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ÖNSÖZ 

Rimar Academy ile Harran Üniversitesi arasında yapılan "3. International Research Congress of 

Contemporary Studies in Social Sciences (III. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Çağdaş Araştırmalar 

Kongresi)" kararlı işbirliğinin, çalışmalarının ve destekleyici kurum ve kuruluşların maddi ve manevi 

katkılarının sonucunda gerçekleştirilmiştir. Rimar Academy olarak Türk dünyasının farklı akademik 

çalışmalarını ortak bir zeminde buluşturmaktadır. Bilim dünyasının değerli insanların farklı çevrelere 

ilişkin; eğitim, edebi, kültürel, sosyal, siyasi, ekonomi ve diğer konulardaki gelişme düzeyinin 

artırılmasına, ikili ya da bölgesel sorunların çözümüne dair alternatiflerin sunulmasına yönelik bilimsel 

çalışmaları paylaşmak kongrenin asıl amaçlarından biridir. Rimar Academy Kongre Bildiri Kitabı, 

bilimsel üretimin geleceğe birikim ve katkı olarak aktarılması hedefiyle hazırlanmıştır.  

Bu kongreye yurtdışı ve yurtiçinde olmak üzere toplamda 178 kişi başvurmuştur. 93 kişi bilim kurulu 

tarafından kabul edildiği; kabul edilen bildirilerin 11’i Türkiye’den, 82’si Türkiye dışından 11 ülkeden 

katılım sağlamıştır. Virüs sebebiyle 21 katılımcı yüz yüze, 72 katılımcı online olarak kongreye 

katılmıştır. Kongreye 13’ü tam metin bildiri, kalan diğer makaleler Rimak Journal dergisinde 

yayınlanmaya bilim kurulunca uygun görülmüştür.  

Kongremize değerli çalışmalarıyla bu birikimin oluşmasına katkıda bulunan tüm bilim insanlarına, 

değerli katkılarından dolayı teşekkür ediyor ve saygılarımı sunuyorum. 

 

 

 

                                                                                                        Prof. Dr. Ibrahim KAVAZ 

                                                  Rimar Congress Yürütme Kurulu Başkanı 
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A GEOGRAPHICAL ANALYSIS OF PRIVATE PRIMARY SCHOOLS IN 

KARBALA PROVINCE FOR THE SCHOOL YEAR 2019-2020 

http://dx.doi.org/10.47832/RimarCongress3-1 

Waseem Abdulwahid RIDHA1 

 

Abstract: 

 The private primary schools have become an integral part of the educational system in the 
Karbala governorate, as their numbers have doubled in few years before and these schools 

do not serve a small percentage of the governorate's population. Therefore, the research has 

aimed to know the numbers of these schools and the nature of their geographical 

distribution according to the administrative units, as well as to demonstrate the efficiency of 

the educational services they provide. The research has covered three sections. The first 

section has been limited to the theoretical framework. The second section has included the 
geographical distribution of private primary schools in the Karbala governorate during the 

academic year 2019-2020 and depending on a set of spatial indicators in which all of 

(schools, students, academic divisions, and educational staff) were distributed according to 

the administrative units, and these indicators  have showed a clear focus of private primary 

schools in Karbala district center, with 53 schools out of (70) schools. The third section of 
the present research is devoted for studying the efficiency of private primary schools in the 

Karbala governorate, based on the Iraqi planning criteria adopted in evaluating the 

efficiency of educational services. After the application of these planning criteria, it has been 

showed an average of about 261 students per primary private school, and as compared it 

with the local standard, which is as 360 students, we find that these schools are highly 

qualified according to this criterion. The research has got a set of conclusions and a set of 
proposals have been submitted in the hope that they will be taken up by the concerned 

authorities. 

Key words: A Geographical Analysis, Geographical Distribution, Karbala Province. 
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ي محافظة كربالء للعام الدراسي 
 
ي األهلي ف

 
ي لمدراس التعليم االبتدائ

 
م 2020ـ  2019تحليل جغراف  

 
2 وسيم عبد الواحد رضا النافعي    

 
 

 :الملحض

ي محافظة كربالء المقدسة، إذ 
 
لقد أضحت المدارس االبتدائية األهلية جزًءا ال يتجزأ من منظومة الخدمات التعليمية ف

ي السنوات القليلة الماضية وأصبحت تخدم نسبة ليست بالقليلة من سكان المحافظة؛ ولذلك هدف 
 
تضاعفت أعدادها ف

 عن بيان كفاءة الخدمات البحث إىل معرفة أعداد هذه المدارس وطبيع
ا
ي بحسب الوحدات اإلدارية، فضًل

 
ة توزيعها الجغراف

 مباحث، اقترص األول من هذه المباحث عىل اإلطار النظري، 
َ
 وثالثة

ا
ي تقدمها. وقد اشتمل البحث مقدمة

التعليمية الت 

ي محافظة كربالء للعام
 
ي للمدارس االبتدائية األهلية ف

 
ي التوزي    ع الجغراف

م، وباالعتماد 2020 – 2019الدراسي  وتضمن الثان 

( بحسب  ات المكانية فقد توزعت فيه )المدارس، والتالميذ، والشعب الدراسية، والمالك التعليمي عىل مجموعة من المؤشر

ي مركز قضاء كربالء بعدد مدارس 
 
ا واضًحا للمدارس االبتدائية األهلية ف

ات تركي  ً الوحدات اإلدارية، وقد أظهرت هذه المؤشر

ي 70( مدرسة من أصل )53لغ )ب
 
 الثالث لدراسة كفاءة المدارس االبتدائية األهلية ف

ُ
ي حي   خصص المبحث

 
( مدرسة. ف

ي تقييم كفاءة الخدمات التعليمية، وقد 
 
ا عىل المعايي  التخطيطية العراقية المعتمدة ف

ً
محافظة كربالء المقدسة، مستند

 بلغ للمدرسة االبتدا
ا
ا، وعند مقارنته بالمعيار المحىلي 261ئية األهلية الواحدة نحو )أظهرت بعد تطبيقها معدًل

ً
( تلميذ

ا لهذا المعيار، وقد توصل البحث إىل مجموعة من 360الذي حدد ب  )
ً
ا نجد أن هذه المدارس ذات كفاءة عالية وفق

ً
( تلميذ

حات عىل أمل أن يتم األخذ بها من قبل ا  .لجهات المعنيةاالستنتاجات كما تم تقديم مجموعة من المقي 

ي الت :الكلمات المفتاحية
 
ي ، حليل جغراف

 
 .محافظة كربالء، التوزي    ع الجغراف

 

 :مقدمة

ي 
 
ي تعتمدها األمم ف

ة األساس الت  ي مكانة هامة بي   المراحل الدراسية األخرى كونها تشكل الركي  
تشغل مرحلة التعليم االبتدان 

، وهي النواة الرئيسة   مستوى متقدم من تقدمها االقتصادي واالجتماعي
َ
ي تنهض بواسطتها الشعوب، فيتحقق بذلك

الت 

سيخ   منها لي 
ً
ي هذه المرحلة؛ سعيا

 
الرخاء واالزدهار والتقدم، ولذلك نجد أن أغلب البلدان قد فرضت التعليم اإللزامي ف

 مبادئ المعرفة لدى أفراد المجتمع، وتأسيس قاعدة جيدة ترفد المراحل الدراسية المتقدمة. 

د 
ُ
ي محافظة كربالء المقدسة، إذ إن مدة الدراسة  وقد ع

 
ي العراق أساس النظام التعليمي وال سيما ف

 
ي األهىلي ف

التعليم االبتدان 

ي سن السادسة تمتد 
 
ي المدارس االبتدائية األهلية ال تختلف عن المدارس االبتدائية الرسمية، فبعد أن يتم قبول المتعلم ف

 
ف

،  له الدخول إىل االمتحان الوزاري )البكالوريا(مدة دراسته لست سنوات وبعدها يحق  ي ، ويعد هذا االختبار (2017)الركان 

ا( بعد عام 
ً
بية والتعليم )المعارف سابق م عناية 1958معيار الدخول إىل الدراسة المتوسطة واإلعدادية. وقد أولت وزارة الي 

ا، 
ً
ي مستوى واحد

 
ي ضوء اعتماد المناهج المقررة خاصة بالمدارس االبتدائية األهلية وجعلتها ف

 
وأخضعتها للرقابة الوزارية ف

للمدارس االبتدائية الرسمية وجعل تدريس اللغة العربية والتاري    خ والجغرافية والوطنية بحسب منهج الوزارة وباللغة 

ي االمتحان الوزا
 
 عن خضوعها لنظام االمتحانات الشهرية والسنوية وشمولها ف

ا
، فضال

ً
ري المقرر للصف العربية إلزاميا

 . ي
 السادس االبتدان 

ي 
 
ة؛ بسبب زيادة مشكالت التعليم ف ي السنوات األخي 

 
ي محافظة كربالء المقدسة ف

 
ت المدارس االبتدائية األهلية ف وقد انتشر

م المدارس االبتدائية الحكومية األمر الذي دفع بأولياء األمور إىل البحث عن بديل جيد يوفر المتطلبات األساسية ألبنائه

ات والمهارات الالزمة لهذه المرحلة العمرية، وبغض النظر عن إيجابيات وسلبيات هذه  بالشكل الذي يضمن إكسابهم الخي 

ة ما يؤكد أهمية الظاهرة المدروسة.  ة األخي  ي السنوات العشر
 
 المدارس فقد ازداد عددها ف

 

 

                                                           
wasimalnafei@gmail.com ، وزارة التربية، العراق الباحث،    

2
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 اإلطار النظري  :األول المبحث

 مشكلة البحث: 

ي معدالت 
 
ي المؤسسات إن الزيادة ف

 
ي أعداد المتعلمي   الراغبي   بااللتحاق ف

 
نمو السكان تؤدي وبنتيجة منطقية إىل زيادة ف

، ولما كانت 
ا
ة األساس للمراحل الدراسية األخرى كافة ؛ لكونها تشكل الركي   ي

ي مرحلة التعليم االبتدان 
 
التعليمية ال سيما ف

ي من عجز كمي و 
ي الحكومي تعان 

: إىل مؤسسات التعليم االبتدان  ي
نوعي واضح فيمكن أن تنبثق مشكلة البحث بالتساؤل اآلن 

ي األهىلي مع حاجة سكان محافظة كربالء الفعلية؟
 أي مدى تتماسر أعداد مدارس التعليم االبتدان 

 

 فرضية البحث: 

 يستند البحث إىل الفروض اآلتية: 

 ي أعداد ا
 
 لمدارس االبتدائية األهلية. هناك حاجة فعلية لسكان محافظة كربالء المقدسة استلزمت زيادة ف

  . ي األكي 
ي المناطق ذات الثقل السكان 

 
ي األهىلي ف

كز مدارس التعليم االبتدان   تي 

  .ي محافظة كربالء المقدسة مستوى كفاءة عالية مقارنة بالمدارس الحكومية
 
 تحقق المدارس االبتدائية األهلية ف

 

 هدف البحث: 

، وقد هدف البحث إىل ال بد أن يكون للباحث هدف فائق يدفع باتجاه  ي مجال البحث العلمي
 
تحقيق نتيجة علمية ف

 : ي
 تحقيق اآلن 

ي محافظة كربالء المقدسة.  .1
 
 معرفة أعداد المدارس االبتدائية األهلية ف

ي محافظة كربالء المقدسة بحسب الوحدات اإلدارية.  .2
 
ي األهىلي ف

ي لمدارس التعليم االبتدان 
 
 دراسة التوزي    ع الجغراف

ي وحدات إدارية دون أخرى. أسباب تركز المدار  .3
 
 س االبتدائية األهلية ف

ي األهىلي مقارنة بالمدارس الحكومية.  .4
 الكشف عن سبب زيادة اإلقبال عىل مدارس التعليم االبتدان 

ي محافظة كربالء المقدسة.  .5
 
ي األهىلي ف

ي تقدمها مدارس التعليم االبتدان 
كي   عىل الخدمات التعليمية الت 

 الي 

ي محافظة كربالء المقدسة. الوقوف عىل كفاءة الخدم .6
 
ي األهىلي ف

ي تقدمها مدارس التعليم االبتدان 
 ات الت 

 

 منهجية البحث: 

ن بالوصف والمرتكز عىل استعمال األساليب اإلحصائية، وكذلك تم اعتماد برنامج  اعتمد الباحث المنهج التحليىلي المقي 

ي تحليل البيانات SPSSالحقيبة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )
 
واستخراج المخططات البيانية إلظهار طبيعة التباين ( ف

ي توزي    ع المدارس االبتدائية األهلية. كما تم اعتماد برنامج نظم المعلومات الجغرافية )
 
ي ف

ي رسم الخرائط GISالمكان 
 
( ف

 وتحديد نمط توزي    ع الظاهرة الجغرافية محل البحث. 

 

 الحدود المكانية والزمانية للبحث

ي الخريطة )  -ة عىل حدود محافظة كربالء بكامل حدودها ووحداتها اإلدارية، إذ تقع تشتمل منطقة الدراس
 
بي    -( 1كما ف

ي عرض )
، ويحدها من الشمال والغرب محافظة ْ( 44¯ 30 -ْ 43¯ 15وخطي طول )ْ( 32¯ 45 -ْ 31¯ 45دائرن 

ً
قا شر

ق والشمال الش                                       ي محافظة بابل ومن الجنوب محافظة النج    ف، وتبلغ مس                   احتها )األنبار ومن الشر
 
( 2كم  5034     رف

- 2008)الجهاز المركزي لإلحصاء،  (2كم  435052%( من إجماىلي مساحة العراق البالغة ) 1,2وهي تمثل بذلك نحو )

2009). 
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ي محاقطة كربالء1يطة )الخر 
 
 ( الوحدات اإلدارية ف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 غي  مسبوق م(، 2020 – 2019أما الحدود الزمانية فقد اقترصت عىل العام الدراسي )
ً
ولكون هذا العام قد شهد اضطرابا

ي الفصل 
 
ي عمت البالد، وتوقف الدوام ف

ي الفصل الدراسي األول بسبب االحتجاجات الشعبية الت 
 
تعطل فيه الدوام ف

ي قياس كفاءة الخدمات 
 
ي بسبب جائحة كورونا، كل هذا دفع الباحث إىل اعتماد أساليب إحصائية متباينة ف

الدراسي الثان 

ي المق
ي قياس كفاءة الخدمات التعليمية والت 

 
، منها المعايي  التخطيطية المعتمدة ف ي األهىلي

ي مدارس التعليم االبتدان 
 
دمة ف

ا إىل بيانات شعبة اإلحصاء 
ً
ها، مستند تعتمد عىل حجم هذه المؤسسات وعدد التالميذ وعدد المعلمي   وعدد الشعب وغي 

ي محافظة كربالء، وقد 
 
بية ف ي مديرية الي 

 
تعذر اعتماد دراسة ميدانية تفصيلية عن واقع هذه المؤسسات وطبيعة ف

ي المجتمع. 
 
ي تقدمها ف

 الخدمات الت 

 

 المفاهيم والمصطلحات: 

: هو ذلك النوع من التعليم الذي يشغل قاعدة الهرم التعليمي ويلتحق به األطفال من عمر ) -1 ي
( 11 – 6التعليم االبتدان 

 .(1976)عبيد،  والمعارف األساسية وبناء الجوانب الجسمية والعقلية والروحيةسنة، بهدف تحصيل المهارات 

 جهات من وتستمد ماليتها قبلهم من وتدار يتم إنشائها من فرد أو مجموعة أفراد مؤسسة كل األهلية: هي  المدرسة -2

ي وقانون رقم  كلتيهما وتخضع إلدارة الدولة من أو حكومية أو خاصة  .(1968، 5)نظام التعليم األهىلي واألجنت 

ية العاملة فيها بصيغة تضمن لها تحقيق  -3 ي يتم بها استعمال المنظمة أو المؤسسة للعنارص البشر
الكفاءة: هي الكيفية الت 

 .(2007)سلمان،  أهدافها بأقرص وقت وأقل جهد 
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ي أية مرحلة   -4
 
ي تخضع إلدارة الدولة، وتدير عملية تربوية أو تعليمية ف

المؤسسات التعليمية: هي المؤسسات النظامية الت 

 .(2018)الرحمان،  من المراحل الدراسية

ي المجتمع والقضاء عىل التخلف ومظاهر  -5
 
ي تقدم بهدف نشر التعليم ف

الخدمات التعليمية: وهي جميع الخدمات الت 

 إىل مؤسسات التعليم الجامعي الجهل، 
ا
)سلمان،  وتشتمل عىل كافة المؤسسات التعليمية بدًءا من رياض األطفال وصوال

2007). 

 

ي 
 
ي محافظة كربالء: المبحث الثائ

 
ي األهلي ف

 
ي لمدارس التعليم االبتدائ

 
 التوزيــــع الجغراف

ي علم ال
 
ا جوهرًيا ف

ً
ي ألي ظاهرة مكانية هدف

 
ي تعد دراسة التوزي    ع الجغراف

جغرافية؛ كونه يكشف عن أنواع التباين المكان 

ي دراسة الواقع، وتحليل االختالفات المكانية وأسباب التباين
 
. كما أن دراسة المؤسسات (2005)المظفر،  وتتبعه ف

ي إبراز النظام الهرمي لهذه المؤسس
 
بوية والتعليمية أصبحت الشغل الشاغل لكثي  من الباحثي   لما لها من دور ف ات الي 

 .(1997)الهادي،  وكشفها عن الكفاءة الوظيفية لهذا النوع من الخدمات

ي 
ات عامة عىل مناطق تركز التالميذ، الت  ي تعطي صورة واضحة ومؤشر

وإن دراسة طبيعة توزي    ع مدارس التعليم االبتدان 

، األمر الذي (2015)نعمة،  ىباتت أكير انتشاًرا كونها تشكل قاعدة الهرم التعليمي والمؤسس للمراحل الدراسية األخر 

ي والعمل عىل تحسي   مستواه ورفع  
ي تعت  بالتعليم وبخاصة التعليم االبتدان 

يدفع بالمجتمعات إىل تطوير المؤسسات الت 

،  كفاءته ي بناء األجيال عن طريق رسم القيم والمعايي  (2009)االيدامي
 
، استشعاًرا بالدور الكبي  الذي يشغله ف

ي المجتمع. االجتماعية 
 
 األصيلة ف

ي منطقة الدراسة لما تستوعبه من عدد 
 
ي ف

وتعد دراسة المدارس االبتدائية األهلية جزًءا ال يتجزأ من واقع التعليم االبتدان 

ي أرب  ع 
 
ي انحرص توزيعها ف

ي هذه المرحلة الدراسية، ولتسليط الضوء عىل هذه المدارس الت 
 
ليس بالقليل من التالميذ ف

ط وهي )مركز قضاء كربالء، وقضاء الحسينية، وقضاء الحر، ومركز قضاء الهندية(، سيتم عرضها مكانًيا وحدات إدارية فق

 : ي
ات المرتبطة بها وعىل النحو اآلن   وبيان المؤشر

: توزيــــع المدارس: 
ا
 أوًل

ي منطقة الدراسة )
 
حسب بيانات ( مدرسة، توزعت عىل أرب  ع وحدات إدارية، وب70بلغ عدد المدارس االبتدائية األهلية ف

ر مركز قضاء كربالء الوحدات اإلدارية األخرى بعدد مدارس بلغ )1الجدول )
ّ
( مدرسة شكلت نسبة بلغت أكير 53( تصد

ي 75من ) %( من المدارس االبتدائية األهلية المحافظة؛ ويعود ذلك إىل أن مركز قضاء كربالء يشكل المركز الحرص 

ية األخرى، األمر   األوسع بالمحافظة بضمه جزء كبي  من مدينة ي الكبي  مقارنة بالمراكز الحرص 
كربالء ذات الثقل السكان 

ي تقدم خدمات تعليمية ذات جودة عالية مقارنة مع المؤسسات 
ي الطلب عىل المؤسسات الت 

 
الذي يسبب زيادة ف

 عن توفر الخدمات المجتمعية والبت  التحتية الال
ا
زمة إلنشاء المؤسسات التعليمية الحكومية ذات الزخم المرتفع، فضًل

( 6مقارنة بالوحدات اإلدارية األخرى. وجاء بالمرتبة الثانية كل من قضاء الحر ومركز قضاء الهندية بعدد مدارس بلغ )

ة بعدد مدارس بلغ ) ي حي   شغل قضاء الحسينية المرتبة األخي 
 
( مدارس؛ ويعود ذلك إىل طابع 5مدارس لكل منها، ف

ي وانخفاض معد
( نجد أن المدارس توزعت بشكل غي  منتظم ويعود 2ل الدخل، وعند النظر إىل الخريطة )القضاء الريف 

 ذلك إىل مجموعة من العوامل االقتصادية واالجتماعية والخدمية. 

ي محافظة كربالء بحسب الوحدات اإلدارية 1الجدول )
 
ي األهىلي ف

( توزي    ع مدارس وتالميذ وشعب ومالك التعليم االبتدان 

 2020 – 2019الدراسي للعام 

 عدد التالميذ عدد المدارس الوحدة اإلدارية ت
عدد الشعب 

 الدراسية

عدد المالك 

 التعليمي 

 1131 596 14475 53 مركز قضاء كربالء 1

 87 50 1130 5 قضاء الحسينية 2
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 111 63 1366 6 قضاء الحر 3

 111 65 1312 6 مركز قضاء الهندية 4

 1440 774 18283 70 المجموع

ا عىل: 
ً
بوي، شعبة  المصدر: الباحث اعتماد ي محافظة كربالء، قسم التخطيط الي 

 
بية ف بية، مديرية الي  جمهورية العراق، وزارة الي 

 .2020اإلحصاء )بيانات غي  منشورة(، 

 

 ثانًيا: توزيــــع التالميذ: 

ي محافظة كربالء للعام الدراسي 
 
ا، وكان 18283نحو ) 2020 -  2019احتضنت المدارس االبتدائية األهلية ف

ً
( تلميذ

( تلميذ؛ ويرجع سبب ذلك إىل العدد المرتفع من المدارس 14475لمركز قضاء كربالء المرتبة األوىل بعدد تالميذ بلغ )

ة من سكان المحافظة وبخاصة أصحاب الدخول المرتفعة، مما يزيد من نسبة األش  االبتدائية األهلية، وتركز نسبة كبي 

ي المدارس األهلية، وشغل قضاء الحر المرتبة الثانية بعدد تالميذ بلغ )القادرة ع
 
( تلميذ، وجاء 1366ىل إدخال أبناءها ف

ي المرتبة الثالثة بعدد تالميذ بلغ )
 
ة 1312مركز قضاء الهندية ف ي حي   شغل قضاء الحسينية المرتبة األخي 

 
( تلميذ، ف

ي محافظة كربالء متماشًيا رتبًيا مع توزي    ع ( تلميذ، وقد جاء توزي    ع ا1130بعدد تالميذ بلغ )
 
ي المدارس األهلية ف

 
لتالميذ ف

ا للعوامل األخرى آنفة الذكر. 
ً
ا مكانًيا واضًحا لعبت فيه العوامل البيئية دوًرا واضًحا مضاف

ً
ا تباين

ً
 المدارس موجد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا: توزيــــع الشعب الدراسية: اث
ً
 لث

ي محافظة كربالء نحو )
 
ي األهىلي ف

ي مدارس التعليم االبتدان 
 
( شعبة، شغل فيها مركز 774بلغ عدد الشعب الدراسية ف

ي المرتبة الثانية مركز قضاء الهندية الذي ضم نحو 596كربالء النسبة األعىل بعدد شعب بلغ )  قضاء
 
( شعبة، وتاله ف

ة 6( شعبة، وقد شغل قضاء الحر المرتبة الثالثة بعدد شعب بلغ )65) ( شعبة، كما شغل قضاء الحسينية المرتبة األخي 

ي 2الخريطة )
 
 2020 – 2019محافظة كربالء للعام الدراسي ( توزي    ع المدارس االبتدائية األهلية ف

 (.1بيانات الجدول )  :عىل ادا الباحث اعنم :صدرالم
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ي رتبية توزي    ع الشعب  ( ش        عبة. وعند إمعان النظر 50بعدد شعب بلغ )
 
ي النتائج أعاله نجد أن هناك تباين طفيف ف

 
ف

 الدراسية مقارنة مع توزي    ع التالميذ؛ ويعود ذلك إىل تباين أحجام المدارس االبتدائية األهلية بي   وحدة إدارية وأخرى. 

 :  رابًعا: توزيــــع المالك التعليمي

ي محافظة كربالء نحو 
 
( معلم، يتباين عددهم بحسب الوحدات اإلدارية تبًعا 1440)تضم المدارس االبتدائية األهلية ف

( نجد أن مركز قضاء كربالء قد شغل 1ألعداد المدارس والتالميذ والشعب الدراسية، وعند النظر لبيانات الجدول )

مالك ( معلم، وتساوى كٍل من مركز قضاء الهندية وقضاء الحر بعدد ال1131المرتبة األوىل بعدد مالك تعليمي بلغ )

ي قضاء الحسينية نحو )111التعليمية إذ بلغ لكل منهما نحو )
 
ي حي   بلغ عدد المعلمي   ف

 
 ( معلم. 87( معلم، ف

 

ي محافظة كربالء: المبحث الثالث
 
ي األهلي ف

 
 كفاءة التعليم االبتدائ

ي تقييم وتقويم أداء األشخاص والمؤسسات عىل حد سوا 
 
ء، إذ أصبح يعد مفهوم الكفاءة من المفاهيم المستخدمة ف

ي أداء الظواهر الجغرافية وبالخصوص 
 
ا هاًما ف ً ي الدراسات االجتماعية واالقتصادية، ومؤشر

 
استعماله واسًعا وبخاصة ف

ة.  ي اآلونة األخي 
 
ية بشكل كبي  ف ي العديد من الدراسات السكانية والحرص 

 
ية منها، لذا برز ف  البشر

 ما يتم اعتماد معايي  معينة للتعرف عىل ك
ا
فاءة المؤسسات ومنها الحجم أو الكثافة أو الكلفة أو المسافة أو درجة وعادة

ي لهذه المؤسسات الذي 
 عىل طبيعة التوقيع المكان 

ا
الرضا أو الوقت المطلوب للوصول من وإىل مواقع األنشطة، فضًل

 . بوي والتعليمي ي عملية التخطيط الي 
 
ي يجب أن تؤخذ بالحسبان ف

 يعد من أهم العوامل الت 

ي تعد من وقد ر 
ي محافظة كربالء إىل المعايي  الوظيفية الت 

 
ي األهىلي ف

ي بيان كفاءة خدمات التعليم االبتدان 
 
كن الباحث ف

بوية والتعليمية، وسيتم عرض نتائج  ي المؤسسات الي 
 
ي قياس كفاءة النظام التعليمي وجودته ف

 
ات العالمية ف المؤشر

 : ي
 استعمال هذه المعايي  عىل النحو اآلن 

: م
ا
 عيار تلميذ/ مدرسة: أوًل

يشي  إىل ما تتضمنه المدرسة االبتدائية األهلية الواحدة من تالميذ، إذ يبي   العالقة بي   عدد التالميذ وعدد المدارس، 

اوح بي   )
ي العراق بعدد تالميذ يي 

 
،  ( تلميذ لكل مدرسة360 – 300وقد ُحدد هذا المعيار ف ي

)هيأة التخطيط العمران 

بوي من المعلمي   والمعلمات، ، عىل أن يتو (1983
فر فيها كافة المتطلبات والمستلزمات مثل المالك التعليمي والي 

ها.  ات التقنية والخدمات الصحية وغي  ات والتجهي    واإلدارة والشعب الدراسية وساحة اللعب والحديقة والمختي 

ي محافظة كربالء بلغ )( نجد أن معدل ما تتضمنه المدرسة االبتدائية 2وبمالحظة بيانات الجدول )
 
( تلميذ 261األهلية ف

( تلميذ؛ ويعزى ذلك إىل أن أغلب 360وهو معدل منخفض مقارنة مع المعيار المحىلي الذي حدد أعىل سقف بنحو )

المدارس االبتدائية األهلية تسع للوصول إىل مستوى مرتفع من الكفاءة الوظيفية والمحافظة عىل درجة رضا أولياء 

 عن صغر حجم المدارس واشتمالها عىل عدد محدود من األمور وبالت
ا
اىلي تمتنع عن استقبال عدد كبي  من التالميذ، فضًل

ي األساس دوًرا سكنية. أما عىل مستوى الوحدات 
 
الصفوف الدراسية بسبب اعتماد جزء كبي  منها عىل بنايات صممت ف

( تلميذ تاله قضاء الحر بمعدل بلغ 273تالميذ بلغ )اإلدارية فنجد مركز قضاء كربالء سجل أقرب معدل للمعيار بعدد 

ي حي   ابتعد مركز قضاء الهندية وسجل أدن  معدل 226( تلميذ، كما سجل قضاء الحسينية معدل بلغ )228)
 
( تلميذ، ف

ي بعدها عن المع1( تلميذ. ومن خالل الشكل )219بي   الوحدات اإلدارية بلغ )
 
يار، ( يتضح الفرق بي   الوحدات اإلدارية ف

ي المرتفع واالهتمام بالتعليم وبالتاىلي زيادة 
ي المستوى المعيشر ي مركز قضاء كربالء ذو الطابع الحرص 

 
يعكس انخفاضه ف

ي مركز 
 
ي كما ف

ي الوحدات اإلدارية ذات الطابع الريف 
 
ي حي   أن الفرق يرتفع ف

 
الطلب عىل المدارس االبتدائية األهلية، ف

 قضاء الهندية وقضاء الحسينية. 
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ي محافظة كربالء بحسب الوحدات اإلدارية 2ول )الجد
 
ي األهىلي ف

ي مدارس التعليم االبتدان 
 
( تطبيق معيار تلميذ/ مدرسة ف

 2020 – 2019للعام الدراسي 

 تلميذ/ مدرسة عدد المدارس عدد التالميذ الوحدة اإلدارية ت
الفرق عن 

 المعيار

 87 - 273 53 14475 مركز قضاء كربالء 1

 134 - 226 5 1130 الحسينيةقضاء  2

 132 - 228 6 1366 قضاء الحر 3

 141 - 219 6 1312 مركز قضاء الهندية 4

 99 - 261 70 18283 المحافظة

ا عىل: 
ً
بوي، شعبة  المصدر: الباحث اعتماد ي محافظة كربالء، قسم التخطيط الي 

 
بية ف بية، مديرية الي  جمهورية العراق، وزارة الي 

 .2020)بيانات غي  منشورة(، اإلحصاء 

 

ي محافظة كربالء بحسب الوحدات 1الشكل )
 
ي األهىلي ف

ي مدارس التعليم االبتدان 
 
ي معيار تلميذ/ مدرسة ف

 
( مقدار الفرق ف

 0202 – 2019دارية للعام الدراسي اإل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا عىل: 
ً
 (.2بيانات الجدول ) المصدر: الباحث اعتماد

 

 معلم: ثانًيا: معيار تلميذ/ 

)هيأة  ( تلميذ/ معلم25يبي   العالقة بي   عدد التالميذ وعدد المعلمي   أي معدل عدد التالميذ لكل معلم وقد حدد ب  )

 ، ي
ات والمهارات (1983التخطيط العمران  . ولهذا المعيار أهمية بالغة كونه ينعكس عىل مقدار اكتساب التالميذ للخي 

( نجد أن معدل عدد التالميذ لكل معلم عىل مستوى 3وعند النظر إىل بيانات الجدول )وبالتاىلي كفاءة الخدمة المقدمة. 

ا إذ بلغ )
ً
( تلميذ لكل معلم؛ ويعود ذلك إىل سعي المدارس االبتدائية األهلية إىل تقديم برامج 13المحافظة منخفض جد

بوية من أجل اثرائية وأنشطة صفية وال صفية متنوعة األمر الذي يزيد حاجة هذه المدارس إ ىل المالكات التعليمية والي 

الوصول إىل مستوى كفاءة مرتفع من الخدمات التعليمية. أما عىل مستوى الوحدات اإلدارية فقد سجل كل من مركز 

ي 13قضاء كربالء وقضاء الحسينية أعىل معدل بلغ )
 
ي ذلك أنهما األقرب بي   الوحدات اإلدارية ف

( تلميذ لكل معلم، ويعت 

( تلميذ لكل 12(، وجاء بعدهما قضاء الحر بمعدل بلغ )2لفرق عن المعيار ويتضح ذلك من خالل الشكل )مقدار ا

ي حي   سجل مركز قضاء الهندية أدن  معدل بلغ )
 
( تلميذ لكل معلم، مما يجعله األبعد بي   الوحدات اإلدارية 11معلم، ف

 عن المعيار. 

 مركز قضاء كربالء
 قضاء الحسينية

 قضاء الحر
 مركز قضاء الهندية

 المحافظة

87- 

134- 
132- 141- 

99- 
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ي مدارس 3الجدول )
 
ي محافظة كربالء بحسب الوحدات اإلدارية ( تطبيق معيار تلميذ/ معلم ف

 
ي األهىلي ف

التعليم االبتدان 

 2020 – 2019للعام الدراسي 

 تلميذ/ معلم عدد المعلمي    عدد التالميذ الوحدة اإلدارية ت
الفرق عن 

 المعيار

 12 - 13 1131 14475 مركز قضاء كربالء 1

 12 - 13 87 1130 قضاء الحسينية 2

 13 - 12 111 1366 قضاء الحر 3

 14 - 11 111 1312 مركز قضاء الهندية 4

 12 - 13 1440 18283 المحافظة

ا عىل: 
ً
بوي، شعبة  المصدر: الباحث اعتماد ي محافظة كربالء، قسم التخطيط الي 

 
بية ف بية، مديرية الي  جمهورية العراق، وزارة الي 

 .2020اإلحصاء )بيانات غي  منشورة(، 

 

ي 2الشكل )
 
ي محافظة كربالء بحسب الوحدات  ( مقدار الفرق ف

 
ي األهىلي ف

ي مدارس التعليم االبتدان 
 
معيار تلميذ/ معلم ف

 2020 – 2019اإلدارية للعام الدراسي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا عىل: 
ً
 (.3بيانات الجدول ) المصدر: الباحث اعتماد

 

ا: معيار تلميذ/ شعبة: 
ً
 ثالث

ي الذي يتلف  فيه المتعلم العلوم يهدف هذا المعيار إىل بيان نسبة عدد التالميذ 
ي كل شعبة، وتمثل الشعبة الحي   المكان 

 
ف

بوية والتعليمية. وقد حددت المعايي  التخطيطية العراقية هذا المعيار ب   والمعارف وهي من أهم متطلبات المؤسسات الي 

،  ( تلميذ/ شعبة30) ي
ي . وبتطبيق هذا المعيار عىل (1983)هيأة التخطيط العمران 

 
واقع المدارس االبتدائية األهلية ف

ي الجدول )
 
( تلميذ. أما عىل مستوى الوحدات اإلدارية 24( بلغ )4محافظة كربالء نجد أن نصيب الشعبة الواحدة كما ف

ي كل شعبة، ثم قضاءي الحسينية والحر 24فقد تصدر مركز قضاء كربالء الوحدات اإلدارية األخرى بمعدل بلغ )
 
( تلميذ ف

ي حي   سجل مركز قضاء الهندية معدل بلغ )22، 23غ )بمعدل بل
 
، ف ي كل شعبة لكل منهما عىل التواىلي

 
( 20( تلميذ ف

 بي   الوحدات اإلدارية. وعند لحاظ الشكل )
ي كل شعبة وهو األدن 

 
( نستشف أن زيادة الطلب عىل المدارس 3تلميذ ف

ي مركز قضاء كربالء قد خفضت مقدار الفرق 
 
عن المعيار عىل العكس من مركز قضاء الهندية الذي االبتدائية األهلية ف

 نجده األبعد عن المعيار. 

مركز قضاء 
 قضاء الحسينية كربالء

 قضاء الحر
مركز قضاء 

 المحافظة الهندية

12- 
12- 

13- 

14- 

12- 
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ي محافظة كربالء بحسب الوحدات اإلدارية 4الجدول )
 
ي األهىلي ف

ي مدارس التعليم االبتدان 
 
( تطبيق معيار تلميذ/ شعبة ف

 2020 – 2019للعام الدراسي 

 ةتلميذ/ شعب عدد الشعب عدد التالميذ الوحدة اإلدارية ت
الفرق عن 

 المعيار

 6 - 24 596 14475 مركز قضاء كربالء 1

 7 - 23 50 1130 قضاء الحسينية 2

 8 - 22 63 1366 قضاء الحر 3

 10 - 20 65 1312 مركز قضاء الهندية 4

 6 - 24 774 18283 المحافظة

ا عىل: 
ً
بية  المصدر: الباحث اعتماد بية، مديرية الي  بوي، شعبة جمهورية العراق، وزارة الي  ي محافظة كربالء، قسم التخطيط الي 

 
ف

 .2020اإلحصاء )بيانات غي  منشورة(، 

 

ي محافظة كربالء بحسب الوحدات 3الشكل )
 
ي األهىلي ف

ي مدارس التعليم االبتدان 
 
ي معيار تلميذ/ شعبة ف

 
( مقدار الفرق ف

 2020 – 2019اإلدارية للعام الدراسي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا عىل: المصدر: الباحث 
ً
 (.4بيانات الجدول )  اعتماد

 

وتجدر اإلشارة هنا إىل أن العالقة بي   المعايي  التخطيطية وبي   كفاء الخدمات التعليمية المقدمة عالقة عكسية، أي أن 

ي كل شعبة يعكس كفاءة عالية  
 
ي المدرسة الواحدة أو عدد التالميذ لكل معلم أو عدد التالميذ ف

 
انخفاض عدد التالميذ ف

ي هذه المرحلة التعليمية الهامة. 
 
ي اكتساب المعارف والمعلومات والمهارات الالزمة ف

 
 كونه يزيد من فرصة التلميذ ف

 

حات:   االستنتاجات والمقتر

 االستنتاجات: 

ي مركز  -1
 
ي محافظة كربالء المقدسة، فقد تركزت ف

 
ي توزي    ع المدارس االبتدائية األهلية ف

 
ا واضًحا ف

ً
أظهر البحث تباين

ي حي   ضمت الوحدات اإلدارية الست األخرى نحو )53كربالء المقدسة نحو )قضاء  
 
 ( مدرسة فقط. 17( مدرسة، ف

ي عدد التالميذ والشعب الدراسية والمالك  -2
 
سجل مركز قضاء كربالء المقدسة المرتبة األوىل بي   الوحدات اإلدارية ف

، إذ بلغ عدد التالميذ نحو ) ا، وعدد الشع14475التعليمي
ً
( شعبة، وعدد المالك التعليمي بنحو 596ب بنحو )( تلميذ

 ( معلًما. 1131)

مركز قضاء 
 قضاء الحسينية كربالء

 قضاء الحر
مركز قضاء 

 المحافظة الهندية

6- 
7- 

8- 

10- 

6- 
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ي  -3
ية وبالخصوص مدينة كربالء المقدسة ذات الثقل السكان  ي المراكز الحرص 

 
تركزت أغلب المدارس االبتدائية األهلية ف

، وبذلك فقد رسمت العوامل االقتصادية واالجتماعية صور 
ا
ي األكي  واألنشطة االقتصادية األعىل دخال

 
ة التوزي    ع الجغراف

ي محافظة كربالء المقدسة. 
 
 لهذه المدارس ف

ي محافظة كربالء  -4
 
ي المدارس االبتدائية األهلية ف

 
ي الخدمات المقدمة ف

 
أظهرت المعايي  التخطيطية كفاءة عالية ف

ا، كما بلغ معدل عدد التالميذ لك261المقدسة، فقد بلغ معدل ما تتضمنه المدرسة الواحدة نحو )
ً
ل معلم نحو ( تلميذ

ي الشعبة الواحدة نحو )13)
 
ي حي   بلغ معدل عدد التالميذ ف

 
ا، ف

ً
ا. 24( تلميذ

ً
 ( تلميذ

سجل مركز قضاء الهندية أبعد المعدالت عن المعايي  التخطيطية مما يشي  إىل أعىل مستويات الكفاءة مقارنة  -5

ي المدرسة الوا
 
ا، وبلغ معدل عدد 219حدة نحو )بالوحدات اإلدارية األخرى، فقد بلغ معدل عدد التالميذ ف

ً
( تلميذ

ي عدد التالميذ لكل شعبة )11التالميذ لكل معلم )
 
 معدل ف

َ
ي حي   بلغ

 
ا، ف

ً
ا. 20( تلميذ

ً
 ( تلميذ

 

حات:   المقتر

ي ورش  -1
 
ي المدارس االبتدائية الحكومية والمدارس االبتدائية األهلية ف

 
بوية والتعليمية ف العمل عىل زج المالكات الي 

ات. وندوات  كة من أجل تبادل الخي 
 مشي 

يعات الخاصة بتنظيم عمل المدارس االبتدائية األهلية وضمان استقرارها كتفعيل قانون حماية المعلم  -2 إيجاد التشر

ي مؤسسات أخرى. 
 
ي هذه المدارس خدمة فعلية عند العمل ف

 
 والضمان االجتماعي أو احتساب مدة العمل ف

ي المدارس تعميم تجربة المدارس االبتدائية  -3
 
األهلية الناجحة باعتماد الطرائق واألساليب والتقنيات الحديثة المتبعة ف

 الحكومية واألهلية األخرى. 

ي المدارس االبتدائية األهلية للوقوف عىل اإليجابيات والعمل عىل تعزيزها وتعميمها وتحديد  -4
 
إجراء دراسات ميدانية ف

 السلبيات ومعالجتها. 

لفتح المدارس االبتدائية األهلية وخصوًصا المؤسسات ذات التجارب الناجحة وبما  توفي  التسهيالت الالزمة -5

 يتناسب مع المعايي  التخطيطية العراقية؛ للتخفيف عن كاهل المدارس االبتدائية الحكومية ذات الكثافة العالية. 

 

 المصادر:  

ي محافظة 
 
ي ف

ي للتعليم االبتدان 
 
، رحمن رباط، التحليل الجغراف القادسية، مجلة القادسية للعلوم اإلنسانية، االيدامي

 .2009، 4، العدد 12المجلد 

ي  األهىلي  التعليم العراقية، نظام الوقائع جريدة  .١٩٦٨ العراق، العراق، ، دار٥ رقم وقانون واألجنت 

 .2009-2008جمهورية العراق، وزارة التخطيط، الجهاز المركزي لإلحصاء، المجموعة اإلحصائية السنوية لعام 

بوي، شعبة اإلحصاء )بيانات غي  
ي محافظة كربالء، قسم التخطيط الي 

 
بية ف بية، مديرية الي  جمهورية العراق، وزارة الي 

 .2020منشورة(، 

جمهورية العراق، وزارة الموارد المائية، المديرية العامة للمساحة، قسم إنتاج الخرائط، خريطة محافظة كربالء اإلدارية 

 .2011لعام  1:150000بمقياس 

ي مدينة كربالء، أطروحة دكتوراه )غي  منشورة(، 
 
ي للخدمات المجتمعية ف

سلمان، رياض كاظم، كفاءة التوزي    ع المكان 

بية/ ابن رشد،   .2007جامعة بغداد، كلية الي 

ي المؤسسات التعليمية، أطر 
 
وحة دكتوراه )غي  عبد الرحمان، بوفارس، البيئة الثقافية وعالقتها بتطبيق نظام الجودة ف

 .2018منشورة(، جامعة وهران، كلية العلوم االجتماعية، 

ة، أطروحة دكتوراه )غي   ي محافظة الجي  
 
عبد الهادي، عىلي عبد المنعم، جغرافية الخدمات الصحية والتعليمية ف

 .1997منشورة(، كلية اآلداب، جامعة القاهرة، 

بوية، طعبيد، أحمد حسن، فلسفة النظام التعليمي وبنية   .1976، دار الطباعة الحديثة، 1السياسة الي 

ي لواء كربالء 
 
ي ف ، التعليم األهىلي واألجنت  ي  الركان 

، مجلة جامعة كربالء، 1963 -1958المساوي، عىلي حمزة، ولم حسي  

،  4، عدد 15مجلد  ي
 .2017إنسان 
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 .2005عمان، ، دار صفاء، 1المظفر، محسن عبد الصاحب، فلسفة علم المكان )الجغرافيا(، ط 

ي قضاء المدينة، مجلة البحوث الجغرافية، العدد 
 
ي ف

 .2015، 21نعمة، محمد عرب، كفاءة خدمات التعليم االبتدان 

، إعداد وتنفيذ التصاميم األساسية للمدن، بغداد، ي
 وزارة التخطيط، هيأة التخطيط العمران 

 

 الهوامش: 

بوية )المجلد ط (. فلسفة النظام التعليمي 1976أحمد حسن عبيد. ) .1  (. دار الطباعة الحديثة. 1وبنية السياسة الي 

 (. المجموعة اإلحصائية السنوية. وزارة التخطيط. 2009- 2008الجهاز المركزي لإلحصاء. ) .2

ي المؤسسات التعليمية. اطروحة دكتوراه، 2018بوفارس عبد الرحمان. ) .3
 
. 14(. البيئة الثقافية وعالقتها بتطبيق نظام الجودة ف

 معة وهران، كلية العلوم االجتماعية. جا

4. ( . ي محافظة القادسية. مجلة القادسية للعلوم االنسانية، 2009رحمن رباط االيدامي
 
ي ف

ي للتعليم االبتدان 
 
(. التحليل الجغراف

 .259صفحة 

ي مدينة كربالء. اطروحة دكتوراه2007رياض كاظم سلمان. ) .5
 
ي للخدمات المجتمعية ف

)غي  منشورة(،  (. كفاءة التوزي    ع المكان 

بية/ ابن رشد. 250  . جامعة بغداد، كلية الي 

6. ( . ي  الركان 
ي لواء كربالء 2017عىلي حمزة المساوي، لم حسي  

 
ي ف . مجلة جامعة كربالء، 1963 - 1958(. التعليم األهىلي واألجنت 

، صفحة  4، العدد 15مجلد  ي
 .59انسان 

ة. اطروحة دكتوراه، (. جغرافية الخدمات 1997عىلي عبد المنعم عبد الهادي. ) .7 ي محافظة الجي  
.  150الصحية والتعليمية ف 

 كلية اآلداب، جامعة القاهرة. 

 (. عمان: دار صفاء. 1(. فلسفة علم المكان )الجغرافيا( )المجلد ط 2005محسن عبد الصاحب المظفر. ) .8

ي قضاء المدينة. مجلة البحو 2015محمد عرب نعمة. ) .9
ي ف 
 .384ث الجغرافية، صفحة (. كفاءة خدمات التعليم االبتدان 

ي وقانون رقم  .10  (. جريدة الوقائع العراقية. 1968. )5نظام التعليم األهىلي واألجنت 

11. ( . ي
 (. إعداد وتنفيذ التصاميم األساسية للمدن. بغداد: وزارة التخطيط. 1983هيأة التخطيط العمران 
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TEACHERS' USE OF MODERN TEACHING STRATEGIES TO BRIDGE AND 
REDUCE EDUCATIONAL GAPS AND EDUCATIONAL LOSSES IN THE 

NORTHERN REGION WITHIN THE GREEN LINE 
http://dx.doi.org/10.47832/RimarCongress3-2 

Naaila Jeries HADDAD1 

 

Abstract: 

 The study aimed to identify the extent to which teachers use modern teaching strategies to 

bridge and reduce educational gaps and educational losses. The descriptive survey method 
was used. The study sample included all teachers in the primary stage in the North region. 

The sample consisted of (460) male and female teachers. The results of the study showed 

that the extent to which teachers use modern teaching strategies to bridge and reduce 

educational gaps and educational losses within the green line was large, and the results 

showed that there were statistically significant differences in the estimates of the study 

sample members on the extent to which teachers used modern teaching strategies to bridge 
and reduce educational gaps and educational losses in the northern region within the green 

line. It is attributed to the variables (gender, educational qualification, specialization, and 

years of experience). 

Key words: Educational Loss, Educational Gap, Teaching Strategy, North District, Green Line. 
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ن ل  ايجيجت استخدام المعلمي  ي منطقة  سرا
ن
التدريس الحديثة لسد ويقلجص الفيوا  التعلجمجة والفتقد التعلجمي ف

 الشمتل داخل الخط األخضن 
 

2 نتئلة جريس حداد   
 

 
:الملحض  

ن ل  ايجيجت هدفت الدراسة التعرف إىل مدى استخدام المعلمي   التدريس الحديثة لسد ويقلجص الفيوا  التعلجمجة سرا

ي المرحلة 
ن
ن ف ، اشتملت عينة الدراسة عىل جميع المعلمي  ي المسحي

والفتقد التعلجمي وقد يم استخدام المنهج الوصفن

ي منطقة الشمتل، حجث يكونت العينة من )
ن
( معلًمت ومعلمة، أظهر  نتتئج الدراسة أن مدى استخدام 460البتدائجة ف

ن ل  ايجيجت المعلمي  الفيوا  التعلجمجة والفتقد التعلجمي داخل الخط األخضن كتن   التدريس الحديثة لسد ويقلجص سرا

ا، كمت أظهر  النتتئج وجود فروق ذا  دللة احصتئجة عىل يقديرا  افراد عينة الدراسة عىل مدى استخدام  ً كبر 

ن ل  ايجيجت المعلمي  ي منطقة الشمت سرا
ن
ل داخل التدريس الحديثة لسد ويقلجص الفيوا  التعلجمجة والفتقد التعلجمي ف

ة(.  ، والتخصص، وسنوا  الخرر ا  )الينس، والمؤهل العلمي  يعزى إىل متغر 
 الخط األخضن

، الفيوة التعلجمجة، ال  :الكلمت  المفتتحجة ايجيجةالفتقد التعلجمي  .التدريسجة، منطقة الشمتل، الخط األخضن  سرا

 

 :مقدمة

ي  ة مةن ججةل إىل ججةل. التعلجم هو نقل المعرفةة مةن خةال القنةوا  الرسةمجة ولةر  الرسةمج
فةنن التعلةجم هةو يلةع العملجةة الة ا

ةةورةة والاممةةةة لبنةةةتق الميتمةةةع وينميتةةةم، ويقةةةوم عةةةىل ميموعةةةة مت تملةةةة مةةةن المعةةةترف  ة ةةةة النترةةةية الضن ة يخلةةةل القةةةوى الالن

ن وظةةتئ  واألف ةةتر تسةةتددي يةةدرةًلت عقلًجةةت منتسةةًلت، حجةةث كتنةةت عملجةةة التعلةةجم ول يةةزال مطلًلةةت جوه ًةةةت ووظجفةةة أستسةةجة مةة

ي إ سةةت  
ن
الحجةتة الجتمتعجةة العتمةة، حجةث إنهةةت األسةتت الةعل يقةوم علجةم األمةةم والميتمعةت . وعلجةم ولعة  التعلةجم دوًرا ف

ي منةةتدي الحجةةتة إىل قةةدر كبةةر  مةةن رجتحةةة العقةةل ووجةةود الفهةةم. 
ن
ي المواقةة  المختلفةةة، يتطلةة  المشةةتركة ف

ن
الفةةرد إويتبجةةة ف

ي الميتمةةع كلةةتًرا، وأمةةًرا مثةةل هةةعا  فةةتلمعلمون هةةم وكةةاق الميتمةةع ألنهةةم
ن
ينشةةنون التامجةةع صةةغتًرا حةة ا يتهيةةؤون لانخةةراع ف

ي وعًجت بفلسفة الميتمع وبتلييتهت  والمقومت  األستسجة لسد ويقلجص الفيوا  التعلجمجة. 
 وقتضن

ةةةةم ويعمةةةةل عةةةةىل يقةةةةدم يحصةةةةجله م بمةةةةت علج 
ه
ن الطللةةةةة مةةةةن الةةةةتعل مكةةةةي 

 
ب ةةةةةة إىل ي م الةةةةدراسي وسةةةةد لةةةةعلع تسةةةةا المؤسسةةةةت  الرا

ي 
 عةةىل هةةع  المؤسسةةت  أن ي بةة ن

س
م، فةةنن

ه
ايجيجت ويقلةةجص الفيةةوا ، ولةةني وكةةون هةةعا الةةتعل وأسةةتلج  يةةدريس حديثةةة  اسةةرا

ي يركتهةةت أممةةة كوفجةةد أهةةدافيمكنهةةت مةةن يحقيةةل 
م عةةن  19هت، وسةةد الفيةةوا  التعلجمةةة ويقلجصةةهت إن وجةةد  الةة ا

ه
خةةال الةةتعل

ي هةدفت إىل يزوةةد بعد، وكعلع التغل  عىل الخلل واإلرب
ي مراحل التعلجم المختلفة الة ا

ن
تك العل لحل العملجة التعلجمجة ف

الطتلةةة  بتلمعةةةترف والييتهةةةت  والمهةةةترا ، حجةةةث إن الةةةتعلم عةةةن بعةةةد ماد مةةةن الفيةةةوة العملجةةةة التعلجمجةةةة وبتلتةةةتىلي الفتقةةةد 

ي بم عدم الوصةول للنتةتئج المتوخةتة مةن السجتسةة التعلجمجةة. 
، والعل نع ن فمشة لة الخسةترة التعلجمجةة ل يقةع عةىل  التعلجمي

ةةت عةةىل المؤسسةةت  نفسةةهت سةةواق المؤسسةةت  التعلجمجةةة او المؤسسةةت  التعلجمجةةة مةةن خةةال ينمجةةة 
ً
األفةةراد فقةةط، وليةةن أو 

ي تسةةةتعد عةةةىل يقلجةةةل الخسةةةتئر التعلجمجةةةة لسةةةد 
 هةةةم باهمجةةةة المعرفةةةة ومنةةةاق العدوةةةد مةةةن الملةةةتدرا  الةةة ا

م
دي الطةةةا  وأ

و 

نفةةةل عةةةىل التعلةةةجم دون ويقلةةةجص الفيةةة وا  العملجةةةة التعلجمجةةةة والفتقةةةد التعلةةةجمي الةةةعل وشةةةر  لليهةةةد، والوقةةةت، والمةةةتل الم 

 . ي التقدم التعلجمي
ن
 وذلع ن جية لعدم استمرار الطا  ف

 
 الوصول إىل النتتئج المرجوة منم

ة ل ي نتسةةة  مةةةع مدخايةةةم، هةةةع  المشةةة ي ل ةةةمتن جةةةودة مخرجةةةت  التعلةةةجم ناةةةًرا ألن هةةةع  األخةةةر 
ن
ي مدارسةةةنت ف

ن
 لة وارةةةحة ف

ي النتةتئج هةةلةة، وياهةر 
ة، والوقت المخصص لهت ن ةل والنفقت  بتهاة، ليةن يةايا ي ميتل التعلجم كبر 

ن
اليهود الملعولة ف

 ، ي
ي مستوى التحصجل الدراسي العل ياهر  نتتئج الختلترا  والتقترةر وةحعر )السلحن

(: "أن مشة لة 2013من خال يدين

ة عةةىل الطللةةة، فقةةد رةةع  التحصةةجل يعيةةل ال مدرسةةة عةةن أداق رسةةتلتهت عةةىل الوجةةم األإمةةل إرةةتفة إىل مةةت لهةةت مةةن ، ةةتر خطةةر 

، قةةد يةةؤدل إىل  ، ولهةةت ، ةةتر سةةلبجة عةةىل الناةةتم التعلةةجمي ةة والجتمةةتدي يةةدفعهم للفشةةل ويةةوجههم إىل سةةوق التكجةة  الشخضي

                                                           
naailahaddad@gmail.com  د.، أكاديمية ريمار، الداخل الفلسطيني،
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، ي
ي تل  أعداد الطللة مةن المةدارت )السةلحن

ن
ي المدخا  يتمثل ذلع ف

ن
(. كتنةت صةدمة جتئحةة كوفجةد 16: 2013 هدر ف

التعلجم الدولجة،  أهدافلقد أعتد  عقتر  الستعة إىل الوراق فجمت يتعلل بتحقيل  عىل التعلجم صدمة لر  مسبوقة.  19 -

ت
ً
ي  .وأ ةةر  كشةةة ل لةةةر  متنتسةة  عةةةىل الفنةةةت  األشةةةد فقةةًرا ورةةةعف

وإلنةةةاق العنةةةتن إلم تنةةت  األفةةةراد، ويحقيةةةل اإلدراك الةةةعايا

ي التعلةجم، هنةتك مخةم لةر  محةدود ومةوارد لةر  مسةتغلة ومكننةت اليمةت
ن
ي جميةع ميةتل  الحجةتة، مةن خةال السة ثمتر ف

ن
، ف دي

ي التطلعةةةةت  
ن
ةةةةت ف
ً
، وليةةةةن أو  ي خةةةةدمت  التعلةةةةجم األسةةةةتسي

ن
ي نصةةةةتبهت الصةةةةحيع، لةةةةاس فقةةةةط ف

ن
العتمةةةةتد عليهةةةةت لورةةةةع األمةةةةور ف

ميتمع مسؤولجة الوفتق بتلملتدئ وينفجع اإلصاحت  بحجث ل األستسجة المريلطة بتلتعلجم. يقع عىل عتيل الحكومت  وال

ي 
ن
ي قطةتو التعلةجم أدوارهةةم ف

ن
وسةتعجد األنفةتل والشةلت  مسةتقللهم الموعةود فحسة ، بةل ويةد جميةع أصةحت  المصةلحة ف

: التعةلجم أ نتق جتئحة كوفجد  ي
 ، األمم المتحدة(. 2020ومت بعةدهت،  19 -يحقيل هعا المستقلل )موجز سجتستيا

لجم، فان هنتك حتجة لمتاك القدرة عىل يوظج  المحتوى التعلجمي وفهمم واإلقلتل عىل دراستم من خال استخدام وع

ايجيجت  ت  اسرا
ً
ي جعةل دور الطتلة  دوًرا ًشةط

ن
ورة ف ي روق ذلع هنتلةع رن

ن
ن التعلجم. وف ل الفهم ويحفر 

سه 
 
حديثة منتسلة ت

 إىل
 
ي يعلمةةم، وأن هنةةتك حتجةةة

ن
ت إويتبًجةةت ف

ً
 الطتلةة ، لةةني وصةةبع بمقةةدور  ا  سةةت  المعرفةةة والمهةةترا . ولعةةل  ومشةةترك

ن  يحفةةر 

ي المةةواد 
ن
ن يحصةةجلهم ف ي يحسةةي 

ن
مجةةة نتجعةةة تسةةهم ف

ه
ي المؤسسةةت  التعلجمجةةة هةةو إويةةتد أنمةةتع يعلجمجةةة يعل

ن
التحةةدل األبةةرم ف

 إذ سةةلقهت موقةة  يعلةةجمي ومشةة لة مةةت، يتحةةدى يفكةةر  الطتلةة  ويحةةر 
 
ك دافعيتةةم ويحفةةز  الدراسةةجة، وقةةد ل وحةةدإ هةةعا إق

م واألداق )حمةج ، 
ه
(. 2020ذايًجت. ومن المعروف إن الدافعجة مريلطة بخصتئص متنوعة مثةل: الف ةول، واإلرار، والةتعل

ن المعرفةةة ون ةقةةة يدريسةةهت، ول  ي فهةةم المفةةتهجم ويطبجقهةةت، الةةعل أوجةةد فيةةوة واسةةعة بةةي 
ن
ن يواجةةم الطللةةة صةةع بت  ف فحةةي 

ة العملجةةة التعلجمجةةة عةةىل  ي بنمةةو الطتلةة  عقلًجةةت يقتضة
ةةةع ن
 
، فةةطي ي نقةةل المعرفةةة العلمجةةة إىل المةةتعلم، بةةل يتعةةدى ذلةةع بكثةةر 

ايجيجت ومهترًةةةةت، ممةةةت وسةةةتددي فحةةةص واستكشةةةتف نةةةرق و  ي  اسةةةرا
ن
ي مسةةةتعدة الطللةةةة ف

ن
سةةةهم ف

 
جدوةةةدة متعةةةددة ومكةةةن أن ت

ي ايقةةةتن الطللةةةة لةةةلع
ن
ي المةةةتدة يخةةةسي سةةةد ويقلةةةجص الفيةةةوا  التعلجمجةةةة والفتقةةةد التعلةةةجمي وقصةةةور ف

ن
  المعةةةتير  األستسةةةجة ف

ي جودة التعلجم وكفتقيم. حجث انم الفتقد التعلجمي  19ن جية لانقطتو عن المقتعد الدراسجة كسا  جتئحة كوفجد 
أو يدين

ة فصةول سةنة   2021-2020وعترر مش لة متوقعة بعةد عةودة الطللةة للدراسةة، او انقطةتو الطةا  عةن الدراسةة اللة  فةرا

لع ويةةة  العمةةةل اليةةةتد عةةةىل يحدوةةةد الفتقةةةد التعلةةةجمي واعةةةداد الخطةةةط العاججةةةة المنتسةةةلة ل ةةةل حتلةةةة كسةةةا  اليتئحةةةة. لةةةع

( مةع مراعةتة الطللةة  )صع بت  التعلم، بطق التعلم، الرطرابت  السةلوكجة، فةرع الحركةة وتشة ت الن لةت ، التةاخر الةدراسي

ي  ي 
ي التقنجةة لسةد وردم الفيةوا  التعلجمجةة الة ا

ن
ن فنةت    علةترة عةنالعل لةديهم صةع بت  ف ي األداق والتحصةجل بةي 

ن
يفةتو  ف

، فننةةةم وشةةةر  إىل ق ةةةجة  الطللةةةة، وهةةةعا التفةةةتو  يرجةةةع إىل اليةةةنس أو العةةةرق أو القةةةدرا  أو الورةةةع القتصةةةتدل والجتمةةةتدي

يةة  عةةىل  ي المؤسسةةت  التعلجمجةةة، ومةةت يرا
ن
، ورةةع  جةةودة التعلةةجم المتةةتي ف ي جةةودة وكفةةتقة الناةةتم التعلةةجمي

مهمةةة و ي يةةدين

ي المهةترا  والقةدرا 
ي الميةتل Al Sharpton, 2009: 18)لةدى الطللةة ) ذلةع مةن يةدين

ن
ية  عةىل ذلةع مةن وعمةل ف . وةرا

بجةةةة عةةةرر العصةةور المختلفةةةة، ألن فهةةةم ومدراك معةةة ن التعلةةةجم 
بةةول أن وكةةةون عةةةىل قةةةدر مةةةن السةة جعت  بتطةةةور مفهةةةوم الرا الرا

ي  ي يكةةة ةن إنةةتر ناةةةرل للمةةرير
ن
ب ةةةة المختلفةةةة، والتطةةور الةةعل مةةةر بةةم وسةةتعدان ف . بنةةتق  عةةةىل األسةةس التترةخجةةة للنا ةةةةت  الرا

ي منتقشةةة مفهةةوم التعلةةجم و 
ن
اإمةةة ف ي حينهةةت السةةتفتدة مةةن هةةع  النا ةةةت  المرا م ووظتئفةةم، حجةةث أهدافةةبحجةةث ومكةةن للمةةرير

ي  هدافوعمل التعلجم من خال هعا التعددوة لتحقيل األ
ن
ي تسا إليهت المؤسست  التعلجمجة ف

كة ال ا ن ةقهت لتنمجة  المشرا

 (.  Jackson, 2002: 19شخصجة المتعلم )

ة  ي السنوا  األخةر 
ن
ايجيجت ظهر  ف حديثةة حولةت العملجةة التعلجمجةة مةن المةتدة الدراسةجة والعتمةتد عةىل المعلةم إىل  اسةرا

ي يهدف إىل يحقيل 
ي هع  الحتلة مركزا للفعتلجت  المنامة ال ا

ن
العملجةة  أهدافعملجة يعلجمجة يعت ن بتلطتل ، العل وعد ف

ي )ملحم، 
ايجيجت (. من خال ال 425: 2006التعلجمجة ومنهت التعلجم العايا ي التعتمل  سرا

ن
ي ي لعهت المعلمون ف

الختصة ال ا

. فتل  ي التحصجل الدراسي
ن
ي محتولة لتكيجفهم وملحتقهم بزمائهم ف

ن
ايجيجةمع الطللة ف ي إوصتل  سرا

ن
ي وستخدمهت المعلم ف

ال ا

ن للطللةةةةة يعةةةة ي مسةةةةتعدة الطللةةةةة عةةةةىل ا  سةةةةت  المفةةةةتهجم وبنتئهةةةةت بط ةقةةةةة مفهةةةةوم معةةةةي 
ن
د مةةةةن العوامةةةةل الحتسةةةةمة والمهمةةةةة ف

ايجيجت سلجمة. إن الحةدوث عةن  هةت مقتبةل  اسةرا
 
ل نتو 
 
ي ي
ايجيجت التةدريس الحديثةة ل وعة ن يةدريس قدومةة أو يقلجدوةة أو   اسةرا

ايجيجت كاسةةةجكجة، عةةةىل اعتلةةةتر أن العدوةةةد مةةةن  ايجيجت  ي إل اقتلةةةتت أو يطةةة ةر ل  التةةةدريس الحديثةةةة مةةةت  اسةةةرا قتئمةةةة  سةةةرا

ايجيجت وسةةةتبقة، أن  ايجيجةيةةةدريس قدومةةةة أو يقلجدوةةةة لةةةاس معنةةةت   أنهةةةت  اسةةةرا لةةةم يعةةةد صةةةتلحة لاسةةةتعمتل، بةةةل مهمةةةت  اسةةةرا

ايجيجت اختلفةةت ال  ن العتلةةتر وأهمهةةةت سةةةرا راعتيهةةت وأخةةةعهت بعةةةي 
ي م 
كة ب نهةةةت، ينةةةلان التخطةةةجط  :وينوعةةت، يوجةةةد نقةةةتع مشةةرا

ن الطللةةةةال بةةةتلفروق الفردوةةةة، وفةةةتع بةةةت  المشةةةتركة أمةةةتم جميةةةع  وتشةةةيجعهم مةةةع الهتمةةةتم مح ةةةم للحصةةةة الدراسةةةجة ويحفةةةر 
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عةةد والتعلةةجم داخةةل  ن الةةتعلم عةةن ب  ت، لقةةد ألحةةل يغةةر  نةةرق الةةتعلم، والنتقةةتل المتكةةرر بةةي 
ً
الطللةةة. ف مةةت ذكةةر  اللتحثةةة سةةتبق

ر بتلعملجة ، الضن ة  الص ، واحتمتل فرض الحير الصحي ي هع  الفةرا
ن
صع  عىل بع  الطا  ف التعلجمجة للطللة. وهعا و 

ن الطةا  اخخة ةن مةن حجةث الدراسةة. يصةع   هةع   ة ب نهم وبي  ي الص ، وقد وك شفون وجود فيوة كبر 
ن
متتبعة التقدم ف

ي حةةتل عةةدم معتليتهةةت
ن
ا، و ي قتبلةةة لاتسةةتو مةةع مةةرور الوقةةت ف

ً
ي الصةة  ميةةدد

ن
لةةعلع، اليةةوم  .الفيةةوا  إم تنجةةة النخةةراع ف

ايجيجت يحةةول الهتمةةتم إىل مةةت ويةةرل داخةةل الصةة  مةةن عملجةةت  يعلةةم ويعلةةجم، إذ أنصةة  الهتمةةتم عةةىل ال  الدراسةةجة  سةةرا

ي تشةةةمل نرائةةةل التةةةدريس الفعتلةةةة وأسةةةتلج  التةةةدريس. ويتطلةةة  أسةةةتلج  التعلةةةجم الحديثةةةة أن يكةةةون العةةةتدا  
الحديثةةةة الةةة ا

ت رئاسًجت عىل جميع مست ةت 
ً
التعلجم. ألن العتدا  العقلجة  ي سلوكجت  قد وكون من الصع  أداؤهت يلقتئًجةت  العقلجة هدف

ن عليهةةت، ويتةةوافر الفةةرذ لسةةتخدامهت، اذ أنةةم ل فتئةةدة مةةن أن يةةتعلم الطتلةة  محتةةو  مةةت إذا لةةم  إذا لةةم يةةتم يةةدرة  المتعلمةةي 

أجةل اسةتخدام المعرفةة ويطبجقهةت، ولةاس  يتعلم الساي لتحقيل الدقة والور ي، ويين  الندفتو، والمثتبرة العهنجة؛ من

حفاهةةت واسةةتعكترهت. فتلعةةتدا  العقلجةةة ويةة  أن ومترسةةهت المةةتعلم مةةةراًرا ويكةةراًرا حةة ا يصةةبع جةةزًقا مةةن نبجعتةةم. كمةةت تشةةةر  

الدراسةت  إىل أن العةةتدا  العقلجةةة ال ةةعجفة يةةؤدل إىل رةةع  الةةتعلم، ومهمةةتل اسةةتخدام عةةتدا  العقةةل وسةةا  العدوةةد مةةن 

ةةن أهمجةةة أوجةةم الق ة ي نتةةتئج العملجةةة التعلجمجةةة، لةةعلع أ ةةد  العدوةةد مةةن الدراسةةت  منةةع بداوةةة القةةرن الحةةتدل والعلن
ن
صةةور ف

ن مةةن  ، والتفكةر  فيهةةت ويق ةمهةت، ويقةةدوم التعةةةز الةةامم للمتعلمةي  ن يعلةجم العةتدا  العقلجةةة ويق ةتهةت ومنتقشةةتهت مةع المتعلمةةي 

 (. 2020ن ذايهم وبنيتهم العقلجة )رمق، أجل تشيجعهم عىل التمسع بهت، ح ا يصبع جزقا م

ورة قصةةةةةوى لتفعجةةةةةل ال  بجةةةةةة والتعلةةةةةجم أن هنةةةةةتك رن ي ومارة الرا
ن
ايجيجت وقةةةةةد لحاةةةةةت اللتحثةةةةةة و ي يعمةةةةةل ف ةةةةةل  سةةةةةرا ل  مةةةةةن ق 

، والهةةةةدف مةةةةن ال  ن ايجيجت المعلمةةةةي  هةةةةو فةةةةتع الميةةةةتل أمةةةةتم الطللةةةةة للتفكةةةةر  بح ةةةةةة ومعطةةةةتئهم ممةةةةتم الملةةةةتدرة ليخةةةةتذ  سةةةةرا

ي نتيت من اممة كوفجد القرارا  الم
ايجيجت وسدهت مةن خةال  19تعلقة بحل المش لة وردم الفيوا  ال ا التةدريس  اسةرا

 الحديثة. 

