة لعممػػاء الیكنػػاف فػػي حقػػؿ الریاضػػیات، كقػػد درس المجریطػػي 

مػػع اضػػافة لمسػػة منػػو  فاضػػاؼ كعمػػؽ عمػػى ىػػذه النتاجػػات، فاصػػبح بػػذلؾ مػػف 
التػي سػادت  (ِْ)عمماء االسبلـ الذیف طكركا  نظریػات االعػداد كيندسػة إقمیػدس

العصر القدیـ زمنا طكیبل، كبقیت نظریاتو الریاضیة تػدرس فػي جمیػع جامعػات 
 (ِٓ)كالشرؽ عمى السكاء. الغرب

كمػػػف كتبػػػو ایضػػػا كتػػػاب االیضػػػاح فػػػي عمػػػـ السػػػحر ك كتػػػاب االحجػػػار كمفخػػػرة 
االحجػار الكریمػػة كركضػػة الحػدائؽ كریػػاض الخبلئػػؽ، كرسػائؿ صػػغیرة ، فضػػبل 
عف اىتماـ كعنایة المجریطي بتنقیح زیج الخكارزمي) السػند ىنػد( كنقػؿ تاریخػو 

ع اكساط الككاكب الكؿ تاریخيا باليجرم الفارسي الى التاریخ العربي، كما كض
اتبعو عمى خطػاه كلػـ ینتبػو (ِٖ)كزاد فیو جداكؿ حسنة اال انو ككما یقكؿ القفطي

كمف ثـ كاجرل عمیو تعدیبلت ميمة ، كفي محاكلة  (ِٔ) عمى مكاضع الغمط فیو
منػػو لتخمػػیص جػػداكؿ الخػػكارزمي المتػػاثرة بػػالتراث الينػػدم الفارسػػي  تعمػػد الػػى 

نتصػػػػؼ النيػػػػار الػػػػذم یبػػػػدا عنػػػػد االریػػػػف كجعػػػػؿ ىػػػػذا الخػػػػط یمػػػػر نقػػػػؿ خػػػػط م
كقػػد تػػرجـ مػػف بعػػده العػػالـ )أدیػػبلرد البػػاثٌي( ىػػذا الػػزیج المػػنقح الػػى  ( ِٕ)بقرطبػػة
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كقػػػد اصػػػبحت جػػػداكؿ الخػػػكارزمي فػػػي صػػػیغتيا الجدیػػػدة بعػػػد تعػػػدیؿ  البلتینیػػػة،
 (ِٖ)المجریطي ليا اساسا لممكلفات الفمكیة في اكربا.

طي بػذلؾ بػؿ سػعى الػى ابتكػار طرقػا جدیػدة  )لممسػاحة ( مػع  كلـ یكتؼ المجری
، كمما (َّ) ،  كلو مكلفات عف الضرائب كاقتصاد االندلس(ِٗ)العالـ ابف الصفار

فكػػانكا  اكؿ مػػف ادخػػؿ الػػى  (ُّ)یمحػػظ تعػػاكف المجریطػػي مػػع  تممیػػذه الكرمػػاني
  (ِّ)االندلس) رسائؿ اخكاف الصفا(. 

قػػػػط عػػػػالـ فمكػػػػي اك ریاضػػػػي ككػػػػذلؾ عػػػػالـ كممػػػػا یمحػػػػظ اف المجریطػػػػي لػػػػیس ف
اقتصادم فيك مكسكعة شاممة لكؿ العمكـ ، كمف ثـ اصبح مدرسػة تػدرس كتبػو 

 كمكلفاتو العممیة في اكربا.
 مركز اك ما يعرؼ بالمعنى الحديث )المدرسة( المجريطي:-ٗ

كاف العالـ المجریطي  ميتما بالعمكـ العممیػة كالسػیما الفمكیػة كالكیمیاءكغیرىػا ، 
فػي مدینػة قرطبػة عبػارة كعمى اثر ذلؾ نجده یكسس مركزا لمفمكیػیف كالریاضػییف 

عمػػى  نفػػس نظػػاـ )الجامعػػات  عػػف معيػػد عممػػي یضػػـ العمػػـك البحتػػة كالتطبیقیػػة
االكلػى لظيػكر جیػؿ مػف العممػاء   كانػت البدایػة التكنكلكجیة كالمعاىد الحدیثػة(،

فػػي االنػػدلس كمػػف تبلمیػػذىا الممیػػزیف ابػػف الصػػفارالذم ذكرنػػاه قبػػؿ قمیػػؿ، كامیػػة 
الػػذم بػػرع فػػي عمػػـ العػػدد  (ّْ)كابػػف الخیػػاط (ّّ)بػػف عبػػد العزیػػز بػػف ابػػي الصػػمت

 (ّٔ)المػػنجـ الخػػاص بالحاجػػب المنصػػكر (ّٓ)كاليندسػػة مثػػؿ اسػػتاذه كالطرطكشػػي
 (ّٕ)دكلة االمكییف كمتى سیككف ذلؾ. الذم تنبا لو بنيایة

كلمكانة العالـ المجريطي في المجاالت العممية : سنذكر طائفة مف اراء   -٘
 المكرخيف المحدثيف عنو: منيـ عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر :

قاؿ عنو المكرخ  دیفید یكجیف سمیث في كتابو )تاریخ الریاضیات( " إف ابا -ٔ
ریطي كاف مغرما باالعداد المتحابة كمشيكرا القاسـ مسممة بف احمد المج

بتفكقو عمى غیره مف عمماء المسممیف في االندلس في عممىي الفمؾ 
 (ّٖ.)كاليندسة"
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سید حسػیف نصػر فػي كتابػو )العمػـك كالحضػارة فػي في حیف كصفو المكرخ  -ِ
االسػػبلـ( عػػرؼ المجریطػػي عنػػد االكربیػػیف" بانػػو اكؿ مػػف عمػػؽ عمػػى الخریطػػة 

لبطمیمػػػكس كرسػػػائؿ اخػػػكاف الصػػػفا  كالجػػػداكؿ الفمكیػػػة لمخػػػكارزمي مػػػف الفمكیػػػة 
عممػػاء العػػرب كالمسػػممیف فػػي االنػػدلس، كػػاف لػػو شػػيرة عظیمػػة فػػي الریاضػػیات 
كالفمػػػؾ، اضػػػافة الػػػى مػػػا نالػػػو مػػػف احتػػػراـ كتقػػػدیر لمجيكداتػػػو الجیػػػدة فػػػي عمػػػـ 

 (ّٗ)الكیمیاء".
مسممة المجريطي:  جدكؿ باسماء الكتب المكلفة مف قبؿ العالـ االندلسي-ٙ

 كىي كاالتي:
 رتبة الحكیـ .-ُ
 غایة الحكیـ. -ِ
 كتاب االحجار االحجار -ّ
 كتاب مفخرة الكریمة -ْ
 كركضة الحدائؽ كریاض الخبلئؽ، رسالة صغیرة، -ٓ
 تعدیؿ زیج الخكارزمي كنقؿ تاریخو الفارسي إلى التاریخ العربي.-ٔ
 ابتكر طرقا جدیدة لممساحة مع ابف الصفار، -ٕ
 كتب كتابا عف فرض الضرائب كاقتصاد االندلس. -ٖ

كالمجریطي كتممیذه الكرماني اكؿ مف ادخؿ الى االندلس رسائؿ اخكاف  -ٗ
 الصفا.
 كتاب رسالة في االسطرالب. -َُ
 كتاب في التاریخ.  -ُُ
 كتاب في الطبیعیات كتاثیر النشاة كالبیئة في الكائنات الحیة.-ُِ
 الرسالة الجامعة.-ُّ
 كتاب االیضاح في عمـ السحر. -ُْ
 اختصار زیج البتاني . -ُٓ
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 شرح كتاب المجسطي. -ُٔ
 اليكامش                               

ىػك الحكػـ المستنصػر بػا بػف عبػد ا بػف عبػد الػرحمف الناصػر لػػدیف ا، -ٔ
تكلى الحكـ بعد ابیػو الناصػر، لممزیػد مػف التفاصػیؿ ینظػر: ابػف االبػار، ابكعبػد 

ق(،المعجػػػـ فػػػي اصػػػحاب ٖٓٔ محمػػػد بػػػف عبػػػد ا البمنسػػػي القضػػػاعي،)ت ا
، ُِٖـ، صُٖٖٓالقاضػػػػػػي االمػػػػػػاـ الصػػػػػػدفي، مطػػػػػػابع ركخػػػػػػس، مجػػػػػػریط، 

، دار الكتػػػب العممیػػػة، ِمجيػػػكؿ، تػػػاریخ االنػػػدلس، تػػػح: عبػػػد القػػػادر بكبایػػػة، ط
 .َُِ، صََِٗبیركت، 

، ِ، جَُٓٗحتي ، فیمیب، تاریخ العرب، تح: جبرائیؿ حیدر، بیركت، -ِ
 .ٖٕٔص
محمد عبد الرككؼ، عمى ميمات التعاریؼ، تح: محمد  ینظر:المناكم، -ّ

 .َِْ،صُ، جقٓٔٗٔ ، دار الفكر،بیركت،ُرضكاف الدایة، ط
ق(، طبقػػػات ْٕٔینظػػػر: ابػػػف صػػػاعد، ابػػػك القاسػػػـ صػػػاعد بػػػف محمػػػد،)ت  -ْ

؛ ابػػف بشػػككاؿ، ابػػك القاسػػـ خمػػؼ  ُٗت(،ص-االمػػـ، مطبعػػة التقدـ،مصػػر،)د
ق(،الصػػػػػمة فػػػػػي تػػػػػاریخ ائمػػػػػة االنػػػػػدلس ٖٕٓعبػػػػػد الممػػػػػؾ االنصػػػػػارم،) تبػػػػػف 

، المكتبػػػػػة العصػػػػػریة، بیػػػػػركت، ُكعممػػػػػائيـ، تػػػػػح: صػػػػػبلح الػػػػػدیف اليػػػػػكارم، ط
ق(، َٖٖ، ابػػػػف خمػػػػدكف، عبػػػػدالرحمف بػػػػف محمػػػػد ،)ت ّْٖ،صِ،  جََِّ

؛ الزركمي، خیر الػدیف، االعػبلـ، ِّٖ، صَُٗٗالمقدمة، دارصادر، بیركت،
 .ِِّ،صٕ، جت(-، بیركت، )د ّط
، ِ، حتػػػػػي، تػػػػػاریخ العػػػػػرب، جُٗ-َٗابػػػػػف صػػػػػاعد، طبقػػػػػات االمػػػػػـ، ص -ٓ

 .ٖٕٔص
مػػػراد، بركػػػات محمػػػد،المجریطي بػػػیف الكیمیػػػاء كعمػػػـ الفمؾ،مقػػػاؿ فػػػي مجمػػػة -ٔ

 .ّٕ، صُْ، العدد ََُِحراء، اسطنبكؿ، السنة التاسعة، 
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مجػػػػػػریط، مدینػػػػػػة صػػػػػػغیرة كقمعػػػػػػة منیعػػػػػػة معمػػػػػػكرة فػػػػػػي االنػػػػػػدلس، ینظػػػػػػر:  -ٕ
ق(، َٔٓ، ابػػك عبػػد ا محمػػد بػػف عبػػد ا بػػف ادریػػس الحسػػني، )ت االدریسػي

، ُ،جُٖٔٗ، عػػػالـ الكتػػػب، بیػػػركت، ُنزىػػػة المشػػػتاؽ فػػػي اختػػػراؽ االفػػػاؽ، ط
 .َِّص
بنػػي مسػػممة، اصػػؿ ىػػذا البیػػت اك ىػػذه االسػػرة، مسػػممة بػػف حسػػاف، مػػكلى  -ٖ

معاكیػػػة بػػػف ابػػػي سػػػفیاف، كمسػػػممة مػػػف المخمصػػػیف لعبػػػد الػػػرحمف الػػػداخؿ ككػػػاف 
باجو، كتناسؿ كلده بقرطبة، ینظر: ابػف سػعید، ابػك الحسػف عمػي بػف سػعید بػف ب

، ُق(، المغػػػػرب فػػػػي حمػػػػى المغػػػػرب،تح: خمیػػػػؿ المنصػػػػكر،طٖٓٔمكسػػػػى،)ت 
 .ٔٓ، صُ،جُٕٗٗمنشكرات عمي بیضكف، دار الكتب العممیة،بیركت، 

، ٕ؛ الزركمػػي، االعػػبلـ، جَُٓ، صِ، جٓالمراكشػػي، الػػذیؿ كالتكممػػة، س-ٗ
 .ِِٕص
ق(،المقتػػبس ْٗٔبػػف حیػػاف، ابػػك مػػركاف حیػػاف بػػف خمػػؼ بػػف حسػػیف،)ت ا-َُ

مػػف انبػػاء ابنػػاء االنػػدلس،تح: عبػػد الػػرحمف عمػػي الحجػػي، دار الثقافػػة، بیػػركت، 
 .ُٗ؛ ابف صاعد، طبقات االمـ، صَُِ،صُٓٔٗ

 .ّْٖ، صِابف بشككاؿ، الصمة، ج-ُُ
؛ المراكشػػػػي، الػػػػذیؿ ّْٖ، صِینظػػػر: ابػػػػف بشككاؿ،المصػػػػدر نفسػػػػو، ج -ُِ

، ٕ؛ الزركمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي، االعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلـ، جَُٓ،   صِ، جٓكالتكممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة، س
، ُ؛السخاكم، احمد عبد الرحمف، رحمة الى بػبلد الفػردكس المفقػكد، طِِّص

 .ِٕ، صُّٖٗدار الفكر، دمشؽ، 
عمػػـ المعػػامبلت، تعنػػي حسػػبما یعرفيػػا ابػػف خمػػدكف:" تصػػریؼ الحسػػاب،  -ُّ

 في معامبلت المدف
ئر ما یعرض فیو العدد مف المعػامبلت، في البیاعات كالمساحات كالزككات كسا

 كتصرؼ في ذلؾ
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صػػناعتا الحسػػاب فػػي المجيػػكؿ، كالمعمػػـك كالكسػػر الصػػحیح كالجػػذكر كغیرىػػا، 
 ینظر: ابف خمدكف،

 .ِٓٗالمقدمة، ص 
بطمیمػكس بػػدلس، ممػؾ یكنػػاني بعػػد االسػكندر، كىػػك احػد البطالسػػة الممقػػب -ُْ

ـ، َُْيندسػػػػػة،نحك بػػػػػالحكیـ، مكلػػػػػؼ كتػػػػػاب المجسػػػػػطي، فػػػػػي عمػػػػػـ الفمػػػػػؾ كال
ینظر:القفطي،جمػػػػػاؿ الػػػػػدیف ابػػػػػي الحسػػػػػیف عمػػػػػي بػػػػػف یكسػػػػػؼ،تاریخ الحكمػػػػػاء 
-المختصر مف كتاب اخبار العمماء باخبػار الحكمػاء، مكتبػة المثنػى، بغػداد،)د

؛ الحنفي، عمي بػف بػالي القسػطنطي، خیػر الكػبلـ فػي التقصػي مػف ٕٗت(،ص
الكتػػب، بیػػركت،  ق(، تػػح: حػػاتـ صػػالح الضػػامف، عػػالـِٗٗاغػػبلط العػػكاـ،)ت 

 .ِْ،صُ، جُٕٖٗ
البتاني، احمد بف جابر الحراني، المنجـ صاحب الزیج المعركؼ فػي عمػـ -ُٓ

 النجكـ، في ایاـ
المامكف العباسي، ینظر: ابف ماككال، عمي بف ىبة ا بف ابي نصػر، االكمػاؿ 

 في رفع االرتیاب
، دار الكتػػػػػػػػػػػػب ُعػػػػػػػػػػػػف المكتمػػػػػػػػػػػػؼ كالمختمػػػػػػػػػػػػؼ فػػػػػػػػػػػػي االسػػػػػػػػػػػػماء كالكنػػػػػػػػػػػػى، ط

 .ْْٕ،صُق،جُُُْمیة،بیركت،العم
، ِ؛ ابػػف بشػػككاؿ، الصػػمة، جَٗینظػػر: ابػػف صػػاعد، طبقػػات االمػػـ، ص-ُٔ
ق(، عیػػكف االنبػػاء ٖٔٔ، ابػػف ابػػي اصػػیبعة، عبػػد ا بػػف القاسػػـ،)ت ّْٖص

؛ ابػػػف ّْٖ-ِْٖ،ص ُٓٔٗفػػػي طبقػػػات االطبػػػاء،تح: نػػػزار رضػػػا، بیػػػركت، 
المبتػدا كالخبػر فػي ق(، العبػر كدیػكاف َٖٖخمدكف، عبد الرحمف بف محمػد،)ت 

ایػػاـ العػػرب كالعجػػـ كالبربػػر كمػػف عاصػػرىـ مػػف ذكم السػػمطاف االكبػػر، مكسسػػة 
؛ ذنػػكف، عبػػػد الكاحػػد طػػو، دراسػػػات َْٓ، صُ، جُُٕٗاالعممػػي، بیػػركت، 

 . ُٔ، صََِْ، دار المدار االسبلمي، بیركت،ُفي حضارة االندلس، ط
 .ْٕٗ، صُالعبر، ج -ُٕ
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االصػػػػػػغر لمممػػػػػػؾ فردینانػػػػػػد الثالػػػػػػث، كحفیػػػػػػد الفكنسػػػػػك العاشػػػػػػر: ىػػػػػػكاالبف  -ُٖ
المشيكربمقب الحكیـ كالعالـ، ینظر: بركفنساؿ، لیفػي،  ،االمبرطكرفیمیب السكابي

االسػػػػػػػػػػػػبلـ فػػػػػػػػػػػػي المغػػػػػػػػػػػػرب كاالنػػػػػػػػػػػػدلس، مراجعػػػػػػػػػػػػة: عبػػػػػػػػػػػػد العزیػػػػػػػػػػػػز سػػػػػػػػػػػػالـ، 
؛ بالنثیا،انجػػؿ غكنثالیث،تػػاریخ الفكراالندلسػػي، ترجمػػة: ُِِ،صُٔٓٗمصػػر،

-ّْٕت(،ص-ة النيضػػػػة المصػػػػریة،)د، القػػػػاىرة، مطبعػػػػُحسػػػػیف مػػػػكنس، ط
ْٕٓ. 
الصػػكفي الكػػكفي كىػػافى متقػػدمان ًفػػي العمػػكـ الطبیعیػػة بارعػػان  جػػابر بػػف حیػػاف،-ُٗ

منيا ًفي صناعة الكیمیاء كلو فیيا تالیؼ كثیػرة كمصػنفات مشػيكرة، لممزیػد مػف 
صػػػبلح الػػػدیف ؛ الصػػػفدم، ّٕالتفاصػػیؿ ینظػػػر: القفطػػػي ، اخبػػػار العممػػػاء، ص

ق(، الػكافي بالكفیػات، تػح: احمػد االرنػاككط كاخػركف ، ْٕٔخمیؿ بف ایبؾ،)ت 
 .ِّٕ، صُ،جَََِدار احیاء التراث، بیركت، 

، المجریطػػػػػػي حجػػػػػػة عصػػػػػػره فػػػػػػي الكیمیػػػػػػاء، مجمػػػػػػة السػػػػػػرجاني، راغػػػػػػب -َِ
؛ السػػػػػػػػمرم، محمػػػػػػػػد مصػػػػػػػػطفى ٗ،صَُِٓ،  ُِِـ( ،العػػػػػػػػدد-المنتػػػػػػػػدل،)د

، ّٕٓبلـ، العػػدد ،ابكالقاسػػـ المجریطػػي كیمیػػاكم العػػرب كالمسػػممیف، منػػار اإلسػػ
 .ِّ،صََِٔ

الػدفاع ،عمػي عبػد ا ،العمػـك البحتػة فػي  ؛َُالسرجاني، المجریطي، ص-ُِ
 .ٕٔ،صُّٖٗ، مكسسة الرسالة، بیركت، ِالحضارة العربیة ، ط

متػػػػػكلي، زیػػػػػف العابػػػػػدیف،الفمؾ عنػػػػػد العػػػػػرب ؛ ِٕمػػػػػراد، المجریطػػػػػي،ص  -ِِ
 .ّْ، صُٕٗٗ، ِكالمسممیف،اليیئة المصریة العامة لمكتاب، ج

، كاف منقطعا الى خزانة  -ِّ الخكارزمي، محمد بف مكسى، اصمو مف خكارـز
كتب الحكمة لممامكف، كىػكمف اصػحاب عمػـ اليیئػة،ینظر: الخطیػب البغػدادم، 

، ِت(، ج-احمد بف عمي ابك بكر، تاریخ بغداد، دارالكتب العممیة، بیركت، )د
ق(،سیراعبلـ ْٖٕ)ت؛ الذىبي، ابك عبد ا شمس الدیف محمد عثماف،َٕص

 ق،ُُّْالنببلء،تح: نعیـ العرقسكسي، مكسسة الرسالة، بیركت، 
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 .ُُّ؛ القفطي، اخبار الحكماء، صُِٔ، صُٕج
 .ِٕ؛ مراد، المجریطي، صٗالسرجاني،المجریطي، ص -ِْ
ىػػػك ابػػػف نػػػكقطرس بػػػف بػػػرنیقس، عػػػالـ باليندسػػػة المبػػػرز فیيػػػا، الحكػػػیـ   -ِٓ

ینظر:الحنبمػػي، رضػػي الػػدیف محمػػد بػػف  الیكنػػاني، كیعػػرؼ بصػػاحب جكمطریػػا،
ق(، سػػػيـ االلحػػػاظ فػػػي كىػػػـ االلفػػػاظ، تػػػح: حػػػاتـ ُٕٗابػػػراىیـ بػػػف یكسػػػؼ )ت

؛القفطػي، اخبػار الحكمػاء، ِٔ، صُصالح الضػامف، عػالـ الكتػب، بیػركت، ج
 .ٖٓص
 . ٖٕمتكلي، الفمؾ، ص -ِٔ
 .ٖٓالقفطي، اخبار الحكماء، ص -ِٕ
ف ابي اصیبعة، طبقات ؛ ابُٗ-َٗابف صاعد، طبقات االمـ، ص -ِٖ

 .ّْٖاالطباء، ص
قرطبػػة: مدینػػة فػػي كسػػط االنػػدلس كىػػي عمػػى غربػػي النيػػر الكبیػػر الػػذم  -ِٗ

عمیو اشبیمیة، ینظر: الزىرم، ابك عبػد ا محمػد بػف ابػي بكػر، الجعرافیػا، تػح: 
؛ القزكیني، زكریػا ْٗ، صُٖٔٗمحمد حاج صادؽ، المعيدالفرنسي، دمشؽ، 

ق(،اثػػػػار الػػػػببلد كاخبػػػػار العبػػػػاد،دار صػػػػادر، ِٖٔبػػػػف محمػػػػد بػػػػف محمػػػػكد،)ت 
 .ِِٔ،صُ.،جَُٔٗبیركت، 

 .ُٔذنكف، دراسات، ص  -َّ
ابػػف الصػػفار، ابػػك القاسػػـ احمػػد بػػف عبػػد ا بػػف عمػػر، عػػالـ بعمػػـ العػػدد  -ُّ

،  كاليندسة كالنجـك
؛ ابػػػػػف ابػػػػػي اصػػػػػیبعة، طبقػػػػػات ُٗینظػػػػػر"، ابػػػػػف صػػػػػاعد، طبقػػػػػات االمػػػػػـ، ص

 .ْٖٓاالطباء، ص
 .ِِْ، صٕاالعبلـ،جالزركمي، -ِّ
الكرماني، ابك الحكـ عمرك بف عبد الرحمف بف احمد بف عمػي، مػف اىػؿ  -ّّ

قرطبػػة، كمػػػف الراسػػخیف فػػػي عمػػـ العػػػدد كاليندسػػة، كلػػػو كتػػاب یسػػػمى االركػػػاف، 
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؛ ابف ابي اصیبعة، طبقات االطبػاء، ِٗینظر: ابف صاعد، طبقات االمـ، ص
 .ْٖٓص
، ِحتػػػي، تػػػاریخ العػػػرب، ج؛ ُٗ-َٗابػػػف صػػػاعد، المصػػػدر نفسػػػو، ص -ّْ
 .ٖٕٔص
امیػػػػة بػػػػف عبػػػػد العزیػػػػز بػػػػف ابػػػػي الصػػػػمت، العبلمػػػػة الفیمسػػػػكؼ الطبیػػػػب  -ّٓ

؛ َٖالشػػػػاعرالمجكد، الحكػػػػیـ المغربػػػػي ،ینظػػػػر: القفطػػػػي، اخبػػػػار الحكمػػػػاء، ص
 .َِٗ، صّالزركمي، االعبلـ،ج

ابػػك بكػػر یحیػػى بػػف احمػػد، یعػػرؼ بػػابف الخیػػاط، احػػد تبلمػػذة المجریطػػي،  -ّٔ
د كاليندسة، ثػـ مػاؿ الػى احكػاـ النجػـك كبػرع فیيػا كاشػتير بعمميػا، في عمـ العد

 ینظر: ابف ابي اصیبعة، طبقات 
 .ْٕٗاالطباء، ص

محمػػػد بػػػف الكلیػػػػد بػػػف محمػػػد بػػػػف خمػػػؼ بػػػف سػػػػمیماف بػػػف ایػػػكب القرشػػػػي  -ّٕ
الفيػػػرم، اصػػػمو مػػػف طرطكشػػػة، صػػػاحب كتػػػاب سػػػراج الممػػػكؾ، ینظر:المقػػػرم، 

ازىار الریاض في اخبار عیاض، تح:  ق(،َُُْاحمد بف محمد التمسماني،) 
؛ الزركمػػػػي، َِٗ، صُ، جُٖٕٗابػػػراىیـ االبیػػػػارم، مطبعػػػػة فضػػػػالة، الربػػػػاط،

 .ِِٓ، صّاالعبلـ، ج
ىػػػػك عبػػػػد الػػػػرحمف بػػػػف محمػػػػد بػػػػف ابػػػػي عػػػػامر العػػػػامرم المعػػػػافرم،یكنى  -ّٖ

ابكمطرؼ،حاجب الخمیفة ىشاـ بف الحكـ بقرطبة كاخػر العػامرییف، ینظػر: ابػف 
ق(، الػػػػػذخیرة فػػػػي محاسػػػػػف اىػػػػػؿ ِْٓف عمػػػػي الشػػػػػنتریني،)ت بسػػػػاـ،ابك الحسػػػػػ

، ٕ، جِ، ؽُٕٗٗ، دار الثقافػػػة، بیػػػركت، ِالجزیػػػرة، تػػػح: احسػػػاف عبػػػاس، ط
ق(، البیػػػػاف المغػػػػرب فػػػػي  ُِٕ؛ ابػػػػف عػػػػذارل، ابػػػػك عبػػػػد ا محمػػػػد،)ت ِص

، دار الثقافػػػػة، بیػػػػركت، ِاخبػػػػار المغػػػػرب كاالنػػػػدلس، تػػػػح: لیفػػػػي بركفنسػػػػاؿ، ط
 .ِٓٔ،صُ،جَُٖٗ
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لممزید مف التفاصیؿ ینظر : اثر العرب كاالسبلـ في الحضارة االكربیة،   -ّٗ
 .ِٕ؛  مراد، المجریطي، ص ّٕ -ِٕص

 قائمة المصادركالمراجع                      
ابػػػػػف االبػػػػػار، ابػػػػػك عبػػػػػد ا محمػػػػػد بػػػػػف عبػػػػػد ا البمنسػػػػػي القضػػػػػاعي،)ت -ُ

ركخػػػػس،  ق(، المعجػػػـ  فػػػػي اصػػػػحاب القاضػػػػي االمػػػػاـ الصػػػػدفي، مطػػػػابعٖٓٔ
          ـ.ُٖٖٓمجریط، 

ق(، َٔٓاالدریسي،ابك عبد ا محمد بف عبد ا بف ادریس الحسني، )ت -ِ
 نزىة المشتاؽ 

 .ُٖٔٗ، عالـ الكتب، بیركت، ُفي اختراؽ االفاؽ، ط   
ق(،الػػػذخیرة فػػػي محاسػػػف ِْٓابػػػف بسػػػاـ، ابػػػك الحسػػػف عمػػػي الشػػػنتریني،)ت -ّ

 .ُٕٗٗ، دار الثقافة، بیركت، ِاىؿ الجزیرة،تح:    احساف عباس، ط
ق(، ٖٕٓابػػػف بشػػػككاؿ، ابػػػك القاسػػػـ خمػػػؼ بػػػف عبػػػد الممػػػؾ االنصػػػارم،) ت-ْ

 الصمة في تاریخ
، المكتبػػػػػػػػة ُائمػػػػػػػػة االنػػػػػػػػدلس كعممػػػػػػػػائيـ، تػػػػػػػػح: صػػػػػػػػبلح الػػػػػػػػدیف اليػػػػػػػػكارم،ط  

 .ََِّالعصریة،بیركت، 
ابػػف حجػػر، احمػػد بػػف عمػػي ابػػك الفضػػؿ العسػػقبلني الشػػافعي، االصػػابة فػػي  -ٓ

 لصحابة، تمیز ا
 ت(.-،دار الجیؿ ، بیركت،)دُتح: عمي محمد البجاكم،ط

ق(، سػػػػيـ ُٕٗالحنبمػػػػي، رضػػػػي الػػػػدیف محمػػػػد بػػػػف ابػػػػراىیـ بػػػػف یكسػػػػؼ )ت-ٔ
-االلحاظ في كىـ االلفاظ، تح: حاتـ صػالح الضػامف، عػالـ الكتػب، بیػركت،)د

 ت(.
الحنفػػي، عمػػي بػػف بػػالي القسػػطنطي، خیػػر الكػػبلـ فػػي التقصػػي مػػف اغػػبلط  -ٕ

ق(،   تػػػػػح: حػػػػػاتـ صػػػػػالح الضػػػػػامف، عػػػػػالـ الكتػػػػػب، بیػػػػػركت، ِٗٗالعػػػػػكاـ،)ت 
ُٖٕٗ. 
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ق(، المقتػػبس ْٗٔابػػف حیػػاف، ابػػك مػػركاف حیػػاف بػػف خمػػؼ بػػف حسػػیف،)ت  -ٖ
مف انباء ابناء   االندلس،تح: عبد الػرحمف عمػي الحجػي، دار الثقافػة، بیػركت، 

ُٗٔٓ. 
، دارالكتػػػػب الخطیػػػػب البغػػػػدادم، احمػػػػد بػػػػف عمػػػػي ابػػػػك بكػػػػر، تػػػػاریخ بغػػػػداد -ٗ

 ت(.-العممیة، بیركت، )د
ق(، العبػػر كدیػػكاف المبتػػدا َٖٖابػػف خمػػدكف، عبػػد الػػرحمف بػػف محمػػد،)ت -َُ

كالخبػػػر فػػػي ایػػػاـ    العػػػرب كالعجػػػـ كالبربػػػر كمػػػف عاصػػػرىـ مػػػف ذكم السػػػمطاف 
 .  ُُٕٗاالكبر، مكسسة االعممي، بیركت،

 .  َُٗٗالمقدمة، دار صادر، بیركت،-ا  
ق(، سػػػیر ْٖٕا شػػمس الػػدیف محمػػػد بػػف عثمػػاف،)تالػػذىبي، ابػػك عبػػػد -ُُ

 ق.ُُّْاعبلـ النببلء،تح:   نعیـ العرقسكسي، مكسسة الرسالة، بیركت، 
الزبیػػػػػػدم، محمػػػػػػد بػػػػػػف احمػػػػػػد بػػػػػػف عبػػػػػػد الػػػػػػرزاؽ الحسػػػػػػیني القیسػػػػػػي،)ت  -ُِ

ق(، تػػاج العػػػركس فػػػي جػػػكاىر القػػامكس، تػػػح: عمػػػي اليبللػػػي، الككیػػػت، َُِٓ
ُٗٔٔ. 

محمػػػد بػػػف ابػػػي بكػػػر، الجعرافیػػػا، تػػػح: محمػػػد حػػػاج  الزىػػػرم، ابػػػك عبػػػد ا-ُّ
 .ُٖٔٗصادؽ، المعيد     الفرنسي، دمشؽ، 

ق(، المغػػرب ٖٓٔابػػف سػػعید، ابػػك الحسػػف عمػػي بػػف سػػعید بػػف مكسػػى،)ت -ُْ
 في حمى المغرب،

، منشػػػػكرات عمػػػػي بیضػػػػكف، دار الكتػػػػب العممیػػػػة،  ُتػػػػح: خمیػػػػؿ المنصػػػػكر،ط   
 .ُٕٗٗبیركت، 

ق(،طبقػػػات االمػػػـ، ْٕٔصػػػاعد بػػػف احمػػػد،)ت ابػػػف صػػػاعد، ابػػػك القاسػػػـ  -ُٓ
 مطبعة التقدـ، مصر

 ت(.-،)د
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ق(،الػػػكافي بالكفیػػػات، ْٕٔالصػػفدم، صػػػبلح الػػػدیف خمیػػػؿ بػػف ایبػػػؾ،)ت  -ُٔ
 .َََِتح: احمد االرناككط كاخركف، دار احیاء التراث، بیركت، 

ق(، عیػػػكف االنبػػػاء فػػػي ٖٔٔابػػػف ابػػػي اصػػػیبعة، عبػػػد ا بػػػف القاسػػػـ،)ت -ُٕ
 اء،طبقات االطب

 . ُٓٔٗتح: نزار رضا، بیركت،    
ق(، البیػاف المغػرب فػي اخبػار ُِٕابف عذارل، ابػك عبػد ا محمػد،)ت  -ُٖ

 المغرب كاالندلس،
 .َُٖٗ، دار الثقافة، بیركت، ِتح: لیفي بركفنساؿ، ط   
ق(،  اثػار الػببلد كاخبػار ِٖٔالقزكیني، زكریا بف محمد بػف محمػكد،)ت  -ُٗ

 .َُٔٗركت، العباد، دارصادر، بی
القفطي،جمػػػػػاؿ الػػػػػدیف ابػػػػػي الحسػػػػػیف عمػػػػػي بػػػػػف یكسػػػػػؼ،تاریخ الحكمػػػػػاء  -َِ

-المختصػػرمف كتػػاب اخبػػار العممػػاء باخبػػار الحكمػػاء، مكتبػػة المثنػػى، بغػػداد،)د
 ت(.
ابف مػاككال، عمػي بػف ىبػة ا بػف ابػي نصػر، االكمػاؿ فػي رفػع االرتیػاب  -ُِ

الكتػػػػػػػػػػػػب  ، دارُعػػػػػػػػػػػػف المكتمػػػػػػػػػػػػؼ كالمختمػػػػػػػػػػػػؼ فػػػػػػػػػػػػي االسػػػػػػػػػػػػماء كالكنػػػػػػػػػػػػى، ط
 ق.ُُُْالعممیة،بیركت،

، دارالكتػب العممیػة، ِمجيكؿ، تاریخ االندلس، تح: عبد القادر بكبایة، ط -ِِ
 .ََِٗبیركت،

المراكشػػػػػػػػي،عبد الممػػػػػػػػػؾ ابػػػػػػػػي عبػػػػػػػػػد ا محمػػػػػػػػد بػػػػػػػػػف محمػػػػػػػػد االكسػػػػػػػػػي  -ِّ
 ق(، الذیؿَّٕاالنصارم،)ت 

كالتكممػػػػػة لكتػػػػػابي المكصػػػػػكؿ كالصػػػػػمة، تػػػػػح: احسػػػػػاف عبػػػػػاس، مطبعػػػػػة سػػػػػیما،  
 .ُٓٔٗبیركت،

ق(،ازىار الریاض في اخبار َُُْالمقرم، احمد بف محمد التمسماني،)  -ِْ
 .ُٖٕٗعیاض، تح:   ابراىیـ االبیارم، مطبعة فضالة، الرباط،
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ح: ق(، البمػػداف، تػػِْٖالیعقػػكبي، احمػػد بػػف ابػػي یعقػػكب بػػف اسػػحاؽ، )ت -ِٓ
 .ََِِمحمد ضناكم،   بیركت، 

 قائمة المراجع                                 
، ُبالنثیا، انجؿ غكنثالیث، تػاریخ الفكراالندلسػي، ترجمػة: حسػیف مػكنس، ط-ُ

 ت(.-القاىرة، مطبعة النيضة المصریة، )د
بركفنسػػػاؿ، لیفػػػي ،االسػػػبلـ فػػػي المغػػػرب كاالنػػػدلس، مراجعػػػة: عبػػػد العزیػػػز  -ِ

 .ُٔٓٗمصر،سالـ، 
 .َُٓٗحتي ، فیمیب، تاریخ العرب، تح: جبرائیؿ حیدر، بیركت،  -ّ
الػػػػدفاع ،عمػػػػي عبػػػػد ا ،العمػػػػـك البحتػػػػة فػػػػي الحضػػػػارة العربیػػػػة ، مؤسسػػػػة  -ْ

 .ُّٖٗ، بیركت، ِالرسالة، ط
، دار المػػػدار ُذنػػػكف، عبػػػد الكاحػػػد طػػػو، دراسػػػات فػػػي حضػػػارة االنػػػدلس، ط-ٓ

 . ََِْاالسبلمي،    بیركت،
 ت(.-ـ(، )د-، )دّزركمي، خیر الدیف، طال -ٔ
، دار ُالسخاكم، احمد عبػد الػرحمف، رحمػة الػى بػبلد الفػردكس المفقػكد، ط -ٕ

 .ُّٖٗالفكر، دمشؽ، 
متكلي، زیف العابدیف، الفمؾ عند العرب كالمسػممیف، اليیئػة المصػریة العامػة -ٖ

 .ُٕٗٗ، ِلمكتاب، ج
-ـ(،)د-لمغػػة العربیػػة، )دمصػػطفى، ابػػراىیـ، المعجػػـ الكسػػیط، تػػح: مجمػػع ا-ٗ

  ت(.
المناكم، محمد عبد الرككؼ، عمى ميمات التعاریؼ، تح: محمد راضكف  -َُ

 ق.                   َُُْ، دار   الفكر،ػ بیركت، ُالدایة،ط
 المجالت                                   

المنتػػدل، ، المجریطػػي حجػػة عصػػره فػػي الكیمیػػاء، مجمػػة السػػرجاني، راغػػب -ُ
 .َُِٓ، ُِِـ( العدد-)د
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السػػػػػػمرم، محمػػػػػػد مصػػػػػػطفى ،ابػػػػػػك القاسػػػػػػـ المجریطػػػػػػي كیمیػػػػػػاكم العػػػػػػرب  -ِ
  .ََِٔ، ّٕٓكالمسممیف منار اإلسبلـ، العدد 

مراد، بركػات محمػد، المجریطػي بػیف الكیمیػاء كعمػـ الفمػؾ، مقػاؿ فػي مجمػة  -ّ
 ت(.-حراء،اسطنبكؿ، )د

The  status of the world Elmejraiti in Andalusia 

through historical source 

M. D. Raghad jamal  Manaf al-Azzawi 

Revive the Arab Scientific Heritage Center 

Baghdad University 

Abstract 

The world's Abu al-Qasim ibn Maslama al-Majriti one of 

the most famous astronomers and mathematicians 

Alandlsin, has concerns with the knowledge of the universe 

and the movements of the stars, and has Barsad planets 

care, and a large passion for understanding the book 

Ptolemy known Palmgesti, and a look at the book of 

Euclid, and learn the logic of Aristotle wrote and Canadian, 

and I have traveled to the country Orient, and contact its 

scholars and philosophers, and then returned to Spain, then 

to be one of the most famous flags in astronomy in 

Andalusia, has many Molvat including: synthesized 

(Osmaraladd), which is known in our transactions, and the 

book Go the modification of (connubial Battani), and 

meant Bseg (Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi), and 

disbursement of Persian history to Arab history, and put the 

circles of the planets in it for the first date Alhgerhuzad 

new Fahajaddaol Despite his intellect, but he did not 

placements mistake in it, has been studied chemistry 

through briefing books Geber, and Razi, and his views 

"should be on the chemical to train on his hands to hold 

trials, and his eyes on the observation of chemicals and 

their interactions, and the mind to think about what's going 

on where and what is happening to her, and wrote 
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Elmejraiti in chemistry, the book (rank wise), (very wise), 

and (boasting Gem), has sired pupils timid of the most 

famous son of tolerant, and Ibn al-Saffar, and Al-Zahrawi, 

and Kirmani, and Gerhm.tovi world Elmejraiti year (398 

AH / 1008 AD ), in Cordoba before sedition which 

appeared a year (422 AH /  
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التذكر القريب في ضكء  المفاضمة بيف التعرؼ كاالستدعاء في قياس
الخصائص السيكك مترية لالختبار لدل طالبات معيد الفنكف الجميمة لمبنات 

 المرحمة الرابعة في مادة القياس كالتقكيـ
 ـ. د. أنعاـ ىاشـ سمطاف

 ممخص البحث 
یستيدؼ البحث الحالي المفاضمة بیف نمطي التعرؼ الذم یقاس          

بأسئمة االختیار مف متعدد، كاالستدعاء الذم یقاس بأسئمة تكمیؿ الفراغات في 
قیاس التذكر القریب لدل طالبات المرحمة الرابعة في معيد الفنكف الجمیمة 

 لمبنات في ضكء الخصائص السیكك متریة لبلختبار.
 اىداؼ البحث: كلتحقؽ
قامت الباحثة بتحمیؿ مكاد الكتاب الذم اعتمد في البحث الحالي كىك  -ُ

كتاب القیاس كالتقكیـ لممرحمة الرابعة مف معيد الفنكف الجمیمة كاشتقت 
 ( ىدفان سمككیان مف نمط المعرفة )التذكر( ّٓ)

لمتثبت مف صبلحیة الفقرات كما تبدك ظاىریان في قیاس ما أعدت  -ِ
 لقیاسو 

حیح االختبار، یتـ ذلؾ بإعطاء درجة كاحدة لكؿ فقرة مف أسئمة تص -ّ
عطاء صفر لؾ اختیار  االختیار مف متعدد لكؿ اختیار صحیح كا 
خاطئ كتـ التحقؽ مف الخصائص السایككمتریة لممقیاس كتكصمت 

 الباحثة الى 
اف الخصائص السیكك متریة الختبار أسئمة التكمیؿ لنمط االستدعاء  -ْ

اك درجاتيا مما ىي عمیو في نمط التعرؼ أسئمة أفضؿ في قكتيا 
 االختیار مف متعدد.
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اف أسئمة التكمیؿ ىي أفضؿ مف أسئمة االختیار مف متعدد لقیاس  -ٓ
 مستكل التذكر.