 

ايجيجة  التدريس وطريقة التدريس وأسلوب التدريس اسرا

ي كةون 
ن
ايجيجةرلم كونهت مفةتهجم مريلطةة ومتداخلةة ومتقتربةة إل أنةم ومكةن يلخةجص الفةرق ب نهةت ف ن التةدريس أشةمل مة اسةرا

ايجيجةفعةةىل رةةوق  .الط ةقةةة، والط ةقةةة أوسةةع مةةن األسةةلو  ي بةةدورهت  الط ةقةةة التةةدريس وختةةتر المعلةةم اسةةرا
المنتسةةلة، والةة ا

حةةةدد
 
ايجيجةال  .أسةةةلو  التةةةدريس األمثةةةل الةةةعل ي لعةةةم المةةةتعلم ي إذا  ي خطةةةة عتمةةةة للتةةةدريس، ب نمةةةت ن ةقةةةة التةةةدريس  سةةةرا

معينةةةةة ومسةةةةطرة مسةةةةلقت )الخطةةةةوا  المتخةةةةعة نحةةةةو ينفجةةةةع  أهةةةةدافىل أقةةةر  إىل كونهةةةةت وسةةةةجلة ايصةةةةتل مةةةةن أجةةةةل الوصةةةةول إ

ايجيجت  ي ي نتول بهت المعلم ن ةقة التدريس اسرا
(، ب نمت األسلو  هو اليجفجة ال ا ي

ي الهدف النهتي 
ن
ومكن أن يقوم  .تشترك ف

ايجيجة تخةةعة نحةةو المسةةطرة )الخطةةوا  الم هةةدافالتةةدريس عةةىل ن ةقةةة واحةةدة أو عةةىل عةةدة نةةرق، وذلةةع حسةة  األ اسةةرا

ايجيجت ينفجةةع  ن أننةةت نختةةتر الط ةقةةةة لتحقيةةل هةةدف مت تمةةةل واحةةد خةةال موقةةة   اسةةرا ي حةةةي 
ن
(، ف ي

ي الهةةدف النهةةتي 
ن
تشةةةترك ف

 ، ن ن )شتهي   .(2010يعلجمي معي 

 
ايجيجةوبتلتةةةةةةةةتىلي فةةةةةةةةنن   ن همةةةةةةةةت الط ةقةةةةةةةةةة  اسةةةةةةةةرا ن أستسةةةةةةةةيي  واإلجةةةةةةةةةراق  (Methodology)التةةةةةةةةدريس يحتةةةةةةةةول عةةةةةةةةىل مكةةةةةةةةوني 

(Procedure)  أو وحةةةدة دراسةةةجة أو مقةةرر دراسي )مةتةةون، اللةةعين وشةة 
ن ةةةت خطةةة كلجةةة لتةةدريس درت معةةي  (. 2003ان مع 

ايجيجة(، أن 1988قد ذكر سلجمتن ) ي يحةدإ كشة ل  اسرا
التدريس علترة عن ميموعة يحركت  المعلم داخل الفصل وال ا

ت، ويت ةةمن أو ةةت أبعةة هةةدافمنةةتام ومسلسةةل ويهةةدف لتحقيةةل األ
ً
تد مختلفةةة مثةةل ن ةقةةة يقةةدوم التدريسةةجة المعةةدة مسةةلق

 المعلومت  للتامجع ون ةقة التق ةم، ون و األسنلة المستخدمة وهكعا، فطي الخطة العتمة للتدريس. 

 أسلوب التدريس

 طريقة التدريس

إستراتيجية 
 التدريس
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ي التخطةجط والتنفجةةع والتقة ةم
ن
لةةعا  .إذا، فعملجةة يةةدريس مةنهج مةةت يعتمةد عةةىل مراحةل  ةةاإ رئاسةة، ويتمثةةل هةع  المراحةةل ف

ايجيجةفنن اختجتر   من الركةتئز الرئاسةة لتحقيةل التدريس ال اسرا
 
الةتعلم، ول ةمتن ذلةع ل بةد أن يتصة   أهةدافمنتسلة وعد

 : يجةبتلمكونت  اخ 

 التدريسجة.  هدافاأل 

 ي يدريسم
ن
ي وقوم بهت المعلم وةنامهت لاسر  وفقهت ف

 .التحركت  ال ا

  هدافاألمثلة والتدرةلت  والمستئل والوستئل المستخدمة للوصول إىل األ. 

  ي للحصةاليو التعلج
 .مي والتناجم الصفن

  ي ينامهت المعلم وةخطط لهت
ا  ال ا  .استيتبت  الطا  بمختل  مست ةتيهم والنتيية عن المثر 

ي نيةتي أل 
ن
ايجيجةفان يحركت  المعلم  ي العنض المهةم والةرئاس ف ايجيجةللتةدريس، لدرجةة أن بع ةهم عةرف ال  اسةرا  سةرا

 (.266، ذ. 2003يحركت  المعلم )مةتون،  التدريسجة عىل أنهت يتتبع منتام وم سلسل من

 

ايجيجت من أهم   التدريس الحديثة:  اسرا

ايجيجةبانهت: Marco) , 2010(: وعرفهت متركو )Flipped Classroomالص  الدراسي المقلو  ) يدريس ييعل  اسرا

رسي بعد المدرسة، الطتل  وقوم بنمط التدريس التقلجدل بنفسم، حجث وطل  منم أول قراقة جزق من اليتت  المد

ي الحصة الدراسجة 
ن
ت من المعلم،  م ينتقش فجم ف

ً
ودراستم من خال مصتدر التعلم المتتحة مثل دروت فجديو معدة مسلق

ا من األًشطة مع ممائم، وةقجم إيقتنم للمور و. 
ً
، وةمترت عدد ي اليوم التتىلي

ن
 ف

ن 2001عرفهت )أبو جالة وعلجمت ،  (Concept Maps):خرائط المفتهجم  ( بانهت: رسوم يخطجطجة تشر  إىل العاقة بي 

 شمولجة إىل المفتهجم األقل شمولجة، ويحتول أن يعكس التناجم المفتهجمي 
المفتهجم بحجث يتدرج من المفتهجم األ رر

، وةتم التعبر  عنهت كمنامت  هرمجة عل
عد واحد أو أ رر ترة بتلنسلة لف و المعرفة، ومكن أن يكون هع  الرسومت  ذا  ب 

ي ي بط أهمجة استخدام الخرائط المفتهجمجة ك
ايجيجةعن سلسلة من األسمتق والمفتهجم وال لمت  ال ا يعلجمجة  تسرا

ن  ن بي  ن ومستعديهم عىل فهم البنجة الهج لجة للمعرفة وعاقتيهت، وكعلع مستعديهم عىل التمير  ل سهجل التعلم للمتعلمي 

ي يتكون منهت البنتق ا
ي مةتدة الن لت  إىل المهمة المعنجة المفتهجم األستسجة ال ا

ن
ن مفتهجمهت. وتستهم ف ، والعاقت  بي  ي

ن
لمعرف

، حجث يورع األف تر  ي ألنهت يعمل عىل يناجم المفتهجم كش ل هرمي م سلسل، ممت يؤدل إىل يغير  دور المتعلم السل ر

ي يمثل هدف الدرت )
 (. ,Martin 1991الرئاسجة ال ا

نار إىل العكتق عىل أنم قدرة فردوة ومتليهت الفرد، لين نا ةة Multi-Intelligence)العكةتقا  المتعددة ) : كتن ي 

ايجيجت العكتقا  المتعددة لهت ميتل واسع وقدرا  يعزم دور  التدريس داخل المؤسسة التعلجمجة لتط ةر ميتل  اسرا

بتلعملجت  العقلجة المتعلقة بتلمعرفة، التفكر  لدى الطا  واألفراد، كنا ةة للعكتق المتعدد. يم ربط العكتقا  المتعددة 

والعا رة، والطاقة، واإلدراك، والستدلل، والن لت ، والفهم، والقدرة العددوة. ومع ذلع، وعد العكتق والتفكر  المتعدد 

ي العملجة التعلجمجة للوصول إىل 
ن
ي ينتولت يوريع وياساس مور و العكتق ف

محددة رسمتهت  أهدافمن النا ةت  ال ا

، وخط ي
كتيا ي أل دولة )الرر

ن
بجة والتعلجم ف  (. 2008طتهت ومارة الرا

ايجيجة ايجيجة(: يعرف Probe Thinking Strategyالتفكر  الستبر) اسرا التفكر  الستبر عىل أنهت ن و من أنواو  اسرا

ايجيجت ال  ي ن ي األسنلة أو استخدام العلترا  لحث المتعلم عىل سرا
ن
افجة المعلم ف ي تشر  إىل احرا

 التعرف عىل ال ا

ي وفتقر إليهت، أو يصحيع إجتبتم األولجة الختننة أو النتقصة أو الغتم ة أو السطحجة أو الختلجة من إعطتق 
اإلجتبة ال ا

ن المعلم والمتعلم صتح  اإلجتبة األولجة أو األصلجة ح ا وعرف اإلجتبة أو  دلئل يثلت بهت صحة إجتبتم، وةال الحوار بي 

 (. Specht, 2015هت أو يورحهت أو وعمقهت أو يثلت صحتهت )وصحع استيتبتم أو و لم

ا  الطتل ، وفهمم ويفكر  ، ويستعد عىل  والسؤال الستبر: هو السؤال المتعمل، العل وسرر )وك ش ( أعمتق خرر

ا  ومواد ح ا  ، بهدف يحدود متطللت  الطللة، ويزوةدهم بمت ولزم من خرر ي مستوى التفكر 
ن
تشخجص الفيوا  ف

نموهم، ويطورهم، والسؤال الستبر هو العل وىلي إجتبة الطتل  األولجة وةتم يقدومم إىل الطتل  بصجتلة جدودة وستقجم 

ن مستوى إجتبتم.   أو إشترا  جدودة، بقصد يوجيهم إىل اإلجتبة الصحجحة أو يحسي 
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يتم مهمة أو إدراك (: تستعد المعلم الطتل  عىل إنScaffolding Instructionsالدعتئم "السقتل " التعلجمجة )

مفهوم ل وستطيع الطتل  إدرا م كش ل مستقل. وقدم المعلم مستعديم للطتل  ح ا يتمكن الطتل  من إنيتم أ رر قدر 

ي حل المش لة كش ل مستقل، فننم 
ن
من المهمة بمفرد  دون مستعدة اخخ ةن. عندمت وشعر المعلم أن المتعلم يلدأ ف

ام الطا  بتلمهمة الموكلة إليهم، من خال  وعمل عىل إمالة الدعتئم التعلجمجة ن يدرةيًجت. يعمل الدعتئم التعلجمجة عىل الرا

ايجيجت عدد من األستلج  وال  والوستئل التعلجمجة، حجث ومكن للطتل  ايختذ قرارا  كشان المقرر العل وختتر ،  سرا

ي سجك شفهت من خال هعا المسلع، لينم ل وحجد عن المهم
ة المحددة الموكلة إلجم، فتلدعتئم وحول األشجتق ال ا

ي 
ت عىل فهم سا  قجتمهم بهعا العمل. لمتذا هعا العمل مهم؟ ومن خال عملجت  الدعم ال ا

ً
التعلجمجة تستعد الطا  أو 

ي التعلم والستكشتف، ممت يؤدل بهم إىل التعلم 
ن
ي اللحث، والمةةد من الوقت ف

ن
ت أقل ف

ً
ي الطا  وقت

وقدمهت المعلم، وقضن

ع من خال يوججم الطا  إىل مصتدر المعرفة ومصتدر التعلم اليجدة لتقلجل الريلتك واإلحلتع. تسر  الدعتئم اللةةةةة

ي التفسر  العلمي ألنهت يةةد من قدرايهم عىل تشخجص مواق  التعلم كش ل 
ن
التعلجمجة جنًلت إىل جن  مع يفكر  الطا  ف

ايجيجةصحيع ودقيل، واختجتر  لة التعلم المقدمة، ممت يةةد من قدرة الطتل  عىل إنهتق مت ومكنم يعلم لمعتلية مش  اسرا

، وأن يراق  ال  ايجيجةمن بنتق يتبعت  من التفسر  العلمي ، ونيم،  سرا ي
ا
المستخدمة ممت ومكنم من يق ةم أدائم )رموف

 (. 2016وأحمد، 

 

ايجيجة ة وقتبلة للتعدول بحجث يكون مرنة،  ي علترة عن إجراقا  ومواق  مؤقتالدعتئم "السقتل " التعلجمجة:  اسرا

ي يزاود مستمر، وةمكن التخىلي يدرةيًجت عن 
ن
ي مهترة أو عملجة عقلجة تسر  ف

ن
ي المشتركة ف

ن
ن ف تستخدم لمستعدة المتعلمي 

ي ينتول مست ةت  التفكر  العلجت 
ن
ا ف
ً
، و ي مفجدة جد

 
استخدام السقتل  كلمت أصبع المتعلم أ رر قدرة واستقاق

 (.188: 2014)الصعجدل، 

 

 الدراست  الستبقة: 

ايجيجة( إىل التعرف عىل استخدام معلمي لرف المصتدر ل 2021هدفت دراسة دنبغ ) ي  سرا
ن
الخرائط المفتهجمجة ف

يدريس الطللة ذول صع بت  التعلم، ومحتولة معرفة أبرم استخدامتيهم لهت، إرتفة إىل التحقل من أ رهت عىل 

ي عند الطللة ذو 
ي المرحلة البتدائجة بمحتفاة جدة، وايلعت الس جعت  القراي 

ن
ل صع بت  التعلم من وجهة نارهم ف

، حجث يكونت عينة الدراسة من ) ي
ن ان )96الدراسة المنهج الوصفن مة، ويبي 

ه
ًمت ومعل

ه
%( من إجمتىلي أفراد 68.8( معل

ايجيجةالعينة سبل لهم استخدام  ن أن أ رر استخدامتيه اسرا ي ربط المعترف الخرائط المفتهجمجة كمت يبي 
ن
م يمثلت ف

ي عند استخدام الخرائط 
ن عىل وجود أ ر عىل الس جعت  القراي  الستبقة بتلمعترف اليدودة، إرتفة إىل موافقة المعلمي 

ي استيتبت  معلمي لرف المصتدر 
ن
ي التدريس، كمت أشتر  النتتئج اىل عدم وجود فروق ذا  دللة إحصتئجة ف

ن
المفتهجمجة ف

ي يلًعت لمتغر  الص   ايجيجةاسرا نحو أ ر استخدام 
ي يدريس النصوذ القرائجة عىل الس جعت  القراي 

ن
الخرائط المفتهجمجة ف

ة. كمت هدفت دراسة خلجل ) ، وسنوا  الخرر ، والينس، والمؤهل العلمي ( إىل التعرف عىل النع تست  2021الدراسي

ايجيجةالنتيية من يوظج   ي صفوف ال ةترجت  بتلم اسرا
ن
رحلة البتدائجة عىل الممترست  التدريسجة الص  المقلو  ف

( من 2لمعلميهت وأداق نابهم، حجث استخدمت الدراسة المنهج النودي )دراسة حتل  متعددة(، وشملت العينة )

ي المرحلة البتدائجة و)
ن
، من خال األدوا  اخ 42معلمي ال ةترجت  ف ي

: يجة( نتللت من نا  الص  الستدت البتداي 

(؛ لتحلجل مفكرة معلم،  ي
، الستقراي  وماحاة مشترك، والمقتبلة، واستخدمت الدراسة التحلجل المورودي )الس نلتطي

ايجيجةالبجتنت ، ويوصلت الدراسة إىل ميموعة من النتتئج منهت: أسهمت  ي ينمجة التحصجل  اسرا
ن
الص  المقلو  ف

، والييت  نحو يعلجم ال ةترجت  ويعلمهت،  ي
، والتفتعل الصفن ي

ن ب نتول ال ةتضن ي إيتحة الفرصة للمعلمي 
ن
إرتفة إىل إسهتمهت ف

ايجيجت ميموعة من أف تر الدرت، واستخدام العدود من ال  أ نتق الحصة الدراسجة، والتخطجط واإلعداد المنتس   سرا

جرل2020للدرت. وقد أجرل أبو مغىلي )
م
ة. وقد أ ي أجرا  مركز الدراست  اللبنتنج 

وين المسع  ( دراسة يعتمد عىل مسع إليرا

 جمعهت من إجمتىلي 
ن من  678بتلعتمتد عىل معلومت  يم  ة المييبي  . وتش لت لتلبج  ي

وين شخًصت أجت  عىل المسع اإلليرا

-(. وةرسم التق ةر الييتهت  الرئاسة لتا ر  كوفجد105(، ومن  م  التامجع )274(، وليهم األستيعة )299أولجتق األمور )

ة الوصول وجودة الت 19 ي إم تنج 
ن
ا ف

ً
ر التق ةر، اس نتد

 
علجم، بتإلرتفة إىل يا ر   عىل األستيعة والتامجع وأولجتق األمور. وةوف
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ي ظروف حتل  
ن
عد ف ت  الرئاسة عند القجتم بتلتخطجط للتعلجم عن ب   لمواقع الفيوا  والتحدو 

 
إىل البجتنت ، فهًمت شتمًل

م التق ة
 
ا، وقد ً . وأخر  ن ي لبنتن واألردن وفلسطي 

ن
ي وي  أن ينار فيهت صتنعو السجتست  الطوارئ ف

ا من التوصجت  ال ا
ً
ر عدد

مت ل متن النفتذ إىل يعلجم  ي المستقلل، ول سج 
ن
ي سبجل الستيتبة األف ل إىل حتل  الطوارئ ف

ن
واألستيعة وأولجتق األمور ف

شة عىل نحو ختذ. وهدفت دراسة الخماسي )
ن عىل الفنت  المهم  كر 

حلجل الاروف ( اىل ي2020ذل جودة، مع الرا

ي العتلم بعد ظهور جتئحة كورونت، ومت أد  إلجم من ملزلة النام الميتمعجة المستقرة، وعىل رأسهت 
ن
والوقتئع المستيدة ف

ا بمت ارطر  إلجم النام 
ً
ي هع  الورقة يحدود

ي ش ا أرجتق المعمورة. ويع ن
ن
ي مختل  دول العتلم ف

ن
نام التعلجم الرسمجة ف

ي ممن اليتئحة. هع  ال التعلجمجة المعترة من الل
ن
عد ف ي عن ب 

وين ايجيجةيوق إىل التعلجم اإلليرا التعلجمجة المنتهية   سرا

ت يعلجمًجت يعلمًجت مرشًحت كلدول لحيرا  
ً
كلدول ممكن بعد يعليل الدراسة وملاق المدارت جعلت "البجت" وسجط

ي إنتر صجغة 
ن
بول والتعلجمي المرشع ف

عد يواجم بع  التحدوت ، الدراسة والمدارت. وهعا الوسجط الرا التعلجم عن ب 

ا، وختصة 
ً
ي ييعل الرهتن علجم وارد

ولينم كخجتر يعلجمي ممكن، ومتلع بع  الفرذ، وةتص  بلع  الخصتئص ال ا

ن األصجل )المدرسة(  ن الطرفي  ن بتيسر  الفيوة بي  ن ولر  الرسميي  هم من الرسميي  ن وع ن المسنولون عن التعلجم ولر  حي 

ا ة لتع ة  التامجع عن حرمتنهم من مدارسهم، فنن لعلع متطللت  لبد من واللدول )البجت(.  ولني يتحقل هع  اللن

ي بم هع  الورقة عرر محتورهت األربعة. وهدفت دراسة المنصور )
هت والوفتق بهت، وهو مت يع ن ( إىل معرفة 2019يوفر 

ي 
ن
ي الصفوف األولجة ف

ن
ن ف ي وستخدمهت المعلمي 

 مدارت المرحلة البتدائجة الحكومجة بمدينة األستلج  ونرق التدريس ال ا

ي مدارت المرحلة البتدائجة الحكومجة 
ن
ي الصفوف األولجة ف

ن
ي ومكن أن تستخدم ف

ال ةتض. ومعرفة األلعت  التعلجمجة ال ا

ي مدارت المرحلة البتدائجة الحكومج
ن
ي الصفوف األولجة ف

ن
ب ةة ف ة بمدينة ال ةتض. ومعرفة واقع استخدام األلعت  الرا

ي الصفوف 
ن
ي رةتض األنفتل ف

ن
بمدينة ال ةتض. وأو ت يهدف اللحث إىل معرفة أهمجة استمرارةة منتهج التدريس المتلعة ف

ي فهم نبجعة المتعلم 
ن
ي أسهمت ف

األولجة من المرحلة البتدائجة الحكومجة. ومن أبرم نتتئج اللحث إن أبرم النا ةت  ال ا

ي تشكجل منتهج المرحلة 
ن
البتدائجة، ومنهت نا ةة بجتججم، ونا ةة التعلم القتئم عىل وظتئ  المخ. وأسهمت نتتئيهت ف

ي مدارت المرحلة البتدائجة الحكومجة 
ن
ي الصفوف األولجة ف

ن
ن ف ي وستخدمهت المعلمي 

ومن األستلج  ونرق التدريس ال ا

ي ومكن أن بمدينة ال ةتض، ومنهت الط ةقة اإللقتئجة، ون ةقة المنتقشة، والط ةقة البنتئجة. ومن األ
لعت  التعلجمجة ال ا

ي واللع  التمثجىلي واللع  
ي مدينة ال ةتض اللع  اللدين

ن
ي مدارت المرحلة البتدائجة ف

ن
ي الصفوف األولجة ف

ن
تستخدم ف

ي واأللعت  الفنجة واأللعت  الثقتفجة. 
ي البنتي  كي ر

 الرا

ي يعلجم ( دراسة هدفت إىل التعرف عىل درجة استخدام المعلNair, 2012كمت أجرى نتئر )
ن
ن للتكنولوججت الحديثة ف مي 

ةة، واستخدم اللتحث اس لتنة كاداة ليمع البجتنت  ويكونت عينة الدراسة من ) ن ( معلًمت ودرسون اللغة 60اللغة اإلنيلر 

ةت، ويم اختجترهم بط ةقة عشوائجة، وأظهر  نتتئج الدراسة ان  ن ي متلر 
ن
ي منطقة ستواك ف

ن
ي المدارت األستسجة ف

ن
ةة ف ن اإلنيلر 

ن درج ةة للتكنولوججت الحديثة كتن بدرجة مررجة. كمت اشتر  النتتئج إىل ان المعلمي  ن ة استخدام معلمي اللغة اإلنيلر 

ن األ رر عمرا )30_20األصغر )  استخدام للتكنولوججت الحديثة مقترنة مع المعلمي 
( سنة، كمت ان 50_41( سنة، أ رر

وا دورا  يدرةلة كتنوا أ رر است ن العين حضن وا المعلمي  ن العين لم وحضن خدام للتكنولوججت الحديثة مقترنة مع المعلمي 

 الدورا  التدرةلة. 

 

 مشكلة الدراسة: 

ن ل  ي الساي للتعرف عىل مدى استخدام المعلمي 
ن
ايجيجت يتحدد مش لة الدراسة ف التدريس الحديثة لسد ويقلجص  سرا

ي منطقة الشمتل داخل الخط
ن
، فقد  الفيوا  التعلجمجة والفتقد التعلجمي ف ن . وناًرا ألهمجة وجهة نار المعلمي  األخضن

ايجيجت جتق استخدام ال  ي يي ةد المخرجت   سرا
ن
ا ف
ً
مبنًجت عىل وجهة النار يلع، ألن التعرف عىل ،رائهم مهم جد

ا سعت الدراسة لإلجتبة عن األ 
ً
ب ةة والتعلجمجة. ويحدود  أنهم وش لون المحور الرئاس للعملجة الرا

 
سنلة التعلجمجة، وختصة

 :يجةاخ 

ن ل  .1 ايجيجت مت مدى استخدام المعلمي  ي  سرا
ن
التدريس الحديثة لسد ويقلجص الفيوا  التعلجمجة والفتقد التعلجمي ف

؟  منطقة الشمتل داخل الخط األخضن
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ن لمدى استخدام =0.05هل هنتلع فروق ذا  دللة إحصتئجة عند مستوى الدللة ) .2 ي يقديرا  المعلمي 
ن
( ف

ن ل  ايجيالمعلمي  ي منطقة الشمتل  جت سرا
ن
التدريس الحديثة لسد ويقلجص الفيوا  التعلجمجة والفتقد التعلجمي ف

، التخصص: "علوم، ي بجة ختصة،  ة، المؤهل التعلجمي ا  )الينس، سنوا  الخرر ، يعزى لمتغر 
داخل الخط األخضن

ةة"(؟ ن  رةترجت ، لغة ع بجة، لغة انيلر 

 

 الدراسة:  أهداف

: هدفت الدراسة إىل يحقيل  ي
 مت وايا

ن ل  .1 ايجيجت معرفة مدى استخدام المعلمي  التدريس الحديثة لسد ويقلجص الفيوا  التعلجمجة والفتقد التعلجمي  سرا

 . ي منطقة الشمتل داخل الخط األخضن
ن
 ف

ي درجة يقديرهم  .2
ن
، التخصص( ف ة، المؤهل التعلجمي اليش  عن مدى وجود فروق يعزى )الينس، سنوا  الخرر

ن  ايجيجت  ل لمدى استخدام المعلمي  ي  سرا
ن
التدريس الحديثة لسد ويقلجص الفيوا  التعلجمجة والفتقد التعلجمي ف

، وذلع للوصول إىل فهم أف ل وأعمل لواقع هعا الستخدام والستفتدة من  منطقة الشمتل داخل الخط األخضن

ن ويط ةر هعا الواقع.   النتتئج للتوصجة بتحسي 

 

 أهمجة الدراسة: 

ايجيجت ن أهمجة موروعهت وهو ينبثل أهمجة الدراسة م ي سد ويقلجص  اسرا
ن
ي لهت الدور اليبر  ف

التدريس الحديثة ال ا

ي عملجة 
ن
ي التقدم العلمي والتطورا  الحديثة، حجث ينقل النشتع ف

ن
الفيوا  والفتقد التعلجمي للطللة ح ا ي س ن لهم ف

ا وموجًهت وع
ً
مل مع نابم، حجث أن متدة التعلجم  ي وسجلة التعلجم من المعلم إىل المتعلم مع بقتق دور المعلم مرشد

راد أن يت تمل شخص تم مع جميع اليوان ، وأن  ت، ب نمت وصبع الهدف من عملجة التعلجم الطتل  العل ي 
ً
ولاس هدف

اإمة ن جية لدراسة  الثمتر الحقجقجة للتعلم  ي العملجة الفك ةة النتيية عن دراسة أل مور و ولاست المعلومت  المرا

، ذلع ا ي
ن
ن داخل 2001لمور و )الصوف ي أنهت ومكن أن تستعد نتتئج هع  الدراسة المعلمي 

ن
(. وي من أهمجة الدراسة ف

ن ل  ف عىل مدى استخدام المعلمي  ي التعر 
ن
ايجيجت الخط األخضن ف التدريس الحديثة لسد ويقلجص الفيوا   سرا

، مم ي منطقة الشمتل داخل الخط األخضن
ن
ن استخدام التعلجمجة والفتقد التعلجمي ف ي اللحث عن سلل لتحسي 

ن
ت وسهم ف

ايجيجت ال  ي معرفة مدى  سرا
ن
بجة والتعلجم ف ي ومارة الرا

ن
لسد ويقلجص الفيوا . كمت ومكن أن تستعد أصحت  القرار ف

ن ل  ايجيجت استخدام المعلمي  التدريس الحديثة لسد ويقلجص الفيوا  التعلجمجة والفتقد التعلجمي داخل الخط  سرا

، وبتل ي استخدام ال األخضن
ن
ايجيجت تتىلي ايختذ القرارا  المتعلقة ف ي سد الفيوا ، للعمل عىل يحس نهت  سرا

ن
الحديثة ف

ن ل  ي إ راق األد  النارل الختذ بمور و استخدام المعلمي 
ن
ايجيجت ويط ةرهت. والمستهمة ف التدريس الحديثة لسد  سرا

. ويقلجص الفيوا  التعلجمجة والفتقد التعلجمي داخل الخط األخ  ضن

 

 مصطلحت  الدراسة: 

 الواقع الفعىلي 
ن ن والهوة، وجمعهت فيوا ، وةقصد بهت التستو بي  ن الش ني  ي كلمة فيوة لغ ةة الم سع بي 

الفيوة: يع ن

 ، ن ي )ميمع اللغة الع بجة الوجر 
ي السن
ن
(. 215، ذ. 2001والواقع المرلو  فجم، وعرفت أو ت بانهت حدوإ يغير  ف

ي األداق عىل كتفة المست ةت . من هعا وةقصد بهعا التغير  أن وكون س
ن
ي الواقع الفعىلي وانخفتض ف

ن
لبجت وةنتج عنم قصور ف

ي ق جة أو ظتهرة معينة، ويسهل عاج هعا النقص باداة علمجة، 
ن
المنطلل، يم يع ة  الفيوة عىل أنهت ن و من القصور ف

ن مت هو كتئن ومتذا وي  أ ن وكون علجم الورع، وةحتتج إىل منهج وبنفس المع ن يتم يع ةفم عىل أنم نقص وقصور بي 

ي المع ن الستبل أن الثغرة (Al Sharpton, 2009: 13)علمي دقيل لمعتليتم ووقت وممن وي لفة 
ن
. وةاحظ ف

ي 
المقصود بهت القصور ونقتع ال ع  يتم دراستهت من خال األدوا  العلمجة. يتم من خالهت دراسة الواقع المجداين

ي ميتل التعلجم وةتم يحلجل الواقع واليوان  المختلفة المتعلقة  الفعىلي ورصد نقتع ال ع 
ن
ن أو ف ي ميتل معي 

ن
سواق ف

ي روق مت سبل، 
ن
بم ومويتد الحلول المنتسلة لتيتوم السلبجت  ويح ةلهت إىل اإلويتبجت  للوصول إىل الواقع المنشود. ف
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ي يعرر عن وجود قصور ونوا
ت للفيوة ال ا

ً
ن مت هو موجود ومت وي  أن تستخلص الدراسة الحتلجة يع ةف ي التعلجم بي 

ن
قص ف

، والدراسة الحتلجة اهتمت بتلفيوة التعلجمجة، وقلل التطرق إىل يع ةفهت  وكون، سواق عىل المستوى المحىلي أو الدوىلي

: 2010وجد لهت بع  المرادفت  كمت عرفتهت )علد القتدر،   ( منهت القصور التعلجمي ومكن يفسر   بمت وىلي

 

: القصور التعل  جمي

ن من بع  الصع بت  التعلجمجة والمعوقت  التعلجمجة بنس  ودرجت  وأش تل  ي القصور التعلجمي معتنتة المتعلمي 
وع ن

ي المؤسست  التعلجمجة، وهعا التع ة  وشر  إىل  هدافمختلفة يؤدل إىل عدم يحقيل األ
ن
التعلجمجة المتوقع يحقجقهت ف

طور المستمر لتحقيل الحد األدين من مست ةت  نموحتيم المؤسسجة عدم قدرة الناتم التعلجمي عىل الريقتق والت

ي 
ن
م المعلنة ن جية رع  أداق مناومة المؤسست  التعلجمجة وعدم اريلتنهت ببيئتهت والمستفجدين منهت، أهدافوالمتمثلة ف

ي المؤسست  التعلجمجة. 
ن
 ممت ويعل من الصع  التغل  عىل أوجم القصور والخلل ف

 

 : الفيوة التعلجمجة

ي الوصول إىل الفرذ 
ن
أنهت ق جة ي ب ةة يصا  العدود من الميتمعت ، وقد يكون ماهًرا من ماتهر عدم المستواة ف

ن القدرة عىل التعلم ذايجت مدى  ي مدى الحجتة، وعدم إ ست  المتعلمي 
ن عىل التعلم العايا التعلجمجة، وقلة قدرة المتعلمي 

ن مقترنة الحجتة، إىل جتن  أن يعلجم األفراد ل يتم ك ش ل م ستو فقد يزداد معرفة بع  اليمتعت  بمور و معي 

ي Walker, 2003بيمتعت  أخرى ل يتتي لهت هعا الحل )
ن
(، وشر  هعا التع ة  إىل ق جة ي تفؤ الفرذ والمستواة ف

ن عىل مواصلة التعلجم كش ل مستمر.  جمجة مع ن بتإلرتفة إىل ذلع، ينتولت الفيوة التعل التعلجم، ورع  قدرة المتعلمي 

ن التخصصت  والدورا   ، وقلة التدرة  والتاهجل، والفيوة بي  ن ي التع ة  التتىلي وهو رع  مهترا  المتعلمي 
ن
،خر جتق ف

ي 2010الدراسجة، واحتجتجت  الطا  )علد القتدر، 
ن
(. وهعا التع ة  وشر  إىل مور و التعلجم ومت ينتج عنم من نقص ف

، ويلبجة الحتجتجت  ن  . مهترا  المتعلمي 

 

ايجيجةال   : سرا

ايجيجةعرفت ال  ايجييوت، ومعنتهت فن القجتدة واختجتر األ سرا . يم استعمتل هدافأصلهت اللغول هو ال لمة اليونتنجة اسرا

ي استخدام اإلم تنجت  والمواد والوستئل المتوفرة عىل أيم وجم 
ي المجدان العسكرل، ويع ن

ن
هعا المصطلع ألول مرة ف

م ألستلج  العمل(.  م انتقل استخدام هعا المصطلع لاشمل ميتل  عدة منهت المنشود هدافلتحقيل األ وجِّ ة، )إنتٌر م 

 ، ن ( بتنهت: "ميموعم من األف تر والملتدئ 2009وعرفهت )حمدان،  .(22، ذ. 2010ميتل التدريس والتعلجم )شتهي 

ي ي نتول ميتل من الميتل  المعرفة اإلًستنجة بصور  شتملم ومت تملة ين
،  م ن ع هدافطلل نحو يحقيل األال ا

 (. 31: 2009أستلج  التق ةم المنتسلة لنعرف مدى نيتحهت" )حمدان، 

 ، ( بانهت: "أداق المدرت أ نتق التدريس، مثل يحدود المتدة والزمن الامم لعررهت وأسلو  عررهت 2015وعرفهت )قطتمي

 ،  (.  254: 2015ويقدومهت" )قطتمي

ايجيجت يع ة   ة حس  التدريس اسرا :  ي سجتق من أستلج  ونرق التدريس ويقنجت  ينشجط الفصل الدراسي المتغر 

ايجيجت ب لمت  أخرى،  ي ال  .معتير  عدة، لعل أهمهت هو الموق  التدريسي  المستخدمة من قلل ع و هينة  سرا

ي يهتم بوستئل وةمكن يع ةفهت بانهت ميموعة القواعد العتمة والخطوع الع ة  التدريس لتط ةر يعلجم الطا 
ة ال ا

ي ي لعهت ع و هينة التدريس للوصول إىل  هدافيحقيل األ
 أهدافالمنشودة للتدريس. وتشر  إىل األستلج  والخطط ال ا

 أهدافالنقتش( بهدف يحقيل  –التدرة   – التنسيل –التعلم. و ي ميموعة األًشطة أو اخلجت  المستخدمة )العرض 

 ، ن  .(2010يدريسجة محددة )شتهي 
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 الطريقة واإلجراءا 

 :منهج الدراسة

.  أهدافلتحقيل  ي المسحي
 الدراسة ولإلجتبة عن أسنلتهت يم استخدام المنهج الوصفن

 

  :ميتمع الدراسة

ي لواق الشمتل وعددهم يق ةًلت )
ن
( معلًمت ومعلمة، 4567يتكون ميتمع الدراسة من جميع معلمي المرحلة البتدائجة ف

 .2020/2021للسنة الدراسجة خال الفصل الدراسي الثتلث 

 

 :عينة الدراسة 

 خال العتم الدراسي ) يم اختجتر عينة
ن ( بمت ًسبتم 2021-2020الدراسة بتلط ةقة العشوائجة الاسجطة من المعلمي 

ونجة، وقد اشتملت العينة عىل )10) ن 460%( من ميتمع الدراسة، حجث يم يومةةةةةع الس لتنة الليرا ( مستييًلت. وةبي 

ا  المستقلة. 1)اليدول   ( يومةةةةةع عينة الدراسة حس  المتغر 

ايهت (1)اليدول   يومةةةةةع أفراد عينة الدراسة حس  مست ةت  متغر 

 %النسلة المن ةة العدد الفنة/المستوى المتغر  

 الينس
 %22.8 105 ذكر

 %77.2 355 ان ر 

 المؤهل العلمي 
 %17.4 80 ب تلورةوت

 %82.6 380 دراست  علجت

 ةسنوا  الخرر 
 %17.4 80 سنوا  10اقل من 

 %82.6 380 سنوا  10أ رر من 

 التخصص

 %26.5 122 لغة ع بجة

ةة ن  %17.8 82 لغة انيلر 

 %20.7 95 ي بجة ختصة

 %12.4 57 علوم

 %18.0 83 رةترجت 

 %4.6 21 أخرى

 %100 460 الميم و

 

 أداة الدراسة: 

ن ل  لغتوت  يطبيل أداة الدراسة يم الرج و إىل بول والدراست  الستبقة المتعلقة بتستخدام المعلمي 
ايجيجت األد  الرا  سرا

. يم يطبيل الس لتنة عىل عينة استطاعجة قوامهت  التدريس الحديثة لسد ويقلجص الفيوا  التعلجمجة والفتقد التعلجمي

ن درجة كل فقرة مع ( معلًمت من ميتمع الدراسة، ويم اس لعتدهم من عينة الدراسة. ويم حست  معتما 30)   اريلتع بي 

ن درجة كل ميتل من ميتل   الدرجة ال لجة للميتل العل ينتمي إلجم الفقرة. كمت يم حست  معتما  الريلتع بي 

ن أن قجم معتما  اريلتع ميتل  أداة الدراسة مع األداة ك ل، كتنت أ رر  الس لتنة مع الدرجة ال لجة لاس لتنة. حجث يبي 

(، و ي مائمة لتحقيل 0.20مت أن قجم معتما  الريلتع الب نجة لميتل  أداة الدراسة كتنت أ رر من )( ك0.20من )

ا  صدق البنتق، من خال يطبيل أداة الدراسة عىل عينة استطاعجة مكونة  ألراض الدراسة. كعلع يم التحقل من مؤ ن

ن من خترج عينة الدراسة المستهدفة، وذل30من ) ن فقرا  ( من المستييبي  سون بي  ع لحست  قجم معتما  اريلتع بر 

ن فقرا  األداة وميتل الدراسة واألداة ال لجة، كتنت  ن أن معتما  الريلتع بي  ي ينتمي إليهت. حجث يبي 
الداة والميتل  ال ا
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ن فقرا  الميتل  واألداة ال لجة  ن فقرا  الداة وميتل  الدراسة وبي  أ رر من منتسلة، حجث جتق  الريلتنت  بي 

 الدراسة الحتلجة.  أهداف(، و ي مائمة أللراض لتحقيل 0.20)

 

 ثبت  أداة الدراسة: 

 للتحقل من  لت  أداة الدراسة، الط ةقة األوىل  ي الختلتر ومعتدة الختلتر والط ةقة الثتنجة  ي 
ن يم  استخدام ن ةقتي 

ي األوىل يط
ن
معلًمت(  30بيل الس لتنة عىل العينة الستطاعجة )حست  معتمل كرونلتخ لفقرا  الس لتنة. حجث يم ف

ي 
ن
. كمت يم ف ن ن التطبجقي  سون )معتمل  لت  الستقرار( بي  ن ويم حست  معتمل الريلتع بر  ي مديم أسبوعي 

ن بفترق مم ن مريي 

ن ذ2الط ةقة الثتنجة حست  معتمل  لت  التستق الداخىلي من خال معتمل كرونلتخ ألفت. واليدول رقم )  لع. ( يبي 

 (: معتمل  لت  اإلعتدة والتستق الداخىلي كرونلتخ ألفت ألداة الدراسة ك ل وميتليهت2اليدول )

  لت  اإلعتدة  لت  التستق الداخىلي  المقجتت وميتليم

ايجيجةاختجتر  :الميتل الول ي ظل   اسرا
ن
التدريس الحديثة ف

 19كوفجد 
0.891 0.921 

ي 
ايجيجةينفجع ل  :الميتل الثتين ي ظل جتئحة  ال سرا

ن
تدريس ف

 19كوفجد 
0.912 0.901 

ايجيجةأ ر يطبيل ال  :الميتل الثتلث عىل العملجة  سرا

 التعلمجة التعلجمجة
0.871 0.897 

ايجيجةدور ال  :الميتل الرابع ي الحد من  سرا
ن
المستخدمة ف

 الفتقد التعلجمي 
0.856 0.872 

 0.931 0.921 الداة ال لجة

ي اليدول )
ن
ي التطبيل بلغ معتمل 2أظهر  النتتئج ف

ي مريا
ن
ن عىل األداة ف ن درجت  المفحوصي  سون بي  ( أن معتمل اريلتع بر 

( لألداة ك ل بلغ Cronbach’s Alpha(. أمت معتمل  لت  التستق الداخىلي "كرونلتخ ألفت" )0.931الثلت  ال ىلي لألداة )

احظ أنهت ذا  معتمل  لت  مريفع. وعلجم اعترر  هع  الق0.921)
جم مائمة لغتوت  هع  الدراسة ويحقيل لررهت (. وة 

 والو وق بنتتئيهت. 

 

 يصحيح أداة الدراسة 

ي يعرر عن رأوم،  
ألجل اح ست  الدرجة ال لجة لألداة، يم ورع خمسة بدائل وختتر المستيج  أحد هع  اللدائل ال ا

ة 5طجت الدرجة )( لللدائل الخمسة عىل التواىلي للفقرا ، إذ أع5، 4، 3، 2، 1وأعطجت الدرجت  ) ( عىل اللدول كبر 

ا، والدرجة )
ً
ة، وأعطجت الدرجة )4جد ( عىل اللدول متدنجة، 2( عىل اللدول متوسطة، وأعطجت الدرجة )3( لللدول كبر 

ا. وللح م عىل مستوى المتوسطت  الحستبجة للفقرا  والميتل  واألداة 1وأعطجت الدرجة )
ً
( عىل اللدول متدنجة جد

ي بتستخدام المعتدلة اخ ك ل، اعتمد الم
 :يجةعجتر اإلحصتي 

 أدين قجمة( مقسوًمت عىل عدد الخجترا   –مدى الفنة= )أعىل قجمة 

:  0.8=5÷ 4=1-5مدى الفنة=  ي
 وبعلع وصبع معجتر الح م عىل النحو اخيا

ي لتحدود درجة المتوسطت  الحستبجة3اليدول )
 (: المعجتر اإلحصتي 

ي   الدرجة المتوسط الحستير

ا 1.80أقل من  1.00من 
ً
 متدنجة جد

 متدنجة 2.60أقل من  1.80من 

 متوسطة 3.40أقل من  2.60من 

ة 4.20أقل من  3.40من   كبر 
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ا 4.20 – 5.00من 
ً
ة جد  كبر 

 

 أستلجب المعتلية اإلحصتئجة: 

ترةة. ولإلجتبة عن لإلجتبة عىل السؤال األول من أسنلة الدراسة يم استخدام المتوسطت  الحستبجة والنحرافت  المعج 

ي يم استخدام المتوسطت  الحستبجة والنحرافت  المعجترةة، 
 ويحلجل التلتين ال بتدي المتعدد. السؤال الثتين

 

 عرض النتتئج

ن ل  ايجيجت نتتئج السؤال األول العل نص عىل: "مت مدى استخدام المعلمي  التدريس الحديثة لسد ويقلجص  سرا

؟الفيوا  التعلجمجة والفتقد الت ي منطقة الشمتل داخل الخط األخضن
ن
 علجمي ف

لإلجتبة عن هعا السؤال؛ يم حست  المتوسطت  الحستبجة والنحرافت  المعجترةة لتقديرا  أفراد عينة الدراسة عىل 

ن جدول )  ( ذلع. 4فقرا ، وةبي 

را  مدى استخدام (: المتوسطت  الحستبجة والنحرافت  المعجترةة لتقديرا  أفراد عينة الدراسة عىل فق4جدول )

ن ل  ايجيجت المعلمي  التدريس الحديثة لسد ويقلجص الفيوا  التعلجمجة والفتقد التعلجمي وكل ميتل من ميتليهت  سرا

 مريلة ينتملًجت وفل المتوسطت  الحستبجة

 رقم

 الميتل
 الميتل

 المتوسط

* ي  الحستير

 النحراف

 المعجترل
 الدرجة الريلة

ي  2
اينفجع ل  :الميتل الثتين ي ظل جتئحة   يجيجةسرا

ن
التدريس ف

 19كوفجد 
4.20 .603 1 

ة  كبر 

ا
ً
 جد

ايجيجةاختجتر  :الميتل الول 1 ي ظل  اسرا
ن
التدريس الحديثة ف

 19جتئحة كوفجد 
ة 2 544. 4.13  كبر 

ايجيجةأ ر يطبيل ال  :الميتل الثتلث 3 عىل العملجة  سرا

 التعلمجة التعلجمجة
ة 3 606. 3.97  كبر 

ايجيجةدور ال  :الميتل الرابع 4 ي الحد من  سرا
ن
المستخدمة ف

 الفتقد التعلجمي 
ة 4 683. 3.94  كبر 

ة  540. 4.06 الداة ال لجة   كبر 

ن ل 4واحظ من جدول ) ايجيجت ( أن مت مدى استخدام المعلمي  التدريس الحديثة لسد ويقلجص الفيوا  التعلجمجة  سرا

ي منطقة الشمتل داخل الخط األخ
ن
ي )والفتقد التعلجمي ف ة( بمتوسط حستير  جتق  بدرجة )كبر 

( بتنحراف 4.06ضن

(. كمت يم حست  المتوسطت  الحستبجة والنحرافت  المعجترةة لتقديرا  أفراد عينة الدراسة عىل كل 0.540معجترل )

ن ل  ايجيجت فقرة من فقرا  كل ميتل من ميتل  مدى استخدام المعلمي  التدريس الحديثة لسد ويقلجص الفيوا   سرا

 ومريلة ينتملًجت وفل المتوسطت  الحستبجة وفجمت وىلي ا
ي منطقة الشمتل داخل الخط األخضن

ن
لتعلجمجة والفتقد التعلجمي ف

 عرض لعلع من خال اليداول: 

ايجيجةاختجتر  :(: الميتل الول5اليدول )  التدريس الحديثة اسرا

 رقم

 الفقرة
 الفقرة

 المتوسط

* ي  الحستير

 النحراف

 المعجترل

 الريلة
 لدرجةا

2 
ن العتلتر  ايجيجت الدرت عند اختجتر  أهداف،خع بعي   اسرا

 التدريس
4.41 .725 

ا 1
ً
ة جد  كبر 

ايجيجةاختتر ال  3 ن الطللة سرا ي يرادي الفروق الفردوة بي 
ا 2 783. 4.33 ال ا

ً
ة جد  كبر 

ن العتلتر الزمن المخصص للحصة عند اختجترل  10 ا 3 782. 4.27أخع بعي 
ً
ة جد  كبر 
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ايجيجت ل   التدريس سرا

6 
ايجيجةأقوم بتمهجد لا  ي يحفز الطللة عىل  سرا

المستخدمة ال ا

 القجتم بتلمهتم
4.21 .731 

ا 4
ً
ة جد  كبر 

ل المحتوى التعلجمي حس  ال  7
حو 
م
ايجيجةأ ة 5 778. 4.07 المستخدمة سرا  كبر 

9 
ن العتلتر اييتهت  الطتل  نحو المتدة عند اختجترل  أخع بعي 

ايجيجت   التدريس اسرا
4.05 .800 

6 
 

ايجيجةأقوم بتلتخطجط بنتق عىل  5 ة 7 872. 4.04 التدريس المختترة.  اسرا  كبر 

1 
ايجيجةاختتر ال  التدريسجة عىل حس  عدد الطللة  سرا

ي الحصة
ن
ن ف  المشتركي 

4.03 .854 
8 

ة  كبر 

ايجيجةاختتر ال  4 ة 9 828. 4.03 حس  اييتهت  الطللة سرا  كبر 

8 
ن ال  عتلتر الم تنجت  المتدوة للمدرسة لختجتر أخع بعي 

ايجيجةال   سرا
3.85 1.000 

10 
ة  كبر 

 
ايجيجةاختجتر  :الميتل الول ي ظل  اسرا

ن
التدريس الحديثة ف

 19جتئحة كوفجد 
4.13 .544 

 
ة  كبر 

ن )5واحظ من جدول ) ة 4.41( و)3.85( أن المتوسطت  الحستبجة لفقرا  الميتل يراوحت بي  ة ( بدرجة )كبر  إىل كبر 

ي ييعلهم يتمكنون من اختجتر 
ن قد حصلوا عىل الدورا  التاهجلجة وال ا ا(. ويعزو اللتحثة هع  الن جية إىل أن المعلمي 

ً
جد

ايجيجةال  ايجيجت التعلجمجة، وألهمجة ال  هدافالمائمة لتحقيل األ سرا ي مستعدة الطتل  لتخسي الصع بت   سرا
ن
ف

بتلطتل  أنم هو بتلمركز. كمت يعزو اللتحثة هع  الن جية أن أن التخطجط والختجتر  التعلجمجة ومومتنهم هدافويرسيخ األ

ن الطللة، كمت ومكن من اختجتر ال  ايجيجت اليجد وستعد عىل مراعتة الفروق الفردوة بي  المائمة لتحقيل ألراض  سرا

 التعلجم والتعلم. 

ي (: 6اليدول ) 
ايجيجةينفجع ل  :الميتل الثتين ي  سرا

ن
  19ظل جتئحة كوفجد  التدريس ف

 رقم

 الفقرة
 الفقرة

 المتوسط

* ي  الحستير

 النحراف

 المعجترل
 الدرجة الريلة

ييع الفرصة للطللة لتقدوم اف تر جدودة 4
م
ا 1 834. 4.32 أ

ً
ة جد  كبر 

ايجيجةاستخدم ال  3 ا 2 791. 4.30 من اجل ينمجة التفكر  لدى الطللة سرا
ً
ة جد  كبر 

5 
نفع ال 

م
ايجيجةأ ال صجتلة مش لة محددة ينتس  من خ سرا

 المحتوى التعلجمي 
4.24 .729 3 

ا
ً
ة جد  كبر 

7 
شيع الطللة عىل ممترسة مهترا  التفسر  والتحلجل 

م
أ

 والتق ةم والس نتتج
4.23 .849 4 

ا
ً
ة جد  كبر 

ي العملجة التعلمجة التعلجمجة 9
ن
ركز عىل محورةة الطتل  ف

م
ا 5 735. 4.22 أ

ً
ة جد  كبر 

10 
ايجيجت واألًشطة والوستئل الاممة ل  دافهاختتر األ  سرا

 التدريس المستخدمة
4.22 .690 6 

ا
ً
ة جد  كبر 

ايجيجةأقوم بتلتخطجط للدرت وفل  1 ا 7 802. 4.21 التدريس اسرا
ً
ة جد  كبر 

در  الطللة عىل استخدام ال  6
م
ايجيجةأ ا 8 802. 4.21 سرا

ً
ة جد  كبر 

2 
ايجيجةال  أقوم بتلتمهجد للحصة بتستخدام إجراقا   سرا

 المستخدمة
4.17 .789 9 

ة  كبر 

ييع الفرصة للطللة لتط ةر الف تر اليدودة  12
م
ة 10 803. 4.16 أ  كبر 

11 
يرجم األ

م
ب ةة اىل سلوك واقاي  هدافأ

واألًشطة الرا

 محسوت
4.08 .741 11 

ة  كبر 

ة 12 871. 4.07أيا د من قدرة الطللة عىل صنع القرارا  ييت  المواق   8  كبر 
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 التعلجمجة

ي  
ايجيجةينفجع ل  :الميتل الثتين ي ظل جتئحة   سرا

ن
التدريس ف

 19كوفجد 
4.20 .603  

ا
ً
ة جد  كبر 

ن )6واحظ من جدول ) ة 4.32( و)4.07( أن المتوسطت  الحستبجة لفقرا  الميتل يراوحت بي  ة إىل كبر  ( بدرجة )كبر 

ا(. 
ً
ن وعمل جد ن وقومون ويعزو اللتحثة هع  الن جية إىل أن المعلمي  ون عىل إويتد ب نة يعلم مائمة للطللة، كمت أن المعلمي 

ايجيجت بإدارة الغرف الصفجة كش ل فتعل من خال يحقيل استخدام ال  التدريسجة المنتسلة، كمت يعزو اللتحثة هع   سرا

ي عملجت  التعلم، ممت 
ن
ن ف اك المتعلمي  ن وعملون عىل إويتد نرق أف ل إل ن ويعل دور المعلم  الن جية إىل أن المعلمي 

ن إىل ينمجة المهترا  المختلفة  ي التعلجم، حجث وسا المعلمي 
ن
ي خلل الموق  التعلجمي ويوفر  الب نة المحفزة ف

ن
منحًضا ف

ي جعل الطتل  محور العملجة التعلجمجة 
ن
ن وستهمون كش ل كبر  ف للطللة.  كمت يعزو اللتحثة هع  الن جية إىل أن المعلمي 

ايجيجت ة  الطللة عىل ال التعلمجة، كم أن يدر  ي ورع األ سرا
ن
ي مشتركة الطللة ف

ن
 هدافالتدريسجة وستهم كش ل كبر  ف

(، 2021التعلجمجة وبتلتتىلي التعلم النشط داخل الغرفة الصفجة. وقد ايفقت هع  الن جية رمنًجت مع ن جية دراسة دنبغ )

 (.2021(، ودراسة خلجل )Nair, 2012ودراسة نتئر )

ايجيجةأ ر يطبيل ال  :يتل الثتلث(: الم7اليدول )  عىل العملجة التعلمجة التعلجمجة سرا

 رقم

 الفقرة
 الفقرة

 المتوسط

* ي  الحستير

 النحراف

 المعجترل
 الدرجة الريلة

6 
نمي ال 

 
ايجيجةي المستخدمة مهترا  اللحث والتفكر   سرا

 رمن المتدة التعلجمجة
ة 1 745. 4.11  كبر 

ايجيجةيال ال  1 ة 2 841. 4.03 عملجة التعلم ويناجمم المستخدمة سرا  كبر 

7 
ةنمي ال 

 
ايجيجةي المستخدمة اليوان  النفعتلجة والقجمجة  سرا

 لدى الطللة
ة 3 760. 3.99  كبر 

8 
ايجيجةيرادي ال  ب ةة  سرا المستخدمة الملتدئ النفسجة والرا

 لعملجة التعلم
3.98 .860 4 

ة  كبر 

3 

ايجيجةتشتمل ال  خطوا  يت من المستخدمة عىل  سرا

التعلمجة، ومصتدر التعلم المتتحة، -األًشطة التعلجمجة

 والوقت الامم إلنيتم التعلم

3.96 .737 5 

ة  كبر 

2 
وظ  ال 

 
ايجيجةي المستخدمة كل مصتدر التعلم  سرا

ي ب نة التعلم
ن
 المتوافرة ف

3.95 .758 6 
ة  كبر 

ايجيجةيرادي ال  5 ة 7 764. 3.93 المستخدمة الخصتئص النمتئجة للطللة سرا  كبر 

4 
ايجيجةيحقل ال  التعلم باقل وقت  أهدافالمستخدمة  سرا

 وجهد
3.84 .864 8 

ة  كبر 

 
ايجيجةأ ر يطبيل ال  :الميتل الثتلث عىل العملجة  سرا

 التعلمجة التعلجمجة
3.97 .606  

ة  كبر 

ن )7واحظ من جدول ) ة(. ويعزو 4.11)( و3.84( أن المتوسطت  الحستبجة لفقرا  الميتل يراوحت بي  ( بدرجة )كبر 

ايجيجةاللتحثة هع  الن جية إىل أن يطبيل ال  ايجيجةوعمل عىل سد الفيوا  التعلجمجة من خال اختجتر ال  سرا  سرا

ن الطللة. كمت يعزو اللتحثة هع  الن جية إىل  هدافالمنتسلة وينفجعهت بمت وحقل األ التعلجمجة ومراعت  الفروق الفردوة بي 

ايجيجت ال أن استخدام  ي يحقيل  سرا
ن
ايجيجت التعلجم والتعلم، حجث أن ال  أهدافالتدريسجة بانواعهت وستهم ف  سرا

التدريسجة يعمل عىل لفت ان لت  الطللة للتعلم، كمت أنهت يثر  من حمتسهم ودافعيتهم، نحو عملجة التعلجم التعلم. كمت 

ي عملجة التعلم
ن
 من اقتصتر الطللة عىل استقلتل  تستعد عىل إشغتل الطللة كش ل ملت ن وًشط ف

 
ي أنم بدال

ذايهت. وهعا وع ن

لون، وبتلتتىلي فنن ال 
ايجيجت المعلومت  اللفاجة والمرئجة فننهم وستقللون ويشتركون وةفع  المستخدمة يعمل عىل  سرا

ي اليتتبة والقراق
ن
ق مت إىل جتن  الستمتو إىل المعلم، وتسيجل ماحات ، وف ي

ي عمل سن
ن
ة والتفكر  إشغتل الطللة ف
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(، ودراسة خلجل Nair, 2012(، ودراسة نتئر )2021والتامل. وقد ايفقت هع  الن جية رمنًجت مع ن جية دراسة دنبغ )

(2021.) 

ايجيجةدور ال  :(: الميتل الرابع8اليدول ) ي الحد من الفتقد التعلجمي  سرا
ن
 المستخدمة ف

 رقم

 الفقرة
 الفقرة

 المتوسط

* ي  الحستير

 النحراف

 المعجترل
 الدرجة الريلة

8 
يعمل عىل يق ةمت  متنوعة لمراقلة مدى التقدم عند 

 الطللة
4.07 .845 1 

ة  كبر 

ي  عليهت ايقتن المهترا  4 ي يرا
ة 2 788. 4.01 يلدأ بتلمهترا  األستسجة ال ا  كبر 

5 
ي ورع الخطة العاججة المنتسلة بحس  الحتلة 

ن
تستعد ف

 والفيوة الموجودة عند الطتل 
4.01 .731 3 

ة  كبر 

ي يتمتع بهت 3
ة 4 823. 3.90 يص  الطتل  ويركز عىل القدرا  ال ا  كبر 

ة 5 815. 3.89 يحدد للطللة المعتير  األستسجة المفقودة 2  كبر 

ن الطللة لتحقيل األ 6 ة الزمنجة بي 
ة 6 833. 3.88 هدافيرادي الفرا  كبر 

7 
يقوم بتختلتر بعدل للتا د من إيقتن الطللة للمهترا  

ي يم يحدودهت كفتقد يعلجمي لسد الفيوةا
 .لستبقة وال ا

3.88 .884 7 
ة  كبر 

1 
ا  من خال التق ةم ال شخجضي  يحدد للطللة المتغر 

 .والتق ةم القلىلي 
3.86 .880 8 

ة  كبر 

 
ايجيجةدور ال  :الميتل الرابع ي الحد من  سرا

ن
المستخدمة ف

 الفتقد التعلجمي 
3.94 .683  

ة  كبر 

ن )8واحظ من جدول ) ة(. ويعزو 4.07( و)3.86( أن المتوسطت  الحستبجة لفقرا  الميتل يراوحت بي  ( بدرجة )كبر 

ايجيجت اللتحثة هع  الن جية إىل أن ال  ن عليهت من خال الورشت   سرا ي يم يدرة  المعلمي 
التدريسجة المستخدمة وال ا

، حجث يتم اختجتر ال  ايجيجةس التدرةبجة عملت عىل الحد من الفتقد التعلجمي التعلجمجة  هدافالتدريسجة بنتق عىل األ را

، كمت ومكن عزو هع  الن جية إىل أن  ي الفتقد التعلجمي
ن
ي وقوم المعلم بتلب تهت. ممت وستعد عىل سد الفيوة ف

ال ا

ايجيجت ال  التدريسجة المستخدمة تستعد الطللة عىل ا  ست  ميموعة من المعترف والمهترا  والييتهت  ويط ةر  سرا

ايجيجت وعة من ميم ي يمكنهم من حل العدود من المش ا  التعلجمجة، ويحمل مسؤولجة يعلمم،  اسرا
التعلم ال ا

ايجيجت والتعلم بتستقالجة مدى الحجتة. كمت أن ال  المستخدمة تستعد عىل ا ست  الطللة مهترا  التفتعل  سرا

ي يواجههم.  والتواصل والتعتون مع اخخ ةن، كعلع تستعدهم عىل مهترة اللحث عن
نرق حل المش ا  التعلجمجة ال ا

 (. 2021(، ودراسة خلجل )Nair, 2012(، ودراسة نتئر )2021وقد ايفقت هع  الن جية رمنًجت مع ن جية دراسة دنبغ )

ي العل نص عىل: "هل هنتلع فروق ذا  دللة إحصتئجة عند مستوى الدللة )
ي يقديرا  a=0.05نتتئج السؤال الثتين

ن
( ف

ن  ن ل المعلمي  ايجيجت  لمدى استخدام المعلمي  التدريس الحديثة لسد ويقلجص الفيوا  التعلجمجة والفتقد التعلجمي  سرا

، التخصص(؟ ة، المؤهل التعلجمي ا  )الينس، سنوا  الخرر ، يعزى لمتغر 
ي منطقة الشمتل داخل الخط األخضن

ن
 ف

راد عينة الدراسة عىل كل ميتل من ميتل  مدى ( المتوسطت  الحستبجة والنحرافت  المعجترةة لتقديرا  أف9جدول )

ن ل  ايجيجت استخدام المعلمي  ا  الدراسة سرا  لمتغر 
ً
 التدريس الحديثة وفقت

ا  ي  المتغر 
 اإلحصتي 

 :الميتل الول

اختجتر 

ايجيجة  اسرا

التدريس 

ي ظل 
ن
الحديثة ف

جتئحة كوفجد 

ي 
 :الميتل الثتين

ينفجع 

ايجيجةل   سرا

ي 
ن
التدريس ف

ظل جتئحة  

 19جد كوف

 :الميتل الثتلث

أ ر يطبيل 

ايجيجةال   سرا

عىل العملجة 

التعلمجة 

 التعلجمجة

 :الميتل الرابع

دور 

ايجيجةال   سرا

المستخدمة 

ي الحد من 
ن
ف

 الفتقد التعلجمي 

 الداة ال لجة
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19 

 الينس

 ذكر

المتوسط 

ي   الحستير
3.99 4.00 3.95 3.78 3.93 

النحراف 

 المعجترل
.485 .663 .669 .754 .584 

 ان ر 

المتوسط 

ي   الحستير
4.17 4.26 3.98 3.98 4.10 

النحراف 

 المعجترل
.554 .572 .587 .654 .520 

 المؤهل العلمي 

 ب تلورةوت
المتوسط 

ي   الحستير
4.36 4.51 4.02 3.94 4.21 

 
النحراف 

 المعجترل
.477 .381 .513 .693 .416 

 دراست  علجت
المتوسط 

ي   الحستير
4.08 4.14 3.96 3.94 4.03 

 
النحراف 

 المعجترل
.545 .621 .624 .681 .558 

ة  سنوا  الخرر

 10اقل من 

 سنوا 

المتوسط 

ي   الحستير
4.04 4.10 3.63 3.52 3.82 

 
النحراف 

 المعجترل
.569 .565 .379 .572 .396 

 10أ رر من 

 سنوا 

المتوسط 

ي   الحستير
4.15 4.22 4.04 4.02 4.11 

 
النحراف 

 المعجترل
.537 .609 .620 .673 .553 

 التخصص

 لغة ع بجة
المتوسط 

ي   الحستير
4.11 4.19 4.00 4.04 4.09 

 
النحراف 

 المعجترل
.568 .618 .644 .601 .556 

ةة ن  لغة انيلر 
المتوسط 

ي   الحستير
4.25 4.26 4.09 4.13 4.18 

 
النحراف 

 المعجترل
.531 .545 .593 .562 .512 

 ي بجة ختصة
المتوسط 

ي   الحستير
4.16 4.22 4.02 3.99 4.10 

 520. 700. 598. 597. 421.النحراف  
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 المعجترل

 علوم
المتوسط 

ي   الحستير
4.16 4.39 4.08 3.72 4.09 

 
النحراف 

 المعجترل
.442 .393 .565 .826 .477 

 رةترجت 
المتوسط 

ي   الحستير
4.00 4.03 3.70 3.70 3.86 

 
النحراف 

 المعجترل
.654 .715 .520 .671 .552 

 أخرى
وسط المت

ي   الحستير
4.07 4.11 3.88 3.88 3.99 

 
النحراف 

 المعجترل
.647 .610 .612 .758 .592 

احظ من جدول ) ن المتوسطت  الحستبجة لتقديرا  أفراد عينة الدراسة عىل كل ميتل من 9و  ( وجود فروق ظته ةة بي 

ن ل  ايجيجت ميتل  مدى استخدام المعلمي  ي التدريس الحديثة لسد ويقلجص الف سرا
ن
يوا  التعلجمجة والفتقد التعلجمي ف

، التخصص( ولتحدود  ة، المؤهل التعلجمي ت أل ر متغر  )الينس، سنوا  الخرر
ً
منطقة الشمتل داخل الخط األخضن وفق

ن جدول ) تعدد، وةبي   ( ذلع. 10الدللة اإلحصتئجة لهع  الفروق الاته ةة، يم يطبيل يحلجل التلتين ال بتدي الم 

لتلتين ال بتدي للمتوسطت  الحستبجة لتقديرا  أفراد عينة الدراسة عىل كل ميتل من ميتل  ( يحلجل ا10جدول )

ا  الدراسة ت لمتغر 
ً
 الدراسة وفق

 الميتل مصدر التلتين
 ميم و

 الم بعت 

درجة 

 الح ةة

 متوسط

 الم بعت 
 قجمة ف

 الدللة

 اإلحصتئجة

 الينس

Hotelling's 

Trace= 

.117 

Sig.=0.000 

اختجتر  :الميتل الول

ايجيجة التدريس  اسرا

ي ظل جتئحة  
ن
الحديثة ف

 19كوفجد 

2.624 1 2.624 9.645 .002 

ي 
ينفجع  :الميتل الثتين

ايجيجةل  ي  سرا
ن
التدريس ف

 19ظل جتئحة كوفجد 

5.452 1 5.452 17.171 .000 

أ ر يطبيل  :الميتل الثتلث

ايجيجةال  عىل العملجة  سرا

 التعلمجة التعلجمجة

.095 1 .095 .285 .594 

دور  :الميتل الرابع

ايجيجةال  المستخدمة  سرا

ي الحد من الفتقد 
ن
ف

 التعلجمي 

3.385 1 3.385 8.220 .004 

 003. 8.890 2.328 1 2.328 الداة ال لجة

المؤهل 

 العلمي 

Hotelling's 

Trace= 

اختجتر  :الميتل الول

ايجيجة التدريس  اسرا

ي ظل جتئحة  
ن
الحديثة ف

 19كوفجد 

6.022 1 6.022 22.138 .000 
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 الميتل مصدر التلتين
 ميم و

 الم بعت 

درجة 

 الح ةة

 متوسط

 الم بعت 
 قجمة ف

 الدللة

 اإلحصتئجة

.156 

Sig.=0.000 

ي 
ينفجع  :الميتل الثتين

ايجيجةل  ي  سرا
ن
التدريس ف

 19ظل جتئحة كوفجد 

10.436 1 10.436 32.867 .000 

أ ر يطبيل  :الميتل الثتلث

ايجيجةال  عىل العملجة  سرا

 التعلمجة التعلجمجة

.204 1 .204 .612 .434 

دور  :الميتل الرابع

ايجيجةال  مستخدمة ال سرا

ي الحد من الفتقد 
ن
ف

 التعلجمي 

.029 1 .029 .070 .791 

 002. 9.493 2.485 1 2.485 الداة ال لجة

ة  سنوا  الخرر

Hotelling's 

Trace= 

.121 

Sig.=0.000 

اختجتر  :الميتل الول

ايجيجة التدريس  اسرا

ي ظل جتئحة  
ن
الحديثة ف

 19كوفجد 

2.023 1 2.023 7.437 .007 

ي 
ينفجع  :الميتل الثتين

ايجيجةل  ي  سرا
ن
التدريس ف

 19ظل جتئحة كوفجد 

2.838 1 2.838 8.939 .003 

أ ر يطبيل  :الميتل الثتلث

ايجيجةال  عىل العملجة  سرا

 التعلمجة التعلجمجة

12.205 1 12.205 36.647 .000 

دور  :الميتل الرابع

ايجيجةال  المستخدمة  سرا

ي الحد من الفتقد 
ن
ف

 التعلجمي 

18.098 1 18.098 43.948 .000 

 000. 28.127 7.364 1 7.364 الداة ال لجة

 التخصص

Hotelling's 

Trace= 

.171 

Sig.=0.000 

اختجتر  :الميتل الول

ايجيجة التدريس  اسرا

ي ظل جتئحة  
ن
الحديثة ف

 19كوفجد 

2.297 5 .459 1.689 .136 

ي 
ينفجع  :الميتل الثتين

ايجيجةل  ي  سرا
ن
التدريس ف

 19ظل جتئحة كوفجد 

4.880 5 .976 3.074 .010 

أ ر يطبيل  :الميتل الثتلث

ايجيجةال  عىل العملجة  سرا

 التعلمجة التعلجمجة

5.701 5 1.140 3.424 .005 

دور  :الميتل الرابع

ايجيجةال  المستخدمة  سرا
6.742 5 1.348 3.274 .006 
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 الميتل مصدر التلتين
 ميم و

 الم بعت 

درجة 

 الح ةة

 متوسط

 الم بعت 
 قجمة ف

 الدللة

 اإلحصتئجة

ي الحد من الفتقد 
ن
ف

 التعلجمي 

 022. 2.664 697. 5 3.487 الداة ال لجة

 الخطا

اختجتر  :الميتل الول

ايجيجة التدريس  اسرا

ي ظل جتئحة  
ن
الحديثة ف

 19كوفجد 

122.687 451 .272   

ي 
ينفجع  :الميتل الثتين

ايجيجةل  ي  سرا
ن
التدريس ف

 19ظل جتئحة كوفجد 

143.204 451 .318   

أ ر يطبيل  :الميتل الثتلث

ايجيجةال  عىل العملجة  سرا

 التعلمجة التعلجمجة

150.205 451 .333   

دور  :الميتل الرابع

ايجيجةال  المستخدمة  سرا

ي الحد من الفتقد 
ن
ف

 التعلجمي 

185.730 451 .412   

   262. 451 118.081 الداة ال لجة

 الميم و

اختجتر  :الميتل الول

ايجيجة التدريس  اسرا

ي ظل جتئحة  
ن
الحديثة ف

 19كوفجد 

7979.350 460    

ي 
ينفجع  :الميتل الثتين

ايجيجةل  ي  سرا
ن
التدريس ف

 19ظل جتئحة كوفجد 

8281.910 460    

أ ر يطبيل  :الميتل الثتلث

ايجيجةال  عىل العملجة  سرا

 التعلمجة التعلجمجة

7428.750 460    

دور  :الميتل الرابع

ايجيجةال  المستخدمة  سرا

ي الحد من الفتقد 
ن
ف

 التعلجمي 

7345.781 460    

    460 7716.066 الداة ال لجة

الميم و 

 المعدل

اختجتر  :الميتل الول

ايجيجة التدريس  اسرا

ي ظل جتئحة  
ن
الحديثة ف

 19كوفجد 

135.654 459    

ي 
    459 166.810ينفجع  :الميتل الثتين
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 الميتل مصدر التلتين
 ميم و

 الم بعت 

درجة 

 الح ةة

 متوسط

 الم بعت 
 قجمة ف

 الدللة

 اإلحصتئجة

ايجيجةل  ي  سرا
ن
التدريس ف

 ظل جتئحة كورونت

أ ر يطبيل  :الميتل الثتلث

ايجيجةال  عىل العملجة  سرا

 التعلمجة التعلجمجة

168.410 459    

دور  :الميتل الرابع

ايجيجةال  المستخدمة  سرا

ي الحد من الفتقد 
ن
ف

 التعلجمي 

213.984 459    

    459 133.746 الداة ال لجة

ن استيتبت  أفراد عينة α  =0.05أظهر  النتتئج وجود فروق ذا  دللة إحصتئجة عند مستوى الدللة اإلحصتئجة ) ( بي 

ن ل الدراسة عىل جميع مي ايجيجت تل  مدى استخدام المعلمي  التدريس الحديثة لسد ويقلجص الفيوا  التعلجمجة  سرا

ي منطقة الشمتل داخل الخط األخضن عىل حس  متغر  الينس، وكتنت الفروق لصتلع اإلنتإ. 
ن
والفتقد التعلجمي ف

ايجيوةمكن عزو هع  الن جية إىل أن المعلمت  لديهم اهتمتم كبر  بتختجتر ال  ي يائم الطللة. كعلع  جةسرا
التدريسجة وال ا

ة، وكتنت الفروق لصتلع أ رر من  سنوا . وةمكن عزو هع  الن جية إىل أن  10وجود عىل حس  متغر  سنوا  الخرر

ي اختجتر ال 
ن
ن ف ة قد أ ر عىل اييتهت  المعلمي  ايجيجةعتمل الخرر التعلجمجة. كعلع وجود  هدافالمنتسلة لتحقيل األ سرا

، وكتنت الفروق لصتلع ب تلورةوت. وةمكن عزو هع  الن جية إىل أن المؤهل فروق عىل حس   متغر  المؤهل العلمي

 عليهم، وبتلتتىلي فقد ظهر  النتتئج 
ن كر 
ن اليدد والعين يتم يدرةبهم بتستمرار وةتم الرا العلمي ب تلورةوت هم من الخ ةيي 

هم. وفد ايفقت هع  النتتئج مع ن جية درا (، كعلع وجود فروق ذا  دللة إحصتئجة 2021سة دنبغ )لديهم أعىل من لر 

 :  عىل حس  متغر  التخصص، ولمعرفة دللة الفروق يم اجراق المقترنت  اللعدوة بتستخدام شتفجم، وكمت وىلي

ن ل 11جدول ) ايجيجت (: المقترنت  اللعدوة بتستخدام شتفجم عىل ميتل  مدى استخدام المعلمي  التدريس  سرا

 قلجص الفيوا  التعلجمجة والفتقد التعلجمي الحديثة لسد وي

 التخصص (J) التخصص (I) الميتل  
ن  الفرق بي 

ن   المتوسطي 

الدللة 

الحصتئج

 ة

ي 
ايجيجةينفجع ل  :الميتل الثتين التدريس  سرا

ي ظل جتئحة كوفجد 
ن
 19ف

 017. (*)36. رةترجت  علوم

ايجيجةأ ر يطبيل ال  :الميتل الثتلث  سرا

 ة التعلجمجةعىل العملجة التعلمج

 017. (*)32. رةترجت  ي بجة ختصة

 019. (*)30.- لغة ع بجة رةترجت 

ةة ن  002. (*)39.- لغة انيلر 
 

 017. (*)32.- ي بجة ختصة
 

 013. (*)38.- علوم
 

ايجيجةدور ال  :الميتل الرابع  سرا

ي الحد من الفتقد التعلجمي 
ن
 المستخدمة ف

 015. (*)35. رةترجت  لغة ع بجة

ةةل ن  022. (*)40. علوم غة انيلر 

 003. (*)43. رةترجت 
 

ةة الداة ال لجة ن  006. (*)32. رةترجت  لغة انيلر 

احظ من جدول ) ن فنة α  =0.05( وجود فروق ذا  دللة إحصتئجة عند مستوى الدللة اإلحصتئجة )11و  ( بي 

ن فنة ي بجة ختصة وال ةترجت  وكتنت لصتلع ي بجة  التخصص العلوم وال ةترجت  وكتنت الفروق لصتلع العلوم، وبي 
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 فنة اللغة الع بجة وال ةترجت  وكتنت الفروق لصتلع اللغة الع بجة. يعزو اللتحثة هع  الن جية إىل أن معلمي 
ن ختصة، وبي 

ةة لديهم مرونة بتلتعتمل مع ال  ن بجة الختصة واللغة الع بجة واللغة اإلنيلر 
ايجيجت العلوم والرا علمي أ رر من م سرا

ايجيجت ال ةترجت ، ول بمت يعزى إىل أن متدة ال ةترجت  متدة ميردة فتل  ي العملجة التعلمجة  سرا
ن
الحديثة ل تستعدهم ف

ي ذكر . 
ي المواريع والتخصصت  ال ا

ا
 عند استخدامهت كلتف

 

 التوصجت : 

 : ي روق نتتئج الدراسة، يوضي اللتحثة بمت وىلي
ن
 ف

عةةز منح استخدام التكنولوججت بتس
 
. ي ي المدارت لسد الفيوا  التعلجمجة والحد من الفتقد التعلجمي

ن
 تمرار ف

 . ونجة المدرسجة بصورة أ رر
ونجة ومتتبعة المواقع الليرا  يفعجل الحوارا  الليرا

ي يحقيل األ
ن
ن ومدى يقدمهم ف  . هدافالمتتبعة المهنجة المستمرة ألداق المعلمي 

ايجيجت يط ةر ال   تجت  الطللة. التدريسجة بمت وائم ح سرا

ي العملجة التعلجمجة التعلمجة. 
ن
اك أولجتق األمور ف  ا ن

، من اجل ورع الخطط العاججة لسد جوان  ال ع  لدى الطللة.   اجراق دراست  يي ةبجة لمعرفة الفتقد التعلجمي

ي يت منهت، بحجث يوا   استخدام ال 
ايجيجت التعدول عىل المنتهج التعلجمجة واألًشطة ال ا ي التدر  سرا

ن
يس الحديثة ف

 ظل التعلم عن بعد. 
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Abstract: 

 The study aimed to define contribution level of teachers' development institutions in 

building technological learning spaces and its relationship to teaching performance among 

teachers within the Green Line. The study sample consisted of (413) school teachers 

selected randomly. To achieve the study objectives, a questionnaire was used. The study 

results showed that the contribution level of teachers' development institutions in building 
technological learning spaces within the Green Line was moderate, and that the level of 

teaching performance among teachers within the Green Line was moderate. The study found 

that there is a statistically significant correlation between the contribution level of teachers' 

development institutions in building technological learning spaces and the level of teaching 

performance among teachers within the Green Line. In light of the results some 

recommendations were provided. 
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ي بناء فضاءات تعلم تكنولوجية وعالقتها بمستوى األداء التدريسي لدى 
ن
ن ف درجة مساهمة مؤسسات تطوير المعلمي 

ي الشمال داخل الخط األخضن 
ن
ن العرب ف : العينة المعلمي  ن  المعلمي 

 
3 سوسن يوسف قرا   
4 نادية حسن غالية   

 
 

:الملحض  

ي بناء فضاءات تعلم تكنولوجية وعالقتها  هدفت الدراسة إىل التعرف عىل درجة مساهمة مؤسسات تطوير 
ن
ن ف المعلمي 

. تكونت عينة الدراسة من ) ن ي الشمال 413بمستوى األداء التدريسي لدى المعلمي 
ن
 ومعلمة من معلمي المدارس ف

ً
( معلما

. ولتحقيق أهداف الدراسة، تم استخدام االستبانة. أشارت نتائج الدراسة إ
ً
وا عشوائيا  داخل الخط األخضن اختي 

َّ
ىل أن

 
َّ
، وإىل أن

ً
 متوسطا

َّ
ي بناء فضاءات تعلم تكنولوجية داخل الخط األخضن كان

ن
ن ف درجة مساهمة مؤسسات تطوير المعلمي 

. وكشفت نتائج الدراسة عن وجود عالقة 
ً
 متوسطا

َّ
ن داخل الخط األخضن كان مستوى األداء التدريسي لدى المعلمي 

ي بناء α=  0.05الداللة )ارتباطية إيجابية دالة إحصائًيا عند مستوى 
ن
ن ف ن درجة مساهمة مؤسسات تطوير المعلمي  ( بي 

ي ضوء النتائج تم تقديم 
ن
. وف ن داخل الخط األخضن فضاءات التعلم التكنولوجية ومستوى األداء التدريسي للمعلمي 

 .مجموعة من التوصيات

، فضاءات التعلم التكنولوجية، ا :الكلمات المفتاحية ن ، معلمي المدارس، الخط مؤسسات تطوير المعلمي  ألداء التدريسي

 .األخضن 

 

 :مقدمة

ي أثرت عىل 
ي مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والت 

ن
 ف

ً
ات والتطورات خاصة يمر العالم اليوم بالعديد من التغي 

. وليعمد الميدان التعليمي عىل مواكبة كل ما هو جد  ال بد من العديد من ميادين الحياة بما فيها الميدان التعليمي
َّ
يد كان

 من األداء التدريسي للمعلم الذي يقوم بإحداث 
ً
 مهما

ً
أن يعمد عىل إدخال التكنولوجيا إىل العملية التعليمية وجعلها جزءا

عد أداة فاعلة يمكن 
ُ
 عىل الطلبة. ففضاءات التعلم التكنولوجية ت

ً
ا ن  تركي 

ي مجريات العملية التعليمية وجعلها أكير
ن
التغيي  ف

ي العملية التعليمية مما من خالله
ن
ا العمل عىل تطوير عملية التعليم والتعلم، وقادرة عىل جعل الطلبة ينخرطون أكير ف

يؤثير عىل أدائهم التدريسي ومخرجاتهم األكاديمية، مما يؤدي إىل تزويد المجتمع بمخرجات ذات كفاء عالية قادرة عىل 

ي تشهدها مختلف المجتمعات
ات الت   .التعامل مع التغي 

عد أساليب التعلم 
ُ
ي الوقت التقليدية ت

ن
ي مجملها عىل المعلم الذي يتوىل مهمة تقديم المحتوى ف

ن
أساليب تعلم تركز ف

ي العديد من دول العالم والذي تسند عليه عملية التقييم
ن
 ، وبالتاىلي الذي يستمع فيه الطلبة له وهو األسلوب الشائع ف

َّ
فإن

ي تحقق ن ما هو معروف عهذه األساليب ال تدعم 
 ميتعلأساليب التعلم المناسبة والت 

ً
وهذا األمر دفع . أفضل للطلبة ا

ي يمكن من خاللها اتخاذ قرارات تعليمية 
ي األساليب الت 

ن
ن للبحث ف ة بمبادئ تربوية سليمةالباحثي  عملية دعم ل مستني 

 (.Finkelstein, Ferris, Weston & Winer, 2016) والتعلمالتعليم 

ي مجال التكنولوجيا، وتنوع األدوات الرقمية فقد سىع الباحثون إىل التعرف عىل الطرق ومع التطور المتس
ن
ارع الحاصل ف

ي 
ن
 لدورها المهم ف

ً
ي خدمة عملية التعليم والتعلم ضمن فضاءات التعلم الرسمية وغي  الرسمية، نظرا

ن
المناسبة لتوظيفها ف

ذج والتقنيات وأساليب التجريب لفهم العديد من النظريات دعم العملية التعليمية باسخدام مجموعة من األدوات والنما

ات التعليمية باعتبارها ذات طابع تشاركي وتفاعىلي )محتسب،   (.2017العلمية وإثراء الخير

ي والعيار )
ي العملية التعليمية باعتبارها 2020ويشي  الجير والثويتن

ن
 بدأ العمل عىل استخدام التكنولوجيا الرقمية ف

ُ
( إىل أنه

ي وسيلة واحدة، والقادرة عىل القيام بوظائف ليس
ن
عد مجموعة من الوسائل المتضمنة ف

ُ
ت مجرد وسيلة تعلم، بل ت

ي 
ن
، ولها دور مهم ف ن جديدة تعجز األساليب األخرى عن تحقيقها. إذ أنها تعمد عىل توفي  بيئة تعلم تفاعلية ذات اتجاهي 

                                                           
y.kara@bezeqint.net    ،في حيفا الكلية العربية للتربيةد.، أ.

3
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ه اإلبداعي مما يج ي مجال استثارة حواس المتعلم وتنمية تفكي 
ن
 ف
ً
 ومنهجا

ً
ي أذهانهم، ومدخال

ن
 ف
ً
 وثباتا

ً
عل التعليم أكير عمقا

 تعليم موضوعات التعلم المختلفة. 

ي )
ي تقوم عىل مجموعة من 2018وفضاءات التعلم التكنولوجية كما تعرفها الغامدي وعافس 

( هي أحد أشكال التعلم الت 

ي ي
امج التكنولوجية الت  ي تقديم محتوى التعلم بحرية من اإلمكانات واألدوات واألنظمة والير

ن
مكن العمل عىل استخدامها ف

 قبل المعلم، وبما يساعد الطلبة عىل اكتساب المهارة. 

ي )  تعرفها كراء والرشدان وواهتر
ن ي حي 

ن
مكن Karra, Alrashdan & Wahby, 2021ف

ُ
ي ت

( بأنها فضاءات تعلم الت 

ي  بشكل  واالنخراط المشاركة الطلبة من 
ن
 ألنها توفر للطلبة  يننشطة وتمار أفعال ف

ً
ا تعليمًيا تكنولوجًيا التعلم، نظرا

ً
مناخ

افه و  ا مع وجود مدرس يشجعهم عىل تحمل مسؤولية تعلمهم تحت إش 
ً
توجيههم نحو تحقيق األهداف بغنًيا ومتنوع

. المرجوة من   محتوى المنهاج الدراسي

ي كونها تعمد عىل زيادة 
ن
ن الطلبة واالتصال بالمؤسسة وتتضح أهمية فضاءات التعلم التكنولوجية ف إمكانية االتصال بي 

ي مواضيع التعلم، كما وأنها تتيح الفرصة لتبادل وجهات النظر 
ن
هم عىل المشاركة ف ن ي تحفي 

ن
التعليمية األمر الذي يساهم ف

حول هذه المواضيع، وتتيح للطلبة سهولة الوصول للمعلم، وإمكانية تحوير طرق التدريس بما يتناسب مع الطلبة 

 (.2020تطبيق المصادر بأساليب مختلفة )عبداللطيف، و 

ا ألحدث األفكار حول كيفية تفضيل و 
ً
ي وقتنا الحاىلي وفق

ن
ها عىل  يةاستخدام التكنولوجيا وكيفالطلبة ف فقد ، تعلمهمتأثي 

ن  لتفاعل لدى التعلم وايؤدي إىل زيادة مستوى الحديثة، والوسائل التكنولوجية أن استخدام التكنولوجيا واألدوات تبي 

عد وسائل 
ُ
ة لالهتمامبالجوانب مليئة و أكير تفاعلية، الطلبة، حيث أنها ت  للتعلم، المثي 

ً
، مما يجعل الطلبة أكير تحمسا

، األمر الذي يؤدي إىل تسهيل 
ً
نقل المعرفة وتعليم الطلبة مهارات تكنولوجية جديدة يستطيعون توظيفها مستقبال

ي العملية التعليمية من خالل إدراجها   ويمكن. وجعلها عملية أكير فاعلية
ن
كجزء أن تساهم فضاءات التعلم التكنولوجية ف

، ا من المنه  كوسيلة لتعزيز عملية التعلم بأكملها و ، المعلوماتيصال وكوسيلة إل ج الدراسي
َّ
 . كما وأن

َّ
فضاءات التعلم  أن

التعلم الطلبة، وتحقيق مشاركة نتيجة تعزيز  لنشطالتعلم اعملية  عىل التعليم من حيث تعزيز كبي  تأثي   التكنولوجية لها 

ي 
ن يتشجمن خالل  التعاونن ن الطلبة ع التفاعل والتعاون بي  ، التواصل عىل تعزيز مهاراتيساعد الطلبة كما ،  والمعلمي 

 (.Raja & Nagasubramani, 2018) التعلم التكامىلي و  التعلم اإلبداعي وتحقيق 

 Babic, 2011شي  بابيك )فضاءات التعلم التكنولوجية يإلنشاء و 
َّ
، توفر محتوىهناك حاجة إىل ( إىل أن  تعليمي

، التعليمي  وتوفي  الدعم وتوظيف التكنولوجيا، ي  إنشاء التحتية والبنية والتكنولوجر
َّ
ي  تعلم بيئة المناسبة. كما وأن

ونن  إلكي 

، من فريق وجود يلزم الجودة، عالية ن مجي  ن ومير اء بما يتضمنه من معلمي  ي  متعددة، اء وسائطوخير  الخير
ن
اء ف مجال  وخير

ي  التعليم تكنولوجيا
ونن ونية ، والذي يؤدي إىل تطوير ول التدريسأص وعلم اإللكي  نهج مبتكر لتقديم بيئة تعلم إلكي 

 الطلبة. تفاعلية موجهة نحو 

 للراشد )
ً
ورة اعتبار المتعلم المحور األ 2018كما وأشارت توصيات العديد من الدراسات وفقا ساسي لعملية ( عىل ضن

التعليم، وهذا األمر أدى إىل تحول االهتمام من المعلم الذي كان يستأثر بالعملية التعليمية وتوجيهها نحو المتعلم. كما 

 
ً
بوي بحيث يصبح موجها ي النموذج الي 

ن
ي مجال التعليم أصبحت تبحث عن تطور جوهري ف

ن
 التطورات الحاصلة ف

َّ
وأن

عدة مصادر، دون غض البض عن أهمية دور المعلم الماهر الُمتقن ألساليب بواسطة المتعلم وباالعتماد عىل 

 واشاتيجيات التعلم التكنولوجية والقادر عىل تطبيقها. 

 من دوره المهم 2018وتؤكد توفيق )
ً
ن وتدريبهم حظيت عىل الكثي  من االهتمام، انطالقا  عملية تطوير المعلمي 

َّ
( عىل أن

ي تنفيذ السياسات التعليمية
ن
ن العملية التعليمية وتطوير ف  يعد من أساسيات تحسي 

ً
 تطويره وتنميته مهنيا

َّ
 ألن

ً
، ونظرا

ن من  ي يمكن من خاللها إكساب المهارات األكاديمية والمهنية للمعلمي 
. فالتطوير هو الوسيلة الرئيسية الت  األداء التدريسي

ي تقوم بها مؤسسات
امج الرسمية الت  .  خالل مجموعة من األنشطة والير ن  إعداد وتطوير المعلمي 

ي )
ن من مزاولة 2020ويعرف الحارنر ن المعلمي  ي تعمد عىل تمكي 

ن بأنها المؤسسات الت  ( مؤسسات إعداد وتطوير المعلمي 

 للمرحلة الدراسية 
ً
ي طرق التعامل مع الطلبة وفقا

ن
اء ف مهنة التعليم بعد تخرجهم من الجامعة، وعىل تهيئتهم ليكونوا خير

امج ال  للير
ً
بوي. ووفقا ي المؤسسات التعليمية ومن خالل التعمق بالجانب المهاري واألكاديمي والي 

ن
 مطبقة ف

ي العملية التعليمية، 
ن
ورة إتقان المعلم ألساليب التعلم الحديثة القائمة عىل فضاءات التعلم التكنولوجية ف ي ضوء ضن

ن
وف

ي يواجه مطالب التغيي  والتطوير الرسي    ع، 
ن المهتن  تطوير المعلمي 

َّ
ن وتدريبهم بما يتالءم مع  فإن والحاجة إىل إعداد المعلمي 
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ن كفايات  ي ميدان التعليم، ولمواكبة التطورات التكنولوجية المعاضة، والعمل عىل سد الثغرة بي 
ن
كل ما هو جديد ف

ي عملية تطبيق تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ضمن العملية التعليمية، األمر الذي يؤدي بدوره إىل
ن
ن ف  رفع  المعلمي 

 ، ن بوية وتحسينها باعتباره أحد مدخالت عملية التعليم المهمة )أبو لير
 (.2017كفاياته التعليمية وتطوير العملية الي 

بوية األداء التدريسي للمعلم والذي يشمل مجموعة من  ي تعمد عىل تحقيق األهداف الي 
ومن أهم المدخالت الت 

ي يتم ممار 
سها داخل الغرفة الصفية، والذي يتأثر بمجموعة من العوامل كتمكن السلوكيات المتنوعة والمتداخلة الت 

ي يعمد عىل ممارستها تقوم 
 السلوكات الت 

َّ
المعلم من المادة محتوى التعلم، واتجاهاته وقدراته التخطيطية، كما وان

ن والت ي يكن القيام بها بهدف إجراء عمليات التحسي 
ويده بالتغذية الراجعة حول العمليات الت  ن طوير وهي بالتاىلي محرك بي 

ن المعلم والطلبة )الجفرى،   (. 2002رئيسي لبناء العالقة بي 

 دور معلم يمثل 
َّ
ي أنظمة التعليم الحديثة، باعتبار أن

ن
ن من المسائل الحيوية ف عد جودة األداء التدريسي لدى المعلمي 

ُ
وت

 غ
َّ
 نحو تجويد التعليم وتطويره والعمل عىل تحسينه، وأن

ً
 جوهريا

ً
ياب المعلم الفعال يؤدي إىل عدم تحقيق التقدم دورا

ن وتشتمل  ي تتعلق بالمعلمي 
ي عملية التعليم والتعلم. وينطوي األداء التدريسي عىل مجموعة من المعايي  الت 

ن
المنشود ف

التخطيط للدرس وإدارة أحداث ما قبل الدرس، وتهيئة الطلبة للعملية التعليمية، وإدارة وقت التعليم بجودة وضبط 

الغرفة الصفية، واسخدام أساليب وتقنيات التعليم الحديثة، باإلضافة إىل تمكنه من مادة التعلم، والقدرة عىل تقويم 

 (.2020الطلبة )األسمري، 

ي )
 Eslamian, Jafari & Neyestani, 2017ويؤكد إسالميان وجافاري ونيستانن

َّ
ن المعلم( إىل أن لديهم المساهمة  ي 

ي تعلم األكير 
ن
ي الطلبة ف

ن
واألنشطة المتعلقة  التدريسي ، كما ُيعد األداء فعالية النظم التعليميةويحدثون األثر األكير ف

، والذي جوهر  يةالتدريسالعملية ب ن الخدمات ، و توفي  تعليم عاىلي الجودةإىل يمكن أن يؤدي النظام التعليمي تحسي 

ي المجتمع بطريقة 
ن
ن العلمي بعملية تدريس تحدث المتخصصة ف هنالك المزيد من ديناميكية. لذلك التقدمية و الالتمي 

فقد تم إجراء العديد من ، بالنظر إىل الدور الرئيسي للتدريس الفعال. و التدريسي األداء بجودة وفعالية االهتمام اليوم 

  الفعال التدريسي األداء الدراسات لتحديد مكونات 
َّ
ي بينت أن

ي مكونات هذه الأهم والت 
ن
اتيجيتتمثل ف ات تصميم اسي 

اتيجيات التدريس، وإدارة الفصل ، والعالقات اإلنسانية، والتقييم، والسمات الشخصية الدراسي  التدريس، وتنفيذ اسي 

 المرغوبة. 

ي )  لرواقه ومحمود والشلتر
ً
ي يمارسها 2005ويمثل األداء التدريسي وفقا

( مجموعة اإلجراءات والتدابي  والممارسات الت 

ي تشتمل مهارات التخطيط والتنفيذ والتقويم وإدارة الصف المعلم داخل الغرفة الصفية وخال
ل الحصة الدراسية والت 

ن الطلبة داخل الغرفة الصفية.   وضبطه، والعالقة المتبادلة بينه وبي 

ي 
 درجة قيام المعلم بتنفيذ األنشطة والعمليات واإلجراءات، باإلضافة إىل سلوكه اللفظن

ُ
ويعرف األداء التدريسي بأنه

ي 
ن مستوى قدرته عىل ممارسة المهارات التعليمية المتعلقة بعملية التعليم داخل الغرفة والوجدانن والمهاري الذي يبي 

 (.2017الصفية وخارجها )نصار، 

ي يمارسها المعلم و Suarez & Toro, 2018ويعرفه سواريز وتورو )
بوية الت   الممارسات الي 

ُ
ي يمكن مالحظتها ( بأنه

والت 

من أجل التعليم عىل مختلف العوامل المتعلقة بجودة تعتمد بإنجازات التعلم المتوقعة، و ترتبط عير عن كفاءته و ت

ن مستوى األداء األكاديمي و  ي التعليمتحسي 
ن
ن ف   ،تحقيق مستويات التمي 

ي تشمل كل ما يفعله المعلمون داخل الفصل الدراسي  داء التدريسي ويتضمن األ 
العديد من المكونات المتفرعة، والت 

ا 
ً
ن أل ، خارج الفصل الدراسي  وأحيان ن ليكونوا مؤهلي  داء مهامهم ويحتوي عىل جميع المعارف والمهارات الالزمة للمعلمي 

 (.Ba'lousha & Abu-shawish, 2021) التخطيط والتنفيذ والتقييم مراحلها الثالثية ضمن التدريس

قديم المعرفة واإلفادة منها من خالل ويتطلب العمل عىل تحقيق أهداف النظام التعليمي بصورة ُمثىل العمل عىل ت

اعتماد أساليب وطرق تدريس تعمد عىل مواكبة متطلبات العض وتطوراته بما يتناسب مع قدرات الطلبة، من خالل 

ي تؤثر عىل العملية التعليمية وذلك عن طريق تقويم األداء التدريسي 
إتقان أساليب التعليم المناسبة والممارسات الت 

ن من أ  (.2010جل المحافظة عىل مستوى الكفاءة المنشود وإنجاح معام المعلم التعليمية )عبد الجواد، للمعلمي 

نز ) ( إىل وجود Lyde, Grieshaber & Byrns, 2016وللعمل عىل تقييم األداء التدريسي يشي  ليدي وغريشابي  وبي 

ن من  ي يتم استخدامها وتتضمن التقييم التحصيىلي نوعي 
الذي يؤثر عىل و  داء التدريسي األ للحكم عىل أساليب التقييم الت 
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قياتمنح المرتبطة بقرارات ال ي و ، الي 
ي الذي يعمد عىل توفي  التقييم التكويتن

ن
 التدريسي األداء معلومات حول نقاط القوة ف

ن  ن  ومجاالت التحسي   .التعليميةنتائج الطلبة لتحسي 

ن أداء التدريس من خالل معالجة المعر العمل عىل يمكن و  فة والمواقف والمهارة واالعتقاد والشهادة. كل ذلك له تحسي 

. من خالل عالقتهم ، يمكن أن تدعم طريقة أسلوب التدريس من خالل إدارة العملية  ن األداء التدريسي ي تحسي 
ن
دور هام ف

ي أداء التدريس. تم استكشاف بعض الدراسات من حيث األهمي
ن
ة عىل بالمعتن الذي يركز عىل تحديد العوامل المؤثرة ف

ي 
ن
ي صياغة مكونات النموذج ف

ي هذه المكونات بنموذج هيكىلي شامل ألداء التدريس. تم تبتن
ن
هذه المكونات. تم النظر ف

ي لتوسيع الجودة المهنية ألداء التدريس. 
 معرفة المحتوى الرياضن

 
َّ
، فإن ي يستخمن خالل مجموعة من إدارة الفصل الدراسي وبالتاىلي

اتيجيات الت  دمها المعلمون لمنع األساليب واالسي 

ي تعمد عىل توجيه عملية  سوء السلوك والتأكد من أن الفصل الدراسي يعمل بسالسة
الطلبة تعلم من األمور المهمة الت 

ي وتؤدي إىل هادف؛  بشكل  
ات الت  ن مستوى تعلمهم. فاألداء التدريسي يشتمل عىل تزويدهم بالخير تؤدي بهم إىل تحسي 

ي يستخدمها المعلم أثناء التعليمو  الهياكلو مجموعة من األساليب 
تعلم مستوى من أجل تعزيز  التقنيات المختلفة الت 

ي 
 للمعلمالطلبة، والت 

ً
ا فعاًل

ً
الطلبة يسهل تعلم األداء التدريسي للمعلم تحديد ما إذا كان ، وب  هدف تعكس ما يعتير سلوك

 
ُ
ي العمل عىل فعال وبأنه

 (Cocca, Cocca & Martinez, 2018ه )تقييمينبىعن

 

 الدراسات السابقة

ي وخالد ) يا هدفت إىل Veloo, Komuji & Khalid, 2013أجرت فيلو وكوموجر ن ي مالي 
ن
اف ( دراسة ف تحديد أثر اإلش 

معلمي المرحلة من معلمة معلًما ( 33تكونت عينة الدراسة من )اإلكلينيكي عىل األداء التدريسي لمعلمي المرحلة الثانوية. 

اف  ولتحقيق أهدافثانوية. ال  لإلش 
ً
الدراسة، تم استخدام المالحظة. بينت نتائج الدراسة وجود أثر دال احصائيا

 اإلكلينيكي عىل األداء التدريسي لمعلمي المرحلة الثانوية. 

يا هدفت إىل تعرف Ghavifekr & Rosdy, 2015قام شافيفكر وروسدي ) ن ي مالي 
ن
ن حول ( بدراسة ف تصورات المعلمي 

ي فضاءات التعلم الفعالية 
ن
 ومعلمة من 101تكونت عينة الدراسة من )والتعلم. التعليم دعم عملية تكنولوجية ف

ً
( معلما

. ولتحقيق أهداف الدراسة، تم استخدام االستبانة
ً
أشارت نتائج الدراسة . معلمي المرحلة الثانوية تم اختيارهم عشوائيا

 مستوى 
َّ
ي فعالية إىل أن

ن
 من وجهة نظر والتعلم  التعليم دعم عملية فضاءات التعلم التكنولوجية ف

ً
ا . كان كبي  ن المعلمي 

 أظهرت النتائج 
َّ
ن  إىل أن أحد ة ُيعد تكنولوجيالوسائل الدوات و اإلعداد المناسب للتمكن من اسخدام األ إعداد المعلمي 

ي نجاح 
ن
ي للتحقيق برامج التدريب ، باإلضافة إىل والتعلمعملية التعليم العوامل الرئيسية ف

ن التطوير المهتن  .لمعلمي 

ن قام كاتولوس وكاتولوس ) ي حي 
ن
ن هدفت إىل تعرف Catolos & Catolos, 2017ف ي الفليبي 

ن
مستوى ( بإجراء دراسة ف

 ومعلمة من معلمي 42تكونت عينة الدراسة من ). من وجهة نظرهم الثانويةالتدريسي لمعلمي المرحلة داء األ 
ً
( معلما

ن   ولتحقيق أهداف الدراسة، تم. المرحلة الثانوية  مستوى األداء التدريسي للمعلمي 
َّ
استخدام االستبانة. أشارت النتائج أن

ي مستوى األداء التدريسي تعزى لمتغي  الدورات التدريبية، 
ن
 ف
ً
. بينت نتائج الدراسة وجود فروق دالة احصائيا

ً
 مرتفعا

َّ
كان

ن لم توجد  ي حي 
ن
ن عىل الدورات التدريبية. وجود أثر، ف ن الحاصلي  فروق تعزى لمتغي  الجس والتحصيل لصالح المعلمي 

 .  العلمي

ي )
ونية قائمة عىل التعلم 2018وأجرت الغامدي وعافس  ي السعودية هدفت إىل تعرف فاعلية بيئة تعلم إلكي 

ن
( دراسة ف

بية. تكونت عينة الدراسة من ) ي تنمية التفكي  الناقد لدى طالبات كلية الي 
ن
 12التشاركي ف

ً
( طالبة تم اختيارهنَّ قصديا

 إحداهما تجريبية تم تدريسها باستخدام أسلوب التعلم التشاركي واألخرى ضابطة و 
ن ن متساويتي   إىل مجموعتي 

تقسيمهنَّ

تم تدريسها باستخدام الطريقة التقليدية. ولتحقيق أهداف الدراسة، تم استخدام اختبار التفكي  الناقد قبل وبعد تطبيق 

ي الدراسة تعزى لطريقة  الدراسة. أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة
ن مجموعت  ي مستوى التفكي  الناقد بي 

ن
 ف
ً
احصائيا

 التدريس. 

ت ) ن عىل فعالية Ozgenel & Mert, 2019هدفت دراسة أوزغينيل ومي  ي تركيا تعرف دور األداء التدريسي للمعلمي 
ن
( ف

 ( 426المدرسة. تكونت عينة الدراسة من )
ً
مقياس فعالية استخدام ومعلمة. ولتحقيق أهداف الدراسة، تم معلما

ي مستوى األداء التدريسي لمعلمالتدريسي لداء األ المدرسة ومقياس تقييم 
ن
 ف
ً
. بينت النتائج وجود فروق دالة احصائيا
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ي ضوء متغي  المرحلة الدراسية، لصالح معلمي المرحلة االبتدائية 
ن
ي ضوء متغي  الجنس، لصالح اإلناث، وف

ن
ن ف للمعلمي 

ن لم ي حي 
ن
ة  واإلعداداية، ف ي ضوء متغي  سنوات الخير

ن
ن ف ي مستوى األداء التدريسي للمعلمي 

ن
 ف
ً
توجد فروق دالة احصائيا

 ، ي ضوء متغي  المؤهل العلمي
ن
ي مستوى فعالية المدرسة ف

ن
 ف
ً
. أظهرت النتائج وجود فروق دالة احصائيا والمؤهل العلمي

ي ضوء متغي  المرحلة الدراسية، لصالح معلمي ال
ن
ن لم توجد فروق دالة لصالح البكالوريوس، وف ي حي 

ن
مرحلة االبتدائية، ف

ة. كشفت النتائج وجود هالقة ارتباطية  ي ضوء متغي  الجنس وسنوات الخير
ن
ي مستوى فعالية المدرسة ف

ن
 ف

ً
احصائيا

ن  ن ومستوى فعالية المدرسة، حيث فرس أداء المعلمي  ن مستوى أداء المعلمي  ي فعالية 12إيجابية بي 
ن
% من التباين الكىلي ف

 سة. المدر 

ي ) مستوى مساهمة ( تعرف Karra, Alrashdan & Wahby, 2021كما هدفت دراسة كراء والرشدان وواهتر

ن مؤسسات إعداد المعلم ي اكتساب مهارات بناء  ي 
ن
ي المدارس داخل الخط فضاءات ف

ن
التعلم التكنولوجية الحديثة ف

ن   ومعلمة معل( 390تكونت عينة الدراسة من )الجدد. األخضن من وجهة نظر المعلمي 
ً
بالطرقة تم اختيارهم ما

 . أظهرت النتائج ولتحقيق أهداف الدراسة، تم استخدام االستبانةالعشوائية. 
َّ
مستوى مساهمة مؤسسات إعداد أن

ي اكتساب مهارات بناء 
ن
ن ف  التعلم التكنولوجية الحديثة  فضاءات المعلمي 

َّ
، وأن

ً
ن مستوى أداء كان مرتفعا  التدريسي المعلمي 

 خل الخط األخضن من وجهة نظر بالمدارس دا
ً
ودالة . كما أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباط موجبة هم كان مرتفعا

 
ً
ن مستوى مساهمة مؤسسات إعداد المعلماحصائيا ن بي  ي اكتساب مهارات بناء  ي 

ن
التعلم التكنولوجية الحديثة فضاءات ف

 .الخط األخضن داخل التدريسي أدائهم ومستوى 

ن الدراسة الحالية ي عمدت عىل دراسة عالقة درجة  تتمي 
مساهمة عن الدراسات السابقة بأنها إحدى الدراسات القلية الت 

ي 
ن
ن ف ، مؤسسات تطوير المعلمي  ن داخل الخط األخضن بناء فضاءات تعلم تكنولوجية ومستوى األداء التدريسي للمعلمي 

ي )حيث لم تجد الباحثة سوى دراسة واحدة تطرق إىل هذا الموضوع وهي دراسة كر   ,Karraاء والرشدان وواهتر

Alrashdan & Wahby, 2021( ت ( عىل تعرف Ozgenel & Mert, 2019(. حيث عمدت دراسة أوزغينيل ومي 

ن عمدت دراسة شافيفكر وروسدي ) ي حي 
ن
ن عىل فعالية المدرسة، ف  & Ghavifekrدور األداء التدريسي للمعلمي 

Rosdy, 2015 ن حول فعال( عىل تعرف ي ية تصورات المعلمي 
ن
التعليم دعم عملية فضاءات التعلم التكنولوجية ف

ات والتعلم  الدراسة الحالية ستعمد عىل إيفاد المكتبة العربية بالمزيد من المعلومات حول المتغي 
َّ
، فإن . وبالتاىلي

. وقد استفادة ا ن ي الدراسة أال وهي فضاءات التعلم التكنولوجية واألداء التدريسي لدى المعلمي 
ن
لدراةس الحالية المبحوثة ف

ي تم التوصل إليها. 
ي تحديد مشكلة الدراسة وتطوير أدوات الدراسة ومناقشة النتائج الت 

ن
 من الدراسات السابقة ف

 

 مشكلة الدراسة وأسئلتها

ي 
ن
ي عملية التعليم والتعلم لكونها أحد مظاهر التطور والتقدم ف

ن
 للتوجه الحديث نحو توظيف التكنولوجيا ف

ً
نظرا

ن المهارات المجتمعات الح ن االعتبار إعطاء المعلمي  ن أن تأخذ بعي   عىل مؤسسات تدريب وتأهيل المعلمي 
ً
ديثة، كان لزاما

ات صفية غنية ومحفزة ومشجعة للطلبة.  ونية قادرة عىل توفي  خير
ورية ليكونوا قادرين عىل بناء بيئات تعلم إلكي  الضن

ا ورة تقييم الوضع الحاىلي لير
ي ضوء ذلك، فإان من الضن

ن
ن عىل وف ن ومدى قدرتها عىل مساعدة المعلمي  مج إعداد المعلمي 

ي ضوء ما مرت به دول العالم 
ن
ي الوقت الحاىلي ف

ن
 من عملية التعلم ف

ً
 أساسيا

ً
ي تعد جزءا

ي والت 
ونن بناء فضاءات التعلم اإللكي 

ورة أن توىلي برامج إعداد ا
. ويؤكد ذلك عىل ضن ي

ونن ن مهارات التعليم من جائحة كورونا والتحول إىل التعلم اإللكي  لمعلمي 

ات تعلم فاعل قادر عىل تلبية اهتمامات الطلبة وأساليب التعلم  ي بناء خير
ن
 لدورها المهم ف

ً
ي أهمية خاصة نظرا

ونن اإللكي 

بوية أن تواكب  ي أن عىل األنظمة الي 
 من حياتهم مما يعتن

ً
 مهما

ً
المفضلة لديهم إذ أصبح استخدام التكنولوجيا جزءا

ي تح
ن عىل تهيئتهم ليكونوا قادرين التطورات الت  ورة أن تعمل برامج إعداد المعلمي  دث عىل أرض الواقع وهذا ما يؤكد ضن

 عىل التطور والتقدم. 

ورة أن يكون األداء المقدم من قبله ضمن أعىل المعايي   ويعد المعلم أحد أهم ركائز العملية التعليمية مما يشي  إىل ضن

ي أكدت عليها مجموعة من األبحا
األسمري )الت  ي أن يتحىل 2020ث والدراسات حيث يشي 

( عىل أن المعلم ينبىعن

ي المعايي  المهنية لمهنة التدريس مثل التخطيط للدرس وإدارة   عىل تقديم أداء يلتر
ً
بمجموعة من الخصائص ليكون قادرا
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لغرفة الصفية، واسخدام أحداث ما قبل الدرس، وتهيئة الطلبة للعملية التعليمية، وإدارة وقت التعليم بجودة وضبط ا

 أساليب وتقنيات التعليم الحديثة، باإلضافة إىل تمكنه من مادة التعلم، والقدرة عىل تقويم الطلبة. 

 باالهتمام 
َ
ي لم تحظ

ي من القضايا الت 
ونن تها الميدانية، الحظت الباحثة أن بناء فضاءات التعلم اإللكي  ومن خالل خير

ي عىل الرغم أنها مرتبطة بال
ن
ي الكاف

ن والت  ات التنظيمية الخاصة للمدرسة والشخصية الخاصة بالمعلمي  عديد من المتغي 

ي تتناول طبيعة هذه العالقة حيث لم 
ورة للمزيد من الدراسات واألبحاث الت  من أهمها أدائهم مما يشي  إىل أن هناك ضن

ورة إجرا  ن هذين المتغرين وهذا ما يؤكد ضن  ء الدراسة الحالية. تجد الباحثة أي دراسة سابقة ربطت بي 

ي اإلجابة عن األسئلة التالية: 
ن
 وتتمثل مشكلة الدراسة ف

ي ما درجة  -
ن
ن ف من  داخل الخط األخضن بناء فضاءات تعلم تكنولوجية مساهمة مؤسسات تطوير المعلمي 

؟ ن  وجهة نظر المعلمي 

ن  -  من وجهة نظرهم؟ داخل الخط األخضن ما مستوى األداء التدريسي لدى المعلمي 

ن درجة هل توجد ع - ي القة ارتباطية بي 
ن
ن ف بناء فضاءات تعلم تكنولوجية مساهمة مؤسسات تطوير المعلمي 

؟ ن داخل الخط األخضن  ومستوى األداء التدريسي للمعلمي 

 

 أهداف الدراسة

 :  تهدف الدراسة إىل التعرف عىل ما يىلي

ي بناء فضاءات تعلم تكنولوجيةتعرف  -
ن
ن ف  .درجة مساهمة مؤسسات تطوير المعلمي 

. تعر  - ن داخل الخط األخضن  ف مستوى األداء التدريسي لدى المعلمي 

ن درجة  - ي بناء فضاءات تعلم تكنولوجيةبيان طبيعة العالقة بي 
ن
ن ف  مساهمة مؤسسات تطوير المعلمي 

 .التدريسي ئهم مستوى أداو 

 

 أهمية الدراسة

ي بناء تتمثل أهمية الدراسة الحالية من خالل ما تقدمه من معلومات حول واقع مساهمة مؤس
ن
ن ف سات تطوير المعلمي 

ي موضوع الدراسة 
ن
ن ف ن المهتمي  ، كما يمكن للباحثي  ن فضاءات التعلم التكنولوجية وأثرها عىل األداء التدريسي للمعلمي 

 االستفادة من المعلومات المقدمة إلجراء دراسات بحثية جديدة. 

ي ما ستقدمه من فائدة لل
ن
ن عىل العملية التعليمية من أجل تطوير ومن الناحية العملية تتمثل أهمية الدراسة ف قائمي 

، وتطوير بيئات  ي توظيف فضاءات التعلم التكنولوجية مما ينعكس عىل مستوى أدائهم التدريسي
ن
ن ف مهارات المعلمي 

 تعلم نشطة تجعل المتعلم محور عملية التعليم والتعلم. 

 

 التعريفات االصطالحية واإلجرائية

ن  ن من مزاولة مهنة التعليم بعد تخرجهم من هي الم :مؤسسات تطوير المعلمي  ن المعلمي  ي تعمد عىل تمكي 
ؤسسات الت 

ي 
ن
امج المطبقة ف  للير

ً
 للمرحلة الدراسية ووفقا

ً
ي طرق التعامل مع الطلبة وفقا

ن
اء ف الجامعة، وعىل تهيئتهم ليكونوا خير

بوي )ال ، المؤسسات التعليمية ومن خالل التعمق بالجانب المهاري واألكاديمي والي  ي
 (.2020حارنر

مكن الطلبة من  :تكنولوجيةالتعلم الفضاءات 
ُ
ي ت
ي  بشكل  واالنخراط المشاركة هي فضاءات التعلم الت 

ن
نشطة أفعال ف

ي  وتمارين ي ومتنوع مع وجود مدرس يشجعهم عىل تحمل مسؤولية تعلمهم التعلم نتيجة توفي  مناخ تعليمي تكنولوجر
غتن

افه و   & Karra, Alrashdanمحتوى المنهاج الدراسي )داف المرجوة من توجيههم نحو تحقيق األهبتحت إش 

Wahby, 2021.) 
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ي : األداء التدريسي 
ي والوجدانن

هو درجة قيام المعلم بتنفيذ األنشطة والعمليات واإلجراءات، باإلضافة إىل سلوكه اللفظن

ن مستوى قدرته عىل ممارسة المهارات التعليمية المتعلقة بعملي ة التعليم داخل الغرفة الصفية والمهاري الذي يبي 

 (.2017وخارجها )نصار، 

 

 الطريقة واإلجراءات

 منهج الدراسة

ي تحقيق أهداف الدراسة الحالية واإلجابة عىل 
ن
 لمالءمته ف

ً
، وذلك نظرا ي التحليىلي

اسخدمت الدراسة المنهج الوصفن

 أسئلتها. 

 

 مجتمع الدارسة وعينتها

ن ا ي للعام تكون مجتمع الدراسة من جميع المعلمي 
ي المدارس داخل الخط األخضن خالل الفصل الدراسي الثانن

ن
ن ف لعاملي 

ن تكونت عينة الدراسة من )2020/2021الدراسي  ي حي 
ن
 وبنسبة 431. ف

ً
 ومعلمة تم اختيارهم عشوائيا

ً
( معلما

(21.5.)% 

 

 أدوات الدراسة

ن تقوم االستبانة األ وىل عىل قياس مساهمة مؤسسات تطوير لتحقيق أهداف الدراسة تم العمل عىل تطوير استبانتي 

ن  ن تعمد االستبانة األخرى عىل قياس مستوى أداء المعلمي  ي حي 
ن
ي بناء فضاءات التعلم التكنولوجية، ف

ن
ن ف المعلمي 

 .  التدريسي من خالل الرجوع إىل عدد من الدراسات السابقة عىل النحو التاىلي

ي بناء
ن
ن ف : استبانة مساهمة مؤسسات تطوير المعلمي 

ً
 فضاءات التعلم التكنولوجية أوال

ي بناء فضاءات التعلم التكنولوجية من خالل الرجوع إىل عدد من 
ن
ن ف تم تطوير استبانة مساهمة مؤسسات تطوير المعلمي 

ي )  (.Karra, Alrashdan & Wahby, 2021الدراسات السابقة مثل دراسة كراء والرشدان وواهتر

 

 صدق األداة 

ي بناء فضاءات التعلم التكنولوجية بمحتوى استباتم التحقق من صدق 
ن
ن ف  ها عرضنة مساهمة مؤسسات تطوير المعلمي 

ن 4)عىل  ة واالختصاص من أعضاء هيئة التدريس( محكمي  لب منهم  من ذوي الخير
ُ
بوية  إذ ط بية واإلدارة الي  ي أصول الي 

ن
ف

ي مستوى  النظر
ن
اسبتها للمجال الذي تنتمي إليه، وتم ها ومنوضوحو ، تها اللغوية، وسالمة صياغاالستبانة مالئمة فقراتف

حة ي وافق عليها األخذ بالتعديالت المقي 
. %( 80) الت  ن  من المحكمي 

 فأكير

 

ات صدق البناء  مؤشر

ات ودالالت صدق البناء الستبانة فضاءات تعلم التكنولوجية الحديثة من خالل تطبيقه عىل عينه  تم التحقق من مؤش 

علمة داخل الخط األخضن من غي  عينة الدراسة ومن المجتمع نفسه، وُحسبت ( معلم وم50استطالعية مكونه من )

ن  ات ذات فقر المعامالت االرتباط بي  ة والدرجة الكلية الستبانة فضاءات تعلم التكنولوجية الحديثة، وجميع هذه المؤش 

 ( يوضح ذلك. 1(، والجدول )α=  0.05داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
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ات صدق البناء المتمثلة ب(: 1الجدول ) ن والداللة اإلحصائية معامالت االرتباط مؤش  ة والدرجة الكلية الستبانة فقر البي 

 فضاءات تعلم التكنولوجية الحديثة

بناء فضاءات تعلم التكنولوجيا 

 الحديثة

تخطيط بناء فضاءات تعلم 

 التكنولوجيا الحديثة

تنفيذ بناء فضاءات تعلم 

 التكنولوجيا الحديثة

 الداللة االرتباط الفقرة الداللة االرتباط الفقرة الداللة االرتباط لفقرةا

1 .617** .000 6 .582** .000 14 .566** .000 

2 .791** .000 7 .848** .000 15 .651** .000 

3 .646** .000 8 .751** .000 16 .706** .000 

4 .800** .000 9 .482** .000 17 .916** .000 

5 .891** .000 10 .536** .000 18 .815** .000 

   11 .776** .000 19 .588** .000 

   12 .559** .000 20 .826** .000 

   13 .853** .000    

 

 (α=  0.01**دالة إحصائًيا عند مستوى الداللة )

 (α=  0.05*دالة إحصائًيا عند مستوى الداللة )

 حديثةاستبانة فضاءات تعلم التكنولوجية ال ثبات

-Test-Re) االختبارإعادة طريقة التحقق من استبانة فضاءات تعلم التكنولوجية الحديثة من خالل استخدام تم 

Test)ن و  المقياستطبيق ، ب ي مدته أسبوعمرتي 
ن بفارق زمتن ن 50استطالعية مكونة من )  عىلي  ( معلم  ومعلمة من العاملي 

ن العمل عىل ثم تم تمع نفسه، داخل الخط األخضن من غي  عينة الدراسة ومن المج حساب معامالت االرتباط بي 

ن  ن )التطبيقي  (،  0.968(، وبلغ معامل الثبات الكىلي بهذه الطريقة )0.911–0.876، وتراوحت معامالت ثبات اإلعادة بي 

، حيث  خالل حساب معامل كرونباخ ألفا من  للمقياساالتساق الداخىلي كما تم التحقق من صدق  لألختبار القبىلي

ن )ت (، 0.883(، وبلغ معامل الثبات الكىلي بهذه الطريقة )0.849 – 0.807راوحت معامالت الثبات بهذه الطريقة بي 

 ( يوضح معامالت الثبات. 2والجدول )

 (: معامالت ثبات اإلعادة وثبات االتساق الداخىلي استبانة فضاءات تعلم التكنولوجية الحديثة2جدول )

 البعد 
 معامل ثبات اإلعادة

Test-Re-Test 

 معامل ثبات االتساق الداخىلي 

Cronbach's Alpha 

مهارات تخطيط بناء فضاءات التعلم التكنولوجية 

 الحديثة
906.0 807.0 

 0.824 0.876 مهارات بناء فضاءات التعلم التكنولوجية الحديثة

 849.0 911.0 مهارات تنفيذ بناء فضاءات التعلم التكنولوجية الحديثة

 0.883 0.968 ة الستبانة فضاءات تعلم لتكنولوجيةالدرجة الكلي

 

ن التدريسي  : استبانة مستوى أداء المعلمي 
ً
 ثانيا

ن التدريسي من خالل الرجوع إىل عدد من الدراسات السابقة مثل دراسة بن عيس  تم تطوير استبانة مستوى أداء المعلمي 

 (.2020( ودراسة النعيم والسحيم )2020)

 

 صدق األداة 

ن التدريسي بتحقق من صدق تم ال ن 4)عىل  ها عرضمحتوى استبانة مستوى أداء المعلمي  ة ( محكمي  من ذوي الخير

لب منهم النظر واالختصاص من أعضاء هيئة التدريس
ُ
بوية  إذ ط بية واإلدارة الي  ي أصول الي 

ن
ي مستوى  ف

ن
 مالئمة فقراتف
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حةها ومناسبتها للمجوضوحو ، تها اللغوية، وسالمة صياغاالستبانة ي  ال الذي تنتمي إليه، وتم األخذ بالتعديالت المقي 
الت 

. %( 80) وافق عليها ن  من المحكمي 
 فأكير

 

ات صدق البناء:   مؤشر

ات ودالالت صدق البناء الستبانة األداء التدريسي من خالل تطبيقها عىل عينه استطالعية مكونة  تم التحقق من مؤش 

ن 50من ) ن العاملي   داخل الخط األخضن من غي  عينة الدراسة ومن المجتمع نفسه، وُحسبت ( معلم  ومعلمة من المعلمي 

ن  ات ذات داللة إحصائية عند فقر المعامالت االرتباط بي  ، وجميع هذه المؤش  ة والدرجة الكلية الستبانة األداء التدريسي

 ( يوضح ذلك. 3(، والجدول )α=  0.05مستوى الداللة )

ات صدق البناء المت3الجدول ) ن والداللة اإلحصائية معامالت االرتباط مثلة ب(: مؤش  ة والدرجة الكلية الستبانة فقر البي 

 األداء التدريسي 

 التقويم إدارة الصف تنفيذ الدرس التخطيط واإلعداد للدرس

 الداللة االرتباط الفقرة الداللة االرتباط الفقرة الداللة االرتباط الفقرة الداللة االرتباط الفقرة

1 .635** .000 15 .496** .000 29 .766** .000 34 .838** .000 

2 .572** .000 16 .724** .000 30 .767** .000 35 .311* .028 

3 .289* .042 17 .378** .007 31 .681** .000 36 .833** .000 

4 .817** .000 18 .331* .019 32 .710** .000 37 .529** .000 

5 .371** .008 19 .542** .000 33 .899** .000 38 .704** .000 

6 .333* .018 20 .637** .000    39 .555** .000 

7 .552** .000 21 .814** .000    40 .636** .000 

8 .315* .026 22 .354* .012    41 .471** .001 

9 .752** .000 23 .669** .000    42 .608** .000 

10 .426** .002 24 .464** .001    43 .442** .001 

11 .507** .000 25 .546** .000    44 .622** .000 

12 .598** .000 26 .449** .001       

13 .524** .000 27 .517** .000       

14 .439** .001 28 .366** .009       

 (α=  0.01**دالة إحصائًيا عند مستوى الداللة )

 (α=  0.05*دالة إحصائًيا عند مستوى الداللة )

 

 استبانة األداء التدريسي  ثبات

 االستبانةتطبيق ، ب(Test-Re-Testاالختبار )إعادة طريقة التحقق من استبانة األداء التدريسي من خالل استخدام تم 

ن و  ي مدته أسبوعمرتي 
ن بفارق زمتن ( معلم ومعلمة داخل الخط األخضن من غي  عينة 50استطالعية مكونه من )  عىلي 

ن العمل عىل ثم تم مجتمع نفسه، الدراسة ومن ال ن التطبيقي  ، وتراوحت معامالت ثبات حساب معامالت االرتباط بي 

ن ) االتساق (، كما تم التحقق من صدق 0.939(، وبلغ معامل الثبات الكىلي بهذه الطريقة )0.931 – 0.853اإلعادة بي 

، ح خالل حساب معامل كرونباخ ألفا من  للمقياسالداخىلي  يث تراوحت معامالت الثبات بهذه الطريقة لألختبار القبىلي

ن )  ( يوضح معامالت الثبات. 4(، والجدول )0.910(، وبلغ معامل الثبات الكىلي بهذه الطريقة )0.823 – 0.776بي 

 (: معامالت ثبات اإلعادة وثبات االتساق الداخىلي استبانة األداء التدريسي 4جدول )

 البعد 
 معامل ثبات اإلعادة

Test-Re-Test 

 امل ثبات االتساق الداخىلي مع

Cronbach's Alpha 

 776.0 907.0 التخطيط واإلعداد للدرس
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 0.795 0.853 تنفيذ الدرس

 0.823 0.931 إدارة الصف

 0.817 0.926 التقويم

 0.910 0.939 الدرجة الكلية الستبانة األداء التدريسي 

 

 

 : ي
 
 المعيار اإلحصائ

ن درجاته الخمس أداتا تم اعتماد سلم ليكرت الخماسي لتصحيح  الدراسة، بإعطاء كل فقرة من فقراته درجة واحدة من بي 

ي )موافق بشدة, موافق, محايد, معارض, معارض بشدة(
 )، والت 

ً
تيب، وقد تم اعتماد 1، 2، 3، 4، 5تمثل رقميا ( عىل الي 

 المقياس التاىلي ألغراض تحليل النتائج: 

 قليلة   2.33-1.00من  -

 ةمتوسط  3.67-2.34من  -

ة   5.00-3.68من  -  كبي 

 وهكذا

 وقد تم احتساب المقياس من خالل استخدام المعادلة التالية: 

 (1الحد األدنن للمقياس ) -( 5الحد األعىل للمقياس )

 (3عدد الفئات المطلوبة )          

     5-1             

       3 

 إىل نهاية كل فئة.   (1.33ومن ثم إضافة الجواب )

 

 لدراسة ومناقشتهانتائج ا

ي نتائج السؤال األول: ما درجة 
ن
ن ف  داخل الخط األخضن بناء فضاءات تعلم تكنولوجية مساهمة مؤسسات تطوير المعلمي 

؟ ن  من وجهة نظر المعلمي 

مساهمة مؤسسات تطوير لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة 

ي 
ن
ن ف  ( يوضح ذلك. 5، والجدول )داخل الخط األخضن بناء فضاءات تعلم تكنولوجية المعلمي 

ي درجة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (: 5الجدول )
ن
ن ف بناء فضاءات مساهمة مؤسسات تطوير المعلمي 

 داخل الخط األخضن تعلم تكنولوجية 

 الرتبة
رقم 

 الفقرة
ي  البعد  المستوى رياالنحراف المعيا المتوسط الحسانر

1 2 
مهارات تخطيط بناء فضاءات التعلم 

 التكنولوجية الحديثة
 متوسط 505. 3.20

2 1 
مهارات بناء فضاءات التعلم التكنولوجية 

 الحديثة
 متوسط 408. 2.97

3 3 
مهارات تنفيذ بناء فضاءات التعلم 

 التكنولوجية الحديثة
 متوسط 494. 2.95

 متوسط 431. 3.05 علم لتكنولوجيةالدرجة الكلية الستبانة فضاءات ت

 

1.33   = 
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ي درجة ( أن 5الجدول )من نتائج  يظهر
ن
ن ف داخل الخط بناء فضاءات تعلم تكنولوجية مساهمة مؤسسات تطوير المعلمي 

ي للدرجة الكلية لالستبانة ) األخضن  (، 0.431(، بانحراف معياري )3.05جاءت متوسطة، حيث بلغ المتوسط الحسانر

ي ونصه: "مهارات تخطيط بناء فضاءات التعلم التكنولوجية الحديثة" ويقابله الدرجة المتوس
طة، وجاء البعد الثانن

ي ) ، حيث كان متوسطه الحسانر ي (، ويقابله 0.505(، بانحراف معياري )3.20بالرتبة األوىل وبأعىل متوسط حسانر

ت التعلم التكنولوجية الحديثة"، المستوى المتوسط، ثم جاء بالرتبة الثانية البعد األول ونصه: "مهارات بناء فضاءا

ي ) ة 0.408(، بانحراف معياري )2.97حيث كان متوسطه الحسانر (، ويقابله المستوى المتوسط، ثم جاء بالرتبة األخي 

ي ) (، 2.95البعد الثالث ونصه: "مهارات تنفيذ بناء فضاءات التعلم التكنولوجية الحديثة"، حيث كان متوسطه الحسانر

 (، ويقابله المستوى المتوسط. 0.494بانحراف معياري )

ن مهارات بناء فضاءات التعلم  ن ال تزال غي  مدركة ألهمية تضمي  ويمكن تفسي  النتيجة إىل أن مؤسسات تطوير المعلمي 

ي 
ن
ورية ولكنها أصبحت ف ي غي  ضن

ي الماضن
ن
ن مهارات كانت ف ي إكساب المعلمي 

ن
ي خططها الدراسية عىل الرغم من أهميتها ف

ن
ف

ي والتعلم  الوقت الحاىلي 
ونن ي ضوء التوجهات الحديثة نحو التحول للتعلم اإللكي 

ن
 ف

ً
ن خاصة  من مهارات المعلمي 

ً
 مهما

ً
جزءا

 عن بعد. 