 الفصؿ األكؿ
 مشكمة البحث:

احدل العممیات المعرفیة األساسیة  Rememberingیعد التذكر            
ا ادراكات سابقة، اال اف الدراسات اثبتت في حیاة االنساف التي تستحضر فیي

اف عممیة التذكر ىي عممیة معرفیة تتككف مف عدة عممیات متفاعمة كعممیات 
الحقة، كاف قدرة االنساف عمى التذكر ليا حدكد بسبب تعمقيا بتككینو العصبي 

(، كاتضح ىناؾ مشكبلت كثیرة مرتبطة ُِِ: ُِٗٗكالعضكم )الياشمي، 
 Retentionكعدـ االحتفاظ  Retrivalة االسترجاع بيا لذلؾ تعد صعكب

بالمعمكمات في الذاكرة مف أبرز المشكبلت التي تغنى بيا البحكث العممیة 
 (Rtan & Johnson, 2001: 1االف. )

كیمكف قیاس التذكر عف طریؽ التعرؼ باستخداـ أسئمة االختیار مف متعدد،   
ؿ فالتذكر في أسئمة االختیار اك عف طریؽ االستدعاء باستخداـ أسئمة التكمی

مف متعدد یتـ بتعرؼ بدائؿ اإلجابة لما یراد تذكره، كعمى المجیب اف یتعرؼ 
عمى اإلجابة الصحیحة، بینما في أسئمة التكمیؿ یتـ التذكر باستدعاء اإلجابة 
الصحیحة التي تككف غیر مكجكدة في السؤاؿ كعمى المجیب اف یسترجعيا مف 

 خبراتو السابقة.
الحظت الباحثة اف المعممیف كفي مختمؼ المراحؿ الدراسیة یختمفكف فیما كقد 

بینيـ في تفضیؿ أسئمة التكمیؿ اك االختیار مف متعدد لذا فاف مشكمة البحث 
 الحالي یمكف اف تحدد في اإلجابة عف السؤاؿ التالي:

أیيما أفضؿ التعرؼ اك االستدعاء في قیاس التذكر المعرفي القریب في ضكء 
االختبار لمادة القیاس كالتقكیـ لممرحمة الرابعة في معيد الفنكف الجمیمة  صدؽ
 لمبنات.
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 أىمية البحث:
جاءت المعرفة اك التذكر في قاعدة مستكیات النمك المعرفي، لككف       

المعرفة أساس عممیة التعمـ كقاعدتو، كبدكنيا ال یمكف لممتعمـ اف یصؿ الى 
المستكیات المعرفیة العمیا، كال غنى لمطالب عف التذكر سكاء في حیاتو 

لمتعمـ في بعض الدراسیة اك في حیاتو العممیة، حتى أصبح التذكر مرادفان 
المكاقؼ، كفي اكتساب المعارؼ كالحقائؽ كالمفاىیـ كالمصطمحات. )عدس 

 (ْْ: ُْٖٗكتكؽ، 
فالتذكر كظیفة العقؿ األساسیة بدكنو ال یمكف استرجاع االحداث الماضیة التي 
تككف جزءان مف تاریخ الحیاة، كتحدیدىا في خبرتنا الخاصة اك الشخصیة 

التذكر عند االنساف جعؿ سمككو یتصؼ  ( فكجكدَُٗ: َُٕٗ)الشماع، 
باالنتقائیة، إذ ال تككف افعالو مجمكعة مف االستجابات العشكائیة لمثیرات 
خارجیة، كانما یقكـ بأنكاع مختمفة مف االستجابات لعناصر البیئة كعف طرقيا 
تتككف لدیو القدرة عمى االختیار كالتفضیؿ بیف عناصر المكقؼ الذم یعیشو 

 (ٕٕ: ُِٔٗممو كما اكتسبو مف خبرات مف البیئة. )العفیفي، في ضكء ما تع
كىك عممیة عقمیة تيتـ بشكؿ أساس بالعممیات الداخمیة التي تتصؿ بتنظیـ 
المعمكمات كاستعادتيا عند الحاجة، كعمى ىذا فالذاكرة ىي المسؤكلة عف 

الخبرة  Retrievalكاسترجاع  Retentionكاحتفاظ  Recordتسجیؿ 
 :Luara, 1997الماضیة سكاء كانت مدركات كأفكار كمیكؿ كسمكؾ )

( اف التذكر ىك المحكر األساس لكؿ Neisser(، إذ یرل )ناسیر 245
العممیات العقمیة كىك القكة التي تكمف كراء كؿ نشاط نفسي كعقمي كبدكنو 

ستقرئ سیرل الفرد تكرار الحیاة كال یستطیع تعمميا كما انو ال یمكف اف ی
مكانیة االستفادة منو في المستقبؿ كبأسالیب معرفیة  الماضي كیفيـ الحاضر، كا 

(، كیرل َٖ: ُُٗٗتساعده عمى االرتقاء بحیاتو نحك األفضؿ )االزیرجاكم، 
( اف أم عممیة تسجیؿ لبلستجابات ما ىي إال عممیة Bandura)باندكرا 
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ـ تعقبيا عممیة إعادة اكتساب كعممیة حفظ یتـ تثبیتيا في مخزف الذاكرة، ث
اإلنتاج في األداء كفي السمكؾ الذم یتـ ترمیزه في عقؿ االنساف. )الفیش، 

ُٖٖٗ :ُٕٕ) 
( اف تذكر المعمكمات كفيميا یؤدم بالشخص Brunerیرل )بركنر        

الى تطبیقيا في العدید مف مكاقؼ الحیاة كتجعمو فیما بعد اكثر استعدادان 
(، كقد اثبتت ّٖٗ: ُّٖٗتطبیقان )خیر ا،  الستیعاب المعرفة األكثر

دراساتو اف الحفظ یسيؿ عممیة االسترجاع كاكتساب الميارات، كمف الممكف 
استخداميا في اعماؿ عدة متشابية التي تسمى بالنقؿ المحدد لمتدریب 

(Owen, 1991: 50 لذلؾ فاف عممیة االسترجاع ىي العامؿ الرئیسي في ،)
التذكر كاىمیتو في فيـ كادراؾ العبلقات التشعبیة في  التعمـ الذم یظير مدل

(، كعمیو فاف عممیة استرجاع كؿ ما َٖ: ُُٗٗسیاؽ األفكار )االزیرجاكم، 
اكتبو الفرد كما تعممو مف الماضي، ینبغي اف تتضمف استعادة الميارات 
كالمعمكمات كالخبرات یكمف الفاظ كأرقاـ كمعاف كحكادث كافعاؿ كخبرات نفسیة 

 (َُٔ: ُْٖٗاء كانت سارة اـ غیر سارة. )خاف، سك 
كنظران ألىمیة التذكر في حیاة الفرد كضع )بمكـ( كاخركف المعرفة في قاعدة 
ىـر مستكیات النمك المعرفي، الذم یشمؿ ست مستكیات ىي المعرفة، الفيـ، 
التطبیؽ، التحمیؿ، التركیب، التقكیـ كظمت المعرفة اك التذكر في قاعدة اليـر 

 (Stiggins, 1994: 40عدؿ ایضان. )الم
 & Murrayفي قاعدة تصنیؼ ) Rememberingكجاءت المعرفة اك التذكر 

Word, 1999 لمستكیات النمك المعرفي التي تككنت مف التعریؼ )
كاالستنتاج كالتحمیؿ كالتقكیـ كحؿ المشكبلت، إذ ال یختمؼ التعرؼ 

Recognition تذكر اك المعرفة في في ىذا التصنیؼ عما ىك عمیو في ال
( إذ یعرؼ فیو الطالب اك یسترجع المعمكمات التي حفظيا  تصنیؼ )بمـك

 (Murray & Word, 1999: 38بذاكرتو. )



  عدد الثامنـــــال  ... جملة علمية حمكمة فصلية  ات تنموية ...ـــاشراق

678 
 

                                                                                                                                       

تعد االختبارات التحصیمیة كاحدة مف أىـ طرؽ قیاس التذكر          
فاالختبارات ىي أداة التقییـ كالتقكیـ التربكم، التي مف خبلليا یمكف التحقؽ مف 
الفركض العممیة عف تكقع معیف اك تحدید لعبلقة كظیفیة بیف متغیریف اك 
لممفاضمة بینيما، إذ تستخدـ االختبارات لمتحقؽ مف صحة ىذه الفركض اك 

( كلبلختبارات دكر أساسي في عممیة ُِ: ََُِخطئيا. )عمر كاخركف، 
لمختمفة فضبلن التقكیـ إذ تستخدـ نتائجيا في اتخاذ القرارات التربكیة كالعممیة ا

عف اف استخداـ االختبارات التحصیمیة تساعد عمى تكمیـ مقدار ما یتذكره 
 ,Thorndikالطمبة لتحدید نكاحي القكة كالضعؼ في تحصیميـ المعرفي )

( كتتكقؼ الدرجة التي تسيـ بيا االختبارات التحصیمیة في 38 :1991
كاستخداميا إذ یمكف  تحسیف التعمـ كالتدریس عمى المبادئ التي تحكـ بنائيا

لبلختبارات اف تكجو انتباه المتعممیف نحك اىداؼ التدریس اك بعیدان عنيا كقد 
تجعؿ الطبلب یقتصركف عمى الدراسیة السطحیة اك قد تكجييـ نحك الفيـ 

 (ُِٓ: ُٕٖٗالعمیؽ. )أبك عبلـ، 
كتعد اختبارات االختیار مف متعدد مف أكثر أنكاع االختبارات المكضكعیة 

كعان ألنيا أكثر شمكالن في قیاس التذكر فیما تعد اختبارات التكمیؿ مف شی
االختبارات الشبو مكضكعیة ألف فقراتيا تقع مكقعان كسطان بیف أسئمة المقاؿ 

(، ففي اختبارات االختیار مف ُّٓ: ُٕٖٗكاالسئمة المكضكعیة )أبك عبلـ، 
اف یتعرؼ عمیيا  متعدد تتضمف البدائؿ إجابة كاحدة صحیحة كعمى المستجیب

مف خبلؿ استرجاع معمكماتو الدراسیة السابقة فیما تتطمب اختبارات التكمیؿ 
مف المستجیب استرجاع المعمكمات السابقة ألجؿ إكماؿ الجممة كعمى الرغـ 
مف اف النكعیف یتطمباف استرجاع المعمكمات كما ىك الحاؿ في جمیع 

ر مف متعدد تعتمد عمى تعرؼ االختبارات التحصیمیة، إال اف أسئمة االختیا
المعمكمة الصحیحة اك البدیؿ الصحیح، فیما یعتمد أسئمة التكمیؿ عمى 
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: ُٕٖٗاستدعاء المعمكمات اك البدیؿ مباشرة مف جياز الذاكرة. )أبك عبلـ، 
ُٓٔ) 

ليذا اختمؼ المدرسكف فیما بینيـ في استخداـ أحد ىذیف االختباریف في قیاس 
اف البحث الحالي سیحاكؿ تحدید أم منيما أفضؿ في التذكر المعرفي، لذلؾ ف

قیاس التذكر المعرفي القریب. بید اف أىمیة أم بحث عادة تنبثؽ مف مقدار ما 
یضیفو الى المعرفة مف الناحیتیف النظریة كالتطبیقیة كعمیو فاف األىمیة 

 النظریة لمبحث الحالي یمكف اف تنبثؽ مف:
ان لمكفاءة التعمیمیة في جمیع المراحؿ یعد التحصیؿ الدراسي مؤشران أساسی -ُ

الدراسیة كالذم مف خبللو یمكف الكشؼ عف النمك المعرفي لممتعممیف. 
(Davis & Palladiono, 2004: 223.) 

اف التذكر ىك أساس النمك المعرفي لذلؾ ینبغي اف یمتمؾ المتعممكف ىذه  -ِ
النمك  القدرة إذ بدكنيا ال یمكف اف تتحقؽ القدرات األخرل لمستكیات

 (ُِٕ: ََِٔالمعرفي. )ممحـ، 
اف أىمیة التقكیـ في نجاح العممیة التعمیمیة تتطمب االىتماـ باألسئمة  -ّ

 االمتحانیة فاختیار نكع األسئمة ىك الذم یحقؽ ما یرمي الیو القیاس.
 أما األىمیة التطبیقیة لمبحث الحالي یمكف اف تنبثؽ مما یأتي:

لمدرسیف كالباحثیف عمى اختبار سیساعد البحث الحالي المعممیف كا .ُ
التعرؼ باستخداـ أسئمة االختیار مف متعدد كاالستدعاء باستخداـ 

 أسئمة التكمیـ في قیاس التذكر المعرفي.
سیكفر البحث الحالي لمباحثیف االخریف عند إعداد اختبارات السیما  .ِ

لقیاس التذكر المعرفي االختیار المناسب لنكع األسئمة مف حیث 
 لسیكك متریة لبلختبار.الخصائص ا
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 :Aim of Researchىدؼ البحث 
یستيدؼ البحث الحالي المفاضمة بیف نمطي التعرؼ الذم یقاس          

بأسئمة االختیار مف متعدد، كاالستدعاء الذم یقاس بأسئمة تكمیؿ الفراغات في 
قیاس التذكر القریب لدل طالبات المرحمة الرابعة في معيد الفنكف الجمیمة 

 لمبنات في ضكء الخصائص السیكك متریة لبلختبار.
 :Hypotheses of Researchالبحث  فرضيات

( في معامؿ صدؽ َٓ.َأكالن: ال یكجد فرؽ ذك داللة إحصائیة عند مستكل )
االختبار بیف نمط التعرؼ )أسئمة االختیار مف متعدد( كنمط االستدعاء )أسئمة 
التكمیؿ في قیاس التذكر القریب لدل طالبات معيد الفنكف الجمیمة المرحمة 

 الرابعة(.
( في معامؿ ثبات َٓ.َال یكجد فرؽ ذك داللة إحصائیة عند مستكل )ثانیان: 

االختبار بیف نمط التعرؼ )أسئمة االختیار مف متعدد( كنمط االستدعاء )أسئمة 
التكمیؿ في قیاس التذكر القریب لدل طالبات معيد الفنكف الجمیمة المرحمة 

 الرابعة(.
 :Limits of the Researchحدكد البحث 

ث الحالي عمى طالبات المرحمة الرابعة لجمیع أقساـ معيد یقتصر البح -ُ
 .َُِْ – َُِّالفنكف الجمیمة لمبنات لمعاـ الدراسي 

 .َُِّكتاب مادة القیاس كالتقكیـ لممرحمة الرابعة الطبعة الثانیة عاـ  -ِ
 :Defintion of the Termsتحديد المصطمحات 

 :Priorityالمفاضمة  (ُ)
المفاضمة لغكیان ىي مف الفعؿ فاضؿ ( اف كممة ُٔٓٗذكر )الیسكعي، 

: ُٔٓٗبیف شیئیف، أم حكـ بتفضیؿ أحدىما عمى االخر. )الیسكعي، 
ٖٕٓ) 
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كعرفيا معجـ "لساف العرب" الفضاؿ كالتفاضؿ، التمایز في الفضؿ 
، اف یككف بعضيـ أفضؿ مف بعض.  كفضمو، مازه كالتفاضؿ بیف القـك

 (ِْٓ: ََِّ)ابف منظكر، 
اضمة إجرائیان بأنيا الحكـ عمى أفضمیة أحد نمطي كتعرؼ الباحثة المف

 التعرؼ كاالستدعاء قیاس التذكر القریب عمى االخر.
 :Recognitionالتعرؼ  (ِ)

( بأنو العممیة التي تحقؽ استجابة االلفة Peterson, 1991عرفو )
باألشیاء كالمكضكعات التي عرفيا الفرد كخبرىا مف قبؿ، كبالتالي یتعرؼ 

في مكاقؼ أخرل مف خبلؿ ارتباطيا بإشارات اك عبلمات عمیيا مرة أخرل 
 (Peterson, 1991: 347معینة دالة عمیيا. )
بأنو شعكر االنساف في حالة التذكر اف ما  (ٕٜٜٔكعرفو )الياشمي، 

یدركو االف ىك جزء مف خبراتو السابقة كأنو معركؼ لدیو كمألكؼ. 
 (ُِّ: ُِٗٗ)الياشمي، 

 ، شعكر االنساف بأف ما یراه أك یسمعو في  بأنو (ٕٗٓٓكعرفو )العتـك
الحاضر ىك جزء مف خبرة سابقة لدیو، كیحدث التعرؼ عندما یقارف الفرد 
بدائؿ المثیر مع ما ىك مخزكف في خبرتو اك ذاكرتو لمطابقة أحد البدائؿ 

 ،  (ُِٗ: ََِْمع مادة الذاكرة. )العتـك
بأنو قدرة الفرد عمى تحدید مادة سبؽ لو اف  (ٜٕٓٓكعرفو )ربيع، 

اختزنيا في ذاكرتو، كتعرض عمیو مرة أخرل بحیث یستطیع اف یتعرؼ 
 (ِّٔ: ََِٗعمیيا اك یتذكرىا. )ربیع، 
)التعرؼ( بأنو عممیة عقمیة یتـ فیيا استرجاع  أما البحث الحالي فيعرؼ

ت اك منبيات معمكمة معینة مخزكنة في جياز الذاكرة مف بیف عدة مثیرا
ماثمة أماـ الفرد، كیعرؼ إجرائیان بأنو الدرجة التي یحصؿ عمیيا المجیب 
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مف خبلؿ إجاباتو الصحیحة عمى اختبار االختیار مف متعدد الذم أعد 
 ألغراض ىذا البحث.

 :Recallاالستدعاء  (ٖ)
( بأنو القدرة عمى استحضار المعمكمات Morgan, 1975عرفو )

ف طریؽ االستعانة بمكاد مرتبطة بيا یطمؽ المخزكنة، عندما تستدعى ع
 (Morgan, 1975: 158عمیيا اليادیات. )

بأنو عممیة استعادة الفرد لبلستجابات  (ٜٜٛٔعرفو )الشرقاكم كاخركف، 
المتعممة تحت ظركؼ االستثارة المبلئمة في المكاقؼ البلحقة. )الشرقاكم 

 (ُِٕ: ُٖٗٗكاخركف، 
استحضار الماضي في صكر ألفاظ أك بأنو  (ٜٜٔٔكعرفو )االزيرجاكم، 

معاف أك حركات أك صكر ذىنیة كتذكرىا عمى كجو السرعة. )االزیرجاكم، 
ُُٗٗ :َُِ) 

بأنو عممیة استرجاع ما استبقاه الفرد في ذاكرتو  (ٕ٘ٓٓكعرفتو )الرحك، 
مف انطباعات كصكر كآثار قد تككف لفظیة اك معاف اك حركات اك صكر 
ذىنیة كیتمثؿ بالقدرة عمى تذكر المعمكمات المطمكبة منيا عمى كجو 

 (ُٔٓ: ََِٓالسرعة كاستجابة لمثیر غیر مائؿ اماـ الحكاس. )الرحك، 
بأنو عممیة یتـ فیيا استرجاع معمكمة  االستدعاءأما البحث الحالي فيعرؼ 

معینة مف جياز الذاكرة باستخداـ بعض اليادیات التي تؤشر عمیيا 
كیعرؼ إجرائیان بأنو الدرجة الكمیة التي یحصؿ عمیيا المجیب مف خبلؿ 

 إجاباتو عمى اختبار التكمیؿ الذم أعد ألغراض ىذا البحث.
 :Rememberingالتذكر  (ْ)

بأنو اكتساب المعرفة اك الخبرة كخطكة  (ٜٜٛٔكؽ، عرفو )عدس كت
: ُٖٗٗأكلى كیتبعيا فیما بعد استدعاء ما تـ اكتسابو. )عدس كتكؽ، 

ُٕٓ) 
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بأنو قدرة الكائف عمى االحتفاظ بالمعمكمات  (ٕٓٓٓكعرفو )العبيدم، 
 (ِّ: َََِكالخبرات كاسترجاعيا عند الحاجة. )العبیدم، 

بأنو قدرة الفردة عمى استرجاع اك إعادة  (ٕٕٓٓبينما عرفو )المعايطة، 
ما سبؽ اف تعممو كاحتفظ بو ذاكرتو سكاء كاف حركیان اك لفظیان. 

 (ُِٓ: ََِِ)المعایطة، 
( بأنو عممیة تتـ مف خبلليا Sternberg, 2003في حيف عرفو )

 ,Sternbergاسترجاع معمكمات الماضي الستخداميا عند الحاجة. )
2003: 415) 
ثة إجرائیان بأنو عممیة استرجاع لممادة المتعممة المخزكنة في كتعرفو الباح

جياز الذاكرة سكاء عف طریؽ التعرؼ باستخداـ أسئمة االختیار مف متعدد 
 اك عف طریؽ االستدعاء باستخداـ أسئمة التكمیؿ.

 :Measurementالقياس  (ٓ)
بأنيا العممیة التي بكاسطتيا نحصؿ  (ٜٜٜٔعرفو )الظاىر كاخركف، 

رة كمیة لمقدار ما مكجكد في الظاىرة عند الفرد مف سمة معینة. عمى صك 
 (ُُ: ُٗٗٗ)الظاىر كاخركف، 

بأنو عممیة تحدید قیـ رقمیة ألشیاء اك  (ٕٓٓٓكعرفو )االنصارم، 
 (ّٕ: َََِمكضكعات تبعان لقكاعد معینة متفؽ عمیيا. )االنصارم، 

بأنو العممیة التي یضیر فیيا لمتقدیر  (ٕٗٓٓبينما عرفو )ميخائيؿ، 
عطاء قیـ عددیة لمسمة اك الخاصیة المقیسة استنادان  المكضكعي الكمي كا 
الى قكاعد محدد تتـ مف خبلليا المطابقة بیف السمة اك الخاصیة المقیسة 

 (َُ: ََِْكالرقـ الداؿ عمى درجة كركدىا. )میخائیؿ، 
درجة امتبلؾ فرد سمة معینة. بأنو عممیة تحدید  (ٕٔٔٓكعرفو )عالـ، 

 (ِْ: َُُِ)عبلـ، 
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أما الباحثة تعرؼ القياس اجرائيان بأنو عممية تكميـ أم إعطاء رقـ 
لممفاضمة بيف نمطي التعرؼ كاالسترجاع لدل طالبات المرحمة الرابعة في 

 معيد الفنكف الجميمة.
 :Multiple – Choiceأسئمة االختيار مف متعدد  (ٔ)

بأنيا تمؾ االختبارات التي تشمؿ عمى عبارة ( ٕٔٔٓعرفيا )عالـ، 
تقدیمیة كتتبعيا قائمة مف اإلجابات المقترحة الجابتیف اك أكثر تسمى 
البدائؿ اك االستجابات اك االختیارات كتشمؿ عمى إجابة كاحدة صحیحة 
أك أفضؿ إجابة أما بقیة البدائؿ فتسمى بالمشتتات ككظیفتيا تقدیـ إجابات 

لة ظاىریان لمطالب المستذكر كال تبدك ذلؾ لمطالب غیر اك حمكؿ تبدك مقبك 
المستذكر كیسمى ىذا النكع مف االختبارات باختبار التعرؼ كیستفاد منو 

 (ٖٗ: َُُِلقیاس التذكر. )عبلـ، 
 :Short Answer Itemsأسئمة اختبار التكميؿ )إكماؿ الفراغات(  (ٚ)

الطالب اف  بأنيا تمؾ األسئمة التي تتطمب مف (ٕٔٔٓعرفيا )عالـ، 
یجیب عمى السؤاؿ إجابة محدكدة ال تتعدل كممة اك بضع كممات كفیيا 
یستدعي الطالب المعمكمات بدؿ اف یتعرؼ عمیيا كتفید في قیاس التذكر 

 (ُُّ: َُُِلعدد كبیر مف الحقائؽ كالمعارؼ. )عبلـ، 
 الفصؿ الثاني

 اإلطار النظرم كدراسات سابقة
 :Theoretical Frameworkاإلطار النظرم 

یعد تحدید اإلطار النظرم ضركرة ألم بحث لككنو یحدد المنطمقات كالمفاىیـ 
النظریة التي تستند الیيا الباحثة في إجراءات بحثيا فيك یشكؿ اإلطار 
 المرجعي لمباحثة في تحدید الكثیر مف اإلجراءات كالمنطمقات النظریة لمبحث.

 مجاالت كمستكيات النمك المعرفي:
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ربیة الحدیثة بتنمیة شخصیة الطالب بكافة جكانبيا المعرفیة كالكجدانیة تيتـ الت
كالمياریة كلعؿ الخطكة األكلى في تحقیؽ ىذا اليدؼ ىك ترجمتو الى 
ممارسات عممیة مف خبلؿ التعمـ كالتعمیـ كتحدید األىداؼ السمككیة ليذه 

یة التربكیة العممیة ككضع قائمة شاممة ألنكاع السمكؾ التي تيدؼ الیيا العمم
كتزكد المختصیف بمصدر لمعركض كاالمثمة في البحكث المتعمقة بطرائؽ 
التدریس كتطكیر المناىج كترتیب السمككیات مف البسیط الى المعقد لذلؾ 

 كضع بمكـ كاخركف تصنیؼ ىذه األىداؼ في ثبلثة ميارات كأبعاد كىي:
المعرفیة التي : كیشمؿ األىداؼ Cognitive Dominالمجاؿ المعرفي  -ُ

تتعمؽ بالنمك العقمي كشممت ستة مستكیات ىي المعرفة كالفيـ كالتطبیؽ 
 كالتحمیؿ كالتركیب كالتقكیـ.

: كیشمؿ االىتمامات كاالنفعاالت Affective Dominالمجاؿ الكجداني  -ِ
 كاالتجاىات كالسمات.

: كیشمؿ الميارات Psychometric Dominالمجاؿ الميارم  -ّ
 ّْ: ُْٖٗكتابة كالطباعة كالسباحة. )تكؽ كعدس، النفسحركیة مثؿ ال

– ْْ) 
كتـ تصنیؼ البعد اك المجاؿ المعرفي عمى شكؿ ىـر لو ست مستكیات رئیسیة 

 كىي:
 :Knowledgeالمعرفة  .ُ

تعد المعرفة قاعدة ىـر تصنیؼ المجاؿ المعرفي، كالتي تقاس بالتذكر 
المحددة مثؿ  ألنيا تمثؿ كحدة البناء المعرفي، كتشمؿ معرفة الحقائؽ

معرفة التكاریخ كاالحداث كاألشخاص كالمبادئ كالقكانیف كالتي تقدـ لمطمبة 
بحسب مستكیات اختبلؼ مراحميـ الدراسیة إذ یكجد عدد ىائؿ مف الحقائؽ 
التي ینبغي اف یتعمميا الطمبة كمف األفعاؿ التي یمكف استخداميا في 
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، األىداؼ المتعمقة بالتذكر ىي یعدد، یعرؼ، یذكر  – ٕٗ: ُٖٓٗ. )بمـك
ٖٗ) 

 :Comprehensionالفيـ اك االستیعاب  .ِ
كیقصد بو القدرة عمى إدراؾ معنى المادة الدراسیة كالقدرة عمى التنبؤ كفيـ 
الحقائؽ كتفسیر الرسكـ كالبیانات كمف األفعاؿ التي یمكف استخداميا یمیز 

 (ُّٓ – ُّْ: ُٖٓٗكیعطي امثمة، یقارف، یشرح. )بمكـ، 
 :Applicationالتطبیؽ  .ّ

یقصد بو قدرة المتعمـ عمى استخداـ ما تعممو في مكاقؼ جدیدة كیمكف اف 
یشمؿ ذلؾ القكاعد كالمفاىیـ كالقكانیف كمف افعالو یغیر، یحسب، یرسـ. 

 (ُْٕ – ُّٕ: ُٖٓٗ)بمكـ، 
 :Analysisالتحمیؿ  .ْ

كیشیر الى القدرة عمى تحمیؿ المادة الى مككناتيا الجزئیة مما یساعد عمى 
دراؾ األسس  تنظیميا البنائي كیشمؿ التعرؼ عمى األجزاء كالعناصر كا 
كالقكاعد التنظیمیة المستخدمة كیستخدـ فیيا األفعاؿ یجزئ، كیفرؽ، كیحدد 

 (َِٖ: ُٖٓٗالعناصر. )بمكـ، 
 :Synthesisالتركیب  .ٓ

یقصد بو قدرة المتعمـ عمى كضع األجزاء معان لتككیف كؿ جدید منيا 
ى اعداد مكضكع فیو اك مشركع بحث كمف األفعاؿ كیمكف اف یشمؿ عم

 ،  (ِٔٔ: ُٖٓٗالمستخدمة یصنؼ، یؤلؼ، یجمع، یبتكر، یمخص. )بمـك
 :Evaluationالتقكیـ  .ٔ

كیقصد بو قدرة المتعمـ عمى الحكـ عف قیمة الشيء مثؿ عبارة اك قصة اك 
اعداد تقریر یحكـ فیو عمى مكضكع بناء عمى معاییر محددة قد تككف 

خاصة بالتنظیـ اك خارجیة خاصة بالغرض اك باليدؼ اما األفعاؿ داخمیة 
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، یقارف، یدعـ. )بمكـ،  التي تستخدـ في اعداد قائمة األىداؼ ىي: یقـك
ُٖٗٓ :ِِٖ) 

كیبدك مف تصنیؼ بمكـ لممستكیات المعرفیة اف المعرفة ىي قاعدة المستكیات 
عمكمات بالغة الدقة ألنيا تمثؿ كحدة البناء المعرفي إذ یمكف اف یدخؿ فیيا م

كالتحدید مثؿ التاریخ المعیف لحادث اك الحجـ المحدد لظاىرة اك كاقعة كیشمؿ 
معمكمات تقریبیة مثؿ الفترة الزمنیة التي حدثت فیيا حادثة اك شيء معیف 
كعادة یكجد عدد ىائؿ مف المعارؼ كعمى المعمـ اف یضع منيا ما یناسب كؿ 

 ، أنو ما لـ یشمؿ اإلطار المرجعي لمتقكیـ ( لذلؾ بٕٗ: ُٖٓٗمرحمة. )بمـك
عمى المعرفة التي تعد أساس اك قاعدة المستكیات األخرل فاف التقكیـ الصفي 

 (.ِٗ: ََِٕغیر مكتمؿ. )عبلـ، 
 :Achievment Testاالختبارات التحصيمية 

لئلشارة الى درجة اك مستكل النجاح  Achievmentیستخدـ مفيكـ التحصیؿ 
الذم یحرزه الطالب في مجاؿ دراسي معیف عاـ اك متخصص، فيك یمثؿ 
اكتسابو لممعارؼ كالميارات كالقدرة عمى استخداميا في مكاقؼ حیاتیة، كیمثؿ 

 :Bertrand & Cobula, 1980التحصیؿ الناتج النيائي لعممیة التعمـ. )
160) 

یة عنصران ىامان في عممیة التقكیـ التربكم إذ تستخدـ تعد االختبارات التحصیم
نتائجيا التي تقیس التحصیؿ في اتخاذ القرارات التربكیة الحاسمة ككمما زادت 
أىمیة القرارات زادت الحاجة الى اف تككف المعمكمات التي یتـ الحصكؿ عمیيا 
 مف ىذه االختبارات دقیقة كذات صمة كثیقة بالغرض الذم اعدت ألجمو.

(Thorandike, 1982: 312) 
 كیمكف تصنیؼ االختبارات التحصیمیة بحسب طبیعة اسئمتيا اك فقراتيا الى:

االختبارات المكضكعیة: كالتي تسمى بأسئمة االستجابة المختارة، كتشمؿ  -ُ
 فقرات االختیار مف متعدد كالمزاكجة كالخطأ كالصكاب.
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ختبارات ذات االختبارات ذات االستجابة المقیدة: كىي نكع مف اال -ِ
االستجابة المنشأة لكف اإلجابة عمیو محددة كمقیدة بكممات كتشمؿ أسئمة 

 التكمیؿ، كاسئمة اإلجابة القصیرة.
االختبارات ذات االستجابة الحرة: لممجیب الحریة في طكؿ اإلجابة كتسمى  -ّ

باألسئمة المقالیة التي یطمب فیيا مف المتعمـ اك الطالب الشرح كالتفسیر 
 (Fulford, 2003: 105شة ذات االستجابة الحرة. )كالمناق

كبما اف البحث الحالي اعتمد نمط أسئمة االختیار مف متعدد الذم ینتمي الى 
نكع األسئمة التي تتطمب إجابة مختارة لقیاس التذكر مف خبلؿ التعرؼ كنمط 
أسئمة التكمیؿ التي تنتمي الى نمط االستجابة المقیدة لقیاس التذكر مف خبلؿ 

 االستدعاء، لذلؾ سكؼ یتـ تكضیح ىذیف النمطیف ككاآلتي:
 :Style of Multiple Choiceنمط االختیار مف متعدد  (ُ)

یعد ىذ النمط مف األسئمة األكثر مركنة إذ یقیس اىداؼ تعمیمیة مف 
مستكیات معرفیة مختمفة كفیو میزات عدة إذ یمكف استخدامو في زمف 

امج التقكیـ متسعة النطاؽ، فضبلن قصیر كبمكضكعیة، لذلؾ فيك یناسب بر 
 (ُْٕ: ََِٔعف سيكلة كسرعة تصحیحو. )عبلـ، 

تتبعيا االستجابات  Stemكتشمؿ فقرات االختیار مف متعدد عبارة تقدیمیة 
Responses  التي تشمؿ البدائؿAlternatives  المقترحة التي یختار

الذاكرة  منيا الطالب اإلجابة الصحیحة فیما مخزكف مف خبرات في جياز
ككظیفة العبارة التقدیمیة عرض الميمة الكاجب أدائيا اك السؤاؿ المراد 
اجابتو اك تحریر المشكمة المطمكب حميا اما البدائؿ فاف إجابة كاحدة فیيا 
ىي الصحیحة اما بقیة البدائؿ تسمى المشتتات كظیفتيا تقدیـ إجابات اك 

 ,Gronlundبدقة. ) حمكؿ تبدك مقبكلة ظاىریان لمطالب غیر المستذكر
1983: 1) 
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كىناؾ شركط عدة لبناء فقرات االختیار مف متعدد كمف أىميا لصیاغة 
 العبارة التقدیمیة ىي:

اف تككف المادة في العبارة التقدیمیة مختصرة كتتمیز بالدقة كالحداثة كفي  -أ 
 حدكد قدرات الطمبة.