عىل مستوى فقرات كل بعد من األبعاد، وحساب المتوسطات الحسابية واالنحرفات المعيارية لكل فقرة من الفقرات، 

 : ي
 وذلك عىل النحو اآلن 

 فضاءات التعلم التكنولوجية الحديثةالبعد األول: مهارات بناء 

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات البعد األول "مهارات بناء فضاءات التعلم التكنولوجية 

ي الحديثة" لدرجة 
ن
ن ف ، والجدول داخل الخط األخضن بناء فضاءات تعلم تكنولوجية مساهمة مؤسسات تطوير المعلمي 

 ( يوضح ذلك. 6)

لمستوى فقرات البعد األول "مهارات بناء فضاءات التعلم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (: 6لجدول )ا

ي التكنولوجية الحديثة" لدرجة 
ن
ن ف داخل الخط بناء فضاءات تعلم تكنولوجية مساهمة مؤسسات تطوير المعلمي 

 األخضن 

 الرتبة
رقم 

 الفقرة
 البعد

المتوسط 

ي   الحسانر

االنحراف 

 المعياري
 المستوى

1 3 
توجيه المدرسة حول كيفية استثمار البيئة المحلية  

 كمصدر من مصادر التعلم النشط. 
 متوسط 819. 3.35

2 2 
تحث المؤسسات المدرسة عىل وضع خطط باستخدام 

ي المدرسة. 
ن
ي التعليم لألنشطة ف

ن
 التكنولوجيا الرقمية ف

 متوسط 967. 3.09

3 1 
ي وضع  تستطيع المؤسسات التعاون

ن
مع المدرسة ف

 خطط الستثمار فضاءات التعلم التكنولوجية. 
 متوسط 780. 2.89

4 5 
ن من أجل تنظيم  ن المدرسة لعمل فرق من المعلمي  تحفي 

 الفضاءات التكنولوجية والبيئة الصفية. 
 متوسط 708. 2.83

5 4 
تشجيع المدرسة عىل استخدام طرق تدريس تتضمن 

 ضاءات تكنولوجية. التعلم النشط  من خالل بناء ف
 متوسط 972. 2.68

 متوسط 408. 2.97 الدرجة الكلية لبعد مهارات بناء فضاءات التعلم التكنولوجية الحديثة

 

مستوى فقرات البعد األول "مهارات بناء فضاءات التعلم التكنولوجية الحديثة" لدرجة ( أن 6الجدول )من نتائج  يظهر

ي 
ن
ن ف ا، حيث بلغ  داخل الخط األخضن ناء فضاءات تعلم تكنولوجية بمساهمة مؤسسات تطوير المعلمي 

ً
جاء متوسط

ي للدرجة الكلية لالستبانة ) (، ويقابله المستوى المتوسط، وجاءت 0.408(، بانحراف معياري )2.97المتوسط الحسانر

لنشط" بالرتبة األوىل ( ونصها: "توجيه المدرسة حول كيفية استثمار البيئة المحلية كمصدر من مصادر التعلم ا3الفقرة )

ي ) ، حيث كان متوسطها الحسانر ي (، ويقابلها المستوى 0.819(، بانحراف معياري )3.35وبأعىل متوسط حسانر
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ة الفقرة ) ( ونصها: "تشجيع المدرسة عىل استخدام طرق تدريس تتضمن التعلم النشط  7المتوسط، وجاء بالرتبة األخي 

ي )من خالل بناء فضاءات تكنولوجية"، حيث ك (، ويقابلها 0.972(، بانحراف معياري )2.68ان متوسطها الحسانر

 المستوى المتوسط. 

ي حقل 
ن
ن ال تزال قادرة عىل مواكبة التطورات ف ي برامج تطوير المعلمي 

ن
ويمكن تفسي  هذه النتيجة إىل أن الخطط المقدمة ف

بية والتعليم وتحتاج إىل الكثي  من السنوات وعملية إصالح تربوي قادر 
 إدماج تلك  الي 

ً
عىل إعطاء تلك الكليات فرصا

ي هذه الكليات. 
ن
ي المساقات المختلفة المقدمة ف

ن
 المهارات ف

 

: مهارات تخطيط بناء فضاءات التعلم التكنولوجية الحديثة ي
ن
 البعد الثائ

ي "مهارات تخطيط بناء فضاءات ا
لتعلم تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات البعد الثانن

ي التكنولوجية الحديثة" لدرجة 
ن
ن ف داخل الخط بناء فضاءات تعلم تكنولوجية مساهمة مؤسسات تطوير المعلمي 

 ( يوضح ذلك. 7، والجدول )األخضن 

ي "مهارات تخطيط بناء فضاءات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (: 7الجدول )
لمستوى فقرات البعد الثانن

ي الحديثة" لدرجة التعلم التكنولوجية 
ن
ن ف داخل الخط بناء فضاءات تعلم تكنولوجية مساهمة مؤسسات تطوير المعلمي 

 األخضن 

 الرتبة
رقم 

 الفقرة
 البعد

المتوسط 

ي   الحسانر

االنحراف 

 المعياري
 المستوى

ن وتشجيعهم عىل استخدام التكنولوجيا.  13 1  متوسط 967. 3.88 تأهيل المعلمي 

2 9 
ن  حول كيف ية بناء واستغالل فضاءات تدريب للمعلمي 

 تكنولوجية. 
 متوسط 827. 3.74

3 7 
تشجيع انتاج فضاءات تكنولوجية لتنمية التفكي  الناقد 

 . ن  للمعلمي 
 متوسط 984. 3.39

4 8 
ن لبناء فضاءات تكنولوجية متمحورة  ن المعلمي  تحفي 

 .
ً
 حول الطالب ومحفزة تربويا

 متوسط 957. 3.17

ن . تنمية التفكي  اإلبداعي ل 6 5  متوسط 563. 3.15 لمعلمي 

 متوسط 804. 2.88 التأكد من وجود بيئة تكنولوجية مناسبة.  11 6

7 10 
تعمل عىل أخذ تغذية راجعة من المدرسة لبناء فضاءات 

 تكنولوجية مختلفة داخل وخارج الصف. 
 متوسط 907. 2.80

8 12 
تتعاون المؤسسة والمدرسة لتوفي  المستلزمات 

 المطلوبة. 
 متوسط 784. 2.61

الدرجة الكلية لبعد مهارات تخطيط بناء فضاءات التعلم التكنولوجية 

 الحديثة
 متوسط 505. 3.20

ي "مهارات تخطيط بناء فضاءات التعلم التكنولوجية ( أن 7الجدول )من نتائج  يظهر
مستوى فقرات البعد الثانن

ي الحديثة" لدرجة 
ن
ن ف جاء  داخل الخط األخضن علم تكنولوجية بناء فضاءات تمساهمة مؤسسات تطوير المعلمي 

ي للدرجة الكلية لالستبانة ) ا، حيث بلغ المتوسط الحسانر
ً
(، ويقابله المستوى 0.505(، بانحراف معياري )3.20متوسط

ن وتشجيعهم عىل استخدام التكنولوجيا" بالرتبة األوىل وبأعىل 13المتوسط، وجاءت الفقرة ) ( ونصها: "تأهيل المعلمي 

ي  ي )متوسط حسانر (، ويقابلها المستوى المتوسط، وجاء 0.967(، بانحراف معياري )3.88، حيث كان متوسطها الحسانر

ة الفقرة ) ( ونصها: "تتعاون المؤسسة والمدرسة لتوفي  المستلزمات المطلوبة"، حيث كان متوسطها 12بالرتبة األخي 

ي )  وسط. (، ويقابلها المستوى المت0.784(، بانحراف معياري )2.61الحسانر
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ويمكن تفسي  هذه النتيجة إىل أن التخطيط لبناء فضاءات التعلم التكنولوجية الحديثة يحتاج إىل الكثي  من المهارات 

 ألنها تحتاج للكثي  من الدراسة والمهارة 
ً
ن غي  قادرين عىل امتالكها نظرا ي ال زال الكثي  من المعلمي 

التكنولوجية الت 

 التكنولوجية. 

 

 رات تنفيذ بناء فضاءات التعلم التكنولوجية الحديثةالبعد الثالث: مها

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات البعد الثالث "مهارات تنفيذ بناء فضاءات التعلم 

ي التكنولوجية الحديثة" لدرجة 
ن
ن ف داخل الخط بناء فضاءات تعلم تكنولوجية مساهمة مؤسسات تطوير المعلمي 

 ( يوضح ذلك. 8الجدول )، و األخضن 

لمستوى فقرات البعد الثالث "مهارات تنفيذ بناء فضاءات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (: 8الجدول )

ي التعلم التكنولوجية الحديثة" لدرجة 
ن
ن ف داخل الخط بناء فضاءات تعلم تكنولوجية مساهمة مؤسسات تطوير المعلمي 

 األخضن 

 الرتبة
رقم 

 الفقرة
 بعدال

المتوسط 

ي   الحسانر

االنحراف 

 المعياري
 المستوى

1 20 
ي المدرسة من أجل تحقيق 

ن
توفي  التكنولوجيا ف

 األهداف. 
 متوسط 756. 3.48

2 15 
ن العملية التعليمية وبناء فضاءات تكنولوجية  تحسي 

 حديثة. 
 متوسط 946. 3.07

3 17 
ن والتجديد المستمر لمالئمة البيئة التكنولوجية  التحسي 

 لبات التعليم. متط
 متوسط 976. 3.04

4 19  . ي
ن التكنولوجيا خالل العمل التطبيف   متوسط 829. 2.91 ممارسة المعلمي 

ي بناء فضاءات تكنولوجية حديثة.  18 5
ن
 متوسط 832. 2.89 تساهم ف

6 14 
ي التعليم والتعلم 

ن
يستخدم المعلم التكنولوجيا الرقمية ف

ي المدرسة. 
ن
 ف

 متوسط 946. 2.70

7 16 
في  األدوات والوسائل التكنولوجية خارج غرفة تو 

 الصف. 
 متوسط 640. 2.56

 متوسط 494. 2.95 الدرجة الكلية لبعد مهارات تنفيذ بناء فضاءات التعلم التكنولوجية الحديثة

 

ديثة" مستوى فقرات البعد الثالث "مهارات تنفيذ بناء فضاءات التعلم التكنولوجية الح( أن 8الجدول )من نتائج  يظهر

ي لدرجة 
ن
ن ف ا، حيث  داخل الخط األخضن بناء فضاءات تعلم تكنولوجية مساهمة مؤسسات تطوير المعلمي 

ً
جاء متوسط

ي للدرجة الكلية لالستبانة ) (، ويقابله المستوى المتوسط، 0.494(، بانحراف معياري )2.95بلغ المتوسط الحسانر

ي الم20وجاءت الفقرة )
ن
درسة من أجل تحقيق األهداف" بالرتبة األوىل وبأعىل متوسط ( ونصها: "توفي  التكنولوجيا ف

ي ) ، حيث كان متوسطها الحسانر ي (، ويقابلها المستوى المتوسط، وجاء بالرتبة 0.756(، بانحراف معياري )3.48حسانر

ة الفقرة ) ي ( ونصها: "توفي  األدوات والوسائل التكنولوجية خارج غرفة الصف"، حيث كان متوسطها الح16األخي  سانر

 (، ويقابلها المستوى المتوسط. 0.640(، بانحراف معياري )2.56)

ن يحتاجون للكثي  من الكفايات التكنولوجية ليكونوا قادرين عىل تنفيذ بناء  ويمكن تفسي  هذه النتيجة إىل أن المعلمي 

ي استخدا
ن
ة ف ي تحتاج إىل الكثي  من المهارة والخير

م مختلف الوسائل فضاءات التعلم التكنولوجية الحديثة الت 

ي عملية التعليم يستند بشكل كبي  إىل امتالك اتجاهات ايجابية نحو 
ن
التكنولوجية. كما وأن توظيف التكنولوجيا ف

 . ن  التكنولوجيا وهذا ما يفتقره الكثي  من المعلمي 

ن  : ما مستوى األداء التدريسي لدى المعلمي  ي
 من وجهة نظرهم؟ داخل الخط األخضن نتائج السؤال الثانن
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لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى األداء التدريسي لدى 

ن   ( يوضح ذلك. 9، والجدول )داخل الخط األخضن المعلمي 

ن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (: 9الجدول )  داخل الخط األخضن مستوى األداء التدريسي لدى المعلمي 

 تبةالر 
رقم 

 الفقرة
 البعد

المتوسط 

ي   الحسانر

االنحراف 

 المعياري
 المستوى

 متوسط 431. 3.19 مهارات إدارة الصف 3 1

 متوسط 397. 3.04 التخطيط واإلعداد للدرس 1 2

 متوسط 379. 3.02 مهارات تنفيذ الدرس 2 3

 متوسط 391. 2.84 مهارات التقويم 4 4

 متوسط 341. 3.00 لتدريسي الدرجة الكلية الستبانة االداء ا  

ن ( أن 9الجدول )من نتائج  يظهر ا، حيث بلغ  داخل الخط األخضن مستوى األداء التدريسي لدى المعلمي 
ً
جاء متوسط

ي للدرجة الكلية لالستبانة ) (، ويقابله المستوى المتوسط، وجاء 0.341(، بانحراف معياري )3.00المتوسط الحسانر

ي )البعد الثالث ونصه: "مهارات إ ، حيث كان متوسطه الحسانر ي (، 3.19دارة الصف" بالرتبة األوىل وبأعىل متوسط حسانر

(، ويقابله المستوى المتوسط، ثم جاء بالرتبة الثانية البعد األول ونصه: "التخطيط واإلعداد 0.431بانحراف معياري )

ي ) المستوى المتوسط، ثم جاء بالرتبة (، ويقابله 0.397(، بانحراف معياري )3.04للدرس"، حيث كان متوسطه الحسانر

ي ) ي ونصه: "مهارات تنفيذ الدرس"، حيث كان متوسطه الحسانر
(، 0.379(، بانحراف معياري )3.02الثالثة البعد الثانن

ة البعد الرابع ونصه: "مهارات التقويم"، حيث كان متوسطه  ا جاء بالرتبة األخي  ً ويقابله المستوى المتوسط، وأخي 

ي )  (، ويقابله المستوى المتوسط. 0.391بانحراف معياري ) (،2.84الحسانر

 
ً
ن الطلبة نظرا ات ايجابية للمعلمي  ن ال تزال غي  قادرة عىل تقديم خير يمكن تفسي  هذه النتيجة إىل أن برامج إعداد المعلمي 

بوي وظهور ا ي الميدان الي 
ن
لعديد من نظريات ألنها ال تزال تعتمد عىل خطط دراسية غي  قادرة عىل مواكبة التطورات ف

 التعلم والتعليم الحديثة. 

كما تم تحليل البيانات عىل مستوى فقرات كل بعد من األبعاد، وحساب المتوسطات الحسابية واالنحرفات المعيارية 

 : ي
 لكل فقرة من الفقرات، وذلك عىل النحو اآلن 

 البعد األول: التخطيط واإلعداد للدرس

رافات المعيارية لفقرات البعد األول "التخطيط واإلعداد للدرس" لمستوى تم حساب المتوسطات الحسابية واالنح

ن   ( يوضح ذلك. 10، والجدول )داخل الخط األخضن األداء التدريسي لدى المعلمي 

لمستوى فقرات البعد األول "التخطيط واإلعداد للدرس" المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (: 10الجدول )

ن لمستوى األداء ا  داخل الخط األخضن لتدريسي لدى المعلمي 

 الرتبة
رقم 

 الفقرة
 البعد

المتوسط 

ي   الحسانر

االنحراف 

 المعياري
 المستوى

 التحضي  بشكل  واضح.  1 1
ي دفي 

ن
 متوسط 776. 3.46 يستطيع  بناء األهداف ف

2 2 
لديه مهارة صياغة األهداف التعليمية بطريقة علمية 

 سليمة. 
 متوسط 952. 3.38

3 9 
ديه مهارات كيفية تحديد الوقت الالزم من أجل انهاء ل

 محتوى التعلم خالل الحصة الصفية. 
 متوسط 860. 3.32

4 8 
ي 
يمتلك القدرة عىل تقسيم محتوى التعلم بشكل منطف 

 ومتسلسل يساعد الطلبة عىل الفهم. 
 متوسط 929. 3.30

5 3 
لديه المهارات الالزمة لكيفية تغطية األهداف للجوانب 

ي عملية التعلم. الم
ن
 عرفية والمهارية واالنفعالية ف

 متوسط 877. 3.14

 متوسط 916. 3.12يستطيع تقديم رؤية أوضح حول كيفية بناء أهداف  4 6
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 الرتبة
رقم 

 الفقرة
 البعد

المتوسط 

ي   الحسانر

االنحراف 

 المعياري
 المستوى

 واقعية وممكنة التحقيق. 

7 12 
ي تساعد 

قادر عىل اختيار أنشطة التعلم المناسبة الت 

ي تحقيق أهداف التعلم. 
ن
 المعلم ف

 متوسط 788. 2.98

8 7 
ي تقديم ي

ن
متلك مهارات االستعانة بمصادر خارجية ف

 محتوى التعلم. 
 متوسط 839. 2.92

9 6 
لديه مهارات وضع أهداف تعليمية تراعي تنمية مهارات 

 .  التفكي  العليا والبحث واالستقصاء العلمي
 متوسط 603. 2.90

10 14 
تكسب المعلم المهارات الالزمة لمراعاة الفروق الفردية 

ي عملية ال
ن
 تقييم. ف

 متوسط 827. 2.90

11 10 
يمتلك مهارة استخدام تمارين اإلحماء وتهيئة الطلبة 

ي محتوى التعلم. 
ن
 لإلنخراط ف

 متوسط 968. 2.86

12 5 
ي ومتسلسل 

قادر عىل توزي    ع محتوى التعلم بشكل منطف 

 ومنسجم مع أوقات الدوام الرسمي أثناء السنة الدراسية. 
 متوسط 919. 2.80

13 11 
 اختيار طرق التدريس المناسبة من أجل قادر عىل

 تحقيق أهداف التعلم. 
 متوسط 918. 2.80

14 13 
اتيجيات التقييم  قادر عىل استخدام وسائل واسي 

 المالئمة. 
 متوسط 684. 2.74

 متوسط 397. 3.04 الدرجة الكلية لبعد التخطيط واإلعداد للدرس

 

د األول "التخطيط واإلعداد للدرس" لمستوى األداء التدريسي مستوى فقرات البع( أن 10الجدول )من نتائج  يظهر

ن  ي للدرجة الكلية لالستبانة ) داخل الخط األخضن لدى المعلمي  ا، حيث بلغ المتوسط الحسانر
ً
(، 3.04جاء متوسط

ي دفي  1(، ويقابله المستوى المتوسط، وجاءت الفقرة )0.397بانحراف معياري )
ن
 ( ونصها: "يستطيع  بناء األهداف ف

ي ) ، حيث كان متوسطها الحسانر ي (، بانحراف معياري 3.46التحضي  بشكل  واضح" بالرتبة األوىل وبأعىل متوسط حسانر

ة الفقرة )0.776) ( ونصها: "قادر عىل استخدام وسائل 13(، ويقابلها المستوى المتوسط، وجاء بالرتبة األخي 

اتيجيات التقييم المالئمة"، حيث كان متوسطها الحسا ي )واسي  (، ويقابلها المستوى 0.684(، بانحراف معياري )2.74نر

 المتوسط. 

ات تدريسية تنمي لدى المعلم  يمكن تفسي  هذه النتيجة إىل ان بعد التخطيط واإلعداد للدرس يتطلب المرور بخير

ي البيئة الصفية. كما وأن اإل 
ن
ات تعلم فاعلة للطلبة ف عداد للدرس مهارات كيفية توظيف المحتوى التدريسي لبناء خير

 عىل استخدام ما يتوفر له من موارد 
ً
والتخطيط له يحتاج إىل توفي  بيئة مؤسسية فاعلة قادرة عىل جعل المعلم قادرا

 بالطريقة األمثل. 

 

: تنفيذ الدرس ي
ن
 البعد الثائ

ي " تنفيذ الدرس" لمستوى ا
ألداء التدريسي تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات البعد الثانن

ن   ( يوضح ذلك. 11، والجدول )داخل الخط األخضن لدى المعلمي 
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ي "تنفيذ الدرس" لمستوى األداء المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (: 11الجدول )
لمستوى فقرات البعد الثانن

ن   داخل الخط األخضن التدريسي لدى المعلمي 

 الرتبة
رقم 

 الفقرة
 البعد

المتوسط 

ي   الحسانر

االنحراف 

 المعياري
 المستوى

1 21 
ي مع الطالبات خالل الحصة 

يحّسن التفاعل اللفظن

 الصفية. 
 متوسط 944. 3.57

2 23  .  متوسط 832. 3.44 يتفاعل مع الطلبة حسب الموقف التعليمي

 متوسط 931. 3.41 يستطيع إدارة وقت الحصة.  20 3

4 22 
ي مع الطالبات خالل ال

حصة يحّسن التفاعل غي  اللفظن

 الصفية. 
 متوسط 641. 3.28

5 25 
ح كل خطوة من خطوات حل  لديه القدرة عىل ش 

 . ن اهي   المسائل وإثباتها بالير
 متوسط 876. 2.99

 متوسط 908. 2.98 يقدم تغذية راجعة للطلبة.  27 6

7 16 
يمتلك مهارات استخدام أساليب مختلفة لتشجيع 

 الطلبة. 
 متوسط 746. 2.97

 متوسط 917. 2.97 لحات الرياضية ورموزها بشكل صحيح. يستخدم المصط 24 8

ي ضبط الطلبة خالل الحصة الصفية.  17 9
ن
 متوسط 815. 2.91 يمارس دوره ف

 متوسط 958. 2.89 ينهي الدرس بتلخيص النقاط الرئيسية.  28 10

11 26 
ي 
ن
قادر عىل استخدام الوسائل التعليمية المناسبة وف

 الوقت المناسب. 
 سطمتو  788. 2.86

12 15 
لديه مهارات استخدام أنشطة قادرة عىل إثارة اهتمام 

 الطلبة نحو محتوى التعلم. 
 متوسط 897. 2.77

13 19 
ي الحصة الصفية 

ن
ن الدروس ف يمتلك القدرة عىل الربط بي 

 والحياة العامة. 
 متوسط 795. 2.67

14 18 
ي استخدام طرائق التدريس حسب مقتضيات 

ن
ينّوع ف

 .  الموقف التعليمي
 متوسط 783. 2.52

 متوسط 379. 3.02 الدرجة الكلية لبعد تنفيذ الدرس

 

ن ( أن 11الجدول )من نتائج  يظهر ي "تنفيذ الدرس" لمستوى األداء التدريسي لدى المعلمي 
مستوى فقرات البعد الثانن

ي للدرجة الكلية لالستبانة ) داخل الخط األخضن  ا، حيث بلغ المتوسط الحسانر
ً
بانحراف معياري (، 3.02جاء متوسط

ي مع الطالبات خالل 21(، ويقابله المستوى المتوسط، وجاءت الفقرة )0.379)
( ونصها: " يحّسن التفاعل اللفظن

ي ) ، حيث كان متوسطها الحسانر ي (، بانحراف معياري 3.57الحصة الصفية" بالرتبة األوىل وبأعىل متوسط حسانر

ة الفقرة )(، ويقابلها المستوى المتوسط، وجاء بالرتب0.944) ي استخدام طرائق التدريس 18ة األخي 
ن
( ونصها: "ينّوع ف

ي ) "، حيث كان متوسطها الحسانر (، ويقابلها 0.783(، بانحراف معياري )2.52حسب مقتضيات الموقف التعليمي

 المستوى المتوسط. 

ات المؤ  ي ويمكن تفسي  هذه النتيجة إىل أن تنفيذ الدرس ينطوي عىل توفي  مجموعة من المتغي 
سسية والشخصية والت 

ات   من حيث العدد والبيئة الصفية وتوفي  الوسائل التعليمية الالزمة من أجل تقديم خير
ً
من أهمها ان يكون الضف مثاليا

 تعلم غنية للطلبة. 

 

 

 



International Research Congress of Contemporary Studies in Social Sciences (Rimar Congress 3) 

 

 Full Text Book of Rimar Congress  3  52 

 

 البعد الثالث: إدارة الصف

لمستوى األداء التدريسي تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات البعد الثالث "إدارة الصف" 

ن   ( يوضح ذلك. 12، والجدول )داخل الخط األخضن لدى المعلمي 

لمستوى فقرات البعد الثالث "إدارة الصف" لمستوى المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (: 12الجدول )

ن   داخل الخط األخضن األداء التدريسي لدى المعلمي 

 الرتبة
رقم 

 الفقرة
 البعد

المتوسط 

ي ا  لحسانر

االنحراف 

 المعياري
 المستوى

 متوسط 789. 3.32 يتعامل مع الطلبة بطريقة ودية.  33 1

2 30 
ن الطلبة من خالل توزي    ع األسئلة عىل  يحقق العدل بي 

 جميع الطلبة. 
 متوسط 988. 3.19

3 32 
ي الحصة الصفية والتعبي  عن 

ن
اك الطلبة ف يعمل عىل اش 

 آرائهم. 
 متوسط 764. 3.19

4 31 
ن الطلبة من خالل االهتمام يع مل عىل تطبيق العدل  بي 

 .  بجميع الطلبة حسب الموقف التعليمي
 متوسط 837. 3.16

 متوسط 687. 3.10 يستطيع ضبط الصف.  29 5

 متوسط 431. 3.19 الدرجة الكلية لبعد إدارة الصف

 

ن مستوى فقرات البعد الثالث "إدارة الصف" لمس( أن 12الجدول )من نتائج  يظهر توى األداء التدريسي لدى المعلمي 

ي للدرجة الكلية لالستبانة ) داخل الخط األخضن  ا، حيث بلغ المتوسط الحسانر
ً
(، بانحراف معياري 3.19جاء متوسط

( ونصها: "يتعامل مع الطلبة بطريقة ودية" بالرتبة األوىل 33(، ويقابله المستوى المتوسط، وجاءت الفقرة )0.431)

ي  ي )وبأعىل متوسط حسانر (، ويقابلها المستوى 0.789(، بانحراف معياري )3.32، حيث كان متوسطها الحسانر

ة الفقرة ) ي )29المتوسط، وجاء بالرتبة األخي  (، 3.10( ونصها: "يستطيع ضبط الصف"، حيث كان متوسطها الحسانر

 (، ويقابلها المستوى المتوسط. 0.687بانحراف معياري )

ن عىل  ويمكن تفسي  هذه النتيجة إىل أن ي من االكتظاظ حيث اعداد الطلبة أكير من قدرة المعلمي 
المدارس العربية تعانن

ة من الطلبة وما لديهم من مشكالت انفعالية وأكاديمية  ي أن عىل المعلم التعامل مع مجموعة كبي 
إدارة الصف مما يعتن

ي إدارة الصف. 
ن
 وسلوكية وهذا ما يفرض عليه الكثي  من التحديات ف

 

 بع: التقويمالبعد الرا

تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات البعد الرابع "التقويم" لمستوى األداء التدريسي لدى 

ن   ( يوضح ذلك. 13، والجدول )داخل الخط األخضن المعلمي 

" لمستوى األداء لمستوى فقرات البعد الرابع "التقويمالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (: 13الجدول )

ن   داخل الخط األخضن التدريسي لدى المعلمي 

 الرتبة
رقم 

 الفقرة
 البعد

المتوسط 

ي   الحسانر

االنحراف 

 المعياري
 المستوى

ن مستوى الطلبة.  38 1 لية لتحسي  ن
 مرتفع 901. 3.67 يعظي واجبات مين

 متوسط 962. 3.04 يوظف أساليب تقويمية متنوعة لتقويم الطلبة.  37 2

لية. يست 34 3 ن  متوسط 868. 3.01 طيع اعطاء واجبات مين

 متوسط 867. 2.90 يقدم تغذية راجعة بعد نتائج االختبارات.  42 4

 متوسط 830. 2.82 يمتلك أساليب مختلفة لتقويم الطلبة.  35 5

  985. 2.77 يعرف نقاط القوة والضعف للطلبة.  39 6
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 الرتبة
رقم 

 الفقرة
 البعد

المتوسط 

ي   الحسانر

االنحراف 

 المعياري
 المستوى

 متوسط 736. 2.76 يستخدم أسئلة مقالية وموضوعية مناسبة.  36 7

ن أداء الطلبة.  41 8  متوسط 987. 2.70 يوظف نتائج التقويم لتحسي 

 متوسط 910. 2.56 يستخدم نتائج التقويم لتعديل طرق التدريس.  44 9

 متوسط 801. 2.50 يعالج نقاط الضعف للطلبة.  40 10

11 43 
يشجع الطلبة عىل المشاركة وإبداء رأيهم خالل الحصة 

 الصفية. 
 متوسط 721. 2.49

 متوسط 391. 2.84 الدرجة الكلية لبعد التقويم

ن ( أن 13الجدول )من نتائج  يظهر داخل مستوى فقرات البعد الرابع "التقويم" لمستوى األداء التدريسي لدى المعلمي 

ي للدرجة الكلية لالستبانة ) الخط األخضن  ا، حيث بلغ المتوسط الحسانر
ً
(، بانحراف معياري 2.84جاء متوسط

ن مستوى الطلبة" 38(، ويقابله المستوى المتوسط، وجاءت الفقرة )0.391) لية لتحسي  ن
( ونصها: "يعظي واجبات مين

ي ) ، حيث كان متوسطها الحسانر ي (، ويقابلها 0.901(، بانحراف معياري )3.67بالرتبة األوىل وبأعىل متوسط حسانر

ة الفقرة ) جع الطلبة عىل المشاركة وإبداء رأيهم خالل الحصة ( ونصها: "يش43المستوى المتوسط، وجاء بالرتبة األخي 

ي )  (، ويقابلها المستوى المتوسط. 0.721(، بانحراف معياري )2.49الصفية"، حيث كان متوسطها الحسانر

ويمكن تفسي  هذه النتيجة إىل أن مهارات التقييم تحتاج إىل الكثي  من البحث والدراسة والوقت. وحيث أن أغلبية 

ي ال
ن
ن ف مدارس العربية داخل الخط األخضن يعانون من زيادة العبء الدراسي عليهم حيث أن جدولهم األسبوعي المعلمي 

ء باإلضافة إىل ضن   ورة القيام باألعمال المكتبية. مىلي

ن درجة  ي نتائج السؤال الثالث: هل توجد عالقة ارتباطية بي 
ن
ن ف بناء فضاءات تعلم مساهمة مؤسسات تطوير المعلمي 

؟تكنولوجية واأل  ن داخل الخط األخضن  داء التدريسي للمعلمي 

ن درجة لإلجابة عن هذا السؤال  ي تم حساب العالقة االرتباطية بي 
ن
ن ف بناء فضاءات مساهمة مؤسسات تطوير المعلمي 

 ، ن داخل الخط األخضن  .قيم معامل االرتباطوضح ي (14)والجدول تعلم تكنولوجية ومستوى األداء التدريسي للمعلمي 

ن درجة (14الجدول ) ن هل توجد عالقة ارتباطية بي  سون بي  ي : معامل ارتباط بي 
ن
ن ف مساهمة مؤسسات تطوير المعلمي 

ن داخل الخط األخضن   بناء فضاءات تعلم تكنولوجية ومستوى األداء التدريسي للمعلمي 

 االرتباط مقياسال

 استبانة األداء التدريسي 

التخطيط واإلعداد 

 للدرس

تنفيذ 

 الدرس
 التقويم إدارة الصف

الدرجة 

 الكلية

بناء فضاءات تعلم 

 تكنولوجية

 **411. **353. **200. **386. **391. معامل االرتباط

 000. 000. 000. 000. 000. الداللة اإلحصائية

 431 431 431 431 431 عدد أفراد العينة

تخطيط بناء 

فضاءات تعلم 

 تكنولوجية

 **737. **690. **434. **631. **686. معامل االرتباط

 000. 000. 000. 000. 000. الداللة اإلحصائية

 431 431 431 431 431 عدد أفراد العينة

تنفيذ بناء 

فضاءات تعلم 

 تكنولوجية

 **754. **678. **342. **601. **803. معامل االرتباط

 000. 000. 000. 000. 000. الداللة اإلحصائية

 431 431 431 431 431 عدد أفراد العينة

 الدرجة الكلية

 **746. **680. **388. **629. **737. معامل االرتباط

 000. 000. 000. 000. 000. الداللة اإلحصائية

 431 431 431 431 431 عدد أفراد العينة
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ن α=  0.05( وجود عالقة ارتباطية إيجابية دالة إحصائًيا عند مستوى الداللة )14كشفت نتائج الجدول )  درجة ( بي 

ي 
ن
ن ف ن داخل الخط مساهمة مؤسسات تطوير المعلمي  بناء فضاءات تعلم تكنولوجية ومستوى األداء التدريسي للمعلمي 

، حيث بلغ معامل االرتباط للدرجة الكلية بينهما )**  (.0.000(، بداللة إحصائية )0.746األخضن

التكنولوجية مهارة تستدعي أن يكون لديه مستويات ويمكن تفسي  هذه النتيجة إىل أن قدرة المعلم عىل بناء الفضاءات 

عالية من األداء التدريسي حيث أن إمكاناته عىل بناء هذا النوع من بيئات التعلم سوف يكون له بالغ األثر عىل مساعدته 

ي ب
ن
ات تدريسية فاعلة يستطيع من خاللها أداء أدواره التدريسية بشكل فاعل. كما وأن مهاراته ف ي تقديم خير

ن
ناء فضاءات ف

ي تعد من أهم مكونات األداء التدريسي الفاعل مما يؤكد 
التعلم تتيح له الوقت الالزم ليظهر إبداعاته التدريسية والت 

ين.  ن المتغي   العالقة اإليجابية بي 

 

 التوصيات

 : ي ضوء النتائج توضي الدراسة بما يىلي
ن
 ف

ن إليالء مهارات بناء فضاءات التع -  لم المزيد من االهتمام. دعوة برامج تطوير المعلمي 

-  . ن  عقد دورات وورش تدريبية من أجل اإلرتقاء بمستوى األداء التدريسي للمعلمي 

ات مثل فاعلية  - ن عدة متغي  ي وبي  ن بناء فضاءات التعلم التكنولوجر إجراء المزيد من الدراسات تتناول العالقة بي 

 المدرسية والتحصيل األكاديمي للطلبة. 

 

 المراجع

 المراجع العربية

، إيناس. ) ن ي ضوء 2017أبو لير
ن
ن نحو استخدام المستحدثات التكنولوجية ف ن الفلسطينيي  ي للمعلمي 

(. التطوير المهتن

ات بعض الدول.   .164-137(، 1)2مجلة جامعة االستقالل لألبحاث، خير

ي المملكة2020األسمري، فايز. )
ن
ح لتقويم أداء معلمي الدراسات االجتماعية والوطنية ف العربية السعودية  (. تصور مقي 

بية، ) ي الي 
ن
. مجلة البحث العلمي ف ي ضوء معايي  جودة األداء التدريسي

ن
 .254-224(، 21ف

بية، 2020األسمري، فايز. ) ي الي 
ن
ح لتقويم أداء معلمي الدراسات االجتماعية مجلة البحث العلمي ف (، 2)21(. تصور مقي 

224-254. 

ي ضوء المهارات التدريسية الالزمة (. تقويم أداء معلم2020بن عيس، نجالء. )
ن
ي المرحلة المتوسطة ف

ن
ات الرياضيات ف

بوية، )  .1259-1216(، 79بمدينة الرياض. المجلة الي 

( . ي
بية 2018توفيق، فيفن ي مض. مجلة كلية الي 

ن
ي مؤسسات إعداد المعلم ف

ن
بية الوجدانية ف  –(. متطلبات تحقيق الي 

 .564-489(، 8)34جامعة أسيوط، 

 ، ، صالح والعيار، غيداء. )الجير ي
ي مجال التعليم من وجهة أعضاء (. 2020حامد والثويتن

ن
أهمية التكنولوجيا الرقمية ف

ي دولة الكويت
ن
بية األساسية ف ي كلية الي 

ن
بية هيئة التدريس ف (، 111جامعة المنصورة، ) –. مجلة كلية الي 

173-197. 

ي آراء طالبات الدراسات العلي(. 2002الجفرى، ابتسام. )
ن
. داء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس بجامعة أم القرىاأل ا ف

بوية، جامعة الكويت  ،  –المجلة الي   .150-109(، 64)16مجلس النرس  العلمي

، عبدهللا. ) ي
ي ضوء تطوير الهوية 2020الحارنر

ن
ي المملكة العربية السعودية ف

ن
حة لمؤسسات إعداد المعلم ف (. صيغة مقي 

بوية والنفسية، المهنية للمعلم وفق الخير   .416-376(، 2)12ات العالمية الناجحة. مجلة العلوم الي 

(. درجة امتالك معلمة الروضة التعلم الرقمي واتجاهاتها نحو اسخدامه. مجلة الجامعة 2018الراشد، مضاوي. )

بوية والنفسية،   .432-407(، 3)26اإلسالمية للدراسات الي 
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 ، ي ي التخرج من كليات 2005عبدهللا. )رواقه، غازي ومحمود، يوسف والشلتر
ن حديتر (. تقويم األداء التدريسي للمعلمي 

مان. مجلة جامعة دمشق، 
ُ
ي سلطنة ع

ن
ن والمعلمات ف بية للمعلمي 

 .158-131(، 2)21الي 

ي المرحلة الثانوية (. 2010عبد الجواد، إياد. )
ن
مستوى األداء التدريسي لمهارات النحو لدى معلمي اللغة العربية ف

بية والثقافة والعلوم. مقته باتجاهاتهم نحو مهنة التدريسوعال بية، اللجنة الوطنية القطرية للي  ، جلة الي 

(172 ،)1-39. 

ي صطناع للطالب ذو اإل بإستخدام تطبيقات الذكاء  قيق التعلم الرقمي تحليات (. آ2020عبداللطيف، إبراهيم. )

 .542-487(، 14)4لموهبة، . المجلة العربية لعلوم اإلعاقة واعاقة البضيةاإل 

، ابتسام. ) ي
ي تنمية التفكي  2018الغامدي، متن وعافس 

ن
ونية قائمة عىل التعلم التشاركي ف

(. فاعلية بيئة تعليمية إلكي 

بوية  ة نور. مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات الي  بية بجامعة األمي 
الناقد لدى طالبات كلية الي 

 .105-83(، 2)26والنفسية، 

. )محتسب . رؤى تربوية، )2017، رامي ي فضاءات التعلم غي  الرسمي
ن
-122(، 58-57(. توظيف التكنولوجيا الرقمية ف

128. 

بية من وجهة نظر الطلبة بجامعات غزة. 2017نصار، أنور. ) ي كليات الي 
ن
(. واقع األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس ف

بوية والن  .174-160(، 1)25فسية، مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات الي 

بوية، 2020النعيم، مي والسحيم، هيفاء. ) ح لتطوير أداء المعلمات بمحافظة األحساء. المجلة الي  ي مقي  (. نظام تدريتر

(79 ،)932-986. 
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Abstract: 

 This research aims to investigate the George Bernard Shaw’s Saint Joan (1923) from the 

viewpoint of turn-taking theory. This study will focus on how the turns are distributed in 
Joan’s interactions. The main concern of this study is to explore the way in which the 

interlocutor tries to hold the other by violating the strategies of turn-taking. Additionally, 

this study tries to tackle this issue because the previous researches do not pay special 

attention that applied on this work. The main questions are touched throughout the play, 

How does the playwright tackle the techniques of turn-taking in his plays in general and 
Saint Joan particularly? How can the turn-taking strategies help us to depict the main 

figure in the course of the play? To answer these questions, the present study shows the 

approach of turn-taking theory. On one hand, this approach centers and examines ‘turn-

taking theory' through presenting strategies or clarifications on what turn-taking theory 

shows participants’ interaction supposes power over the other participant. On the other 

hand, as suggested by turn-taking strategy, the interlocutors  propose that one of the 
participants takes his / her role and the other participant stops in a regular conversation. 

In other words, the roles of participants are managed in different roles among them. Having 

this strategy which applied to Shaw's play, the findings of this research reveal how the 

major figures in the play struggle to get the powerful relationship between the participants  

as explored in their  interactions. 

Key words: George Barnard Shaw, Saint Joan, Turn-Taking, Power. 
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Introduction 

This study investigates ‘turn-taking theory’ through offers information about what turn-

taking deals with participants’ function in their interchange roles. Through turn-taking, 

interlocutors talk with one another in a regular and systematic conversation. As offers by 

turn-taking application, the interlocutors suggest that the parts of conversation, one takes 

the role and the other one stops in an ordinary way. In other words, interlocutors' turn are 

organized in varied method between them. 

In George Bernard Shaw's Saint Joan (1923), turn-taking aspects in what way are 

presented. It focuses on variety between characters’ turns so as to reveal lying their 

exchanges roles. Moreover, powerful relations between them on the play are examined and 

who control and dominate the case presented, too. Thus, this study presents the series of 

turns between the characters. Finally, which reveal that there are powerful relationships 

exist among the characters from changes in their conversation. 

 

1.2   The Application of Turn-Taking Strategy   

In any conversation, communicate is switched between two or more people with each other. 

One of the speakers talks at the one time only; thus to make a conversation flow in good 

way, the participants have to identifying what time they talk and at what time they stop and 

listen to the second one. This case, called ‘turn’ in linguistics terms. In this case, turn is an 

exchanges in directions of the dialogue flux which identify a ‘normal’ conversation from 

speakers. The theory of turn-taking can be occurs in everyday life. Turn is investigated 

when the speaker  takes the role and gives the chance to the listener to talk. So, it  called  

turn-taking theory is "the process through which the party doing the talk of the moment is 

changed" (Napitupulu & Siahaan, 2014, p. 38) 

Additionally, turn-taking approach considered the mechanism in the process of 

conversation analysis. It is also shows how the interlocutors to be more respectable and 

comprehensible by others and how organize our converse in order to avoid abusing others 

around us. This is because there are some of partakers "who unfortunately will not respect 

others enough to share their opinions in a group, either because they are not aware that 

others have a right to speak as well or they just do not care about it” (Khoddamy Pour & 

Lashkarian Yazd, 2015, p. 59) However, in practicing conversation, people speak with each 

other and so controlling the flow of conversation easily, the speakers have to recognize the 

systematic of turn-taking itself. The mechanism of turn-taking theory relates to organization 

of conversation showing that the conversation has a good organization if the turn-taking 

rules are followed. 

Moreover, the participants usually follow the systematic rules of turn-taking. They show 

many interactions in their turns and who starts the conversation, and who ends it. It is 

“managed locally by the participants, turn by turn, in terms of who speaks when, for how 

long, and about what” (Wilson & Wilson, 2005, p. 957). In conversation analysis the most 

important issue is that “speech is exchanged nearly continuously by speakers taking turns, 

with minimal gaps in the talk and minimal overlaps" (Wilson & Wilson, 2005, p. 957) In 

addition, conversation analysis is also the method of verbal interactivity. It reveals the 

central parts  of discourse analysis in everyday life, which is a technique established 

relatively lately for investigating and discovering the spoken language. In this case, it is to 

be studied in spoken discourse, because it is “an approach to the analysis of spoken 

discourse that looks at the way in which people manage their everyday conversational 

interactions ” (Paltridge, 2012, p. 90) 

On one hand, conversation is not limited to deal with the social interaction; it tackles the 

ways that shift the roles of talking of how the interlocutors engage together in regular 

conversation. (Wooffitt, 2005, p. 2). On the other hand, people can in their social interaction 
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communicate “[they] present sets of social rules which indicate which topics are appropriate 

or how language is to be used for maximum effect” (Liddicoat, 2007, p. 2).  In other words, 

conversation analysis has a wider meaning than just only interchanges words. The principal 

process of conversation including  "eye gaze and body posture, silences and the real world 

context in which the talk is produced" (Liddicoat, 2007, p.1).  

It is noticed that conversation analysis is not restricted, rather it covers more areas of 

everyday life to examine a widest  social aspects. It is referred to as talk-in-interaction 

because “the speakers jointly create meaning. The talk is about what all parties make it 

about as the interaction proceeds, in the way they 'orient' to the previous utterances” 

(Taylor, 2001, p. 16) It is explained as “how speakers coordinate their talk/action by 

drawing on common knowledge…, sometimes referred to as 'members' methods' because it 

is shared by the members of a society” (Taylor, 2001, p. 14). These techniques show the way 

“people know how they 'should' speak in these roles and generally comply or commonly held 

ideas and beliefs, perhaps discussed in terms of culture " (Taylor, 2001, p. 14). 

In addition, conversation analysis is mainly  structured with the study of “oral language as 

actually used interactionally in 'natural' situations” (Have, 2007, p. 10). In other words, it is 

a process which specialized with the personal interactions and power relation between the 

figures as “talk-in-interaction is important in social life, both at the level of everyday 

concerns and at the level of society at large” (Have, 2007, p. 10). Additionally , it tackles in 

many domains in the power relationship among people, it can be seen as a part of everyday 

life. In this case, it can consist of “the order, organization, and orderliness of social action” 

(Have, 2007, p. 39).  

Moreover, conversation uncovers something about social communication as well as it is 

realized as the techniques which have a wider scope of  social interactions among people are 

ordered. In addition, it discusses and illustrates the "rigorous methods of science, so that 

reproducible results could be obtained by other methods of examining the same 

phenomena”    (Psathas1995 ,, p. 1). Therefore, conversation analysis is “the study of talk-

in-interaction, representing a methodological approach to the study of mundane social 

action, which has achieved these desired results.” (Psathas, 1995, p. 1).  

Moreover, Liddicoat (2007) examined that conversation can reveal through the process of  

actions which helps the participants transfer their social standards from one to the  other. It 

can be also the mechanism of the gaining and developing the social relationship among the 

interlocutors (p. 5). In other words, participants  always set their turns in their talking in 

smoothly way and regular patterns ; this way will determine specifically when the 

participants always pay special attention to their talking are organized (Liddicoat, 2007, pp. 

4-5).  

In other words, in the procedure of turn-taking, the interlocutors  usually manage  

their turns rules of talking and stopping. They would make an agreement and harmony in 

their conversation rules. Consequently, turn-taking theory can be seen as the classifying the 

roles of talking and pausing, participants would normally follow rules of  turn-taking 

approach. In other words,  when they are talking to each other, participants pay special 

attention to their way of speaking are organized. Furthermore, following these rules of 

conversation enable the interlocutors to follow the conversation regularity in systematic 

distribution of turns to make numerous interchanges in their communication.   (Herman, 

1995, p. 79-80).  

Another way to follow the systematic of turn-taking is the sequence of organization. it is 

considered one of the highly important types in turn-taking theory that applies within the 

conversation analysis. It shows "how to deal with trouble in speaking, hearing and/or 

understanding the talk so that the interaction does not freeze in place when trouble 

arises"(Schegloff2007 ,, p. xiv). This type of turn-taking is applied to the “practices of turn-

taking that is the resources relied upon by parties to talk-in-interaction to achieve these 
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outcomes routinely: they talk singly- that is one at a time” (Schegloff2007 ,, p.1). In 

addition, sequence of organization focuses on the   “the courses of action enacted through 

turns-at-talk-coherent, orderly, meaningful succession or 'sequences' of actions or 'moves'” 

(Schegloff2007 ,, p. 2).   

According to Aronoff and Miller (2002) notice that turn-taking is a systematic which is 

central to conversation analysis that can be explained by many regular rules of 

conversation. It is an operation of interchanges of interlocutors' turns in their talking all the 

time. They argue that turn-taking is used for making the speakers "'earn' their right to 

speak, how speaking rights are negotiated and interactionally managed, how the next 

speaker is selected, how overlaps occur and how they are resolved, and how speakers fix 

problems in comprehension and miscommunication. (p.437).  

Consequently, in Herman's (2002) view, Sacks et al. (1978) expressed that turn-taking rules 

in two terms according to the participants’ turns: whether they managed them or they were 

obliged to seize the turn. The first one is the ‘turn-allocational component’ referring to how 

the participants manage their turn-taking in conversation and how they control their roles 

in regular ways. This strategy can expose “the order of turns via various speaker selections 

in a future time” (p. 21). The second one is 'turn-constructional component' referring to the 

unite type used to construct speakers’ turn. It is described as “the size or length and 

linguistic texture of a turn” (Herman, 2002, p. 21). Otherwise, as cited in Herman's (1995) 

view, Sacks et al. argued that turn-taking theory aims to give the participants the 

opportunity to “seize of the turns varies, though the ordering of turns varies” to make 

numerous exchanges in speakers” turns in their utterances (p.79).     

 Also, Herman (2002 ) explains Sacks et al. (1978) suggestions that turn-allocational 

strategies are conducted in two different types. The first one is that "the current speaker can 

select a next speaker” (p. 21). This technique can be realized by “naming, by the use of 

pronouns or address forms, by pointing, or by eye contact and gazing at the selected 

speaker” (Herman, 2002, p. 20). The second one is allocated by the notion that “the next 

speaker can self-select” (Herman, 2002, p. 20). This strategy is constructed when the 

speaker chooses to speak. In other words, such turn changeover can be seen when “the 

current speaker has not nominated the next speaker, then another speaker can self-select 

to take the next turn and the person who speaks first takes the turn” (Gorjian & Habibi, 

2015, p. 17). 

Engaging in conversation, there is a conversation performed by two speakers in different 

turns. This case reveals  that one speaker takes his\ her role and giving the next speaker 

the opportunity to speak. Such a case , speakers make many gesture which are contributed 

to flow of the conversation. Sometimes these body movements which help "coordinated in 

several different ways and at several different level with the flow of speech, tend to be seen 

as patterned with the rhythm of speaking " ( Kendon, 2016 , p.33 ) This way achieved by 

"the current speaker can select next speaker by indicating preference by naming" (Herman, 

2002, p. 20). Another interchange interaction is performed when “the selected participant 

may not respond, and so there is a turn-lapse” (Herman, 2002, p. 20). In such a case, "a 

lapsed turn, the silence that follows, is regarded as an attributable silence, and attributes to 

the lapser as his or her silence. (Herman, 2002, p. 20). 

The distribution of power and dominance can be tackled in every social interaction among 

people. It is clearly appeared in “ the occupational structure, the family division of labor, 

and other institutional contexts where life chances are determined, has parallel in the 

dynamics of everyday interaction” (Zimmerman & West, 1975, p. 105). This is because the 

powerful relationship  is the focal core of everyday social exchanges.  It is represented a 

paramount aspect which is practiced in everyday interaction. It is noticed  as Zimmerman 

and West (1975) argued that "power and dominance constitute significant aspects of many 

recurring interactions such as those between whites and black, adults and children, 
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and…men and women" (p.105).In other words, power relationship among people depends on 

what the author reflects the social interactions through the characters in his dramatic by 

interrupt others, which “is an important indication of their power and confidence in a given 

speech situation” (Bennison, 2002, p.75).  

It is noticed in conversation analysis "the variability of the distribution of turns, turn size 

and turn content" (Zimmerman and West, 1975, p.107). Moreover, as  Zimmerman and 

West (1975) argue that among the variation of dominance and power relationship in 

conversation analysis is "pre-allocation of turn, and standardization of turn size; in 

ceremony, the content of speech is predetermined as well"(p.107)  These three principle 

elements of speech happen at interlocutors' turn interchanges, which indicates the transfer 

the conversation roles. In general way, the process of transfer in talking roles is essentially 

take  place regularly when " the end of a sentence, is a possible transition place , and the 

transfer of a turn from one speaker to another properly occurs  at that place" (Zimmerman 

and West, 1975, p.107). 

In such a case of power and dominance which practice by one participant over the other 

one. According to Weber (2002), he defines the power in any conversation as "the ability of 

people and institutions to influence or control the behavior and material lives of 

others"(p.114). According to  Weber's view (2002), in any social interaction there is a 

difference between powerful and powerless interlocutors. In one hand, powerful interlocutor 

is noticed by “disaffiliating, non-supportive, interruptions” (p. 119). On the other hand, 

powerless interlocutor is marked by “hesitations, repetitions and uncompleted turns" 

(Weber, 2002, p. 119). In so doing, powerless interlocutor resort to repeat what the other 

participant says, his\her turns interrupt or overlap , he/she has many hesitation turns as 

well as uncompleted turns to the conversation.  

According to Itakura and Tsui ( 2004)  the dominance and power in every conversation in 

social interactions depends on the power relationships between the speakers controlling 

who begins the utterance, who and ends it. This power relationships determines by 

conversational interaction features such as “amount of talk, interruptions and overlaps, 

turn-taking, questions, and topic initiations" (p. 223). These aspects in talking interaction 

regard an essential parts to determine who controls whom in their interactions because they 

regularly show the  role of domination (Itakura & Tsui, 2004, p. 224). They consider that 

conversation dominance is a “multifaceted nature, and that its interactional features are 

situated in highly specific contexts” (p. 226).  

So, according to Itakura and Tsui (2004) suppose that the interactional aspects  are related 

with two extents 'sequential dominance' and 'participatory dominance'. On one hand, the 

first extent, sequential dominance, refers  to one speaker tries to address the direction 

speech and hold the flow of conversation and then allows to the other contributor to take his 

turn.(p.226) According to Itakura (2001) this condition can be achieved “by the distribution 

of initiations followed by positive responses between speakers” (p. 1867). Meanwhile, the 

second extent is participatory dominance summarizes as the participant who controls the 

turn but he/she resorts “to restrict the speaking rights of the other, in particular through 

interruption and overlap ” (Itakura , 2001, p. 1867).  

Therefore, the state of dominance and power can be achieved by the situations, turn's 

length  and power of the speakers controlling the situations and who begins the 

conversation and who ends it. This progression in the conversation makes the interlocutors 

“to have control over language, that is, to have control over how much and what one is able 

to say is to have control over the construction and preservation of that reality, whether it is 

truth or illusion” (King, 2010, p. 207). Applying dominance and power among people in the 

discourse makes the participants “prevent others from expressing, identifying, or even 

recognizing their own interests and desires” (Alashqar, 2015, p. 112). Then , the distribution 
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of  power relationship and dominance practiced by “other domains of communication that 

focus on the mechanism of conversation in a dramatic text” (Alashqar, 2015, p. 111).  

Certainly, the rules of conversation is accomplished to make sure that speakers talk in one 

time and that the transition of speakers happens as a process of turn-taking theory. 

Speaker’s turn is not regarded as a part of time that speakers talk. Consequently, it is a 

process of regular and synchronize way in which a participant gains her\his social 

interaction aims and would not permit the other participant from completing his\her 

conversation in a systematic way. In addition, in regular way transition point between the 

speakers' turns normally occurs easily and systematic pausing and speaking between the 

speaker and listener. It follows that speakers should reveal the conversation by following the 

exchanges of turns of speaking (Zimmerman & West, 1975, p. 108).   

However, when the participants in turn-taking strategy are two the roles of conversation are 

not equally  to all ranks in societies. In most of people sex is an important core for 

responsibility, tasks and it has reveal in their conversation. This distribution will determine 

that power relationships and turn-taking are mirror of dominance and powerful.  The 

condition of interruption is a figure of power and dominance in the conversation analysis. In 

other words, the distribution of turns would be identified by the turn's length or by who 

starts the turn or who pauses it (Herman,2002  ,p.19) According to Herman's perspective 

(2002), the conversation is going to be examined according to turn's length, speakers' 

interruption, overlaps and powerful and powerless situations. In presenting Saint Joan 

George Bernard Shaw reveals the powerful relationship between the characters. He tries to 

reflect his character Joan as a prominent figure. It is noticed from the beginning of his Saint 

Joan  there are some signs of male domination in the dialogues. For revealing this, the 

study focuses on turn-taking theory used by the characters with each other in order to 

reveal the power relationship between them. 

 

1.3 Power and Dominance in Saint Joan in terms of Turn-Taking   

The next extracts of  Shaw's Saint Joan are chosen from his prominent play, these extracts  

have been chosen to reveal the development of the power relationship which formed between 

the main characters in the play. These main characters in Saint Joan behave their power 

relations within the conversation flow and explore an important changes in their speaking. 

Using the approach of turn-taking Joan begins her task as a powerful contributor because 

she talks in reliability way in the social interaction. This  state is clearly appeared in the 

first encounter between Joan and Robert. Consequently, she attempts to control a 

conversation with Robert, but Robert reveals his angry and less importance to her utterance 

when she asks him to give her a horse and armor and some soldiers. This state clearly 

appears in the following extract:  

JOAN. [bobbing a curtsey] Good morning, captain squire. Captain: you 

are to give me a horse and armor and some soldiers, and send me to the 

Dauphin. Those are your orders from my Lord. 

ROBERT. [outraged] Orders from your lord! And who the devil may 

your lord be? Go back to him, and tell him that I am neither duke nor 

peer at his orders: I am squire of Baudricourt; and I take no orders except 

from the king. 

JOAN. [reassuringly] Yes, squire: that is all right. My Lord is the King of 

Heaven. 

ROBERT. Why, the girl's mad. [To the steward] Why didn't you tell me so, you blockhead?   

(Shaw. 1.p.6)   

Though, Joan continuous her tries to control the conversation as she insists on her decision 

and rejects to back down. Robert, in his turn stays reluctant and hesitant to obey her 
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speech by not giving her what her request is about. Nevertheless, Joan resorts to control the 

situation by saying to him that she will come quite different. This condition is clearly shown 

in the following excerpt :  

 JOAN. [impatient, but friendly] They all say I am mad until I talk to 

them, squire. But you see that it is the will of God that you are to do 

what He has put into my mind. 

ROBERT. It is the will of God that I shall send you back to your father 

with orders to put you under lock and key and thrash the madness out 

of you. What have you to say to that? 

JOAN. You think you will, squire; but you will find it all coming quite 

different. You said you would not see me; but here I am. (Shaw. 1.p.6)  

Robert also wins to direct the power to himself in the conversation when he shifts his speech 

to Polly after dismissing Joan to the courtyard. Moreover, the texture length is also appeared 

in Robert's utterance when he speaks to Polly about Joan. This also assume that Robert 

holds the flow of conversation. He explains everything about Joan to Polly with a lengthy 

turn compared to him :   

ROBERT. Now listen to me, Polly. I must talk to you like a father. 

Poulengey looks up at him gravely for a moment, but says nothing. 

ROBERT. It's about this girl you are interested in. Now, I have seen 

her. I have talked to her. First, she's mad. That doesnt matter. Second, 

she's not a farm wench. She's a bourgeoise. That matters a good deal. I 

know her class exactly. Her father came here last year to represent his 

village in a lawsuit: he is one of their notables. A farmer. Not a gentleman 

farmer: he makes money by it, and lives by it. Still, not a laborer[…] (Shaw. 1.p.8)  

In the following conversation, Joan tries to hold the conversation as she repeats Robert's 

questions, violating turn-taking rules of giving answers to his questions. This clearly 

appeared when Robert asks her about her surname, she avoids these questions and asking 

another questions back to Robert. Therefore, the following extract reveals Robert more 

powerful participant compared to Joan, because she seems reluctant  to give answers to his 

questions:  

 ROBERT. What is your surname? 

JOAN. Surname? What is that? My father sometimes calls himself 

d'Arc; but I know nothing about it. You met my father. He— 

ROBERT. Yes, yes; I remember. You come from Domrémy in Lorraine,I think. 

JOAN. Yes; but what does it matter? we all speak French. 

ROBERT. Dont ask questions: answer them. How old are you? 

JOAN. Seventeen: so they tell me. It might be nineteen. I don’t remember. (Shaw. 1.p.10)         

From the beginning of the sixth scene of Saint Joan which  begins with the conversations of 

Warwick, he attempts  to reflect his dominance in the conversation over the page. In this 

extract, he starts his topic and reflect the anticipation of what he should say or should not. 

For example, he says: 

WARWICK. I am aware of that fact. Will it please your impudence to find the Bishop of 

Beauvais for me, and give him a hint that he can have a word with me here before the trial, 

if he wishes? 

THE PAGE. [going] Yes, my lord (Shaw. 6, p. 55) 

It is apparent in the very beginning of Saint Joan, the characters behave as a sequential and 

participatory dominance. In this regard, Warwick asks the Page to behave him and tries to 

define direction of his conversations. Hence, when he starts a conversation with Cauchon, 

he addresses him with a direct question:  

WARWICK. May I ask what stage the proceedings have reached? ….    (Shaw. 6, p. 56) 
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According to turn-taking rules Warwick behaves as being directing and controlling the 

conversation over the other. This state appears clearly in the first encounter between 

Warwick and  the audience : 

WARWICK. Ah! prosecutor. Quite, quite. I am very glad to make your 

acquaintance, Canon D'Estivet. 

D'Estivet bows. [He is on the young side of middle age, well mannered, but vulpine beneath 

his veneer]. 

WARWICK. May I ask what stage the proceedings have reached? It is 

now more than nine months since The Maid was captured at Compiègne 

by the Burgundians […] (Shaw. 6. p.56)  

In several situations in the sixth scene of Saint Joan, Warwick continues his tries to control 

the conversation as he asks more questions and assaulting turn-taking rules of presenting 

answers. This state reveals Warwick's power and dominance compared to the others:  

WARWICK. Good-morrow to your lordship. Have I had the pleasure of meeting your friends 

before? I think not.(Shaw. 6.p.55) 

Nevertheless, Warwick continues his efforts to hold the conversation as he repeats the 

Inquisitor’s sentences as emphasis and determines which part he would argue with him: 

THE INQUISITOR [smiling] It has not yet begun, my lord.  

WARWICK. Not yet begun! Why, you have been at it  

eleven weeks!(Shaw. 6.p.56). 

In the previous excerpts which are selected to reveal that how the aspect of dominance and 

manly discussion determines within the conversation. Increasing the sixth scene Cauchon 

succeeds to change the dominance and power in the discourse  gradually towards himself; 

here, he reflects the signs of success of the church's authority. Warwick mostly tends to 

control and hold the conversation but Caushon mostly does not permit the attendances to 

take their roles to talk. This condition appears when Caushon interrupts D'ESTIVET : 

D'ESTIVET. […] No. Have we ceased to exhort her; to implore her to have pity on herself; to 

come to the bosom of her Church as an erring but beloved child? Have we— 

CAUCHON. [interrupting drily] Take care, Canon. All that you say is true; but if you make 

his lordship believe it I will not answer for your life, and hardly for my own. 

WARWICK. [deprecating, but by no means denying] Oh, my lord, you are very hard on us 

poor English. But we certainly do not share your pious desire to save The Maid: in fact I tell 

you now plainly… 

CAUCHON. [with fierce and menacing pride] If the Church lets her go, woe to the man, were 

he the Emperor himself, who dares lay a finger on her!..... 

THE INQUISITOR [interposing smoothly] You need have no anxiety about the result, my 

lord. You have an invincible ally in the matter…. (Shaw. 6, p. 57) 

In the former excerpt, there are cases of interruption of the conversation  by Cauchon which 

compared  to Warwick's ones. The previous parts, show the changes of dominance from 

Warwick to Cauchon. However, as Saint Joan progresses Cauchon begins to get power in 

the several of his turns. Additionally, similar cases can be seen in the following excerpt , but  

it is revealed that the Inquisitor begins to speak in  lengthy turns: 

THE INQUISITOR. I submit to you, with great respect, that if we persist in trying The Maid 

on trumpery issues on which we may have to declare her innocent, she may escape us on 

the great main issue of heresy, on which she seems so far to insist on her own guilt. I will 

ask you, therefore, to say nothing, when The Maid is brought before us, of these stealings of 

horses, and dancings round fairy trees with the village children, and prayings at haunted 

wells, and a dozen other things which you were diligently inquiring into until my arrival. 

There is not a village girl in France against whom you could not prove such things […] 

THE INQUISITOR. [dropping his blandness and speaking very gravely] Brother Martin: if 

you had seen what I have seen of heresy, you would not think it a light thing even in its 
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most apparently harmless and even lovable and pious origins. Heresy begins .[…] (Shaw. 

6.pp.60-61). 

Furthermore, the previous excerpt, the texture length which is noticed by Inquisitor's 

converse when he talks to the attendance is considered  that he still controlling the 

conversation and practices the dominance and power over the other. In other words, his 

domination is "a multi-dimensional construct consisting of sequential, participatory and 

quantitative dimensions" (King, 2010, p. 207). Also, following him, Cauchon practices an 

example of his power when he starts with a lengthier turn in order to control the 

conversation. This can be seen in the following excerpt:   

CAUCHON. You have spoken for me, and spoken better than I could. I do not see how any 

sane man could disagree with a word that has fallen from you. But this I will add. The crude 

heresies of which you have told us are horrible; but their horror is like that of the black 

death: they rage for a while and then die out, because sound and sensible men will not 

under any incitement be reconciled to nakedness and incest and polygamy and the like. But 

we are confronted today throughout Europe with a heresy that is spreading among men not 

weak in mind nor diseased in brain: nay, the stronger the mind, the more obstinate the 

heretic.[…] (Shaw. 6.pp.62-63) 

Then, it appears from the following extract, that Joan enters the court and power is shifted 

to those in charge of the judgment. This state appears in the first encounter between 

D’estivet and Joan. However, D’estivet in his turn, shows his authority by asking Joan 

questions. Though, Joan shows her powerful contrasted to D’estivet because she answered 

what D’estivet asks her: 

D'ESTIVET. Why did you jump from the tower? 

JOAN. How do you know that I jumped? 

D'ESTIVET. You were found lying in the moat. Why did you leave the tower? 

JOAN. Why would anybody leave a prison if they could get out? 

D'ESTIVET. You tried to escape? 

JOAN. Of course I did; and not for the first time either. If you leave the door of the cage open 

the bird will fly out. 

D'ESTIVET [rising] That is a confession of heresy. I call the attention of the court to it. 

JOAN. Heresy, he calls it! Am I a heretic because I try to escape from prison?  

D'ESTIVET. Assuredly, if you are in the hands of the Church, and you wilfully take yourself 

out of its hands, you are deserting the Church; and that is heresy. 

JOAN. It is great nonsense. Nobody could be such a fool as to think that. 

D'ESTIVET. You hear, my lord, how I am reviled in the execution of my duty by this woman. 

[He sits down indignantly] (Shaw. 6. p. 64) 

Moreover, Cauchon interrupts Joan before she completes her speech. However, the state of  

the interruption is considered a sign of revealing the power state. In other words, it is 

explained as a condition "used by the speaker to impose some sort of authority or 

determination on the other" (Alashqar, 2015, p.118).  : 

JOAN. I am a faithful child of the Church. I will obey the Church— 

CAUCHON [hopefully leaning forward] You will? 

JOAN.—provided it does not command anything impossible. (Shaw. 6. P.67) 

Furthermore, Cauchon persists on exchanging the situation and then controlling the flow of 

the discourse. He offenses Joan by interrupting the conversation between Joan and 

Ladvenu. This reveals his domination over the other. This can be seen in the following 

excerpt: 

CAUCHON. Woman: are you quite mad? Do you not yet see that your voices have deceived 

you?   

JOAN. Oh no: that is impossible.  
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CAUCHON. Impossible! They have led you straight to your excommunication, and to the 

stake which is there waiting for you. (Shaw. 6.p.71) 

In addition, when Chaplain remains silent, he suddenly interferes the flow of conversation 

between Joan and Cauchon to talk about something which was more important to him: 

THE CHAPLAIN [who has been listening with growing alarm and indignation] 

My lord: do you mean that you are going to allow this woman to escape us? (Shaw. 6.p.71) 

In the following turn on the same page, Chaplain continues his attempts to hold the 

conversation as he takes a lengthier turn compared with the other, that is an idea indicating 

at turn holding and then a sign of acquired the authority than the other: 

THE CHAPLAIN [rising, purple with fury] I know that there is no faith in a Frenchman. 

[Tumult, which he shouts down]. I know what my lord the Cardinal of Winchester will say 

when he hears of this. I know what the Earl of Warwick will do when he learns that you 

intend to betray him. There are eight hundred men at the gate who will see that this 

abominable witch is burnt in spite of your teeth. (Shaw. 6. p.71) 

Furthermore, Ladvenu persists on controlling the flow of the conversation. when Ladvenu 

starts his conversation with a long turn : 

LADVENU [reading quietly] 'I, Joan, commonly called The Maid, a miserable sinner, do 

confess that I have most grievously sinned in the following articles. I have pretended. to 

have revelations from God and the angels and the blessed saints, and perversely rejected the 

Church's warnings that these were temptations by demons […] (Shaw. 6.p.72) 

Subsequently, later on Saint Joan, Joan's power begins gradually increases.  Despite this, 

she continues trying, taking a long and short turns. She practices an example of turn-taking 

rules by asking questions and then attempting to hold the conversation. This state be 

clearly shown when Ladvenu attempts to interrupt her when the latter preoccupy to 

complete her conversation. At the same time, Joan's turn's takes to be more lengthier than 

Ladvenu. This state considers a sign of holding  the conversation and then the sign of her 

authority than Ladvenu:      

JOAN [rising in consternation and terrible anger] Perpetual imprisonment! Am I not then to 

be set free? 

LADVENU [mildly shocked] Set free, child, after such wickedness as yours! What are you 

dreaming of? 

JOAN. Give me that writing. [She rushes to the table; snatches up the paper; and tears it 

into fragments] Light your fire: do you think I dread it as much as the life of a rat in a hole? 

My voices were right. 

LADVENU. Joan! Joan! 

JOAN. Yes: they told me you were fools [the word gives great offence], and that I was not to 

listen to your fine words nor trust to your charity. You promised me my life; but you lied 

[indignant exclamations]. You think that [….] (Shaw. 6. P.73) 

In the following excerpt there is the same case of holding the floor, this condition appears 

when Cauchon takes the floor to show his angery. Cauchon and the Inquisitor in Saint Joan 

talk with one another following the rules of turn-taking. The turn length is also appeared in 

Cauchon's dialogue when he talks to  Inquisitor. . In addition, Cauchon seizes and enforces 

his power over the attendance by taking the floor in the conversation. This  instance can be 

seen in the following: 

CAUCHON [turning to go] We must stop that.  

THE INQUISITOR. [calmly] Yes; but not too fast, my lord. 

CAUCHON [halting] But there is not a moment to lose.  

THE INQUISITOR. We have proceeded in perfect order. If the English choose to put 

themselves in the wrong, it is not our business to put them in the right. A flaw in the 

procedure may be useful later on: one never knows. And the sooner it is over, the better for 

that poor girl. 
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THE INQUISITOR. One gets used to it. Habit is everything. I am accustomed to the fire: it is 

soon over. But it is a terrible thing to see a young and innocent creature crushed between 

these mighty forces, the Church and the Law. 

CAUCHON. You call her innocent! 

THE INQUISITOR. Oh, quite innocent. What does she know of the Church and the Law? 

She did not understand a word we were saying. It is the ignorant who suffer. Come, or we 

shall be late for the end.  

CAUCHON. [going with him] I shall not be sorry if we are: I am not so accustomed as you. 

(Shaw. 6. pp.75-76) 

Here, there is another case of taking the floor, Chaplain again takes the turn by starting a 

conversation with Warwick, who attempts to hedge his answers without providing an entire 

attention to the conversation. This state can be seen in following excerpt:  

THE CHAPLAIN. [clutching at his hand] My lord, my lord: for Christ's 

sake pray for my wretched guilty soul. 

WARWICK [soothing him] Yes, yes: of course I will. Calmly, gently— 

THE CHAPLAIN [blubbering miserably] I am not a bad man, my lord. 

WARWICK. No, no: not at all.  

THE CHAPLAIN. I meant no harm. I did not know what it would be like. 

WARWICK. [hardening] Oh! You saw it, then?  (Shaw. 6. p.76) 

Furthermore, Ladvenu comes to engage in conversation with Warwick and Chaplain. Here, 

he addresses them questions, he wants to direct a regained power in the discourse to 

himself:. 

WARWICK. I am informed that it is all over, Brother Martin. 

LADVENU. [enigmatically] We do not know, my lord. It may have only just begun. 

WARWICK. What does that mean, exactly? 

LADVENU. I took this cross from the church for her that she might see it to the last: she 

had only two sticks that she put into her bosom. When the fire crept round us, and she saw 

that if I held the cross before her I should be burnt myself, she warned me to get down and 

save myself. My lord: a girl […] (Shaw. 6. pp.77-78) 

Therefore , to the closing part of Shaw's Saint Joan, the sixth scene ends with a question 

from Warwick wonders if he has seen the final of Joan : 

WARWICK [with a wry smile, thinking of what Ladvenu said] The last of her? Hm! I wonder! ( 

Shaw. 6. p. 78). 

 

1.4 Conclusion  

This study tackles the definitions of turn-taking theory as presented by several scholars and 

discussed their different perspectives. Meanwhile, using the strategy of turn-taking to 

approach Shaw's Saint Joan, this study explores and exercises the power relationship 

between the main characters. Therefore, the power and dominance which act as an aspect 

of turn-taking strategy. Turn-taking is a mechanism which occurs in conversations, which 

is the main idea of people social interaction. The power and dominance role were explicated 

according to the characters' conversation, interruption and turn length of each character 

was a sign of the dominance they seize. Having this model applied in Shaw's Saint Joan, the 

results reveal that power and dominance of the converse change from one participant to 

another one at every time of the conversation within the sixth scene. In addition, some 

excerpts have been chosen from the play reveal how the characters  compete between them 

to get the dominance and power in their social interaction.  
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Abstract: 

 Since the last decades of the last century and until now, the Iraqi economy has witnessed 

many fluctuations and exceptional circumstances, ranging from many wars and 

international economic sanctions for many years, which had a bad impact on the Iraqi 

economy, causing a decline in many economic indicators in it, which At the end of the last 

century, he called on the government to resort to public debt and issue cash without a cover 

to finance public spending in order to meet even part of the citizens' requirements. These 
policies caused high inflation rates and the accompanying deterioration in the value of the 

local currency, as well as chronic deficits. 

After 2003, with the abolition of economic sanctions on Iraq and the increase in oil 

revenues, we still did not see any change in the situation of the Iraqi economy. Rather, the 

rentier nature of the economy increased in depth if we followed any directions of the state in 
formulating its economic policies aimed at addressing structural imbalances and rebuilding 

the structure The Iraqi economy again. 

Therefore, this study aims to study the level of expenditures and revenues and their 

relationship to financial sustainability. According to these expectations, financial policies 

are modified, whether by increasing or decreasing public expenditures and revenues. In 

order to ensure the financial sustainability of the state, the economic, legal and political 
capacity must be available that enables the government to allow spending programs to grow 

within certain rates, or to find new sources of revenue or to raise the current rates of 

revenue. The rapid increase in the ratio of public debt to GDP is one of the most negative 

factors affecting the continued enjoyment of financial sustainability by countries. 

For this purpose, the study was divided into three sections, as the first topic reviewed the 
theoretical framework of financial sustainability in terms of concept, indicators and 

influencing factors, while the second topic dealt with the analysis of some of the most 

important economic and financial indicators in the Iraqi economy for the period 1990-2019 

and affecting financial sustainability, While the third topic included measuring and 

analyzing the relationship between the main economic and financial variables affecting 

financial sustainability in Iraq for the period (1990-2019) within the framework of joint 
integration by conducting static tests and determining the causal relationship between the 

variables, and the research concluded with some conclusions and recommendations. 

Key words: Measuring, Financial Sustainability, Economy. 
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ي ال 
 
ي العراق للماة  تسداام قياس وتحليل العوامل المؤثرة ف

 
2019-1990المالي  ف  

 
3 غفران حاتم علوان   

4 معن ثابت عارف   
 
 

:الملحض  

 العقود ال 
ٌ
ةُمنذ ي و  يخر 

 االإىل اآلن من القرن الماض 
َ
ي الكثر  من الصقلبات و الظروف االستثنائيه تراوحت  تقصااد شِهد

 
العراق

ء عىل االتقصاادالحروب و العقوبات االما بي   العديد من  ي كان لها الوتقع السي
 تقصااد يه الدولية لسنوات عديده و الت 

ات اال ي تراجع الكثر  من المؤشر
 
ي مما تسبِب ق

 
ي ، يه فيهتقصاادالعراق

ي نهاية القرن الماض 
 
 إىلن تلجأ أمما دعا الحكومة ق

سد و لو جزء من مصطلبات المواطني   و هذِه  أجل عام منالدين العام و إصدار النقد بدون ِغطاء لصمويل االنفاق ال

ي 
 
 عن العجز الُمزمن إرتفاعالسياسات تسببت ق

ً
ي تقيمة العمله المحليه فضال

 
 .نسب الصضخم و ما رافقها من تدهور ق

ي واثع يه عىل العراق و تزايد العائدات النفطيه لم نزل ال نرى أي تتقصاادومع إلغاء العقوبات اال 2003أما بعد عام 
 
غير  ق

ي الطابع الريعي لال تقصااد اال
 
ي بل إزداد الصعمق ق

 
ي رسم سياساتها اال تقصااد العراق

 
يه تقصاادلو نالى أي توجهات للدوله ق

ي تهدف 
ي من جديد تقصااد معالجة االيخصالالت الهيكلية و إعادة بناء هيكل اال إىلالت 

 
 .العراق

اذ يصم بموجب ، و االيرادات و مدى عالتقصها باالسصدامه الماليهدراسة مسصوى النفقات  إىللذلك تهدف هذِه الدراسة 

 سصدامةية اال اسصمرار يخفض النفقات واإليرادات العامة. ولضمان أو  هذه الصوتقعات تعديل السياسات المالية سواء بزيادة

ي تمكن الحكومة من التقصاادالمالية للدولة فيجب توافر القدرة اال
امج االنفاق من ية والقانونية والسياسية الت  سماح لرر

رفع معدالت اإليرادات الحالية. وتعد معدالت الزيادة أو  إيجاد ماادر لإليرادات جديدةأو  ،النمو ضمن معدالت معينة

ين
َ
ي نسبة الد

 
ي  أكر   من جماىلي الناتج المحىلي اإل  إىلالعام  الرسيعة ق

 
 ق
َ
 سصدامةباال  تمصع الدول اسصمرار العوامل المؤثرة سلٍبا

 .يةالمال

النظري لالسصدامه المالية من حيث  اإلطار  الولإذ أسصعرض المبحث ، ثالثة مباحث إىلذلك تقسمت الدراسة  أجل ومن

ات و العوامل المؤثره ي ، المفهوم و المؤشر
ي حي   تطرق المبحث الثان 

 
ات اال أهم تحليل بعض إىلق ية تقصاادالمؤشر

ي اال
 
ي للمدة  تقصااد والمالية ق

 
ي اال و  2019-1990العراق

 
بينما تضمن المبحث الثالث تقياس ، المالية سصدامةالمؤثرة ق

ات اال ي اال  ية والماليةتقصاادوتحليل العالتقة بي   المصغر 
 
ي العراق للمدة ) سصدامةالرئيسة المؤثرة ق

 
-1990المالية ق

ي 2019
 
كمن يخالل  إطار  ( ق اتايخصبارات السكون وتحديد العالتقة السببية بي   ال إجراءالصكامل المشر  ويخلص ، مصغر 

 .والصوصيات ستنصاجاتبعض اال  إىلالبحث 

 .المالية سصدامةاال ، قياسال، تقصااد اال :الكلمات المفداحي 

 

 المقام : 

اذ يصم بموجب هذه الصوتقعات تعديل السياسات المالية سواء ، المالية عىل توتقعات النفقات واإليرادات سصدامةتعصمد اال 

ية تقصاادالمالية للدولة فيجب توافر القدرة اال سصدامةية اال اسصمرار ات العامة. ولضمان يخفض النفقات واإليرادأو  بزيادة

امج االنفاق من النمو ضمن معدالت معينة ي تمكن الحكومة من السماح لرر
إيجاد ماادر أو  ،والقانونية والسياسية الت 

 رفع معدالت اإليرادات الحالية. أو  لإليرادات جديدة

ينوتعد معدالت الزياد
َ
ي نسبة الد

 
ي  أكر   من جماىلي الناتج المحىلي اإل  إىلالعام  ة الرسيعة ق

 
 ق
َ
 اسصمرار العوامل المؤثرة سلٍبا

 المالية.  سصدامةباال  تمصع الدول

 

 

 

                                                           
 dr.gufran@coadec.uobaghdad.edu.iq ، العراق،  جامعة بغداد،  د.

3
  

maan.thabet@nawroz.edu.krd العراق،   ،جامعة نوروز، الباحث
4
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 مشكل  البحث: 

ي اال
ي من ضعف اال  تقصااد يعان 

 
ين العام اتقصااد المالية لكونه  سصدامةالعراق

َ
نسبة  إرتفاع إىلذلك  أدىمما ، مثقل بالد

 ي والسياسي الذي مر به يخالل مدة الدراسة. تقصاادنتيجة لعدم االسصقرار اال، جماىلي الناتج المحىلي اإل  إىلالدين العام 

 

 البحث:  أهمي 

ي تحديد  يةأهم تنبع
 
ي اال  أهم البحث ق

 
ي أ المالية حيث سصدامةالعوامل المؤثرة ق

ن أن وجود سياسة مالية مسصدامة يعت 

تبة عليه.  يصمصع بمعدالت نمو  تقصااد اال ي تغطية اتقساط وفوائد الدين العام المر 
 
 ناتج مرتفعة وتقدرته ق

 

 :فرضي  البحث

ي  سصدامة وسعر الفائدة عىل تحقيق اال جماىلي ينطلق البحث من فرضية مفادها عدم موجود اثر للناتج المحىلي اإل 
 
المالية ق

 .جماىلي الناتج المحىلي اإل  إىلنسبة الدين العام  رتفاعالعراق نتيجة إل

 

 هاف البحث: 

ي  إىليهدف البحث 
 :اآلن 

ات اال .1  المالية.  سصدامةية والمالية لال تقصاادتحليل الهم المؤشر

ي اال  .2
 
ي  سصدامةبناء نموذج لقياس وتحليل العوامل المؤثرة ق

 
ي العراق للمدة  إطار  المالية ق

 
ك ق الصكامل المشر 

1990-2019. 

 

 :هيكلي  البحث

 سصدامةالنظري اال  اإلطار  الولإذ إسصعرض المبحث ، ثالثة مباحث ىلإتحقيق هدف البحث تم تقسيمه  أجل من

ات والعوامل المؤثرة المالية من ي ، حيث المفهوم والمؤشر
ي حي   تطرق المبحث الثان 

 
ات  أهم تحليل بعض إىلق المؤشر

ي االتقصااداال
 
ي للمدة  تقصااد ية والمالية ق

 
ي اال 2019-1990العراق

 
ما تضمن المبحث الثالث بين، المالية سصدامةوالمؤثرة ق

ات اال ي اال  ية والماليةتقصاادتقياس وتحليل العالتقة بي   المصغر 
 
ي العراق للمدة ) سصدامةالرئيسة المؤثرة ق

 
-1990المالية ق

ي 2019
 
ك من يخالل  إطار  ( ق ات إجراءالصكامل المشر  ويخلص ، ايخصبارات السكون وتحديد العالتقة السببية بي   المصغر 

 والصوصيات.  تنصاجاتس بعض اال  إىلالبحث 

 

 المالي  تسداام المفاهيمي لل  اإلطار   :األولالمبحث 

  :المالي  تسداام : مفهوم لل أول 

ي تطورت وجرى تناولها Sustainability) سصدامةتعد اال 
ي الوتقت الحاىلي والت 

 
( من المفاهيم الشائعة اإلسصعمال ق

 بالصنمية االمقر   سصدامةوأصبح مفهوم اال ، (م1978بشكل واسع منذ عام )
 
 لآلراء  أكر  ية تقصاادنا

 
ها نظرا من غر 

ي تبنصها منظمة المم المصحدة ومؤسساتها بشكل كبر  
ي هذا المجال والت 

 
ي طرحت ق

ة الت  اذ برز مفهوم ، واإلسهامات الكثر 

ة من القرن المنص  سصدامةاال  ي السنوات اليخر 
 
ي جميع أنحاء العالم ق

 
بسبب اإليخصالل ، مالمالية باعصبارها تقضية رئيسة ق

ي الوضاع المالية الذي لحق بالكثر  من الدول وبعد الزمة المالية واال
 
وكذلك ، (م1929ية العالمية )تقصاادالشديد ق

ي حجم الصكاليف المالية الالزمة لإلنصاج عىل المدى الطويل نتيجة زيادة ندرة الموارد  رتفاعبسبب اإل
 
المضطرد ق

ي العقود الثال ، يةتقصااداال
 
ين العام عىل مايعرف باال وق

َ
ي إدارة الد

 
كر   ق

ي تم الر 
ة من القرن الماض  ، المالية سصدامةثة اليخر 

 لال 
 
ين العام محققا

َ
ي حالة سصدامةإذ يعد الد

 
ط القدرة عىل سداد الديون. ولكي يصحقق هذا ، المالية ق

إذا كان يحقق شر

ي المواز 
 
ي المسصقبل فائض أوىلي ق

 
ط يجب أن يكون هناك ق ين. الرسر

َ
ي لسداد هذا الد

 Charles wyplosz)نة يكف 

(2005))  



International Research Congress of Contemporary Studies in Social Sciences (Rimar Congress 3) 

 

 Full Text Book of Rimar Congress  3 73 

 

ي المجال الماىلي فأن اسصخدام مفهوم اال 
 
ي كثر  من البحوث  سصدامةوق

 
بدء منذ منصاف الثمانينات من القرن المنصم ق

ات اال  ت لقياس وتحديد مؤشر ي انرر
ي السياسة المالية لكثر  من الدول المصقدمة سصدامةالصجريبية الت 

 
اصبحت اذ ، ق

ي  أكر  من ، المالية العامة اسصدامةأو  ،السياسة المالية اسصدامة
المواضيع جدال النها تعرر عن الصحديات المسصقبلية الت 

ي االنفاق العام االمر 
 
ء عن االفراط ق ي

يمكن ان تواجهها المالية العامة للدول نتيجة لصااعد مسصويات العجز والدين الناسر

ي تفاتقم العبء ال
ماىلي الذي يمكن ان تصحمله االجيال القادمة بشكل يحد من مسصويات الرفاهية لديها نتيجة الذي يعت 

ي اتخاذها 
 
 (8، 1987، ربما لم يسصفيدو منها اساسا )االمم المصحدةأو  لصحمل اعباء تقرارات لم يشاركوا ق

ي ضوء ذلك
 
ي حجم وطبيعإال  ،المالية سصدامةتعددت مفاهيم اال ، وق

 
ة دور الدولة دفع بالدبيات إن الصطور الكبر  ق

ي  سصدامةإسصعراض مفهوم اال  إىلية تقصااداال
 
إنه إال  ،وعىل الرغم من تعدد الصعريفات، مايعرف بالصحليل الحديث إطار  ق

ط الساسي لضمان   عىل إن الرسر
 
ي تقييم مدى تقدرة  اسصدامةيمكن القول بأنها تصفق جميعا

 
المالية العامة يصمثل ق

ي حددتها ماليصها العامة مرار سصالحكومة عىل اال 
ي تنفيذ السياسات الت 

 
وتمويل برامج اإلنفاق العام المخصلفة دون ، ق

 الماىلي والعجز عن السداد 
إذ أوضح إن مفهوم ، ويصفق هذا مع ماتبناه صندوق النقد الدوىلي ، الصعرض لحاالت الصعر 

ي يخ سصدامةاال 
 
ض أن يسصمر ق إحداث تغير  جوهري  إىلدمة ديونه دون الحاجة المالية هو )الوضع الذي يسصطيع المقر 

) 
ً
ي النفقات واإليرادات العامة مسصقبال

 
، ( .Izquierdo and panizza Wp.No،95، Cairo Egypt،2004 )ق

ي عدم تراكم عجز الموازنة العامة حت  التضطر الدولة  سصدامةوبمعت  آيخر أن اال 
إعادة هيكلية وترتيب  إىلالمالية تقصض 

ي المسصقبل منأولويات ا
 
 (.411ص، تمويل أعباء مديونيصها.)مروة فصحي  أجل إلنفاق وآليات تمويل العجز ق

( بأنها )القدرة عىل تجنب االسصدانة بأفراط من تقبل الحكومة () Fiscal Sustainabilityالمالية ) سصدامةتعرف اال 

BLANCHARD & OLIVER،1990: 8 .) 

ي تزيد من يخاللها 
ي ال أو هي )الكيفية الت 

 
ي ال  جلالحكومة الفائض الساسي ليس ق

 
الطويل المالئم  جلالقار  وإنما ق

ينها الحاىلي ( 
َ
  (Ber Dahlby،1993،p1)بشكل كبر  لصغطية د

السياسة المالية بانها ) القدرة عىل تحقيق ايرادات  اسصدامةأو  ( fiscal sustainabilityالمالية ) سصدامةوتعرف اال 

اماتة ( ) اسكوا َّية الدصافية كافية عىل تغط اكم والر    (  26 :2006، ين المر 

ين الحكومي 
َ
ي لنسبة الد

 اسصمرار يجعل من هذه النسبة تصجة بجماىلي الناتج المحىلي اإل  إىلوكذلك عرفت بأنها )ممر زمت 

ي المسصقبل ( )  إىل
 
 (. BRADFORD، 2002: 39حالة الثبات ق

 يمكن أن تعرف اال 
 
ين عام مقبول يهدف المالية بأ سصدامةوعموما

َ
ي تصحقق عندما يكون هناك د

تغطية  إىلنها )الحالة الت 

  (Ber Dahlby، 1993، p2-3) تمويل نمو مرغوب( أجل عجز مطلوب من

ي بعض ، سصدامةعنارص اساسية يعد الصوازن فيما بينها مهما لصحقيق اال  ويصضمن الصعريف االيخر  ثالثة
 
فالعجز البد منه ق

ين العام الذي البد ان يأيخذ معدالت َّكال من يخالل الدأو   والصغطية تكون جزء، نفاق العام ونمو الناتجاالحيان لصنشيط اال 

ي حالة وجود عجز دائم فأن اال  اي انه .الفائدة بنظر االعصبار
 
ورة سصدامةق ي رص 

 أجل تثبيصه عىل اتقل تقدير من تقصض 

 السياسة المالية وهذه هي وظيفة  الناتج إىلالمحافظة عىل اسصقرارية الدين 

 

ات ال  : مؤشر
ً
  :المالي  تسداام ثانيا

ي الوتقت الراهن غالبا
 
ات الدً ق ي َّما تسصعمل مؤشر

 
ي تقصاادكثر  من الدراسات اال ين ويخدمصه ق

 
ية لصقييم االوضاع المالية ق

ي بالمالءة المالية ه، ين العامَّومدى تعرضه اليخطار المالءة والسيولة المرتبطة بالد تقصااد اال
نا هو االسصعداد ونعت 

ي البلد عندما يعجز عن يخدمة ديونه ويخاوصا الد، والقدرة عىل الدفع
 
يون الخارجية من َّوتنشأ مشكلة المالءة المالية ق

ي حالة عدم ، يخالل موارده الذاتية
 
ء دينه. وهذا ما يؤكد ان  اسصدامةوهنا يقال ان البلد ق مالية النه ال يسصطيع تحمل عتر

ي تقياس اال هناك دور محوري للدي
 
ا ، سصدامةن العام ق ات الدين واتجاهاته يعد مؤشر وعىل هذا االساس فان تحليل مؤشر

ي كثر  من دول العالم والمنظمات الدولية. ، المالية سصدامةمهما عىل اال 
 
ات معصمدة ق ات  وهي مؤشر وتصمثل هذه المؤشر

 : ي
 فيما يأن 
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ين العام الااخلي -1
َ
ات الا  :مؤشر

ين العام الد
َ
( المادر الرئيس لصمويل عجز الموازنة العامة للدولةأو  ايخىلي يعد الد وأداة من أدوات السياسة ، )المحىلي

ي جميع الدولاتقصاادبذلك يعصرر ظاهرة  وهو، القومي  تقصااد إلدارة اال المالية
 
ين ، ية توجد ق

َ
لذا يصضح أن إدارة الد

ور ، الدايخىلي تعد من أولويات مهام السياسة المالية ين العاموأصبح من الص 
َ
ين ، ي السيطرة عىل الد

َ
وباليخص الد

وذلك من يخالل يخطة توازن بي   الصمويل الالزم من المديخرات الحقيقيه ، الحكومي المحىلي الذي يمثل الجزء الكرر منه

ين ومن ثم ، لصمويل اإلستثمارات وإحصياجات الصنمية ومصطلبات موازنة الدولة من ناحية
َ
وبي   مقصضيات تخفيض هذا الد

ي ضوء ذلكNeqime 63 :2005 ،تخفيض أعبائه)
 
ين الدايخىلي وك أهم سوف نسصعرض، (. وق

َ
ات الد ي مؤشر

 :اآلن 

ين العام المحلي مؤشر  - أ
َ
 :مجماىلي الناتج المحلي اإل  إىلنسب  الا

ات الصدفق والذي يعرر عن مدى يخطورة الدإال  عىل الرغم من بساطة هذا المؤشر  ين العام من يخالل َّأنه يعد من مؤشر

ي اال كر  تباطه بالمصغر  ال ار 
 
ا ق ي يحققها جماىلي والمصمثل بالناتج المحىلي اإل  تقصااد تاثر 

 وهو معرر دتقيق عن تقدرة الموارد الت 

يفوق معدل نمو الناتج  ين اصبحَّتقيمة هذا المؤشر تدل عىل ان معدل نمو الد إرتفاعوان ، االيفاء بديونه عىل تقصااد اال

ي االجماىلي المحىلي اإل 
 
ين العام أي  تقصااد  ق

َ
 يمكن من يخالله  إىلأن تطور نسبة الد

 
شاديا  إسر 

 
ا الناتج المحىلي يعد مؤشر

ام بالضوابط ، تقييم الموتقف الماىلي للحكومة ي تستند  سصدامةية لصحقيق اال الولوالصحقق من اإللر  
عدم  يةأهم إىلالت 

اض لصمويل أعباء الديون السابقة اسصمرار  ي اإلتقر 
 
ي  إىلصماد علية كأساس لإلنضمام وتقد تم اإلع ، الحكومة ق اإلتحاد االورنر

يخت ( عام )  لمعاهدة )مايسر 
 
ي عن ، (م1992وفقا ين العام المحىلي والخارجر

َ
ط المعاهدة أن ال تزيد نسبة الد إذ تشر 

ي أزمة مديونية ، جماىلي المحىلي اإل %(من الناتج 60)
 
 عىل ديخول الحكومة ق

 
ا  RoLand)فصجاوز النسبة يعد مؤشر

Sturm and Markus M.Muller1999. p.7) 

  مجماىلي ين / الناتج المحلي اإل َّخام الا مؤشر  - ب

ي تسصعمل لصقييم المالءة
ات الصدفق النقدي الت  ي اال يعد من مؤشر

 
عىل  تقصااد ويعرر عن مدى تقدرة اال، تقصااد المالية ق

ي الحدود الدنيا 
 
اماته ق ي الواتقع ان ، االيفاء بالر  

 
ي ان البلد بحاجة تقيمة هذا المؤشر  إرتفاعق

استنفاذ الكثر  من  إىليعت 

 (. Blanchard،1990: 223)لخدمة دينه أو  موارده لمواجهة

 

ات -2 ي  مالاين العامؤشر  :الخارج 

ي يمكن أن يؤدي تقصاادلقد أتفق أغلب اال ين الخارجر
َ
ي بلد ما عن طريق زيادة تقصاادزيادة معدل النمو اال إىليي   أن الد

 
ي ق

ين يسصخدم لصمويل إستثمارات ناجحه هذا من الناحية النظرية ذا الموارد المصوفرة له
َ
يطة أن الد أما الناحية ، البلد شر

  إرتفاعنتيجة إن إىل فان العديد من الدراسات توصلت ، العلمية
 
ين سوف يؤثر سلبا

َ
 .يتقصاادعىل النمو اال مسصوى الد

وري اإلشارة  ي وتط إىلوأن من الص  ين العام الخارجر
َ
ات الد ين وبعض مؤشر

َ
ورها من يخالل إيجاد العالتقة بي   كلفة الد

ات اال ي  ية الكليةتقصاادالمصغر 
ة زمنية محددة ويمكن عرضها كما يأن    :يخالل فر 

ي -أ ين الخارج 
َ
 :الصادرات إىلمؤشر الا

ي للاادرات يعد بمثابة المؤشر الفضل ين العام الخارجر
َ
لساسية الن الاادرات هي أحد الماادر ا، إن مؤشر نسبة الد

ي  ين أهم وبالصاىلي أحد ، للنقد الجنتر
َ
هذه النسبة تدل عىل إن  إرتفاعوبالصاىلي فان ، ماادر اإليرادات لسداد أعباء هذا الد

( اذ يسصعمل هذا 2015، من موارد البلد االساسية من العمالت االجنبية.) هالة حلمي السعيد  أكر  الديون أصبحت 

ء الد، مواجهة مخاطر المالءة الماليةعىل  تقصااد المؤشر لمعرفة تقدرة اال ي عىل موارد الصادير ) َّويظهر عتر ين الخارجر

مقارنة النفقات غر  المنصجة مع مسصوى  أجل ين منَّوعادة يسصعمل هذا المؤشر برفقة يخدمة الد، العمالت االجنبية (

 .تحايل العمالت االجنبية

ي وتطبيق مجموعة من القواعد والمعاير  وتقد تقام صندوق النقد الدوىلي بتشجيع مجموعة من الدول ع
، ىل تبت 

 .المالية سصدامةتقدر من اال  إىللمساعدتها عىل الصخلص من مشاكل تراكم الديون والوصول 
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ي -ب ين الخارج 
َ
ي اإلحدياطيات الاولي  / الا

 
  :مؤشر صاف

Net International Reserves / External Debt: 

ين  .الخاوم الخارجية عىل رصيد العمالت الجنبيةيدل هذا المؤشر عىل عدد مرات زيادة 
َ
ويسصعمل هذا المؤشر مع الد

ي كنسبة مئوية لرسعة تراكم اإلحصياطيات.) ين 5الخارجر
َ
ي مثل هذا الحال يقاد بذلك السنوات المطلوبة لتسديد الد

 
( ق

اكم )النصوساي ي الحاىلي برسعة تساوي شعة الر   .(13، 2010، الخارجر

ي مؤشر إتسدهلك -ج ين الخارج 
َ
ين / مافوعات الا

َ
  :الا

ي  ين الخارجر
َ
ين كنسبة من مدفوعات الد

َ
عن نسبة دوارة  وهذا المؤشر عبارة.يقيس هذا المؤشر مسصوى إسصهالك الد

(Revolring Ratio ين بواسطة إصدارات جديدة
َ
%( 100فاذا زاد هذا المؤشر عىل ) .( ويدل عىل إعادة تمويل الد

ين بو 
َ
ين جديد. )النصوساياليصم تمويل الد

َ
وال يوجد نظام عالمي موحد لصحديد الحدود  .(14-13، 2010، اسطة د

ي هذا المجال
 
ات إذ تخصلف وجهات النظر ق   .الدنيا والحدود العليا لهذه المؤشر

 

 
ً
 المالي :  تسداام العوامل المؤثرة عل ال  أهم :ثالثا

ات مخصلفةتقصاادالمالية لمجموعة من العوامل اال سصدامةتخضع اال  ي تمارس نحوها تاثر 
)ايجابية وسلبية (  ية والت 

ة ويعد كال من سعر الفائدة ومعدل النمو اال ة وغر  مباشر . تقصاادمباشر  ي من بي   ابرز تلك العوامل ذات الصاثر  المباشر

  :تسعر الفائاة -1

ي البناء الفكري اال 
 
 ق
 
ا  كبر 

 
ي تسصخدم لصحليل حركة  أهم من ويعد، يتقصاادإن سعر الفائدة يؤدي دورا

ات الت  المؤشر

ي عص النهضة، كأداة للصأثر  ،  الكىلي  تقصااد واتجاه اال
 
واتجاه الفلسفة الكنسية للسماح ، إذ أثار ظهور مفهوم سعر الفائدة ق

يون الكالسيك بي   الرب  ح والفائدة دون تمير   يذكر بي   تقيمة تقصاادإذ جمع اال، بإباحة سعر الفائدة بحجة االستثمار 

  فقد بي   الفرق بي   الكفاية الحدية لرأس المال ومحدداتها وبي   سعر الفائدة ومحدداته ، قود وعائد المخاطرةالن
أما كير 

(As Hansen، 1999،GH5). ة عىل تقصااداذ يعد سعر الفائدة من العوامل اال ه باورة مباشر ي يمارس تأثر 
ية الت 

ة ناشئة عن حقيقة أن  سصدامةاال إذ يرتبط كٍل من سعر الفائدة و ، المالية سصدامةاال   إرتفاعالمالية بعالتقة عكسية مباشر

 إل
 
ي تقدرة البلد عىل إصدار الديون نظرا

 
ي إنخفاض ق

سواء أكانت هذه الديون ، تكاليف هذه الديون رتفاعأسعار الفائدة يعت 

ي مجال يخدمة هذهأم  دايخلية
 
ي تحمل الدولة لعباء مالية إضافية ق

 عىل  يخارجية المر الذي يعت 
 
الديون وهذا ما يؤثر سلبا

وإن سعر الفائدة يخضع لعاملي   أساسيي   )من بي   مجموعة عوامل عديدة( هما: اإلديخار الخاص ، المالية سصدامةاال 

(Private Saving(واإلستثمار الخاص )Private Investment) ،باإلديخار الخاص 
 
والذي ، إذ يصأثر سعر الفائدة سلبا

ي اإلديخار و/أو اإلسصهالكبدوره يعصمد عىل تقر 
 
 بالطلب عىل اإلستثمار ، ارات الفراد ق

 
وكذلك يصأثر سعر الفائدة إيجابا

ي أي بلد من جهة أيخرى، الخاص
 
ي ق ي المرتبط بقرارات اإلستثمار الجنتر  .والذي يخضع بدوره لمقدار اإلستثمار الجنتر

(Scot. T. Fullwier، 2006، p11) (6) 

 ي: دقدصامعال النمو ال 2- 

الوضع الماىلي الحكومي له تاثر   اسصدامةاذ ان ، ي بطرق واشكال مخصلفةتقصااداال داءالمالية عىل ال  سصدامةتؤثر اال 

ي اصدار الد
 
ي عىل تكاليف رأس المال من جهة وعىل تقابلية الحكومة ق

ين من جهة ايخرى وذلك لكون تقيود َّحقيف 

اض تكون  ي اال إىلاالمر الذي يمكن ان يؤدي  المالية سصدامةشدة مع عدم اال  أكر  االتقر 
 
احم ق وهذا  تقصااد بروز ظاهرة الر  

ي البلد نتيجة إل إرتفاع إىليؤدي 
 
اتقساط المخاطرة باضافة تكاليف جديدة  رتفاعتكاليف رأس المال ) اسعار الفائدة ( ق

ي 
 
االستثمارات الخاصة  حول االتقراض يصحملها كل من الحكومة والقطاع الخاص والنتيجة النهائية هي تدهور يخطر  ق

جنت، يتقصاادوالنمو اال  سصدامة( ان ضعف اال  BURNSIDE، 2005: 36( )  1985) ووالس، وتقد اوضح كال من سر 

                                                           
ين العام , مادر سبق ذكره , صالنصوسا (5)

َ
ات الد  . 13ي، مؤشر

(6) Scot . T. Fullwier ,Interst Rates and Fiscal Sustainability , IMF , Working paper NO .53,2006,p11. http: // 
twitter .com / Aleqtisadiah.    



International Research Congress of Contemporary Studies in Social Sciences (Rimar Congress 3) 

 

 Full Text Book of Rimar Congress  3 76 

 

ي عدم تقدرة الحكومة عىل اصدار سندات جديدة لصمويل االنفاق وهذا سوف يؤدي 
توتقعات بان يمول  إىلالمالية يعت 

معدالت الصضخم  إرتفاعتوتقعات متشائمة حول  إىلجديد والذي تقد يؤدي ين الحكومي بواسطة االصدار النقدي الَّالد

ي تصطلب ً ومسصقبالً حاليا
هذا من ناحية ومن ، ضعف نمو الناتج واالسصخدام إىلات انكماشية تؤدي ايضا إجراءوالت 

ي اتخاذ اليقي   حول برامج الحكومة االنفاتقأو  ناحية ايخرى فان امصالك االفراد والمنشأت حالة من الصأكد 
 
ية يساعدهم ق

ي البلد يدفعهم لصاميم 
 
تقرارات االستثمار فمثال تاكد االفراد والمنشأت من نوع واتجاه االنفاق عىل البت  االرتكازية ق

ي ضوء ذلك
 
 سصدامةي بعالتقة طردية مع اال تقصااديرتبط النمو اال، يخططهم االستثمارية بما يصالئم وهذا الصوجه. وق

يبيةتقصاادتقة من يخالل تقدرة النمو االالمالية وتكون هذه العال ، ي عىل رفع مسصويات الديخل ومن ثم زيادة الحايلة الص 

ورفع معدالت اإلسصهالك واإلديخار واإلستثمار ، تقليل الفجوة بي   اإليرادات والنفقات العامة من جهة إىلوهذا مايؤدي 

ي عدم الحاجة ، من جهة أيخرى
ي  إىلالمر الذي يعت 

ين اإلنفاق الصعويض 
َ
 مايمول عن طريق الد

 
من الحكومة الذي غالبا

ي حالة تراجع معدالت النمو اال، المالية سصدامةالعام ومن ثم اإلتجاه نحو اال 
 
والذي يخضع ، يتقصاادوالعكس صحيح ق

ات منها الصأثر  المباشر لإلستثمار الخاص واإلستثمار الحكومي  واإلسصخدام المرتبط بمبادرات ، لمجموعة من المصغر 

ا .(Ayumu yamauchi، 2004،417)القطاع الخاص.  عىل ً فضال عن ما سبق فان هناك عوامل ايخرى تمارس تاثر 

ي تحال عليها الدولة من َّين ويخدمة الدَّالمالية منها الد سصدامةاال 
عات الت  ي والدايخىلي ( وكذلك الهبات والصرر ين ) الخارجر

ي تعد من الدول والمؤسسات المالية الدولية وكذلك الدور المح
وري لاليرادات والنفقات الحكومية والفجوة بينهما الت 

ي 
 
ي الصاثر  ق

 
ات االساسية ق ي اي بلد. )محمد إبراهيم السقا  السياسة المالية اسصدامةالمصغر 

 
 (.2012، ق

 

ي 
 
ات ال: المبحث الثان ي العراق للماة قدصادتحليل بعض المؤشر

 
 2019-1990ي  والمالي  ف

ي العراق: مجماىلي المحلي اإل تطور مؤشر الناتج  -1
 
  والاين العام ف

ي الجدول )
 
 من جماىلي ( أن الناتج المحىلي اإل 1تبي   المعطيات اإلحاائية ق

 
 و هبوطا

 
ي العراق شهد حالة مصذبذبة صعودا

 
 ق

 سالب بلغ ( مليار دينار بالسعار الثابصة وبمعدل تغر  سنوي7،134.8إذ إنصقل من أدن  مسصوياته ) الصغر  بالسعار الثابصة

 إرتفاعوهو يعرر عن حقيقة  ،(2019( مليار دينار عام )211800.00أعىل مسصوياته ) إىل( 1991( عام ) 56.4 -)

ي اال إرتفاعمعدالت الصضخم نتيجة 
 
ي ويخاصة يخالل مدة فرض العقوبات الدولية عىل  تقصااد مسصويات السعار ق

 
العراق

ي 
ة التسعينات من القرن الماض  ( باالسعارالثابصة أيخذ بالصااعد GDP) إنإال  ،الوىلوحرب الخليج  .العراق يخالل فر 

تقيام  إىلوهذا يعود ، (48.57( مليار دينار وبمعدل تغر  سنوي بلغ نحو )13،318.4) إىل( م 1993ليال عام )

ي اإلنصاج وإعادة البنية الصحصية الم
 
 الحكومة بأسصخدام الخزين المصوفر لدى القطاع العام وإسصخدامه ق

 
دمرة وأيضا

ي هذا الخزين  (1999-1995إنه يخالل المدة )إال  ،إسصعمال سياسة النقود الريخياة لصمويل اإلنفاق
 
شهدت إنخفاض ق

-( مليار دينار و بمعدل تغر  سنوي س   الب )10،376.8) إىل ليال جماىلي إنخفاض الناتج المحىلي اإل  إىل أدىمما 

ي GDPومن ثم أرتفع )، (1995%( لعام )18.3
 
( مليار دينار وبمعدل تغر  سنوي 41،771.1) إىل( 1999 عام )( ق

ي أدت ، %(17.58)
ي  إىلبسبب تطبيق مذكرة الصفاهم الت 

 
وأيخذ الناتج المحىلي ، السوق الدولية إىلتدفق النفط العراق

 جماىلي اإل 
ً
إنه إال  ،%(2.3) ( وبمعدل تغر  سنوي بلغ2001( مليار دينار عام )43،335.1أتقااه إذ بلغ ) إىل بالنمو وصوا

نتيجة ، %(33.1-( مليار دينار وبمع    دل تغر  سنوي س      الب بل      غ )26،990.2) إىل (2003إنخفض بعد ذلك عام )

ي عام )، الحرب و العمليات العسكرية عىل العراق وما تولد عنها من دمار وتخريب للبت  الصحصية
 
( شهد الناتج 2004أما ق

 إذ بلغ )فاعإرت جماىلي المحىلي اإل 
 
 ملحوظا

 
( GDPوبلغ )، %(54.2) ( مليار دينار وبمعدل تغر  سنوي بلغ41،607.8ا

إعصماد إيرادات البلد عىل  إىلويعود ذلك  ،(2009%( لعام )2.8( مليار دينار وبمعدل تغر  سنوي بلغ )54،720.8)

بت اتقصاادإزمة  إىل( تحولها 2008القطاع النفطي عىل الرغم من حدوث أزمة الرهن العقاري المريكية عام ) ية رص 

ي العراق تأثر  عىل )، ات العالميةتقصاادمعظم اال
 
( مقابل نسبة محدودة لعدد من النشطة GDPإذ إن للقطاع النفطي ق

ي تقطاع النفط لي سبب كان فانه شعان ما ينعكس تقصاادتباطؤ للنشاط االأو  الخدمية و الصوزيعية وإن أي توتقف
 
ي ق

   إرتفاعبسبب  رتفاع( باالسعارالثابصة باإلGDPسصمر )( وإGDPعىل )
 
سعر برميل النفط الخام وكميصه وهذا يعود أساسا

ومن جهة ، من جهة تقصااد وتدمر  وتوتقف اال، تقد بدأت به العمليات العسكرية و الحرب و اإلحصالل (2003كون عام )

 تقصااد  نستنصج من ذلك هيمنة القطاع النفطي عىل االوبالصاىلي  .أسعاره إرتفاع( و 2013أيخرى زيادة إنصاج النفط لعام )



International Research Congress of Contemporary Studies in Social Sciences (Rimar Congress 3) 

 

 Full Text Book of Rimar Congress  3 77 

 

ي إيجاد تشوهات 
 
ي سيخلف وسيساهم ق

 
وري اإلسصفادة القاوى من ، ،ية وسوتقية مسصقبليةاتقصاادالعراق لذا من الص 

ي توليد نمو مصوازن للقطاعات اال
 
 ية اليخرى. تقصاادعائدات النفط ق

ي العراق للمدة )
 
ين العام ق

َ
ي يرزح تحت أعباء  تقصااد مما الشك فيه إن اال، (2019-1990أما فيما يخص الد

 
العراق

 بحواىلي )
 
تراكمت عىل البالد نتيجة ، (56، ( )اياد كاظم2002(مليار دوالر نهاية عام )125مديونية ضخمة تقدر تقريبا

ي يخاضها و سنوات الحاار الطويلة
 عىل بشكل حاد و أث تقصااد تدهور اال إىل أدىمما ، الحروب المسصمرة الت 

 
ر سلبا

ي 
 
ي للمواطن العراق

ي العراق سجل أعىل مسصوى إجماىلي ( أن 1وتشر  بيانات الجدول )، المسصوى المعيسر
 
ين العام ق

َ
 الد

وشهد ، (1990( مليار دينار عام )202.250( مقابل أدن  مسصوى له بلغ )2003( مليار دينار عام ) 209،533.28له)

ين العام )
َ
أعىل  إىلنالحظ إنها تقفزت  GDPنسبة الدين العام /  إىلوبالنظر ، (1994م )%( عا552أعىل معدل لنمو الد

ي حي   شهد عام )، (1995%( عام )1114.1مسصوى لها )
 
 من ، %(1.2( أدن  نسبة له )1990ق

 
وهذا يبدو واضحا

 يخالل عقد التسع إرتفاع
 
ي ذكرناها سابقا

ي العراق يخالل تلك المدة لنفس السباب الت 
 
 ينات. الدين العام ق

 (1جدول )

 الناتج المحىلي اإل 
ي العراق )جماىلي تطور مؤشر

 
 (100=1988 بالسعار الثابصه والدين العام ق

 )مليار دينار(       (2019-1990للمدة )          

 السنوات
GDP 

 بالسعار الثابصه

معدل الصغر  

 السنوي %

ين إجماىلي 
َ
 الد

 العام

معدل الصغر  

 السنوي %
 

1990 16،373.4        202.250    1.2 

1991 7،134.8 -56.4 550.173 172 7.7 

1992 8،964.0 25.6 1،222.42 122.2 13.6 

1993 13،318.4 48.57 4،565.7 273.5 34.3 

1994 12،703.4 -4.6 29،766.74 552 234.3 

1995 10،376.8 -18.3 115،613.1 288.4 1114.1 

1996 15،527.8 49.6 85،493.15 -26.1 550.5 

1997 26،342.7 69.96 113،720.1 33 431.7 

1998 35،525.0 34.85 132،503.0 16.5 372.9 

1999 41،771.1 17.58 170،266.12 28.5 407.6 

2000 42،358.6 1.4 175،734.18 3.2 414.8 

2001 43،335.1 2.3 185،296.5 5.4 427.5 

2002 40،344.9 -6.9 199،813.88 7.8 495.4 

2003 26،990.2 -33.1 209،533.28 4.8 776.3 

2004 41،607.8 54.2 166،237.06 -20.6 399.5 

2005 43،438.8 4.4 119،729.178 -28 275.6 

2006 47،851.4 10.2 98،472.7 -17.75 205.7 

2007 48،510.6 1.4 88،713.024 -9.9 182.8 

2008 53،205.2 9.7 73،290.7 -17.4 137.75 

2009 54،720.8 2.8 76،410.95 4.3 139.6 

2010 57،495.9 5.1 75،901.0 -0.67 132 

2011 64،081.7 11.5 80،721.86 6.4 126 

2012 70،201.3 9.5 73،833.02 -8.5 105.2 
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2013 73،158.0 4.2 72،721.45 -1.5 99.4 

2014 75،234.10 2.84 76،386.621 5.04 101.5 

2015 82،453.03 9.6 99،407.518 30.14 120.6 

2016 199،476.60 141.92 131،639.751 32.42 65.99 

2017 201059.363 0.793 967،634.40 635.062 481.26 

2018 202129.298 0.532 535202.98 -44.689 264.78 

2019 211800.000 4.784 521939.07 -2.478 246.43 

 من أعداد الباحثان باالعصماد عىل بيانات:  :المادر

ي وز  .1
 المجموعات اإلحاائية لسنوات مصفرتقة. ، الجهاز المركزي لألحااء وتكنولوجيا المعلومات، ارة الصخطيط والصعاون االنمان 

ي  .2
 
ة اإلحاائية السنوية ،المديرية لإلحااء و البحاث ،البنك المركزي العراق   .لعداد مصفرتقة ،النرسر

ين العام ،وزارة المالية العراتقية .3
َ
ي  ،دائرة الد ين الخارجر

َ
 .لسنوات مخصلفة ،تقسم الد

ي العراق:  -2
 
 تطور مؤشر تسعر الفائاة )تسعر السياتس ( ف

أن مسألة تحديد اسعار الفائدة يسصدعي سياسة تشجيع االديخار وكيفية توجيه واسصخدام الموارد بما ينسجم واهداف 

ي اال
 
ات الهيكلية ق ي سواء تحديد اسعار ال تقصااد الصنمية والصغر 

 
، 2000، باتقر  -المدينة )الشماعأو  فائدة الدائنةالعراق

ي اال، (14
 
ي  تقصااد ان هيكل اسعار الفائدة ق

 
ة التسعينات يتسم بالجمود والثبات وكما موضح ذلك ق ي يخالل فر 

 
العراق

 (. 2الجدول )

ي عقدت بي   االمم 1995سعر الفائدة بعد عام  إرتفاعفعىل الرغم من 
المصحدة والعراق  وذلك نتيجة المذكرة الصفاهم الت 

ه  إىلفأن اسعار الفائدة عاودت  الثبات والجمود وهذا يوضح لنا ان اسعار الفائدة كانت تحدد بشكل اداري يخالل فر 

ي 
 
 يذكر.جعلت السلطات النقدية ق

 
التسعينات ال ديخل لقوى السوق كالعرض والطلب عىل االموال المعدة لإلتقراض دورا

 للصعامل فيما بي   الماارف3( -، ائدة )+هامش مرونة لسعار الف 1999عام 
 
ي  ،  % سنويا

كما يمكن توضيح المشكلة الت 

ي منها اال
ة التسعينات تقصااد كان يعان  ي يخالل فر 

 
ة ليست يخارجه وبالصداول بل دايخل الجهاز  العراق هي مشكلة سيولة كبر 

ي لم تأيخذ دورها لالستثمار لسباب كثر  
ي ويخاصة الودائع الثابصة والت 

 
ي أهم ة ومعقدةالمصق

 
ها االيخصالالت الهيكلية ق

ي سواًء أكانت ايخصالالت مالية تقصااد اال
 
وعدم وجود اسواق مالية ، نقدية وسوء ادارة السياسات المالية والنقديةأم  العراق

ات اال ي الصأثر  عىل مصغر 
 
 يذكر لسعار الفائدة ق

 
ي  تقصااد ونقدية مصطورة لذلك لم يكن هنالك دورا

 
، ) يخنجر ، العراق

2010 ،69.) 

 2006%( عام 16.75%( )20( و )10.42)% إىللصال  2004اسعار الفائدة بعادة عام  إرتفاعوعىل الرغم من 

ة 6انها عاودت االنخفاض والثبات مرة ايخرى لصال )إال  ،عىل الصواىلي  2008و 2007و %( وهو ما كانت عليه يخالل فر 

ي والعودة التسعينات كذلك من النصائج السلبية النخفاض سعر  ظاهرة  إىلالفائدة أنها تشجع الصحول نحو النقد االجنتر

ي 
 
ي ظل تدهور تقيمة الدينار العراق

 
ي Cheap moneyأن سياسة النقد الريخيص ) إىلباإلضافة ، الدولرة يخاصة ق

فيها  ( الت 

ة مع عنص تحر   لاالح االستثمارات الكثيفة لرأس المال حيث أن ذلك يجعل من عنص رأس المال ريخيص بالمقارن

ا يستنصج أنه عىل الرغم من ، ها أصال إرتفاعالعمل لذلك فأنها تدفع باتجاه رفع معدل البطالة عىل الرغم من   إرتفاعوأيخر 

ي تقليل حدة الصقلبات السعرية *
 
ي العراق فأن دورها كان سلبيا ق

 
ي من عقد التسعينات ق

ي الناف الثان 
 
 سعر الفائدة ق

 (2جدول )

ي العراقتطور مؤشر اسعار ا
 
       (2019-1990للمدة ) لفائدة )سعر السياسة( ق

 سعر السياسة السنوات
معدل الصغر  

 السنوي %

1990 6.5        

1991 6.5 0 
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1992 6.5 0 

1993 6.5 0 

1994 6.5 0 

1995 7.25 11.54 

1996 7.25 0 

1997 7.25 0 

1998 7.35 1.38 

1999 7.35 0 

2000 7.35 0 

2001 7.35 0 

2002 6.35 -13.61 

2003 6.35 0 

2004 6 -5.51 

2005 7 16.67 

2006 10.42 48.86 

2007 20 91.94 

2008 16.75 -16.25 

2009 8.83 -47.28 

2010 6.25 -29.22 

2011 6 -4 

2012 6 0 

2013 6 0 

2014 6 0 

2015 6 0 

2016 4.3 -28.33 

2017 4 -6.97 

2018 4 0 

2019 4 0 

ي الم
 
ات السنوية  -ادر:البنك المركزي العراق   (2019-1990)المديرية العامة لالحااء واالبحاث  2019-1990النرسر

ي تشجيع وتعبئة المديخرات لكي تأيخذ طريقها نحو  إىل* بسبب عدم وجود أسواق مالية ونقدية مصطورة تؤدي 
 
تفعيل دور سعر الفائدة ق

 صفعيل آلية عمل سعر الفائدة(. ت لاالستثمار )عدم توفر المؤسسات والدوا

ي العراق:  -3
 
ي و الصادرات ف ين العام الخارج 

َ
ات الا  تطور مؤشر

ي تخصلف من 
ي تواجه الدولة ويخاصة فيما يصعلق بصقديراتها الت 

ة الت  ي العراق من المشاكل الكبر 
 
تعد الديون الخارجية ق

( مليار دوالر ويقدر نادي باريس الديون 125يون تقدر ب ) الدإجماىلي اذ يرى البنك الدوىلي إن ، أيخرى وتعويضاتها  إىلجهة 

اوح بي   )، ( مليار دوالر 120ب )
ي تجارة الديون إن ديون العراق تر 

 
كة إيكزوتيكس( المصخااة ق  إىل( 103.4وتقدر )شر

تبة عليها 129.4) ين و الفوائد المر 
َ
ف العراق فقط بالرتق، ( مليار دوالر وهي تشمل أصل الد ي حي   يعر 

 
 إىلام المقدمة ق

أما فيما يصعلق ، ( مليار دوالر ليس من بينها ديون السعودية والكويت41( م و البالغة )1990المم المصحدة عام )

ي تال تقيمصها 
ي المم المصحدة320) إىلبالصعويضات الت 

 
وإن ، ( مليار دوالر بحسب ما أعلن عنها صندوق الصعويضات ق

اق و مبالغ الصعويضات جرت مناتقشصها و إتقرارها من دون أية مشاركة عراتقية كطرف تحديد مبلغ الديون الخارجية للعر 
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ي موضوع الديون الخارجية العراتقية
 
ين ، أساسي ق ي ترسر

 
ي طوكيو ق

 
ع البنك الدوىلي يخالل مؤتمر المانحي   ق  الولوتقد ترر

 ،مليار دوالر. )أياد كاظم حسون (125( م بصقديم تفايل عن ديون العراق الخارجية و البالغة بحسب رأيه )2004عام )

 (.67ص ،مادر سبق ذكره

ي العراق يخالل عقد التسعينات من أدن  مسصوى لها )  إىل( 3وتشر  معطيات الجدول )
 
تااعد الديون الخارجية ق

فسجلت المدتي   ، (2003( مليار دينار عام )203،989.6أعىل مسصوى لها ) إىل( 1990( مليون دينار عام )202.250

ي حجم الديون الخارجية وصل إرتفاع( م 1999-1995( م و)1990-1994)
 
 ق

 
 متسارعا

 
أعىل مسصوى له  إىلا

( وهو أعىل معدل 1994%( لعام )565وكان أعىل معدل تغر  سنوي لها ) ،(1999( مليار دينار عام )168،061.1)

وفرض العقوبات الدولية عىل ، ثانيةجملة من السباب منها حرب الخليج ال إىلوهذا يعود  تغر  يخالل مدة الدراسة

مما دفع الحكومة ، العراق والذي نجم عنه توتقف تادير النفط بشكل كامل و توتقف الحاول عىل اإليرادات النفطية

ي من المؤسسات الدولية وبعض الدول العربية ومنها تقرض ب ) إىلالعراتقية  اض الخارجر ( مليون دوالر من 94اللجوء لإلتقر 

ي عام )100وتقرض آيخر من الجزائر بقيمة )، (1993ليبيا عام )
 
مادر سبق  ،( )أياد كاظم حسون1994(مليون دوالر ق

 .(67ص ،ذكره

ي ديون العراق لصال إرتفاع( م فشهدت هي اليخرى 2004-2000أما المدة ) 
 
 ق

 
 مصااعدا

 
أعىل مسصوى لها  إىلا

ي العراق( ويعصرر هذا العام نقطة تح2003( مليار دينار عام )203،989.6)
 
 عن ، ول مهمة ق

 
لن العراق كان منقطعا

ي بسبب العقوبات الدولية ولم يحال عىل أي تقرض مساعدة وكذلك لم يقم بخدمة ديونه من دفع أو  العالم الخارجر

تبة عليه ولم تقام له أي جدولة لديونه مما  ين والفوائد المر 
َ
تبة عليه.  إىل أدىأتقساط الد  تراكم الفوائد المر 

ي الديون الخارجية (2015-2010( و )2009-2005هدت المدتي   )فيما ش
 
 ق
 
 تدريجيا

 
فأنخفضت من أعىل ، إنخفاضا

وهذا  ،(2015( مليار عام )67،264،713أدن  مسصوى لها ) إىل( 2005( مليار دينار عام )113،473.6مسصوى لها )

ي يخالل نفس المدة ين الخارجر
َ
ك لديخول العراق مفاوضات مع صندوق النقد وذل ،ما تؤكده معدالت النمو السالبة للد

 اإلتفاق مع نادي باريس عام )
 
ي ديونه وأيضا

 
 .( بصخفيض ديونه وإعادة جدولصها2004الدوىلي و الحاول عىل تخفيض ق

ي العراق هميةأما بالنسبة لأل
 
ي / الاادرات ق ين الخارجر

َ
 من أعىل نسبة  ،النسبية للد

 
نالحظ إن هذه النسبة إنخفضت أيضا

ي عام )3753.2) لها
 
النسبية يدل  همية( وهذا اإلتجاه الصنازىلي لأل2015%( عام)37.4أدن  نسبة لها ) إىل، (1994%( ق

( حاوله عىل موارد مالية مصآتية من تاديره للنفط نصج 2003ي عنه عام )تقصاادعىل تقيام العراق بعد رفع الحاار اال

ي إحصياطاته من العمالت الجنبية و زي
 
ادة تقدرته عىل تسديد ديونه الخارجية فيما بلغ معدل للنمو السنوي عنه زيادة ق

ي عام ) %( عام 26.5-( وأدن  مسصوى له )2004%( عام )565( أعىل مسصوى له )2015-1990للدين الخارجر

(2006.) 