 اف تككف المشكمة التي تسكغيا العبارة كاضحة كمحددة. -ب 
تتضمف العبارة التقدیمیة جمیع الكممات التي ال تظير مرة أخرل في اف  -ج 

 البدائؿ.
 (َُٓ – َُْ: َُُِاف ال تصاغ العبارة بصكرة منفیة. )عبلـ،  -د 

 أما شركط صیاغة البدائؿ فمف أىميا ما یأتي:
 اف تتفؽ جمیع البدائؿ مع العبارة التقدیمیة لغكیان. .أ 
 دیؿ الصحیح.اف ال یككف في البدائؿ ما یشیر الى الب .ب 
 اف تككف البدائؿ متجانسة في محتكاىا. .ج 
 اف تككف جمیع المشتتات صالحة الى حد ما لئلجابة الصحیحة. .د 
 اف تككف جمیع البدائؿ متجانسة في الطكؿ. .ق 
 (ُُٓ: َُُِاف ال تعبر عف آراء ذاتیة. )أبك عبلـ،  .ك 

 :Completionأسئمة التكميؿ  (ٕ)
االستجابات المنشأة الى أسئمة تعد أسئمة التكمیؿ مف أقرب أنماط أسئمة 

االستجابات المختارة )المكضكعیة( فيي مف نكع االستجابة المقیدة جدان، إذ 
( ُْْ: ُُٖٗتطمب فیيا مف الطالب كتابة كممة اك كممتیف فقط )أحمد، 

كعمى الرغـ مف اف ىذا النمط یفید في قیاس عدد كبیر مف الحقائؽ 
ستدعاء بكفاءة ال انو یمكف كالمعارؼ أم یقیس التذكر عف طریؽ اال

تطكیره لقیاس مستكیات معرفیة اعمى مف مستكل التذكر كفیو یستدعي 
 (ُٕٔ: ُٕٖٗالطالب المعمكمات بدالن مف التعرؼ عمیيا. )أبك عبلـ، 

 كىناؾ شركط ینبغي مراعاتيا عند بناء أسئمة التكمیؿ كمف أىميا:
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 ة.اف تصاغ العبارة بطریقة ال تتطمب إال إجابة كاحد -أ 
 عدـ نقؿ العبارة مباشرة كاف ال تككف غامضة النفصاليا عف مضمكنيا. -ب 
 یفضؿ أال یككف في العبارة أكثر مف فراغ كاحد. -ج 
 اف یككف المعمـك في العبارة أكثر مف المجيكؿ. -د 
عدـ كضع الفراغ في البدایة بؿ یفضؿ اف تككف في النيایة. )تكؽ كعدس،  -ق 

ُْٖٗ :ُّْ.) 
 Psychometric Properties forالخصائص السيكك مترية لالختبارات 

Test: 
مف المتطمبات األساسیة لبلختبار الجید الذم یقیس ما أعد لقیاسو بأقؿ ما 
یمكف مف األخطاء ىك اف یتمیز بخصائص سیكك متریة جیدة إذ تؤكد النظریة 

ئص كالتي تمثؿ الكبلسیكیة لمقیاس النفسي عمى أىمیة التحقؽ مف ىذه الخصا
 معیار الدقة لبلختبار كعمى قدرتو التخصصیة اك الظاىرة الذم أعد لقیاسيا.

لذلؾ تكجيت جيكد الباحثیف في مجاؿ القیاس في النصؼ الثاني مف القرف 
العشریف الى تحدید الخصائص السیكك متریة لممقیاس الذم تككف مؤشراتو 

 (ِّْ: َََِ)ممحـ،  دلیؿ عمى دقة المقیاس في قیاس ما كضع ألجمو.
یعد الصدؽ كالثبات مف اىـ الخصائص السیكك متریة التي ینبغي اف تتكفر 

(، كفیما یمي ُٗٓ: ُٖٗٗفي المقیاس النفسي بدرجة جیدة )عبد الرحمف، 
 تكضیح لياتیف الخاصیتیف:

 :Scales Validityصدؽ المقياس  (ٔ)
تو عمى یعد الصدؽ اىـ الخصائص السیكك متریة لممقیاس إذ یؤشر قدر 

( بید اف الصدؽ یككف عادة Ebel, 1972: 35قیاس ما أعد لقیاسو )
مكقفیان، فالمقیاس الصادؽ في ظركؼ معینة قد ال یككف صادقان في 
ظركؼ أخرل لذلؾ فيك نسبي یتكقؼ عمى الغرض مف القیاس كعمى عینة 
االفراد، فضبلن عف ككنو نكعیان اك محددان بالسمة التي اعد المقیاس 
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ا، فالمقیاس الصادؽ لقیاس سمة معینة قد ال یككف صادقان لقیاس لقیاسي
 (ّّّ: ُٖٗٗالسمات األخرل. )عكدة، 

ثبلث مؤشرات أساسیة لمصدؽ  A.P.Aحددت الجمعیة النفسیة االمریكیة 
(A.P.A, 1985: 9:كىي ) 

 :Content Validityصدؽ المحتكل  -أ 
حصیمیة لككف یعد صدؽ المحتكل مف أفضؿ أنكاع الصدؽ لبلختبارات الت

المحتكل فیو محدد كیمكف تحمیمو الى أصغر مككناتو كتحدید أىدافو بالدقة 
(، كیعتمد صدؽ Adkins, 1974: 132التي یتطمبيا ىذا الصدؽ )

المحتكل عمى التحمیؿ المنطقي لفقرات القیاس اك االختبار الذم یقكـ بو 
السمكؾ المراد قیاسو الخبراء لتقدیـ مدل مطابقة اك تمثیؿ الفقرات لمحتكل 

 ( .ٔٗ: َََِتمثیبلن جیدان. )االنصارم، 
 :Criterion Related Validityالصدؽ المرتبط بمحؾ  -ب 

یحسب ىذا الصدؽ مف خبلؿ ارتباط المقیاس الجدید بمحؾ صادؽ كثابت 
كعمى صمة بالسمكؾ الذم یقیسو المقیاس الجدید كىك مف اىـ مؤشرات 

النفسیة كالتربكیة التي تستخدـ ألغراض  الصدؽ في االختبارات كالمقاییس
 (Aiken, 1988: 67اتخاذ القرارات التي تخص االفراد. )

كقد یختمؼ المحؾ في ىذا الصدؽ تبعان لطبیعة المقیاس اك السمة التي 
أعد لقیاسيا كتبعان لمدة تكفر المحؾ المناسب إذ قد یككف مقیاس سابؽ اك 

د یككف تقدیر ذاتي. )عبد تقدیرات االخریف اك درجات التحصیؿ كق
 (ُٖٓ: ُٖٗٗالرحمف، 

 :Construct Validityصدؽ البناء  -ج 
یسمى صدؽ البناء أحیانان بصدؽ المفيكـ اك صدؽ التككیف الفرضي، ألنو 
یؤشر مدل قیاس المقیاس لتككیف فرضي اك مفيـك معیف مف خبلؿ 

النظریة التحقؽ التجریبي مف مدل تطابؽ النتائج التجریبیة مع االفتراضات 
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التي استند الیيا الباحث في بناء المقیاس، فإذا تطابقت النتائج یعني ذلؾ 
اف المقیاس یتمتع بصدؽ بناء أما في حالة عدـ التطابؽ فاف ذلؾ یعني 
اف المقیاس قد یككف غیر صادؽ اك اف االفتراضات النظریة غیر دقیقة. 

 (ِٔ: ُٗٗٗ)إبراىیـ، 
 :Scales Reliabilityثبات المقياس  (ِ)

یعد الثبات مف الخصائص السیكك متریة التي ینبغي تكافرىا في المقیاس 
الجید عمى الرغـ مف اف الصدؽ أكثر أىمیة منو ألف الصدؽ یعني اف 
المقیاس یقیس الخصیصة اك السمة التي أعد لقیاسيا، في حیف یعني 

 ,Ebelالثبات دقة فقرات المقیاس كتجانسيا في قیاس ما یجب قیاسو )
(، كفیما یأتي تكضیح مكجز لطرائؽ حساب الثبات التي ىي 409 :1972

في حقیقتيا أنكاع الثبات، إذ تحسب كؿ طریقة نكعان معینان مف الثبات 
 كىي:

 :Test Relibilityطريقة إعادة االختبار  -أ 
یسمى معامؿ الثبات المحسكب بيذه الطریقة بمعامؿ االستقرار اك 

مف خبلؿ تطبیؽ االختبار عمى التجانس الخارجي عبر الزمف، كیحسب 
عینة مناسبة، ثـ إعادة تطبیؽ االختبار عمیيا مرة أخرل كبالظركؼ نفسيا، 
بعد فاصؿ زمني یقدر طكلو بحسب طبیعة السمة كطبیعة افراد العینة 

(Gronlund, 1981: 69 ثـ یحسب معامؿ االرتباط بیف درجات )
 (ُٕ: ُْٗٗت. )ربیع، التطبیقیف األكؿ كالثاني، الذم یمثؿ معامؿ الثبا

 :Equivalent Formsطريقة الصكر المتكافئة  -ب 
تعتمد ىذه الطریقة عمى إعداد صكرتیف كأحیانان أكثر مف صكرتیف 
لممقیاس، عمى اف تككف ىذه الصكر متكافئة في عدد الفقرات كفیما تقیسو 
كطبیعتيا كسيكلتيا اك صعكبتيا، كفي تبایف درجات فقرات كؿ صكرة، 

الصكرتیف عمى عینة الثبات یحسب معامؿ االرتباط بیف  كبعد تطبیؽ
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درجاتيما، إذ یمثؿ معامؿ االرتباط ثبات المقیاس اك كما یسمى بمعامؿ 
التكافؤ، كال سیما عندما یتـ تطبیؽ الصكرتیف معان في الكقت نفسو كلكف 
حینما یتـ تطبیقيما بفارؽ زمني كما ىك الحاؿ في طریقة إعادة االختبار 

: ُٕٖٗدئذ بمعامؿ التكافؤ كاالستقرار. )أبك حطب كاخركف، یسمى عن
ُِِ ) 

 :Split – Halfالتجزئة النصفية  -ج
تستخدـ ىذه الطریقة مع االختبارات كالمقاییس النفسیة كالتربكیة التي تككف 
فقراتيا متجانسة، أم انيا تقیس خاصیة اك سمة كاحدة، كتعتمد عمى تقسیـ 

تساكییف كمتجانسیف في متكسطیيما كتباینيما، فقرات المقیاس عمى قسمیف م
كمف أكثر الطرائؽ شیكعان في تقسیـ الفقرات عمى قسمیف ىك اف یتضمف القسـ 
األكؿ الفقرات التي یككف تسمسميا في المقیاس یحمؿ الرقـ الفردم كیتضمف 
القسـ الثاني الفقرات ذات األرقاـ الزكجیة ثـ یحسب معامؿ االرتباط بعد تطبیؽ 

قیاس عمى عینة الثبات كیصحح معامؿ االرتباط بیف درجات الجزئیف، الذم الم
براكف لیمكف معامؿ الثبات  –یمثؿ ثبات نصؼ المقیاس بمعادلة سبیرماف 

 (Adkins, 1974: 117المصحح معامؿ ثبات كؿ المقیاس. )
 :Variance Analysisتحميؿ التبايف  -ج 

مؿ التجانس الداخمي بیف یمثؿ معامؿ الثبات المحسكب بيذه الطریقة معا
الفقرات كىي مف الطرائؽ الشائعة في حساب ثبات المقاییس النفسیة، كال سیما 

 (.Weiner & Stewart, 1984: 61مقاییس الشخصیة. )
 :Rememberingالتذكػػػر 

تعد عممیة التذكر جزءان أساسیان كضركریان في عممیة التعمـ كال غنى           
لمفرد في حیاتو الدراسیة كالیكمیة عنيا، ألف التذكر یمكنو مف االستفادة مف 
الخبرات التي تعمميا في أمكر حیاتو الیكمیة كىناؾ صمة كثیقة بیف الذاكرة 

ا تقریبان فالتعمـ عادة ما یستخدـ كالتعمـ كیصؼ ىذا المصطمحاف العممیات نفسي
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في اإلشارة الى العممیات ذات الصمة باالكتساب األكلى لممعمكمات اك تشفیرىا 
إذ اف عممیة االكتساب كثیران ما تكصؼ كعممیة لمدخبلت التعمـ كالتذكر یشیر 
الى االحتفاظ باألثر المكتسب عبر فترة مف الزمف اما دلیؿ التذكر فیتضح 

: ُٖٗٗت المخرجات كیسمى عادة باالسترجاع. )الربیعي، بكاسطة عممیا
ٖٓ) 

یفسر )اتكسكف كشیفرف( عممیة التذكر بأف الفرد یتعرض لمجمكعة            
مف المتغیرات سكاء كانت ىذه المتغیرات أنیة مف العالـ الخارجي أم البیئة 

یة اك المحیطة بالفرد، أك أتیة مف المحیط الداخمي أم میزات بصریة اك سمع
: ََُِلمسیة في الذاكرة الحسیة اك باألحرل في السجؿ االحساسي )ربیع، 

(. كاف ىذه االنطباعات اك الصكر اما اف تتعرض لبلختفاء اك ُّّ
االضمحبلؿ اك یتـ نقميا الى مستكل اخر كجياز اخر ىك الذاكرة القصیرة 

الكاردة الیيا،  المدل اك الذاكرة العاممة شریطة انتباه األشخاص الى المعمكمات
كتختزف الذاكرة قصیرة المدل األفكار كالمعمكمات كالخبرات التي یعیيا الفرد 
في التك كالمحظة كعمى ىذا فاف الذاكرة قصیرة المدل ىي الذاكرة العاممة كىي 
مركز الكعي، كیحتفظ مستكدع الذاكرة القصیرة المدل بكمیة محدكدة مف 

( ثانیة اك ما یزید قمیبلن، ُٓحدكد )المعمكمات السابقة بصفة مؤقتة في 
كتتفاعؿ الذاكرة قصیرة المدل مع الذاكرة بعیدة المدل كترحؿ المعمكمات مف 
الذاكرة القصیرة المدل الى البعیدة المدل اما عندما تسترجع بعض المعمكمات 
مف الذاكرة بعیدة المدل كذلؾ بقصد استخداميا طبقان لمقتضى الحاؿ فیسمى 

 (ُِٕ: ُٕٕٗصكر، بالتذكر. )من
 كىناؾ طریقتیف تستخدماف عادة في التذكر اك االسترجاع كىمػػػػػػػػا:

 :Recallاالستدعاء  -ٔ
ىك إعادة الشخص لمادة سبؽ كاف تعمميا، اك ىي استحضار اك استعادة 
لما سبؽ تعممو، لكف اثناء عممیة االستدعاء تككف غیر ماثمة عیانان في 
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عمى االستدعاء ىي أسئمة التكمیؿ حیث متناكؿ حكاس الفرد، كخیر مثاؿ 
تقدـ عبارة )فقرة( ناقصة كیستدعي الفرد اك یتذكر الكممة الناقصة مف 

 (َّٗ: ََُِخبلؿ ما تـ دراستو. )ربیع، 
 :Recognitionالتعرؼ  -ٕ

یعد التعرؼ أسيؿ اشكاؿ التذكر، كتعتمد قدرة التعرؼ عمى قدرة الفرد في 
ماضي مف بیف عدة مثیرات ماثمة أمامو، تحدید المثیر الذم تـ تعممو في ال

كالتعرؼ كما یصفو الكثیر مف عمماء النفس ىك شعكر بأف ما یراه الفرد اك 
یسمعو في الحاضر ىك جزء مف خبرة سابقة تككنت في الماضي، كخیر 
مثاؿ عمى التعرؼ ىك استخداـ أسئمة االختیار مف متعدد، إذ یقدـ السؤاؿ 

تفسر المثیر اك ترتبط معو، كیتـ التعرؼ عندما كیمیو عدد مف البدائؿ التي 
یقارف الفرد بدائؿ المثیر مع ما ىك مخزكف في خبرة الفرد اك ذاكرتو 

 (ُِٗ: َُُِلمطابقة أحد البدائؿ مع مادة الذاكرة. )العتكـ، 
 استنتاجات مف اإلطار النظرم:

 تعد المعرفة أساس مستكیات النمك المعرفي اك اإلدراكي. -ُ
مف خبلؿ استرجاع المعارؼ مف جياز الذاكرة إما عف طریؽ  یقاس التذكر -ِ

 التعرؼ أك االستدعاء.
یعد الصدؽ كالثبات مف أفضؿ الخصائص السیكك متریة لبلختبار  -ّ

التحصیمي كأكثرىا استخدامان في التحقؽ مف صبلحیة االختبار في قیاس 
 ما اعد لقیاسو.

 :Previous Studiesدراسات سابقة 
 (:ٕٓٓٓدراسة الحمكرم ) -ٔ

عنكاف الدراسة: الكشؼ عف أثر اختبلؼ نمط االختبار حسب نكعیة 
االستجابة المتطمبة مف فقراتو، منشأة اك مختارة في الصدؽ العاممي 

 كالتنبؤم.
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( طالبة اختیرت مف َِّ( طالب ك)ِِْتككنت عینت الدراسة مف )
 مدارس منطقة عماف في األردف مف طمبة الصؼ السادس األساسي.

الباحثة اختباریف تحصیمییف في مادة الریاضیات أحدىما مف نكع كأعدت 
فقرة  َِاالختیار مف متعدد كاألخر مف نكع التكمیؿ یتككف كؿ منيما مف 

كلكؿ فقرة جذر اك اركمة كاحدة كانت ليا بدائؿ في أسئمة االختیار مف 
 متعدد كبدكف بدائؿ في أسئمة التكمیؿ.
االختیار مف متعدد أكبر مف متكسط تكصمت الدراسة الى اف متكسط نمط 

درجات التكمیؿ كاف النمطیف ليما القدرة عمى التنبؤ بالتحصیؿ تكاد تككف 
متساكیة كما أظيرت الدراسة اف النمطیف یتشبعاف عمى عكامؿ مختمفة في 

 (َََِعددىا كتفسر نسبان مختمفة مف التبایف. )الحمكرم، 
 (:ٕٔٓٓدراسة الضمكر ) -ٕ

التعرؼ عمى أثر طكؿ القائمة كطكؿ الكممة كالتفاعؿ بینيما عنكاف الدراسة: 
 عمى االستدعاء الفكرم كاالستدعاء المؤجؿ.

( طالب كطالبة كمیة العمكـ جامعة مؤتة، استعاف َٓتككنت العینة مف )
الباحث بمجمكعتیف مف القكائـ، أداتیف لمبحث أحدىما تحتكم عمى كممات 

كتتألؼ كؿ مجمكعة مف ثبلث قكائـ قصیرة كاألخرل تتضمف كممات طكیمة 
( ُِ( مفردات كالثانیة تحتكم عمى )ٓفرعیة أحدىما قصیرة تحتكم عمى )
( مفردة، تـ قیاس االستدعاء الفكرم ُٓمفردة، كالثالثة طكیمة تحتكم عمى )

( ثانیة لكؿ مف القكائـ الثبلث كما تـ قیاس َّبعد عرض القكائـ لمدة )
 مف عرض القكائـ عمى المفحكصیف. االستدعاء المؤجؿ بعد أسبكع

أظيرت نتائج كجكد فركؽ بیف االستدعاء الفكرم كاالستدعاء المؤجؿ یعزل 
الى طكؿ القائمة لصالح القكائـ القصیرة كاف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائیة 
بیف االستدعاء الفكرم یعزل الى طكؿ الكممة، إذ اف تذكر الكممات القصیرة 

 (ََُِالطكیمة. )الضمكر،  أفضؿ مف تذكر الكممات
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 (:ٜٕٓٓدراسة بعارة ) -ٖ
أثر اختبلؼ عدد بدائؿ اإلجابة ألسئمة االختیار مف متعدد في الخصائص 

 السیكك متریة لبلختبار كفقراتو كبحسب المستكیات الدراسیة.
استخدـ الباحث في أسئمة االختیار مف متعدد ثبلثة أنماط لعدد بدائؿ اإلجابة 

سي( كلمصفكؼ الثبلثة )السادس األساسي، كالتاسع )ثبلثي، رباعي، خما
( طالبان َٗاألساسي، كالثاني ثانكم( في مادة االحیاء، كتككنت العینة مف )

 ( لكؿ صؼ دراسي.َّكطالبة كبكاقع )
كأعدت الدراسة ثبلثة اختبارات تحصیمیة ككؿ اختبار بثبلثة أنماط لبدائؿ 

ئؿ الرباعیة كنمط البدائؿ الخماسیة اإلجابة، نمط البدائؿ الثبلثیة كنمط البدا
كبعد تطبیؽ كؿ اختبار بأنماطو الثبلثة عمى عینة البحث باستخداـ تصمیـ 
القیاسات المتكررة، كاتضح اف النمط الثبلثي ىك المفضؿ لطمبة الصؼ 
السادس األساسي كاف النمط الرباعي ىك المفضؿ لدل طمبة الصؼ التاسع 

مفضؿ لدل طمبة الصؼ الثاني ثانكم. األساسي كالنمط الخماسي ىك ال
 (.ََِٗ)بعارة، 

أكجو الشبو كاالختالؼ بيف الدراسات السابقة كمدل اإلفادة منيا في البحث 
 الحالي:

استيدفت الدراسات السابقة المقارنة كالمفاضمة كتبنى البحث الحالي  .ُ
 المفاضمة.

لمجتمع تبانیت الدراسات في احجاـ عیناتيا البحث الحالي كانت عینتو ا .ِ
 طالبة. َُِالكمي لصغر حجمو كبمغ 

جمیع الدراسات اعدت اختباران تحصیمیان كالبحث الحالي اعد اختباران  .ّ
 تحصیمیان بنمطي التكمیؿ كاالختیار مف متعدد.
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 الفصؿ الثالث
 إجراءات البحث

 :Population of the Researchأكالن: مجتمع البحث 
معيد الفنكف الجمیمة لمبنات المرحمة  مجتمع البحث الحالي یتككف مف طالبات

 .َُِْ – َُِّالرابعة لمعاـ الدراسي 
 :Sample of the Researchثانيان: عينة البحث 

ارتأت الباحثة اف تككف العینة ىي مجتمع البحث الحالي لقمة عدد الطالبات 
( طالبة مكزعیف عمى األقساـ ككما مكضح بالجدكؿ رقـ َُِالبالغ عددىـ )

(ُ.) 
 حٿ٬يى حٿٸٔڂ ص

 42 حٿظ٘ټْڀِ 1

 22 حٿٔڄ٬ْش ًحٿڄَثْش 2

 24 حٿظٜڄْڂ 3

 14 حٿو٢ ًحٿِهَٳش 4

 12 ڃٌْٓٸَ ًحن٘خى 5

 12 ڃَٔف 6

 122 حٿڄـڄ٩ٌ

 (ُالجدكؿ رقـ )
 طالبات معيد الفنكف الجمیمة

 ثالثان: المادة الدراسية:
التي سیعد ليا اف طبیعة البحث الحالي كأىدافو تتطمب تحدید المادة الدراسیة 

اختبار التعرؼ )أسئمة االختیار مف متعدد( كاختبار االستدعاء )أسئمة التكمیؿ( 
كقد كجدت الباحثة أف أفضؿ ما یمكف اعتماده في البحث الحالي ىك مادة 
القیاس كالتقكیـ كذلؾ لككنو یتضمف مكاد تذكریة مثؿ التعریفات كالشركط 

 كالمكاصفات ... الخ.
 :Instrument of the Researchحث رابعان: أداة الب
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تتطمب اىداؼ البحث تكافر اختبار تحصیمي لقیاس التذكر، كیتككف مف 
نمطیف، نمط بأسئمة االختیار مف متعدد، كاآلخر بأسئمة التكمیؿ عمى كفؽ 

 الخطكات العممیة التالیة:
قامت الباحثة بتحمیؿ مكاد الكتاب الذم اعتمد في البحث الحالي كىك  -ُ

القیاس كالتقكیـ لممرحمة الرابعة مف معيد الفنكف الجمیمة كاشتقت كتاب 
( ىدفان سمككیان مف نمط المعرفة )التذكر( غطت تقریبان جمیع ّٓ)

المكضكعات األساسیة لمكتاب، كبعد اشتقاؽ ىذه األىداؼ قدمت مع 
( كطمب ُ( )ممحؽ َُالكتاب الدراسي لمجمكعة مف الخبراء بمغ عددىـ )

ؿ ىذه األىداؼ لممادة الدراسیة كفي ضكء مبلحظاتيـ عدلت منيـ مدل تمث
( یكضح األىداؼ السمككیة ِالبعض منيا كحذؼ خمس اىداؼ ك)الممحؽ 

 ىدؼ سمككي. َّبصیغتيا النيائیة البالغ عددىا 
بعد اف تـ االتفاؽ عمى األىداؼ السمككیة لممادة الدراسیة قامت الباحث  -ِ

كاحدة لكؿ ىدؼ سمككي ككؿ فقرة صیغت بإعداد فقرات لقیاسيا بكاقع فقرة 
 بنمطیف أحدىما أسئمة االختبار مف متعدد كاألخر بنمط التكمیؿ.

لمتثبت مف صبلحیة الفقرات كما تبدك ظاىریان في قیاس ما أعدت لقیاسو  -ّ
( مف المحكمیف مف المتخصصیف في تدریس َُقدـ االختبار الى )

یان كتقدیر مدل صبلحیتيا القیاس كالتقكیـ كطمب منيـ فحص الفقرات منطق
%( مف الخبراء كتـ تعدیؿ البعض  َٖكحظیت جمیع الفقرات بمكافقة )

منيا في ضكء مبلحظاتيـ كبذلؾ تحققت الباحثة مف الصدؽ الظاىرم 
 الذم یعد ضركریان في بدایة إعداد االختبار.

تصحیح االختبار، یتـ ذلؾ بإعطاء درجة كاحدة لكؿ فقرة مف أسئمة  -ْ
عطاء صفر لؾ اختیار خاطئ االختیار م ف متعدد لكؿ اختیار صحیح كا 

( كاقؿ درجة صفر كبمتكسط نظرم َّلذا فاف اعمى درجة لبلختبار )
( كتعطى درجة كاحدة لكؿ فراغ إذا كانت اجابتو صحیحة ُٓمقداره )
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( كاقؿ َّكصفر إذا كانت اجابتو خاطئة كبذلؾ ستككف اعمى درجة )
 (.ُٓدرجة صفر كبمتكسط نظرم )

 إجراءات تطبيؽ االختبار بنمطييا عمى مجتمع البحث:
تـ تطبیؽ االختبار بنمطیو عمى مجتمع البحث كبفارؽ زمني اسبكعاف بیف 
التطبیؽ األكؿ كالثاني بعدىا قامت الباحثة بتحمیؿ كحساب الدرجات بغیة 
حساب الخصائص السیكك متریة لمفقرات المتمثمة بمعامبلت تمییزىا كصدقيا 

كلبلختبار المتمثمة بمعاممي الصدؽ كالثبات كفیما یمي تكضیح كصعكبتيا 
 حساب الخصائص السیكك متریة:

 :Discrimination of Itemsمعامالت تمييز الفقرات  (ٔ)
تعد القكة التمییزیة مف الخصائص السیكك متریة لفقرات االختبار ألنو 

 ,Davisیكشؼ قیاس الفركؽ الفردیة عمى أساسيا القیاس النفسي )
( كلحساب معامؿ التمییز لكؿ فقرة مف كؿ اختبار رتبت 97 :1969

درجات العینة مف اعمى درجة الى اقؿ درجة كبعد تحدید المجمكعتیف 
 (.ُالمتطرقتیف مف كؿ اختبار تـ استخداـ معادلة التمییز )جدكؿ 

 :Items Validityمعامؿ صدؽ الفقرات  (ٕ)
یاسو فضبلن عف انو یعبر صدؽ الفقرة في قدرتيا عمى قیاس ما اعدت لق
( كترل ُْٖ: ُٖٖٗیكشؼ عف التجانس الداخمي لمفقرات )منسي، 

انستازم الى اف أم ارتباط درجة الفقرة بمحؾ خارجي اك داخمي یمثؿ 
معامؿ صدقيا كعندما ال یتكفر محؾ خارجي أفضؿ محؾ ىك الدرجة 

(. كقد استخدمت الباحثة Anastasi, 1988: 206الكمیة لممقیاس )
الداخمي كىك الدرجة الكمیة لعدـ تكافر محؾ خارجي كباستخداـ المحؾ 

معامؿ ارتباط بكینت بایسیلاير كاتضح اف جمیع الفقرات في النمطیف لقیاس 
%( َٓ.َالتذكر القریب بداللة إحصائیة عند مستكل ال یقؿ عف )

 ( یكضح ذلؾ.ِكالجدكؿ )
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 (ٕجدكؿ )
 معامالت تمييز كصدؽ االختباريف

 طذق االصتذػبء تًُُز االصتذػبء طذق انتؼشف انتؼشفتًُُز  ث

57  2.33 2.35 2.56 2.42 

67  2.41 2.42 2.54 2.52 

77  2.42 2.30 2.42 2.46 

87  2.30 2.44 2.45 2.43 

97  2.44 2.41 2.43 2.56 

:7  2.33 2.32 2.51 2.45 

.7  2.41 2.44 2.43 2.41 

07  2.44 2.30 2.41 2.43 

.7  2.35 2.31 2.45 2.54 

547  2.30 2.42 2.50 2.56 

557  2.32 2.30 2.44 2.51 

567  2.36 2.30 2.65 2.43 

577  2.32 2.41 2.41 2.41 

587  2.42 2.44 2.41 2.56 

597  2.45 2.44 2.51 2.46 

5:7  2.30 2.31 2.46 2.51 

5.7  2.36 2.41 2.52 2.50 

507  2.42 2.30 2.54 2.42 

5.7  2.41 2.44 2.43 2.56 

647  2.35 2.31 2.43 2.46 

657  2.33 2.32 2.45 2.50 

667  2.32 2.30 2.41 2.46 

677  2.32 2.31 2.46 2.56 

687  2.41 2.31 2.32 2.54 

697  2.41 2.44 2.31 2.56 

6:7  2.32 2.41 2.30 2.45 

6.7  2.36 2.31 2.43 2.43 

607  2.32 2.32 2.41 2.56 

6.7  2.32 2.41 2.46 2.65 
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747  2.33 2.30 2.43 2.45 

 :Difficulty of Itemsصعكبة الفقرات  (ّ)
مستكل التعقید اك الفشؿ الذم یكاجو الطالب في یقصد بمعامؿ الصعكبة 

اإلجابة عف الفقرة االختباریة، كتحدید درجة اك معامؿ الصعكبة عادة في 
ضكء نسبة الذیف اجابكا إجابة خاطئة عف الفقرة لمجمكع المجیبیف. )عكدة، 

ُٖٗٗ :ِٖٗ) 
كبعد حساب معامؿ الصعكبة لكؿ نمط مف نمطي االختبار اتضح اف جمیعيا 

( كىي معامبلت صعكبة مقبكلة، كالجدكؿ ّٕ.َ – ِٔ.َتتراكح ما بیف )
 ( یكضح ذلؾ.ّ)

 االصتذػـــــــــبء ًَط انتؼشف ث

57  2.42 2.46 

67  2.53 2.63 

77  2.31 2.54 

87  2.42 2.44 

97  2.43 2.52 

:7  2.35 2.30 

.7  2.30 2.45 

07  2.31 2.44 

.7  2.42 2.53 

547  2.41 2.42 

557  2.45 2.31 

567  2.54 2.42 

577  2.54 2.53 

587  2.53 2.55 

597  2.65 2.64 

5:7  2.33 2.41 

5.7  2.30 2.41 

507  2.35 2.34 

5.7  2.31 2.31 

647  2.31 2.32 

657  2.22 2.31 
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667  2.41 2.44 

677  2.35 2.45 

687  2.41 2.51 

697  2.42 2.54 

6:7  2.51 2.53 

6.7  2.36 2.44 

607  2.32 2.35 

6.7  2.42 2.42 

747  2.31 2.41 

 (ّجدكؿ )
 التعرؼ كنمط االستدعاءمعامبلت الصعكبة لكؿ مف نمط 

 Psychometric Properties ofالخصائص السيكك مترية لالختبار 
Test: 

تؤشر الخصائص السیكك متریة لبلختبار قدرتو عمى قیاس ما أعد لقیاسو، 
ككمما كانت ىذه الخصائص بدرجة مرتفعة، أشر ذلؾ دقة االختبار في قیاس 

ما یمكف مف أخطاء القیاس.  الخصیصة اك الظاىرة التي أعد لقیاسيا بأقؿ
(Zeller & Carmines, 1980: 77 كیعد الصدؽ كالثبات مف اىـ ،)

 الخصائص السیكك متریة.
 :Validity of Testصدؽ االختبار  -ٔ

یعد الصدؽ اىـ الخصائص السیكك متریة لبلختبار، ألنو یؤشر          
ثبلثة ( كىناؾ Ebel, 1972: 435قدرتو عمى قیاس ما أعد لقیاسو )

مؤشرات أساسیة ىي صدؽ المحتكل، كالصدؽ المرتبط بالمحؾ بنكعیو 
 (A.P.A, 1985: 9التبلزمي كالتنبؤم كصدؽ البناء. )

كقد اعتمدت الباحثة الصدؽ التبلزمي باستخداـ محؾ درجات الطالبات 
في االمتحاف الشامؿ الذم أعد في نيایة الفصؿ الثاني كاستخدمت معامؿ 

ف درجات كؿ نمط مف االختبار كدرجاتيـ ككاف معامؿ ارتباط بیرسكف بی
 .)ّْٖ.َ( كاالستدعاء )َٓٔ.َالصدؽ التبلزمي لمتعرؼ )
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 :Reliability of Testثبات االختبار  -ٕ
ىناؾ أربعة طرائؽ لحساب الثبات كىي إعادة االختبار كالصكر        

في حساب المتكافئة كالتجزئة النصفیة كتحمیؿ التبایف كقد اعتمدت الباحثة 
الثبات طریقة تحمیؿ التبایف باستخداـ معادلة "الفاكركنباخ" التي یشیع 
استخداميا في حساب الثبات لبلختبارات ألنيا تؤشر التجانس الداخمي 

( ككاف معامؿ ُٓٔ: َََِالذم ىك أقرب الى مفيـك الثبات )عبلـ، 
 (.ٖٕٓ.َ( كالختبار االستدعاء )َٕٓ.َالثبات الختبار التعرؼ )

 لفصؿ الرابعا
یتضمف ىذا الفصؿ نتائج البحث الحالي كتحمیميا كمناقشتيا كالمفاضمة بیف 

 نمطي االختبار في الخصائص السیكك متریة لبلختبار:
 أكالن: معامؿ صدؽ االختبار:

یمغ معامؿ الصدؽ التبلزمي لنمط التعرؼ )أسئمة االختیار مف متعدد( 
( كبمغ ىذا المعامؿ لنمط َٓٔ.َباستخداـ محؾ درجات االختبار الشامؿ )

 (.ّْٖ.َاالستدعاء )
كلمعرفة داللة الفرؽ بیف ىذیف النمطیف باستخداـ االختبار الزائي بیف معاممي 

( إذ كانت َُ.َاالرتباط، اتضح اف الفرؽ كاف بداللة إحصائیة عند مستكل )
 (.ٕٔٓ.ِ( أكبر مف القیمة الجدكلیة )ّٖٓ.ِالقیمة الزائیة المسحكبة )

ترفض الفرضیة الصفریة كتقبؿ الفرضیة البدیمة التي تؤكد كجكد ىذا الفرؽ لذا 
 الذم كاف لصالح االستدعاء.
 ثانيان: معامؿ ثبات االختبار:

( كبمغ ثبات نمط االستدعاء َٖٔ.َبمغ معامؿ ثبات نمط التعرؼ في التذكر )
الزائي  (، كلمعرفة داللة الفرؽ بیف ىذیف المعاممیف باستخداـ االختبارُِٖ.َ)

لداللة الفرؽ بیف معاممي االرتباط، اتضح اف الفرؽ كاف بداللة إحصائیة عند 
( أكبر مف القیمة ِْٖ.ِ( إذ كانت القیمة الزائیة المحسكبة )َٓ.َمستكل )
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( ككاف ىذا الفرؽ لصالح نمط االستدعاء. لذا ترفض ٔٗ.ُالزائیة الجدكلیة )
تي تؤكد كجكد ىذا الفرؽ الذم كاف الفرضیة الصفریة كتقبؿ الفرضیة البدیمة ال

 لصالح االستدعاء.
أشرت نتائج البحث الحالي الى أىمیة أسئمة التكمیؿ التي تمثؿ نمط االستدعاء 
في التذكر في معاممي الصدؽ كالثبات مما یؤكد تفضیمو في االختبارات 

 التحصیمیة في قیاس التذكر.
 الفصؿ الخامس

لمبحث الحالي كاىـ التكصیات لئلفادة یتضمف ىذا البحث اىـ االستنتاجات 
 منو، فضبلن عف مقترحات إلجراء دراسات الحقة مكممة أك مطكرة.

 :Conclusionأكالن: االستنتاجات 
اف الخصائص السیكك متریة الختبار أسئمة التكمیؿ لنمط االستدعاء  -ُ

أفضؿ في قكتيا اك درجاتيا مما ىي عمیو في نمط التعرؼ أسئمة 
 متعدد.االختیار مف 

اف أسئمة التكمیؿ ىي أفضؿ مف أسئمة االختیار مف متعدد لقیاس  -ِ
 مستكل التذكر.

 :Recommendationsثانيان: التكصيات 
 في ضكء نتائج البحث الحالي تكصي الباحث بما یمي:

تدریب المدرسیف عمى كیفیة إعداد األسئمة كاالختبارات التحصیمیة  .ُ
 یسيا.كالمستكیات المعرفیة التي یمكف اف تق

 تكجیو المدرسیف باعتماد أسئمة التكمیؿ في قیاس التذكر. .ِ
االىتماـ بمادة القیاس كالتقكیـ كتدریب الطمبة عمى كیفیة إعداد  .ّ

االختبارات التحصیمیة بشكؿ عممي مما یؤدم الى إعداد مدرسیف 
 مؤىمیف الختبار الطمبة بشكؿ جید.

 :Suggestionsثالثان: المقترحات 
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 مة باعتماد الخصائص السیكك متریة لمفقرات.اجراء دراسة مماث -ُ
 اجراء دراسة مماثمة لجمیع المراحؿ الدراسیة. -ِ
المفاضمة بیف أسئمة التكمیؿ كاالختیار مف متعدد في قیاس مستكیات  -ّ

 أخرل غیر التذكر.
 المفاضمة بیف أنكاع االختبارات األخرل. -ْ

 المصادر العربية كاألجنبية:
 .القرآف الكریػػـ 
األسس العممیة كالطرؽ (: ُٗٗٗإبراىیـ، مركاف عبد الحمید ) (ٔ)

، عماف، دار اإلحصائیة لبلختبارات كالقیاس في التربیة الریاضیة
 الفكر لمطباعة كالنشر.