 (3جدول )

ي و الاادرات للعراق للمدةإجماىلي تطور مؤشر  ين الخارجر
َ
 )مليار دينار (  (2019-1990)  الد

 نواتالس
ين إجماىلي 

َ
 الد

ي   الخارجر

معدل الصغر  

 السنوي %
  الاادراتإجماىلي 

معد الصغر  

 السنوي%
 

1990 202.250       54.840     368.8 

1991 503.7 149.0 17.304 -68.4 2910.8 

1992 1،147.1 127.7 44.268 155.8 2591.2 

1993 4،428.1 286.0 132.786 200 3334.7 

1994 29،443.5 565 784.5 490.8 3753.2 

1995 114،686.1 289.5 3،286.1 318.8 3490.0 

1996 84،221.5 -26.5 3،235.0 -1.6 2603.4 

1997 112،240.8 33.3 9،392.7 190.3 1194.9 

1998 130،537.2 16.3 12،033.1 28.1 1084.8 
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1999 168،061.1 28.7 25،768.1 114.1 652.2 

2000 173،148.3 3.03 32،313.3 25.4 535.8 

2001 182،054.0 5.1 23،865.8 -26.1 762.8 

2002 195،015.3 7.1 20،032.2 -16.1 973.5 

2003 203،989.6 4.6 19،526.7 -2.5 1044.6 

2004 160،312.0 -21.4 25،860.1 32.4 619.9 

2005 113،473.6 -29.2 34،811.5 34.6 325.9 

2006 93،165.7 -17.9 44،786.0 28.6 208.0 

2007 83،857.7 -10 49،681.7 10.9 168.8 

2008 68،835.4 -17.9 76،025.2 53.0 90.5 

2009 67،976.9 -1.2 46،133.1 -39.3 147.3 

2010 66،720.2 -1.8 60،564.0 31.3 110.2 

2011 73،275.0 9.8 95،298.5 57.4 76.9 

2012 67،285.5 -8.2 109،804.6 15.2 61.3 

2013 68،465.9 1.75 135،216.4 23.1 50.6 

2014 66،866.602 -2.34 102،738.4754 -24.02 65.1 

2015 67،264.713 0.60 180،014.171 75.22 37.4 

2016 84،277.600 25.29 465،032.10 158.33 18.1 

2017 49،084.644 -41.75 684،952.10 47.29 7.1 

2018 12،473.80 -74.58 104،322.880 -84.76 11.9 

2019 11،607.66 -6.94 102،563.121 -1.686 11.3 

 
 من إعداد الباحثان بالعصماد عىل:  :المادر

ي  .1
 
ة اإلحاائية السنوية ،المديرية لإلحااء و البحاث ،البنك المركزي العراق   .لعداد مصفرتقة ،النرسر

ين العام ،وزارة المالية العراتقية .2
َ
ي  ،دائرة الد ين الخارجر

َ
ي ت مخصلفة لسنوا ،تقسم الد

 
 ،المديرية لإلحااء و البحاث ،البنك المركزي العراق

ي تقصااداالالصقرير 
 
 (2019و2108و2017و2016و2015و 2014و 2013و  2012و  2011لألعوام ) ،ي السنوي للبنك المركزي العراق

 المبحث الثالث

ي اال 
 
ي العراق المالية  سصدامةعرض وتحليل نصائج النموذج القياسي للعوامل المؤثرة ق

 
ي  2019-1990ق

 
الصكامل  إطار  ق

ك  المشر 

ي اال  إىليهدف هذا المبحث 
 
ي العراق سصدامةاسصعراض وتحليل النصائج القياسية للعالتقة بي   العوامل المؤثرة ق

 
 المالية ق

ك 2019-1990للمدة  ي اآلمدين ا من يخالل الصكامل المشر 
 
ين لصحديد اتجاه السببية ق لقار  والسببية بي   هذين المصغر 

ات  إجراءبعد ان يصم ، والطويل  ة: اآلتيتحليل الخاائص االحاائية للسالسل الزمنية بي   المصغر 

 Pd/GDP جماىلي مصغر  نسبة الدين العام للناتج المحىلي اإل  .1

 GDP جماىلي مصغر  الناتج المحىلي اإل  .2

 .rمصغر  سعر الفائدة  .3
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 stationarityاخدبار السكون -: أول 

ا ات ساكنهتم ايخصبار سكون مصغر  ك للسلسلة الزمنية ومعرفة هل ان المصغر 
أم  ت االنموذج وتحديد رتبة الصكامل المشر 

اون )  إجراء أوال( ويصم ADF( ولديكي فوللر الموسع )P.Pال.ويصم ذالك من يخالل تطبيق ايخصبار جذر الوحدة لفيلبس بر 

ي الADFايخصبار جذر الوحدة )
 
 (4جدول )(الموسع وحالنا عىل النصائج الموضحة ق

 (ADF(ايخصبار ديكي فوللر الموسع لجذر )4جدول )

 %10*معنوية عندالمسصوى

 %10،%5،%1***معنوية عند المسصوى

نامج االح ي المادر:من اعداد الباحثان باالعصماد عىل مخرجات الرر
 Eviews5 اان 

المحتسبة للمعالم مع تقيمة  tهواسلوب مصقدم يحل محل مقارنة  probاتم سصخدام المعلمةاالحصمالية :*مالحظة

t فان اذا كانت تقيمة ،)الحرجة ( ووفقا لهذا االيخصبارprob من % فالمعلمة غر  معنوية اما اذا كان اتقل 0.05أكرر

  %فالمعلمة معنوية. 0.05

ايخصبار جذر الوحدة  إجراءلذلك تم ، السالسل االصلية كانت غر  ساكنه عند المسصوى ( بان4)نالحظ من يخالل الجدول

ات جميعها اسصقرت عند مسصوى معنوية first-difference )الوىلبالفروق  ( للسلسسلة االصلية تبي   ان المصغر 

ات5)  سواء أكان ذلك بوجود حد ثابت 1(1 )الوىل( من الدرجة cointegrationمصكاملة ) %( وعلية سصكون المصغر 

 بدون حد ثابت وال اتجاة عام. أم  بوجود حد ثابت واتجاة عامأم 

اون لجذور الوحدة )5جدول )         (p.p( ايخصبار فيلبس بر 

 %10*معنوية عندالمسصوى

 %10،%5،%1*معنوية عند المسصوى**

ي 
نامج االحاان   Eviews5 المادر:من اعداد الباحثان باالعصماد عىل مخرجات الرر

 المصغر   المسصوى الوىلالفروق 

بدون حد 

ثابت وال 

 اتجاة عام

حد ثابت 

 واتجاة عام

حدثابت 

 فقط

بدون حد 

ثابت وال 

 اتجاة عام

حد ثابت 

واتجاة 

 عام

حد ثابت 

 فقط
 

Prbo prbo Prbo prbo prbo prbo  

0.0285**

* 

0.0096**

* 
0.1850 0.9397 0.6975 0.9888 Pd/GDP 

0.0002**

* 

0.0010**

* 

0.0128*

** 
0.1468 0.8507 0.3998 GDP 

0.0000**

* 

0.0001**

* 

0.0000*

** 
0.6517 0.0658* 0.5661 r 

 المصغر   المسصوى الوىلالفروق 

بدون حد 

ثابت وال 

 اتجاة عام

حد ثابت 

 واتجاة عام

حدثابت 

 فقط

بدون حد 

ثابت وال 

 ماتجاة عا

حد ثابت 

 واتجاة عام

حد ثابت 

 فقط
 

Prbo prbo Prbo prbo prbo prbo  

0.0289*** 0.0937* 0.2347 0.8572 0.6606 0.9525 Pd/GDP 

0.0000*** 0.0008*** 
0.0010**

* 
0.6139 0.7285 0.1708 GDP 

0.0000*** 0.0000*** 
0.0000**

* 
0.9751 0.0709* 0.7169 r 
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اون عما كانت علية وفق 5ونالحظ من يخالل الجدول ) آ وفق ايخصيار فيلبس بر  ( بان السالسل االصلية لم تخصلف كثر 

ان السالسل االصلية كانت غر  ساكنه عند المسصوى ايضآ  حيث، ايخصيار ديكي فولر الموسع مما يعطيها ماداتقية اكرر 

ي 5ونالحظ عند المسصوى حد ثابت واتجاة عام معنوي عند المسصوى 
 
ا ق % يدل عىل ان االتجاه العام يلعب دورآ كبر 

ايخصبار جذر .لذلك تم الوىلالفروق  إىل استبعاد اثر االتجاة العام فصحصاج البيانات أجل سكون المصغر  وترى الباحثة من

ات جميعها أسصقرت عند المسصوى  (First- Difference)             ى الولالوحده الفروق  للسلسة االصلية تبي   ان المصغر 

ات مصكاملة5معنوية ) ذلك بوجود حد  سواء أكان 1(1 )الوىلمن الدرجة  (cointegration)%( وعلية سصكون المصغر 

 أم بدون حد ثابت وال اتجاه عام.  حد ثابت واتجاه عامأم  ثابت فقط

 

ي ال نيثا
 
ك بي   العوامل المؤثرة ف : ندائج اخدبار الدكامل المشتر

ً
 المالي .  تسداام ا

ك للعالتقة بي   العوامل المؤثرة واال  إجراءتقبل 
معرفة عدد مدد اإلبطاء  يصطلب فأن االمر، المالية سصدامةالصكامل المشر 

ات ي الجدول) إجراءوبعد ، المثىل لهذه المصغر 
 
( اذ يصم تحديد مدد اإلبطاء المثىل باالعصماد 6االيخصبار كانت النصائج كما ق

ي تحمل   –( ومعيار هانانSC( و معيار سكوارز )AIC) عىل معيار اكايك
كوين باورة أساسية اذ يصم ايخصيار مدة اإلبطاء الت 

 :  -اتقل تقيمة لهذه المعاير 

 ( عدد مدد اإلبطاء 6جدول )

HQ SC AIC Lag 

0.007661 6.301328 6.002893 0 

2.138047 0.502378- 2.591423- 1 

2.166226-* 4.128556-* 8.008210-* 2 

ات اإلبطاء المثىل وجميع االيخصبارات معنوية مسصوى ) إىل* تشر    %(5عدد فر 

AICمعيار اكايك :، SC معيار سكوارز:، HQ كوين  -:معيار هانان 

ي المادر: من اعداد الباحثان با
نامج االحاان   العصماد عىل مخرجات الرر

ي تحمل  SCو  AIC( نستنصج ان عدد مدد اإلبطاء هو مدتي   باالعصماد عىل المعاير  المذكورة 6ومن يخالل الجدول ) 
والت 

 تقل تقيمة عند مدة اإلبطاء الثانية وعلية سصكون مدة اإلبطاء المثىل. أ

ات المسصخدمةبعد الحاول عىل سكون السالسل الزمنية والصعرف عىل ي الدراسة   درجة تكامل هذه السالسل للمصغر 
 
ق

ط  ك لاليخصبار وجود عالتقة توازنية طويلة ال  الولوالذي يعد الرسر والذي  جلالذي يمكننا اسصخدام ايخصبار الصكامل المشر 

ات بيانات السالسل الزمنية مصكاملة من الدرجة نفسها ي ذلك ان تكون مصغر 
 
ط ق ن عالتقة المدى نقوم بالكشف ع.يشر 

 ،Trace)الذي يعطينا تقيمة  (Johansen and Juseli tesf)الطويل باسصخدام ايخصبار جوهانسن جيسليوس

MaxEigen)  الناتج المحىلي اإل 
 ونسبة الدين العام للناتج وسعر الفائدة ونسبة الدين العام للناتج جماىلي للعالتقة بي  

ي الجداول )جماىلي المحىلي اإل 
 
. 8و) (7 وكما موضح ق  ( عىل الصواىلي

 (7جدول )

ك بي   Johansen - Juseliusإيخصبار )  
ي العراق للمدة  Pd/GDP و GDP( للصكامل المشر 

 
 (2019-1990(ق

 اإلحصمالية 

Probability 

 الفرضية البديلة

Alternative 

فرضية 

 العدم

Null 

القيمة 

 الجدولية 

Critical 

Value at 

5% 

تقيمة الثر 

 المحتسبة 

Trace 

Statistic 

 القرار

  traceايخصبار

0.0000 r ≥1 r = 0 
15.49471 38.50402 

ي 
نرتقض فرضية العدم يعت 

يوجد تكامل)لصوجد عالتقة 
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 سببية(

 

0.0021 r ≥ 2 r ≤ 1 
3.841488 9.49710 

 توجد معادلة واحدة عىل

 االتقل مصكاملة

  maximumايخصبار

0.1958 
r = 1 r = 0 

14.26460 10.25349 

ي 
 يوجد نرفض العدم يعت 

 تكامل )توجد عالتقة سببية(

0.0580 

r = 2 r ≤ 1 

3.841466 3.503009 

 

توجد معادلة واحدة عىل 

 االتقل مصكاملة

 (9EViews( ومخرجات برنامج )3و2و1المادر: من عمل الباحثان باإلعصماد عىل بيانات الجداول )

ي معنوي بمسصوى 
 %5*تعت 

 (8جدول )

ك بي   ( لJohansen - Juseliusإيخصبار )
ي العراق للمدة Pd/GDP و rلصكامل المشر 

 
 (2019-1990(ق

 اإلحصمالية 

Probability 

 الفرضية البديلة

Alternative 

فرضية 

 العدم

Null 

القيمة 

 الجدولية 

Critical 

Value at 

5% 

تقيمة الثر 

 المحتسبة 

Trace 

Statistic 

 القرار

  traceايخصبار

0.0873 r ≥1 r = 0 

15.49417 13.84640 

ي اليوجد 
نقبل بالعدم يعت 

 تكامل)التوجد عالتقة سببية(

 

0.0580 r ≥ 2 r ≤ 1 
3.841466 3.592908 

 التوجد معادلة واحدة عىل

 االتقل مصكاملة

  maximumايخصبار

0.1958 

r = 1 r = 0 

14.26460 10.25349 

ي ال يوجد 
نقبل العدم يعت 

تكامل )ال توجد عالتقة 

 سببية(

0.0580 

r = 2 r ≤ 1 

3.841466 3.503009 

 

ال توجد معادلة واحدة عىل 

 االتقل مصكاملة

 (9EViews( ومخرجات برنامج )3و2و1المادر: من عمل الباحثان باإلعصماد عىل بيانات الجداول )

ك وكما نالحظ من جدول ) (J.J)وتشر  نصائج نموذج   ك  جلوجود عالتقة طويلة ال  إىل( 7للصكامل المشر  للصكامل المشر 

ي العراق للمدة )لسل
 
ين العام للناتج والناتج المحىلي ق

َ
ي نسبة الد

 Traceإذ أظهر إيخصبار الثر )، (2019- 1990سلت 
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Testجلأي وجود عالتقة طويلة ال ، ( أن القيمة المحتسبة لمعدل اإلمكان العظم كانت أكرر من القيمة الجدولية 

ك عند )  .(r ≥ 1( و)r=0للصكامل المشر 

ي سعر الفائدة ونسبة الدين العام للناتجJ-J( والذي يوضح إيخصبار )8دول )أما بالنسبة للج
ك لسلسلت   ( للصكامل المشر 

إذ أظهر إيخصبار الثر إن القيمة المحتسبة لمعدل اإلمكان العظم كانت أتقل من القيمة ، (2019- 1990العراق للمدة )

ك  جلأي عدم وجود عالتقة طويلة ال ، الجدولية  (.r ≥ 1( و)r=0عند )للصكامل المشر 

 

: ثلثا
ً
 (granger causality testاخدبار السببي  لكرانجر )-ا

ات الدراسة أجل يسصخدم ايخصبار كرانجرمن اتجاهي   أو  فيما اذا كانت باتجاه واحد  ،تحديد اتجاة السببية بي   مصغر 

ي أو  مصبادلصي   
 
ين مسصقلي   عن بعضهما وكانت النصائج كما موضحة ق  (.9الجدول) ان كال المصغر 

 (ايخصبار السببية لكرانجر9جدول )        

probability F.statistic  ي
ة االرتداد الزمت   القرار العالتقة فر 

0.0072 8.95339 2 Pd/GDP            Gdp 
توجد عالتقة  

 سببية

0.1072 2.84511 2 Gdp          Pd/GDP 
ال توجد عالتقة 

 سببية 

0.6838 0.17079 2 r            Pd/GDP 
ال توجد عالتقة 

 سببية 

0.3166 1.05508 2 Pd/GDP           r 
ال توجد عالتقة 

 سببية 

 (9EViews( ومخرجات برنامج )3و2و1المادر: من عمل الباحثان باإلعصماد عىل بيانات الجداول )

ي معنوي عند مسصوى 
 %5*تعت 

ي، (9يوضح الجدول ) ين العام للناتج والناتج المحىلي اإل نصائج تقدير العالتقة بي   المصغر 
َ
عدم وجود ، جماىلي ن نسبة الد

ين العام للناتج إىل( GDP )جماىلي عالتقة سببية معنوية مصجهة الناتج المحىلي اإل 
َ
ي أن هناك تأثر  ، نسبة الد

وهذا يعت 

ين العامGDPضعيف لل )
َ
تخريب للبت  وذلك نتيجة ديخول العراق عدة حروب وما تولد عنها من دمار و ، ( عىل الد

نتيجة توتقف ، إنخفاض معدالت النمو  إىل أدىمما ، يتقصاادالعقوبات الدولية والحاار اال إىلوتعرض العراق ، الصحصية

ي  إىلمما دفع بالحكومة العراتقية ، صادرات النفط اماته المالية مع العالم الخارجر ولكن هناك ، الصوتقف عن اإليفاء بالر  

ين العام للناتج عالتقة سببية بي   مصجهة نسبة ا
َ
 عىل ، جماىلي الناتج المحىلي اإل  إىللد

 
 معنويا

 
ا ين العام يؤثر تأثر 

َ
أي أن الد

 . جماىلي الناتج المحىلي اإل 

ين سعر الفائدة ونسبة الدين العام للناتج المحىلي اإل ، كما أظهرت نصائج تقدير العالتقة السببية  كل من المصغر 
 جماىلي بي  

ي الجدول )
 
ين إىل، (9وكما موضح ق ة المد وبإتجاهيي   بي   المصغر  أي إن ال يوجد ، عدم وجود عالتقة سببية معنوية تقار 

ي ديخلها العراق ومن ثم فرض 
ي ذلك نتيجية إلنعكاس الحروب الت 

يي   أحدهما عىل اآليخر ويأن  تأثر  معنوي لكل من المصغر 

 العقوبات الدولية عليه. 

 

 تسنندامجاتال 

ي حالة عدم ا تقصااد إتسم اال .1
 
 يعصمد اتقصاادلكونه ، (2005-1990ي و الماىلي للمدة )تقصاادإلسصقرار االالعراق

 
 ريعيا

 
ا

ي الحاول عىل موارد 
 
إنه نتيجة للحرب العراتقية االيرانية وحرب الخليج إال  ،عىل العوائد النفطية بالدرجة الساس ق

ي من احداث بعد عام العر  تقصااد  وما ترتب عليها من فرض العقوبات الدولية عليه وما شهدته االالوىل
 
ما ، 2003اق

ي اال، تولد عنها من دمار و تخريب للبت  الصحصية
 
 إيخصالالت هيكلية ق

 
ي  تقصااد تاركا

 
 تقصااد كلها جعلت من اال  ،العراق

 بالدين العام
ً
ي مثقال

 
  يخالل مدة البحث. جماىلي الناتج المحىلي اإل  إىلنسبة الدين العام  إرتفاعوما يؤكد ذلك ، العراق
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ات النموذجمن يخالل تقي .2 تبينت انها غر  مسصقرة عند المسصوى وانها اسصقرت بالفرق  اس وتحليل العالتقة بي   مصغر 

 يخالل مدة الصحليل.  الول

ك طويل ال   .3  كل من الناتج المحىلي اإل  جليوجد تكامل مشر 
ي معادلة واحدة فقد  إىل ونسبة الدين جماىلي بي  

 
، الناتج ق

  فقط. جماىلي الناتج المحىلي اإل  إىلواحد من نسبة الدين للناتج وبالصاىلي وجدت عالتقة سببية باتجاه 

ك طويل ال  .4  كل من الناتج المحىلي اإل  جليوجد تكامل مشر 
ي معادلة واحدة فقد  إىل ونسبة الدين جماىلي بي  

 
، الناتج ق

 ل مدة البحث.  فقط يخالجماىلي الناتج المحىلي اإل  إىلوبالصاىلي وجدت عالتقة سببية باتجاه واحد من نسبة الدين للناتج 

ك طويل ال  .5 وبالصاىلي عدم وجود عالتقة سببية ، بي   كل من سعر الفائدة ونسبة الدين للناتج جلعدم وجد تكامل مشر 

ين يخالل مدة البحث.   بي   المصغر 

 

 الدوصيات

ي العراق من .1
 
ين العام الدايخىلي ق

َ
ي توفر  كافة الدوات الالزمة لال  أجل تطوير سوق الد

 
الية الم سصدامةالمساهمة ق

 ي. تقصاادوتعزيز النمو اال

ين العام .2
َ
لغرض تبادل المعلومات و تنسيق النشاطات بي   مصخذي  ،الصنسيق و الصناغم بي   السياسة المالية و إدارة الد

  .القرارات المصعلقة بأحصياجات الحكومة الحالية و المسصقبلية من السيولة

ات المحلية سصعانواال  ،ية وعلميةاتقصاادكز مصخااة الشفافية بالرتقام و البيانات و دراسصها من تقبل مرا  .3 ة بالخرر

ات اال ية ذات تقصاادوالعالمية لغرض إتاحة المعلومات للجمهور. نتيجة ً لعدم وجود عالتقة سببية بي   بعض المصغر 

ي العراق.  سصدامةالعالتقة باال 
 
 المالية ق

 جلر نفط معصدل بسيناريوهات مصوسطة ال لصجنب تذبذبات الديخل النفطي وبناء الموازنة العامة عىل أساس سع .4

ورات القاوى  ين لذى نجد من الص 
َ
ي تخفيض عبء الد

 
ي صناديق إسصقرار ماىلي تساهم ق

 
واإلحصفاظ بفوائض مالية ق

ين 
َ
  الناتج.  إىلوضع سقوف حذرة لنسبة الد
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A VIEW INTO MULTILINGUALISM AND LANGUAGE TEACHING 
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Abstract: 

 This world is a diverse world. With the huge amount of languages which is spread, 

multilingualism can appear. It can be seen that there are many types of people who can 
speak different languages and have different accents. In linguistics, one of the branches is 

the branch of sociolinguistics. Within this branch, the topic of multilingualism is one of the 

most important topics to study. This study is an attempt to investigate the topic of 

multilingualism and the connection to education. Moreover, this study tries to explore the 

advantages that multilingual people can have and also the difficulties that non multilingual 

people can experience. This study is important since it tries to examine the phenomenon of 
multilingualism so as to give the Iraqi EFL college instructors an understanding of this 

topic. Also, it is useful to organize more workshops about this topic so that it can contribute 

in increasing the background knowledge of the Iraqi EFL college instructors about this topic. 

Key words: Multilingualism, Students, Education, Teaching, Language. 
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1. Introduction 

The various amount of languages spoken around the world is something that can be 

noticed. Therefore, this study aims to explore the phenomenon of multilingualism. This 

study is significant since it tries to give an understanding to the Iraqi EFL college 

instructors and students about the topic of multilingualism and increase their background 

knowledge about it.     

The first thing to mention is the definition of multilingualism. According to Crystal (2008, 

p.318) the term multilingual can function as ‘an adjective’. As an adjective, this word is 

defined as a term which is found and used in the subject of sociolinguistics to point to a 

speech community. Within this speech community, there is a usage of more than two 

languages or a usage of two languages in communication. This term can also function as 

both ‘an adjective or a noun’. In other words, the term multilingual can be used to point to 

individual speakers who possess the ability to use more than two languages or two 

languages. Another term which is found and contrasts with the term ‘multilingual’ is the 

term ‘monolingual’.  

The term monolingualism is defined by Wardhaugh (2010, p.92) as the capability of using 

just a single individual language. Wardhaugh (2010, p.93) also continues by saying that in 

various parts of the world, having the capability of using two languages or more than two 

languages is not viewed as a remarkable thing at all. In such parts, the individual who uses 

only one individual language is seen as a one who lacks a significant skill of 

communication. This skill which the monolingual individual lacks is the skill which allows 

him to be capable of communicating with the other speakers of different languages. In 

various parts of the world, being speakers who are capable of using more than two 

languages is a necessity of daily living. The reason for this is that in such parts, one 

language may perhaps be used in the village, and perhaps one language or more than that 

at home. Another language may perhaps be needed when it comes to matters such as 

‘trade’. Usually, such languages are obtained unselfconsciously and in a natural way. He 

also mentions that those people, who are able to use two languages or more than that, do 

not necessarily have the same capabilities in these languages.  

Hudson (1996, p.52) says that in a community who is labeled as a multilingual, every 

different situation requires the usage of a different language. The reason for this thing is 

that the social rules always control or determine the choice of the language. In other words, 

one of the languages will only be restricted for its usage at home and another language will 

be used when people communicate in the wider community, such as when they go to 

shopping.  

Sridhar (1996, p.47) says that both of the terms of bilingualism and multilingualism are 

used in an interchangeable way to refer to two things. This reference is for a community or 

to the individual usage or knowledge of more than one language. Multilingualism may be 

more than just a magnification of bilingualism. Individual multilingualism and societal 

multilingualism are two ways through which multilingualism can be studied. If 

multilingualism is regarded or seen as an individual phenomenon, then the focus will be on 

issues such as how can two languages or more than that be acquired in childhood or later, 

the focus will also be on how the representation of these languages is done inside the mind. 

If multilingualism is regarded or seen as a societal phenomenon, the focus will be on things 

such as the languages’ roles within the society, the focus will also be on matters such as the 

things that determine the choice of these languages, and the connections between language 

use and social factors such as the factor of the ‘class’. 
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. 2  Multilingual Advantages  

The person who speaks two languages or more than that possesses some advantages. Baker 

(2007, p.1) says that the decision that children are raised to become bilingual speakers is an 

important thing. This thing will bring a positive effect on the children’s life and on their 

parents’ life. For many children, speaking one language or more than that may have an 

effect on their schooling, thinking, marriage, social arrangements, travel, employment. Being 

a bilingual speaker can bring an educational, cultural, economic and social consequences. 

One of the advantages is that the children will be capable of communicating with each of 

their parents with the own first language of the parents. The communication of the mother 

and the father with the child by using their own first language is an important thing since it 

may facilitate a fine texture of a relationship. For many parents, a full intimate, expressive, 

and natural type of communication can only be achieved if the communication is done in 

the preferred first language of the father and the preferred first language of the mother. With 

such thing, parts of the parents’ heritages and parts of their past can be passed to the child.  

Baker (2007, p.1-2) says that if the relatives of the monolingual child speak one language 

which is different, then the child who is a monolingual will not be capable of communicating 

with the relatives. However, a bilingual child can do so and he can be considered as a bridge 

that connects between the generations. Also, unlike a monolingual, a bilingual person will 

be capable of communicating with a wide number of people when he travels outside to 

different countries. When it comes to international travelling, the bilingual children will be 

capable of creating new relationships by using their languages. A Monolingual will only 

communicate with its individual language.  

Baker (2007, p.4) also says that being a bilingual speaker, who is literate in both of the 

languages, can open the way to access the literature of the two languages. This will open up 

different ways of thinking, different ideas, and traditions. In addition, another advantage 

that a bilingual speaker will have is that he will possess multiple worlds of experience. The 

reason for this thing is that in every language there will be traditions, ways of conversing, 

histories, appreciated stories, ideas and beliefs, ways of joking, and wise folk sayings. A 

wider cultural experience comes when having two or more languages. A monolingual 

speaker can experience different cultures from his neighbors, and he can also travel and 

experience the cultures of the countries he is travelling to. However, to be fully engaged in 

the core of the culture of the other country, then this thing requires from the person to 

know the language of this country. In this matter, a bilingual person has a better chance.  

Baker (2007, p.5) also says that a bilingual speaker will have the chance of specific 

advantages when it comes to ‘thinking’. In other words, knowing two languages means that 

the bilingual children will have two words or more than that to refer to one idea or to an 

object. It happens sometimes that different connotations will be found among the same 

corresponding words in the different languages. An example of this is the word ‘kitchen’. 

Traditionally, in the English language, this word would refer to a place where there is a hard 

work. In the French language, the word ‘cuisine’, which means ‘kitchen’, refers to a place of 

creativity. Also, it refers to the place where the family meet and socialize. When words have 

different associations, the bilingual person may be capable of being more flexible and 

creative in his thinking. Also, making transitions between the different languages may make 

the bilingual person have more language awareness and become more sensitive in his 

communication. When bilinguals meet people who have a difficulty in speaking their 

language, they may be more patient in listening to them. An additional advantage is the 

economic one. More economic opportunities will be available to bilingual speakers. Such 

people will be needed in fields like teaching, marketing, and tourism. 
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3. Bilingual Education 

Baker and Sienkewicz (2000, p.90) say that a bilingual education is something that refers to 

schools in which there are two languages and these languages are presented in these 

schools. However, this thing is a simple label. 

Baker and Sienkewicz (2000, p.90) continue by saying that there are some questions that 

need to be focused on. One of the things to consider is whether there will be a usage of both 

of the languages inside the class. Also, an additional thing to enquire about is how much of 

the time is devoted to the use of these languages in the school. In addition, another thing is 

to ask whether the usage of these two languages is done by some of the students or all of 

them. Moreover, another thing to ask about is whether the usage of these languages is done 

by the students only or by the teachers only. Also, it is important to consider whether the 

aim of this education will be that the home language will be supported, or that this 

education has an aim such as moving to an alternative majority language. Furthermore, 

whether the aim will be that a second language will be taught or that there will be teaching 

through the usage of a second language. 

Baker and Sienkewicz (2000, p.90) also say that there are some of the aspects that show the 

complexity of bilingual education. They mention that in the international structure of this 

education, there are some crucial aspects that can help in unravelling the complexity. One 

of these aspects is a distinction between the kinds of schools. It may be noticed that in some 

of the schools, bilingual and multilingual children can be found, however, the educational 

aim in such schools is to make those students developed in only one individual language. 

Making the child integrated in the mainstream society is the teachers’ main language aim 

here. In other schools, the educational aim is that a complete bilingualism and literacy are 

developed. Two languages are taught to the children in these schools by the medium of 

these two languages. Another aspect is that there is another distinction between schools 

that aim at teaching a second language and other schools where this second language is 

taught through its medium. In other words, it can be noticed that some of the schools will 

add to the curriculum a subject such as ‘second language teaching’. In such situation, the 

language which is taught as a second language will be taught as an ordinary subject. In 

other schools, the curriculum’s content will be presented to the students through the 

medium of the second language. 

Baker and Sienkewicz (2000, p.91) also say that such education is something that spans to 

include all groups form different ages. In other words, internationally, this education is 

something that can chiefly be found at the level of the primary school. However, in some of 

the countries, this education extends and can be found at the level of the secondary school. 

Bilingual education can furtherly be extended and be founded at the higher education 

levels.  

In addition, Baker and Sienkewicz (2000, p.91-92) say that the term which is given to this 

education is an umbrella term. The trilingual and multilingual type of education can be 

included under this umbrella term. Also, they say that there is a differentiation between the 

bilingual schooling and the bilingual education. The bilingual schooling is a type which is 

formal and which is directed to include students between the age of five to the age of 

sixteen. For bilingual education, informal aspects of learning are encompassed in such 

education. These aspects start from the first day of life and extends to later stages of life. 

Processes like attitudes and beliefs, socialization, and enculturation are involved in bilingual 

education. In addition, they say that when it comes to analyzing the aims of such education, 

then contextual factors are needed to be included, and there are questions such as whether 

the language minority within the region have a prestige or lacks the status.  
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4. Multilingual Environment  

Concerning this matter, Coelho (2012, p.194) says that the process of teaching in schools 

that are considered as multilingual is a challenging thing, however, this process is an 

exciting one. Getting the knowledge about the different languages and the different cultures 

used to be a privilege only for people who could afford to travel abroad, but now it is 

possible that the world can be embraced in the classrooms. Also, while becoming a 

professional user of the school’s language is an important thing for the students, it is also 

important that the own languages of the students play a role in the school. In addition, 

schools that are multilingual provide exciting opportunities to use the linguistic resources 

which are taken from the community.  

As for the environment of the school, Coelho (2012, p.202) says that teachers can cooperate 

with the students and the other members of the community. Such thing can help in creating 

an environment of the school that celebrates linguistic diversity and also at the same time 

gives a raise to language awareness. In addition, families and also the students are helped 

in viewing their languages as a valuable thing that can also be used to help, just as the 

language which is used inside the school. Moreover, parents and the other people in the 

community are seen as an invaluable resource that can help in maintaining and developing 

the first language. Parents can be encouraged by the teachers to continue with the usage of 

their own first language at home with their children. A rich environment of the language can 

be provided to the children by the parents by reading and the usage of stories. Various types 

of events of the community can also help the children when the parents involve them in 

these events. Television programs can be discussed and newspaper articles which are 

published in the community language can be talked about between the parents and the 

children. Children can also be helped when their parents provide them with materials which 

are translated in their own first language from the public library.  

Coelho (2012, p.203) also says that some of the children go to community language classes. 

These are the classes that teach in the same languages of the children. Parents can be 

encouraged by the teachers to make their students enter such type of classes. Perhaps, 

school premises can also be used after school or at the weekends as a place for such type of 

classes. The other fellow teachers who teach in the community language programs who may 

need to understand the education system can be helped by the teachers who teach in the 

schools. Also, an integration of community language classes into the regular programs of 

the schools can be made. This thing can be as an optional thing to the students.            In 

addition, signs, notices which are found inside the schools can also be made by dividing the 

efforts between the educators from one side and students and the parents from the other 

side. If such signs and notices carry significant information, then it is essential that this 

information be demonstrated in the community languages. Such thing can give the parents 

a chance to contribute. Moreover, morning announcements can also be provided by the 

students by the usage of various languages which can be presented in an oral form or 

printed in the form of bulletin. Such thing can help the students because, too often, it 

happens that second language learners miss a great deal of the essential announcements 

about the different activities because they are unable to understand these announcements.   

When it comes to teaching, Coelho (2012, p.166) says that it is important that there would 

be a positive reflection to the cultural diversity in the content of the curriculum. With such 

curriculum, which is described as more inclusive, the students can be prepared to work and 

live in an effective way in the culturally diverse workplace and communities. Students will 

have a benefit if the curriculum encourages them to value or appreciate the linguistic 

diversity. Furthermore, they will benefit from such curriculum that will make their cultural 

knowledge enriched, make their world view expanded, and help them to understand the 

experiences of the other people who are different in their backgrounds from them.  
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Coelho (2012, p.186) says that in classes that combine students and teachers who have 

different backgrounds, then for some students, a mismatch between the teaching of teacher 

and the learning style of the students is likely to be happened. He also continues by saying 

that it is important to have an awareness of the individual styles that some students have. It 

is also important not to expect that all students who share a similar background will have a 

preference to learn in a specific way. Individuals who share a similar background will have 

many differences. Teaching every student according to his learning style is a difficult thing 

and undesirable thing at the same time. This is undesirable thing because students are 

required to more flexible learners and make their learning strategies adapted to different 

contexts. Furthermore, different variations of instructional techniques need to be used. This 

is an important thing so that every student can expand its capability to learn in different 

ways.  

Coelho (2012, p.187) says that suggestions can be given such as making cooperative tasks 

in an effective way to support group work. Also, instructions are needed to be given in an 

explicit way so that every student can understand.  In addition, providing the students with 

models of performance so as that they know what to do and how to do it.  

Coelho (2012, p.189) also continues by saying that the teacher needs to modify his usage of 

the language when he is in the classroom. Moreover, a big picture can be made for the unit 

by using visual organizers such as classification trees. This can be done so that students 

can be taught to make connections between the ideas and the information. Also, students 

need to be taught the approach that they should take. In other words, when the students 

rely on intuition or when they use analysis. This thing is done by the teacher by using 

explicit instructions. Also, there need to be an alternation between the tasks that require 

from the students to concentrate for a long period of time and tasks that require from them 

a good deal of interpersonal interaction.  

Coelho (2012, p.190) says that convergent and divergent thinking also need to be promoted 

by the teacher. In the first type, there is only one correct answer to a question. In the second 

type, there may be variations and creativeness in the answers. Furthermore, second 

language learners need to be given different types of tasks so that they can experience 

success no matter what the degree of their proficiency. Support from the teacher is also 

needed to be given to those students who are learning a second language so that they can 

catch up to the level of their classmates in language proficiency.  

 

Conclusion 

This study is an attempt to explore the topic of multilingualism and the connection to 

education and teaching. One can see that the huge numbers of the types of languages 

around the world show the importance of multilingualism.      In addition, the literature on 

this topic shows the importance of such topic and the potential and further researches that 

can be done about this topic. Such topic can be extended and furtherly studied by doing 

more researches on it. From what has been mentioned, it can be seen that people who are 

multilingual have numerous advantages than people who are monolingual. In addition, 

bilingual education is something that need to be focused on since it can elevate the process 

of education and help in developing the students and preparing them to work and live in the 

culturally diverse societies. A multilingual teaching environment is also an important thing 

that need to be promoted to support the students. Also, it will be very helpful and valuable 

to organize more workshops that are directed to discuss this matter. Such thing will give a 

clear view to the Iraqi EFL college instructors and also support in increasing their 

background knowledge about the topic of multilingualism.     
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Abstract: 

 The research aims to demonstrate the role of the shift towards investment in 
environmentally friendly industries using technology, knowledge and technology in 

achieving sustainability of natural resources and economic and social returns, using the 

lamps industry in Iraq as a model to achieve this. The research adopted the hypothesis that 

“investment in environmentally friendly industries contributes to sustainable economic 

resources, reduces production costs, and achieves economic and social welfare”. Depending 

on the descriptive, inductive and analytical method, and using the theoretical basis and the 
applied practical model, to reach the validity of the hypothesis or not. 

The research concluded that the Iraqi economic resources need more work and serious 

efforts to maintain their sustainability through the use of environmentally friendly 

production inputs and the possibility of benefiting and recycling industrial consumables to 

preserve the natural resources. Therefore, the research recommends serious work to 
harness technology, applied science and art in directing investment towards 

environmentally friendly products in Iraq, by finding industrial alternatives that enter 

cleaner production and compensating them for the inputs with environmental risks. 

Key words: Industrial Investment, Lamps, Economic Resources. 
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ي استدامة الموارد االقتصادية مع 
 
ي العراقإاالستثمار الصناعي الصديق للبيئة ودوره ف

 
شارة لصناعة المصابيح ف  

 
3 مناهل مصطف  عبد الحميد العمري   

4 مهند علي حسي   علي المنعم   
 
 

:الملحض  

ي الصناعات 
 
الصديقة للبيئة باستخدام التقنية والمعرفة يستهدف البحث بيان دور التحول نحو االستثمار ف

 
 
ي تحقيق االستدامة للموارد الطبيعية والعوائد االقتصادية واالجتماعية، متخذا

 
ي  والتكنولوجيا ف

 
من صناعة المصابيح ف

ي 
 
ي الصناعات الصديقة للبيئة ف

 
 لتحقيق ذلك. وقد تبن  البحث فرضية مفادها "يسهم االستثمار ف

 
العراق نموذجا

 عىل نتاجاستدامة الموارد االقتصادية، وتقليل التكاليف ال 
 
". ومعتمدا ية، وتحقيق الرفاه االقتصادي واالجتماعي

ي والتحليىلي واستخدام ال  سلو ال 
ي واالستقرائ 

ي للوصول  سا الوصف 
صحة  إىلالنظري والنموذج العمىلي التطبيف 

 .الفرضية من عدمها

المحافظة عىل  أجل المزيد من العمل والسعي الجاد من إىلن المصادر االقتصادية العراقية بحاجة أ إىلليتوصل البحث 

تدوير المستهلكات  إعادةاالستفادة و  إمكانيةية الصديقة للبيئة و نتاجاستدامتها من خالل استخدام المدخالت ال 

اد لتسخير التكنولوجيا والعلوم التطبيقية الصناعية للحفاظ عىل المصادر الطبيعية. لذلك يوصي البحث بالعمل الج

ي العراق، من خالل 
 
ي توجيه االستثمار نحو المنتجات الصديقة للبيئة ف

 
ي تدخل  إيجاد والفنية ف

البدائل الصناعية الن 

ي  ثكي  ال  نتاجبال 
ر البين   .نظافة وتعويضها عن المدخالت ذات الض 

 .اقتصاديةموارد ، المصابيح، االستثمار الصناعي  :الكلمات المفتاحية

 

 المقدمة: 

ي تتقدم معها 
ي التنمية بجميع جوانبها االقتصادية لكونها القاطرة الن 

 
يعد القطاع الصناعي من الروافد الرئيسة ف

ي تتخذ من خر القطاعات ال 
، وبزيادة االستثمار الصناعي وتعدد جوانبة ودخول المنافسة الحاسمة للصناعات الن 

ي بيئة سليمة انخفاض التكاليف والضغط 
 
ي الحق بحياة ف

 
عىل الموارد الطبيعية واالقتصادية وعىل حقوق االجيال القادة ف

 فضال عن وجود قاعدة اقتصادية مستدامة. 

ي تهدف إن إ
ي تولدها الصناعات العشوائية الن 

المنافع الخاصة عىل االقتصاد عىل المد   إىلدراك المخاطر البيئية الن 

ة اآلجل  أجل البعيد وعىل مصادر االقتصادية الطبيعية بل وحن  المصادر الحرة من  إعادة إىلالمصالح الضيقة القصير

ي تدعمها التكنولوجيا أصبحالصناعية الصديقة للبيئة  ساليبالصناعة، ان ال  أساليبمناهج و 
ت هدف للصناعات الن 

ي تحقق هدف االستدامة والرفاه دون المسا  بال والعلوم و 
ي والن 

البين  وضمان حقوق االخرين  سا التصميم الفن 

 وسالمتهم. 

ام بتعليمات والمعايير البيئية   
ي سالمة وحماية البيئة عىل المستو  العالمي من االلي 

 
 عن المساهمة ف

 
لم يكن العراق بعيدا

من خالل اجراء الكثير من التحوالت من الصناعات التقليدية الملوثة للبيئة  وانظمة الحوكمة الدولية، والمستو  المحىلي 

ي الصناعات المثيلة لها، ومنها صناعة المصابيح  إىل
 
الصناعات الصديقة للبيئة ومواثكبة االنظمة الصناعية العالمية ف

ي تتالمس مع الحياةأالكهربائية كنموذج صناعي حيث ير  الباحث 
ية اين ما وجدت سنسانال  نها من المنتجات الن 

ي االستدامة وسالمة ورفاه ال  هميةالحضارة العضية وما تحتو  هذه الصناعة نماذج تصميم مختلفة تراعي ال
 
 ية. سنسانف

 

ي الصناعات الصديقة للبيئة باستخدام التقنية هدف البحث: 
 
يهدف البحث لبيان دور التحول نحو االستثمار ف

ي تحقيق االستدامة للموارد الطبيعية والعوائد االقتصادية واالجتماعية. 
 
 والمعرفة والتكنولوجيا ف

 

                                                           
 manahelalomary@gmail.com  .العراق،جامعة بغداد،  د ،  

3
  

،العراقبغدادجامعة ، الباحث  
4
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ي من خال مشكلة البحث: 
م بالجانب البين  ي ان تلي  

ي ينبع 
ل صناعات صديقة للبيئة  هنالك الكثير من الصناعات الن 

ي تتطلع الستدامة الموارد والرفاه االقتصادي.  أهدافكهدف من 
 الصناعات الن 

 

ي استدامة الموارد االقتصادية وتقليل التكاليف ال  فرضية البحث: 
 
ي الصناعات الصديقة للبيئة ف

 
ية نتاجيسهم االستثمار ف

 . ي تحقيق الرفاه االقتصادي واالجتماعي
 
 وتساهم ف

 

ي والتحليىلي واستخدام ال  سلو استخدم الباحث ال  البحث: منهجية 
ي واالستقرائ 

النظري والنموذج العمىلي  سا الوصف 

ي للوصول 
 صحة الفرضية من عدمها.  إىلالتطبيف 

 

 نظرة عامة عل االستثمار الصناعي الصديق للبيئة وأثره التنموي :األولالمحور 

ات االستثمار الصناعي الصديق  -1-1  للبيئة: مي  

ي دمج 
 
كات المصنعة ف ي كثير من الحاالت تكون السياسة الصناعية للشر

 
المرافقة بما يعرف  خر ال  هدافها مع الأهدافف

ية مثل السياسة البيئية والطاقة والنقل مع مجمل القواعد والقوانير  الدولية ذات الصلة نتاجبتكامل السياسة ال 

(Farah, and Rossi, 2011: 235 و ،) ي السواق العالمية، ولدت
 
كات المصنعة المتنافسة ف ايد أعداد الشر نتيجة لي  

اكات الدولية التعاونية وكذلك الرسمية لصناعاتها وفق لما تتطلبه مصالحها ومنافع  ايدة لتطوير الشر الحاجة المي  

ي التجارة واالقتصاد والسياسة، ويمكن للسياسات الصناعية المتب
 
كات ان تصبح المستخدم من الزبائن ف الشر اينة عير

حاجز أمام النشاط الصناعي إن لم يكن موجه بشكل صحيح نحو منتج متكامل من جميع جوانبه بما فيها الشكل 

ي وال  داءالتصميمي العام وال 
ي والتكلفة ال  داءالفن 

ية المنافسة. )التقرير السنوي للمنظمة الدولية للتوحيد نتاجالبين 

 (2011بريل ؛أ 201القياسي أثكتوبر ص 

ي الحقيقة عىل القرارات  إىلتوصلت كثير من الصناعات  
 
ان تكاليف التعامل مع المنتوج الصناعي الصديث للبيئة ف

فع  االستثمارية من خالل تحقيق مكاسب مادية واجتماعية، لذلك عندما تنفق كثير من الدول الصناعية استثمارات لي 

ي كمية الطاقة المستخدم
 
ي استهالك الطاقة نتيجة لخفض ف

 
ي العملية التصنيعية حيث المنشآت المنتجة كفاءتها ف

 
ة ف

ي تكاليف ال  إىليؤدي هذا 
 
واالنبعاثات الضارة الناتجة من حرق الوقود وهذه اآللية ضمن برنامج  نتاجخفض ملحوظ ف

 ترشيد استهالك الطاقة. 

 المؤسسات المنتجة عىل المستو  المحىلي والدوىلي 
ة استخدام المنتوج الصناعي السليم كضمان إىلتعد المنافسة بير 

ي استخدام المواد 
 
ية من الخامات والطاقة والمياه وتحسير  صورة المنتج، حيث المنظمات والهيئات الولفريدة للتوفير ف

تنمية مستدامة، من هذه  إىلالوصول  أجل البيئية مع الجهات المختصة لتطبيق كفاءة وتصميم المثاىلي للمنتوج من

ي تحرص المؤسسات ال 
: نظام االيزو)ذو التسلسالت المتعددة(. )التقرير ية تنظيم نتاجاالنظمة الن  عملها بموجبه هي

 (2011؛أبريل  201السنوي للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي أثكتوبر ص 

ي وهو مصطلح يحتوي مفاهيم الكفاءة  أسلو وفق  نتاجيعد ال 
المنتتجات الصناعية الصديقة للبيئة منهج وقائ 

يكون النمو مستدام ويحقق  لن مع النمو االقتصادي وليس محدد له بل هو سعي الصناعية والفنية وهو ال يتعارض 

 عن انه يحمي البيئة ويحافظ عىل الموارد الطبيعية ويحسن الكفاءة التشغيلية
ً
 المنفعة والرب  ح للجميع، فضال

الطاقة والمواد الخام لالستثمارات الصناعية والقدرات التنافسية الصناعية، ويشمل المنتج الصناعي الحفاظ عىل 

ي والقضاء عىل المواد الضارة للبيئة، كما يعد التصميم ال  ية تقوم من خاللها استبعاد المواد إنتاج الصناعي "عملية نتاير

ي ال قل  العالية التكاليف وال
 
 عنها المواد ال إحاللو  نتاجكفاءة ف

ً
كلفة واالعىل كفاءة من المقارنة التقليدية عالية قل  بدال

اتيجية وقائية تتضمن العمليات التصنيعية والتسويقية والخدمية، التك اليف. كما انه " عملية ديناميكية مستمرة كاسي 

ر بالبيئة وال نتاجوهدفها زيادة الكفاءة ال  ي تلحق الض 
 ,El-Haggar " )سنسانية واالقتصادية والتقليل من االخطار الن 

كيف الوحدات الصناعية وتغيير سياسات واالجراءات الحكومية. هو "عملية تتطلب من خاللها تأو  (.256 :2007

ي،   (248: 2010)صير
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ي المنتجات الصناعية الصديقة للبيئة عىل تقلل التكاليف التشغيلية وتحسير  
 
يعمل االستثمار الصناعي من خالل كفاءة ف

، و  ي
ر البين  ي يمكن أالربحية وسالمة العمال وتقليل الض 

وعات من خالل أن لتخفيضات التكلفة الن  ن تحقيقها المشر

ي كثير من الحيان، حيث يتطلب الحد الدئ  من النفقات الرأسمالية
 
ي أو  اعتماد تقنيات الفنية الصديقة للبيئة ف

تالسر

 
 
داد رسي    ع للتكاليف الرأسمالية، اذ غالبا ات اسي  وجودها لتحقيق مكاسب اقتصادية واجتماعية جديرة باالهتمام، مع في 

استخدام المواد الخام  إعادةاالصديق للبيئة عىل خفض معالجة النفايات والرسوم البيئية و  نتاجال  سلو أما يعمل 

، الولو  ي أقساط التأمير 
 
ي جانب انخفاض المخاطر المحتملة ومن الواضح أن التصميم ال  إىلية وانخفاض ف  الكفوء نتاير

ي ال والتجارة الجيدة للصناعة الصديقة  نتاجيعتير لتقنيات ال 
 
ات االستثمار ف  نتاجللبيئة، ومن الممكن تلخيص مير 

ي النقاط التالية: 
 
 الصديق للبيئة ف

ي نتاجتقليل كلفة التخلص من العيو  ال  .1
 
 .اليرادية واالخطاء الصناعية ويؤدي لزيادة ف

ار البيئية والرسوم البيئية ويؤدي إىل  .2 تقليل كلفة المواد الخام باستخدام البدائل النظيفة يقلل من االنبعاثات واالض 

ي 
 
 االقتصادي.  اليراد الزيادة ف

ار البيئية ويعزز السالمة الصحية، مما يزيد من المنافع االجتماعية والرفاهية.  .3  تقليل كلفة االض 

ي المنتجات ذات التصميم الصناعي الجيد مما يخلق حافز لزيادة تحسير  العالقات وتعزيز ال .4
 
ثقة العامة للجمهور ف

 الطلب عىل منتوجات هذا االستثمار النظيف. 

ي إعادة تقييم ومراجعة وتصحيح  داءتحسير  ال  .5
 
ي التصاميم الجيدة ف

 
المنتوج حيث يعمل المستثمر الصناعي ف

 ية. نتاجمستمرة للعملية ال 

 .نافسية بسبب القبول من المستهلك ولزيادة الطلب عىل المنتج النظيف للسوق المحىلي والدوىلي تحسير  القدرة الت .6

ي االمتثال وتطبيق .7
 
 ظمة واللوائح لحماية المنتج ورص  المستهلك. لن المساعدة ف

ار الصناعية.  .8  تقليل من خطورة وتفاقم المشاكل واالض 

الكفوءة من قبل المؤسسات المنتجة سواء من جراء استخدام الطاقة ية المصنعة نتاجن العمل عىل اختيار التصاميم ال إ

تدويرها واستخدامها وتتحمل  إعادةاستخدام المياه والتعبئة والتغليف من خالل تقليل هذه المواد و أو  والمواد الخام

ي تقديم المنتوج للمستهلك بأعىل كفاءة و 
 
 تكلفة. أقل المؤسسات المنتجة الصناعية مسؤوليتها االدبية واالخالقية ف

 تتم الحلول المستدامة للقطاع الصناعي من خالل استخدام التدفق الدوري للموارد، واستخدام دورة الحياة للتقييم

ي منافع ورغبات المستخدمير  لتوجيه الحلول، لهذه  ي تلنر
ي لوضع التصاميم الصناعية الن 

السبا  ان هناك مشجع حقيف 

: ) أجل وحاجاتهم، من ي
 (Callan, and Thomas, 2013 P 512تحقيق االئ 

 القضاء عليها لتقليل المخاطر. أو  تقليل النفايات - أ

ي جميع  -  
 
 .خر ال  نتاجعمليات ال توجيه البيئة الصناعية لتفضيل استخدام التصاميم الكفوءة ف

ي القطاع  - ت
 
كات المنفردة ف استخدام التصميم الصناعي كأحد الحلول للمشاكل الفنية واالقتصادية والتسويقية للشر

 .  الصناعي بشكل رئيسي

ية للوحدات الصناعية لتكون المسؤلية نتاجتقليل تكلفة المنفعة المنظورة من المكاسب المحتملة من العملية ال  - ث

كة.   مشي 

 

 التنموي لالستثمار الصديق للبيئة:  األثر  -1-2

ي االبعاد المادية لالقتصاد، ويستخدم الطاقة والعوامل ال 
 
مثل اليد العامل ورأ  المال مع  خر يعد االستثمار الزيادة ف

النفايات كمنتجات ثانوية غير ممكن تجاوزها، ويسع علم االقتصاد لالستدامة من خالل التصاميم الصناعية الصديقة 

ي ال  أجل للبيئة المواد من
 
:  نتاجاالجيال القادمة، لذا يسع هذا العلم لتحقيق االستثمار ف ي

النظيف من خالل االئ 

 ( 115 :2015)طحطوح، 

)اليد العاملة ،  نتاجالمستلزمات المادية بعوامل ال  إحاللبير  رأ  المال والموارد الطبيعية محدود، كما ان  حاللال  .1

، حيث 
 
 كمية معينة تتطلب زيادة بمواد المستلزمات والعمل المنتج.   إنتاجرأ  المال( محدودة ايضا
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إىل محدودية التدفق للطاقة الشمسية  إضافةإعادة استخدامها غير ممكن، أو  استخدام الطاقة الحرارية بشكل كامل .2

ي ال  أخر يضيف معوقات 
 
 النظيف.  نتاجعىل االستثمار ف

ي الوظائف المتعددة للبيئة كونها العامل ال  .3
 
السا  ومستودع للمستهلك من السلع  نتاجالعمل عىل تقليل التداخل ف

 عىل االستثم
 
 محددا

ً
 ار الصديق للبيئة. والنفايات عامال

ي االستثمار ال 
 
ي ف

ي كما ان هنالك نتائج داعمة للتوجه البين   باعتبارها عملية تطويرية متبادلة بير  االقتصاد والبيئة، نتاير

 ما تحصل تغذية راجعة مستمرة تعمل عىل تطوير ال 
 
ي المستقبل القريب تغير النظم  نتاجغالبا

 
وتحسير  البيئة، ويتوقع ف

ة وتعدد الملوثات نتيجة لتوسع االستثمار ال  ي البيئية كنتيجة طبيعية لكي  ي والتكيف  إىل الذي اد  نتاير
التغير البين 

ير السكان والثقافة االنظمة البيئية الطبيعية تعتأو  االقتصادي مع الظروف البيئية المتجددة، فمنظومة البيئة واالقتصاد 

ي جميع العوامل بشكل مستمر. 
 
 والنظم االقتصادية والسياسية والتكنولوجيا جزء منها، لذا هي تتداخل ف

ي ال 
 
كة  نتاجان خيار االستثمار ف النظيف ليس مجرد تفضيالت المستثمر الفردية المحسومة، بل هي توافق وصياغة مشي 

ار.  إىللطبيعية وما يتعلق بحماية الموارد الطبيعية للسياسات ونظم حماية البيئة والموارد ا  الحد االدئ  من االض 

ية، بتقليل  يعد الرأسمال الطبيعي القيمة الجوهرية للبيئة وأنظمتها المعيشية للحفاظ عىل احتياجات المجتمعات البشر

تحقيق الناتج المحىلي  إىللسعي التلوث ونضو  الموارد من رأ  المال هذا من خالل التدابير الحماية الحالية، لكون ا

ي يرسل إشارات اقتصادية خاطئة 
ي االعتبار قيمة نضو  الموارد الطبيعية، والن 

 
ايد وال تأخذ ف المنتجير   إىلالجماىلي المي  

( .  (Eccleston, and March, 2016: 258 – 259والمستهلكير 

ي ال 
 
الصديق للبيئة بالتوفيق بير  جودة البيئة والنمو االقتصادي كفرض من فروض االستدامة، اذ  نتاجيقوم االستثمار ف

 بنسبة 
 
 للحد من الفقر 2تشير التقديرات االحصائية بان يتطلب ان ينمو متوسط دخل الفرد عالميا

 
% كحد ادئ  سنويا

ي العالم وتقليل الفارق بير  االغنياء والفقراء وهذا يستدعي ان يتواص
 
ل النمو االقتصادي باستدامة، عالوة عىل ذلك ان ف

ايد بنسبة  ي العالمي يي  
 ولكون النمو االقتصادي المتمثل بزيادة االستثمار ودوره عىل البيئة 1.7النمو السكائ 

 
% سنويا

ي عىل البيئة لكل مصدر من مصادر الدخل بمعدل )  لتجنب المزيد 4 -% 3.5يستدعي ان يخفض اثره السلنر
 
%( سنويا

ي ال 
 
اف الموارد االقتصادية باالستثمار ف ي واستي  

ي العالم  نتاجمن التلوث البين 
 
ة ف بالطريقة النظيفة، وهنالك امثلة كثير

ي اوغندا والصومال بحدود 
 
 السلع United Nations, 2004: 483% )3مثل نمو السكان ف

 
ايد الطلب أيضا (، ويي  

 نحو والخدمات وهنالك امثلة عىل ذلك الزيادة المتوق
 
ي استهالك الطاقة كدول للصير  والهند اللتير  تمثالن معا

 
عة ف

ي عام 21
 
ي جميع أنحاء العالم ف

 
 عامي 2008% من استخدام الطاقة ف

، 2035و 2008، ومن المتوقع أن يتضاعف بير 

ي عام 315 إىلليصل 
 
م (، لذلك لUnited State America, 2011: 9 - 10) 2035 من استخدام الطاقة العالمي ف

ي محاولة نتاجتستطع القدرة ال 
 
ي الموارد ويساء استخدامها ف

 
، لتنشأ فجوة النقص ف ي

ية لالقتصاد استيعا  النمو السكائ 

 (.Callan, and Thomas, 2013: 483تعويض النقص )

االستثمارية من خالل التعرف عىل تفاعالت محددة بير  الثقافة السائدة والهيكل االقتصادي  ساليبتكون ال 

ي تطور وتحسن  نتاجوالتكنولوجيا المستخدمة، وعملية ال 
الصديقة للبيئة تستخدم كأداة لعملية التنمية المستدامة، الن 

ي استخدام الموارد الطبيعية وتعمل
 
ي العقود  من هذه العملية لتحقق المثلية ف

 
عىل تحسير  البيئة، كما تم ممارسته ف

ي ينتظر منها الحصول عىل 
امج السياسات والمبادرات الصناعية الن  ة من خالل دعم منظمة االمم المتحدة لير الخير

ي Jansen, 2003: 231 – 245الثمار من هذه السياسات. )
(. مصممي السياسات البيئية يستندون عىل البحوث الن 

ايد للحلول ال تنظر وبشكل  ي تعمل عىل نتاجمي  
كات التصنيعية الن  منتج مصمم لحماية  إنتاجية المبتكرة من قبل الشر

 (Lewis, 2016: 6 - 19البيئة. )

ي تخدم عملية التنمية المستدامة من1يوضح الشكل )
توضيح تطور  أجل ( هرم المنتجات والخدمات الصديقة للبيئة الن 

 Sustainable Clean Productionالمستديم للبيئة وتطوير الخدمات  نتاجعم ال نهج التصميم الصناعي الذي يد

for the Environment and Development of Services (SPSD) / ويمكن تطبيق هذا النهج عىل المنتج و ، 

 ة. استدامة بالخص فيما يتعلق بالبيئ أثكي  للتنمية بصورة  أثكي  تحقيق فرص  أجل الخدمة المقدمة، منأو 

 

 ( يمثل هرم استدامة المنتجات والخدمات1الشكل )
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Source: Gavrilescu, Maria, Environmental Engineering and Management Journal, Vol.3, 

No.1, 2004, P. 45. 

 ,Montتطبيقه عىل المنتجات والخدمات )فهو النهج الذي يمكن  SPSDيوضح الشكل الخطوات الرئيسية لعملية

2001; Reiskin, 2000 عن 
 
توفير وظيفة محددة  إىلالمنتجات  إنتاج(، فيما يتعلق تحويل تركير  تصميم العملية بعيدا

كة المنتجة لل أو  لها، وما إذا كان يمكن توفير الوظيفة بواسطة خدمة ي  نتاجمنتج عىل مستو  الشر
 
النظيف، كما ف

ات  ي مواصفات المنتج و / التغيير
 
ي يتم إجراءها ف

 .الخدمةأو  الن 

ي الكثير من 
 
ة ذات الطبيعة التنافسية والمتضاربة فيما بينها ف يعد تطوير المنتج فن قائم عىل الموازنة بير  الطلبات الكثير

دة المنتج وجو  نتاجالحيان، ذلك فيما يتعلق بالوظيفة والحجم والتصميم والمواد الخام المستخدمة وخصائص ال 

ها من المواد  (Lindhqvist, 2000) .ونوعيته وسعره وغير

ي الغالب بنوعية المنتج ومستو  عرضه عىل المستهلك من 
 
ان المصممير  المعنيير  للمنتج الصديق للبيئة يهتمون ف

ي مستو  الطاقة المستخدمة  حيث التسويق، ويجب أن يأخذوا بعير  االعتبار
 
تأثير تفاصيل تصميم المنتج النظيف ف

حجم االحتياجات من المواد الخام المستخدمة للتصنيع الصديق للبيئة )المنتج النظيف يجب ان يتمتع  إىلبالنسبة 

 أثكير أخر تدويره مرة  إعادةالتصنيع وعملية  إعادةبخاصية 
 
كات أن توىلي اهتماما

بعملية استخدام (. كما يجب عىل الشر

ي ال 
ي عملية تبن 

 
 ما يمكن تحقيق التحسينات ف

 
ة للبيئة. وغالبا  نتاجالنظيف لل  سلو الطاقة ومستويات االنبعاثات المض 

حن  بدون كلفة تذكر، من خالل استخدام برامج السياسات أو  تحقيق الكفاءة باستخدام الطاقة وبتكلفة منخفضة إىل

 المستهدفة لحماية البيئة. 

 SPSD( ملخص عملية 1المخطط )

 مناهج تطوير المنتج االستدامة
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Source: Maria, Gavrilescu, Environmental Engineering and Management Journal, Vol.3, No.1, 2004, P. 46. 

 يستبعد الخصائص البيئية كمعيار مهم لالمتثال لسياسات تطوير المنتج، مع ذلك فمن أساسي بالطبع ال يوجد قانون 

ي مراحل تصميم المنتج، فيعد  أهميةالناحية العملية فإن الخصائص البيئية لمعظم المنتجات كانت ذو 
 
هامشية ف

ة التسعينيات من ي في 
 
اتيجيات البيئة والموافقات سمة جديدة ف ي السي   القرن المنضم.  التصميم المنهجر

ائب والرسوم الستيعا   دواتتشمل السياسات المتاحة لتشجيع االستهالك المستدام ال  االقتصادية )مثل الض 

السلع، والعمل عىل تشجيع التقنيات الجديدة والمتطورة  نتاجل  التكاليف االجتماعية والبيئية ذات المؤثرات الخارجية

 االجتماعية دواتالمعايير وال أو  من خالل القيود التنظيمية،أو  المحيطة بنا(، لتحقيق الفائدة لمصلحة حماية البيئة

ي معايير المنتج الصديق للبيئة والحمالت العالمية، ووضع العالمات البيئية المحذرة(. 
 
ذات النهج الطوعي )كما ف

 فإن عمل منظمة التعاون االقتصادي والتنمية يشير 
 
: ) إىلوعموما ي

 ,Mariaأن هذه السياسات يجب أن تعمل عىل اآلئ 

2004: 50) 

1.  .  من تطبيق السياسات المستدامة عىل االستهالك الكىلي
ً
 التفريق بير  أنواع االستهالك بدال

 تغيير كل من المنتجات والبنية التحتية بحيث تدعم عملية حماية البيئة، وموقف المستهلكير  منها.  .2

 من حزمة متكاملة من التدابير والقرارات التنموية المستديمة للموارد الطبيعية. أن تكون إجراءات حماية الب .3
 
 يئة جزءا

ذو النهج النظيف، وتطبيقه عىل  نتاجبما هو ممكن فيجب أن تكون التدخالت الحامية للبيئة موجهة نحو عملية ال  .4

 عىل مستو  استخراج المواد الخام. أو  الموردينأو  المنتجير  

ي يستوجب االخذ بها حن  تكون االستثمارات النظيفة مستدامة وبالطريق ساسالمتطلبات ال وهناك بعض 
ية الن 

 الصحيح: 

ي االفكار وال  - أ
 الجديدة.  دواتأن يكون هناك استعداد للمحاولة بوسائل وطرق جديدة وعقل متفتح لتبن 

 العمل وفق ديناميكيات الفريق ضمن منهجية واضحة ومنظمة.  -  

 في مرحلة المفهوم االستفسار عن مجال العمل

 ؟PSSهل يمكن انتاج خدمة؟ ام منتج؟ أم 

 تحقيق االستدامة لكل خيار حسب المعايير التقليدية

 تحديد مراحل دورة حياة المنتج

 تحقيق االستدامة

 تحديد شركات المنتجات المشاركة في تطوير المنتج أو

PSS المقترح من الـ 

 تحديد الشركات المستهدفة المثلى لتنفيذ

 المنتج المباشر وأدوار جميع شركات عرض المنتج

تعمل شركات تصنيع المعدات األصلية والوحدات المنتجة ذات الصلة على 

تحقيق االستدامة لجميع مراحل دورة حياة المنتج المتبقية )المواد الخام حتى 

 منهانهاية العمر االفتراضي( وتطوير المحدد 
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ي 
 
ي العراق :المحور الثان

 
ي صناعة المصابيح واستدامته للموارد االقتصادية ف

 
 االستثمار الصديق للبيئة ف

للتخفيف عىل الضغوط عىل الموارد الطبيعية وخاصة االقتصادية منها هي بحد ذاتها عملية استدامة للموارد الطبيعية، 

ي تسخير الصناعة نحو منتجا
 
ي ف ت صديقة للبيئة من خالل جملة االجراءات اذ يسع العلم والمعرفة والتقدم التكنولوير

ي العراق الذي يسع 
 
ي سبق ذكرها، وف

ي يمر بها فكان من  إىلالن 
هذا التوجه رغم الكثير من التحديات والصدمات الن 

ي ال 
 
ي التصاميم الفنية للمنتجات فيها نصيب كبير ف

 
اد من العلوم والتكنولوجيا وتطوير ف  الصديق للبيئة.  نتاجاستير

ي العراق: ص -2-1
 
 ناعة المصابيح ذو النمط التقليدي ف

 
 
ي العراق اتخذت من المنتجات الصديقة للبيئة هدفا

 
ي الصناعية ف

 
 لنشاطها ال أساسهنالك العديد من النماذج ف

 
ي يا  نتاير

ا نموذج التكنولوجية والعلمية الحديثة، ومنه دواتالسياسة البيئية اتجاه استدامة الموارد باستخدام ال  أنماطونمط من 

ي مراحل  إىلصناعة المصابيح الكهربائية حيث ارتبطت هذه الصناعة بعض العلم واثكتشاف الكهرباء و 
 
يومنا هذا ف

الرئيسة قبل تفاقم المشاكل  هدافية هي النتاجاالقتصادية والكفاءة ال  هدافية وكانت النتاجال  نماطمختلفة من ال 

.  سلو البيئية والضغوط عىل الموارد الذي غير من ال 
 
ي العالم والعراق ايضا

 
 الصناعي ف

ي صناعة المصابيح الكهربائية من ال إ
 
ي ال  سلو ال  إىلية القديمة نتاجال  نماطن للتحول ف  الصديق للبيئة تخفيف نتاير

 ة العراقية. الضغط عىل الموارد االقتصادية وعىل البيئ

ي تعد ال 
ي العراق والن 

 
ة الزمن  ثكي  وهناك عدد من االستثمارات النمطية ذات التكنولوجيا القديمة ف استمرار خالل في 

 ويتكون هذا الجيل من المنتجات: 

ي تستخدم بشكل 100، 60، 40المصابيح الوهاجة )الكروية واالنبوبية(: وتختلف قدرات هذا المنتج ) .1
( واط الن 

 ما تستخدم لل 60، 25، 15والمصابيح الوهاجة الملونة ذات القدرات ) نارةلغرض ال واسع 
 
الهادئة  نارة( واط وغالبا

 والديكور. 

ية(: وهذا النوع من المصابيح من المنتجات النمطية لكنه متقدم  .2 ية ونصف المي  مصابيح الفلورسنت )الشمعة المي 

ملونة ومصممة الستهالك  إضاءةوالديكور، ومنها صناعات ذات  ةنار عىل المصابيح الوهاجة ويستخدم الغراض ال 

 من النموذج السابق.  أثكي   إنارة( واط وتعطي شدة 20، 40قدرات)

ي  إىلن نتصور الحاجة أيمكن 
 
ي بلغت ف

الظروف  أحسنالمصابيح الكهربائية ليس من المبيعات لد  المصنع الن 

ي تقدر نتاجال 
ي عقد التسعينات من القرن المنضم والن 

 
، لكون  12 أثكي  ية ف

 
مليون مصباح مختلف االنواع سنويا

ي تستهلكها المصابيح الكهربائية وخاصة 
المستهلك المحىلي يعتمد عىل المستورد، والذي نريد اضهاره حجم الطاقة الن 

ر االقتصادي إ وري لهذه ذا كانت هذه المصابيح مبددة للطاقة وحجم الض  وري وغير الض  من حجم االستهالك الض 

ار االجتماعية المصاحبة لها، لذا كان التوجه باالستثمار نحو   عن االض 
ً
ورية فضال ي  إنتاجالسلعة الض 

 
ي االنتقال ف

 
انظف ف

ي توفير الطاقة والكفاءة لمصابيح الجيل  من هذه المنتجات لتوضيح الفكرة الولالجيل 
 
القديم من ويمكن تميير  الفرق ف

: 1خالل الجدول )  ( التاىلي

ي العراق داء( القدرة والكفاءة وكلفة االستهالك وال 1الجدول )
 
ي لصناعة المصابيح التقليدية ف

 البين 

 نوع المصباح

القدرة 

 المستهلك

 )واط(

العمر 

ي 
اص   االفي 

 )ساعة(

 الكفاءة

)شدة 

/  ضاءةال 

 لومن(

الكلفة االستهالك 

دينار( )كيلو  50)

 ساعة(واط / 

ي  داءال 
 البين 

 مصباح

 وهاج

تحتوي عىل الزئبق،  3 415 2500 40

استهالك عاىلي 

للطاقة، تحويل 

حرارة  إىلالطاقة 

هالكة لالوزون، 

انبعاث غازات  

60 2500 710 4 

100 2500 1340 5 

15 1000 122 1.5 
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كاربونية، غير 

 صديق للبيئة

ي،  فلورسنت مي 

ي  نصف مي 

كاربونية غير صديق  1 2670 10000 40

للبيئة نفس الموذج 

 السابق لكن اقل
20 7500 1050 0.6 

ي مصنع المصابيح. إىلالمصدر: الجدول من عمل الباحث باالستناد 
 
ي / البحث والتطويرف

 : بيانات القسم الفن 

ي كفاءة المنتوج السابق بالمقارنة باالسبق، حيث 1يتضح من الجدول )
 
يعطي استخدام فلورسنت ( االنتقالة النوعية ف

ي شدة ال  40قدرة 
 
لومن بالمقارنة بالمصباح  2670ضعف حيث يعطي الفلورسنت  6.43تبلغ  ضاءةواط كفاءة ف

لومن فقط، اما العمر التشغيىلي للفلرسنت الذي يبلغ اربعة اضعاف عمر المصباح الوهاج ، كما  415الوهاج يعطي 

ي كلفة استخدام الطاقة ذات القدرة 
 
اض اسعار الكهرباء إىليخفض استخدام الفلورسنت ف دينار لكل   50 الثلث عىل افي 

 دينار/ساعة.  3كيلوواط / ساعة حيث تبلغ كلفة تشغيل الفلورسنت للساعة دينار واحد بينما المصباح الوهاج 

ي صناعتها مجموعة من المواد الملوثة للبيئة وهي  ثكي  ال  هميةال
 
توضيح من الجدول ان المصابيح الوهاجة تدخل ف

ي  الشطانية والتنفسية مراضمصدر لكثير من ال 
والصحة العامة مثل مادة اكاسيد الزئبق والصناعات الزجاجية الن 

ي تعمل نتاجتصاحب العملية ال 
، كما تعد هذه المنتجات الباعثة للحرارة والمبددة للطاقة الن  ي تؤثر عىل العاملير 

ية الن 

ة المصابيح  عىل حرق الهواء المحيط بها مولدة غازات الكربونية المتصاعدة، حيث نبهت هيئة االمم لهذا  الخطر لكي 

ر الذي   يفوق الض 
 
ا  كبير

 
 بيئيا

 
 من المدن تشكل خطرا

 
ي اوقات الليل ومجتمعة ولعدد كبير جدا

 
ي تتوهج جميعها ف

الن 

ي عىل البيئة حيث تدخل نفس المواد  تحققه كبار المصانع الملوثة للبيئة، ولمصابيح الفلورسنت نفس الدور السلنر

 الولية نتاجال 
 
ار البيئية تكون  ية تقريبا  لكن االض 

 
وهذا واضح أقل الحرارة  إىلوتحويل الطاقة أقل وهو مشع للحرارة ايضا

، اذن هي عملية تحول االستثمار من  ضاءةمن شدة ال   وهذا بحد ذاته أقل منتج  إىلملوث للبيئة  إنتاجيكون اثكير
 
تلوثا

ي االستثمارنحو 
 
 صديق للبيئة.  إنتاجتحول ف

ي تطرحها الصناعات الوافدة من المصابيح كان طموح صناعة 
ي العراق يتساير مع مستجدات نوعيات الن 

 
المصابيح ف

ي اعداد دراسات ل
 
الجيل الديد من انواع المصابيح وهو المصباح المعروف  نتاجل  مصنع قامةداخل االسواق المحلية ف

ة لكون المنتج يقلل من  وان تكلفة هذا النوع سوف يتم أثكي  ية إنتاجباالقتصادي وهي ذات تكلفة  ة قصير
داده بفي  اسي 

ي ال  15-13من الرب  ع حيث يعطي مصباح اقتصادي ذو قدرة أقل  إىلتكاليف الطاقة المستهلكة 
 
اعىل  ضاءةواط كفاءة ف

 8000تقدر  أثكي  واط من النوع الوهاج فضال عن عمر المصباح االقتصادي ذات عمر تشغيىلي  60من مصباح ذات 

استهالك للطاقة أقل انبعاث للحرارة و أقل صداقة للبيئة من الجيل الذي قبله وهو  أثكي  المصابيح  لنوعساعة، ان هذا ا

وع االستثماري لم ينفذ بسبب اغراق االسواق المحلية بالمصابيح  أثكي  لذا هو  منفعة االقتصاد والمجتمع، ان هذا المشر

ي بغداد، دائرة البحث والتطوير، ودائرة التخطيط 
 
المماثلة من مختلف المناشء الخارجية. )معمل المصابيح الكهربائية ف

 والمتابعة(

ي والعلمي بهذا  ي التقدم التكنولوير
ي الصناعة قل ال نتاجالتحول نحو استثمار بال  لم يكتف 

 
 للبيئة وكذلك التوجه ف

 
تلويثا

ي هذا الفرع من المنتجات المالمسة والمالزمة للحياة االجتماعية بطبيعتها وبمساندة ونصائح تقاريرالمنظمة 
 
العراقية ف

ي العراق نتاجالدولية نحو ال 
 
ع االستثمار الصناعي ف ي صناعة  نتاجل  متطور  شاء مصنعلسن المستدام رسر

 
جيل حديث ف

 .LEDالمصابيح الكهربائية الذي يعرف بمصابيح اللد 

 

ي العراق:  LEDمصنع مصابيح اللد  -2-2
 
ي  الحديث ذو التوجه الصديق للبيئة ف

 
ي  إقامةسع العراق ف

 
استثمارات ف

 وتعد هذه الصناعة من الصناعات المستقبلية بالنسبة للعراق لكونه سوق مستهلكة للبضاعة 
 
هذه الصناعات مؤخرا

 .
ً
 المماثلة المستوردة وهذا ما يضمن تسوق منتجات صناعة العراق لهذا النوع من المنتجات مستقبال

ي لعدم وجود ربط  ي طبيعة النمط الل إنتاير
 
ي  ف ية القديمة نتاجال  نماطوال  LEDاعة المصابيح الكهربائية اللد  من صننتاير

ي لكون الحديثة تعتمد بمحتواها ال  كة العز للصناعات نتاير عت رسر ونية الدقيقة لذا رسر  عىل الدوائر والخرائط االلكي 

ي شمال محافظة بغداد  
 
كة العامة للصناعات الكهربائية باسنشاء مصنع ف ونية المدمجة مع الشر كتجربة لهذه االلكي 
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اثكة مع القطاع الخاص وهو وسيلة للتوجه  وع بالشر ي تحض  باالستخدام العام، حيث كان التمويل لهذا المشر
الصناعة الن 

ي العراق. 
 