، القاىرة، مكتبة التقكیـ النفسي(: ُٕٖٗأبك حطب، فؤاد كآخركف ) (ٕ)
 االنجمك المصریة.

، الككیت، دار بكمعمـ النفس التر (: ُٖٔٗأبك عبلـ، رجا محمكد ) (ٖ)
 العمـ لمطباعة كالنشر.

، قیاس كتقكیـ التحصیؿ الدراسي(: ُٕٖٗأبك عبلـ، رجا محمكد ) (ٗ)
 الطبعة األكلى، الككیت، دار القمـ لمنشر كالتكزیع.

، القاىرة، القیاس النفسي كالتربكم(: ُُٖٗأحمد، محمد عبد السبلـ ) (٘)
 مكتبة النيضة المصریة.

، كزارة أسس عمـ النفس التربكم(: ُُٗٗاالزیرجاكم، فاضؿ محسف ) (ٙ)
التعمیـ العالي كالبحث العممي، جامعة المكصؿ، دار الكتب لمطباعة 

 كالنشر.
، الككیت، دار قیاس الشخصیة(: َََِاالنصارم، بدر محمد ) (ٚ)

 الكتاب الحدیث.
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أثر اختبلؼ عدد بدائؿ اإلجابة ألسئمة (: ََِٗبعارة، كفاء زكي ) (ٛ)
كمتریة لبلختبار كفقراتو كبحسب مف متعدد في الخصائص السیك

 ، )رسالة ماجستیر غیر منشكرة(، األردف.المستكیات الدراسیة
، بنیامیف ) (ٜ) ، ترجمة نظاـ تصنیؼ األىداؼ السمككیة(: ُٖٓٗبمـك

 محمد محمكد الخكالدة كصادؽ إبراىیـ، جدة، دار الشركؽ.
اساسیات عمـ (: ُْٖٗتكؽ، محي الدیف، كعبد الرحمف عدس ) (ٓٔ)

 ، جكف كایمي كأكالده، نیكیكرؾ.ربكمالنفس الت
أثر اختبلؼ نمط االختبار (: َََِالحمكرم، ىند عبد المجید ) (ٔٔ)

، حسب نكعیة االستجابة منشأة اك مختارة في صدقو العاممي كالتنبؤم
 (.ُٔكمیة التربیة، جامعة االمارات العربیة، العػػػػػػدد )

 الحریة. ، بغداد، دارعمـ النفس التربكم(: ُْٕٗخاف، امیمة ) (ٕٔ)
، سیككلكجیة التعمـ(: ُّٖٗخیر ا، سید محمد كممدكح الكناني ) (ٖٔ)

 بیركت، دار النيضة العربیة.
، ترجمة سید الطكاب مدخؿ عمـ النفس(: ُْٖٗدافیدكؼ، لنداؿ ) (ٗٔ)

 كفؤاد أبك حطب كآخركف، القاىرة، منشكرات مكتبة التحریر.
البدائؿ في أثر شكؿ الفقرات كعدد (: ُٖٗٗدبؾ، أحمد رشید ) (٘ٔ)

، )أطركحة دكتكراه غیر الخصائص السیككمتریة لممقاییس النفسیة
 منشكرة(، جامعة الیرمكؾ، كمیة التربیة.

، اإلسكندریة، دار قیاس الشخصیة(: ُْٗٗربیع، محمد شحاتو ) (ٙٔ)
 المعرفة الجامعیة.

التذكر كعبلقتو باألسمكب (: ُٖٗٗالربیعي، فاطمة عباس مطمؾ ) (ٚٔ)
، أطركحة دكتكراه ندفاعي( لدل طمبة الجامعةالمعرفي )التأممي اال

 غیر منشكرة، جامعة بغداد، كمیة التربیة ابف رشد.
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، بیركت، اساسیات في عمـ النفس(: ََِٓالرحك، جناف سعید ) (ٛٔ)
.  الدار المصریة لمعمـك

، عماف، دار عمـ النفس العاـ(: َُُِالریماكم، محمد عكدة ) (ٜٔ)
 المسیرة لمنشر كالتكزیع كالطباعة.

، األسالیب النفسیة في عمـ النفس(: ُٖٗٗرقاكم، أنكر محمد )الش (ٕٓ)
(، السنة الثالثة، اليیئة المصریة العامة ُمجمة عمـ النفس، العدد )

 لمكتاب.
، بغداد، دار المدخؿ الى عمـ النفس(: َُٕٗالشماع، صالح ) (ٕٔ)

 الحریة لمنشر كالطباعة.
أثر طكؿ القائمة كطكؿ (: ََُِالضمكر، محمد مسمـ خمؼ ) (ٕٕ)

، رسالة ماجستیر غیر الكممة عمى االستدعاء الفكرم كالمؤجؿ
 منشكرة، كمیة العمـك التربكیة، جامعة مؤتة، األردف.

مبادئ القیاس كالتقكیـ في (: ُٗٗٗالظاىر، زكریا محمد كآخركف ) (ٖٕ)
 ، عماف، مكتبة دار الثقافة لمنشر كالتكزیع.التربیة

ار العمـ ، بیركت، دمعجـ عمـ النفس(: ُُٕٗعاقؿ، فاخر ) (ٕٗ)
 لممبلییف.

 ، الككیت، مكتبة الفبلح.القیاس النفسي(: ُٖٗٗعبد الرحمف، سعد ) (ٕ٘)
، عدناف یكسؼ ) (ٕٙ) عمـ النفس المعرفي، النظریة (: ََِْالعتـك

 ، عماف، دار المسیرة.كالتطبیؽ
تطكرات معاصرة في القیاس النفسي (: ُٖٔٗعبلـ، صبلح الدیف ) (ٕٚ)

 ، الككیت، مطبعة جامعة الككیت.كالتربكم
القیاس كالتقكیـ التربكم كالنفسي، (: َََِعبلـ، صبلح الدیف ) (ٕٛ)

 ، القاىرة، دار الفكر العربي.أساسیاتو كتطبیقاتو كتكجياتو المعاصرة
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القیاس كالتقكیـ التربكم في العممیة (: َُُِعبلـ، صبلح الدیف ) (ٜٕ)
 ، عماف، دار المسیرة لمنشر كالتكزیع كالطباعة.التدریسیة

، التقكیـ كالقیاس في العممیة التدریسیة(: ُٖٗٗ)عكدة، أحمد سمیماف  (ٖٓ)
 األردف، جامعة أربد، دار االمؿ لمنشر كالتكزیع.

دراسة تطكیریة في أداء الذاكرة (: َََِالعبیدم، صباح مرشكد ) (ٖٔ)
، االستراتیجي عند التبلمیذ العادییف في القراءة كالضعفاء فیيا

 لتربیة ابف رشد.أطركحة دكتكراه غیر منشكرة، جامعة بغداد، كمیة ا
المدخؿ الى عمـ (: ُٖٗٗعدس، عبد الرحمف كمحي الدیف تكؽ ) (ٕٖ)

 ، عماف، دار الفكر العربي لمنشر كالتكزیع.النفس
، الجماىیریة األسس النفسیة لمتربیة(: ُٖٖٗالفیش، أحمد عمي ) (ٖٖ)

 العربیة المیبیة، دار الكتب العربیة.
، الطبعة النفسمدخؿ الى عمـ (: ََِِالمعایطة، عبد العزیز ) (ٖٗ)

 األكلى، عماف، دار المسیرة لمنشر كالتكزیع.
اإلحصاء كالقیاس في التربیة (: ُٖٖٗمنسي، محمكد عبد الحمیـ ) (ٖ٘)

 ، اإلسكندریة، دار المعرفة الجامعیة.كعمـ النفس
، القاىرة، أسس عمـ النفس العاـ(: ُٕٕٗمنصكر، طمعت كآخركف ) (ٖٙ)

 مطبعة االطمس.
معجـ لساف (: ََِّالدیف محمد ) ابف منظكر، أبك الفضؿ جماؿ (ٖٚ)

 ، الطبعة األكلى، الجزء الحادم عشر، بیركت، دار صادر.العرب
، القیاس كالتقكیـ في التربیة الحدیثة(: ََِْمیخائیؿ، امطانیكس ) (ٖٛ)

 الجزء األكؿ، دمشؽ، منشكرات جامعة دمشؽ.
، أصكؿ عمـ النفس العاـ(: ُِٗٗالياشمي، عبد الحمید محمد ) (ٜٖ)

 ة، جدة، دار الشركؽ لمنشر.الطبعة الثالث
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الفركؽ الفردیة في العممیات (: َُُِیكسؼ، سمیماف عبد الكاحد ) (ٓٗ)
 ، عماف، دار المسیرة لمنشر كالتكزیع.العقمیة
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 (ٔممحؽ ) 
 أسماء الخبراء الذيف استعانت بيـ الباحثة في إجراءات بحثيا

 فقرات االختبار –األىداؼ السمككية 
 

 مكاف العمؿ التخصص اسـ الخبير ت
 كزارة التربیة  قیاس كتقكیـ أ. د. كامؿ الكبیسي  .ٔ
 معيد الفنكف الجمیمة لمبنات إرشاد ـ. د. أزىار قاسـ  .ٕ
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 معيد الفنكف الجمیمة لمبنات شخصیة د. سعاد عباس  .ٖ
 معيد الفنكف الجمیمة لمبنات إرشاد د. سناء نعیـ  .ٗ
 المدیریة العامة لبلمتحانات  قیاس كتقكیـ  د. ىالة إبراىیـ أدىـ   .٘
 معيد الفنكف الجمیمة لمبنات تربكم د. رفاه محمد عمي  .ٙ
 معيد الفنكف الجمیمة لمبنات عمـ نفس عاـ  أ. ـ. د. آالء سعد  .ٚ
 معيد الفنكف الجمیمة لمبنات تربكم د. نضاؿ نجیب   .ٛ
 معيد الفنكف الجمیمة لمبنات قیاس كتقكیـ د. خكلة فاضؿ   .ٜ

 معيد الفنكف الجمیمة لمبنات عمـ النفس ىناء سمماف  .ٓٔ
 (ٕممحؽ )

 األىداؼ السمككية
 األىداؼ السمككية ت
 یذكر مجاالت التقكیـ   .ٔ
 یذكر مستكیات القیاس  .ٕ
 عممیة التقكیـیذكر خصائص   .ٖ
 یذكر أنكاع التقكیـ  .ٗ
 یحدد أنكاع التقكیـ بحسب كقت االجراء  .٘
 یذكر أسالیب التقكیـ الصفي   .ٙ
 یذكر إعطاء الدرجة لمطالب عمى أساس محكي  .ٚ
 یذكر مقارنة درجة الطالب بالمتكسط الحسابي  .ٛ
 یذكر أنكاع االختبارات عمى كفؽ تصنیفاتيا   .ٜ

 یذكر أنكاع االختبارات عمى كفؽ اعدادىا   .ٓٔ
 یذكر عیكب االختبارات بأنكاعيا   .ٔٔ
 یذكر الخصائص السیككمتریة لبلختبار  .ٕٔ
 معرفة التحمیؿ االحصائي لمفقرات   .ٖٔ
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 یذكر قباس الشخصیة   .ٗٔ
 یذكر تصنیؼ المیكؿ  .٘ٔ
 یذكر مككنات التفكیر االبتكارم  .ٙٔ
 یذكر أنكاع اختبارات الذكاء  .ٚٔ
 یذكر اختبارات االتجاىات   .ٛٔ
 یذكر االختبارات المتحررة مف اثر الثقافة   .ٜٔ
 یذكر بناء استبانات المیكؿ المينیة   .ٕٓ
 التعرؼ عمى جكىر عممیة التقنیف    .ٕٔ
 تذكر االختبارات التحصیمیة   .ٕٕ
 یذكر تجریب االختبار   .ٖٕ
 معرفة أنكاع الصدؽ   .ٕٗ
 یذكر ثبات االختبار   .ٕ٘
 یذكر معاییر االختبار   .ٕٙ
 یذكر قكاعد إعداد تعمیمات اإلجابة عمى الفقرات  .ٕٚ
 یذكر االتجاه  .ٕٛ
 یذكر الدرجة المعیاریة   .ٜٕ
 یذكر تحمیؿ الفقرات   .ٖٓ

 ا( – ٕممحؽ ) 
 االختبار التحصيمي لنمط االستدعاء

 لمصؼ الرابع معيد الفنكف الجميمة لمبنات 
 عزيزتي الطالبة 

 تحية طيبة 



  عدد الثامنـــــال  ... جملة علمية حمكمة فصلية  ات تنموية ...ـــاشراق

715 
 

                                                                                                                                       

بيدؼ اجراء دراسة عممية ترجك الباحثة معاكنتكـ في اإلجابة عف       
فقرات االختبار عمما اف نتائج اجابتكـ ال تؤثر عمى الرسكب اك النجاح 
 مف خالؿ اكماؿ الفراغ بكممة مناسبة يرجى اإلجابة عف جميع الفقرات .

 كشكرا                                
ع المدرسي كما یتعمؽ بو مف الكتب یطمؽ التقكیـ المتصؿ بالمجتم -ُ

 عمیو .......
 أدني مستكیات القیاس ىك ......... -ِ
مف أسس عممیة التقكیـ لمعرفة مدل ما تحقؽ مف اىداؼ البرنامج  -ّ

 ىك ......
 التقكیـ التككیني یككف ....... -ْ
یقصد بأسمكب التقكیـ الصفي الذم یتطمب إجابة صحیحة ىك  -ٓ

....... 
 التقكیـ المبلحظة كیقصد بيا .......مف أسالیب  -ٔ
 التقكیـ المحكي تقارف درجة الفرد ب ...... -ٕ
 یتطمب التقكیـ المعیارم مقارنة درجة الفرد ب ...... -ٖ
 تصنؼ االختبارات عمى كفؽ تفسیر الدرجة ىي ...... -ٗ

 مف امثمة االختبارات التي یعدىا المعمـ ىي .....-َُ
 عدد ......مف عیكب اختبارات االختیار مف مت – ُُ
 مف قكاعد اعداد تعمیمات االختبار ىي اف تككف ...... – ُِ
 یشیر معامؿ الصعكبة الى .... – ُّ
 یقصد بالشخصیة ...... – ُْ
یتـ الكشؼ عف المیكؿ التي تنعكس في سمكؾ الفرد مف خبلؿ  – ُٓ

...... 
 یقصد بالطبلقة في التفكیر االبتكارم ....... – ُٔ
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 تتطمب ...... اختبارات الذكاء المفظیة ىي التي – ُٕ
 یعد اختبار ركشاخ كاحدا مف اختبارات ...... – ُٖ
 االختبارات الجمعیة ىي ...... – ُٗ
 عند بناء استبانة المیكؿ المينیة ینبغي تحدید ..... – َِ
 یعرؼ التقنیف بانو ..... – ُِ
 االختبار التحصیمي یقیس ...... – ِِ
 المقصكد بتجریب االختبار ..... – ِّ
 كل مف خبلؿ .....یتـ التحقؽ مف صدؽ المحت – ِْ
 یعد االختبار ثابتا إذا ما ..... – ِٓ
 درجة الصفر التي تأتي عف اإلجابات الخاطئة قد تككف ...... – ِٔ
 الدرجة المعیاریة ىي درجة خاـ محكلة كحدات ....... – ِٕ
 یعرؼ الصدؽ بانو ...... – ِٖ
 تحمیؿ الفقرات یستيدؼ ..... – ِٗ
 عند صیاغة الفقرات یفترض اف تغطي ........ – َّ

 ب( – ٕممحؽ )
 االختبار التحصيمي لنمط التعرؼ 

 لمصؼ الرابع معيد الفنكف الجميمة لمبنات 
 عزيزتي الطالبة 

 تحية طيبة 
بيدؼ اجراء دراسة عممية ترجك الباحثة معاكنتكـ في اإلجابة عف       

فقرات االختبار عمما اف نتائج اجابتكـ ال تؤثر عمى الرسكب اك النجاح 
عالمة    حكؿ البديؿ الذم تراه مناسبا يرجى اإلجابة مف خالؿ بكضع 

 عف جميع الفقرات.
 كشكرا
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 مف مجاالت التقكیـ تقكیـ: -ُ
 المنيج  -ا
 البیئة  -ب
 طریقة التدریس  -ج
 التممیذ -د

 القیاس الرتبي ىك: -ِ
 الذم یزكدنا بمعمكمات حكؿ الترتیب  -ا
 یتمتع بكحدات متساكیة  -ب
 یمكننا مف ترتیب افراد المجمكعة  -ج
 یعطي ترتیب عشكائي لؤلرقاـ  -د

 التقكیـ عممیة مستمرة أم انيا: -ّ
 ننـ في بدایة البرنامج  -ا

 ب ننـ في نيایة البرنامج 
 بشكؿ مستمر لمعرفة مدل تحقؽ البرنامج  -ج
 تتـ في البدایة كالنيایة  -د

 التقكیـ التتبعي ىك الذم یتـ في: -ْ
 لعمؿ التربكم بدایة ا -ا
 نيایة العمؿ التربكم  -ب
 بعد العمؿ التربكم  -ج
 یستمر لما بعد التدریب اك العمؿ التربكم  -د

 أسالیب التقكیـ الصفي التي تتطمب إجابة حرة ىي: -ٓ
 أسئمة تتطمب استدعاء المعمكمات كتكظیفيا  -ا
 أسئمة مكضكعیة  -ب
 تتطمب تكظیؼ المعمكمات في مكاقؼ ادائیة  -ج
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 تتطمب نتاجات مف الطمبة  -د
 التقكیـ التميیدم ىك الذم یيدؼ الى: -ٔ

 تقكیـ مدل مبلئمة األسالیب المتبعة  -ا
 تطكیر البرنامج  -ب
 لمحكـ عمى البرنامج ككؿ  -ج
 مبلحقة البرنامج  -د

 الدرجة في التقكیـ المحكي تقارف ب: -ٕ
 الكسط الحسابي  -ا
 مستكل أداء معیف  -ب
 درجة االقراف  -ج
 درجة طالب اخر  -د

 اف اصدار التقكیـ المعیارم لدرجة طالب یتطمب المقارنة ب: -ٖ
 نفسو كزمبلئو  -ا
 زمبلئو  -ب
 محؾ  -ج
 نسبة تحقؽ األىداؼ  -د

 تصنیؼ االختبارات عمى كفؽ الدرجة ىي: -ٗ
 االختبارات الشفكیة كالتحریریة  -ا
 اختبارات القبكؿ  -ب
 االختبارات المفظیة  -ج
 المحكیة كالمعیاریة  االختبارات-د

 مف امثمة االختبارات التحصیمیة المقننة اختبار:-َُ
 ستانفكرد التحصیمي  -ا
 رافف  -ب
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 جتماف  -ج
 البكرت  -د
 مف عیكب اختبار االختیار مف متعدد:-ُُ
 یتیح فرصة لمتخمیف  -ا
 الغش فیيا أسيؿ  -ب
 تشجع عمى الحفظ االصـ  -ج
 غیر قادرة عمى تغطیة المحتكل  -د

 أحد قكاعد اعداد تعمیمات االختبار ىي اف تككف: -ُِ
 صادقة  -ا
 سيمة  -ب
 كاسعة  -ج
 ثابتة  -د

 یشیر مفيـك الشخصیة الى:-ُّ
 تكامؿ جزء مف خصائص الفرد المستمرة  -ا
 جمیع خصائص الفرد المستمرة -ب
 جمیع خصائص الفرد المستمرة كالغیر مستقرة  -ج
 جمیع خصائص الفرد الغیر متكیفة مع البیئة  -د

 یشیر معامؿ الصعكبة الى -ُْ
 نسبة مف اجابكا إجابة صحیحة  -ا
 نسبة مف اجابكا إجابة خاطئة  -ب
 نسبة مف اجابكا إجابة خاطئة كصحیحة  -ج
 عدد افراد المجمكعتیف  -د

 یتـ الكشؼ عف المیكؿ التي تنعكس في سمكؾ الفرد: -ُٓ
 ف الفرد التعبیر عنيا في األنشطة الحرة الطمب م -ا
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 درجات الطبلب  -ب
 االستبانات  -ج
 االختبارات  -د

 الطبلقة ىي القدرة: -ُٔ
 عمى إضافة التفاصیؿ  -ا
 عمى انتاج أفكار نادرة  -ب
 مف انتقاؿ التفكیر مستكل الى اخر  -ج
 عمى انتاج عدد كبیر مف األفكار  -د

 قیاس الذكاء تستخدـ:االختبارات المفظیة في  -ُٕ
 القیاـ بعمؿ ما  -ا
 استخداـ الكممة المكتكبة فقط  -ب
 الرسـ فقط  -ج
 الرسـ كالكممات  -د

 یعد اختبار ركشاخ كاحدا مف: -ُٖ
 اختبارات الذكاء  -ا
 االختبارات التحصیمیة  -ب
 االختبارات االدراكیة  -ج
 اختبارات المیكؿ  -د

 یمكف اجرائيا:االختبارات الجمعیة ىي التي  -ُٗ
 مف قبؿ أكثر مف اخصائي بنفس الكقت  -ا
 اخصائي كاحد كلفرد كاحد  -ب
 اخصائي كاحد لمجمكعة مف االفراد  -ج
 أكثر مف اخصائي كبأكقات مختمفة  -د

 عند بناء استبانة المیكؿ المينیة ینبغي تحدیدا: – َِ
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 اليدؼ  -ا
 اإلجراءات  -ب
 مستكیات المیكؿ  -ج
 الستبانة أسمكب بناء ا -د

 اليدؼ مف التقنیف: -ُِ
 اعداد االختبارات  -ا
 تطبیؽ االختبار بشكؿ جمعي  -ب
ضبط العكامؿ المؤثرة في عممیة القیاس كتخفیض أخطاء  -ج

 القیاس 
 التأكد مف الخصائص السیككمتریة لمفقرات  -د

 یعرؼ االختبار التحصیمي بانو أداة  : -ِِ
 صممت لمكشؼ عف التعمیـ كالتدریب  -ا
 لقیاس الذكاء  -ب
 لقیاس أثر الذكاء عمى التعمیـ كالتدریب  -ج
 لقیاس االتجاىات التربكیة  -د

 تجریب االختبار ىك التطبیؽ عمى : -ِّ
 عینة البحث  -ا
 عمى مجتمع البحث  -ب
 عینة نختار عشكائیا كبحجـ مقبكؿ مف المجتمع  -ج
 عدد محدد مف مجتمع البحث  -د

 یقصد بصدؽ المحتكل : -ِْ
 ارتباط االختبار بالتحصیؿ  -ا
 تحقیؽ افتراضات السمة المقاسة  -ب
 تمثیؿ النطاؽ السمككي  -ج
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 ارتباطو باليدؼ  -د
 یعد االختبار ثابتا إذا اتسقت نتائج االختبار: -ِٓ
 مع اليدؼ  -ا
 مع افراد العینة  -ب
 بر الزمف لمرات عدیدة ع -ج
 مع فقراتو  -د

درجة الصفر التي تاتي في اإلجابات الخاطئة قد تككف  -ِٔ
 بسبب :

 صعكبة الفقرة  -ا
 سيكلة الفقرة  -ب
 تساكم القدرات بیف المستجیبیف  -ج
 غیر ذلؾ  -د

 الدرجة المعیاریة ىي درجة خاـ محكلة الى : -ِٕ
 كسط حسابي  -ا
 كحدات االنحراؼ المعیارم  -ب
 یع الدرجات تقع عندىا اك اقؿ تكز  -ج
 ( َٓ( كتجمع مع )َُالدرجة تضرب في ) -د

 یعرؼ الصدؽ بانو: -ِٖ
 قدرة األداة عمى قیاس ما اعدت الیو  -ا
 عمى إعطاء نفس الدرجة إذا ما اعید تطبیقيا  -ب
 قیاس جمیع االفراد  -ج
 قیاس جمیع الخصائص  -د

 تحمیؿ الفقرات یستيدؼ: -ِٗ
 تصفیة االفراد  -ا
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 إبقاء الفقرات الغیر جیدة  -ب
 إبقاء جمیع الفقرات  -ج
 ابعاد الفقرات الغیر صالحة  -د
 عند صیاغة الفقرات یفترض اف تغطي: -َّ
 جمیع مككنات السمة المقاسة  -ا
 جمیع افراد العینة  -ب
 جزء محدد مف السمة المقاسة  -ج
 غیر ذلؾ  -د

The current research aimed at a typical trade-off between 

identifying as measured by multiple-choice questions, 

pager, which is measured with questions complement the 

blanks in the measurement of the near remembering the 

female students in the fourth stage in the Fine Arts Institute 

for Girls in light of the characteristics Elseco metric for 

testing. 

To achieve the objectives of research: 

1. The researcher analyzed the book, which was adopted in 

the present research materials, a book of Measurement and 

Evaluation fourth phase of the Institute of Fine Arts and 

miss (35) behaviorally target of knowledge pattern 

(remember) 

2. to verify the validity of paragraphs as seemingly the 

measure designed to measure 

3. test correct, this is done by giving one degree of each 

paragraph of the multiple choice questions each choose 

properly and give you the wrong choice of zero were 

verified Alsekoumtrah characteristics of the scale and the 

researcher found to 

4. The characteristics Elseco metric to test questions 

SURGEON pattern summons the best in strength or grades 
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than they are in the pattern to identify multiple choice 

questions. 

5. Supplementary questions that are better than multiple-

choice questions to measure the level of remembering. 
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 مقاىي بغداد القديمة كدكرىا في الحركة األدبية كالفكرية في العراؽ  
  ـ. أفراح ذياب صالح

 جامعة بغداد/ مركز دراسات المرأة
 ممخص البحث : 

یيدؼ البحث الى تسمیط الضكء عمى ظاىرة انتشرت في بغداد القدیمة ككاف 
سیا كأدبیا كثقافیا. ليا الدكر الرئیس في كالدة البذكر االكلى لمنيضة الفكریة سیا

، أال كىي المقاىي البغدادیة القدیمة التي ضمَّت بیف جدرانيا اسماء المعة في 
سماء الفكر كاألدب كالسیاسة ممف كجد فیيا فضاء رحبا صدحت فیو اصكاتيـ 

كقؼ البحث  . بالحریة كالدعكة الى التجدید كنبذ مظاىر التخمؼ كاالستبداد
ىا فاعمیة في الحركة األدبیة كالثقافیة كتتبع عند أشير تمؾ المقاىي كأكثر 

نشأتيا كتطكرىا منذ بدایة القرف العشریف حتى نيایة الستینات مف القرف 
الماضي كتناكؿ أشير ركادىا مف الشعراء كالكتاب كالسیاسییف ، كمقيى 
الزىاكم في شارع الرشید تیمنا بأشير ركاده كىك الشاعر جمیؿ صدقي الزىاكم 

جمي الذم انطمقت منو المظاىرات الكاسعة یتقدميا الشاعر كمقيى حسف ع
الكبیر محمد ميدم الجكاىرم كمقيى البرازیمیة الذم یعد بمثابة مسرح لبدء 
الحركة التشكیمیة عمى أیدم جكاد سمیـ كفائؽ حسف كغیرىا مف المقاىي 
البغدادیة التي بقیت محفكرة في ذاكرة الكعي الشعبي العراقي الرتباطيا 

ظات النضاؿ الثكرم كبمحظات انطبلؽ الحركة التجدیدیة في الشعر بمح
 . كاألدب
 تكطئة :

ـي بغػػدادى إلى بغػػدادً   أتعػػكدي بعدى تصػػػٌرـو كنفاًد                          أیػا
 كانت محطان لمعمكـ كأىًميا                          كقرارةن لممجًد كاألمجادً 

ـي بغػدادى تضيءي جمیػمة   فتمكحي مثؿ الكككًب الكٌقادً                           أیا
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أبیات أنشدىا شاعر بغداد جمیؿ صدقي الزىاكم متباىیان بيا كحؽ لو التباىي، 
فبغداد منذ كجكدىا عاصمة لممجد كمنارة لمعمـ كاألدب، قصدىا العمماء 

الدارسیف  تنكعو في العالـ كممتقىكانت مف أىـ مراكز العمـ عمى كالفقياء ف
لقركف مف الزمف، حتى أضحت في عصرىا الذىبي "أـ الدنیا كسیدة الببلد 

 كجنة األرض كمجمع المحاسف كالطیبات كمعدف الظرائؼ كالمطائؼ".
كلـ یر المؤرخكف ليا نظیران في الدنیا، فالخطیب البغدادم في كتابو تاریخ  

الدنیا نظیر في جبللة قدرىا، كفخامة أمرىا،  بغداد یقكؿ:" لـ یكف لبغداد في
ككثرة عممائيا، كتمیز خكاصيا كعكاميا، ككثرة دكرىا كمنازليا كدركبيا 
كشكارعيا كمحاليا كأسكاقيا كسككيا كأزقتيا كمساجدىا كحماماتيا كطرزىا 

 iiكخاناتيا، كطیب ىكائيا، كعذكبة مائيا، كبرد ظبلليا كأفیائيا.."
مطمعان لمغزاة كغایة مرادىـ، فنالتيا سياميـ كاجتاحتيا فبل غرك أف كانت 

خیكليـ عمى مدل قركف كعيكد عاشت فیيا بغداد مستباحة بكؿ ما فیيا مف 
خیرات ،لكف جذكرىا العریقة كانت أقكل مف كؿ ظمميـ كاستبدادىـ ،فكانت 

 تنيض في كؿ مرة بعزیمة أىميا كطیب شمائميـ.
منتصفو كانت مف أىـ مراحؿ الصراع  كلعؿ بدایات القرف العشریف حتى 

الفكرم كالسیاسي الذم شيدتو مدف العراؽ السیما العاصمة بغداد ، فقد 
حاكلت ىذه المدف النيكض منتفضة عمى ید مثقفیيا كمفكریيا الذیف ضجكا 
بالدفاع عف العراؽ كحاكلكا أف ینتشمكا أىمو مف تبعات التخمؼ كالجيؿ كاألفكار 

 ریة كالتجدید.المحنطة كنادكا بالح
كما كاف مف بغداد إال أف احتضنت ىذه الشبیبة المثقفة مف أبنائيا كىیأت ليـ 
منابر تصدح فیيا أصكاتيـ ،یطرحكف مف خبلليا أفكارىـ التجدیدیة التحرریة، 
فقد كجد ىؤالء في ضكاحي بغداد الشعبیة كبیف أزقتيا كنكادیيا مبلذان كمأكل 

 ليـ.
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احدة مف ىذه المنابر التي اتخذت منيا شریحة كتعد المقاىي البغدادیة ك 
المثقفیف مف أدباء كشعراء كسیاسییف خیر مكاف لطرح رؤاىـ كأفكارىـ لما تكفره 
أجكاء المقاىي مف تجمعات شعبیة متنكعة كمتعددة، حتى نشأ ما یمكف 

،فكانت ىناؾ المقاىي األدبیة كالمقاىي السیاسیة  iiتسمیتو بػ  " ظاىرة المقاىي"
قاىي الطبلبیة،كقد أدت كؿ كاحدة مف ىذه المقاىي دكران في نمك الحركة كالم

األدبیة كالفكریة في العراؽ مف خبلؿ ارتباطيا بأسماء لمعت في سماء الفكر 
 كاألدب العراقي.

فكاف مف ركاد المقاىي البغدادیة مف الشعراء الرصافي كالزىاكم كالشبیبي 
بمند الحیدرم كحسیف مراد كمظفر كالجكاىرم كالكرخي كالسیاب كالبیاتي ك 

النكاب كغیرىـ مف الشعراء، كما احتضنت مصطفى جكاد كالمخزكمي كجمیؿ 
طاىر كعمي الكردم كجبلؿ الحنفي كعبد الرزاؽ الحسني كانستاس مارم 
الكرممي كمحمد سمماف حسف كجكاد عمي الطاىر كطو الراكم كأحمد سكسة 

البحث كالفكر، كمف المسرحییف كعبد الجبار عبد ا كغیرىـ مف فطاحؿ 
یكسؼ العاني كمجمكعة مف جیمو ،كمف الساسة كامؿ الجادرجي كمحمد 
ميدم كبة كجعفر أبك التمف كعبد الفتاح ابراىیـ كعبد المطیؼ الشكاؼ كمحمد 
حدید كآخریف، كمف الكتاب كاألدباء ابراىیـ شكر كفيمي المدرس كنكرم ثابت 

ف كغیرىـ. كفي المكسیقى الشریؼ محیي كجعفر الخمیمي كغائب طعمة فرما
الدیف  كسمماف شكر كمنیر بشیر كفي الغناء حضیرم أبك عزیز كعزیز عمي 
كالقبانجي كرضا عمي ، ككؿ ىؤالء مابیف مسمـ كمسیحي كیيكدم، كبیف عربي 

 ككردم كتركماني.
كؿ كاحد مف ىؤالء األعبلـ لو ذاكرة في كاحدة مف مقاىي بغداد كلو قصة 

أخذت بعض المقاىي شيرتيا مف بعض تمؾ األسماء كأخذ بعض معيا، ف
 ىؤالء مف المقاىي طریقا لشيرتيـ.
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فماذا قدمت ليـ المقاىي؟ ككیؼ استطاعت بتككینيا البسیط الذم ال یتجاكز 
كنبات خشبیة عٌدة كمجمكعة مف أباریؽ كأقداح الشام كمذیاع قدیـ أف 

 طكائفيـ كأدیانيـ ؟ تستكعب أحبلـ ىؤالء كتستقطب أقبلميـ بمختمؼ
حكؿ ىذه التساؤالت كغیرىا تقـك فرضیة بحثنا المتكاضع ىذا الذم نحاكؿ مف 
خبللو إحیاء جانب تراثي أصیؿ مف جكانب بغداد الحبیبة، كتسمیط الضكء 
عمى محطة ميمة مف محطاتو كانت بمثابة مرآة صادقة عكست مرحمة مف 

 ة.المراحؿ الزمنیة في عمر ىذه العاصمة العریق
 المحكر األكؿ: داللة المقيى في ذاكرة الكعي الشعبي

 القيكة -أكالن: المقيى 
ٍفعىؿ ( كىك : اسـ مكاف مشتؽ مف لفظ ) القيكة  المقيى في المغة عمى كزف ) مى

نما نسب ىذا المكاف لمقيكة  كانت المشركب  ألنيا( كىك شراب نقیع البف، كا 
 عمى مكاف احتسائيا. الرئیس الذم یقدـ في المقاىي فدؿ )المقيى(

ككممة )القيكة( كممة عربیة فصیحة ذات داللة تختمؼ تمامان عف داللتيا التي 
نستخدميا الیكـ، إذ كانت تستخدـ قدیمان بمعنى الخمر، یقكؿ الجكىرم في 
الصحاح:" كالقىٍيكىةي: الخمر، یقاؿ سمِّیت بذلؾ ألنَّيا تيٍقيي، أم تذىب بشيكة 

." الطعاـ. أٍقيى الرجؿ مف ـى الطعاـ، إذا اجتكاه كقٌؿ طيعمو، مثؿ أٍقيى
ii 

 كقد ذكرىا الشعراء بيذا المعنى كقكؿ الشاعر:
 قكما اسقیاني قيكة ركمیة               مذ عيد قیصر دٌنيا لـ یمس 

أما القيكة التي نشربيا مف نقیع البف فاستعماؿ ىذه الكممة لمداللة عمیيا كاف 
 متأخران.

ا في الحدیث عف تاریخ بدء استخداـ لفظ القيكة لمشركب كال نرید أف ندخؿ ىن
البف، فمیس ىذا مدار بحثنا، لكف الجدیر بالذكر أف ىذا الشراب كما تذكر 
معظـ الكثائؽ التاریخیة، قد تـ اكتشافو في الشرؽ في القرف الخامس عشر 
المیبلدم عمى ید أحد متصكفة الیمف حیف كجد أف احتساء نقیع نبتة البف بعد 
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یعینو عمى السير الذم كاف یحتاج إلیو في مناجاتو المیمیة، كأخذ ىذا غمیو 
المشركب ینتشر في المساجد كبیف حمقات الدارسیف یعینيـ عمى السير 

كشیئا فشیئا عرفو العامة كأصبحت لو مجالس خاصة  كیمنحيـ قكة التركیز،
  iiلتناكلو، كأطمؽ عمى مكاف تناكلو اسـ ) المقيى (.

اسـ )المقيى( مف أقؿ األسماء التي دٌؿ لفظيا عمى معناىا ، فمفظ غیر أف 
القيكة الذم أخذ منو المقيى تسمیتو ، لـ یمثؿ في الكاقع إال جانبان مف  جكانب 
داللة المقيى، فيذا المكاف لـ تقتصر داللتو عمى ككنو مكاف احتساء القيكة 

ي المقاىي، فكثیران ما التي لـ تعد بمركر الكقت المشركب الكحید الذم یقدـ ف
كانت تستبدؿ بمشركب آخر كالشام أك غیر ذلؾ مف المشركبات الشعبیة 
التي كانت كما زالت تقدـ في المقاىي ،فقد أصبح لممقيى دالالت أخرل مثمت 

 المعنى الحقیقي لكممة )مقيى( كما سنرل الحقان.
ي شيرتو كفي إال أف المقيى ظؿ یدیف ليذا المشركب الداكف الذم كاف سببان ف

إخراجو مف مجرد طقس لتجمع الرجاؿ كالميك كالحدیث، إلى فضاء الفكر 
كاإلبداع، فقد ناؿ مشركب القيكة إعجاب مشاىیر العمماء كالمفكریف كساعدت 
أجكاء احتسائو الساحرة عمى فتح قریحة الشعراء كاألدباء حتى سمیت القيكة بػ 

)عبلمات الزعامة كالرئاسة( كىذا  )حمیب المفكریف(، "فالقيكة یراىا البعض مف
ما حدا بالشاعر العراقي أحمد الخاني الذم كضع كتابان عف )القيكة كالحب( 

 iiكأىداه إلى كؿ شاعر عربي صب القيكة العربیة في شعره".
كیرل كثیر مف المفكریف أف القيكة ككؿ ما یتصؿ بيا مف طقكس كعادات 

فالمفكر الكسندر كمكغ یرل أف  كانت مف عناصر التنكیر في العالـ العربي،
عممیة احتساء القيكة كما یرافقيا مف طقكس تكفر لمناس ذریعة قكیة كمشركعة 

لقكانیف التكاصؿ المحككمة بتراتبیة  یخضعكالمجمكس كتبادؿ الحدیث دكف أف 
المصالح كالقكل االقتصادیة كالسیاسیة، كبمعنى آخر فإف احتساء القيكة یكفر 

یة لمقاء إنساني في الفضاء االجتماعي العاـ، كفي دراسة مناسبة غیر مؤسسات
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لمناقد كالمفكر الماركسي جیكرجیاف ىامبرس، یرل فیو أف القيكة كانت مشركبان 
 iiأسيـ في تغییر التاریخ الثقافي كاالجتماعي ألكربا الحدیثة.

حتى حیف دار جدؿ كبیر حكؿ شرب القيكة كمنعت فترة طكیمة تارة مف قبؿ 
یف بحجة حرمتيا، كتارة مف قبؿ السمطات بحجة أنيا ضارة، كاف رجاؿ الد

لمقيكة أنصار مف كبار األدباء كالعمماء كرجاؿ الفكر في كؿ بمد, كلما سمح 
بتناكليا كافتتحت أماكف عامة لشربيا , كاف ركاد األماكف مشاىیر أدباء كؿ 

 iiعصر كفبلسفتو كعمماءه حتى لقد أطمؽ عمیيا اسـ مدارس العمماء.
 الفضاء االجتماعي –ثانيان: المقيى 

ف كاف في داللتو المتعارؼ عمیيا عربیان كحتى عالمیان ال یخرج عف  المقيى كا 
ككنو حیزان مكانیان ، یجمس فیو الناس یتسامركف كیتجاذبكف أطراؼ الحدیث في 
مختمؼ المكضكعات الخاصة كالعامة، المحمیة كالدكلیة، إال أنو أخذ داللة  

اصة مثمت ذاؾ الفضاء الرحب الذم یتیح لركاده التكاصؿ اجتماعیة خ
االجتماعي، إذ یؤدم المقيى دكران حیكیان في إرساء التكاصؿ بیف األفراد 
كجعميـ یخرجكف مف بكتقة العزلة إلى االندماج مع المجتمع، فيك البیت الثاني 
 لمرجؿ، فیو یجد راحتو النفسیة كالفكریة، كىك مكاف البكح بما یجكؿ في
الخكاطر كاألذىاف كمشاركة اآلراء كاالستماع إلى أحادیث األصدقاء بؿ 

 كالغرباء أیضان.
في المقيى تتبلقح أفكار الجالسیف فیفضي كؿ كاحد منيـ لآلخر بآالمو كآمالو 
كفیو تتجمع الرؤل كالمسارات أك قد تختمؼ، فیغدك المقيى أشبو ما یككف 

عبر بأصالة عما یجكؿ داخؿ بمؤسسة مجتمعیة تحكم في داخميا كؿ ما ی
المجتمع مف تغیرات كتطكرات بكؿ ما فیيا مف إیجابیة كسمبیة، إذ یتحكؿ 
المقيى إلى مرآة عاكسة لممجتمع كتعبیر عف نبض الشارع كاىتمامات الناس 

  iiكمؤشر لتكجياتيـ كحتى طمكحاتيـ.
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لكاتب كىذا ما جعؿ المقيى في الذاكرة الشعبیة قریف اإلبداع الفكرم، یقكؿ ا
نجیب محفكظ: " المقيى في الذاكرة الشعبیة كاف یرتاده )الحككاتي( كاألدباء، 

باىتماـ المؤرخیف كالنقاد كاألدباء،  استأثركفیو حصمت أقاصیص شائقة، ك 
كلعب دكران في إنياض ىمـ األدباء كالنقاد كالمبدعیف ، كأسيـ مف ثـ في 

عمى مر األیاـ .. ككانت  )الحكار المتكاصؿ( بیف المبدعیف كرجاالت الفكر
حمقات )المقاىي األدبیة( تجمع بیف )حكایات زماف( كتؤصؿ لتاریخ الحكار 

 iiالمفتكح".
كىذا شمؿ المقاىي األدبیة في عمكـ الببلد العربیة، فالمقيى األدبي في الكطف 
العربي "كما ىك معركؼ ساىـ إلى حد كبیر في تحدید مسارات األدب كالفكر 

 .iiداث كالتحكالت التي مر بيا العرب منذ زمف بعید"كفي تكضیح األح
كعمیو یمكف القكؿ أف المقيى یعد بكؿ المقاییس صرحان مجتمعیان كحضاریان  

شيد لو التاریخ العربي الحدیث كالمعاصر بأىمیتو كدكره الفعاؿ في المجتمعات 
 العربیة. 

 المحكر الثاني : المقاىي البغدادية ) النشأة كالتطكر (:
تكف المقاىي جدیدة العيد في بغداد، فقد عرفت ىذه المدینة المقاىي منذ لـ 

عيد بعید حیف عرؼ ىذا الشراب طریقو إلیيا كاشتير تناكلو بیف سكانيا. 
كعمى الرغـ مف ككف الحدیث عف نشأة المقاىي قد یصطدـ بكثیر مف 

ربما تعكد الحكاجز كالحدكد، ذلؾ أنيا تعبر عف فكرة إنسانیة ثقافیة كاجتماعیة 
بنا إلى تاریخ أكلى التجمعات التي كاف العرب یمتقكف فیيا لتبادؿ أطراؼ 
الحدیث كقضاء أكقات الفراغ، إال أف معظـ اإلشارات التاریخیة عف نشأة 

ـ، كفي ُٖٔٓالمقاىي في بغداد، تؤكد أف أكؿ مقيى فیيا یعكد إلى سنة 
ان حتى مطمع القرف ـ، إذ یرد اسـ أقدـ مقيى كاف قائمَُٗٓبعض المصادر 

العشریف فیما ذكره "نظمي زادة" في كتابو "كمشف خمفا" ىك مقيى " خاف جغاف" 
إذ أكد الباحث ، iiشیده الكالي العثماني " جغاؿ زادة سناف باشا " كالي بغداد
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یعقكب سركیس في دراستو عف مكقع ىذا المبنى انو كاف في مكضع "خاف 
س في منتصؼ القرف التاسع عشر بيذا الكمرؾ" الحالي، كما ذكره فیمس جكن

 iiاالسـ أیضان.

 
كثمة إشارة ال تقؿ قدمان عما ذكره نظمي زادة لمرحالة البرتغالي "تكسیرا"      

كالذم قاؿ كاصفان المقاىي المطمة عمى جانبي  َُْٔالذم زار بغداد عاـ 
                        .ii"دجمة" إف أصحاب المقاىي كانكا یستخدمكف المكسیقى الجتذاب الزبائف

ثـ بدأت المقاىي باالنتشار في ىذه المدینة بشكؿ ممفت لمنظر،حتى قیؿ عنيا 
. في إشارة إلى الكـ اليائؿ مف ii«في بغداد بیف مقيى كمقيى.. مقيى: »

المقاىي التي كانت مكزعة في شكارع بغداد كأزقتيا، ففي بغداد القدیمة تجد 
لمح إلى ذلؾ نكرم حمكدم القیسي في كتابو المقاىي في كؿ مكاف تقریبان، 

"نبذة مف كتاب المقاىي كخاصیتيا في بغداد القدیمة" إذ یقكؿ: "تجد المقاىي 
عمى نكاحي األزقة، كمفارؽ الطرؽ، كعمى شاطئ النير، كفي األسكاؽ، بجكار 

كىي عمى كثرة  بمقاىیو،، كیذكر عمي الكردم أف " العراؽ مشيكر iiالمساجد "
عددىا تغص بالرجاؿ، ففي أصغر قریة كما في أكبر مدینة في العراؽ تجد 

 .iiالمقاىي منتشرة انتشاران كبیران"
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كالتساؤؿ عف سبب كثرة المقاىي كانتشارىا بيذا الشكؿ كلماذا ىي تغص  
بالرجاؿ  فقط دكف النساء، ربما یقكدنا إلى الحدیث عف طبیعة تككیف المجتمع 

كالظركؼ االجتماعیة التي كاف یعیشيا كؿ مف المرأة كالرجؿ كالتي  العراقي
كانت تفرض عمى المرأة أف تمـز البیت في حیف تعیب عمى الرجؿ كثرة 

، كليذا ال تجد لممرأة مكانان لمجمكس في المقاىي البغدادیة أك iiالمككث فیو 
ف كانت تدخميا بصفات أخرل كمطربة أك  غیرىا مف المقاىي في العراؽ كا 

كراقصة أك ممثمة، مما كرد في كصؼ المقاىي كما یدكر فیيا، یقكؿ نكرم 
حمكدم القیسي: "بیف جدراف تمؾ المقاىي المخصصة بكؿ صرامة لمرجاؿ، 
یتكـك الحكماء فكؽ آرائكيا، یدخنكف النرجیمة كیستمتعكف بالشام أك بالقيكة 

یا( أم یخرجكف مف ، كیقصد بقكلو )یغیركف الدنiiالتركیة كىـ یغیركف الدنیا"
أجكاء الشارع كما یدكر فیو. كیرل عمي الكردم  لیدخمكاأجكاء البیت كمشاكمو 

أف ظاىرة الجمكس في المقاىي في العراؽ ليا جذكر قدیمة تعكد إلى أیاـ 
البداكة حیف كاف الرجؿ یقضي أغمب أكقاتو في دیكاف الشیخ لیتحدث ىناؾ مع 

زك كالشجاعة، یقكؿ:"كلقد اقتبسنا ىذه أقرانو أحادیث البطكلة كأقاصیص الغ
 iiالعادة مف البداكة حیث تحكؿ دیكاف الصحراء إلى مقيى في المدینة"

كالمقيى ككاحد مف أكجو المدینة، كككنو یمثؿ مرآة عاكسيا لما یحدث فیيا أك 
یعتریيا مف تغییرات كتطكرات ،فقد مر فیما یبدك بمراحؿ تطكر، فقد كجدنا أف 

نشأتيا األكلى كنعني في العيد العثماني، اختمؼ كثیران عف كصؼ المقاىي في 
كصفيا في بدایات القرف العشریف حتى منتصفو مف حیث أجكائيا كركادىا، 
كلعؿ جیرار جكرج یعطینا في كتابو " مقاىي الشرؽ" صكرة عف مقاىي بغداد 
في مراحميا األكلى، فقد جمع معظـ ما كتبو المستشرقكف مف انطباعاتيـ حكؿ 
مقاىي الشرؽ كاصفان إیاىا بكؿ دقة، كیبدك أنيـ  لـ یجدكا فیيا سكل أماكف 
لمثرثرة كالميك، كمما أكرده في كتابو ما دكنو المستشرؽ دكفكر في مذكراتو 
"أبحاث جدیدة" الذم صدر في القرف الثامف عشر بشأف المقاىي التي زارىا 
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اـ أف یقع في مثؿ في الشرؽ، فقد الحظ دكفكر أنو ال یمكف لشيء جمیؿ كس
تمؾ األماكف التي یرتادىا الناس ،فمیس ىناؾ مف ال یمضي إلیيا لمتسمیة 
كالترفیو، ككثیر مف الناس یجتمعكف بيا ال لشيء إال لمثرثرة، كیقكؿ: "كما 

ف كنا نجد في  ما أكرده جیرار في iiیسرم عمى استنبكؿ یسرم عمى بغداد" ، كا 
قاىي ىي المكاف الكحید الذم یمغي كتابو مف  أقكاؿ ما یدؿ عمى أف الم

الفكارؽ بیف طبقات المجتمع ،فيك یكرد قكؿ أحد المستشرقیف:" إف أناسان مف 
كؿ األنكاع یختمفكف إلى تمؾ األماكف دكف تفرقة لمدیف أك الكضع االجتماعي" 

بأف " ىناؾ یمضي إلیيا كؿ رجؿ یرید أف  بدرك تكسیراكما یذكر ما أخبر بو 
 iiء كاف عظیمان أك متكاضعا".یشرب قيكة، سكا

كما نستشؼ مما أكرده بأف ىناؾ ما یدؿ عمى ارتباط المقاىي بآالـ الناس 
كأنيا مرآة معبرة عما في أذىانيـ، فیمجأ إلیيا كؿ مف یرید أف ینشر فكرة أك 
یدعك إلى اتجاه معیف سكاء كاف سیاسیان أك دینیان، فيك یشیر إلى كجكد 

لى الخطباء األتقیاء الذیف كجدكا مف المقاىي المتدینیف الذیف اىتدكا ح دیثان كا 
مكانان مناسبان الستقطاب الناس حكليـ، كما یشیر إلى المتآمریف كالمحرضیف 
الذیف یجتمعكف في المقاىي كیزعجكف السمطات، كىذا ما یجعمو یستنتج بأف 

 حریة التعبیر فیيا ىيمراكز مقاىي الشرؽ كما في باریس كركما كلندف تمثؿ 
القاعدة .. كحیث یمكف لمحریة أف تككف رخیصة دنیئة أك مطمحان لممطمؽ 

 iiكالحؽ.
 تطكر مقاىي بغداد في القرف العشريف

لقد تعدل المقيى البغدادم في بدایة القرف العشریف فكرتو األكلى أیاـ 
العثمانییف، بؿ أنو لـ یعرؼ لؤلدباء حضكر بارز في المقاىي إال في القرف 

بدایة القرف العشریف بدأت أكلى مراحؿ االنبعاث الثقافي في  ، فمعiiالعشریف
لعؿ سنكات ك العراؽ متمثمة بحركات التجدید كاألفكار التحرریة سیاسیان كثقافیان،

التككیف  مراحؿمف القرف العشریف ، تعد مف أىـ  الثبلثینیات كاألربعینیات
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قكمیة ، كالماركسیة الثقافي العراقي المعاصر ، ففیيا نمت كازدىرت األفكار ال
، كالمیبرالیة ، ككانت الصحافة ، جرائد كمجبلت األداة الفعالة لنشر تمؾ 
تاحة الفرصة ليـ لكي یعممكا عمى رفع مستكل  األفكار كاستقطاب المثقفیف كا 

                  الكعي الثقافي كالفكرم بیف الناس .
العراؽ كبتأثیر الثقافة كمع تقدـ الكعي االجتماعي كالسیاسي كالثقافي في 

ـ كما تبلىا مف تأسیس لؤلحزاب ُُٕٗالكاردة إلیو كخاصة بعد ثكرة أكتكبر 
الكطنیة العراقیة ،أصبحت المقاىي بمثابة مراكز استقطاب لرجاالت األدب 
كالسیاسة كالفنكف، فازدىرت المقاىي الشعبیة في بغداد كتطكرت فاعمیة 

تعددة، فكظیفتيا التي كانت ال تكاد الجمكس فیيا لتشمؿ مجاالت كغایات م
تتعدل الميك كالمتعة، خرجت إلى كظائؼ أخرل منيا فنیة كمنيا سیاسیة، إذ 
اتخذ مطربك المقامات كالممثمكف المسرحیكف مف المقاىي مبلذا لفعالیاتيـ 
الفنیة، فیما اتخذ األدباء كالصحفیكف المقيى مبلذا لنقاشاتيـ كقراءاتيـ، فصار 

أصكات أدبیة أك فنیة مقيى خاص تتردد عمیو فئة محددة دكف لكؿ مجمكعة 
 غیرىا .

إال أف الكظیفة السیاسیة المتمثمة في مقارعة االستعمار البریطاني كالتصدم 
لمخططاتو كانت ىي الكظیفة األبرز لممقاىي بكصفيا منتدل تجمع المثقفیف 

ف یؤدیو الخطباء مف شعراء كأدباء كفنانیف كسیاسییف، جنبان الى جنب مع ما كا
مف دكر في إثارة حماس الناس في المساجد كالجكامع في السر كالعبلنیة، 

       فضبلن عف دكر المجالس األدبیة.
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   ٖٕٜٔ مقيى في بغداد التقطت الصكرة عاـ                               

البغدادية في رفد الحركة الفكرية كالثقافية في المحكر الثالث: دكر المقاىي  
 العراؽ
 المقاىي كالنخبة المثقفة ) األنتیمیجسیا (:: اكالن 

شيد العراؽ منذ بدایة عصر النيضة العربیة تطكرات اجتماعیة كاقتصادیة 
ميدت  لظيكر نخبة مثقفة مف أبناء الشعب مثمت )االنتمجنسیا العراقیة( أم 

 (.ُٖٓٗ-ُُِٗالعراؽ في العيد الممكي بیف )النخبة المثقفة في 
اال أف النخبة المثقفة العراقیة استمدت جذكرىا الفكریة بعد إعبلف الدستكر 

حیث أصبح ليا كزف سیاسي كفكرم، كمع التحكالت  َُٖٗالعثماني عاـ 
السیاسیة الجدیدة التي أعقبت ثكرة العشریف كالتي بدأت برفض اإلنتداب 

نخبة المثقفة دكرىـ كحضكرىـ الفاعؿ كالمؤثر في معظـ البریطاني، أصبح لم
 iiاألحداث السیاسیة الميمة التي شيدىا العراؽ في تمؾ المرحمة.

لقد ارتبط ظيكر النخبة الثقافیة في العراؽ بصعكد االحساس بضركرة تحدیث 
عادة اكتشاؼ الذات كتممس حدكد  المجتمع كالخركج مف دائرة التخمؼ، كا 

كمفيكـ المكاطنة داخؿ المجتمع العراقي، كقد حممت النخب  اليكیة الثقافیة
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الثقافیة ىمكـ المرحمة كمنيا الرغبة في التغییر كدخكؿ العصر، سیاسیان 
كاقتصادیان كثقافیان، لذا كانت تضع نفسيا في الغالب في مصاؼ المصمح 
االجتماعي الذم یمتمؾ كظیفة رسالیة كاجتماعیة یتعیف عمیو اببلغيا الى 

 جتمع.الم
كقد كانت المجالس األدبیة كالمقاىي ىي الحاضنة األكلى ليذه النخبة ، فیيا 
تبث أفكارىا كمنيا تنطمؽ شعاراتيا كبیف جدرانيا یتـ مناقشة أبرز المكاضیع 
النيضكیة كالتحرریة كمنيا تنطمؽ األصكات منادیة باألفكار الجدیدة كفیيا 

 كاألفكار التبشیریة.تحتدـ الصراعات ما بیف األفكار القدیمة 
إذ یرل الباحثكف أف ىذه النخبة لـ یكف ليا في بادئ األمر سكل المقاىي 
میدانا لمنقاش كطرح الرؤل الجدیدة ، قبؿ أف یمتحؽ المجددكف في العمؿ 
التنظیمي كالحزبي، یقكؿ الدكتكر عبد الرزاؽ النصیرم: "فيذا الفكر الجدید 

ئد كالذم  یدعك لئلصبلح الجذرم الذم ظير نقیض الفكر التقمیدم السا
كالثكرم، بقي محصكران بیف المجالس الثقافیة كالمقاىي التي یرتادىا المثقفكف 
المتنكركف"، كیعزك ذلؾ الى أف الطبقة الكسطى لـ تكف قد تبمكرت بعد لتككف 

 iiحمقة الكصؿ بیف المجددیف كالشعب.
  السياسي:ثانيان: المقاىي البغدادية كبكادر التحريض الثقافي ك 

شيدت المقاىي البغدادیة أكلى بكادر التحریض الثقافي كالسیاسي التي بدأت 
مع تباشیر النيضة الفكریة في العراؽ، فقد كانت ىناؾ ثكرة فكریة عمى 
مظاىر الجيؿ كالتخمؼ كاالستبداد،  فمشكمة مثؿ تحریر المرأة كسفكرىا كحقيا 

ؿ كىي تنطرح كتناقش في مصر في التعمیـ كالعمؿ كالكرامة عمى سبیؿ المثا
كبمداف عربیة أخرل كانت تتردد أصداؤىا في العراؽ مف خبلؿ حكارات 
كمقاالت مثقفیو كقصائد شعرائو كنصكص قصاصیو، تمؾ الحركة التي بدأت 
بالظيكر منذ نيایات القرف التاسع عشر حتى العقكد األكلى مف القرف 
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ؿ الحریة كالدیمقراطیة العشریف، كیمكف أف نقكؿ الشيء نفسو عف مسائ
 كاالستقبلؿ كالتمدف.

كمف شارع الرشید الذم یعد حاضنة المقاىي البغدادیة المنتشرة عمى أماكف 
مختمفة مف جانبیو كانت تنطمؽ تظاىرات األحزاب كالقكل الكطنیة العراقیة 

البریطانیة كالحككمات المتعاقبة طكاؿ  ضد اليیمنة كالمثقفیف كالسیاسییف
 .  ُٖٓٗتمكز عاـ  ُْة حتى قیاـ ثكرة سنكات طكیم

كقد لمعت أسماء عدیدة في فضاءات المقاىي البغدادیة ،قادت تمؾ الحركات 
التحرریة كنادت بالحریة كاالستقبلؿ، منطمقیف مف بؤرة المقيى كمكاف 
تحریضي مف كجيتیف، األكلى: ثقافیة محض تمثمت في تأسیس اجتياد نظرم 

یة، كالثانیة: تمفعت بالسیاسي المحرض الذم كانطبلؽ رؤل إبداعیة تأسیس
ابتكر مف المقيى منصة صكت عالیة لتثكیر الجماىیر، كما فعؿ الجكاىرم 

ـ، حینما انطمؽ صكتو مدكیان مف مقيى حسف عجمي بقصیدة ُْٖٗعاـ 
بریطانیة جائرة  –عصماء جٌر كراءىا أفكاجان مف الناس لمتندید بمعاىدة عراقیة 

 .iiثىي معاىدة بكرتسمك 
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 ـٜٛٗٔالجكاىرم يمقي قصيدتو التحريضية أخي جعفر عاـ 
 ثالثان: المقاىي كحركة التجديد في الشعر كاألدب:

حاكؿ عدد مف شعراء النيضة أف یحیكا الماضي مف أجؿ الحاضر كالمستقبؿ، 
كأف یتصمكا بحداثة العالـ الغربي الكافدة عمى الكطف العربي منذ اكائؿ القرف 

عشر، ككاف الثمث األخیر مف القرف التاسع عشر البدایة الحقیقیة التاسع 
لحداثة النيضة. فكاف )الباركدم( الذم كصفو بعض الباحثیف بأنو رائد الشعر 

كفي العراؽ حمؿ )الزىاكم( ك)الرصافي( رایة التجدید النيضكیة في ، الحدیث
د األكلى مف الشعر، اذ كانا یسیطراف عمى المشيد الشعرم العراقي في العقك 

القرف العشریف كبكساطتيما استطاع الشعر العراقي الحدیث اف یناؿ اىمیة 
 iiعمى المستكل العربي الشامؿ.

فدعا الزىاكم إلى التجدید كعاب تقمید الشعراء، كالجدید عند الزىاكم ىك ما 
كاف مشبعان بالشعكر العصرم الذم یستميـ فیو ناظمو شخصیتو ىك كبیئتو 

كاف الرصافي في حماستو لمتجدید كرفضو التقمید في األدب، كعصره، كمثمو 
إال أف لكؿ منيا كجية خاصة نحك التجدید ربما تتقاطع مع كجية نظر اآلخر، 
حتى لقد دارت حكؿ ما كاف ینشرانو مف أفكار ككتابات كنصكص شعریة 
أطكؿ المساجبلت األدبیة، كتباعدت كجيات النظر المتأممة لجيكدىما، بیف 

لمزىاكم عمى الرصافي أك غاض مف مكانة األكؿ لصالح اآلخر، كلـ مقدـ 
یتكاف الشاعراف في إذكاء ذالؾ السجاؿ حكليما، مف طرؼ خفي أحیانان،كمعمف 

 في أحیاف أخر.
ككانت المقاىي ىي األماكف التي تنطمؽ منيا شرارات المكاجية ،فعمى سبیؿ 

ىاكم كالرصافي حكؿ المثاؿ  شيدت مقيى الزىاكم مناكفات كمنازعات الز 
قضایا شعریة كفمسفیة كالتي أدارىا أحمد حامد الصراؼ، ككانت كثیرا ما 
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تنتيي بخركج الرصافي مف المقيى غاضبان لیجمس في المقيى المقابؿ لمقيى 
الزىاكم كالذم یدعى مقيى )عارؼ آغا(، كیتخذه مجمسان یحیط بو أنصاره 

یؿ المقاىي إلى منتدیات ثقافیة ، كقد ساىمت تمؾ السجاالت في تحك iiكتبلمذتو
شكمت مناخان أدبیان كثقافیان كفنیان منذ أكاخر أربعینیات القرف الماضي، جذبت 

 األدباء كالكتاب كالمسرحییف كالتشكیمییف.
كما كانت النكاة األكلى لظيكر جیؿ مف الشباب الذیف أكممكا مسیرة الشاعریف 

ىاكم كالرصافي كالتي كانت عمى كأسسكا لحركة الشعر الحر التي تنبأ بيا الز 
 ید ركاد الشعر الحر، كعمى رأسيـ الشاعر بدر شاكر السیاب.

في تمؾ المقاىي كلدت المحاكالت األكلى لتجاكز القصیدة العربیة التقمیدیة 
متمثمة بحركة التجدید الذم اندفع إلیو الشاعر حسیف مرداف كبالتیار الذم مثمو 

یف جدرانيا أعمنت البیانات الشعریة كتككنت البیاتي كبمند الحیدرم ،كمف ب
الجماعات التشكیمیة، كخمؼ كاجياتيا الزجاجیة تصاعد الجدؿ الثقافي ممزكجان 
بدخاف السجائر لیدفع بالحركة الفكریة كالثقافیة مف خبلؿ األسماء التي عرفت 

 iiالریادة في المشيد الثقافي العراقي.
قاىي البغدادیة التي كانت ليا الریادة كسنحاكؿ فیما یأتي أف نستعرض أبرز الم
 في رفد الحركة الفكریة كاألدبیة في العراؽ:

 مقيى الزىاكم ممتقى النخب الثقافية كساحة لمسجاالت الفكرية
حدكد محمة جدید حسف باشا في الركف األیمف مف نقطة  یقع المقيى ضمف

أغا عمى الرشید حیثي تقع مقيى عارؼ  التقاء شارع حساف بف ثابت بشارع
، لقد كاف المقيى في  رصیفو الثاني حیثي یجمس الشاعر معركؼ الرصافي

عمى ىیئة )جرداغ ( كىدمت كسقیفة كأعید بناؤىا بطرازىا الحالي  ُِٓٗعاـ 
الحدید في بناء السقكؼ بدالن مف الخشب ، خبلؿ السنكات األخیرة  بعد دخكؿ

 العشرینیات . مف
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كیعد 
ـ أم ُُٕٗي شارع الرشید فقد تـ تأسیسو عاـ مقيى الزىاكم مف أقدـ مقاى

بعد عاـ مف افتتاح شارع الرشید عمى ید الكالي العثماني خمیؿ باشا، ككاف اسـ 
المقيى في بدایة تأسیسو " مقيى أمیف " باسـ صاحب المقيى، ثـ استبدؿ 
االسـ تیمنا بالشاعر الكبیر كالفیمسكؼ جمیؿ صدقي الزىاكم الذم كاف مف 

 iiـ.ُّٔٗ، كقیؿ أف المقيى حمؿ اسـ الزىاكم بعد كفاتو عاـ iiأشير ركاده
 مقيى الزىاكم 

المجتمع كأدبائو ، منيـ  كقد كاف ىذا المقيى ممتقى لمنخب الثقافیة مف كجكه
الرصافي كشاعر العراؽ الكبیر محمد ميدم الجكاىرم كعالـ  الشاعر معركؼ

المعركفیف ، مف رجاؿ الدكلة الكردم كبعض السیاسییف  االجتماع الشيیر عمي
كزیر ،عبد الرزاؽ عبد الكىاب  العراقیة أمثاؿ:  فاضؿ الجمالي ،عبد المسیح

 .،كعبد الكریـ قاسـ كآخركف 
لقد شيد ىذا المقيى النشاطات األدبیة لمشاعر جمیؿ صدقي الزىاكم ففیو  

ىي محمكد العقاد(، ك  سكاف یكتب سمسمة مقاالتو في نقده البلذع لشعر )عبا
المعارؾ األدبیة التي اشتيرت بیف االثنیف، كتناقمتيا صحؼ بغداد كالقاىرة في 

الشاعریف الزىاكم  الثبلثینیات، كما كشيد المقيى السجاالت الحادة بیف
، كیقاؿ اف الحیاة األدبیة لمشاعر بدر شاكر السیاب كنشره iiكمعركؼ الرصافي
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الحمید السامرائي  أنكر عبد. كقد نظـ الشاعر  لقصائده كانت مف ىذا المقيى
 كىك احد ركاد المقيى قصیدة یقكؿ فیيا :

 یا زائران ىذه المقيى ترل عجبان      فیيا العمـ كالتاریخ فرسانا
 الطب فیيا كمكسیقى كفمسفة         كالذاكریف مساء ربي أحیانا
، كىك iiُِّٗكیقاؿ اف الزىاكم استقبؿ فیو شاعر اليند الكبیر )طاغكر( عاـ 

لعاـ نفسو الذم زارت فیو أـ كمثكـ العراؽ كالتقت بشخصیة ظریفة مف ركاد ا
 iiمقيى الزىاكم ، كىك القـز المعركؼ آنذاؾ باسـ ) خمیمك(.

 مقيى حسف عجمي منطمؽ المظاىرات الكطنية كذاكرة حية لمجكاىرم:
یعد مقيى حسف عجمي مف أكثر المقاىي شيرة كعراقة، فقد حافظ عمى 

كاستمراره عقكدان طكیمة، كیقع في شارع الرشید أیضان، كیقاؿ اذا فقدت حضكره 
أعبلـ األدب كالثقافة العراقیة فانؾ تجده عمى أریكة قدیمة مف ارائؾ  احدان مف

تمؾ المقيى ، ىذا المقيى الذم شيد الصراعات األدبیة في مجاالت مختمفة ، 
ا ىك الشاعر الكبیر كمنو انطمقت المظاىرات الكاسعة یتقدميـ أحد ركادى

)محمد ميدم الجكاىرم( لیمقي قصائده الكطنیة المحرضة، فكانت الجماىیر 
المأخكذة بسحر قصائده كببلغتيا كتأثیرىا، تنطمؽ مف جامع الحیدر خانة 
لتطكؼ في شارع الرشید غاضبة منددة بالمعاىدة الجائرة التي كقعتيا 

( التي خرجت عمى إثرىا الحككمة مع بریطانیا. كمنيا قصیدة )أخي جعفر
كلتسقط حككمة  ُْٖٗ انتفاضة شعبیة عاـمظاىرات كبیرة لتتحكؿ الى 

 )بكرتسمكث( المبرمة بیف العراؽ صالح جبر ، كتطالب بإلغاء معاىدة
  كمطمع القصیدة: ، كبریطانیا

 بأف جراحات الضحایا فـ        أتعمـ أـ أنت ال تعمـ 
خریات أیامو عما تبقى في ذاكرتو عف كلما سؤؿ الجكاىرم یكمان كىك في أ

ىذا المقيى، " سحب نفسان عمیقان مف سیجارتو ككأنو بذلؾ راح یستحضر 
 أجكاء المقيى كالكجكه التي كاف یمتقیيا، قاؿ:
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یعد ىذا المقيى كاحدان مف أشير مقاىي شارع الرشید، مقابؿ الحیدر خانة، 
غداد أمثاؿ عبد الكىاب كاف ممتقى لطبلئع بغداد، تردد عمیو خیرة أعبلـ ب

مرجاف الذم أصبح كزیران، كعبكد الشالجي، محاـ كبیر كانت لو مكتبة أدبیة 
كعممیة متمیزة، كعز الدیف النقیب، كیكنس السبعاكم، كصادؽ كمكنة، 

 كمحامكف كبار.
كأضاؼ الجكاىرم قائبلن: كاف أعبلـ بغداد یجتمعكف في ىذا المقيى، یترقبكف 

اف الصمت یسكد لتتكاصؿ بعد قمیؿ األحادیث مجیئي، كعند كصكلي ك
 كالطرائؼ كالنقاشات السیاسیة كاألدبیة.

كاستمر حتى  ُِٔٗكأشار إلى أنو بدأ یتردد عمى ىذا المقيى منذ أعكاـ 
، كقد أمضى أیامان جمیمة ُْٕٗعندما أصبح عضكان في المجمس النیابي عاـ 

ميا في ىذا المكاف؟ في ىذا المقيى.. كتذكر كـ مف القصائد الجمیمة نظ
فقصیدة "المقصكرة" بدأ بكتابتيا في ىذا المقيى، كأكمميا في البیت عمى نير 

 iiدجمة".
یتضح مما قالو الجكاىرم أف ىذا المقيى كاف أشبو بمنتدل ثقافي عمى غرار 

 الصالكنات األدبیة التي كانت معركفة في مصر آنذاؾ.
تكافد عمى ىذا المقيى الى  ریفمف القرف العش كفي األربعینیات كالخمسینیات

 جانب الجكاىرم ، بدر شاكر السیاب كعبد الكىاب البیاتي كعبد األمیر
مختمؼ  الحصیرم كالكثیر مف كجكه الفكر كاألدب ، كىـ یعقدكف حكارات في

كاستمرت المقيى في تكفیر الجك الثقافي حتى الثمانینیات  شؤكف الفكر كالثقافة
 iiمف القرف الماضي .

 البرازيمية كالمرحمة الذىبية مف تاريخ العراؽ مع جيؿ الخمسينيات:مقيى 
المشيكرة كالعریقة ، یقع في محمة المربعة باتجاه  بغدادكیعد أحدل مقاىي 

ا، كاف المقيى مجمعان لطمبة الكمیات الباب الشرقي قرب )سینما بركدكام( سابق
كالطبقة المثقفة كاألدباء كالشعراء ، كسمي مف لدف بعض األدباء )بالمقيى 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
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األرستقراطي( نظران الستغنائو عف الشام كتقدیمو القيكة السادة كالنسكافیو 
لزبائنو ، كانت رائحة البف المستكرد تجبر ركاده عمى تناكؿ فنجاف القيكة المذیذة 

يكرة كالتي یحٌضرىا ) القيكجي ( صاحب القيكة عمى البخار مف مرجمو المش
 الخاص بتحضیر القيكة المستكرد منذ أربعینیات القرف العشریف . 

شكؿ مقيى البرازیمیة العيد الذىبي في الحیاة األدبیة كالفنیة في العراؽ، إذ 
أصبح لكؿ أدیب شخصیتو الخاصة، كظيرت كجكه أخرل جدیدة كالشاعر 

شدم العامؿ، كالقاص نزار عباس، كمحمد ركزنامجي، كالصحفي الكبیر عبد ر 
المجید الكنداكم، كىناؾ خمؼ الكاجية الزجاجیة العریضة كحكؿ منضدة 
صنعت مف أعكاد الخیزراف كاف یجمس كؿ مف حسیف مرداف، كعبد الكىاب 

كؿ البیاتي، ككاظـ جكاد، كعبد الممؾ نكرم، الذیف أصبحكا نقطة االرتكاز ل
أطراؼ الحركة األدبیة في العراؽ، كمع أنيـ كانكا مختمفیف مف ناحیة 
اتجاىاتيـ األدبیة، إال أنيـ شكمكا كحدة متراصة كما یذكر حسیف مرداف، كفي 
تمؾ المرحمة انضـ إلى ىذه المجمكعة، كؿ مف سعدم یكسؼ، كمحمكد 

كریف الخطیب، كماجد العامؿ، ككاف یحضر لمبرازیمیة أحیانان بعض المف
المعركفیف كالدكتكر فیصؿ السامر، كاألستاذ ابراىیـ كبة، كالدكتكر عمي 
الكردم، كغیرىـ، كفي مقيى البرازیمیة بالذات نشأت التیارات كاألفكار 
التجدیدیة في الشعر كاألدب.. یذكر أف ىذا المقيى كاف مسرحان لبدء مسار 

یف الكبیریف جكاد سمیـ، الحركة التشكیمیة كنيضتيا في العراؽ عمى أیدم الفنان
كفائؽ حسف. كمف أشير ركاد ىذا المقيى بمند الحیدرم، كفؤاد التكرلي، كنياد 
التكرلي، كغائب طعمة فرماف، كفیو أیضان كلدت فكرة تأسیس )اتحاد األدباء 

 ii.ُِٓٗالعراقییف( عاـ 
 مقيى الشابندر ممتقى النخبة كاألدباء:

ككاف قبؿ ذلؾ مطبعة أسسيا مكسى ، ُُٕٗیعكد مقيى الشابندر الى عاـ 
الشابندر كىك مف احد رجاالت السیاسة المعركفیف في تمؾ الحقبة، كاضطر 
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إلقفاؿ المطبعة نتیجة مكاقفو السیاسیة بعد دخكؿ البریطانییف العاصمة بغداد 
  .ُُٕٗعاـ 

كیرل الحاج محمد كاظـ الخشالي صاحب المقيى أف "المكقع الجغرافي الذم  
لمقيى لقربو مف مقر الحككمة آنذاؾ ثـ كجكد مجمس البرلماف في یتمتع بو ا

العيد الممكي كمقر خمس كزارات عراقیة منيا العدلیة كالمعارؼ، كاف عامبلن 
ميمان في شيرة المقيى"، كتعني كممة )شابندر( رئیس التجار في الميجة 
 العراقیة المستمدة مف مصطمح عثماني األصؿ، كقد تمیز ىذا المقيى عف
غیره مف مقاىي بغداد بالطراز المعمارم البغدادم، كنظران لفخامة ىذا البناء 
كانفراده مف حیث التصمیـ كاليندسة، فإنو یعد مف أىـ المكاقع األثریة 
الشاخصة إلى الیكـ في بغداد، فإنشاء بنایتو یعكد إلى نيایة القرف التاسع 

)مطبعة الكزراء( إباف  عشر المیبلدم، كقد كانت البنایة مخصصة سابقان إلى
 iiالحكـ العثماني في العراؽ.