اثكة بير  القطاع خاص والعام وهي جزء من السياسة الصناعية الجديدة ف  للشر

وع الصناعي االستثما وع الصناعي ومازال هذا المشر ري بدون افتتاح رغم انتهاء االعمال االسنشائية والفنية اسنشأ هذا المشر

، لكن وجود بيانات  ي ة التشغيل التجرينر
 أخر يفش وجود اسبا   2020و 2019ية لعام إنتاجفيه وهو يعتير ضمن في 

وع االستثماري انواع مختلفة من مصابيح اللد  ، من المؤمل ان ينتج هذا المشر  LEDتحول دون االفتتاح بالشكل الرسمي

ونية االقتصادية من  ات الشوارع والمرافق العامة وكل منتج يحتوي إنار ات الخارجية و نار المنازل الداخلية وال  إنارةااللكي 

ي الجدول )نتاجعىل نماذج ذوقية وفنية مختلفة، كما يتضمن المصنع الطاقات ال 
 
: 2ية والتصميمية الموضحة ف  ( التاىلي

 2020و 2019وطاقاته التصميمية والمنتجة والمخططة للسنتير   LED( منتجات مصابيح اللد 2الجدول )

 

حات خطة ال   نتاجمقي 

2020 

اسعار 

المخ

ططة 

201

9 

)الف 

 دينار(

 1019 عام إنتاجخطة 

 بالعدد

اسعار 

المخط

طة 

2019 

)الف 

 دينار(

الطاقات 

 المنتجة

الطاقات 

التصميمية 

 بالعدد

 اسم المنتج

حصة 

ك الشر

 ة

 القيم

الكميا

ت 

 باالف

حصة 

ك الشر

 ة

 القيم

الكميا

ت 

 باللف

 القيم

كميا

 ت

 باالف

القيمة 

بالدينا

 ر

كميا

ت 

باالل

 ف

 المنتجات االستثمارية

90 900 200 200 90 900 200 4.5 
450

0 

100

0 

450

0 

100

0 

 نارةمصابيح ال 

 LEDالداخلية 

 (pulb+spot+ 

 )شمعات

112 
112

5 
25 45 425 

425

0 
25 170 

270

0 
60 

270

0 
60 

 نارةمصابيح ال 

 االقتصادية الداخلية

LED 

panl (60*60) 

250 
250

0 
10 250 250 

250

0 
10 250 

235

0 
13 

325

0 
13 

 LED إنارةتراثكيب 

150w (الشوارع  إنارة

) 

350 
350

0 
10 350 350 

350

0 
10 350 

455

0 
13 

455

0 
13 

 LED إنارةتراثكيب 

250w (إنارة )شوارع 

كة العامة للصناعات الكهربائية، قسم الدراسات والتخطيط. المصدر   :الجدول من عمل الباحث باالستناد إىل بيانات الشر

ية رئيسية وهذا بما يتطلب له السوق عىل هذه إنتاجالحاىلي يركز عىل اربعة نماذج  نتاج( ان ال 2حيث يوضح الجدول )

الداخلية يشكل شمعات بطاقة تصميمية لهذا النوع من المنتج تصل  نارةالسلعة، ومن المنتجات الحالية هي مصابيح ال 

مصباح شمعة اي خمس الطاقة  200000فقط  2019الفعىلي المتحقق عام  نتاجمليون مصباح شمعة وال  إىل

ي وضعت لسنة 
االقتصادية بشكل مصابيح  نارةمصابيح ال  نتاجل  ، اما المتحقق2020التصميمية وهي نفس الخطة الن 

% من طاقتها 41مصباح اي بنسبة  60000مصباح من الطاقة التصميمية والفعلية البالغة  25000( فيو 60×60)

مصباح لكل نوع من  10000 إنتاج( واط حيث تحقق 250، 150الشوارع ذات قدرات ) إنارةالتصميمية، ومصابيح 

ي وجود طلب عىل 
ان هذا  إىلالمنتجات، ويجدر االشارة الشوارع بنوعي  إنارةالطاقة التصميمية لك منتج وهذا يعن 

ة خزن لكونه ضمن تكامل الطلب للدوائر  وع الصناعي ينتج حسب الطلب وان كل ما ينتج يباع وال وجود لفي  المشر

وع الصناعي ضمن الطاقة  ي االسواق المحلية، يعمل المشر
 
الرسمية وشبه الرسمية لذا لم سنشهد نماذج المنتجات ف

ها، وال التصميمية وهي نفسها ا ات توقف للصيانة وغير وع الصناعي حديث وال يتضمن في  لطاقة الفعلية لكون المشر

االقتصادي ليكون سعر  نارةباستثناء تعديل السعر لمنتج المصابيح ال  2020ية للمصابيح لعام نتاجتختلف الخط ال 
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ي تح
 
، ان البيانات المتحققة لهذه المنتجات ال يمكن االعتماد عليها ف هي  2019ليل معمق ودقيق لكون بيانات تنافسي

ات توقف طويلة  2020ية نصف مصنعة وسنة إنتاجسنة افتتاح وتجميع قطع  سنة غير طبيعية لكون تخللتها في 

 نتيجة الوضع الصجي العالمي الناتج من صدمة جائحة كورونا. 

ي هذا النموذج الصناعي االستثماري هو تحول ال 
 
ي هذا ال نتاجالذي يفيدنا ف

 
قطاع نحو منتجات صديقة للبيئة تتحقق ف

ر الناتج عن الصناعة بشك خاص ويعمم النموذج عىل الصناعة بعموميتها،  فيها المنافع االجتماعة من قلة وانحسار الض 

ي العوائد االقتصادية من خالل: 
 
 عن تحقق الزيادة ف

ً
 فضال

 نفس العدد من المصابيح ولنفس القدرات.  نارةل  انخفاض الطاقة االزمة -أ

ي كفاءة المنتج نتيجة لكون ال  -ب
 
 تكون مضاعفة عن المنتجات التقليدية.  ضاءةزيادة ف

ر  -ت  عن مثيالتها التقليدية.  أسعاره إرتفاععمر المنتج من المصابيح يكون اطول وهذا يير

  ربحية اقتصادية.  أثكي  مخاطر عىل سالمة العاملير  و أقل سالمة و  أثكي   -ث

ي  -ج
 
 ه المواد عالية الخطرة والسمية مثل المصابيح التقليدية. إنتاجمنتج صديق للبيئة وال يحتوي ف

 

 االستنتاجات والتوصيات

: االستنتاجات: أ
ً
 وال

المحافظة عىل استدامتها من خالل  أجل المزيد من العمل والسعي الجاد من إىلالمصادر االقتصادية العراقية بحاجة  .1

تدوير المستهلكات الصناعية للحفاظ عىل  إعادةاالستفادة و  إمكانيةية الصديقة للبيئة و نتاجاستخدام المدخالت ال 

 المصادر الطبيعية. 

 من عقود السنوات الماضية، اذ مازالت الكث .2
ً
، ولم يكن افضل حاال ي

 
ي المجتمع العراف

ي يرص 
ير من لم يكن الواقع البين 

دي ومن شأنه ان يؤدي  ار البيئية عىل المجتمع واالقتصاد بشكل عام، وهذا ناتج  إىلالصناعات مصدر للي  المزيد االض 

ي التحول نحو المنتجات الصناعية الصديقة للبيئة. 
 
 عن ضعف ف

 

: التوصيات: 
ً
 ثانيا

ي  .1
 
ي توجيه االستثمار نحو المنتجات الصديقة للبيئة ف

 
ي تسخير التكنولوجيا والعلوم التطبيقية والفنية ف

 
العمل بجدية ف

ي تدخل بال  إيجاد العراق، من خالل 
.  ثكي  ال  نتاجالبدائل الصناعية الن  ي

ر البين   نظافة وتعويضها عن المدخالت ذات الض 

بجدية الجدو  البيئية لالستثمارات الحديثة  إدخالتقييم المشاري    ع والصناعات القائمة من الناحية البيئية، و  إعادة .2

وط والمواصفاة البيئية العراقية و  ي تعمل وفق  إحاللوالزام الجميع بالمحددات والشر
المشاري    ع الصديقة للبيئة الن 

 المشاري    ع الملوثة والضارة بالبيئة. النظيف وتقديم مختلف انواع الدعم كبديل عن  نتاجال 

 

 المصادر

: المصادر العربية: أ
ً
 وال

ي أبريل لعام 
 
 .2011التقرير السنوي للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي ف

ي، مقيمح، ال  التطبيق بالمؤسسة الصناعية الجزائرية: دراسة  إمكانيةاالنظف  نتاجالبيئية وتكنولوجيات ال  دارةصير

 .6، ع 4، م 2010ية، سنسانحالة مؤسسة سوناطراك، مجلة البحوث و الدراسات ال 

ي الطاقات المتجددة،  دواتطحطوح، مسعود، ال 
 
ي الطاقة المتجددة، مجلة دراسات وابحاث اقتصادية ف

 
االقتصادية ف

 .3، ع  2015نة، الجزائر، كلية العلوم االقتصادية / جامعة لخض  بات

 معمل المصابيح الكهربائية، دائرة البحث والتطوير، ودائرة التخطيط والمتابعة. 
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HUMAN RIGHTS IN LIGHT OF CONTEMPORARY GLOBAL CHALLENGES 
http://dx.doi.org/10.47832/RimarCongress3-8 

Wafaa NAJM1 

 

Abstract: 

 The idea of human rights in its contemporary form is a development of the oldest idea, 

namely, natural rights. God has honored man with the gift of reason and thought and the 

ability to create and innovate. God has distinguished man from the rest of the creatures, 
and this honor has rights stemming from the nature of humanity inherent to him as a 

human being, which is inalienable and closely related to man in himself, and this is what is 

stipulated by man-made legislation as well as heavenly legislation . The man to be able to 

preserve, protect and defend his rights, he must know them fully and how to protect them 

and their guarantees, and this knowledge of human rights is of great importance in building 

the political system in any country in the world. This research aims to know human rights 
by defining the right and human rights in language and terminology, and ensuring this right 

by addressing the guarantees and protection of human rights. Also the research sheds the 

light on many violations of human rights, which considered to be one of the most important 

issues on the world and the basic condition for human development at all levels, especially 

after the human being has struggled for ages for his right in terms of security, stability and 
living in peace and tranquility. In addition, the research has raised several questions: Can a 

man obtain the most basic of his rights as stipulated in international and legal texts, despite 

persistent and continuous attempts to enhance the protection and freedoms of human 

rights, consolidate their values, spread awareness of them, and contribute to ensuring their 

achievement? Do societies, with regard to the Arab world, still suffer from these violations in 

all areas of life? Has a person been forced to leave his homeland and seek refuge, 
displacement and migration to other countries due to armed and unarmed violations and for 

the sake of security and an inspection of livelihoods? The answer to these questions will be 

in the contents of the research. Finally, the study recommends to intensify global efforts to 

ensure the adoption of human rights issues and give them the priority through humane 

treatment. 

Key words: Human Rights, Global Challenges, Heavenly Legislation. 
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ي ظل التحدينت العنلمية المعنرصة سنان حقوق ال 
 
ف  

 
2 وفنء ينسي   نجم   

 
 

:الملحض  

 سناننوه  الحقوق الطبيعية، فقد كرم هللا ال إال  تطور للفكرة االقدمإال  بشكلهن المعنرص من ه   سناننن فكرة حقوق ال إ

   تعنىلواالبتكنر، وهذا من وردة دبقولة  دبدا فوهبة العقل والفكر والقدرة عىل ال 
  البر  أدم" ولقد كرمنن بن 

 
وحملننهم ف

 "، فقد مبر  هللا سبحننه و 
ً
   سناننال  تعنىلوالبحر ورزقننهم من الطيبنت وفضلننهم عىل كثبر ممن خلقنن تفضيال

 
عن دبنف

ية مالزمة له بوصفة   إسناننالمخلوقنت، وهذا التكريم الذي كرمة الخنلق جلت قدرته له حقوق نندبعة من طبيعة البشر
ً
ن

يعنت  سنانن يبر قندبلة لتفر  ولييقة لإ وه    عن التشر
ً
يعنت الوضعية فضال دبحد ذاته، وهذا من نيت عليهن التشر

حمنيتهن، لذا ال دبد  أجل من المحنفظة عىل حقوقه ويدافع عنهن وياىع بشن  الوسنئل من سناننالامنوية، ولك  يتكمن ال 

  بننء النظنم   ةأهمي لهن  سناننله من معرفتهن معرفه تنمة وكيفيه حمنيتهن وضمنننتهن، ولهذه المعرفة دبحقوق ال 
 
ة ف كببر

  
 
من خالل تعريف الحق وحقوق  سنانندولة من ودول العنلم، لذا يهد  هذا البحث لمعرفة حقوق وال أي  الاينس  ف

  اللغة واالصطالح سناننال 
 
وحمنيتهن، وتكمن  سناننضمنننت حقوق وال  إىل، وضمنن هذا الحق من خالل التطرق ف

ة االنتهنكنت لحقوق ال  يةأشكنل ة من كبر   سنوات االخبر
 
  اعتبر حقوق  سناننالبحث هو من شهد العنلم العنلم  ف

والن 

ط ال أهم  من سناننال  ية عىلسنس  المواضيع عىل الانحة العنلمية والشر  االصعدة انفة، وخخيو  دبعد من   للتنمية البشر

ن يتحقق ذلك أة. ويمكن ننيأواالستقرار والعيش باالم وطم منمنذ عهود طويلة عن حقه من حيث ال  سناننانفح ال 

ت عدة تانؤالت منهن هل ياتطيع ال  حق من حقوقه امن نيت عليهن النيو  الدولية  أباطان يحيل عىل  سناننعبر

وترسيخ قيمهن وسنشر الوع   سناننت الحثيثة والماتمرة لتعزيز حمنية وحرينت حقوق ال أوال والقننونية، دبنلريم من المح

  المجنالت 
 
  من تلك االنتهنكنت وف

  ضمنن تحقيقهن؟ هل منزالت المجتمعنت وخخيو  العرخية تعنن 
 
بهن واالسهنم ف

وح والهجرة  سناننالحينة انفة، هل اضطر ال  بابب االنتهنكنت المالحة والغبر  خرىأ أوطنن إىلترك وطنة واللجوء والب  

  مضنمير  البحث، فقد  جندبةوتفتيش عىل لقمت العيش سو  تكون ال  منال  أجل المالحة ومن
 
عىل تلك التانؤالت ف

  قضنين حقوق ال 
  ضمنن تبن 

 
ية سناننعبر المعنلجة ال  ويةالولئهن إعطنو  سناننتوص  الدراسة بتكثيف الجهود العنلمية ف

 .لهن

يعنت الامنوية، التحدينت العنلمية، حقوق السنانن :المفتنحية الكلمنت  .التشر
 

 المقدمة: 

ية، وخنلريم من  سناننيعد موضو  حقوق ال  ة عىل الطبيعة البشر ن أمن المانئل الجوهرية كونه يؤثر دبيورة مبنشر

 لفراعنت ايديولوجية  أقضتالحرية قد 
ً
مضنجع الفالسفة وعلمنء الاينسة والبنحثير  منذ القدم، وانن مفهومهن مثنرا

بير  مختلف المذاهب والمدارس الفكرية، حيث انن من اليعب صينية نظرية واضحة عنهن، وخنلخيو  عندمن نريد 

 مأ التوفيق بير  النظرية والممنرسة، لكن من اليحيح
ً
 لمعركة دائمة، لذا تجنب ن تبق  الحرية تأهبن

ً
قراءتهن  إعندةاتمرا

 سناننية ومالزمة لهن وجدت مع ال سناننه  حقوق لييقة دبطبيعة ال  سناننبشكل دائم ولكن صحيح. و دبمن ان حقوق ال 

 إىليختلف من عفر أمر  ومن عليهن، وان ممنرسة هذه الحقوق رضان يرث هللا ال إىل تعنىلمنذ ان خلق هللا سبحننه 

  تحكم وتنظم ممنرسة هذه الحقوق، ومر االهتمنم دبحقوق ال أخر 
يعنت الن  دبمراحل عديدة ومختلفة  سناننحاب التشر

   إىل الوىلمنذ دبداينت 
ة لكن دبدرجنت متفنوته من دبلد ال  سناننولت ال أيومنن هذا والن  وحاب  خرىحقوقه عننية كببر

يعنت ال دبلد.   تشر

مع عمر  أمنميطلح حديث، لكن المبدأ الذي ياتند الية هذا الميطلح يب   " سناننوخنلريم من ان ميطلح "حقوق ال 

  ان دبعض الحرينت والحقوق ه  حقوق 
ية، والذي يعن  ، وه  استحقنقنت أسنسالبشر يتمنع بهن ال  يةأصلية لبقنء البشر

  تقوم عىل  إسناننشخص لكونه 
ام حقوق وحرينت وكرامة ال  أسنسوالن  وه  لم تكن  فرد دبنلمجتمع. أو  إسنانناحب 

                                                           
 wafaa.y.n76@gmail.com .البصرة، العراق،جامعة ،  د  

2
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شخص أي  انكنرهن عىلأو  حجبهن بالطة التعافية، وال يمكن الغنءهن أو  منحه منحتهن الحكومنت وال يمكن سحبهن 

. أو  دبذريعة ارتكنب جريمة
ً
 خرق قننونن

  العالقنت الدولية، وعىل هذا  سناننتعد حقوق ال  
 
  تاتقطب االهتمنم ف

  الوقت الراهن من اوسع المجنالت الن 
 
ف

امنت، فقد  سسنال  وخعد من انن الدراسنت تنيب اهتمنمنتهن حول الدولة ومنلهن ومن عليهن من الحقوق وواجبنت والب  

  يجب  سناننال  أصبح
الرأي حرية )ن يتمتع بهن ومن تلك الحقوق ه  أنفاه مجنال للدراسة من جننب الحقوق الن 

  الحينة والعمل 
 
والحمنية...(، وتعد هذه الحقوق  والتعليم واليحة والمانواةوالتعببر والفكر وحرية المعتقد والحق ف

   أفراد مكتابة لكل فرد من 
 
 من قبل الجهنت المكلفه بهنأي  المجتمع وف

ً
  العنلم، ويتم المطنلبه بهن تلقنئين

 
 .مكنن ف

قوق ومواقف المنظمنت الدولية من ح أعمنلوخنلريم من الجهود الدولية المبذولة وعىل وجه الخيو  جهود و 

  تضمنتهن ال  سناننال 
  تنص عىل حمنية عالنوالن 

  صينية القواعد القننونية الدولية الن 
  تبن 

نت واالتفنقينت الدولية والن 

ام إال  والتطور الذي يرافق الطبيعة القننونية لتلك القواعد، سناننحقوق ال  ان هذا االهتمنم لم يكن مجزين وانفين الحب 

  تحول دون حدوث انتهنكنت عىل تلك الحقوق.فنلتحدي الذي لم يرافقه إذ  سناننحقوق ال 
ضمنننت قننونية انفية الن 

  الوقت الراهن، يعد دبمثندبة مم تواجه ال 
 
 ةأهمي . لذا تنبعسناننوتنفيذ قواعد القننون الدوىل  لحقوق ال  أعمنلالمتحدة ف

 :نأالدراسة من 

 الدراسة ةأهمي :أوال

ورة أهنم أحند  سنانننتعد حقوق ال  ني وان اسنتمرار الحرينة رص    والتقندم البشر
 
تهنن منن خنالل أهمي ية تنتجىلإسنانننمعننيبر النرف

وان هننذه  فيننه، دبنندا يننة، وحرمننننه منهننن تتكبننل طنقنننت الخلننق وال دبداعحينننة الفننرد وكرامتننه وطنقنتننه ال  إىلموقعهننن دبنلناننبة 

  تهد   أدىة للمبأدمية، وهاننسنء ال أدىالحقوق ليس عبث وانمن حقوق االلزامية النهن المؤساة للمب
المننقضة لهن والن 

عننندة حقنننوق فلمننننذا تنهنننب تلنننك  سنانننننال  تعننننىل. لنننذا فقننند وهبنننه هللا سنننبحننة و فضنننلوال كمنننلنحنننو ال  سنانننننالانننمو دبنل  إىل

  الدراسة.  أرضالحقوق عىل 
 
 الواقع، وهذا من سو  يتم توضيحة ف

 

: هدف الدراسة: 
ً
 ثننين

  منظومنة ال  سنانننوال يهد  هنذا البحنث معرفنة حقنوق 
 
  عنينت منم منن خنالل تعرينف هنذا الحنق وحمنينة ف

المتحندة، النن 

  نهنيننة هننذا القننرن حركننة عنرمننة مننن ال سناننننبهننذا الحننق لإ 
 
ويكننبر  سنانننننت الخنصننة دبحقننوق ال عالننن، دبعنندمن شنننهد العنننلم ف

  تتجننننوز فقراتهنننن الم نننة و قليمالمواثينننق ال إعنننداد فيهنننن 
، منننن يجعلهنننن تفقننند حيويتهنننن ينننة والدسننننتبر المحلينننة النننن  حنننن  الم تنننير 

 يننةالهمية دبنننلحقوق الفرعيننة والحقننوق الثننونيننة لتطرحهننن دبنلدرجننة ذاتهننن مننن سنسننومعننهننن الفعننىل  النهننن تمننز  الحقننوق ال 

 ريم التفنضل بينهن. 

 

 :
ً
 الدراسة يةأشكنلثنلثن

  المفهننوم وهننذه ال  سناننننالدراسننة ان حقننوق ال  يةأشننكنلتكمننن 
 
 زمنننتتكننبر يننوم دبعنند يننوم مننع تفنننقم ال يةشننكنله  قديمننة ف

  تطننننل قضنننية حقنننوق وحريننننت ال 
  تواجههنننن المجتمعننننت المعننننرصة، وتشنننهد عنننىل ذلنننك  سنانننننوالنننن 

ننوعهن النننن  ن ممنرسنننة مشر

  مجنل ال 
 
مشنح لفنوص  واالضنطراب،  إىل، حيث يتحول العنلم مناالخفنقنت المتالحقة واالنهينرات المفنج ة وخنصة ف

ة االنتهنكنننت لحقننوق ال هننو مننن شننهد ا ة مننن كننبر   سنننوات االخننبر
 
  اعتننبر حقننوق ال  سناننننلعنننلم العنننلم  ف

أهننم  مننن سناننننوالننن 

نط ال  ن نية عننىل االصننعدة انفننة، وخخيننو  دبعنند مننن انننفح ال سنننس  المواضننيع عننىل الانننحة العنلميننة والشر ن  سنانننن للتنميننة البشر

نت واالتفنقينننت عالنننواالسننتقرار والعننيش باننالم وطمنئنيننة، لننذا فقنند عنننت ال  منننمنننذ عهننود طويلننة عننن حقننه مننن حيننث ال 

  تهنندد  سناننننالدوليننة لتحقيننق حقننوق ال 
ة الننن  اعنننت الماننلحة وهجننرة  سناننننواسننتقرار ال  أمنننوسننط تحنندينت كبننبر منهننن الب  

ة هددت  إىل سناننوتهجبر ال    دبدورهن فتحت انفنق كببر
واضنحة  يةأشنكنلذلنك شنكلة ال   سناننوكينن ال  أمنعدة دول والن 

حنننق منننن  أبانننطن يحينننل عنننىل أ سنانننننت: هنننل يانننتطيع ال أوال يجنننب الوقنننف عنننندهن وتمحنننيص فيهنننن منننن خنننالل عننندة تاننن

ت الحثيثنة والماننتمرة لتعزينز حمنينة وحرينننت أوال حقوقنه امنن نيننت عليهنن النينو  الدوليننة والقننونينة، دبننلريم مننن المحن

  من تلك وترسيخ قيمهن وسنشر الوع  ب سناننحقوق ال 
  ضمنن تحقيقهن؟ هل ان المجتمع العنلم  منزال يعنن 

 
هن واالسهنم ف
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  المجنننالت الحينننة انفننة، هننل اضننطر ال 
 
وح والهجننرة  سنانننناالنتهنكنننت وف باننبب  أخننرى أوطنننن إىلتننرك وطنننة واللجننوء والننب  

ية لحقننوق سنسننوتفتننيش عننىل لقمننت العننيش ؟ منننه  الضننمنننت ال  منننال  أجننل االنتهنكنننت الماننلحة والغننبر الماننلحة ومننن

  الوقنننت النننراهن، هنننل المجتمعننننت منزالنننت   سنانننننوهنننل الضنننمنننت انفينننة لحقنننوق ال  سنانننننال 
 
كينننف حمنينننة تلنننك الحقنننوق ف

  مننن انتهنكننننت ل
  ثننيننن البحنننث، وفضننال عنننن  باننطتعنننن 

 
حقوقهنننن؟ منننه  تلنننك االنتهنكنننت. انننل ذلننك سنننو  يننتم توضنننيحة ف

: حيننث تننننول المبحننث  إىلقدمننة والخنتمننة فقنند قاننم البحننث الم : الولثننالث مبنحننث واننل مبحننث يحتننوي عننىل فننرعيير 

  فتنننول الضنمنننت ال أمنن  سنانننتعريف الحق وحقوق ال  إىلوتطرقنن  سناننمفهوم حقوق ال 
ية لحقنوق سنسنالمبحنث الثننن 

  ظل  سناننحقوق ال  يةأشكنلالمبحث الثنلث فتضمن أمن  وتننولنن الضمنننت الاينسية والضمنننت االجتمنعية، سناننال 
 
ف

اعنننت الماننلحة وحمنيننة حقننوق ال  أثننننء سناننننالتحنندينت الراهنننة وتننننول انتهنننك حقننوق ال    الوقننت الننراهن ،امننن  سناننننالب  
 
ف

  وصف وتحليل ذاك الحنق النذي يبحنث علينة ال 
 
  ف

 وىلالمنن دبنداينت  سناننندبخيو  المنهج المتبع فهو المنهج الوصق 

 هذا اليوم.  إىلو 

 

  سنان مفهوم حقوق ال : األولالمبحث 

ية، فقد تعددت المفنهيم  سناننيعد موضو  حقوق ال  ة عىل الطبيعية البشر وحرينته ماألة جوهرية كونه يؤثر مبنشر

يجب ان  سناننتعريف منضبط لفكرة حقوق ال  إىل، ولك  نيل سناننوالميطلحنت الماتخدمة للداللة عىل حقوق ال 

، الشق  سناننميطلح حقوق ال لن  تعريف الحق إىلانلة اصولهن وذلك دبنالسنند منرجع ال يتكون من المتير  مندمجتير 

  تكون لهذا ال  سناننيتعلق دبنل  الول
  يتعلق دبمعن  الحق الن 

سو   سنس، وعىل هذا ال سناننموضو  الحق، والشق الثنن 

  الفرعير  التنلير  تعريف الحق وحقوق ال 
 
 :سناننتننول ف

 األولالفرع 
ً
 واصطالحن

ً
 : الحق لغة

  اللغة 
 
ء إىلتشبر المة الحق ف  

عىل المنل والملك  أيضن الثبوت والوجوب، والمر الثندبت، وتطلق المة الحق إذا  حق الشر

ء وقع ووجب دبال شك)  
ابن منظور الحق نقيض البنطل، وجمعة حقوق (. وعر  1الموجود الثندبت ومعن  حق الشر

  الثبوت والوجوب واالحكنم والتحقيق واليقير  واليدق)
(، امن 2وحقنق، وياتعرض استعمنالت جديدة تدور حول معنن 

  قولة 
 
  قولة  أيضن (، ووردة 3" وال تلباوا الحق دبنلبنطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون") تعنىلجنء ف

 
" فورب  تعنىلف

 (. 4إنه لحق مثل من أنتم تنطقون") رضالالامنء و 

  العدل والنييب وه  نقيض البنطل. 
 وخننًء عىل ذلك يمكن القول ان المة الحق تعن 

ن يقوم دبعمل أعىل  شخن فقد عرفه الحق دبننه " قدرة لشخص من ال  سناننمن حيث معجم ميطلحنت حقوق ال أمن  

 لميلحه 
ً
  حير  عر  فقهنء القننون 5يقرهن، وان ال حق يقندبلة واجب")معير  يمنحه القننون له ويحميه تحقيقن

 
(. ف

ع  من شأنه ان ينتفع دبه صنحبه
ة")أو  الحق" هو ال مركز شر   الوضىع  6يبر

(. وخننء عىل ذلك فقد در  الفقه القننون 

 عىل التميبر  بير  أسنس ورونر  والمقنرن والقننون ال
ً
 بتعريف الحق:  ية تتعلقأسنسنت إتجنهمذاهب ثالث أو  نتإتجنهن

 صنحبه، إىلالذي يعر  الحق من خالل النظر  رادةمن اصطلح عليه بنظرية الأو  : المذهب الشخص  الول تجنهال 

 ويرسم حدودهن")أو  فنلحق هو " قدرة
ً
 معينن

ً
 (. 7سلطة ادارية يخولهن القننون شخين

: المذهب الموضوع   تجنهال   
 لهذا ال من ييطلح عليه بنظرية أو  الثنن 

ً
الحق" ميلحة يحميهن فإن  ،تجنهالميلحة، ووفقن

 (. 8موضوعية) إىلالحق دبنلنظر  تجنهيعر  أنينر هذا ال إذ  القننون"،

او  بير   تجنهمن يطلق علية دبنلنظرية " المختلطة" ، وهذا ال أو  الثنلث: وهو المذهب المختلط تجنهال   
تولد من الب 

، فهو يجمع تجنهال   إرادةوالميلحة( لتعريف الحق، دبننة"  رادةال)بير  المذهبير  الشخص  والموضوع  ير  الاندبقير 

  ان واحد" ، 
 
  هذا الجمع، تجنهانن انينر هذا ال وإذا  وميلحة ف

 
الميلحة( أو  رادةانهم يختلفون ايهمن )الإال  يتفقون ف

  سبيل تحقيق ميلحة". وخعضهم إرادفقنل الحق" قدرة  رادةيغلبون، فبعضهم رجح عنفر ال
 
ية اعطيت لشخص ف

ية"، ويرى الفقهنء ان هذا إرادرجح اعتبنر الميلحة فقنل: "الحق ميلحة محمية تاهر عىل تحقيقهن والذود عنهن قدرة 

 دبذلك التوازن والتوافق  رادةن هذا المذهب يقوم عىل الجمع بير  الأاالختال  ليس ذي قيمة، المهم 
ً
والميلحة محققن

  تعريف الحق. فنلحق عند هذا المذهب هو تجنهبير  ال 
 
ية وميلحة محمية ( إرادسلطة )ير  الشخص  والموضوع  ف

 (. 9ية )رادفنلحق يثبت حيث تقرر ميلحة لشخص يبنشر بشأنهن سلطنته ال
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: حقوق ال  ي
 
  سنان الفرع الثنن

ً
 اصطالحن

 من يثنر حولهن الجدل، وتتعدد دبيددهن  مور من ال  سناننتعد ماألة تحديد االصول التنريخية لفكرة حقوق ال  
ً
ا   كثبر

الن 

  وضع  سنانندبداية االهتمنم الدوىل  دبحقوق ال  إىلالفكرة يرجع  أصلاالراء، فهننك من يرى ان 
 
ذلك االهتمنم الذي يمثل ف

 أصليرجع أي  لحرب،ى اأش قواعد قننونية دولية لمكنفحة الرق والقضنء عىل تجنرة الرقيق وضع قوانير  لحمنية جرىح و 

  وضع قواعد القننون الدوىل  ال  إىل سناننفكرة حقوق ال 
 (.10)سنانن 

  دخلت  سناننفمفهوم حقوق ال  
 الهن  إىلمن المفنهيم الحضنرية الن 

ً
دبلدان العنلم ضمن حزمة من المفنهيم تنتم  تقريبين

، سواء انن ذلك عىل الماتوى االكنديم  أم  إىل
ً
 واسعن

ً
المنظومة يرخية المرجع والتوجه، فقد اكتاب هذا المفهوم قبوال

، ومن شدة شيو  استخدامة   كتندبنتهم لم يهتموا بتأصيله حن  فإن   عىل الماتوى الدوىل 
 
 ممن تننولوه ف

ً
ا  أصبحكثبر

  هو   سناننن عبنرة حقوق ال (. ا11ياتعمل دبدون تمحيص وانن ال مجنل لمراجعته)
امن هو ظنهر من تركيبهن اللفظ 

دبندبعنده المختلفة دبعد االنن دبكل تننقضنتهن العقلية منهن والمندية دبعد االخر  سناننتركيب ملتبس ومركب وهو مفهوم ال 

اتفنق عىل ميطلح الدول. فليس هننك أو  خنر  الحدود  إسناننأو  الالطةأو  الجمنعةأو  االخر الفرد  :بتعدده واختالفنته

ية، سنانن، الحقوق ال سنانن، دبل هننك ميطلحنت عدة تاتخدم للداللة عليهن منهن "حقوق ال سناننواحد لحقوق ال 

الميطلحنت  أكبر  أخذية، فه  ميطلحنت استخدمت للداللة عىل الموضع نفاه، لكن سناننحقوق الشخيية ال 

 ومنذ القرن التنسع عشر وحن  يومنن هذا هو" ح
ً
   سنانن". وعرفت حقوق ال سناننقوق ال شيوعن

دبننهن" تلك الحقوق الن 

ام الرسم  الذي تقوم بهن الحكومنت نحو  فراد يتمتع بهن ال والجمنعنت دبنلفعل ويمنرسونهن دبغض النظر عن االلب  

 (.12")سنانناالتفنقينت والمعنهدات الدولية المعنية دبحقوق ال 

، سناننمن مفهوم حقوق ال أ
ً
، الثنمنالرخننع االخبر من القرن  إىليعود إذ  مفهوم حديث سنابين استخدام ميطلح " أمن  عشر

عن الحقوق  -ون عىل استخدامه امفهوم ماتقلوروخي" فهو استخدام لم يبدأ دبنلظهور، وتعر  السناننحقوق ال 

  اورخن والعنلم، لكن حداثة ا
 
  تمثلت دبيعود وسقوط الننزية ف

ة الن    الطبيعية عىل سبيل المثنل الفب 
لمفهوم ال تعن 

ورة حداثة مضمونه، فحقوق ال   سندبقة لظهور هذا المفهوم وذلك دبقررون وقرون، حيث  سنانندبنلفر 
ً
بوصفهن مضمونن

 ترجع سناننسناتطيع القول ان عبنرة " حقوق ال 
ً
 ذلك الوقت الذي ظهر فيه ال من مفهوم  إىل" بوصفهن مضمونن

سناتعرض مجموعة من  سنس(. عىل هذا ال 13و الحق( وهو وقت ال يمكن تحديده وال تخمير  دبدايه له) سناننال )

  يمتلكهن ال  سناننالتعنر  لتحديد هذا الميطلح: فقد عرفت حقوق ال 
 سنانن" ه  مجموعة الحقوق الطبيعية الن 

ا  بهن، دبل    تظل موجودة وان لم يتم االعب 
ذلك حن  ولو انتهكت من قبل سلطة من". من  أكبر واللييقة دبطبيعته والن 

دبأنهن " فر  خن  من الفرو  االجتمنعية يختص  سناننالعنلم  لحقوق ال  عالنواضىع  ال أحد  وعر  )رينية انسنن( وهو 

 
ً
ورية الزدهنر شخيية ال انئن  سناننكرامة ال   إىلدبدراسة العالقنت بير  الننس استنندا وتحديد الحقوق والرخص الفر 

  
 فراد المتحدة دبأنهن " ضمنننت قننونية عنلمية لحمنية المم من قبل ال  سنانن(. وامن عرفت حقوق ال 14")إسنانن 

  تمس الحرينت ال إجراءوالجمنعنت من 
 سناننية، ويلزم قننون حقوق ال سناننية والكرامة ال سنسات الحكومنت الن 

يقع خنر  وفوق اطر  سناننمفهوم حقوق ال فإن  (.15")أخرى أشينءويمنعهن من القينم دب شينءالحكومنت ببعض ال 

 هذا ال 
ً
ا ، فننه يتعدى كثبر المندي، حد  منية، حد ادن  من ال سناننليالمس ال من تحتنجه الطبيعة ال  طنر القننون الوضىع 

  مختلف ال 
 
ية قليمنت العنلمية والشر  والمواثيق الدولية والعالنادن  من الحمنية اليحية، قد ظهرت هذه الحقوق ف

نت دبحقوق ال   من اقب 
ً
  الدسنتبر الوطنية دبييغ متعددة وختامينت متبنينة وينلبن

 
ية وحرينته سنسال  سناننوكذلك ف

العنمة، وجنءت عىل سبيل التعداد دون تعريف وا  ومحدد للحقوق، نرى تلك الحقوق ه  مزيننننج من حقوق طبيعية 

   ية والحضنرة عىل مر سنانناكتابت مع تطور المفنهيم ال  أخرىو 
  دبمن هو ذان 

التنريننننخ فنتيل من هو فطري ومن هو مدن 

  ان تلك الحقوق تتيل دبمن تتطلبه البي ة القننونية واالجتمنعية من ننحية وخمن توصية 
ومن هو موضوع  " وهذا يعن 

")أمن  االخالق من ننحية ثننية، ذا ان ل  (.16الواقع فليس سوى من تاتلزمة الوقنئع االجتمنعية ومن تفرضه من قوانير 

ضمن المجتمع ونتيجة للعالقنت إال  بير  طرفير  عىل االقل فه  ظواهر اجتمنعية ال تنشأ إال  الحقوق ال يمكن ان تنشأ 

  لوحدة دبل يجب وضع تلك الحقوق موضع التنفيذ، فنذا اشنرنن فراد بير  ال
ا  دبنلحقوق ال يكق  الحقوق  إىل، وان االعب 

  تمكن من التم
ية دبحنجة إذا   (.17تع بهن)يجب ان نحدد الوسنئل الن  ضه  سناننعنلمية حقوق ال  إىلاننت البشر دبمن تفب 

ام لهذه الحقوق و  ، سناننوالحضنرات تقندبلنن عولمة حقوق ال مم يتهن وخمن تقوم عليه من خيوصية ال إسناننمن احب 
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عىل سلطة المنل ن، عولمة تقوم أمرهوالعولمة ال تؤمن دبخيوصية الشعوب وال دبنلشعوب الضعيفة والمغلوخة عىل 

 للمنطق الجديد حقوق االقوينء وايتينب حقوق الضعفنء، وهكذا يجد ال 
ً
 سناننونفوذ القوة، وتتحول الحقوق تبعن

  نعب   بهن ونقدسهن تولد من سنشكو منه،إسناننمنزقه الوجودي: ذلك ان  أمنم نفاه
خرية دبنلذات)أي  يتنن الن    (.18البر

  يجب توافرهن  إىليشبر دبيفة عنمة  سناننحقوق ال وخننء عىل ذلك يمكن القول ان ميطلح 
مجموعة المطنلب الن 

.الخ، ويحدث ذلك .بابب المعتقدأو  لغةأو  اللونأو  تميبر  بينهم بابب الجنسأي  ، دونشخن عموم ال  إىلدبنلنابة 

  
 
ليات وليدة ، فه  سناننموجودة منذ ان خلق ال  سناننويتضح من التعنر  الاندبقة ان حقوق ال  مجتمع. أي  ف

  دبداينت  حداثالتطورات االجتمنعية وال 
 
، سنانن لإ الوىلالعنلمية فعىل سبيل المثنل ان حق الملكية لم يكن موجودة ف

اعنت، دبحيث  سناننلكن عرفهن ال   ضمنن يحم  حقوقهم.  إىلت الننس دبحنجة أصبحعند تطور المجتمعنت وظهور االخب 

 إىلدبحنجة  إسناننال لن   سناننال  تعنىلموجدود منذ خلق هللا سبحننة و فه   يةسنسال  سنانندبخيو  حقوق ال أمن 

... وهذا منسو  يتم التحدث فيه .الحق دبنلحينة والحرية والكرامة سناننتلك حقوق وال ياتطيع العيش دبدونهن فلكل ال 

  من خالل التطرق 
  المبحث الثنن 

 
 . سناننية لحقوق ال سنسالضمنننت ال  إىلف

 

 : ي
 
  سنان ية لحقوق ال سنسالضمنننت األ  المبحث الثنن

 سناننالتننزل عنهن، وقد ننضل ال أو  ية ه  حقوق وحرينت اصيله اليمكن المانس بهن سنسوحرينته ال  سناننن حقوق ال إ

  سبيل اقتضنئهن انملة ويبر ننقيه، و أجل من
 
 دبعد جيل، وقد جنهد بروحه ودمنئهم ف

ً
 ن تعدي عىل تلك الحقوقإهن جيال

ة التقدم، و المانس أو  ن الدفن  عن تلك الحقوق يعد واجب ال يجوز إبهن يبدد طنقة الوطن، وخنلتنىل  يؤخر مابر

، و  ، و إالتقيبر عية هذه الحقوق عىل اليعيد الداخىل  والخنرىحر 
وري كونه تكرس شر ا  بهن رص  ا  وحدة إن االعب  ن االعب 

  و 
  ال أهمي من ن جنء بنيو  قننونية لهن قوة الدستور، فنلنص دبنلريمإال يكق 

 
تطبيق فهو أمن  النظري طنر ته يبق  ف

بتوفبر حمنية انفية وضمننه منطقية لممنرسة إال  عننرص عملية لتؤمنه دبطريقة سليمة وفعنلة، وهذا ال يكون إىلدبحنجة 

تشكيل  أجل ضمنننت وحمنينت من إىلال دبقيت تلك الحقوق جنمدة دبال حينة وعرضة لالنتهنكنت، لذا تحتن  إالحقوق، و 

: سناننية لحقوق ال سنسية صنلحة لنمو الحقوق دبطريقة طبيعية ال أرض  ، سو  تننول ذلك من خالل الفرعير  التنلير 

 : ضمنننت الاينسية األولالفرع 

الوسنئل  إحدىقننونية ه  أو  سينسيةأو  سواء اننت ضمنننت اجتمنعية سناننتتمثل الضمنننت الداخلية لحقوق ال 

  حمنيةسنسال 
 
، سناننالوسنئل الكفيلة دبضمنن حقوق ال  إحدىوحرينته، تعتبر الضمنننت الاينسية  سناننحقوق ال  ية ف

ورية لممنرسة الحقوق والحرينت، طنلمن ال    سناننوالمعينر الرئيش  لتحديد المانحة المننسبة والفر 
ً
دبحنجة دائمن

. سناننلإ  أفضلهذا النظنم وتوفبر ماتقبل ية نجد انهن تنمير  سنسمن عدنن لغنية الاينسية ال وإذا لمجتمع منظم، 

  تمنرس  إىلتتمحور الضمنننت الاينسية حول الالطة والنظنم الذي توفرة دبنالضنفة 
القوى المجتمعية المختلفة الن 

 وتاتطيع التأثبر من خالل الضغط الذي دبنمكننهن ان تقوم دبه، وعىل هذا 
ً
 سينسين

ً
ء أدىنركز عىل المب أسنسسنشنطن

  يتم المعنلجه فيهن عىل النحو التنىل  الرئياية ل
 :)19(لضمنننت الاينسية الن 

ام جميع أدىمبدأ سيندة القننون: يعد هذا المبدأ من المب - أ   الدولة القننونية المعنرصة، ومفنده الب  
 
 أفراد ء الماتقرة ف

 
ً
ام القننون اأو  الشعب حكنمن وعية ال  أسنسمحكومير  وسلطنت الدولة عىل الاواء دبنحب    يؤدونهن، وان  عمنللمشر

الن 

ام دبمضمون   فقط مجرد االلب  
القننون يجب ان يكفل الحقوق والحرينت لن  جوهر القننون،أو  سيندة القننون ال تعن 

، وهذا هو جوهر سيندة القننون، فراد لأل
ً
  حنل حيل العكس من ذلك وانن القننون يأدبه دبحقوق الأمن  جمعين

 
 فراد ف

.وييبح مبدأ سيندة القننون )20(مجرد عزاء تنفه لضحنين القننون إىلوالحرينت سيتحول  تلك الحقوقفإن  وحرينتهم،

  ادن  ماتوى من ال 
 
  حنل عدم تحقيقة ف

 
  لأل منعد فنعلية ف

، فنلقننون ليس مجرد اداة سلطنت فراد واالستقرار الحقيق 

  مواجه الالطة) فراد الدولة فقط، وانمن ضمنن يكفل حقوق ال
 
ية سنسهذا المبدأ من الضمنننت ال (. ويعتبر 21ف

، وجنء نتيجة رصا  طويل للشعب مع الالطة الحنكمة الجبنر الالطة الحنكمة عىل الحد من سلطتهن سناننلحقوق ال 

  حنل يينب دولة القننون يبق  سناننوعىل التننزل عن مظنهر الحكم المطلق وذلك عبر اجينل متعنقبة مرت عىل ال 
 
ية، وف

م حكمنهن دبقواعد قننون وال الحديث عن الحري نت وحقوق مجرد االم الننن نكون ضمن دولة استبدادية حيث ال يلب  

  
 
مجتمع ال دبد من ان يقع تحت ايراء اسنءة استعمنلهن، لذا من أي  يخضعون الحكنمه، وال من يمنرس الالطة ف
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  واخضنعهن لضوادبط قننونية معينة عن ط
وري منع الالطة من التفر  العشوان  ريق القواعد القننونية، وعىل هذا الفر 

، لكن القواعد القننونية لوحدهن ال تشكل ضمننه نهنئية حن  ولو فراد ييبح القننون دبمثندبة الحكم بير  الالطة وال أسنس

  نيو  دستورية،
 
وري للحرية وال ين  عنهن،لن  جنءت ف   حد إال  النيو  الدستورية رص 

 
  ف

ان مجرد وجدهن ال يكق 

ام القننون وخذلك تيبح سيندة القننون  حرية الننس،ذاته لتحقيق   يكون ذلك دبحب 
ً
 وفعال

ً
وان تحقيق سيندة القننون قوال

  تقوم عليهن دولة القننون، وهذا الموقع الممبر  للقننون يعود لطبيعة من حيث الشكل سنسمن المرتكزات ال 
ية الن 

  قول جون جنك روسو " وهو  رادةعن الومضمون، فمن الننحية الشكلية يعد القننون اداة للتعببر 
 
العنمة امن جنء ف

من يمثله" " وال يمكن لهؤالء ان يضعوا قوانير  تقمع حرينتهم"، كون القننون اليندر من أو  القنعدة اليندرة عن الشعب

م جميع من ييدر عنهن م تب عىل الالطة التنفيذية وهي نتهن االدارية ان تحب  يعية، لذا يب  يعنت،الالطة التشر أمن  ن تشر

  تتخذهن جراءمن ننحية الموضوعية يتيف القننون دبنلعمومية لذا يجب عىل الالطة االدارية تاتند ال 
قواعد  إىلات الن 

(  (. 22عنمة مجردة من الشخيية فهو ينطبق عىل ال الننس دبنلتانوي دون تميبر 

ام أدىوخننء عىل ذلك يمكن القول ان مبدأ سيندة القننون من مب    الدولة القننونية المعنرصة، ويجب الب  
 
ء الماتمرة ف

ام القننون عىل )المجتمع  أفراد جميع  وعية لأل  أسنسالحكنم ومحكومير  وسلطنت الدولة( دبنحب    يقوم  عمنلالمشر
الن 

ام دبمضمون   االلب  
نفة، وهذا هو ا  فراد القننون يكفل حقوق اللن  جوهر القننون فقط،أو  بهن، وان سيندة القننون ال تعن 

وحرينتهم، فبهذا  فراد دبمعن  القننون ال يحم  حقوق الأي  حيل عىل العكس من ذلكإذا  أمن  جوهر سيندة القننون،

 مجرد عزاء تنفه لضحنين القننون.  إىليحول القننون 

حينتهن  مبدا الفيل بير  الالطنت: تعتمد معظم الدول الديمقراطية اليوم مبدأ الفيل بير  الالطنت لتنظيم -ب

ية للديمقراطية، سنسالدستورية والاينسية، ويعتبر الكثبر من علمنء الاينسة والقننونير  ان هذا المبدأ من العننرص ال 

  سنسوالمقيود دبه عدم تجمع الالطنت ال 
 
 لالستبداد بهن. ويعود الفضل ف

ً
  الدولة بيد سلطة واحدة وذلك منعن

 
ية ف

  كتندبة الشهبر )لفقية الفرسنش  ا إىلارسنء مبدأ الفيل بير  الالطنت 
 
  ابه صورة ف

 
روح )مونتاكيو( حيث جادة ف

( اليندر عنم  اسنءة استعمنلهن وياىع  إىلذي سلطة يميل  إسناننان ال )م، وان مضمون هذا المبدأ: 1748القوانير 

 
ً
يعية )فنذا تجمعت سلطنت الدولة الثالث  تحقيق ميلحته الخنصة عىل حانب الميلحة العنمة، إىلجنهدا التشر

  يد واحدة
 
  خدمة اهدا  وايراض الالطة فإن  والتنفيذية والقضنئية( ف

 
يننننع والقضنء ف هذا مدعنة الستخدام التشر

  النهنية سلطة متحكمة
 
(. ويرى 23وحرينتهم() فراد استبدادية تهدد حقوق الأو  التنفيذية، االمر الذي يجعلهن ف

حرية المواطن الاينسية تنشأ عن راي ال واحد حول لن  الحرية، ذلكمونتاكيو ان هذا المبدأ يشكل ضمننة لييننة 

  يد شخيس واحد إذا   سالمته امن يقول انه "
 
يعية والتنفيذية ف إذ  هي ة واحدة انعدمت الحرية،أو  اننت الالطتير  التشر

  حنل عدم انفينل تلك الهي ة قوانير  جنئزة تنفيذهن دبطريق ظنلم، امن تنعدم الحريأو  يخشر ان يان ذلك االشخص
 
ة ف

يننننع،   مندام هو  فراد من شأن ذلك ان يضع حقوق اللن  سلطة القضنء عن سلطة التشر
وحرينتهم تحت رحمة القنص 

 ال محنله)فإن  اتحدت الالطة القضنئية مع الالطة التنفيذيةوإذا الشر ، 
ً
  سيكون طنيين

(. وهنن يجب 24القنص 

قطع، وعندهن ال أو  يبر جنئز ان سناتعمل المة "فيل" دبمعن  فيل تنمن ل التوقف عنده عبنرة الفيل بير  الالطنت،

انن اافيل تنم بير  الالطنت معن  ذلك زوال الديمقراطية وفقدان النظنم وإذا  العملية المرجوه،  إىليؤدي هذا المفهوم 

،   الاينس 
لمنن    أو  ينغلق عىل ذاته الي نفوذ إذ  البر

الدولة، فقد فش دبعض البنحثير  عىل أو  تنثبر عىل المجتمع المدن 

ممن هو ماألة الفيل بينهمن، ذلك  أكبر منقيده هو ماألة الحد من الالطنت فإن  منقيده مونتاكيو من هذه العبنرة،

 لتوزيننننع الوظنئف الدولة عىل المؤسانت ال 
ً
ية فيهن صنحبة القرار، وييبح فيل الالطنت دبمعن  تقايمهن مع سنستبعن

حقوق  إعالن(. فقد اشنر 25)خرىفيمن بينهن وتعنونهن دون المانس دبنستقاللية الواحدة عن ال  االدبقنء عىل االتينل

ة منه " ال مجتمع ال تكون  إىلم، 1789والمواطن الفرسنش  لعنم  سناننال    المندة الاندسة عشر
 
 ف
ً
هذا المبدأ وتحديدا

 ال يكون له دستور")
ً
 (.26فيه ضمننة للحقوق الشخيية وال يكون فيه الفيل بير  الالطنت محددا

 لمبدأ الالطة توقف الالطة
ً
لك   وخننء عىل ذلك يمكن القول ان فكرة موسناكيو دبنلفيل التنم بير  الالطنت الثالث، تبعن

االستبداد  إىلسهولة انحرافهن واسنءة استعمنلهن يوصل  إىلال تحتكر الالطة من قبل شخص واحد، وخنلتنىل  يؤدي ذلك 

حفنظ عىل مبدأ التوازن فيمن بينهمن وتجنب  خرىبة الالطة والحد منهن من قبل الالطنت ال قوالطغينن، لذا الدبد من مرا

قطع وانمن يبق  التعنون فيمن أو  المقيود دبنلفيل التنم ليس الفيل الجنمد سيطرة احدهمن عن االخرة، وخنفس الوقت 

 .خرىال  إتجنهبينهمن دون المنس دبنستقاللية الواحدة 
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: الضمنننت االجتمنعية  ي
 
 الفرع الثنن

نمن تكملهن وتناجم معهن، هذه الضمنننت عديدة، إعن الضمنننت الاينسية و  ةأهمي الضمنننت االجتمنعية ال تقل

 برزهن: أستنتنول 

ام سننننينس  جنننننمع"، بهننننذة الكلمنننننت ينننننه   :مبنننندأ المانننننواة - أ  دبننننل ه  الننننب  
ً
 تكنوقراطيننننن

ً
يوسننننتن  )"المانننننواة لياننننت هنننندفن

ننية عننننم  ن ة لتقرينننر التنمينننة البشر   ال1995سنننبيث( مقدمتنننه المثنننبر
 
عننننلم عنننىل ، ذلنننك التقرينننر النننذي خينننص ال وضنننن  المنننرأة ف

 منننن أ إىللفينننة الثنلثنننة، وقننند اشننننر سنننبيث ال أبنننواب
ً
  الحقنننوق ليانننت عمنننال

 
   أعمننننلن الماننننواة ف

 
النننبر منننن جنننننب منننن هنننم ف

  ال  أجل الالطة، دبل هو عمل الزم من
 
 عالنتقدم ال مجتمع، وهذه المانواة منيو  عليهن ف

ً
نت العنلمية والعرخينة دبندءا

  سناننالعنلم  لحقوق ال  عالنمن ال 
ً
 ال تبنطهن ب27مختلف الدسنتبر الوطنية الحديثة) إىلوصوال

ً
 سناننية ال إسنانن(، ونظرا

ننن  وال سنسننننء العنمننننة وال أدىوكرامتننننه، وه  مننننن المبنننن ن نت العنلميننننة امننننن اكنننندتهن النننندينننت عالنننننية، لننننذا تينننندرت جميننننع الشر

ننن النننرأي ومرتكنننز لمختلنننف الحريننننت والحقنننوق، فعنننىل سنننبيل مثننننل حرينننة  أسننننسالانننمنوية المختلفنننة، والماننننواة ه    
تقتص 

  تطبينق هنذه  أفنراد تطبيق قنعدة قننونية تضمن هنذه الحرينة وتطبنق عنىل جمينع 
 
المجتمنع دون تفرقنه " وخغنبر الماننواة ف

  المجتمنننع")النننرأي القنعننندة القننونينننة ال يمكنننن القنننول ان حرينننة 
 
العالقنننة القوينننة بنننير  (. وهننننن يجنننب تنكننند عنننىل 28مكفولنننة ف

الحرينة والماننواة لكنن يجنب ان يتنوفر الجنو النديمقرال  لهنن لكننون هنذا المبندأ يكمنل دبعضنهمن النبعض، حينث ينرى هنرولنند 

  الحرينة الدبند منن ان يتنوفر فيهنن أي  نحو المانواة"، وان تقدم تجنهالسك  ان " روح الحرية ويرضهن وحينتهن ه  ال 
 
دولة ف

  نظنننم اسننتبدادي لكنننهم مننع المانننواة، لكننن 
 
 ف
ً
المانننواة لياننت ه  الحريننة، فمننن الممكننن ان يكننون الننننس متانننوون تمنمننن

  بوجنه عننم عندم التفرقنة وانتفننء التمننيز بنير  ال 
  الحقنوق والواجبننت الي  شنخن ذلك لياوا دبنحرار. لذا فنلمانواة تعنن 

 
ف

  الطبيعنننة)
 
م عنننىل 1948عننننم  سنانننننالعننننلم  لحقنننوق ال  عنننالنال  (. وقننند اكننند 29سنننبب اننننن دبنعتبننننرهم يولننندون متاننننوين ف

  هنذا ال  إسنانننالقننون فقد نص عىل ان" لكل  أمنم المانواة
 
أي  دون عنالنحنق التمتنع دبكنفنة الحقنوق والحريننت النواردة ف

، انننلتميبر  باننبب الجنننس  سننواء أيضننن (، امننن نيننت 30.الننخ").الننرايأو  صننلال أو  اللغننةأو  اللننونأو  تميننبر 
ً
 ان " الننننس جميعننن

  حنق التمتنع دبنلحمنينة منن أمننم
 
، امنن يتاننوون ف   حنق التمتنع دبحمنينة القنننون دون تمينبر 

 
تميننبر  أي  القنننون، وهنم يتاننون ف

 (.31تحريض عىل تميبر  كهذا")أي  ومن عالنيخل بهذا ال 

  ان يكننون جميننع ال
دبمعننن  تنطبننق القواعنند القننونيننة عننىل الجمينننع، أي  القننننون، أمننننم سننواء فننراد فنلمانننواة القننونيننة تعننن 

ز هنن تننقض   تطبيق المانواةأخر  ويبر
 
  الدولنة دبنالمتننن  لن  ف

الماننواة القننونينة تتمنبر  دبننهنن ماننواة سنلبية دبحينث تكنتق 

، وخننذلك ال تحقننق هننذه المانننواة التقليديننة نوعنن  لننك  ييننبحوا متانننويير 
 مننن عننن وضننع ايننة تفرقننة قننونيننة بننير  المننواطنير 

ً
ن

  القدرات الشخيية، فراد اللن  ،فراد المانواة الحقيقية بير  ال
 
ذلك نعكس عىل واقع حيننتهم عنن فإن  يبر متنانويير  ف

،   التقنندم العلننم  والتكنولننوىحر 
 
  وتمنننيز فعننىل  دبخيننو  ف

دبمعننن  ان الفننوارق الطبيعيننة بننير  أي  طريننق ظهننور تفنننوت حقننيق 

  يانننتطيع ان منننن حينننث القنننوة الجانننمية والعقلينننة  فنننراد ال
 منننن حينننث المكنننننة االجتمنعينننة النننن 

ً
جعلنننتهم ال يتاننننوون مطلقنننن

 دبفعنل نظننم الوراثنة النذي أخنذثنم  أوال  فنراديحتلهن ال منهم، فظهرت الفوارق بير  ال
ً
النظننم  إىلدبندورة  أدىت تنزداد اتاننعن

(  
 (.32الطبق 

  نيت عنىل مبندأ 
  الدسننتبر الوطنينة وال بننء عىل ذلك يمكن القول دبنلريم من النيو  الن 

 
 نت العنلمينة،عالننالماننواة ف

  تطبيقننه، ويوجنند تميننبر  واضننح بننير  النندول العنننلم   أرضان هننذا المبنندأ يننبر مطبننق عننىل إال 
 
الواقننع العمننىل  ظهننور خروقنننت ف

  الحقنننوق والحريننننت، و 
 
   أيضنننن انفننة، وعنننىل سنننبيل المثننننل تمينننبر  الواضنننح بنننير  المنننرأة والرجننل ف

 
حرينننة  خنننرق مبننندأ الماننننواة ف

  مجلس ال 
 
  استعمنل حق الفيتو ف

 
 ، والذي يتنق  مع مبدأ المانواة والعدالة. مناالستنانب ف

   - ب
 
  عنلجننهننننن فيمننننن سننننبق مننننن سينسننننية إ :عنمننننل التقنننندم االقتيننننندي واالجتمنننننع  والثقنننننف

ن الضننننمنننت المختلفننننة الننننن 

وجعلهنن ذات تنننثبر وفعنلينة، والتقندم االقتيننندي واجتمنعينة تنبق  محنندودة القيمنة، مننلم تتننوفر لهنن ظنرو  مالئمننة لنموهنن 

  ذات عالقننة جدليننة فيمننن يننؤثر الواحنند عننىل االخننر، وهننذه العالقننة تحكننم مقنندار مننن يتمتننع دبننه المجتمننع 
 
واالجتمنننع  والثقنننف

لمننن  سناننننحقننوق ال أهننم  وخنلتنننىل  مننن حرينننت وحقننوق، وتعتننبر مجموعننة الحقننوق االقتيننندية واالجتمنعيننة والثقنييننة مننن

  الننبالد سنانننتمتنع دبنه منن خيوصننية تجعلهنن مرتبطنة دبكينننن ال ت
 
تننب عنىل الحرمننن منهننن حندوث اضنطرادبنت ف   قند يب 

، والنن 

  حنلننة مننن الفننوص  والعنننف، و وسننو  نوضننح منهيننة هننذه الحقننوق و 
 
  التمتننع العمننل ورعنيننة أنواعودخولهننن ف

 
هننن انننلحق ف

  التعبنننبر عننن
 
  النننرأي ن الينننحية والضنننمنن االجتمننننع  والتعلنننيم والحنننق ف

  الحيننننة الثقنفينننة، وهنننذه الحقنننوق النننن 
 
والمشننننركة ف
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  الحيول عىل خدمة  فراد تخول ال
 
  كنفهنن، وقند أسنسالحق ف

 
  يعيشنون ف

ية منن الدولنة دبنعتبنرهنن الجمنعنة الاينسنية النن 

  الكرامة، فلك  يتمتع الفرد دبكرامته ا
 
ا  دبحق الفرد ف  من االعب 

ً
الدبد من ان يتمتع بتلك  إسناننترتبت هذه الحقوق انطالقن

)أهم  الحقوق، ويجري استعراض  
  (:33مزاين تلك الحقوق انالن 

  العمل: لإ  -1
 
  مجنل العمل ثالث حقوق  سناننالحق ف

 
  حرية العملأسنسف

 
  العمل المقيود بهن حقه ف

 
 ية اولهن حقه ف

  مزاولة العملأي 
 
  أو  االمتنن  عن مزاولته دون قش أو  ف

 
 حريته ف

ً
  اختينر نو  العمل الذي يزاوله، وثننين

 
اجبنر وحريته ف

  يدافع بهن ان مينلحه وحرية االنضمنم 
  ه  ليات إال  هذه النقندبنت، ومن  إىلتشكيل النقندبنت الن 

  العمل الن 
 
ان حريته ف

  يخ
ات ومؤهالت تمكنه من مزاولة المهنة الن  وط مرضية مطلقة وانمن مقيدة دبمن يتوافر لديه من خبر تنرهن لكن بشر

  
 
 حقه ف

ً
  مقدمة ميثنق سناننجر عندل يؤمن له ولعنئلته حينة تتفق مع كرامة ال ألحمنيته من البطنلة، وثنلثن

 
، امن وردة ف

  يقوم عليهن مبدأ حقوق وحرينت ال سنسالحقوق ال أحد  ن حق العمل يعد إمنظمة العمل الدولية " ب
، سناننية الن 

 فقط لمعيشة ال وتحقيق هذا الحق ليس 
ً
ورين نيو  عن  أيضن (. ووردة 34")أيضن، ولكن لتنمية شخييته سناننرص 

  ال 
 
  التمتع  سناننالعنلم  لحقوق ال  عالنالحق العمل ف

 
  حرية اختينر هذا العمل وف

 
  العمل وف

 
عىل ان" حق ال فرد ف

  الحمنية من البطنلة والحيول عىل اجر متانو عن العمل المتانوي وذلك لكل ال
 
وط عندلة ومرضية وف دبال  فراد بشر

"، ونص  امة حق اسنشنء النقندبنت والحيول عىل مكنفآت عندلة ومرضية تكفل عيشة الئقة دبنلكر  أيضن تميبر 