كما تمیز بركاده فجمكسؾ فیو ال یعني قضاء لمكقت اك التسكع الذم یمتاز بو 
العاطمكف عف العمؿ، بؿ عمى عكس ذلؾ، فككنؾ مف ركاد الشابندر یعني 

فمف ركاد الشابندر كزیر العدلیة في العيد الممكي  ،التمیز كالدخكؿ لعالـ النخبة
حسیف جمیؿ كالباحث عباس العزاكم، كبعض أعضاء مجمس النكاب كشیكخ 
العشائر كمختارك المحمة كحسیف جمیؿ ككامؿ الجادرجي كالشاعراف معركؼ 

 iiالرصافي كمحمد ميدم الجكاىرم.
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 مقيى الشابندر

 ع:مقيى الكاؽ كاؽ كجماعة الكقت الضائ
یرجع تأسیس ىذا المقيى الذم یقع في منطقة األعظمیة، قرب ساحة عنتر، 

بعد أف أسيـ في تمكیمو عدد مف الفنانیف، منيـ جكاد سمیـ  ُْٔٗالى عاـ 
 .كنزار سمیـ كآخركف

كمف الكجكه الثقافیة كاإلبداعیة التي ارتبطت بيذا المقيى الشاعر بمند  
كالركائي فؤاد التكرلي كشقیقو المترجـ الحیدرم كالشاعر حسیف مرداف كالقاص 

نياد التكرلي كالفناف جمیؿ حمكدم كالقاص عدناف رؤكؼ كابراىیـ الیتیـ كأكـر 
 .الكترم

جاء ظيكر ىذا المقيى عقب انتياء الحرب العالمیة الثانیة كبدء تجمیات 
نيضة جدیدة تتطمع لممعطیات الثقافیة الغربیة ممثمة آنذاؾ في تیاراتيا 

یة كالدادائیة كالسریالیة كاألسماء اإلبداعیة المثیرة، كلعؿ مف أبرز ما الكجكد
عرؼ بو أدباء ىذا المقيى اطبلقيـ عمى أنفسيـ تسمیة )جماعة الكقت 
صدارىـ صحیفة باسـ )الكقت الضائع( التي عبرت عف رؤیتيـ  الضائع( كا 

تطاعت ىذه الفنیة كشكمت تیارىـ األدبي في المشيد الثقافي العراقي آنذاؾ، اس
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الجماعة إصدار عدد مف األعماؿ األدبیة في الشعر كالقصة، مف أبرزىا 
لمشاعر بمند الحیدرم كالمجمكعة القصصیة "الفئراف" ” خفقة الطیف“مجمكعة 

 سمیـ. لنزار
لقد كاف المقيى یأمؿ ليذه الجماعة اف تحدث تجدیدان في األدب كالفف 

مغایرة لكال متابعة سمطات األمف ليـ العراقییف كأف تقدـ ثقافة جدیدة كرؤیة 
كاخضاعيـ لممراقبة المستمرة لما رأكه فیيـ مف انتظاـ في التردد عمى المقيى 
كانتقاليـ الى عدد مف المقاىي األخرل في الیكـ الكاحد، مف مقياىـ الى مقيى 

فمقاىي الرشید كشارع أبي ” البرازیمیة”ك” السكیسرم“فػ” الدفاع“ثـ ” النعماف“
 ii، مما خمؽ نكعان مف الریبة بيـ انتيى إلى إغبلؽ صحیفتيـ.نكاس

ىذه كانت أشير المقاىي البغدادیة التي أدت دكران ميمان في الحركة الفكریة 
كالثقافیة في العراؽ في العيد الممكي، ككانت بمثابة مرآة عاكسة لمبنیة الثقافیة 

 كالسیاسیة آنذاؾ.
 الخاتمة:

دان حیان عمى حركة فكریة كثقافیة منذ بدایات القرف مثمت المقاىي البغدادیة شاى
العشریف حتى نيایة الستینیات مف القرف الماضي ، إذ شيدت ىذه المقاىي 
كالدة البذكر األكلى لمنيضة الفكریة سیاسیان كأدبیان كثقافیان التي نمت عمى إیدم 

ء رحبان فیو النخبة المثقفة مف األدباء كالسیاسییف الذیف كجدكا في المقاىي فضا
صدحت أصكاتيـ الكطنیة بالحریة كالدعكة إلى التجدید كنبذ مظاىر التخمؼ 

 كاالستبداد.
فمـ تكف مقاىي بغداد مجرد أماكف لميك كالتسمیة كقراءة الصحؼ، بؿ كانت 
أشبو ما تككف بمنتدیات ثقافیة عمى غرار الصالكنات األدبیة في القاىرة، إذ 

في سماء الفكر كاألدب كالسیاسة ، ىؤالء لـ  ضمت بیف جدرانيا اسماء المعة
ف كانت القيكة ذاؾ  یككنكا یرتادكف المقاىي لبلستمتاع بشرب القيكة فحسب، كا 
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الشراب الداكف سیدة المقاىي كمميمة أفكار ركادىا، إال أف المقيى المكاف ال 
 القيكة المادة ىك العنصر الذم أدل دكران حاسمان في إنتاج الثقافة الحدیثة.

كیعد شارع الرشید میناء المقاىي البغدادیة فقد نشأت عمى جانبیو أشير مقاىي 
بغداد كأكثرىا فاعمیة في الحركة الفكریة في العراؽ كمقيى الزىاكم كمقيى 
عارؼ آغا كمقيى حسف عجمي كغیرىا مف المقاىي البغدادیة القدیمة التي 

يا بمحظات النضاؿ بقیت محفكرة في ذاكرة الكعي الشعبي العراقي الرتباط
 الثكرم كبمحظات انطبلؽ الحركة التجدیدیة في الشعر كاألدب.

كأخیرا نأمؿ أف تعكد ليذا الشارع التاریخي حیكیتو كیعكد لمقاىي بغداد بياؤىا 
لتستعید فضاءات التكاصؿ االجتماعي التي ال یمكف لمقاىي االنترنیت أك 

ي صرح ثقافي یمثؿ نقطة كسائؿ اإلعبلـ الحدیثة أف تحؿ محميا، فالمقاى
 تكاصؿ بیف إرث الماضي ككعي الحاضر .
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 ـ.ٖٜٔٔإحدل مقاىي بغداد في عاـ                                 
 مصادر البحث:

أمكنة كشكاخص،مدیحة عبد الرحمف،مجمة المكركث، العدد الثاني  .ُ
 َُِِكاالربعكف، آب 

لمطباعة كالنشر بغداد ذلؾ الزماف،عزیز الحاج،دار میزكبكتامیا  .ِ
 .ٗ،صَُُِ/ِكالتكزیع،بغداد،ط

،بغداد، ُشخصیة الفرد العراقي،عمي الكردم،المكتبة العربیة الشرقیة،ط .ّ
 ٕٓ، ص ُُٓٗ

الصحاح ، تاج المغة كصحاح العربیة،الجكىرم، تحقیؽ أحمد عبد  .ْ
 ،مادة )قيك(.ُٕٖٗ،دار العمـ لممبلییف ،بیركت، ْالغفكر عطار ،ط

عرض كتاب دكر المجددیف في الحركة الفكریة كالسیاسیة في العراؽ  .ٓ
لمدكتكر عبد الرزاؽ النصیرم، مفید الزیدم، منشكر عمى المكقع 

 www.alnoor.se/article.asp?id=171892االلكتركني: 
رشید الذكاكم، مكتبة االسكندریة، مقاىي األدباء في الكطف العربي،  .ٔ

 ْٔ)د.ت( ، ص
كارد بف سالـ، مقاىي بغداد األدبیة مركز الریادة كبؤرة التحریض  .ٕ

،مقاؿ منشكر عمى المكقع االلكتركني: 
www.assafir.com/WeeklyArticle.asp         

رار جكرج ، ترجمة محمد عبد المنعـ جبلؿ، تقدیـ ، مقاىي الشرؽ ،جی .ٖ
 ٔٓـ، ص ُُٗٗأبریؿ  َِّجماؿ الغیطاني، كتاب الیكـ ، العدد 

 كما بعدىا.
مقاىي المثقفیف العرب، یكسؼ الربابعة، دراسة منشكرة عمى المكقع  .ٗ

االلكتركني : 
w.aleqt.com/2010/06/25/article_411137.htmlww                     

http://www.alnoor.se/article.asp?id=171892
http://www.assafir.com/WeeklyArticle.asp
http://www.assafir.com/WeeklyArticle.asp
http://www.aleqt.com/2010/06/25/article_411137.html
http://www.aleqt.com/2010/06/25/article_411137.html
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تعددیة األشكاؿ كتنكع المسارات،  -المقيى في العالـ العربي .َُ
عبیر الطرىكني، مقاؿ منشكر عمى المكقع االلكتركني : 

2011.htm-_1www.arrafid.ae/arrafid/p14   
عمي حداد ، كعي التجدید كتمثبلتو عند الزىاكم كالرصافي، كتب  .ُُ

مصكر منشكر عمى المكقع االلكتركني : 
ycsr.org/derasat_yemenia/issue_93/wa3i_altajdeed.

doc 
Baghdad old cafes and their role in the literature and 

intellectual movement in Iraq 

 The research aims to shed light on a phenomenon that had 

spread widely in the old city of Baghdad and it had the main 

role in the birth of of the first seeds of the intellectual 

arousal , literature wise , politically and culturally. That is; 

the old cafes of Baghdad that embraced within their walls 

brilliant names in the sky of literature, intellect and politics. 

As they found a spacious room for their voices to loudly call 

for freedom , and a call for modernization and to get rid of 

bureaucracy and retardation appearances. The research 

paused for long on the most famous and the most effective 

of these cafes in the literature and cultural movement and 

tracing its evolution and development since the beginning of 

the 20th century until the end of the 60s of the last century , 

naming most famous of their goers (clients) of poets, writers 

and politics. These cafes are like Alzahawi café in 

Alrasheed street which named after its most famous client, 

the poet Jameel Sidkee Alzahawi. And Hassan Ajmee café 

which was the set point of crowd demonstrations led by the 

great poet Mohamah Mahdi Aljawahiri. And Albaraziliah 

café which represents a theatre for the formation movement 

( altashkelyiah) on the hands of Jawad Saleem and Faiq 

Hassan, and many other cafes that still engraved in the 

memory of awareness of the popular Iraqis. Because of their 

http://www.arrafid.ae/arrafid/p14_1-2011.htm
http://www.arrafid.ae/arrafid/p14_1-2011.htm
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relation with moments of revolutionary struggle. And with 

the moments of launching the modernization movement in 

poetry and literature. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  عدد الثامنـــــال  ... جملة علمية حمكمة فصلية  ات تنموية ...ـــاشراق

752 
 

                                                                                                                                       

 

 االداء االقتصادم لمجزائر لمرحمة ما بعد االستقالؿ
 ـ.فكزية خدا كـر عزيز

 جامعة بغداد /  كمية العمـك السياسية
 الممخص :

اعتمدت الجزائر تجربة تنمكیة قائمة عمى التصنیع كالتنمیة الشاممة كاإلصبلح 
مف  ُِٔٗاليیكمي ، حیث بدأت استراتیجیتيا التنمكیة منذ االستقبلؿ عاـ 

ؿ إعادة تشغیؿ المصانع التي تكقفت عف اإلنتاج كتأمیـ الثركات كتطكیر خبل
 الصناعات لتحقیؽ االستقرار االقتصادم الذم ترـك الیو.

 المقدمة :
تعد الجزائر كاحدة مف البمداف النامیة التي لـ یتكقؼ سعیيا الحثیث لتحقیؽ 

االستقرار كالتكامؿ تنمیة اقتصادیة شاممة لمنيكض بالكاقع االقتصادم كتحقیؽ 
االقتصادم ، السیما في ظؿ تزاید انفتاحيا كتبنیيا لفمسفة اقتصاد السكؽ 
كاندماجيا ضمف منظكمة االقتصاد العالمي ، حیث عممت عمى تيیئة المناخ 
االستثمارم كتقدیـ تحفیزات ضریبیة مغریة كالعمؿ عمى تجدید الكثیر مف 

بنى التحتیة بما یتبلءـ كمتطمبات اليیاكؿ القاعدیة بيدؼ تحدیث كعصرنة ال
المػػرحمة القادمة ، باإلضافة الى اإلمكانات البشریة كالمادیة التي تزخر بيا 
الجزائر كالمكقع الجیكستراتیجیكعكامؿ أخرل تتمتع بيا الجزائر لتحقیؽ تنمیة 

 اقتصادیة .
 مشكمة البحث :

ائرم كتجربتيا تنحصر مشكمة البحث في عرض كتحمیؿ االداء االقتصادم الجز 
التنمكیة كاستنباط اىـ عناصر نجاح االداء كالتجربة في التنمیة االقتصادیة 
لتحقیؽ الثبات كاالستقرار االقتصادم كفقان لئلمكانات البشریة كالمادیة التي 

 تزخر بيا الجزائر .
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 ىدؼ البحث :
یيدؼ البحث الى استنباط كالقاء الضكء عمى  االداء االقتصادم الجزائرم 
كخاصة ككنيا مف الدكؿ النامیة ، كلكنيا مع الزمف برىنت عمى االمكانات 
الكامنة كتخطي العراقیؿ كتحقیؽ اىدافيا التنمكیة كمدل االستفادة مف ىذه 

 التجربة بالنسبة لبلقتصادیات العربیة .
 فرضیة البحث :

تككف  تنبع الفرضیة مف ككف الجزائر تتمتع بالعدید مف المزایا التي تؤىميا الف
قطبان ميمان لبرامج التنمیة كاالداء االقتصادم لمرحمة ما بعد االستقبلؿ حیث 
االستقرار كالتفكیر بالتخطیط لتحسیف امكر الببلد االقتصادیة كزیادة امكانیة 

 النمك االقتصادم .
 ىيكمية البحث :

تماشیان مع مقتضیات المعالجة الرصینة لممكضكع المطركؽ ، فقد تـ تقسیـ ىذه 
الدراسة الى ثبلثة مباحث ، حیث خصص المبحث االكؿ منو عمى مؤشرات 
التنمیة االقتصادیة في الجزائر ، في حیف یعرض المبحث الثاني مراحؿ االداء 
االقتصادم في الجزائر ، بینما یعنى المبحث الثالث بالبرامج التنمكیة في 

 الجزائر .
 الجزائر : مؤشرات التنمیة االقتصادیة في  المبحث األكؿ

 اكالن : التخطیط 
بدأ مفيـك التخطیط لمتنمیة االقتصادیة في الجزائر یتجسد عمى ارض الكاقع بعد 
اقؿ مف خمس سنكات مف االستقبلؿ ، حیث كانت األىداؼ األساسیة لمتخطیط 
الجزائرم تغییر اك قطیعة مع النمكذج االقتصادم االستعمارم كالتكجو نحك 

، كبدأ بإعطاء نمكذج لمتنمیة الجزائریة  (ُ)بالفبلحة  السكؽ الداخمي كاالىتماـ
، مستندان عمى نصكص رسمیة حددت ىذا النمكذج كمف أىميا  ُٔٔٗمنذ عاـ 

(ِ ): 
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( ككاف ینص عمى إنشاء اقتصاد كطني مبني عمى ُِٔٗبرنامج طرابمس ) -ُ
أمیـ تحدیث الزراعة كالحفاظ عمى األمبلؾ العقاریة كتطكیر اليیاكؿ القاعدیة كت

 المصارؼ كالتركیز عمى التصنیع كمحكر أساسي .
( ككاف یيدؼ الى الرفض التاـ لممنيج الرأسمالي ُْٔٗمیثاؽ الجزائر ) -ِ

لمتنمیة كاتخاذ المنيج االشتراكي كبدیؿ ككاف یرتكز عمى التخطیط ، كخمؽ 
قامة مجمعات جدیدة كقاعدة  مناصب شغؿ عف طریؽ إرساء قاعدة التصنیع كا 

 لمبناء .
ككانت أكلى الخطكات لمبناء بعد ىذه المرحمة ىك تطبیؽ المخطط الثبلثي 

 . (ّ)( الذم تبعتو بعد ذلؾ سمسمة مف المخططات األخرل ُٗٔٗ/ُٕٔٗ)
كقد كاف نظاـ التخطیط في الجزائر ناجعان في إعطاء دفعة قكیة لمتنمیة ، حیث 

االقتصاد كالسیر  " األداة المثمى لتكجیو ُٕٔٗ( سنة ُٔعده المیثاؽ الكطني )
بو في طریؽ الدیمقراطیة ، كانو الكسیمة الفعالة لتكزیع عادؿ لثمار التنمیة 
كتكالیفيا " كما اعتبر اف التنمیة الشاممة كالمنػػسجمة لمببلد الیمكف اف تتحقؽ 
إال بناءان عمى " تخطیط عممي المفيكـ ، دیمقراطي التصمیـ ، حتمي التنفیذ " 

(ْ ). 
عمى انو " یشكؿ التخطیط األداة التي تسمح  ُٕٔٗؽ الكطني ككصفو المیثا 

لمقیادة السیاسیة بتحدید اآلجاؿ التي تتبلءـ كأىداؼ التنمیة االقتصادیة 
 ثانیان : األداء االقتصادم الكمي في الجزائر ( ٓ)كاالجتماعیة كالثقافیة " 

 شيدت الجزائر تحسف كاستقرار إیجابي في جؿ مؤشرات االقتصاد الكمي
كاستعادة التكازنات االقتصادیة الكمیة التي فقدتيا خبلؿ فترة التسعینات مف 
القرف الماضي ، بسبب تنامي عائدات النفط ، فقد أصبحت الجزائر تعیش في 

 ( یكضح اىـ تمؾ التكازنات .ُبحبكحة مالیة حقیقیة ، كالجدكؿ رقـ )
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 (ٔالجدكؿ رقـ )
 ٖٕٔٓ-ٕٛٓٓخالؿ الفترة  تطكر مؤشرات األداء االقتصادم لمجزائر

 
 

 2213 2212 2211 2212 2222 2221 حٿٔنٌحص

نڄٌ حٿنخطؾ  ڃ٬يٽ
 حٿڄلڀِ حالؿڄخٿِ

3.0 2.4 3.3 3.4. 3.3  2.7 

ڃئَٗ ْٓخٓش حٿظٌحُڅ 
حٿيحهڀِ )حٿٴخثٞ حً 
حٿ٬ـِ حً حٿڄِْحنْش 

 (PIBٻنٔزش ڃن 

11.40 6.8 2.7 0.2- 1.3    _      

ڃئَٗ ْٓخٓش حٿظٌحُڅ 
 حٿوخٍؿِ

) حٿٴخثٞ حً حٿ٬ـِ  
ٳِ حٿلٔخد حٿـخٍُ 

 (  PIBٻنٔزش ڃن 

23.20 0.3 9.4 9.35 8.21 0.4 

 3.3 8.9 4.5 4.3 5.7 4.40 ڃ٬يٽ حٿظ٠وڂ 

ٍْٛي حٿيّن حٿوخٍؿِ 
 )ڃڀْخٍ ىًالٍ(

8.58 5.41 5.45 4.4 3.36 3.30 

 9.8 11 10 10 10.2 11.3 ڃ٬يٽ حٿز٤خٿش

٬َٓ َٛٱ حٿيّنخٍ 
 ڃٸخرپ حٿيًالٍ

74.58 72.73 74.39 76.05 77.50 79.4 

Source:Algeria,Rapport 2012 Evolution 

EconomiesofMone’taireinAlgeria ,Juliet 2013,pp:23,58,65 

كمف خػػػبلؿ الجدكؿ یتضح اف الجزائر نجحت الى حد بعید في تحقیؽ التكازنات 
ة العامة الكمیة لبلقتصاد ، فقد سجؿ كؿ مف میزاف الحساب الجارم كالمیزانی

فائضان خبلؿ السنكات األخیرة ، كما عرؼ سعر صرؼ الدینار مقابؿ الدكالر 
استقراران نسبیان بالرغـ مف التذبذب الذم شيده الدكالر في السنكات األخیرة ، اما 
فیما یخص معدؿ التضخـ فقد تمكنت السمطة النقدیة مف التحكـ بو نسبیان ، 

تزاید لمكتمة النقدیة كنتیجة لتنامي حجـ  رغـ ما تشيده الساحة االقتصادیة مف
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اإلنفاؽ في برامج اإلنعاش االقتصادم المنتيجة ، كالى زیادة األجكر في 
مختمؼ القطاعات االقتصادیة ، كىك ما یبرر كصكؿ معدؿ التضخـ الى 

، كلكنيا تمكنت مف السیطرة عمیو كتخفیضو الى  َُِِ% خبلؿ سنة ٗ,ٖ
النسبة لمعدؿ البطالة فقد بذلت السمطات ، اما ب َُِّ% خبلؿ سنة ّ,ّ

الحككمیة كؿ المجيكدات البلزمة مف اجؿ احتكائيا ، حیث كصؿ معدليا الى 
، فضبلن عمى ذلؾ فقد استطاعت الحككمة الجزائریة  َُِّ% خبلؿ سنة ٖ,ٗ

حسف إدارة ممؼ المدیكنیة الخارجیة مستثمرة في ذلؾ النماء الكبیر الحتیاطي 
 . َُِّممیار دكالر خبلؿ سنة  ُْٗالصرؼ الذم بمغ 

 ثالثان : البنیة التحتیة كالمكارد البشریة 
یعكس ىذا المؤشر مدل تكفر البنیة التحتیة الجیدة في مختمؼ المناطؽ 
الجغرافیة لمدكلة كالتي مف شأنيا تقمیؿ المسافات بیف المناطؽ التنمكیة المحمیة 
مف ناحیة ، كادماج كربط األسكاؽ الكطنیة باألسكاؽ العالمیة بتكالیؼ منخفضة 

ة بالمكارد البشریة ، كمف ، باإلضافة الى عرض حجـ كنكعیة المؤىبلت الخاص
 : (ٔ)اىـ المؤىبلت التي تمتمكيا الجزائر 

البنیة التحتیة :تمتمؾ الجزائر بنیة متطكرة نسبیان تساعد عمى جمب االستثمار -ُ
كیمكمتر ، باإلضافة الى  َََُّٓ، منيا شبكة مف الطرؽ طكليا حكالي 

مخصصة محطة قطار  ََِكیمكمتر مف السكؾ الحدیدیة منيا  ََْٔ
میناء یقدـ مختمؼ أنكاع  ُّلمعممیات التجاریة . كیكجد في الجزائر حكالي 

مطاران  ّٓالخدمات كیمكنيا استقباؿ جمیع أنكاع السمع ، الى جانب ىذا یكجد 
 مطاران دكلیان . ُّمنيا 

حجـ السكؽ : إذ یؤثر حجـ السكؽ عمى اإلنتاجیة مف حیث اف كبر حجـ -ِ
العمؿ في بیئة تتمیز بكفكرات الحجـ ، االمر الذم السكؽ یتیح لممستثمریف 

 ّٕیؤدم الى تقمیؿ التكالیؼ التشغیمیة ، كیتراكح عدد السكاف في الجزائر نحك 
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ممیكف نسمة ، مما یجعؿ االستيبلؾ كبیران لممكاد المصنعة كمكاد التجيیز ، إذ 
 . َُِّممیار دكالر سنة  ٕ,ٓٔتستكرد ما قیمتو 

حیث تعد الجزائر منبعان لممكارد البشریة المؤىمة ، حیث اف  المكارد البشریة :-ّ
% مف الشعب الجزائرم في سف التعمیـ ، كیمثؿ صافي االلتحاؽ بالمدارس ٕٓ

، كمف اإلنجازات التعمیمیة اليامة في  ََُِ% عاـ ٔٗاالبتدائیة بمعدؿ 
ل البالغیف الجزائر ىك محك االمیة ،حیث ارتفع معدؿ اإللماـ بالقراءة كالكتابة لد

% ٕٔالى  ََِٓ-ُٓٗٗ% خبلؿ الفترة  ٔ,ٗٔسنة فما فكؽ مف  ُٓسف 
 .( ٕ) ََُِ-ََِٓبالنسبة لمفترة 

كبناءان عمى ما تقدـ فأنو یمكف القكؿ باف الجزائر تمتمؾ مؤىبلت تقكدىا الى 
تحقیؽ تنمیة اقتصادیة كالتي مف شانيا تحسیف المستكل المعاشي نحك األفضؿ 

 مراحؿ االداء االقتصادم في الجزائر : المبحث الثاني
عرؼ االقتصاد الجزائرم في مسیرتو التنمكیة منذ االستقبلؿ عدة مراحؿ ، 
كشيد تطكرات مختمفة عبر مختمؼ البرامج كالمخططات ، كلمختمؼ القطاعات 

 االقتصادیة كاالجتماعیة ، مف ضمنيا المخططات التنمكیة االتیة:
 ـ( ُٖٗٗ-ُٕٔٗمرحمة التخطیط ) -ُ

ـ كلك یكف ذلؾ ُٕٔٗحیث تـ تنفیذ عممیات التخطیط عمى ارض الكاقع سنة 
ممكنان قبؿ ىذا التاریخ لسببیف أساسییف كىما حداثة عيد الجزائر باالستقبلؿ 
كانعداـ تكفر الشركط المكضكعیة التي تعطي الدكلة قدرة التحكـ في القكل 

 . (ٖ)االقتصادیة الكطنیة 
ائر كسیمة النيكض باالقتصاد الكطني ، حیث انو كیمثؿ التخطیط بالنسبة لمجز 

یدخؿ ضمف نمكذج التنمیة في الجزائر كسبلح التغمب عمى مشاكؿ التخمؼ 
المكركثة مف عيد االستعمار ، فالتخطیط أداة مناسبة لتحقیؽ التنمیة 

، حیث ركزت المخططات الكطنیة عمى ثبلث ( ٗ)االقتصادیة كاالجتماعیة 
تج یشمؿ كؿ مف الزراعة كالرم كالصید البحرم قطاعات ،فالقطاع المن
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كالمحركقات كالصناعات التحكیمیة كالطاقة كالمناجـ كالذم احتؿ األكلكیة في 
المخططات الكطنیة ، حیث انو یمثؿ القاعدة المادیة لمتنمیة االقتصادیة ، فمنذ 

ممیار  َِ,ٕبدایة المخطط الثبلثي كاف یمثؿ نسب مرتفعة مف االعتماد كصؿ 
 ٖٓ,ُج بعكس القطاعات األخرل مثؿ قطاع البنیة األساسیة الذم مثؿ  د

 ممیار د ج لقطاع الخدمات . ْٔ,َممیار د ج ك
أما بالنسبة لمبنیة التحتیة فیمثؿ الطرؽ كالسكؾ الحدیدیة كالمكانئ كالمطارات 

ة ، كالتيیئة العمرانیة كالكيرباء كالغاز كاإلنارة العمكمیة ، كاحتمت المرتبة الثانی
حیث یمثؿ العمكد الفقرم لمتنمیة االقتصادیة ، اما الخدمػػات فكانت بأىتماـ أقؿ 

ممیار د ج  ْٔ,َمف القطاعیف السابقیف ، حیث كانت نسبة قطاع الخدمات 
 َٓ,َِٕفي المخطط الثبلثي بعكس المخطط الخماسي الثاني كصؿ االعتماد 

 ممیار د ج .
كؿ عمى المخططات البمدیة لمتنمیة ، كبدأ التركیز في المخطط الرباعي األ

% مف مجمكع ٖممیكف د ج  أم ما یقارب  ََٔحیث خصص مبمغ حجمو 
االستثمارات الجماعیة ، كما اىتـ ىذا المخطط عمى تنمیة البمدیات المحركمة ، 
حیث اف أنكاع االستثمارات التي قررىا المخطط الرباعي األكؿ لفائدة 

 :( َُ)مدیات عمى سبیؿ التحدید ىي التالیة الجماعات المحمیة كلفائدة الب
 ممیكف د ج . َّٓالتمكیف بالماء النظیؼ -
 د ج . ُِٓالتنقیة-
 ممیكف د ج . َٔاالستصبلحات -
 ممیكف د ج . ْٓالتجيیز االجتماعي -
 ممیكف د ج . َِالتجيیز اإلدارم -
اؿ ممیكف د ج كیشكؿ االستثمار في مج ََٔكیبمغ مجمكع ىذه االستثمارات -

% ثـ تمیو استثمارات التنقیة بنسبة قریبة مف ٖٓالتمكیف بماء الشرب أكثر مف 
ُِ. % 
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( بالتكجو نحك تفعیؿ ُّٕٗ-َُٕٗكما اتسػػمت فترة المخطط الرباعي األكؿ )
شراؾ الجماعات المحمیة في عممیة التخطیط ، حیث  مفيكـ البلمركزیة ، كا 

ة التنمیة االجتماعیة كانت أىداؼ ىذا المخطط تتطابؽ مع استراتیجی
كاالقتصادیة ، كالتي ركزت بالدرجة األكلى عمى القضاء عمى البطالة كسكء 
التشغیؿ في إطار عممیة تصنیع الببلد ، اما بالنسبة الى المخطط الرباعي 

( فأىدافو العامة مماثمة ألىداؼ المخططات السابقة مع ُٕٕٗ-ُْٕٗالثاني )
، ( ُُ)كزیع التنمیة عبر مختمؼ انحاء الببلد التركیز اكثر عمى رفع اإلنتاج كت
( فقد أكلى الحرص الشدید ُٖٗٗ-ُٖٓٗاما بالنسبة لممخطط الخماسي )

كاالىمیة الكبرل لعممیة التنمیة االقتصادیة لمجزائر ، كالتكفؿ باالحتیاجات 
الغذائیة األساسیة لمسكاف كزیادة الى ذلؾ تأطیر أنشطة القطاع الخاص الكطني 

دؼ الى تطكیر النشاطات الصناعیة كنشرىا نحك تغطیة الحاجات ، كما یي
 .( ُِ)الكطنیة مف االستثمار كاإلنتاج كاالستيبلؾ 

 ( :َُٗٗمرحمة اقتصاد السكؽ )مابعد  -ِ
انتيجت الجزائر تحكالن نحك اقتصاد السكؽ ، حیث جاءت فترة التحكالت 

رات الخاصة الذم فتح الباب كاسعان اماـ المباد ُٖٗٗكخاصة عقب دستكر 
، ككانت االستراتیجیة  (ُّ)كالتحكؿ الذم شمؿ المستكیات االقتصادیة كالسیاسیة 

 :( ُْ)االقتصادیة الجدیدة تيدؼ إلى 
 تحقیؽ التكازنات الداخمیة كالخارجیة كذلؾ برفع النمك لمناتج الداخمي الخاـ .-أ
 المباشرة .ترسیخ قكاعد اقتصاد السكؽ كتشجیع االستثمارات األجنبیة -ب
التركیز عمى تكفیر السكف كالمحافظة عمى القدرة الشرائیة لمفئات االجتماعیة -ج

 الضعیفة أك عدیمة الدخؿ .
كبما اف االستراتیجیة االقتصادیة الجدیدة كانت تيدؼ الى ترسیخ قكاعد اقتصاد 
السكؽ كتشجیع االستثمارات األجنبیة المباشرة ، فقد كانت األكلكیة الى تكفیر 

 ُْ,َُالمنشئات القاعدیة االقتصادیة كاإلداریة حیث كصمت النفقات مف 
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، بعكس قطاع  ََِٗممیار د ج سنة  َٗ,ِٕٓالى  َُٗٗممیار د ج سنة 
 َُٗٗممیار د ج سنة  َِ,ٗالفبلحة كالرم حیث انتقؿ اعتماد النفقات مف 

 .( ُٓ) ََِٗممیار د ج سنة  ْٕ,ّّٗالى 
بحسب تقریر المجمس الكطني االقتصادم كمف اىـ نتائج ىذه التكجيات 

 :( ُٔ)( ما یأتي ََِٖ-ُٖٗٗكاالجتماعي فترة )
 ٖٕٕ,َالى  ُٖٗٗسنة  ٖٗٔ,َانتقؿ المؤشر الكطني لمتنمیة البشریة مف -ُ

 % .ُّأم بإرتفاع قدره  ََِٖسنة 
دكالر امریكي سنة  ُٓٓٓارتفاع الناتج الداخمي الخاـ لمفرد الكاحد مف -ِ

 %.ُِ، أم بمعدؿ ارتفاع سنكم  ََِٖدكالر سنة  َّْٓالى  ُٖٗٗ
سنة فما فكؽ  ُٓتراجع نسبة االمیة عند األشخاص الذیف تتراكح أعمارىـ 

 . ُ/ّضمف نسبة 
 ّ/ْ% أم بانخفاض یقػػدر بأكثر مف ْ% الى ُّتراجع نسبة الفقر مف -ّ

 في ىذه الفترة .
 :البرامج التنمكية في الجزائر:المبحث الثالث

لخدمات في األریاؼ كالقرل أدل الى حركة سریعة ككاسعة لمنزكح اف نقص ا
، كبالتالي الى  (ُٕ)الریفي تجاه المدف الكبرل مما یزید مف كثافة سكانيا 

االكتظاظ السكاني كتدىكر الحالة المعیشیة ، كليذا فقد قامت الدكلة بتطبیؽ 
مف شأنيا إعطاء  ، التي ُٖٗٗكتنفیذ مجمكعة مف البرامج التنمكیة ابتداءان مف 

أكلكیة لمتنمیة المحمیة في مختمؼ المناطؽ الریفیة عف طریؽ تجيیز كتطكیر 
 الخدمات كمف أىميا :

 . (ُٖ)ممیار د ج  ِْ,ّٖٖالبرامج العادیة : كقد بمغ حجـ البرامج المحمیة -ُ
 ( :ََِْ-ََُِبرنامج دعـ اإلنعاش االقتصادم )-ِ
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ه مجمس الكزراء لمدة اربع سنكات ، ، كتبنا ََُِابریؿ  ِٔالذم انشأ في 
كجاء ىذا المشركع لدعـ النشاط االقتصادم كتكفیر شركط القفزة السریعة لمنمك 

 ، كیضـ ثبلثة أجزاء :
 االشغاؿ الكبرل كتخص التجيیز كالتيیئة اإلقمیمیة . -ُ
انجاز البنى التحتیةكتطيیر المیاه كالمساىمة في بناء كسائؿ االتصاؿ الخاصة  -ِ

 مناطؽ المعزكلة .لفائدة ال
 .(ُٗ)مشركع معتمد  ْٕٗٗٓممیار د ج مكجو النجاز  ٓٓٓخصص مبمغ قدره  -ّ

كیعد ىذا البرنامج مف البرامج الكطنیة لمتخفیؼ مف حدة البطالة كذلؾ بإنشاء 
كتمیزت مرحمة ( َِ)ممیار دینار ٗمنصب شغؿ ثابت بمبمغ یقدر بػ  َََِِ

كمف اىـ انجازت ىذا البرنامج ىك تطبیقو بإنعاش مكثؼ لمتنمیة االقتصادیة 
% ، باإلضافة الى أنجاز العدید مف  ِْ% الى  ِٗتراجع معدؿ البطالة مف 

 مسكف . َََََٕالمنشآت القاعدیة كبناء حكالي 
 (:ََِٗ-ََِٓبرنامج تكمیمي لدعـ النمك )-ّ

یتمیز ىذا البرنامج باستمراریة المسار ألنعاش االقتصاد ، حیث ركز عمى 
تحفیز االستثمار بتسيیؿ السبؿ الكفیمة لذلؾ كالتكجو نحك سیاسة ترقیة الشراكة 
كمراقبة الدكلة لمحاربة الغش كالمنافسة غیر المشركعة كدعـ كتحسیف الحالة 

سكء التقسیـ كاخبلؿ التكازف  المعیشیة لممكاطنیف بالدرجة األكلى . كلكف یبقى
بیف المناطؽ مف اىـ المشاكؿ التي تعترض في القیاـ بتنمیة كطنیة شاممة ، 
حیث أظيرت دراسة قاـ بو مركز الكطف لمدراسات الخاصة بالتخطیط 

CNEEAP   عمى اف ىناؾ اختبلالت بیف مختمؼ المناطؽ في الجزائر كعمى
 : (ُِ)الحككمة المركزیة معالجتيا 

مكعة األكلى : تتكفر فیيا فرص تنمیة متكسطة القدر كتتطمب دعمان مف المج
 بمدیة . ّٖٓالحككمة كتتككف مف 
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المجمكعة الثانیة : التسمح كسائميا الخاصة بالتطكر كتتطمب دعمان معتبرا 
 بمدیة كتتمیز بنسبة كبیرة مف القطاع الزراعي . ٕٕٖكتشكؿ ىذه المجمكعة 

یفان اخر لمكالیات التي تتككف منيا الجزائر كالتي كما اضيرت نفس الدراسة تصن
تبیف مدل االختبلالت التي مف شانيا عرقمة سیر عجمة التنمیة االقتصادیة 
المحمیة كمف ثـ عرقمة التنمیة الكطنیة الشاممة كىي اف كالیة الجزائر تتمیز عف 

یتي الیزم باقي الكالیات بتركز االستثمارات نظران لنشاطاتيا المتعددة ، اما كال
كالیة حضریة تمثؿ الصناعة فیيا النشاط  ُّكتندكؼ فيما األكثر تيمیشان ، ك

كالیات أخرل في  ٗكالیة صحراكیة تمثؿ مناطؽ رعكیة ك ِّالرئیس ، ك
 المناطؽ الجبمیة كاليضاب العمیا یرتبط النشاط األساسي فیيا بالفبلحة كالبناء .

كعمى الرغـ مف  اف الجزائر استطاعت تحقیؽ االستقرار االقتصادم الكمي 
كمستكل مف النمك االقتصػػادم المقبكؿ ، كلكف تعتبر ىذه النتائج ىشة ألنيا 
ترتبط في األساس بارتفاع أسعار النفط ، لذا یتعیف عمى الجزائر استغبلؿ 

یطبع االقتصاد الطفرة النفطیة في معالجة الضعؼ اليیكمي المزمف الذم 
الكطني منذ االستقبلؿ ، اذ تقتضي الضركرة االف العمؿ عمى تنكیع قاعدة 
الصادرات خارج المحركقات بما سیسمح بدعـ اإلنتاج الكطني كزیادة إمكانیة 

 .(ِِ)استدامة النمك االقتصادم 
كیتعیف عمى الجزائر مف  تحسیف مناخ االستثماركىذا  یتطمب دعمان الستقرار 

ة االقتػصادیة الكمیة بما في ذلؾ تخفیض العجز المالي كالتجارم السیاس
كاستقرار السیاسة المالیة كالنقدیة ، كالتحكـ في التضخـ ، كما یتعیف أیضا 
كاماـ كؿ المعطیات التي یفرضيا االقتصاد الجزائرم ، اف تعمؿ عمى تأىیؿ 

االقتصاد العنصر البشرم كتطكیر قدراتو بالشكؿ الذم یسمح بتعزیز أداء 
 .(ِّ)كاستخداـ التكنكلكجیا كالتحكـ في التقنیات الحدیثة 

 الخاتمة :
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عرفت الجزائر في مسیرتيا التنمكیة ، نجاحات كاخفاقات لتحقیؽ التنمیة 
االقتصادیة لمنيكض بكاقع كمستكل البمد لمكصكؿ الى الرفاه االقتصادم ، رغـ 

ت الضخمة الممنكحة في اطار انيا كفرت القاعدة المادیة لذلؾ كىي االستثمارا
، اال اف الكاقع أكضح اعتماد  ُٕٔٗالمخططات كالبرامج التنمكیة منذ عاـ 

الجزائر عمى مبدأ التخطیط في تكظیؼ المكارد المادیة كالبشریة في قطاعاتو 
المختمفة ، حیث بدأت معالـ استراتیجیتيا التنمكیة تتكضح مف خبلؿ تطكیر 

 طالة كاالمیة .الصناعات كالقضاء عمى الب
 المصادر :

1-Mohamed ElhocineBenicar , Economic of development 
of Algeria, condition of Algeria , 1979, p49. 

كنتكش عاشكر ، الغاز الطبیعي في الجزائر كاثره عمى االقتصاد الكطني ، -ِ
 . َِّ، ص  ََِْجامعة الجزائر ، 

عادة تنظیـ مسارىا في محمد قاسـ حسف بيمكؿ ، سیاسة تخط-ّ یط التنمیة كا 
 . ّْ، ص ُٗٗٗ، دیكاف المطبكعات الجامعیة ، الجزائر ،  ُالجزائر ، ج

 . ْْالمصدر نفسو ، ص-ْ
، ُٕٔٗ، المعيد التربكم الكطني ، الجزائر ، ُٕٔٗالمیثاؽ الكطني -ٓ

 . ُِٖص
في  المؤسسة العربیة لضماف استثمار كائتماف الصادرات ، مناخ االستثمار-ٔ

 . ْٕ، ص َُِْالدكؿ العربیة ، الككیت ، 
،  َُُِ( ، تقریر التنمیة البشریة UNDPبرنامج األمـ المتحدة اإلنمائي )-ٕ

 . ُّٔاالستدامة كاالنصاؼ مستقبؿ افضؿ لمجمیع ، ص 
مرغاد لخضر ، النفقات العامة المحمیة كقكاعد ترشیدىا ، كرقة بحثیة مقدمة -ٖ

كیؿ الجماعات المحمیة في ضكء التحكالت الى ممتقى دكلي تسییر كتم
 . ٓٓ، ص ََِْاالقتصادیة ، جامعة الحاج لخضر ، باتنة ، 
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 . َُٔمحمد بمقاسـ حسف بيمكؿ ، مصدر سبؽ ذكره ، ص -ٗ
10-Hamid Bali , Inflation ET Development in Algeria, opu 

,Algera,1993, P26. 
 . ِّٔ، ص  محمد بمقاسـ حسف بيمكؿ ، مصدر سبؽ ذكره-ُُ
 . َِٖكنتكش عاشكر ، مصدر سبؽ ذكره ، ص-ُِ
 . ُِٔالمصدر نفسو ، ص -ُّ
مدني بف شيره ، سیاسة اإلصبلح االقتصادم في الجزائر كالمؤسسات -ُْ

 . َُٖ، ص ََِٖالمالیة الدكلیة ، مطبعة دار ىكمة ، الجزائر ، 
 . ُُٖالمصدر نفسو ، ص-ُٓ
( ، تقریر اىـ النتائج CNESاعي )المجمس الكطني االقتصادم كاالجتم-ُٔ

 ،عمى المكقع االلكتركني :  ََِٖ-ُٖٗٗلمؤشر التنمیة البشریة 
HttP://www.cnes.dz/doc2008 

بكمدیف رحیمة ، دكر البمدیات في رفع المستكل الصحي لمسكاف كتحقیؽ -ُٕ
 . ٓٓ، ص ََِٔالتنمیة ، المنامة ، 

مدني بف شيرة ، اإلصبلح االقتصادم كسیاسة التشغیؿ )التجربة الجزائریة -ُٖ
 .ُِٔ، ص ََِٖ( ، دار الحامد لمنشر كالتكزیع ،عماف ، األردف ، 

احمد شریؼ ، تجربة التنمیة المحمیة الجزائریة ، مجمة العمكـ اإلنسانیة ، -ُٗ
 . َُ، ص  ََِٗ،  َْالعدد 
االقتصادم كسیاسة التشغیؿ )التجربة الجزائریة مدني بف شيرة ، اإلصبلح -َِ

 . ِْٖ( ، مصدر سبؽ ذكره ، ص
 . َُاحمد شریفي ، مصدر سبؽ ذكره ، ص-ُِ
المجنة االقتصادیة كاالجتماعیة لغربي اسیا ، سیاسات جذب االستثمار -ِِ

األجنبي المباشر كالبیني في منطقة االسككا ، تحسیف مناخ االستثمار األجنبي 

http://www.cnes.dz/doc2008
http://www.cnes.dz/doc2008
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كتعبئة المدخرات المحمیة مع دراسة حاالت األردف كالبحریف كالیمف ، المباشر 
 . ِِ، ص ََِّاألمـ المتحدة ، نیكیكرؾ ، 

عبد الحمید براىیمي ، دراسة حالة الجزائر ، بحكث كمناقشات الندكة -ِّ
الفكریة حكؿ الفساد كالحكـ الصالح ، مركز دراسات الكحدة العربیة ، الطبعة 

 . ُٖٔ، ص  ََِٔ، الثانیة ، بیركت 
 

Abstract: 

      Algeria adopted a development based on the experience of 

industrialization and overall development and structural reform, 

which began development strategy since independence in 1962 

through the re-run factories that have stopped production and the 

nationalization of the wealth and the development of industries 

to achieve economic stability, which is intending to him. 
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دراسة المعكقات التي صادفتني في عممية تطكير منيج الديناميؾ الحرارم 
 ككيفية التغمب عمييا

 ـ.ـ. اكراـ ىادم العسكرم
 معيد اعداد المدربيف التقنييف /الجامعة التقنية الكسطى

 الخبلصة:
یكجد اىتماـ كبیر نحك تبني خطط تغییر كتطكیر المناىج الدراسیة        

بأسالیب عممیة كعممیة تحقؽ الفائدة المرجكة مف مادة اك مكضكع الدرس الذم 
العممي جنبا الى جنب مع النظرم لتطكیر  تـ تغییره اك تطكیره بإدخاؿ الجانب

إدراؾ الطالب. كمف ثـ یتحتـ عمى متخذم القرار اف یطمعكا عمى المناىج 
الحدیثة في الدكؿ العربیة كاألجنبیة كاف تقاـ ندكات كمؤتمرات تناقش فیيا مع 
ذكم االختصاص عف احتیاجات التطكیر في مكادىـ مكاكبة مع التطكر 

 الحدیث.
 بحث الى:یيدؼ ىذا ال

دراسة المعكقات كالمشكبلت التي تصادؼ عممیة تغییر كتطكیر المناىج  .ُ
 الدراسیة بصكرة عامة.

دراسة المعكقات التي اعترضت عممیة تطكیر مادة الدینامیؾ الحرارم  .ِ
متسمسمة منذ البدء لحیف الحصكؿ عمى المكافقة عمى ادخاؿ مختبر 

ؽ ذلؾ في العاـ الحالي الدینامیؾ الحرارم بكاقع ساعة أسبكعیا كسیطب
(َُِٔ -َُِٕ. ) 

كصؼ كشرح مفصؿ لطرؽ عبلج تمؾ المعكقات كطرؽ تجنبيا قبؿ  .ّ
 حدكثيا قدر اإلمكاف.

تقدیـ مادة سيمة التناكؿ كمبسطة یستكعبيا القارئ، لیككف عمى كعي  .ْ
 بعممیة التطكیر. 
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كما یيدؼ البحث لیككف لبنة كأساس كخطكة أكلى عمى طریؽ التميید   .ٓ
 ع تطكیر كتغییر في المناىج الدراسیة.لمشاری

 مقدمة: .ُ
 المقدمة كمشكمة البحث: ُ-ُ

في البدء عمینا تكضیح ما ینبغي مراعاتو في أم عمؿ ىك محاكلة ازالة 
المعكقات كحؿ المشكبلت التي تعترض طریؽ تقدمو أكال بأكؿ. فإف ىذا 
یساعد في المضي قدما في تقدـ العمؿ نفسو، كیساىـ في حفظ الطاقات 
البشریة كالمادیة التي تستيمؾ في التخمص مف المعكقات بعد اكتشافيا كتحمیؿ 

 كعبلج متكامؿ لممشكبلت بعد حدكثيا.
اف تحدید المعكقات كالمشكبلت التي تعترض طریؽ تقدـ عممیة تغییر  

عداد  كتطكیر المناىج الدراسیة یساعد المختصیف بو عمى الحذر منيا كا 
 كالمتكاممة ليا.الحمكؿ كالعبلجات السریعة 

طریؽ تطكیر المناىج مميء بالمشكبلت. منيا یخص طبیعة التطكیر التربكم، 
كمنيا ما یعكد إلى القائمیف عمى عممیة التطكیر نفسيا كمنيا ما یرجع إلى 
أسمكب إدارتيا، كمنيا ما یخص المجتمع، إلخ ..... مف المعكقات التي مف 

يا قبؿ حدكثيا، كما ینبغي عمینا التأىب الكاجب عمینا اتخاذ ما یمـز لمكقایة من
 لحميا كعبلجيا إذا في بدایة حدكثيا. 

 -:مشكمة البحث  ِ-ُ
مف المكاد  thermodynamics   الدینامیؾ الحرارمتعد مادة     

في التعمیـ اليندسي كتصنؼ مف المكاد التي تعد  االساس المتخصصة 
في منيج السنة االكلى لقسـ المكائف كالمعدات  كیعتبر الركیزة االساسیة 
في مادة محركات االحتراؽ الداخمي كالتي تعتبر مف اساسیات دراسة 
محركات السیارات . كیتركز ىدؼ المادة بأعداد الطالب لمادة المحركات 

مف كصؼ كتمییز أجزاء محرؾ السیارة كیعرؼ كیؼ تتـ  بحیث یتمكف
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   Education كمف اجؿ تعزیز التعمیـ النظرم  ,األشكاط كعدد الدكرات 
Theoretical  فمقد اتسعت تمؾ النظرة كتطكرت لدل االختصاصییف في

التعمیـ اليندسي  كظير في اطار التعمیـ الحدیث ادخاؿ التدریب العممي 
الحرارم  أم مادة المختبر العممي. كیعد مختبر  في مادة الدینامیؾ

في التعمیـ التقني لما یحتكیو مف الدینامیؾ الحرارم مف المختبرات الميمة 
االجيزة كالمعدات كالمقاییس  . كنظرا لمصعكبات التي كاف یكاجييا 
الطمبة في المادة النظریة لما فیيا مف حفظ لقكانیف  كشرح مفصؿ 

را لمتطكر السریع كالحاجة الى الدقة كاالداء االمثؿ لمماكنةالحراریة كنظ
كلمصعكبات التي یكجييا الطمبة في فيـ  المادةكخصكصا انيا تدرس 
بالمغة االنكمیزیة بطریقة المحاضرة التقمیدیة كحتى بعد إضافة  تقنیة 

مع دلؾ لـ تزداد نسبة النجاح  (data show)العرض بكاسطة جياز 
فقد تـ المجكء ( ا كثر مف السنة التي قبميا لّ-ٓلمطبلب اال بنسبة)% 

الى إضافة مادة المختبر العممي لتساعد في فيـ كادراؾ  مادة الدینامیؾ 
مشكمة البحث الحالي كیفیة  الحرارم بتطبیؽ التجارب العممیة. لذا تتمثؿ

في تسيیؿ المادة عمى   االفادة مف المزایا التدریبیة كالعممیة  لممختبر
 الطالب . 

 اىداؼ البحث: 1-2
لكؿ باحث ىدفا ك غایة یسعى إلیيا في كتابة بحثو ككمما كاف ىذا اليدؼ 
كاضحا كمحددا كمما تمكف الباحث مف تحقیقو، كفي مجاؿ التعمیـ 
االبتدائي كالثانكم كالدراسة الجامعیة فإف االىداؼ ىي التغیرات كالتطكرات 

شخصیة التممیذ كالطالب التي نرید أف یحدثيا المنيج الدراسي في سمكؾ ك 
 نتیجة مركره بخبرات تعمیمیة معینة كتفاعمو معيا.
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كأف تحدید األىداؼ كالغایات یساعد عمى تنسیؽ الجيكد، كتكجیييا نحك 
تطكیر المنيج الدراسي باستخداـ الطریقة المثمى كالكسیمة الحدیثة كالتقكیـ 

 التفصیمي لكؿ الجكانب التي جرل تطكیرىا.
ىداؼ أف تككف متناسبة مع فمسفة كثقافة المجتمع كحاجاتو كیشترط في اال

كمراعیة لطبیعة كخصائص المعمـ كالمتعمـ، كأف تككف متناسبة مع الكاقع 
كغیر متناقضة فیما بینيا ,كأف تشمؿ جمیع مجاالت األىداؼ المراد 

 تحقیقيا كجمیع مستكیاتيا .
 یيدؼ ىذا البحث الى :

تصادؼ عممیة تغییر كتطكیر  دراسة المعكقات كالمشكبلت التي .ُ
 المناىج الدراسیة بصكرة عامة.

دراسة المعكقات التي اعترضت عممیة تطكیر مادة الدینامیؾ الحرارم  .ِ
متسمسمة منذ البدء لحیف الحصكؿ عمى المكافقة عمى ادخاؿ مختبر 
الدینامیؾ الحرارم بكاقع ساعة أسبكعیا كسیطبؽ ذلؾ في العاـ الحالي 

(َُِٔ -َُِٕ.) 
ؼ كشرح مفصؿ لطرؽ عبلج تمؾ المعكقات كطرؽ تجنبيا قبؿ كص .ّ

 حدكثيا قدر اإلمكاف.
تقدیـ مادة سيمة التناكؿ كمبسطة یستكعبيا القارئ، لیككف عمى كعي  .ْ

 بعممیة التطكیر. 
یيدؼ البحث لیككف لبنة كأساس كخطكة أكلى عمى طریؽ التميید  .ٓ

 لمشاریع تطكیر كتغییر في المناىج الدراسیة.
 یة البحث:أىم  1-2

تكمف أىمیة البحث في تطكیر الخبرات التعمیمیة المخطط ليا كالتي تقدميا 
المقررات الدراسیة كفي بحثي ىذا تتمخص اىمیتو في إضافة مادة المختبر 
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العممیة كیشترط في المختبر أم الجزء العممي أف یككف مرتبطان بالمادة النظریة 
 كالعممیة التطبیقیة. كمحققان ليا كصادقان مف الناحیة العممیة

كأف یككف مكاكبان ألحدث ما تـ التكصؿ إلیو، كمرتبطان بثقافة الطالب، كمراعیان 
كاف یككف متكازنان بیف الشمكؿ كالعمؽ، كمترابطان كمتكازنان مع  لمیكلو كحاجاتو،

محتكل المحاضرات النظریة، كاف یعطي الطالب التصكر الكاضح لما یدرسو 
كیتعرؼ عمى طرقة استخدامو ككظیفتو خصكصا الماكنة نظریا یراه كیقیسو 

كالمضخة الحراریة كالفرؽ بینيما بحیث یأخذ الجزء النظرم قبؿ العممي لیككف 
 فكرة كتصكر عف الجياز الذم سیعمؿ عمیو في المختبر.

 كتنبع أىمیة البحث مف :
ئي حاجة الطبلب كالطالبات ككؿ أفراد المجتمع الدراسي مف مراحؿ االبتدا -

 كحتى الجامعي  لبلرتقاء بمستكم أداء المناىج التعمیمیة . 
كضع حد أدني لمستكم تطكیر المناىج ، أم یتـ التطكیر عمى مراحؿ  -

 تدریجیة ككجكد تنظیـ ميني فعاؿ لبلرتقاء بيا .
تقییـ أداء المعممیف كالمدرسیف كأساتذة الجامعات مف خبلؿ كضع المناىج  -

 ة لتطبیقيا عمى مراحؿ منظمة . الجدیدة كفؽ خطة مدركس
تخفیض سكء الفيـ بیف أعضاء التدریس كالطبلب كالطالبات حاؿ تطبیؽ  -

المنيج بعد التطكیر كافياميـ باف التطكر الحاصؿ یصب في مصمحة الطالب 
قبؿ كؿ شيء ،كذلؾ مف خبلؿ زیادة الثقة بیف أعضاء التدریس كالطبلب 

 لجامعات.كالطالبات ىذه النقطة خاصة بطمبة ا
  الجزء النظرم: ّ
 سي:  اتطكیر المنيج الدر   1-3

یشیر مفيكـ تحسیف المنيج إلى إدخاؿ تعدیبلت معینة عمى بعض أجزاء 
المنيج دكف تغییر المفاىیـ األساسیة أك اليیكؿ العاـ لو . أما مفيكـ تطكیر 
المنيج فيك أكثر شمكلیة مف التحسیف حیث یشمؿ كؿ جكانب المنيج 
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كمحتكل محدد مف المقررات كالكتب الدراسیة  كعناصرة مف أىداؼالمدرسي 
باإلضافة إلى طرؽ التدریس كالكسائؿ التعمیمیة كأنشطة التعمـ كأسالیب التقكیـ 

 كأدكاتو المختمفة كاإلدارة المدرسیة كالمكتبات المدرسیة كأدلة المعمـ . 
مبلئو في مبررات أك دكاعي تطكیر المنيج حسب رؤیة أ.د جكدت سعادة كز 

 .  ْْٗكتاب )المنيج المدرسي المعاصر ( ص 
 عدـ كجكد فمسفة تربكیة كاضحة كمحددة لممنيج .  •
 الخمط الشائع في تحدید كصیاغة أىداؼ المنيج .  •
 كجكد أخطاء معینة في محتكل المقررات الدراسیة .  •
 قصكر في الكسائؿ التعمیمیة المستعاف بيا في المنيج .  •
 ة األنشطة التعمیمیة بالنسبة لممنيج . عدـ كفای •
 كجكد قصكر في برنامج التقكیـ .  •
 عدـ كفایة أداء المعمـ .  •
 كجكد معكقات إداریة .  •
 تطكیر األسس التي یبنى عمیيا المنيج .  •
 التكقعات المستقبمیة .  •

 كیؼ تتـ عممیة تطكیر المنيج ؟ 
 تطكیر المنيج ینطمؽ مف مياـ أساسیة ثابتة كىي : 

 تحدید فمسفة التطكیر .  •
 صیاغة األىداؼ كتطكیرىا .  •
 رسـ خریطة لممنيج .  •
 تقدیر أك تقییـ الحاجات .  •

 نماذج تطكیر المنيج : 
كىي نماذج تحكم الخطكات التي یسیر فیيا تطكیر المنيج . كقد قاـ كثیر مف 

ط المناىج كبنائيا بكضع نماذج مختمفة تعبر عف تصكراتيـ المشتغمیف بتخطی
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لما ینبغي أف تسیر عمیة عممیة بناء المناىج مف خطكات متتابعة كفیما یمي 
 سرد لبعض النماذج .  

 نمكذج تایمكر  •
 نمكذج تابا  •
 نمكذج أكلیفا  •
  نمكذج فبلتو كفممبا •
 دراسة المعكقات : 2-3

مف أىـ ما ینبغي مراعاتو في أم عمؿ ىك محاكلة ازالة المعكقات التي       
تعترض طریؽ تقدمو، كعبلج المشكبلت التي تكاجيو أكال بأكؿ. فإف ىذا 
یساعد في اضطراد تقدـ العمؿ نفسو، كیسيـ في ادخار الطاقات البشریة 

مشكبلت بعد كالمادیة التي تستيمؾ في إزالة المعكقات بعد كجكدىا كعبلج ال
 حدكثيا. 

كتحدید المعكقات كالمشكبلت التي تعترض طریؽ تقدـ العمؿ یساعد 
عداد الحمكؿ السریعة لما قد  المختصیف  بيذا المجاؿ عمى الحذر  منيا كا 

 یحدث منيا.
كطریؽ تطكیر المناىج حافؿ بالمعكقات. منيا ما یعكد إلى طبیعة التطكیر 

میف عمى عممیة التطكیر نفسيا كمنيا ما یعكد التربكم، كمنيا ما یرجع إلى القائ
إلى أسمكب إدارتيا، كمنيا ما یرجع إلى المجتمع، إلى غیر ىذه مف المعكقات 
التي ینبغي اتخاذ البلـز نحك التكقي منيا قبؿ حدكثيا، كما ینبغي التأىب 
لعبلجيا إذا ما حدثت. كتعكد أىـ المعكقات التي تعترض طریؽ تطكیر 

 ا یمى:المناىج إلى م
 أكال: معكقات خاصة بطبیعة التطكیر التربكم

 ثانیا: معكقات خاصة بالقصكر في الجكانب الفنیة لعممیة التطكیر
 ثالثا: معكقات خاصة بالقائمیف بعممیة التطكیر
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 رابعا: معكقات خاصة بالنكاحي اإلداریة
 خامسا: معكقات خاصة بالمجتمع

 سادسا: معكقات سیاسیة
بالظركؼ الطارئة كعدـ اتخاذ القرار في الكقت  سابعا: معكقات خاصة

 المناسب
 ثامنا: معكقات مالیة .

 : معكقات خاصة بطبیعة التطكیر التربكم:2-3-ُ
 -یكاجو التطكیر التربكم عامة كتطكیر الناىج خاصة مشكبلت كثیرة، إال أنيا

 قد تككف غیر ممحكظة لمكثیریف. مف ىذه المشكبلت: -رغـ خطكرتيا البالغة
 یككف المنيج سیئا، كلكف الطبلب یذىبكف إلى مدارسيـ كجامعاتيـ  قد

كؿ یكـ كیجیئكف، كالمعممكف كالمدرسكف كاالساتذة یعممكف، كالمكجيكف 
 –یكجيكف، كالمدیركف یدیركف، كلیس ىناؾ مؤشر كاضح الداللة 

إف كاف ىؤالء جمیعا یرتقكف بعمميـ أـ یيبطكف بو، أك أنيـ  –لممجتمع 
 حسنكف الیو.یسیئكف أك ی

  لـ یتـ إدراؾ الحاجة إلى تطكیر المناىج في الكقت المناسب إال مف
 لو عمـ بطبیعة التطكیر، كخبرة في تقكیمو كمتابعتو.

  في النظـ التربكیة المتخمفة قد ال تتضح عیكب المنيج إال بعد أف
 یتخرج بو عدة أجیاؿ غیر صالحة كغیر مفیدة لممجتمع.

 كما أف الحاجة إلیو ال تظير إال بعد حیف  -مف خكاص التطكیر أنو
فإف آثاره اإلیجابیة ال تظير إال بعد حیف. كبالتالي فإف الكثیر مف  –

كاضعي القرار ال یعطكنو األكلكیة في اىتماماتيـ، كما ىك كاضح في 
الدكؿ النامیة، فإف ىذه الدكؿ تعاني مف التخمؼ كخاصة التخمؼ 

ف أف ترتب أبكاب اإلنفاؽ في االقتصادم كمف ثـ فبل ميرب ليا م
 میزانیاتيا حسب األىـ قبؿ الميـ حسب تقدیرىا.
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  اف تحسیف كتطكیر المناىج تعتبر عممیة معقدة تحتاج إلى جيد ككقت
كخبرات خاصة بيذه العممیة، كتتكقؼ نتائجيا إلى حد كبیر عمى مدل 
استثمار طاقات المتعمـ )أم الطالب( باألسمكب المناسب، ناىیؾ عف 

ثماره ال تتحقؽ بالصكرة المرجكة إال إذا كجدت خطة مستمرة كثابتة  أف
 كتكافرت اإلمكانات المناسبة.

 معكقات خاصة بالقصكر في الجكانب الفنیة لعممیة التطكیر: 2-2-3
عمى جكانب فنیة كثیرة إذا لـ تتحقؽ فإنو ال یبمغ غایتو.  یتكقؼ نجاح تطكیر

 عممیة التطكیر ما یمي: كمف بیف الجكانب الفنیة المؤثرة عمى
عدـ إدراؾ القائمیف بالتطكیر لمفيكـ المنيج الدراسي. كبما إف المنيج  - أ

كطرائؽ  المحتكلك األىداؼ الدراسي ىك عبارة عف نظاـ لو ست مككنات ىي 
، كلكف الشائع تقكیـ المخرجاتك التقنیات التعمیمیة ك  كالنشاطات المدرسیة التعمیـ

ىك أف المنيج الدراسي نظیر لممحتكل. كیترتب عمى  بیف كثیر مف التقمیدییف
ىذا الفيـ المغمكط لنظاـ المنيج اىتداء التطكیر تعمیما منقكصا، اذ یككف 

 التركیز عمى المحتكل فقط دكف غیره مف المككنات.
لـ یتـ تأسیس تطكیر المنيج عمى تصحیح عممي لو یعیؽ التطكیر عف  - ب

تمد التطكیر عمى تقكیـ مف كجية نظر أىدافو. ففي كثیر مف األحیاف یع
المكجيیف كربما بعض المعممیف، ككؿ ىذا ال یشكؿ أساسا سمیما لتطكیر 

 المنيج.
عدـ التخطیط بصكرة متكاممة لعممیة التطكیر بحیث تستكعب جمیع  -ج

النشاطات المطمكبة، كتستثمر االمكانات البشریة كالمادیة المتاحة، كتنسؽ بیف 
 ، كتستشرؼ المعكقات كالمشكبلت.المراحؿ كالخطكات

عدـ تدریب المشتركیف في عممیة التطكیر التدریب المناسب. فبل یمكف أف  -د
نتصكر أف المعمـ أك المكجو أك ناظر المدرسة أك غیرىـ ممف یسيمكف في 
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تنفیذ ىذه العممیة، سكؼ یؤدكف ميماتيـ بالكفاءة المطمكبة دكف أف یتدرب كؿ 
.منيـ عمى أعمالو التدر   یب البلـز

عدـ إعداد الكتب كالمراجع التي سكؼ تستخدـ في التطكیر اإلعداد  -ق
 المناسب.

عدـ العنایة بالتجریب المتابعة بالتقكیـ كمف ثـ عدـ استثمار التغذیة  -ك
 العائدة.

عدـ تمثیؿ العناصر التي ینبغي أف تشترؾ في عممیة التطكیر. ففي كثیر  -م
ریؽ المعني بعممیة التطكیر العناصر التي ینبغي مف األحیاف ال تتكافر في الف

أف تشارؾ فیيا، فبل یمثؿ في ىذا الفریؽ بعض العناصر، مثؿ: المدرس أك 
 القیادات االجتماعیة.

تكجد فئة مف الفنییف الذیف یقكمكف بأعماؿ ميمة في عممیة تطكیر  -ز
 ة التطكیر.حظيا مف العنایة في عممی –أحیانا  –المناىج الدراسیة ، ال تأخذ 

 : معكقات خاصة بالقائمیف بعممیة التطكیر:ّ-3-2
 مف المعكقات الميمة لعممیة تطكیر المناىج لمقائمیف عمیيا ما یمي:

عدـ اداركيـ أك بعضيـ ألىداؼ التطكیر. فاألىداؼ ىي المنارات التي  - أ
 یيتدم بيا القائمكف عمى عممیة التطكیر في عمميـ.

بعممیة التطكیر لمفيكميا كألبعادىا. ككما ىك معمـك فإف عدـ فيـ القائمیف  -ب
لعممیة تطكیر المناىج الدراسیة مفيكمیف أحدىما عاـ كآخر مف المنظكر 
اإلسبلمي، كأف ليا اسس منيا الشمكؿ كاالستمرار كاالرتكاز عمى التخطیط 

 كالبحث العممییف كالتجریب التربكم كغیر ىذه مف األسس.
میف عمى تطكیر المناىج لمفيـك المنيج الدراسي كفؽ عدـ إدراؾ القائ - ج

 -في غالب األحیاف  -التصكر اإلسبلمي. ليذا فإف عممیة تطكیر المناىج تتـ
كفؽ مفيكـ المنيج القدیـ الذم یحدد المنيج بالمعمكمات التي تقدميا المدرسة 

 لطبلبيا تحقیقا ألىدافيا.
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ككف مف المعكقات الكبیرة لعممیة نظرة القائمیف بعممیة التطكیر إلیيا قد ت -د
التطكیر. فعمى سبیؿ المثاؿ، فإف مف أىـ أسباب مقاكمة المعممیف كالمكجيیف 

 لتطكیر المناىج أنو سكؼ یبعدىـ عف المألكؼ عندىـ مف خبرات.
عدـ التعاكف مف جانب العاممیف في عممیة التطكیر. كقد یرجع عدـ  -ق

ـ اكتسبكا خبرات كثیرة في مجاؿ التعاكف بیف ىؤالء إلى ككف البعض مني
 تطكیر المناىج كككف البعض اآلخر مف حدیثي العيد بو.

عدـ شعكر العاممیف في عممیة التطكیر باألماف، كعدـ تكافر الحكافز  -ك
 المناسبة ليـ، كعدـ قدرتيـ عمى إقناع اآلخریف بأىمیتيا.

فیو،  تمسؾ بعض العاممیف في مجاؿ تطكیر المناىج بسابؽ خبراتيـ -م
 كمحاكلة تطبیقيا.

 : معكقات إداریة:4-2-3
أىمیة االدارة بالنسبة إلنجاز األعماؿ كحسف تكجیييا نحك تحقیؽ أىدافيا أمر 
معركؼ ،إذ بكفاءتيا یتـ التعاكف كالتنسیؽ بیف العاممیف، كتحؿ المشكبلت 

يا، كتذلؿ العقبات كیرتفع مستكل االنتاج، كأما إذا كانت الكفاءة المطمكبة تنقص
فإنيا تزرع العقبات، كتكجد المشكبلت في طریؽ التقدـ. كنعطي فیما یمي 
بعض األمثمة لمعكقات تطكیر المناىج الدراسیة، سببيا إدارة التعمیـ أك إدارة 

 المدرسة، أك إدارة عممیة التطكیر.
 كمف أخطر معكقات تطكیر المناىج ما یمي:

ألحیاف یحتاج األمر إلى حمكؿ التمسؾ الحاد بالركتیف، إذ في كثیر مف ا - أ
 غیر تقمیدیة.

عدـ تنفیذ الجياز اإلدارم لقرارات الجياز الفني لمتطكیر، مف حیث تكزیع  -ب
رساؿ كاستقباؿ المراسبلت اذ یتكقؼ حسف سیر العمؿ كتنظیمو  النشرات، كا 
عمى االتصاالت التي ینفذىا الجياز اإلدارم باألشخاص كالمؤسسات 

 التعمیمیة.كاإلدارات 
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طغیاف العاممیف في جكانبيا اإلداریة عمى العاممیف في جكانبيا الفنیة، ففي  -ج
 كثیر مف األحیاف یضع اإلداریكف عقبات أماـ المعنییف بالجكانب الفنیة.

 –أف التطكیر التربكم ال یتأثر فقط بالقائمیف عمى تنفیذه كلكنو یتأثر أیضا -د
ي البمداف التي تسكد فیيا مركزیة اإلدارة تككف بأسمكب إدارتو. فف –كربما أكثر 

كزارات التربیة كالتعمیـ، ىي مصدر جمیع السمطات اإلداریة كالفنیة، كىي 
 صاحبة األمر كالنيي فیما یطبؽ أك ال یطبؽ في إدارات التعمیـ كالمدارس.

 : معكقات خاصة بالمجتمع:5-2-3
ة تطكیر المناىج كثیرة مف المعكقات التي یمكف أف یتسبب فیيا المجتمع لعممی

 أىميا:
أف كؿ فرد في المجتمع یتصكر أنو یفيـ في التعمیـ، كأف الكثیریف مف  - أ

المتعممیف یتصكركف أنيـ یستطیعكف أف یعممكا. ليذا نجدىـ جمیعا أك 
 معظميـ یحاكلكف فرض آرائيـ عمى القائمیف بعممیة التطكیر.

عیف إلى تكجیو التطكیر كفؽ خبرتو تككف المشكمة أكبر، إذا كاف أحد الدا -ب
الشخصیة مف رجاؿ اإلعبلـ. حیث یضع اإلعبلـ عقبات حادة في طریؽ 

 التطكیر مالـ یتفيـ رجالو أىداؼ التطكیر كأسسو كأسالیبو كخطكاتو.
نقابة المعممیف كجمعیاتيـ، فإذا ما شعر المعممكف أف التطكیر القادـ  -ج

األدبي أك نمكىـ االقتصادم فإنيـ قد سكؼ یمس بتفكقيـ الميني أك مركزىـ 
 یمجئكف إلى تحریؾ نقابتيـ لمعمؿ ضد التطكیر.

قد یككف أكلیاء األمكر مف معكقات التطكیر، فإف الخكؼ مف المجيكؿ  -د
كالرغبة في تكقي ما قد یحدث مف مشكبلت في المستقبؿ ألبنائيـ قد یدفعيـ 

 أك یدفع بعضيـ إلى معارضة التطكیر.
االقتصادیة كاألمیة، فالمشكبلت االقتصادیة تجعؿ الناس  المشكبلت -ق

ینكبكف عمى حؿ مشكبلت حیاتيـ األساسیة مثؿ المأكؿ كالمشرب، كاألمیة 
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تجعؿ أفراد المجتمع غیر قادریف عمى اإلحساس بأىمیة تطكیر المنيج كفيـ 
 كظیفتو كآثاره في حیاتيـ.

يا ككجكد اتجاىات اتساع مساحة الدكلة كصعكبة المكاصبلت في داخم -ك
 اجتماعیة فیيا ضد التطكیر.

 : معكقات سیاسیة:6-2-3
المعكقات السیاسیة تككف بالغة األثر عمى المناىج كتطكیرىا، بؿ عمى العممیة 

 التعمیمیة كميا. كمف أىـ ىذه المعكقات ما یمي:
عدـ كجكد خطة طكیمة األمد لمتطكیر التربكم كمنو تطكیر المناىج، خطة  -أ

 تتغیر بتغیر المسؤكؿ عف التعمیـ.ال 
اتخاذ القرارات الخاصة بالتعمیـ لتحقیؽ أىداؼ سیاسیة. كأف یتخذ قرار  -ب

بتخفیؼ شركط القبكؿ في مرحمة أك أكثر مف مراحؿ التعمیـ إرضاء لمطبلب 
كأكلیاء أمكرىـ أك تغطیة لمشكبلت أخرل مثؿ التخمؼ االقتصادم، أك التفكؾ 

 االجتماعي أك غیرىا.
أف یتخذ المسؤكؿ السیاسي قرارا بتغییر نظاـ التعمیـ أك خططو نقبل عف  -ج

 دكلة متقدمة، أك نتیجة لخبرة شخصیة.
: معكقات خاصة بالظركؼ الطارئة كعدـ اتخاذ القرار في الكقت 7-2-3

 المناسب:
ىناؾ ظركؼ تضطر صاحب القرار إلى تعطیؿ تطكیر المنيج. مف ىذه 

 الظركؼ ما یمي:
ارث الطبیعیة مثؿ الزالزؿ كاألعاصیر، كما حدث في مصر عاـ الكك  - أ

ـ حیف تيدـ الكثیر مف المدارس كتعطمت الدراسة، ككزع ُِٗٗ -ىج ُُّْ
 التبلمیذ عمى مدارس أخرل فاضطربت مسیرة التربیة كالتعمیـ.

الحركب، فحیف تفاجأ الدكلة بحرب تفرض عمیيا یصبح السیاسي مضطرا  -ب
 يیئ المجتمع لمكاجيتيا.إلى اتخاذ قرارات ت
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عدـ اتخاذ القرارات في الكقت المناسب. مف أمثمة القرارات قرار البدء في  -ج
 التطكیر، كقرار اختیار المنطقة التي یبدأ فیيا التطكیر كغیر ذلؾ. 

 : معكقات مالیة:8-2-3
 مف المعكقات األساسیة التي تكاجو تطكیر المناىج ما یمي: 

ممشتركیف في عممیة التطكیر. فعممیة التطكیر تحتاج عدـ تكافر حكافز ل - أ
 إلى جيد كبیر مف العاممیف فیيا.

عدـ تكافر المیزانیة البلزمة لعمؿ التعدیبلت المطمكبة في المباني، كتكفیر  -ب
 األثاث كالمكاد ككذلؾ تنفیذ النشاط المدرسي كالتقكیـ كالبحث.

 المالیة.الركتیف الذم یتبع في الصرؼ مف االعتمادات  -ج
حساب نسب النجاح لستة سنكات في مادة الدینامیؾ الحرارم  1-4

 كاالنحراؼ:
عند دراسة تطكیر المنيج عمینا اخذ نماذج مف نسب النجاح لست سنكات 

كاالنحراؼ عف معدؿ النجاح لتمؾ  َُِٔكحتى  َُُِمف  
 السنكات الست كما في الجدكؿ ا :

 حالنلَحٱڃَر٪  حالنلَحٱ نٔذ حٿنـخف حٿٔنٌحص  ص

1 2011 43% -5 25 

2 2012 48% 0 0 

3 2013 659% 8 64 

4 2014 40% -8 64 

5 2015 42% -6 36 

6 2016 51% 3 9 
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 مناقشة النتائج كالرسكمات: 4- 2
مف خبلؿ النتائج في الجدكؿ اف نسبة النجاح كمعدؿ خبلؿ الست سنكات  

( مف المجنة االمتحانیة master sheetالتي جربنا عمیيا ككاف المصدر ىك )
كقد حسبت نسب النجاح لمادة الدینامیؾ الحرارم لتمؾ السنكات كحسبت منيا 

% كمنو حسبت االنحراؼ عف المعدؿ ْٖالمعدؿ العاـ لمسنكات الست كاف 
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یظير في النتائج ثـ ربعت االنحراؼ ككانت النتائج كما مبیف في  العاـ كما
سب النجاح كالسنیف في الرسـ األكؿ ككانت الجدكؿ ثـ رسمت العبلقة بیف ن

الزیادة في نسب النجاح مع تقدـ السنیف بسبب استخداـ الكسائؿ الحدیثة في 
 التدریس كمنيا

 (data show كاالمتحانات الیكمیة المتكررة كأیضا ربما تغیر المدرس الخ )
بسبب كاف  َُِّمف األسباب . اما عف الزیادة الكبیرة في نسبة النجاح لسنة 

اف الطبلب كانكا اغمبيـ مف الفرع العممي في المرحمة اإلعدادیة , مف ىنا 
نستدؿ اف نكع الفرع المتخرج منو الطالب في اإلعدادیة لو اثر كبیر عمى 
مستكاه العممي في المعيد باإلضافة الى ماذكرناه سابقا عف استخداـ الكسائؿ 

المختبریة الجراء التجارب ( كاألجيزة data showالحدیثة مف العارض )
العممیة لغرض زیادة فيـ كتكضیح الجزء النظرم في المادة العممیة, كؿ ما 
ذكرناه كاف سببا في زیادة ممحكظة في نسبة النجاح في مادة الدینامیؾ 

 الحرارم.
 كیفیة التغمب عمى المشكبلت التي تعكؽ عممیة التطكیر: ٓ-ُ

في تطكیر مادة الدینامیؾ الحرارم  كي نتغمب عمى المعكقات التي كاجيتنا
 عمینا اتباع الخطكات التالیة:

أف یدرؾ القائمیف بالتطكیر أف التطكیر یشمؿ جمیع جكانب المنيج كلیس  -ُ
 جانبا دكف آخر.

رسـ خطة كاممة لعممیة التطكیر تستكعب جمیع النشاطات، كتستثمر  -ِ
راحؿ كالخطكات، اإلمكانات البشریة كالمادیة المتاحة، كتنسؽ بیف الم

 كتستشرؼ المعكقات كالمشكبلت.
 تدریب المشتركیف في عممیة التطكیر التدریب المناسب. -ّ
 إعداد الكتب كالمراجع التي سكؼ تستخدـ في التطكیر اإلعداد المناسب. -ْ
 العنایة بالتجریب كالمتابعة بالتقكیـ كمف ثـ استثمار التغذیة العائدة. -ٓ
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ینبغي أف تشارؾ في عممیة التطكیر مثؿ المدرسیف  تمثیؿ العناصر التي -ٔ
 أك القیادات  االجتماعیة.

 أف یدرؾ القائمیف عمى عممیة التطكیر لمفيـك التطكیر كأبعاده. -ٕ
أف یدرؾ القائمیف عمى تطكیر المناىج لمفيـك المنيج الحدیث الذم یيتـ  -ٖ

 بجمیع جكانب النمك لدل التبلمیذ.
 سبة لمقائمیف عمى عممیة التطكیر.تكفیر الحكافز المنا -ٗ

 المركنة في اتخاذ اإلجراءات اإلداریة كعدـ التمسؾ بالركتیف الحاد. -َُ
شراؾ المجتمع كالمدرسة في عممیة التطكیر. -ُُ  التخمص مف المركزیة كا 
تكعیة أكلیاء األمكر اتجاه التطكیر كأنو ال یشكؿ مشكمة حقیقیة ألبنائيـ  -ُِ

 في المستقبؿ.
كفیر المیزانیة البلزمة لعمؿ التعدیبلت المطمكبة في المباني، كتكفیر ت -ُّ

 األثاث كالمكاد.
 االبتعاد عف الركتیف في صرؼ االعتمادات المالیة. -ُْ

    :الخػػػػػػػػػاتػمة
الحمد كحده كالصبلة كالسبلـ عمى مف ال نبي بعده ,ا سبحانو الذم أتـ 

المعیف األكؿ عمى إنجاز ىذا البحث فما نعمو عمینا ظاىرة كباطنة فيك 
أجتيدت كتكصمت الى  الشيء الصكاب فيك مف ا عز كجؿ كما أخطأت 

  . مف خطأ فيك مف نفسي كمف الشیطاف
أحد األساتذة الذیف تاثرت بيـ  في بحثي مف خبلؿ   كال أجد أفضؿ مف كممات

أ.د جكدت سعادة  قاؿ كجيات نظرىـ كأرائيـ السدیدة بأف أختـ بيا ىذا البحث 
تربیة اإلنساف "كأ.د عبدا محمد إبراىیـ في كتابيـ المنيج المدرسي المعاصر 

لیست مجرد تزكیده بكـ مف المعرفة قؿ أك كثر ، صغر أك كبر ، كلكنيا 
بالدرجة األكلى، نسؽ مف القیـ یسيـ في تشكیؿ الضمیر أك الكازع الداخمي 
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ذلؾ یجب أف یككف النسؽ القیمي لمسمككیات لدیو ك –الذم یككف ضابطا 
     . " معیارا یكجو اختیاراتنا في العمكـ ككیفیة معالجتيا كتقدیميا لممتعمـ

 المراجع:
  أحمد شكقي،  محمكد .تطكیر المناىج الدراسیة .الریاض ،دار عالـ

 ـ.ُٓٗٗالكتب،
 ( . المنيج ََِْ.د جكدت سعادة / أ.د عبدا محمد ابراىیـ )أ

 صر. الطبعة الرابعة .عماف .دار الفكر لمنشر كالتكزیع المدرسي المعا
 ( المنيج ُٕٗٗأ.د جكدت سعادة / أ.د عبدا محمد ابراىیـ. )

المدرسي في القرف الحادم كالعشریف .الطبعة الثالثة .الككیت .مكتبة 
 الفبلح لمنشر كالتكزیع . 

 Conclusion: 

       There is a great interest towards the adoption of change 

and curriculum development methods and scientific process 

that achieves the desired material interest or the subject of 

the lesson that has been altered or developed plans to enter 

the practical side along with the theoretical to develop 

awareness of the student. It is then imperative for decision-

makers to familiarize themselves with the modern curricula 

in Arab and foreign countries, and held seminars and 

conferences are discussed with specialists for development 

needs in their materials keep pace with the modern 

sophistication. 

This research aims to: 

1. study the obstacles and challenges faced in the process of 

change and curriculum development in general. 

2. Study the obstacles encountered in the development of 

thermal material Dynamic sequential since the start of the 

while getting the approval of the introduction of laboratory 

thermal Dynamic by hours per week and will be 

implemented in the current year (2016-2017). 
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3. description and a detailed explanation of the methods of 

treatment of these obstacles and ways to avoid them before 

they happen as much as possible. 

4. Provide easy material handling and simplified and 

understandable to the reader, to be aware of the 

development process. 

5. The research aims to be a building block and foundation 

of the first step on the road to pave the way for 

development projects and a change in the curriculum. 
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Use the dramatic text in the teaching of the Spanish 

language 

  Leka Mohamad Bachir Hassan 

Hanan Yunis Mohamad Hussain  

Abstract 

  This small work of Investigation its main objective is to 

focus the importance of the theater in the learning of the 

foreign language in general and the Spanish in particular, 

and that through choosing a very famous theatrical work 

"History of a Ladder", of the famous Antonio Buero 

Vallejo. 

   We have also done a survey to the students of the third 

and fourth years of the Spanish Department, which clarifies 

the importance of the subject of the (Theater) that is 

suppressed in the same Department three years ago. 

Keywords: Theater, Vallejo, Learning, reading, acts. 

-Resumen: 

   Este pequeño trabajo de Investigación su objetivo 

principal es enfocar la importancia del teatro en el 

aprendizaje de la lengua extranjera en general y la española 

en especial, y eso a través de escoger una obra teatral muy 

célebre "Historia de una Escalera", del famoso Antonio 

Buero Vallejo. 

  También hemos hecho una encuesta a los alumnos del 

tercer y cuarto curso del Departamento español, que aclara 

la importancia de la asignatura del (Teatro) que es 

suprimida en el mismo Departamento hace tres años.  

Palabras Claves:Teatro, Vallejo, Aprendizaje, lectura, actos 

-Introducción:  

   La Literatura es un instrumento que contribuye en la 

enseñanza de las lenguas extranjeras, a través de los 

géneros diferentes que presentan las obras literarias, pués 

tiene un papel importante entregando la idea del literario y 

su objetivo. 
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   Este trabajo de Investigación tiene como objetivo seguir 

el texto dramático que se eligió para este trabajo "Historia 

de una Escalera", en la operación del aprendizaje de la 

lengua española, pues se pondrá como punto culminante los 

vocabulos que contiene el texto dramático (verbos, 

adjetivos, nombres, ...etc) y como aparecieron en el texto 

que es dividido a tres actos; aquí aparecerá la importancia 

de la gramática y traducción en la operación del 

aprendizaje de la lengua española. Pues, enfoca a explicar 

la gramática y aclarar el caso gramátical que aparece en ella 

los vocabularios, y luego dar su significado a la lengua 

materna para los alumnos que aprenden la lengua española. 

   La lectura del texto dramático desarrollará la habilidad en 

el aprendizaje de la lengua española.  

           

I- El Uso del teatro para aprender las diferentes 

lenguas: 

   En el teatro se dan muchas novedades de la vida del ser 

humano; ya que son muchas las obras de teatro. De leer una 

buena obra se puede aprender la lengua en que esta escrita 

la obra. 

   La literatura, en general, es como elemento de 

enriquecimiento de la comprensión-lectura: La lectura es la 

destreza que más posibilidades, a priori, ofrecía al ejercicio 

de la literatura. Para muchos, la relación entre literatura y 

lectura es unívoca.
1
   

   Cuando alguien lee una obra dramática,  seguro se 

traducira las palabras que no son comprendidas y asi se 

aprenderan vocabulos diferentes. El teatro contiene 

diferentes textos, réplicas, música, algunas danzas, 

animales, ...etc, todas ellas tienen un sentido diferente en el 

receptor. También el texto teatral da a través de la materia 

literaria que presenta, la profesión, la sabiduría y la prueba 

que ayudará al estudiante en su propia vida. No se puede 

renunciar que el teatro también le anima al alumno a leer 
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varias veces el argumento de la obra teatral e investigar en 

los significados de los vocabularios y especificarlas 

gramáticamente, por eso debe, el especializado que enseña 

la materia teatral, elegir el texto teatral con mucha atención. 

Pues hay muchos textos aburridos e inútiles para el alumno 

para los alumnos que aprenden una lengua extranjera, así 

que la elección de un texto es importante y necesaria para 

el aprendizaje y al mismo tiempo es cercano de la realidad 

en la que vive el alumno, cuando más cercano sea, eso 

ayudará a captar la atención del alumno a esta materia y 

beneficiarse de ella.          

   El teatro nos acerca a un lenguaje que, aparte de ser más 

coloquial y estar repleto de expresiones y amplio 

vocabulario, es reflejo de la vida cotidiana. Dependiendo 

del nivel de los alumnos se pueden trabajar diferentes 

registros del lenguaje: coloquial, culto o estander. Por otra 

parte, al trasladarse de diálogos, el alumno ve reflejados 

ciertos modelos de comunicación que va adquiriendo.   

   La obra teatral que hemos elegido es Historia de una 

escalera de Antonio Buero Vallejo, obtuvó el premio “Lope 

de Vega”, que contiene tres actos, através de cada acto se 

entienden los sucesos por los diálogos entre los personajes.  

  El diálogo presenta la lengua hablada y la escrita que 

contiene diversos vocabulos de nombres, verbos, adjetivos, 

preposiciones, ...etc 

  El profesor que explica los sucesos de la obra teatral, debe 

tener un estilo claro y fácil para hacer las palabras de la 

obra comprendidas para los estudiantes. Asi, podrán los 

estudiantes diferenciar entre las palabras y saber su 

posición en cada frase.  

      La manera escogida o el método usado por el profesor, 

tiene gran importancia para el apendizaje de la lengua. A 

veces,  se observa que los alumnos quieren a un profesor en 

particular y dicen: entendemos bien cuando explica. Y no 

quieren a otro profesor porque no entienden bien el 
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significado del tema que explica; Y eso tiene gran 

importancia en el aprendizaje de la lengua a través del tema 

que se estudia. También hay un pequeño problema cuando 

los alumnos no pueden hablar bien la lengua porque les da 

vergüenza, aquí el profesor tendrá que aconsejarles hablar 

la lengua extranjera como hablan su lengua materna.  

   En el teatro cuando se explica o se lee la biografía del 

dramáturgo, eso ayuda en el aprendizaje del texto 

dramático y captar la atención del alumno cuando lee el 

texto teatral, ya que se afecto en la vida del autor. Y eso es 

útil en el proyecto de enseñar al alumno los diferentes 

vocabularios. El teatro se puede usar como arma muy 

efectiva en la liberación o en la opresión. Es decir que en el 

teatro hay elementos de representar la realidad, reflexionar 

sobre nosotros, la gente y el mundo en que vivimos en la 

ecena.
2
 

 

II- Antonio Buero Vallejo: 

 (n. Guadalajara, España; 1916 – f. Madrid;  2000) fue un 

dramaturgo español, ganador del Premio Lope de 

Vega en 1948 y del Premio Cervantes en1986. Su labor 

como dramaturgo se amplía,  publica y estrena de forma   

constante sus obras en varios teatros de Madrid, incluso, 

como es el caso  de  Historia de una escalera, es llevada al 

cine por Ignacio F. Iquino.
3
           

  Entre 1947 y 1948 compuso Historia de una escalera, 

inicialmente llamada La escalera, que se modificó por 

coincidir con el título de una obra de Eusebio García 

Luengo. De 1948 es Las palabras en la arena, única pieza 

bueriana en un acto, presentada al primer concurso íntimo, 

de los tres que se convocaron, en la tertulia del Café 

Lisboa; con ella lo ganó, como el de narración con 

«Diana». Olvidado quedó el proyecto de Nos están 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guadalajara_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/1916
https://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/2000
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Lope_de_Vega
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Lope_de_Vega
https://es.wikipedia.org/wiki/1948
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Cervantes
https://es.wikipedia.org/wiki/1986
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mirando, del que Buero escribió un primer acto en 1948 ó 

1949.
4
 

   Historia de una escalera se representó por primera vez el 

14 de octubre de 1949 en el Teatro Español de Madrid 

dirigida por Cayetano Luca de Tena. Su éxito fue inmediato 

y sonado la obra había obtenido el premio “Lope de Vega” 

de ese año y llegó a alcanzar 187 representaciones 

consecutivas. Pese a las acusaciones de representación 

sentimental que se le hicieron en su tiempo, transformó el 

teatro español; un teatro frívolo. Buero saca al escenario 

seres de carne y hueso, que dan una visión amarga de la 

realidad. 

   El estreno en 1949 de Historia de una escalera fue un 

esfuerzo por conseguir un teatro diferente, que 

correspondiera a la realidad española. 

   El libro esta estructurado en tres actos diferenciados; en 

los que van apareciendo y desapareciendo personajes que 

dialogan y discuten a lo largo de la novela, a través de las 

llamadas escenas. 

  El argumento de la obra Historia de una Escalera es 

interesante, el escritor Antonio Buero Vallejo, nos 

transmitió la vida española en la época de posguerra, el 

estilo usado fue muy perfecto y facial. Por eso la obra en 

sus tres capitulos fue entretenida para quien la lea. El autor 

utiliza en sus acotaciones un lenguaje culto, pero 

completamente accesible a todo público.
5
 

   El uso del juego dramático en la enseñanza de lenguas 

extranjeras tiene como misión el desarrollo de las 

capacidades intelectuales,lingÜísticas, afectivas, sociales, 

etc, que todo estudiante ha de tener para alcanzar una 

comunicación plena con los demás hablantes. 

   Esta capacidad, cuyo objetivo principal es atender a la 

función comunicativa del lenguaje.
6
   

III- Breve Resumen de la obra teatral Historia de una 

Escalera: 
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   La obra se desarrolla en el tramo de escaleras de una casa 

de vecinos. Dicho rellano está formado por cuatro puertas y 

toda la historia transcurre entre los escalones del edificio : 

Acto primero 

   El acto primero nos cuenta, que el cobrador de la luz va 

pidiendo el dinero a los vecinos protagonistas de esta obra 

de teatro, y una de las vecinas, Doña Asunción, no tiene 

dinero para pagar los gastos de la luz ya que su hijo no está 

en casa y no andan muy bien de dinero. Pero Elvira, otra 

joven vecina, que esta enamorada de Fernando el hijo de 

Asunción, y su padre Manuel, ven la discusión con el 

cobrador y deciden prestarle el dinero a Asunción. 

  Todos los vecinos se enteran de que Manuel le ha prestado 

dinero a Asunción y como siempre, se ponen a criticar 

diciendo que Elvira estaba muy consentida y que su padre 

hacía todo lo que ella quería, también decían que Fernando 

era un gandul y que siempre estaba pensando en tonterias, 

aunque era muy apuesto y majo pero un liante. Al enterarse 

Fernando, se enfada. 

   Más tarde Fernando y Urbano, otro de los hijos de una de 

las vecinas, estaban en el casinillo fumandose un cigarro 

cuando empezaron a discutir como siempre por lo que 

llagarian a ser en el futuro. 

   A continuación Paca, otra vecina, ve a Rosa (su hija) con 

Pepe (el hijo de otra de las vecinas) y se entabla una larga 

discusión que aumenta al llegar Urbano(el hermano de 

Rosa) que no podía ni ver Pepe; al ver Fernando que 

Urbano esta regañando mucho a Pepe, Fernando le dice 

unas cuantas palabras a Urbano y ya esta otra montada. 

   Para terminar con este primer acto, Fernando se encuentra 

con Carmina (otra de las hijas de una de las vecinas) y la 

expresa el amor que siente y ha sentido por ella diciendola 

todos los planes de futuro que tenía para ambos. 

Acto segundo 
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   Este  acto ocurre tras 10 largos años, en los que han 

cambiado mucho las cosas en el edificio de la escalera. 

   Muchas persona ya han fallecido como Asunción, Don 

Manuel y por último Don Gregorio. Se lo acababan de 

llevar en el ataud y alguno de los vecinos estaban en casa 

de Generosa y Carmina dándolas el pésame. 

   También muchas parejas se han casado y han formado 

nuevas familias, como Fernando y Elvira, que han tenido 

un bebé, Urbano y Carmina que se hicieron novios enfrente 

del casinillo, aunque debido a estos nuevos 

emparejamientos el ambiente entre la gente ha empeorado 

por que ahora se llevan mucho peor y tienen un gran 

rencor. 

   Rosa y Pepe siguen de novios a pesar de lo zángano y 

chulo que es éste y de que el señor Juan no se hable con su 

hija por seguir con él, pero como es su padre sigue 

interesado por ella aunque no lo reconozca, por eso Trini 

siempre le cuenta cómo le va la vida y un día como se 

enteró de que la faltaba dinero porque Pepe gastaba mucho, 

decidió darle a Trini los ahorros que tenía para que se los 

diera a Rosa pero sin que se enterara de que eran de su 

parte. Así que Trini bajo a casa de su hermana como le 

había ordenado su padre y le entregó el dinero para ella, 

pero sin ocultarla que era de parte de su padre para que 

Rosa se diera cuenta de que su padre la seguía queriendo y 

se seguía interesando por ella. 

   Fernando y Elvira deciden entrar a dar el pésame a 

Generosa y a Carmina, pero allí se encuentran con Urbano, 

y como siempre se crea una situación un poco tensa. 

Acto tercero 

   Este tercer acto continúa después de 20 años, en los que 

han pasado muchas cosas, además de las que se suponen, 

como la del envejecimiento de las personas y el 

fallecimiento de alguna de ellas. 
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   También aparecen nuevos vecinos que se quejan de los 

antiguos y los dueños del edificio quieren que los vecinos 

antiguos vendan sus pisos, porque pagan una renta muy 

baja, para tirar el edificio y hacer uno nuevo vendiendo los 

pisos por muchos millones, pero los antiguos vecinos no 

quieren dejar sus viviendas de toda la vida. El edificio de la 

escalera también ha cambiado, por ejemplo, el cambio de 

los cristales de las ventanas que son de colores. 

   Fernado y Elvira ya tienen dos hijos Fernando (hijo) y 

Manolín, el segundo y menor. Los dos son iguales que su 

padre de pequeño, además tienen los mismos pájaros en la 

cabeza (me refiero a esto, ya que su padre dijo de joven que 

iba a tener un buen trabajo... pero eso nunca se cumplió). 

  El noviazgo de Fernando (hijo) y Carmina (hija) al igual 

que el antiguo noviazgo del padre y la madre de ambos, 

respectivamente. Al enterarse los padres de Fernando y de 

Carmina de eso, estos se enfadan y entran en una grave 

discusión que acaba en tortazos y tirones de pelo, ya que 

todos saben lo que sucedió entre esas dos familias. Pero a 

Fernandito no le importa y a espensas de sus padres los dos 

jovenes se aman en el casinillo.
7
 

IV- Los Vocabulos del drama Historia de una escalera 

que rodean los distintos detalles de la vida: 

   Los vocabulos que se usaron en esta famosa obra son 

muchos y sencillos, pero vamos a centrarnos en las más 

usadas y útiles para los detalles de la vida del ser humano.  

   Estos vocabulos son beneficiosos para el aprendizaje de 

la lengua española. Los estudiantes que quieren aprender 

esa lengua tienen que enfocarse en  esos vocabulos porque 

les serviran cuando hablan, y pueden observar el diálogo de 

los personajes a través de los eventos de la obra. Las 

palabras pueden expresar un objeto determinado o bien una 

situación, de una manera precisa. 
8
 

   Los vocabulos incluyen nombres, verbos, adjetivos, 

adverbios, preposiciones,...etc. El alumno podrá ver la 
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posición de esos vocabulos en las frases de los personajes 

en los tres actos. 

  Haremos una enumeración de unos cuantos vocabulos 

escogidos de la obra que son muy usados en la vida 

cotidiana: 

-Los Nombres, los artículos y los pronombres: 

el cobrador,  la luz , el dinero  los vecinos, protagonistas,  

esta obra, teatro,  las vecinas, Doña Asunción, los gastos, 

su hijo, casa, Elvira, joven, Fernando, el hijo, su padre 

Manuel, la discusión, tonterias, Urbano, el casinillo, un 

cigarro, el futuro, Paca, Rosa, Urbano, Pepe, palabras, acto, 

Carmina, el amor, ella, los planes, vecina, Este acto, años, 

las cosas, el edificio, la escalera, persona, Don Manuel, 

Don Gregorio, el ataud, el pésame, parejas, familias, un 

bebé, Urbano, Carmina, emparejamientos, el ambiente, la 

gente,  el señor Juan, su hija, él, su padre, Trini, la vida, un 

día, los ahorros, su hermana, una situación, cosas, las 

personas, el fallecimiento, los dueños, edificio, sus pisos, 

una renta, el edificio, millones, la vida, la escalera, los 

cristales, las ventanas, colores, Manolín, el segundo, Los 

dos pájaros, la cabeza, esto, trabajo, el noviazgo, la madre, 

discusión, pelo, Fernandito, espensas, alguna, todos. 

   De todos estos diferentes nombres, sustantivos, artículos 

y pronombres, el interesados que lee esta obra, aprenderá 

mucho y sabrá como se utilizan y su correcta posición. Con 

estos nombre se aprende también los artículos definidos e 

indefinidos.También los adjetivos demostrativos y los 

posesivos. La palabra (pájaros) no significa sólo (aves) sino 

(imaginaciones).
9
 

V- Los Verbos : Raices y Tiempos: 

   Los verbos en este drama están conjugados en presente de 

indicativo, presente de Subjuntivo,infinitivo,  gerundio, 

pretérito perfecto, préterito imperfecto y préterito 

indefinido del indicativo. Algunos verbos están en 

infinitivo, otros con pronombres o reflexivos. Las raices 
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son diferentes. Pero, las más usadas son (-ar). Los alumnos 

aprenderán mucho al leer el drama en sus tres actos, verán 

como están conjugados los verbos, en que tiempo y en que 

persona. También hay verbos como (montada) que dan  

diferentes significados. Hemos reunido los verbos que han 

aparecido en el resumen de los tres actos de Historia de una 

escalera.       

Número Los Verbos en la 

obra 

Raiz Tiempo 

1. cuenta ar Presente 

Indicativo 

2. pidiendo ir gerundio 

3. está ar Presente 

Indicativo 

4. tiene er Presente 

Indicativo  

5. pagar ar Presente 

Indicativo 

6. andan ar Presente 

Indicativo 

7. ven er Presente 

Indicativo 

8. deciden ir Presente 

Indicativo 

9. prestarle ar Infinitivo con 

pronombre 

10. se enteran ar Presente 

Indicativo 

11. Se ponen er Presente  

Indicativo 

12. criticar ar Infinitivo 

13. diciendo ir gerundio 

14. estaba ar P.Imp.Ind  

15. hacía er P.Imp.Ind 
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16. quería er P.Imp.Ind 

17. decían ir P.Imp.Ind 

18. era er P.Imp.Ind 

19. estaba ar P.Imp.Ind 

20. pensando ar Gerundio 

21. enterarse ar Verbo reflexivo 

22. Se enfada ar Presente 

Indicativo 

23. estaban ar P.Imp.Ind 

24. fumandose ar Gerundio con 

pronombre 

25. empezaron ar Presente 

Indicativo  

26. discutir ir Infinitivo 

27. llegarían ar Condicional 

28. ser er Infinitivo 

29. ve er Presente 

Indicativo 

30. se entabla ar Presente 

Indicativo 

31. aumenta ar Presente 

Indicativo 

32. Llegar  ar Infinitivo 

33. podía er P.Imp.Ind 

34. ver er Infinitivo 

35. Regañando ar Gerundio 

36. le dice ir Presente de 

Indicativo con 

pronombre 

37. montada ar participio 

38. terminar ar Infinitivo 

39. Se encuentra ar Presente 

Indicativo 
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40. expresa ar Presente 

Indicativo 

41. siente ir Presente 

Indicativo 

42. diciendola ir Gerundio con 

pronombre 

43. Tenía er P.Imp.Ind 

44. Ocurre ir Presente 

Indicativo 

45. Han cambiado ar P.P.Ind 

46. Han fallecido er P.P.Ind 

47. acaban ar Presente de 

Indicativo 

48. llevar ar Infinitivo 

49. estaban ar P.Imp.Ind 

50. Dándolas ar Gerundio con 

pronombre 

51. Han casado ar P.P.Ind 

52. Han formado ar P.P.Ind 

53. han tenido er P.P.Ind 

54. Se hicieron er P.Inde.Ind 

55. Han empeorado ar P.P.Ind 

56. Se llevan ar Presente de 

Indicativo 

57. tienen er Presente de 

Indicativo 

58. Se hable ar Presente de 

Subjuntivo 

59. Es er Presente de 

Indicativo 

60. sigue ir Presente de 

Indicativo 

61. reconozca er Presente de 

Subjuntivo 
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62. cuenta ar Presente de 

Indicativo 

63. va ir Presente de 

Indicativo 

64. Se enteró ar P.P.Ind 

65. faltaba ar P.Imp.Ind 

66. gastaba ar P.Imp.Ind 

67. decidió ir P.Inde.Ind 

68. Darle ar Infinitivo con 

Pronombre 

69. Tenía er P.Imp.Ind 

70. diera ar P.Imp.Subj 

71.  enterarse ar Verbo reflexivo 

72. eran er P.Imp.Ind 

73. bajo ar Presente de 

Indicativo 

74.  había ordenado ar Pretérito 

Pluscuamperfecto 

de Indicativo 

75.  entregó ar P.Inde.Ind 

76. ocultarla ar Infinitivo con 

Pronombre 

77. queriendo er Gerundio 

78. seguía ir P.Imp.Ind 

79. deciden ir Presente de 

Indicativo 

80. entrar ar Infinitivo 

81. dar ar Infinitivo 

82. se encuentran ar Presente de 

Indicativo 

83.  crea er Presente de 

Subjuntivo 

84. continúa ar Presente de 

Indicativo 
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85. han pasado ar P.P.Ind 

86. aparecen er Presente de 

Indicativo 

87. Se quejan ar Presente de 

Indicativo 

88. quieren er Presente de 

Indicativo 

89. vendan er Presente de 

Subjuntivo 

90. pagan ar Presente de 

Indicativo 

91. tirar ar Infinitivo 

92. Hacer  er Infinitivo 

93. vendiendo er Gerundio 

94. dejar ar Infinitivo 

95. ha cambiado ar P.P.Ind 

96. Son  er Presente de 

Indicativo 

97. me refiero ir Presente de 

Indicativo 

98. dijo ir P.P.Ind 

99. iba ir P.Imp.Ind 

100. tener er Infinitivo 

101. cumplió ir P.Inde.Ind 

102. enterarse ar Infinitivo 

103. se enfadan ar Presente de 

Indicativo 

104. entran ar Presente de 

Indicativo 

105. acaba ar Presente de 

Indicativo 

106. saben er Presente de 

Indicativo 

107. sucedió er P.Inde.Ind 
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108. importa ar Presente de 

Indicativo 

109.  aman ar Presente de 

Indicativo 

* Nota: (P.Imp.Ind) significa Pretérito Imperfecto de 

Indicativo;  (P.P.Ind) significa Pretérito Perfecto de 

Indicativo; (P.Inde.Ind) Pretérito Indefinido de Indicatvo y 

(P.Imp.Subj) Pretérito Imperfecto de Subjuntivo.
10

 

*(se diera cuenta): es un término, y lleva el verbo 

(P.Imp.Subj)    

  VI- Adjetivos, Adverbios, Preposiciones y 

Conjunciones: 

   En esta obra se usaron muchos adjetivos, adverbios, 

preposiciones y conjunciones: 

- Los adjetivos: 

 un gandul, un liante, este primer, este segundo, bien, otra 

joven, esta enamorada, muy consentida, mucho, muy 

apuesto, majo, una larga, peor, zángano, chulo, tensa, del 

envejecimiento, nuevos, los antiguos, baja, menor, iguales, 

pequeño, buen, una grave, tortazos, tirones, el pésame, 

nuevas, rencor, muy baja, antiguo, ambos. 

* También (otra) puede ser adjetivo o sustantivo. 

* (montada) es un adjetivo y también es participio.  

- Los adverbios: 

 además, nunca, siempre, enfrente, ahora, no, después, tras, 

respectivamente, también, mucho, poco.         

- Las preposiciones:  

 De, a, para, en, por, y, al, del, entre.   

- Las Conjunciones: 

 Pero, que, ya, porque, por ejemplo, ya que.
1
 

VII- La Estructura de la obra teatral: 

   La estructura de la obra teatral Historia de una Escalera, 

está basada en un serie de acciones que empieza por lo 

principal en el primer, donde nos presenta Vallejo al 

edificio y lo que hay en él de personajes. La manera de 
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presentación era muy sencilla y clara, y esto seguro que 

dejará al estudiante de español, continuár leer la historia de 

la obra y estará obligado a entender todos los vocabularios 

que aparezcan a lo largo de los acontecimientos.  

   En el segundo acto, nos demuestra el dramaturgo los 

acontecimientos después de diez años, algunos personajes 

han muerto y otros han formado parejas, se casan haciendo 

nuevas familias. En este acto el estudiante de español, 

aprederá nuevos nombres, verbos en pasado perfecto e 

indefinido. 

   En el tercer acto, después de  veinte años el edificio de la 

escalera ha cambiado y hay personajes nuevos, también el 

estudiante observará muchas  relaciones sentimentales que 

empezaron en el acto primero de esta obra, y eso hará una 

emoción para llegar al fin del drama; así seguro que el 

estudiante ha aprendido los diferentes adjetivos, adverbios, 

conjunciones y preposiciones . 

   Podemos decir que el primer acto de Historia de una 

Escalera fue la introducción, el segundo acto el nudo y el 

tercer acto el desenlace.
6
 

   Buero trata el tema de un modo serio y fácil de seguir, y 

el realismo de la ambientación de la obra y del lenguaje le 

da un cierto vigor que la distinguía radicalmente de los 

anémicos articicias de sus rivales en la escena española de 

1949. 

   Aunque su tema básico ha seguido siendo el de la 

búsqueda de la felicidad por parte del hombre, y las 

diversas clases de obstáculos que se interponen en su 

camino hacia ella.
12

 

VIII- Cuetionario sobre el Teatro:- 

  Hemos hecho el siguiente cuestionario a los estudiantes 

del tercer y cuarto curso del Departamento español en la 

Facultad de Lenguas de la Universidad de Bagdad. Hemos 

empezado con preguntas simples de responder, ayudan a 



  عدد الثامنـــــال  ... جملة علمية حمكمة فصلية  ات تنموية ...ـــاشراق

801 
 

                                                                                                                                       

capturar el interés en la encuesta, e incluso pueden no ser 

pertinentes a los objetivos de la investigación. 

 

Cuestionario 

Universidad de Bagdad 

Facultad de Lenguas 

Departamento de Lenguas 

 

Querido alumno: 

   Responde con el signo ( √ ) a las siguientes preguntas 

según tu propia oipnión; sin dejar ninguna pregunta y con 

una elección para cada una, sin escribir el nombre porque 

las informaciones serán para la investigacion, agradeciendo 

vuestra colaboración. 

Hembra: □                              Macho: □    Curso:     

 

Preguntas Sí Inseguro  No  

1-¿Te ayuda estudiar las obras teatrales en aprender 

la lengua Española? 

   

2-¿Es  útil para aprender la lengua Española : 

escribir los vocablos y leerlos? 

   

3-¿Te da la obra teatral nuevos vocablos  de la 

lengua española o no? 

   

4-¿Te beneficias de los vocabularios teatrales que 

lees y oyes? 

   

5.¿ El teatro es útil en el aprendizaje de cualquier 

idioma o no ? 

   

6-¿ Es interesante en la obra teatral: oír los diálogos 

y escribir los vocablos de la obra teatral para 

aprender la lengua española?      

   

7-¿Puedes aprender la Gramática española a través 

de la obra teateal? 

   

8-¿En tus otros cursos españoles, puedes utilizar 

los vocablos que los has aprendido de la obra 

teatral? 
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9-¿Es necesario traducir los vocablos de la obra 

teatral? 

   

10.¿Aprendes de las obras teatrales, los diversos 

verbos, nombres, adjetivos, preposiciones, 

adverbios y conjuciones ? 

   

11.¿ Para aprender español, prefieres estudiar la 

traducción literaria y el teatro, siendo estudiante en 

el Departamento español,? 

   

12.¿Conoces a Antonio Buero Vallejo?    

13.¿Conoces la famosa obra  "Historia de una 

Escalera" ? 

   

Muchas Gracias 

  En el cuestionario del tercer curso en el Departamento 

español, hemos llegado a los siguientes resultados según las 

respuestas de las hembras; el teatro les es útil en el 

aprendizaje de los vocabularios, a través de los diálogos  

que les ayudará a hablar la lengua española.  

  Casi las mismas respuestas eran por parte de los 

estudiantes machos del tercer curso, aunque había algunas 

de inseguros o rechazan el teatro como materia para 

aprender la lengua española.     

  Nos sorprendio mucho los resultados de la encuesta sobre 

el realismo de la enseñanza lograda a través del teatro. 

Pues, eran apoyantes al teatro el cuarto curso del mismo 

departamento. Las alumnas eran muy seguras de que el 

teatro es beneficioso para el aprendizaje de la lengua 

española. Los alumnos chicos, tenían la misma opinión de 

las chicas aunque algunos no estaban seguros de que las 

obras teatrales les ayudará para aprender la lengua 

española.
13

  

- Las Notas:  

1.Natalia Monteserat Fortes Pardo. Los textos literarios en 

el aula de E/EL. Memoria del máster de enseñanza de 

español como lengua extranjera de la Universidad de 

Olavide.Pág. 9 
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2. Malin Nilsson. Drama y teatro como métodos en la 

enseñanza del español en un institutosueco . 2009. Pags. 5-

11Véase  http://www. Breve Historia de una Escalera.com 

(consultado 4/12/2016) 

3. BUERO VALLEJO A.; Historia de una escalera; 

ESPASA-CALPE.Madrid.1981. Págs.34-46. Véase José 

Jesús de Bustos Tovar. Diccionario de la Literatura 

Universal. Ediciones Generales Anaya. Madrid, 1985. Pág. 

82. 

4. A. Buero Vallejo Historia de una escalera El teatro de 

Buero Vallejo. Texto y espectáculo; Ed. 

Anthropos.Barcelona.1990. Págs.12-34 Véase Luciano 

Alonso, María Asunción Barroso, y María Dolores 

Gonzáles Cantos. Literatura Activa-2. Segundo Curso de 

Bachillerato. Editorial Vicens-Vives. Barcelona, 1990. 

Pág.343 

5. HERNÁNDEZ GARCÍA-G; Lengua Castellana y 

Literatura; SGEL. Madrid.1997. Págs. 5-13 

6. Gabino Boquete  Martín Revista "Porta Linguarum, 22, 

Junio 2014. (El Uso del juego dramático en la aula 

española, como lengua extranjera). Pág. 274  

7.DOMÉNECH R; El teatro de Buero Vallejo; Ed. 

Gredos.Madrid.1993. Págs.9-15  Véase Francisco Ruiz 

Ramón. Historia del teatro español Siglo XX (Undécima 

Edición). Editorial Catedra. Madrid, 1992. Pág.340 

 

8.Antonio Cunillera; Lengua y Literatura. Ediciones Afha. 

Barcelona, 1979.Pág.156 

9. Conclusión de las investigadoras 

10. Análisis de las investigadoras 

11.Ibíd., 

12.G.G.Brown Gerald. Historia de la literatura española 

6/1. El siglo XX. Editorial Ariel. Barcelona, 1985.Pág.259 

13. Encuesta laborada por las investigadoras 

 

http://www/
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                                            La Conclusión 

 

   En nuestro estudio concluimos la importancia de los textos 

dramáticos en la enseñaza de la lengua española, a través de todo lo 

que tiene el contenido del texto, ya que su materia se considera un 

gran medio en la enseñaza de cada lengua. Pues, esta importancia del 

texto dramático se centra en sus actividades que pueden ser durante 

las clases que pueden ser orales o escritas, y también ofrece las 

signifigaciones a todas las  palabras nuevas, además  de la 

clasificación gramátical a estas palabras. Todo esto ocurre a través de 

leer el texto  muchas veces, al mismo tiempo aparece la necesidad en 

elegir el texto más interesante en sus vocabularios, frases ,tiempos y 

sus propósitos literarios y sociales al lado de la competencia de los 

profesores que trabajan en la enseñaza de los textos dramáticos.                                                                                                   

  Entonces el texto dramático es una compilación lingÜística, la 

lengua es comunicación, el texto dramático crea una situación para la 

comunicación que se considera un eje principal para enenseñar la 

lengua, y también concluimos que todos los textos dramáticos son 

comunicación humana donde se representa la realidad.                                                      
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 تكظيؼ النص المسرحي قي تعميـ المغة االسبانية

 أ.ـ. لقاء محمد بشير حسف         أ.ـ. حناف يكنس محمد
                                                             ممخص البحث :                                                     

ىذا البحث الصغیرة ىدفو الرئیسي ىك التركیز عمى أىمیة المسرح في تعمـ    
المغة األجنبیة بشكؿ عاـ كاإلسبانیة عمى كجو الخصكص، كذلؾ مف خبلؿ 

باني اختیار العمؿ المسرحي "قصة سمـ" مسرحیة مشيكرة جدا، لمكاتب االس
 المعركؼ أنطكنیك بكیرك باییخك.                                                                    

قمنا بعمؿ استبانة لطبلب المرحمتیف الثالثة كالرابعة في قسـ المغة    
اإلسبانیة، كالذم یكضح أىمیة مادة )المسرح( التي حذفت مف مكاد التدریس 

 في قسـ ذاتو منذ ثبلث سنكات.
 .                                                                     كممات البحث: المسرح، ك فاییخك، كالتعمـ، كالقراءة كأالعماؿ  
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