ية")    أيضن (.ونص 35البشر
 
العهد الدوىل  للحقوق االقتيندية واالجتمنعية والثقنفية عىل حق العمل وبشكل تفييىل  ف

احة واوقنت الفراغ واالجنزات الدورية المدفوعة و إعطن "  8-7-6مواده    االسب 
 
تانوي المراة والرجل فيمن  أيضن ء الحق ف

ة هذا الحق من خالل عمل توجيهنت وتدريبنت فنية ومهنية، امن نص عىل العهد ممنرس أمنيتضمنه هذا الحق، امن قد 

 (.36حق عمل النقندبنت")

  العمل والحمنية من  سناننوخننًء عىل ذلك يمكن القول دبنن القننون الدوىل  لحقوق ال 
 
  تينيف الحق ف

 
قد توسع ف

وط مننسبة و    يليق دبنلكرامة ال ية توفر إسناننالبطنلة وان تضمن الدولة وتوفر لكل فرد عمل بشر
ية، سناننماتوى معيشر

  للحقيقة والنيو  والعهود الدولية مجرد حبر عىل الورق وانن البطنلة  أرضلكن عند التطبيق عىل 
 
الواقع ان االمر مننف

 وان كرامة ال 
ً
  القطن  الدولة من اليعب جدا

 
تهدر بابب العمل والحيول  سناننوحيول عىل العمل وخنلخيو  ف

 عمل. ال آجور عىل 

عية الدولية لحقوق ال  -2   التعليم والثقنفة: شددت الشر
 
  التعليم دب سناننعىل حق ال  سناننالحق ف

 
 أشكنلوخدون تمبر  ف

 لتنمية الشخيية ال 
ً
 مهمن

ً
  التعليم والثقنفة يعد مفتنحن

 
ية لنيل وتعظيم الحقوق سناننمعينه من الثقنفة، فنلحق ف

  مرحلتيه  إسناننعىل ان "حق التعليم لكل  سناننالعنلم  لحقوق ال  عالن، وهذا مننص علية ال خرىال 
 
ومجننيته ف

ام حقوق ال  سناننية وان ياتهد  هذا التعليم التنمية الشنملة لشخيية ال سنساالبتدائية ال  وحرينته  سناننوتعزيز احب 

 أيضن (، ونص 37هن")أنواعاختال  وجميع الف نت العرقية عىل مم ن يعزز التانمح واليداقة بير  جميع ال أية و سنسال 

العهد الدوىل  للحقوق االقتيندية واالجتمنعية والثقنفية والزمت" بوضع خطة عمل مفيلة للتنفيذ الفعىل  والتدريجر  

  الحينة الثقنفية 
 
  المشنركة ف

 
، وحق ال فرد ف لمبدأ الزامية ومجننية التعليم للجميع خالل عدد مقبول من الانير 

  التقدم العلم  ومن ينتج عنه من فوائد")واالستمتن  دبنلفنو 
 
 (. 38ن واالسهنم ف

عية الدولية      التعليم والثقنفة هو حق مكفول للجميع دبدون تميبر  واكدت الشر
 
وخننء عىل ذلك يمكن القول ان الحق ف

  مراحل 
 
  دبعض إال  ية من التعليم،سنسة وال الولالزاميته ومجننيته ف

 
ان الواقع عكس ذلك التزال هننك ف نت مهمشة ف

المجتمعنت ومحرومة من هذا الحق مع عدم تدارك ذلك من المنظمنت الدولية المعنية، وان مانلة مجننية التعليم ه  

  تمر بهن الدول بابب جنئحة كورونن 
 عن الظرو  الن 

ً
  العديد م أخذ دبحد ذاتهن يبر عندلة، فضال

 
اجع ف ن التعليم يب 

  ت
  والذي ياىع أخذالدول بابب التخبط دبنلقرارات الن 

ون   إىلهن الالطنت الماؤولة عن ذلك واعتمند نظنم االلكب 

  انفة المراحل، وخنلتنىل  اين ه  حقوق ال 
 
 .سناننفشل التعليم ف

  التمتع دبأعىل ماتوى من اليحة الجامية والعقلية ومن -3
 
  الرعنية اليحية: حق ال فرد ف

 
ذلك فعىل  أجل الحق ف

 وتحاير  جميع جوانب 
ً
 صحين

ً
  عهد العمل عىل خفض معدل الوفينت والعمل عىل نمو الطفل نموا

 
الدول االطرا  ف

  
 
اليحة البي ية واليننعية والوقنئية من االمراض الوخنئية وعالجهن ومكنفحتهن وتنمير  الخدمنت الطبية والعننية للجميع ف

 (.39حنلة المرض)
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  تنص عىل االهتمنم دبنلوضع اليج  للجميع الدول وخننء عىل ذلك يمكن 
ان اآلن القول دبنلريم من النيو  الدولية الن 

  العديد من الدول و 
 
  الشنن اليج  ف

 
  ظل  أخذ هننك اهمنل واضح ف

 
اجع دبنلخيو  دبنلوقت الراهن ف الوضع دبنلب 

، حيث حيث كشف هذا الوخنء الحقيقة الوضع الانبق وز  19الظرو  تننم  الوخنء كوفيد    الوق الحنرص 
 
اد الطير  دبله ف

الطبية والوقنئية وعىل رئس تلك الدول امريكن، باتثننء  جهزةاتضحت عجز جميع الدول العنلم عن توفبر الخدمنت وال 

سنشنطهن وتجهز دول العنلم دبمختلف االدوات الطبية، وختنىل  الدبد من معرفة حقيقة ه  ان  إعندةاليير  حيث استطنعت 

  تنص عىل تلك الحقوق مجرد حبر عىل ورق.  سناننحقوق ال 
 مهدورة والنيو  الن 

عية الدولية لحقوق ال  -4 : نيت الشر ، وحق ال  سناننحق الضمنن االجتمنع    الضمنن االجتمنع 
 
عىل حق ال فرد ف

  لتأمير  اليحة والرفنهية له ول 
  يكق 

  ماتوى معيشر
 
ته خنصة فيمن يتيل دبنلغذاء والكانء والاكن ش شخص ف

مل، امن والعن   حنالت البطنلة والعجز والمرض والشيخوخة والب 
 
ورية وله الحق ف نية الطبية والخدمنت االجتمنعية الفر 

  الرعنية)
 
  (.40اهتمت دبحق االمومة والطفولة ف

 أخذ ن حق تنمير  الرعنية تعمل فيه معظم دول العنلم لكن هننك العديد من الدول العرخية أوخننء عىل ذلك يمكن القول 

 فعىل سبيل المثنل 
ً
 فشين

ً
  الدولة عىل التقنعد مع تقليل مرتب  أخذ هدر تلك الحقوق شين

دبعض الدول اجبنر موظق 

يلينن الشنر  العرنر  ففجرة ثورة الرخيع العرنر  وخنلتنىل  هدرت  إىلذلك  أدىالمتقنعد، زيندة سنابة البطنلة بير  شبنب ممن 

  ثبت من زمن طويل. 
 تلك الحق الن 

 

ي ظل التحدينت الراهنة سنان حقوق ال  يةأشكنلالمبحث الثنلث: 
 
  ف

 ، ية يتننزعهن رصا  جدىل  بير  الخبر والشر   إال  منذ مطلع التنريننننخ والعالقنت بير  البشر
 
ية دبيورة دائمة ف ان سعت البشر

، داخل المجتمع الواحد وخير  المجتمعنت  منمثلهن العلين لتحقيق العدل والمانواة وال  واالمنن واالستقرار لكنفة البشر

واخر، والجميع سواسية ياتحقون الحينة دبكرامة وخيورة الئقة تحقق  إسنانناجحن  دبحق أو  المختلفة دون تفرقة

 اصطدمت المثل العلين دائمن مع الحنجة،  أخرىالكنملة والوافية، لكن من ننحية  سناننية ال إسنانن
ً
 دائمن

ً
ممن انتج رصاعن

هن من المجتمعنت من  بير  البشر داخل مجتمعنتهم وخينهن وخير  يبر
ً
االستحواذ عىل اكبر قدر من الميندر  أجل وماتمرا

شعوب وطبقنت وف نت ومجموعنت متننحرة ومتننزعة،  إىلتقايم البشر  إىل أدىالمحدودة، واننت نتيجة ذلك الفرا  

 من تحقيق العدل وال
ً
، حل محله تكريس التبنين والتميبر  والتفرقة  منمانواة وال فبدال واالمنن واالستقرار لكل البشر

اعنت بير  البشر انتهكت حقوق ال  إىلذلك  أدىواالستغالل بير  دبعضهم البعض ممن   
ية، سو  سنسال  سناننسنشوب الب 

 :    يتم التعر  عىل ذلك من خالل الفرعير  التنلير 

اعنت المالحة أثننء سنان ال : انتهنك حقوق األولالفرع   الن  

  المجتمعنت، دبل اننت هننك مح سناننالدبد ان نعلم ان فكرة حقوق ال 
 
ت قديمة ليينية قوانير  أوال ليات وليدة اليوم ف

عنت المالحة عبر التنريننننخ، ذلكسنانن(. فعرفت ال 41تحم  الشعوب من الظلم والطغينن)  
الحروب لن  ية الحروب والب 

ورة    إسناننرص 
 
اعنت ف ية واجتمنعية تلزمهن الحركة التدافعية للمجتمعنت والحضنرات، فكننت سنواب الحروب والب  

ية    سنوات الاالم واالستقرار فقد اشنر جويىل  من انه" عىل مدى خماة اال  سنة حدثت  أكبر تنريننننخ البشر
 
منهن ف

  موت)14555)
 
 تاببت ف

ً
، وعىل مدى) إسنانن( ملينر 25( حرخن

ً
ية لم تنعم 3400تقريبن ة من حينة البشر ( سنة االخبر

ية شهدت )أي  الدول والمجتمعنت االدبمنئتير  وخماير  سنة من سالم فقط، ( سنة حرب مقندبل سنة 213ان البشر

 لم ينعم بالم مؤقت،185واحدة سالم، وخالل )
ً
ين إال  ( جيال   القرن العشر

 
ة اجينل فقط، فمنذ الحرب العنلمية ف عشر

 دبلغ عدد ضحنينهن)شهد العنلم من يقن
ً
 وداخلين

ً
 دولين

ً
 مالحن

ً
دبمعن  أي  ( مليون شخيأ 170رب منئتير  وخماير  نزاعن

  االرواح والممتلكنت والمعدات، وخنلتنكيد هذه 
 
 نزا  مالح، ينتج عنهن خانئر ف

ً
يحدث ال خماة شهور تقريبن

  ظل التداعينت ال  أكبر ف أكبر االحينإت تننمت 
 
  شهدتهن منف

ة الن      ية االخبر
 
كثبر من الدول خنصة دبنلمنطقة العرخية ف

د الم نت واالال  من الضحنين االبرينء معظمهم من    تشهد مقتل وتشر
ين والن  العقد االخبر من القرن الواحد والعشر

، من طفنلالنانء وال  مون  أجل والمدنيير  ية منذ القدم وضع قواعد وضوادبط واعرا  يلب   ذلك حنولت المجتمعنت البشر

  ازدادت فيهن قوة الفرا  والمننزعنت والعنف 
  العيور الحديثة الن 

 
  ميدان القتنل، وف

 
المحنرخير  دبنتبنعهن وممن رستهن ف

  المفرط سنت الدول المتطورة من اسمته دبنلقننون الدوىل  ال 
) الذي هو مضمونسنانن   

( هو"جملة من القواعد 42ة القننون 
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 أو  الدولية التعنهدية
ً
اعنت المالحة الدولية ويبر  إىلالعرفية الرامية تحديدا  

ة عن الب  حل المشكالت الننش ة مبنشر

  تتأثر  شخن الدولية ويحم  هذا القننون ال 
ا  المالح، امن يقيد حق أو  الذين يتأثرون والممتلكنت الن  قد تتأثر دبنلب  

  اختينر اسنليب ووسنئل القتنل")اطرا
 
ا  ف م وتلتهن عدة 1864(، انطلق هذا القننون من اتفنقية جنيف 43  الب  

  تحكم تفر  الوليير  همن: أسنساتفنقينت وخروتوكوالت هنمة، ويتكون من فرعير  
: قننون الهني ويحدد القواعد الن 

  الحرب. ثننين: قننون جنيف ويحدد المب
 
  تحم  الشخيية ال ء والأدىالمحنرخير  ف

  حنلة الحرب، سناننقواعد الن 
 
ية ف

  حنلة الحرب) شخن والغرض من هذا القننون هو حمنية ال 
 
 إىل(. امن اشنرت المواثيق واالتفنقينت الدولية 44المدنير  ف

  الحينة  سناننالعنلم  لحقوق ال  عالنمن االنتهنكنت المالحة، فقد اشنر ال  سناننحمنية حقوق ال 
 
ان " لكل فرد الحق ف

أو  الوحشيةأو  المعنمالت القنسيةأو  للتعذيب وال للعقوخنت إسناننأي  " ال يعرض أيضن والحرية وسالمة شخيه" ونص 

اعنت المالحة والحروب إال  (.45الحنطة دبنلكرامة") ، ف أكبر ت أصبحان طبيعة الب  
ً
من اليعب فيل نو   أصبحتعقيدا

اعنت عن ال    فه  ينلبن من تتداخل، والمثل أو  الحرب االهليةأو  مثل الحرب التقليدية خرىال  نوا من الب  
 
ا  العرف الب  

ة    العراق منذ الفب 
 
من العنف تتشندبك فيهن  أشكنلحرخية و  أعمنلاالن، من  إىلو  2003الج  عىل ذلك من يجري ف

  تات عمنلالمقنومة وال  أعمنلممنرسنت االحتالل و 
  ومن االرهنبية الن 

وح الطنئق  هد  المدنيير  وممنرسنت التهجبر والب  

 عننرص منتمية 
ً
اعنت المالحة  أشكنلمن ال ذلك ان مختلف  الهمجهنت يبر معروفة. لكن  إىلتقوم دبه احيننن الب  

والحروب انن لهن ومن زال انعكنسنت عىل المواطنير  انفة، لكن عىل وضع المرأة بوجه خيو  لم تكن حينتهن سهلة 

وح واللجوء والتهجبر القشي وعذاب فقدان الزو  و  إىلتحولت  فقد   
د، وامن حدث وال السلالة من المعنننة نتيجة الب 

  مدينة الموصل من تهجبر ونزوح بابب االرهنب وانتهنك لحقوق ال 
 
 هروب العوائل من إىل أدىية، ممن سنسال  سناننف

  اجتمنعين  أجل
 
ف  من الب 

ً
ت متعلقة باالمتهن وراحة أصبحالمنذ امنن والعيش باالم، وخذلك فقد تحولت حينتهن دبدال

ايد من اطرا  أخذعنئالتهن، و  ة اننت قوات االحتالل االمريك   أخرىت االنتهنكلت الحقوق والحرينت تب     احينن كثبر
فق 

  
 
، دبل ان دبعض جنودهن ارتكب القتل وااليتينب ف مم عديدة من المدن العراقية، وتشبر تقنرير ال  أمنكنترو  المدنيير 

  الاجون والمعتقالت وتتداول ال 
 
  للتعذيب ف

 
  سجون ابو يريب) عالمالمتحدة تعرض الشعب العراف

 
(.  46ذلك مثال ف

  ميدان حقوق ال ان
 
ة للعراق  سناننن سجل الوالينت المتحدة االمريكية ف ة االدارة االمريكية المبنشر  طيلة فب 

ً
سي ن

، واالتفنقينت 1949اتفنقية جنيف لانة إىلولغنية اآلن، عىل الريم من انضمنم هذه الدولة  2003والممتدة من نيانن 

وقدمت اللجنة الدولية  سناننهن يبر مناجمة مع حقوق ال ذات صلة بهذا الموضو ، عىل خلفية ممنرست خرىال 

ة للقننون ال   النتهنكنت خطبر
ً
 يتضمن وصفن

ً
  لليليب االحمر تقريرا

  العراق ترو  سنانن 
 
 اننت قوات االحتالل قد ارتكبتهن ف

  
 
  عديدة من المدن العراقية تضمن استخدام ال أمنكنالمدنير  دبل دبعض جنودهن ارتكب القتل وااليتينب ف

 
وحشية ف

  دبداينت اعتقنلهم)
 
 (. 47الاجون ضد المتهمير  ف

ا  المالح  سناننن االنتهنكنت لحقوق ال أبننء عىل ذلك يمكن القول     الب  
 
  يبر ذلك، ويعود ذلك أماتمرة سواء انن ف

 
م ف

 وخعضهن نزاعنت مالحة داخلية وانن سنئر ضحنينهن أقليم  ن الشعوب العرخية تعرضت لحروب عدة دبعضهن أ إىل

ة، ومنتزال هننك حروب تشن دبنسم حقوق  طفنلالنانء والرجنل وال ) (،فنالنتهنكنت ماتمرة والمعنننة كببر والمانير 

اعنت المالحة  أثننءايالء العنف الذي يتعرض له المدنيير  فإن  ية، وخنلتنىل  إسناننوتقدم عىل انهن حروب  سناننال  الب  

 سناننت الجندة والماتمرة لتعزيز وتحقيق حمنية حقوق ال أوال وخنلريم من المح وخعدهن ياتحق االهتمنم والمعنلجة. 

  رد  فإن  من خالل االتفنقينت والمعنهدات والمؤتمرات الدولية وقوانير  الدولة، لكن لالسف
 
هذة القوانير  لم تنجح ف

  والعاكري وال امرأة وال رجل وال كببر وال طفل وعنف وقتل االطرا  المتحنرخة ذلك ان ال
معتدي ال يفرق بير  المدن 

د، ولكن منزال معظم من يتم طرحة والمطنلبة بتطبيقة مجرد حبر عىل ورق.     وتهديد وتشر

  

: حمنية حقوق ال  ي
 
ي الوقت الراهن سنان الفرع الثنن

 
 ف

ام وحمنية و   ام الدول دبنحب    سناننحقوق ال  أعمنليعد الب  
ً
يعنت وتداببر الحمنية وسبل االنتين  تعويضن من خالل التشر

 
ً
طن  لضمنن حقوق ال أسنسعن االنتهنكنت شر

ً
  لتمنس العدالة، واشنرة اللجنة المعنية دبحقوق ال  سناننين

 
انه ال  إىل سناننف

ام حقوق ال  عىل صعيد االدارة  وحمنيتهن دبغينب نظم فعنلة متنحة للجميع، وميشة الكلفة سناننيمكن ضمنن احب 

  من شأنهن ان تضمن توفر سبل انتين  قضنئية وادارية ل 
الذين تعرضوا النتهنكنت دبحقوق  شخن القضنئية والن 
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  هذا الاينق عىل الدول الحر  عىل ان توفر قوانير  الحمنية الفعنلة لحقوق ال سناننال 
 
 عن اسنشنء سنانن، وف

ً
، فضال

  أمن  ة االنتهنكنت،الهيكلينت والمؤسانت الالزمة لمعنلج
 
ام الحمنية، يجب عىل الدول ان توفر تداببر  إطنر ف الوفنء دبنلب  

  مجنل حمنية حقوق ال مم (.فقد تركزت جهود ال 48حمنئية عندلة وفعنلة)
 
  دبداية االمر ف

 
عىل صينية  سناننالمتحدة ف

  مراحل عملهن عالنواعتمند عىل مجموعة من االتفنقينت وال 
 تمكنت من المحنفظة عىل نو  من الوىلنت العنلمية، فق 

ام عدد من المب ام الايندة الوطنية أدىالتوازن بير  موضو  الحمنية واحب  ، ابرزهن مبدأ احب    القننون الدوىل 
 
ء الماتقرة ف

  الشؤون الداخلية والتجنوز عىل اختينصنتهن الوطنية، سنعد ذلك عىل الظرو  الانئدة انذاك،
 
 للدول، وعدم التدخل ف

ت حمنية حقوق ال من أ   الوقت الراهن فقد تمبر 
 
ات وه  تمثل ال  سناننف العنم الذي تمنرس فيه  طنر دبعدد من الممبر 

) سناننالمعنية دبحمنية حقوق ال  جهزةال   :(49سنشنطهن وتعبر عن طبيعة هذه النشنطنت ومن ابرز تلك الحمنية ه 

 : فرا : تطور االهلية االجرائية الدولية لألأوال 

ة دبعلوه عىل سنئر سناننمن عر  اليوم دبنلقننون الدوىل  حقوق ال  إىلن تطور القننون الدوىل  التقليدي إ ، والذي تمبر 

، وقد   
أحد  عىل اعتبنر  فراد االهتمنم المبنشر دبنل أدىالقوانير  الوطنية والدولية جعل لذاتية ماتقل عن القننون الوطن 

  الكتندبنت  أصبحي عننرص الكينننت الاينسية واالجتمنعية والذ
 
مم ، وخعد قينم ال الوىلحقيقة دبمرور الوقت واضحة ف

  تقديم شكوى تتعلق 
 
ا  دبعض المواثيق الدولية دبحق الفرد ف المتحدة دبدأ عهد جديد للفرد وحمنية حقوقه، دبنعب 

هن من ال أو  المتحدة المختيةمم ال  أجهزة إىل سنانندبننتهنك حقوق ال    اسنشنئهن اال  جهزةيبر
  الن 

  أبرم تفنقينت والن 
 
ت ف

  الشكوىأي  ان هذه االهلية مرهونة دبندارة الدولة،إال  المتحدة، لكن دبنلريم من ذلكمم ال  إطنر 
 
 دبمعن  استخدام الحق ف

ك تقديرة للدولة  أمنم ام تعنهدي يب  الهي نت الدولية تتوقف عىل رضن الدولة المابق عىل استخدامة، وعلية فهو الب  

 (.50وحدهن)

 إىلعن طريق اجهزتهن عن طريق تقديم شكوى  فراد المتحدة دبحمنية حقوق المم عىل ذلك يمكن القول ان قينم ال بننًء 

 شكوى يبق  تقديرة بيد الدولة. أي  ان يبق  هذا الحق مرهون بيد الدولة فتقديمإال  فروعهن،أحد  أو  المتحدةمم ال 

 

: االختصنص الداخلي و 
ً
اف الدولية أجهزةثننين  االشر

  اليجنوز التندخل أو  منن الماننئل سنانننانن القننون الندوىل  التقليندي يعتنبر ماننلة حقنوق ال 
مواضنيع الانيندة الوطنينة النن 

  ان ال  هننك تحوالت هنمة بهذا اليدد دبحكم التطور الذي طرأ عىل المجتمع الدوىل  ذاته، مناآلن فإن أمن  فيهن،
 تجننهيعنن 

  العننننلم المعننننرص هنننو اعتبننننر ماننننلة حقنننوق ال 
 
  يحنننق للمجموعنننة  سنانننننالحنننديث ف

منننن الماننننئل ذات الطننننبع الننندوىل  والنننن 

  حيث تعددت 
  من القرن المنص 

  النيف الثنن 
 
الحمنية  أجهزةالدولية ان تضغط بشأنهن. وقد ظهر ذلك وبشكل واضح ف

 للطبيعنننة القننونينننة للنتننننئج الدولينننة لتانننوية ادر  أدىوقننند  وقوينننت صنننالحينتهن.  سنانننننالدولينننة لحقنننوق ال 
ً
اك الننندول تننندريجين

، دبنالضننننفة  إىل سنانننننمشننننكل االنتهنكننننت المتتندبعنننة لحقنننوق ال 
ً
 واقعنننن

ً
  هنننذا المجننننل امنننرا

 
اننننه اننننن هننننننك  إىلجعنننل التطنننور ف

نعوا االتفنقينننت واليننكوك  ن اهتمنننم دائننم دبمنننع التننننز  بننير  االختينصنننت الدوليننة والداخليننة، ونتيجننة لننذلك فقنند نننص مشر

  القننننون الننداخىل   سناننننالدوليننة لحقننوق ال 
 
 ويننةالولء إعطننن وخنلتنننىل  ، عننىل مبنندأ االسننتنفنذ الماننبق لاننبل العننال  المتنحننة ف

  ح القننون الوطأصال لتعديل و 
 لقبنول  خذ وال  أوال ن 

ً
طنن دبنه واسنتنفنذ وسننئله لمعنلجنة موضنو  الشنكنوى، وقند اعتنبر هنذا شر

 .(51)سناننالشكنوى عند تطبيق نظنم حمنية حقوق ال 

 

 :
ً
اف بعدم قنبلية بعض الحقوق األ ثنلثن  :ية لالنتقنصسنساالعنر

  االتفنقينت  إتجنهية لالنتقن  لم يعد مجرد سنسن عدم قندبلية دبعض الحقوق ال إ
 
عقنئدي وانمن انعكس ذلك وتجاد ف

.  سناننالخنصة دبنلحمنية الدولية لحقوق ال   من أيضن ويمكن  عىل الماتوى العنلم 
ً
ح هذه الفكرة دبنلقول ان عددا

ام  سنانناتفنقينت حمنية حقوق ال    حنالت استثننئية عدم االلب  
 
تنطوي عىل نيو  لمواد استثننئية تتيح بهن للدول وف

ام الدول دبنحكنم  مل دبمراعنة دبعض الحقوقالكن   هو الذي يحدد مدى الب  
  هذه االتفنقينت، والظر  االستثننن 

 
  ترد ف

الن 

  توصف دبننهن )جوهرية( ولهذا .االتفنقينت
م بهن الدول توجد دبعض الحقوق والن    تلب  

ولكن من بير  هذه الحقوق والن 

( من 2( الفقرة )4ن الظرو . ومثنل عىل ذلك نجد ان المندة )ظر  مأي  االنتقن  وتحتأو  فننهن ال تقبل التقييد 
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  ال العهد الدوىل  للحقوق المدنية والاينسية
  الحينة ، )تقبل االنتقن  توضح دبعض النمنذ  لتلك الحقوق والن 

 
انلحق ف

  عدم التعرض للتعذيب
 
التحرر من الرق واالستعبند العقنب عليهن، أو  يةسناننالإ أو  المهينةأو  المعنملة القنسيةأو  الحق ف

ا  دبنلشخيية القننونية    االعب 
 
امنت مدنية، الحق ف   عدم الحبس بابب عدم الوفنء دبنلب  

 
ي، الحق ف والعمل الجبر

  دبنثر رجىع  
من المالم  أصبحهذا ويرى البعض دبننه  .(للفرد، حرية الفكرة والعقيدة والدين، عدم تطبيق القننون الجننن 

  ال تقبلسنسدبه ان دبعض الحقوق ال 
نو  من االنتقن  دبغض النظر عمن يتم أي  ية تتمبر  دبنكتانبهن اليفة اآلمرة والن 

  االتفنقينت 
 
 سناننعنه دبأنه انتشنر دبعض قواعد حقوق ال  ويقنلاالتفنق عليه دبنسلوب متبندل ومنيو  عليه ف

  داخل قواعد ومبندئ القننون الدوىل  العنم، وهو سنسال 
 
عنهدات والقننون الدوىل  مصور التفنعل بير  ال إحدىية هذه ف

(  
 
  راي محكمة العدل الدولية  إىلوقد ذهب البعض االخر  (.52العرف

 
فقد اقرت تلك  1951االستشنري لهن عنم الرأي ف

 سناننالمبندئ ال 
ً
تهن )حقوقن   اعتبر

ي والمعنقبة أسنسية والن    اتفنقية منع جريمة ادبندة الجنس البشر
 
عليهن ية( والواردة ف

  
 
ام اتفنف  (.53)دبنعتبنرهن ملزمة للدول حن  دون وجود الب  

ات جراءدبنلريم من تعدد صينيتهن وتقايمنتهن وتعدد االتفنقينت وال  سناننوخننًء عىل ذلك يمكن القول ان حقوق ال 

  شخص ال قليم  الحديثة للحمنية عىل الماتويير  ال
 
كز ويتبلور ف ، ان ال ذلك يب  وان تكنمل حقوق  ذاته، سنانن والعنلم 

المتحدة مم يعتمد عىل ال  سناننية. وان تحقيق حمنية حقوق ال سنسالحقوق ال  إىلوالجهود تهد  الوصول  سناننال 

 إىلتتعرض  سناننان دبنلريم من ال ذلك فمن زالت حقوق ال إال  هن القديمة والحديثة،أشكنلواجهزتهن وعىل االتفنقينت دبكل 

 واالتفنقينت مجرد نيو  دولية.  جهزةاالنتهنكنت وتلك ال 

 

 الخنتمة: 

، وعىل وجه الخيو  دبعده اسنشنء منظمة سناننشهدت االنظمة القننونية الوطنية اهتمنم ملحوظ دبموضو  حقوق ال 

م، حيث توالت االتفنقينت والمعنهدات والمنتظمنت الدولية بهذا الجننب، فضال عن 1945المتحدة عنم مم ال 

ايد دبمواضيع القننون الدوىل  ال 
  موضوعنت القننونير  سنانناالهتمنم المب  

 
، وهو من عكس االرتبنط ورخمن التدخل النانر  ف

  والقننون الدوىل  ال  سناننقننون حقوق ال )
، فال يمكن القول بتوافر البي ة سناننوخقدر تعلق االمر حنلة حقوق ال  (،سنانن 

مت حقوق وحرينت ال    احب 
  دبلدان المنطقة العرخية عىل ماتوى التطبيق، دبنلريم من توافر و  سناننالن 

 
خخيو  ف

  المننسب لحد من، فهننك كتبر من االنتهنكنت لحقوق وحرينت ال طنر ال 
   فراد الدستوري والقننون 

 
وخنلخيو  ف

  ولدت حروب ماتمرة ا
 لطبيعة النظم الاينسية والظرو  االستثننئية الن 

ً
اعنت المالحة، ونظرا   فرضت عىل الب  

لن 

 عن االنتهنكنت  سنانندول المنطقة العرخية، اثرت بشكل سلنر  للغنية عىل ماتوى تمتع ال 
ً
دبحقوقة المختلفة، فضال

 لقواعد القننون حقوق ال  سناننلحقوق ال 
ً
  شكلت خرقن

  والقننون الدوىل  ال  سناننالن 
  حقيقة االمر نحن نعيش سنانن 

 
." ف

  زمن 
 
  دبحر الحرية من جديد، دبحر ال يهدأ فيه مو  وال الرقص عىل دمنء الحر  أصبحف

 
، ونحنول الغو  ف

ً
عن ية مشر

  سناننال  أصبحياتكير  دبه مد وال جزر، بوقت 
ً
 زائدا

ً
 ال فرق حيث يموت هذا ال أو  رقمن

ً
 وخنليدفة  سناننننقين

ً
مجننن

، وييبح من اليعب الحديث عن حرية حقيقية ويعد 
ً
، والواقع وهمن

ً
الغنشمة، ويتحول القنتل ضحية، والظلم عدال

 من الفلافة القننونية". لكن الحينة تاتمر ويبق  البحث عن حقيقة حن  ولو  
ً
ين نوعن   نظر الكثبر

 
الكالم عن الحقوق ف

 .
ً
 اننت شادبن

 

 النتنئج والتوصينت

 :إىلفقد توصلت الدراسة 

ن الننوع  دبحقننوق ال  -1 ن  سناننننمننع تفعيننل دور مؤسانننت حقننوق ال  عننالمبننير  شننعوب النندول انفننة وعننبر وسنننئل ال  سناننننسنشر

ام حقوق ال    الضغط نحو احب 
 
  لمن لهن من دور مؤثر ف

 سنانن. ونقندبنت ومنظمنت المجتمع المدن 

2-   
 . سناننتعتمدهن فيمن يتعلق دبحقوق ال مطنلبة الحكومنت بتقديم تقنريرهن بشأن التداببر الن 

  تعزينز وحمنينة  إىل سناننندعنوة المؤساننت الوطنينة لحقنوق ال  -3
 
  امكننينة معنلجنة مانألة دور مننع االنتهنكننت ف

 
النظنر ف

   سناننحقوق ال 
 
 ية ذات العالقة. قليمالمحنفل الدولية وال إطنر ف
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يىع  يمثنل ميننلح المجتمنع ويندافع عنن حقوقنة وحرينتنه منن سناننتتطلب ضمنننت حقوق ال  -4
 أجنل بوجود مجلس تشر

  يمكن ان تتعرض لهن حقوق ال 
 .سناننالتيدي لكل االنتهنكنت الن 

امنتهننن وتعهنننداتهن المتعلقنننة دبحقننوق ال  أرضعنننىل  سنانننننتحاننير  حننننالت حقننوق ال  -5 ، عنننىل سنانننننالواقننع ووفننننء الننندول دبنلب  

 وترادبطهن وعدم قندبليتهن للتجزئة وتشندبكهن.  سناننمبدأ تعزيز عنلمية جميع حقوق ال  أسنس

  عننننىل  سناننننننالمتحنننندة الانننننمية لحقننننوق ال مننننم المفوضننننية ال  أخننننذ ان ت -6
مجلننننس حقننننوق دبننتظنننننم  إعننننالمدورهننننن الحقننننيق 

  سبيل تعزيز حقوق ال 
 
 وحمنيتهن، استن سنانندبنلتطبيقنت العملية لمفهوم منع االنتهنكنت ف

ً
مشنوراتهن منع الندول  إىلندا

هننننن ممننننن الجهنننننت المعنيننننة  سناننننننيننننة والمؤسانننننت الوطنيننننة ذات اليننننلة دبحقننننوق ال قليموالمنظمنننننت الدوليننننة وال ويبر

 وصنحبة الميلحة. 

  قضنين حقوق ال  -7
  ضمنن تبن 

 
ورة تكثيف الجهود العنلمية ف  ية لهن. سناننعبر المعنلجة ال  ويةالولئهن إعطنو  سناننرص 

 

 والمراجع المصن ر 

 : القرا  الكريمأوال 

: المعنجم 
ً
 ثننين

 ه. 1405، 1ابن منظور ، لانن العرب، منشورات الحوزة، قم،  

، معجم ميطلحنت حقوق ال   
 
 .2006،منشورات كتب عرخية مفر،سنانناسمنعيل عبد الفتنح عبد الكنف

وز ادبندي، القنموس المحيط، المؤساة العرخية  وت،  مجد الدين محمد بن الفبر ، ببر  .3للطبنعة والنشر

 

: الكتب
ً
 ثنلثن

مفنهيم االسس العلمية للمعرفة،منشورات المركز الدوىل  للدراسنت الماتقبلية  – سناننحمد الرشيدي، حقوق ال أ

اتجية، القنهرة، العدد   . 2006، 24واالسب 

  الوالينت المتحدة وال
 
المفري، مكتبة النهضة العرخية،  ليمقأحمد امنل ابو المجد، الرقندبة عىل دستورية القوانير  ف

 .1960القنهرة، 

  فكر الحزب  سنانندبنسيل يوسف، حقوق ال 
 
، دبغداد )ف  .1981دراسة مقنرنة(، دار الرشيد للنشر

 حاير  النوري، النظرية العنمة للحق، المطبعة العنلمية، القنهرة ، دبدون سنة. 

جنيف،  -المتحدة، نيويوركمم ، ال سناننالمتحدةالانمية لحقوق ال مم وانفنذ القننون، مفوضية ال  سناننحقوق ال 

2002. 

   سنانندور اللجنة المعنية دبحقوق ال حيدر يحنر ثنمر، 
 
، الية الحقوقحمنية ضحنين االنتهنكنت ف  -، رسنلة منجاتبر

 .2007جنمعة النهرين، 

، حقوق ال  ، مركز البينن للبحوث  سناننخنلد بن محمد الشنيبر   اليهودية والمايحية واالسالم مقنرنة دبنلقننون الدوىل 
 
ف

 .19ه،  1435، 1والدراسنت، الرينض، ط

اعنت وخننء الاالم دراسنت حنلة فلاطير  ولبننن والعراق، اللجنة االقتيندية   
  حل الب 

 
سبل تعزيز دور المراة ف

  .2009المتحدة، نيويورك، مم االسكوا(،ال )واالجتمنعية لغرنر  اسين

، سناننعالء قنعود، الصيل والمكتاب: الحقوق االقتيندية واالجتمنعية والثقنفية، مركز القنهرة لدراسنت حقوق ال 

 .2002القنهرة، 

م، حقوق ال  ، ط سناننعيش ببر  
 . 2011، 1والحرينت العنمة مقنرنة بير  التص والواقع، دار المنهل اللبننن 

 ،  
  حقوق ال ينزي صبنرين 

 
 . 1995، عمنن، 1ية، مكتبة دار الثقنفة، طسنسوحرينته ال  سناننالوجبر  ف

  لبننن، تجرخة االنتخندبنت البلدية 
 
  الحينة الاينسية ف

 
فهيمة شر  الدين و امير  شعراوي،، دعم مشنركة المراة ف

ت، لبننن، والنينبية: دبنلتعنون مع اللجنة االهلية لمتندبعة قضنين المرأة، مؤساة فريدريش ا -1998ببر

2000. 
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  اليكوك الدولية 
 
اللجنة االقتيندية واالجتمنعية لغرنر  اسين، تقرير حول وضع المرأة العرخية، حق التمنس العدالة ف

وت، االسكوا، مم تطبيقهن، ال  إىلية: من تيديق اليكوك الدولية قليموال  .2014المتحدة، ببر

، حقوق ال   ، الية  سناننلقمنن عثمنن احمد عىل  "، رسنلة منجاتبر
ً
 العنلمية والخيوصية " الخطنب االسالم  انوذجن

بير 

  .2003جنمعة الموصل، العراق،  -القننون

 .2009العراق،  -والطفل والديمقراطية، جنمعة تكريت سناننمنهر صالح عالوي الجبوري واخرون، حقوق ال 

،   حقوق ال  سنانناستالب داحقوق ال  :المرأة العراقية مجموعة مؤلفير 
 
  العراق، قراءة ف

 
   سناننف

  مرحلن 
 
  العراق ف

 
ف

اتجر  العراق،  ، التقرير الاب   .2008منقبل االحتالل وخعده، الملف االجتمنع 

وت،    القننون الدوىل  العنم، دار النهضة العرخية، ببر
 
 .1979محمد حنفظ يننم، الوجبر  ف

 لبننن. –روس برس، طرادبلس ، جسناننمحمد سعيد المجذوب، الحرينت العنمة وحقوق ال 

، حقوق ال  ، دبحث مقدم  سناننميطق  ابراهيم الزلم  يعة االسالمية والقننون الدوىل 
: مؤتمر إىلوقت الحرخبير  الشر

، جنمعة مؤته، االردن، سناننحقوق ال    المجتمع العرنر 
 
  .2005ف

،  رؤية اسالمية، المعهد العنلم  للفكر  -هبة رؤو  عزت، المرأة والعمل الاينس    .1995االسالم 

اعنت وال طفنلوفنء اسمنعيل خنكنر، الحمنية الخنصة للنانء وال    الب  
 
مضمون وتعليم، المركز الدوىل  للدراسنت  زمنتف

اتجية وال  وت، طعالماالسب    .2014، 1، ببر

 

: المواثيق 
ً
 الدوليةنت عالنوال رابعن

 م. 1789والمواطن الفرسنش  لعنم  سناننحقوق ال  إعالن( من 16المندة )

 .1948لعنم  سناننالعنلم  لحقوق ال  عالن( من ال 2المندة )

 .1948لعنم  سناننالعنلم  لحقوق ال  عالن( من ال 7المندة )

  .1948.لعنم سناننالعنلم  لحقوق ال  عالن( من ال 23المندة )

 .1948عنم  سناننالعنلم  لحقوق ال  عالن( من ال 27-26المندة )

 ( من العهد الدوىل  للحقوق االقتيندية واالجتمنعية والثقنفية. 15 -14المندة )

  ( من العهد الدوىل  للحقوق االقتيندية واالجتمنعية والثقنفية. 12المندة )

 .1948لعنم  سناننالعنلم  لحقوق ال  عالن( من ال 25-22المندة )

 .1948لعنم  سناننالعنلم  لحقوق ال  عالن( من ال 5، 3المندة )

 

ونية :المواقع االلكنر
ً
 خنمان

، عىل الموقع 2015المفهوم والخينئص والتينيفنت والميندر،  سناننسنشين محمد عبده حاون، حقوق ال  

  
ون  .  20/6/2021تنريننننخ الدخول  https//www.academia.edu االلكب 

ً
ة ليال   الانعة العنشر

  الاوري،  سناننمحمد الحرخليه، حقوق ال 
، المنتدى القننون    الدسنتبر

 
،عىل 2019االقتيندية واالجتمنعية والثقنفية ف

 :  
ون   19/8/2021تنريننننخ الدخول   http;// WWW.syrianlegalforum.netالموقع االلكب 

 .
ً
ة ليال  الانعة العنشر

 

: الكتب بنللغة 
ً
يةسن سن االنكلن    

David p. forsythe, human Rights and world politics, university of Nebraska, London, 

second Edition, p.7. 

Normans marsh: commission international dos jurists Le Principe de Le Legalite 

dansune societe Libre (Rapport sur Kes travaux ducongres international dos 

jurists tenu anew Delhi. Janvier 1959, p 20. 

http://www.syrianlegalforum.net/
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Gudmundur Alfredson & Asbjorn Eide (Editors), The Universal DecIaration of Human 

Rights: A Common standard of Achievement, Martinus Nijhoff publishers, 

London, 1999,p.780. 

F;przetacznik ; latitude des etats soc jalistes; a legard de labrotection in ternational des 

droit de lhomme ; 1974 ; p 176 – p 180.        

 

 الهوامش

                                                           
وز ادبندي، 1)  وت،  ( مجد الدين محمد بن الفبر ، ببر   .222، 3القنموس المحيط، المؤساة العرخية للطبنعة والنشر
 .56-46ه، 1405، 1( ابن منظور ، لانن العرب، منشورات الحوزة، قم،  2)
  .42( سورة البقرة اية رقم 3)
 .23( سورة الذارينت اية رقم4)
، معجم ميطلحنت حقوق 5)  

 
 .209،  2006االسنانن،منشورات كتب عرخية مفر،( اسمنعيل عبد الفتنح عبد الكنف

، دبحث مقدم اىل: مؤتمر حقوق 6) يعة االسالمية والقننون الدوىل 
، حقوق االسنانن وقت الحرخبير  الشر ( ميطق  ابراهيم الزلم 

، جنمعة مؤته، االردن،   المجتمع العرنر 
 
  .2،  2005االسنانن ف

 .7العنلمية، القنهرة ، دبدون سنة،   ( حاير  النوري، النظرية العنمة للحق، المطبعة7)
مفنهيم االسس العلمية للمعرفة،منشورات المركز الدوىل  للدراسنت الماتقبلية  –( احمد الرشيدي، حقوق االسنانن 8)

اتجية، القنهرة، العدد   . 11-10،  2006، 24واالسب 
، حقوق االسنانن بير  العنلمية والخيوصية " الخطن9) ، الية ( لقمنن عثمنن احمد عىل  "، رسنلة منجاتبر

ً
ب االسالم  انوذجن

  .11،  2003جنمعة الموصل، العراق،  -القننون
(10) David p. forsythe, human Rights and world politics, university of Nebraska, London, second Edition, p.7. 

،  رؤية اسالمية، المعهد  -( هبة رؤو  عزت، المرأة والعمل الاينس  11)  .83،  1995العنلم  للفكر االسالم 
  2015سنشين محمد عبده حاون، حقوق االسنانن المفهوم والخينئص والتينيفنت والميندر، ( 12)

ون    ، عىل الموقع االلكب 
.  20/6/2021تنريننننخ الدخول 

ً
ة ليال   https//www.academia.eduالانعة العنشر

، مرجع سنبق،  13)   .7-6( لقمنن عثمنن احمد عىل 
، دبغداد 14)   فكر الحزب ) دراسة مقنرنة(، دار الرشيد للنشر

 .12،  1981( دبنسيل يوسف، حقوق االسنانن ف 
، 2002جنيف،  -( حقوق االسنانن وانفنذ القننون، مفوضية االمم المتحدةالانمية لحقوق االسنانن، االمم المتحدة، نيويورك15)

 25. 
م، حقوق االسنانن والحرينت ال (16)  ، طعيش ببر  

  .26-25،  2011، 1عنمة مقنرنة بير  التص والواقع، دار المنهل اللبننن 
 .65-59لبننن،  –( محمد سعيد المجذوب، الحرينت العنمة وحقوق االسنانن، جروس برس، طرادبلس 17)
م، مرجع سنبق،  18)   .27( عيش ببر
م، مرجع سنبق،  19)  .215( عيش ببر

(20) Normans marsh: commission international dos jurists Le Principe de Le Legalite dansune societe Libre (Rapport 

sur Kes travaux ducongres international dos jurists tenu anew Delhi. Janvier 1959, p 20. 
 .76-75،  2009العراق،  -( منهر صالح عالوي الجبوري واخرون، حقوق االسنانن والطفل والديمقراطية، جنمعة تكريت21)
م، مرجع سنبق،  ( 22)  . 217-216عيش ببر
  الوالينت المتحدة واالقليم المفري، مكتبة النهضة العرخية، القنهرة، 23)

( أحمد امنل ابو المجد، الرقندبة عىل دستورية القوانير  ف 
1960  ،115-116. 

 .78-77( منهر صنلح عالوي الجبوري وآخرون، مرجع سنبق،  24)
م، مرجع سنبق،  25)  .226( عيش ببر
 م. 1789( من اعالن حقوق االسنانن والمواطن الفرسنش  لعنم 16المندة ) (26)
  لبننن، تجرخة االنتخندبنت البلدية والنينبية: ( 27)

  الحينة الاينسية ف 
فهيمة شر  الدين و امير  شعراوي،، دعم مشنركة المراة ف 

ت، لبننن، دبنلتعنون مع اللجنة االهلية لمتندبعة   . 11،  2000-1998قضنين المرأة، مؤساة فريدريش اببر
  حقوق االسنانن وحرينته االسنسية، مكتبة دار الثقنفة، ط28)

، الوجبر  ف   
 224-223،  1995، عمنن، 1( ينزي صبنرين 

م، مرجع سنبق،   (29)  .241-240عيش ببر
 .1948( من االعالن العنلم  لحقوق االسنانن لعنم 2( المندة )30)
 .1948( من االعالن العنلم  لحقوق االسنانن لعنم 7( المندو )31)
م، مرجع سنبق،   (32)  . 243-242عيش ببر
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  الاوري، 33)

، المنتدى القننون    الدسنتبر
 
،عىل 2019( محمد الحرخليه، حقوق االسنانن االقتيندية واالجتمنعية والثقنفية ف

 :  
ون  .  19/8/2021تنريننننخ الدخول   http;// WWW.syrianlegalforum.netالموقع االلكب 

ً
ة ليال  الانعة العنشر

(34) Gudmundur Alfredson & Asbjorn Eide ( Editors), The Universal DecIaration of Human 
Rights: A Common standard of Achievement, Martinus Nijhoff publishers, London, 1999,p.780.        

  .1948( من االعالن العنلم  لحقوق االسنانن.لعنم 23( المندة )35)
( عالء قنعود، الصيل والمكتاب: الحقوق االقتيندية واالجتمنعية والثقنفية، مركز القنهرة لدراسنت حقوق االسنانن، 36)

  .41،  2002القنهرة، 
 .1948( من االعالن العنلم  لحقوق االسنانن عنم 27-26)( المندة 37)
 ( من العهد الدوىل  للحقوق االقتيندية واالجتمنعية والثقنفية. 15 -14( المندة)38)
  ( من العهد الدوىل  للحقوق االقتيندية واالجتمنعية والثقنفية. 12( المندة )39)
 .1948لعنم ( من االعالن العنلم  لحقوق االسنانن 25-22( المندة )40)
، مركز البينن للبحوث 41)   اليهودية والمايحية واالسالم مقنرنة دبنلقننون الدوىل 

 
، حقوق االسنانن ف ( خنلد بن محمد الشنيبر

 .19ه،  1435، 1والدراسنت، الرينض، ط
اعنت واالزمنت مضمون وتعليم، المرك42)   الب  

 
ز الدوىل  للدراسنت ( وفنء اسمنعيل خنكنر، الحمنية الخنصة للنانء واالطفنل ف

وت، ط اتجية واالعالم، ببر
  .28-27،  2014، 1االسب 

  منقبل 43)
  مرحلن 

 
  العراق ف

 
  حقوق االسنانن ف

 
  العراق، قراءة ف

 
، المرأة العراقية : استالب داحقوق االسنانن ف ( مجموعة مؤلفير 

اتجر  العراق،  ، التقرير الاب   .393،  2008االحتالل وخعده، الملف االجتمنع 
 .29( وفنء اسمنعيل خنكنر، مرجع سنبق،  44)
 .1948( من االعالن العنلم  لحقوق االسنانن لعنم 5، 3( المندة )45)
اعنت وخننء الاالم دراسنت حنلة فلاطير  ولبننن والعراق، اللجنة االقتيندية واالجتمنعية 46)  

  حل الب 
( سبل تعزيز دور المراة ف 

  .16،  2009ة، نيويورك، لغرنر  اسين) االسكوا(،االمم المتحد
  العراق، مرجع سنبق،  47)

، المر أة العراقية : استالب داحقوق االسنانن ف   .394-393( مجموعة مؤلفير 
  اليكوك الدولية 48)

( اللجنة االقتيندية واالجتمنعية لغرنر  اسين، تقرير حول وضع المرأة العرخية، حق التمنس العدالة ف 
وت، االسكوا، واالقليمية: من تيديق اليكو    .21،  2014ك الدولية اىل تطبيقهن، االمم المتحدة، ببر

   دور اللجنة المعنية دبحقوق السنانن( حيدر يحنر ثنمر، 49)
، الية الحقوقحمنية ضحنين االنتهنكنت ف  جنمعة  -، رسنلة منجاتبر

 .36،  2007النهرين، 

  القننون الدوىل  العنم، 50)
وت، ( محمد حنفظ يننم، الوجبر  ف   .338-334،  1979دار النهضة العرخية، ببر

 .40-39( حيدر يحنر ثنمر، مرجع سنبق، 51)
(52) F ; przetacznik ; latitude des etats soc jalistes; a legard de labrotection in ternational des 
droit de lhomme ; 1974 ; p 176 – p 180 .  

  .43(حيدر يحنر ثنمر، مرجع سنبق، 53) 

http://www.syrianlegalforum.net/
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THE ECONOMIC ASPECTS OF THE BOOK "THE COMPENDIUM OF 
OYOUN AL-RAWDATAIN IN AKHBAR AL-DAWLATAIN AL-NOURIAH AND 

AL-SALAHIAH BY ABI SHAMA  
http://dx.doi.org/10.47832/RimarCongress3-9 

Sahar Mahdi AHMED1 

 

Abstract: 

 The research deals with the economic aspects in the book "The compendium of Oyoun Al-

Rawdatain in Akhbar Al-Dawlatain Al-Nouriah and Al-Salahiah" . So the economy of any 
country is the mainstay of it's establishment, strength and prosperity. Although the book 

deals with the biograghy of two sultans, Nur Al-Din Zangi and Salah Al-Din Al-Ayyubi,and 

focus on the political and military aspects, because of what this period witnessed of various 

wars and conflicts. That, the author of the book, Abu Shama did not neglect the economic, 

social, urban and cultural aspects, that is why this study came to clarify the economic 

aspect of these two contries, and knowing their bright and dark sides, bacause the strength 
of any country is not only related to wars and military vivtories . It is necessary to know it is 

economy because it is the measure of the independence and prosperity of the state and it is 

appearance in a bright and prosperous appearance in order to enhance it is strength and 

sobriety. 

Key words: Economic Aspects, Al-Nouri State, Al-Salahiah State, Al-Rawdatain Eyes, Abi Shama. 
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" ي  
ن
ن ف ي شامة أخبار الجوانب االقتصادية لكتاب "مخترص عيون الروضتي  ن النورية والصالحية ألب  الدولتي   

 
2 سحر مهدي أحمد   

 
 
 

:الملحض  

ي 
ن
ن ف ي كتاب "مخترص عيون الروضتي 

ن
ن النورية والصالحية" أخبار يتناول البحث الجوانب االقتصادية ف يعد إذ  ،الدولتي 

ن أوعىل الرغم من  ، ليياماا وقوتاا واددااراا اسايي المرتكز ال دولة من الدول أي  اقتصاد  ة اسلطاني  ن الكتاب يتناول اسي 

ي وصالح الدين ال  ،اما نور الدين دنكي  ة من  ،وركز عىل الجوانب السيااسية والعسكرية ،يوي  بسبب ما شادته اذه الفير

ي شامة من رسد إف ،حروب ورصاعات متنوعة الجوانب االقتصادية واالجتماعية والعمرانية نه لم يغفل مؤلف الكتاب اي 

ن  ،والثيافية ن الدولتي  قة والمظلمة  ،ولاذا جاءت اذه الدرااسة لتوضح الجانب االقتصادي لااتي  ومعرفة الجوانب المشر

ناا البد من معرفة اقتصاداا ل  ،دولة من الدول ال ترتبط فيط بالحروب واالنتصارات العسكريةأي  ن قوةل ،لاما 

ق وداار الميي  .تعزيز قوتاا ورصانتااأجل  من ،اس الاستيالل الدولة ورفاايتاا وظاوراا بمظار مشر

ن  ،الدولة الصالحية ،الدولة النورية ،الجوانب االقتصادية :الكلمات المفتاحية ي شامة ،عيون الروضتي   .اي 

 

 المقدمة: 

ي 
ن
ن ف ن النورية والصالحية" الذي الفه  أخبار يتناول البحث الجوانب االقتصادية لكتاب "مخترص عيون الروضتي  الدولتي 

ن من الناحية السيااسية لما  ،ابو شامة ن مامتي  تي 
ن داخلية و أمتاد وتناول فير ة من فير خارجية وحروب  أطماعت به اذه الفير

ي ثنايا الكتب.  ،متنوعة
ن
ي نرااا ف

 ولكنه لم يفغل عن الجانب االقتصادي التر

ي بدايته عن حي
ن
 ف
ً
ي شامةفجاء البحث مركزا ي ااستقر أو  ،ودرااسة حياته بصورة مخترصة ،اة مؤلف الكتاب اي 

ام الموارد التر

ي 
ي تيلداا ثم تناول البحث نبذه عن الكتاب وما يحويه من  ،عليه أثرتمناا معلوماته والشخصيات التر

والمناصب التر

ين اسنة حتر وفاته ة السلطان نور الدين دنكي والذي حكم عشر ي وكذلك صالح الدين ال  ،اسي  خر الذي حكم او ال  يوي 

ين اسنة ن أربعن مجموع السنوات هي أ، أي عشر ن اسنة من حكم اذين السلطاني  االنفاق  إىلفجاء البحث ميسم  ،ي 

اتام ن ن عىل الجند وتجاي  انيات للدولتي  ن ثم الكوارث الطبيعية من دالدل واعاصي   ،العسكري وما يحويه من رصد المي 

ثم كيف جاءت الحلول لتخفيف اذه الكوارث  ،عىل الناحية االقتصادية أثرتخلفته من دمار وفواجع  وفيضانات وما 

ي ال ،عىل السكان والبالد 
ن
به بعض الشخصيات المرموقة  أمتاد وما  ،وجه المتعددة والصدقاتثم تناول البحث االنفاق ف

ي 
واكذا جاء البحث بصورة مخترصة ومكثفة لحياة اقتصادية  ،عىل المجتمع أثرتوالمتنفذة العمال الي  والخي  والتر

ي ظروف اسيااسية صعبة . 
ن
ة ف  شملت اذه الفير

 

ي شامة  :نبذة عن مؤلف الكتاب أب 

ي بكر بن عباس . )ابن كثي   (. ابو 472ص ،17ج/  ،1998 ،او عبد الرحمن بن ااسماعيل بن ابراايم بن عثمان بن اي 

ي  ،اليااسم الميديي 
ي  ،الشافعي  ،الدمشقر

ي شامة . )ابن الجزري الدمشقر (. واسمي 335ص ،1ج/  ،2006 ،المعروف بأي 

ة فوق حاجبه ال ي شامة لشامة كبي   (.164ص ،4ج/  ،1993 ،يش . )اليافعي بأي 

ن وخمسمائة بدمشق . )الصفدي ي  ،68ص ،18ج/  ،2000 ،ولد اسنة تسع وتسعي  ي 527ص ،1ج/  ،1987 ،الكتت  (. وأي 

ن واتين فن اليراءة عىل الشيخ السخاوي وله است  ،ختم اليرآن الكريم ،شامة ذو الفنون المتنوعة وله دون عشر اسني 

 18ص ،1ج/  ،1990 ،عشر اسنة . )النعيمي 
ا
 فاضل

ً
ي كثي  من العلوم ،(. ووصف بأنه كان عالما

ن
وااستيالل  ،عنده مشاركة ف

ي   (.372ص ،2مج/  ،1955 ،ببعضاا . )اليونيت 

                                                           
 saharalnagafi702@gmail.com ،.البصرة، العراق،جامعة  د  
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م( .  1213ـه /  610)ت  2والشيخ عبد الجليل بن مندوبه ،م( 1223 ـه /  620)ت  1اسمع من الشيخ الموفق

ي   . )السبكي  اسالم(. واخذ عن شيخ ال 313ص ،3ج/  ،1985 ،)الذات 
ً
 ،8ج/  ،1918 ،عز الدين بن عبد السالم ايضا

ي اليااسم عيىس بن عبد العزيز 167ص ي  ،(. واسمع باالاسكندرية من الشيخ اي   ،1ج/  ،1987 ،وروى الحروف عنه . )الكتت 

 (.528ص

ن بن الكفريأما من تأثر به فيد أ وكان اوحد  ،والشيخ احمد بن مؤمن اللبان ،خذ عنه اليراءات الشيخ شااب الدين حسي 

ي مختلف 
ن
 ولم يكمله ،العلوم أنواعدمانه صنف الكثي  من الكتب ف

ا
ح الشاطبية مطوال ح  ،ثم اخترصه ،فشر واو الشر

خ الحديث الم ،المشاور  ( وكتاب )ضوء الساري والف كتاب )رسر ي مبعث المصقن
ن
وكتاب  ،معرفة رؤية الباري( إىليتقن ف

ي 
ي االصول( . )ابن الجزري الدمشقر

ن
 ،معرفة الباري( إىل(. وكتاب )ضوء اليمر الساري 331ص ،1ج/  ،2006 ،)المحيق ف

( وكتاب )السواك( وكتاب )االصول من االصول( وكتاب )ميدمة نحو( وكتاب )مفردات اليراء( .  ،وكتاب )البسملة االكي 

 (.68ص ،18ج/  ،2000 ،)الصفدي

ي مختلف الفنون ال يسع المجال لذكراا 
ن
ي  ،وله العديد من الكتب ف ي لدى اي 

ن
ولكن ذكرنا بعضاا لمعرفة التنوع المعرف

 شامة. 

 مناا ما او مستحىلإوييال 
ً
 (.472ص ،17ج/  ،1998 ،ومناا ما ال يستحىل . )ابن كثي   ،نه كان ينظم اشعارا

ولم يكن بمثابة من ال  ،وذكر مساوئ الناس ،كابر والصلحاء والطعن عليامووصف بانه كان كثي  الغض من العلماء وال 

ي حيه ،ييال فيه فيدح الناس فيه
ن
ن الناسأفسيط من  ،وتكلموا ف عيان وذكر ما مع ما كان عليه من ثلب العلماء وال  ،عي 

ي   (.372ص ،2مج/  ،1955 ،يشينام . )اليونيت 

بة ال  ي تيلداا توىل مشيخة االقراء بالير
فومن المناصب التر فومن ثم مشيخة دار الحديث ال  ،يةرسر ـه /  662ية اسنة )رسر

ي اليضاة شمس الدين بن خلكان )ت  ،م( 1263
وجمع من االعيان  ،م( 1282ـه /  681وقد حرصن دراسه قاضن

ي كتاب )المبعث( ،اء والعلم
ن
ي اذا المجلس اول تصنيفه ف

ن
وقد مدح  ،الخطبة والحديث والكالم عىل اسنده ومتنه ،وذكر ف

 :الشعراء اذا المجلس والفوا به اليصائد واالشعار ومن اذه االبيات

 المحيط بمحدثالـعــــــلــــــم والمــــعلــــوم قــد ادركـــــتـــــــه                     وسماعك البحر 

ي دار الحديث بمعجز                     وابان عنه لك افتتاح المبعث
ن
 وبعثت ف

 مكثت له االلباب طائعة الندى                   والحسن من طرب به لم يمكث

 (.68ص ،18ج/  ،2000 ،)الصفدي

 واستمائة للاجرة . )اليافعي 
ن  ،164ص ،4ج/  ،1993 ،اجمعت اغلب المصادر ان وفاته كانت اسنة خمس واستي 

 (.19ص ،1ج/  ،1990 ،النعيمي  ،78ص ،2ج/  ،1979 ،السيوطي 

ن االشنان إىلواسبب وفاته انه دخل عليه اثنان جبليان   كاد  ،بيته الذي بطواحي 
ً
 عظيما

ً
با باه رصن ال يعرف من اسلطاما فرصن

ي 
ي التااسع 331ص ،1ج/  ،2006 ،ان يموت منه ثم ذابا . )ابن الجزري الدمشقر

ن
ي ف

ن
(. ولم يدر احد به وال اغاثه فتوف

 (.68ص ،18ج/  ،2000 ،ودفن بباب الفراديس . )الصفدي ،عشر من رمضان

 :مناا ما ذكره عندما دخل الرجالن الجبليان لييتاله ،وله اشعار متنوعة

 تشتكي                   ما قد جرى فهو عظيم جليلإال  قلت لمن قال

ي الغليل نعاىليــــقـيض هللا 
 لـــــنـــــا                     من يأخذ الحق ويشفن

 اذا توكــلـــنــا علــيه كـفن                       فحسبنا هللا ونــعــم الـــوكــيـــــــــل

ي   (.373ص ،2مج/  ،1955 ،)اليونيب 

 

ن   :نبذة عن كتابه مخترص عيون الروضتي 

ي شامة حياته ووالدته ووفاته إىلبعد ان تطرقنا  ن  ،مؤلف الكتاب اي   عىل كتاب "مخترص عيون الدولتي 
ا
البد ان نعرج قليل

ي 
ن
 واما نور الدين دنكي  أخبار ف

ن ي شامة حياة اسلطاني   النورية والصالحية" فيد تناول اي 
ن  1173ـه /  569)ت  3الدولتي 

ي وصالح الدين ال  ،م( ـه وهي اسنة توىلي نور الدين دنكي  569تذكر المصادر ان اسنة إذ  ،م( 1193ـه /  589)ت  4يوي 

ن بالغالتإذ  دمشقأال  ملك دمشق هي اسنة صعبة عىل دمشق  إىلووصل نور الدين  ،غلت االاسعار النيطاع الواصلي 
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ور وامر ن ،رنجآالفوالخوف من منادلة  ،وبعد معارك ااستطاع فتحاا ورس الناس لما ام عليه من الجوع وغالء االاسعار 

ء من دورام . )ابن اليالنىسي  ي
 (.327ص ،1908 ،الدين بالمناداة باالمان للرعية والمنع من انتااب ير

ي شامة ان نور الدين ملك دمشق اسنة تسع و  ن وخمسمائة للاجرةأربعويذكر اي  ن  ،ي  وملكاا صالح الدين اسنة اسبعي 

ي شامة  اسنة . )اي 
ي المملكة الصالحية تسع عشر

ن
ين اسنة وف ي المملكة النورية عشر

ن
(. 24ص ،1999 ،فبييت دمشق ف

ي مياتلة الفرنجةإنجاد اته االقتصادية والعمرانة عالوة عىل إنجاد ويروى الكثي  من الروايات عن 
ن
بتن إذ  ،اته العسكرية ف

وبتن  ،وبتن المكاتب لاليتام ووقف علياا االقاف ،5وااسيط ما كان يؤخذ من جميع المكوس ،المدارس واسور دمشق

(. 378ص ،6مج/  ،1991 ،ات لئال يتعرضوا للحجاج. )ابن العماد الحنبىلي قطاعواقطع العرب ال ،والبيماراستان ،6الربط

ب ئ يخصه ،وكان ال يأكل وال يشر ي ير
ن
اه من اسامهإال  وال يترصف ف  ،1966 ،من غنائم الكفار. )ابن االثي   من ملك اشير

 (.403ص ،11ج/ 

 دمن صالح الدين ال 
ً
ي وتناول الكتاب ايضا ن ونرى انحياد واضح له و  أكي  و  ،يوي   أكي  الذي تناوله حروبه مع الصليبيي 

 أما  ،تمجيد النتصاراته وحروبه
ً
الكتب لم تتناول الحياة االقتصادية  أكي  و  ،الناحية االقتصادية عنه تكاد تكون قليلة جدا

ي دمن صالح الدين
ن
ن بدأ حديثه عن صالح الدين بانه ما ان  ،والجوانب المالية ف ي كتابه عيون الدولتي 

ن
شادة إكمل أ ولكنه ف

ي تفتيتاا عندما ودعاا أجزاءدولته ووحد 
ن
ع ف ي شامةأات عىل بعض جنده و أقطاع إىلاا حتر رسر  ،1991 ،ال بيته. )اي 

 (.6ص ،1ج/ 

ن إذ  واو نظام له مساوئه 7العسكري قطاعه صالح الدين مرتبط بنظام الأتبعاذا النظام الذي  ن المياتلي  انه يحول بي 

ي شامة ي المحاصيل الزراعية. )اي 
ي مواسم فالحة االرض وموااسم جتن

ن
ن البياء تحت السالح مدة طويلة وخاصة ف  ،وبي 

 (.7ص ،1ج/  ،1991

عرصه بالحروب والفتوحات حسب ما ذكرت المصادر التاريخية واذه الفتوحات كانت وعالوة عىل ذلك فيد اتسم 

ي وصفت بالفتح العظيم موالوتنظف خزائن ال  ،موالتجت  مناا ال 
 ،يدي بغنائم المدينةامتألت ال إذ  ،مثل فتح يافا التر

ي 
 (.312ص ،1987 ،وفاد المسلمون بالغنائم العديدة. )االصفااين

ن الداخلية وضاعويبدو ان ال ي كانت نتيجة الحروب الصليبية والفير
عىل الرغم من الغنائم فذكرت  ،االقتصادية السيئة التر

ة صارت ترصف رواتب الجند بالدراام الفضية عىل الرغم باناا ميدرة بالدناني  الذابية يوبيالمصادر ان الدولة ال 

الدرام من النحاس اليليل الييمة بعد ان كان  صبحأو  ،خفض النفيات الحكوميةأجل  وخفض عيار العملة النيدية من

 (.160ص ،1964 ،من الفضة. )فامي 

 

ن    :الجوانب االقتصادية لكتاب مخترص عيون الروضتي 

ن السيااسية والعسكرية ي طياته من  ،عىل الرغم من طبيعة كتاب مخترص الروضتي 
ن
مالية واقتصادية  أمور لكنه لم يخلو ف

ئ نور الدين  ات دمنية قبل مج  واو جد نور  ،تناول الكتاب اصل البيت الزنكي إذ  ،البالد  أمور الحكم وتوليه  إىلشملت فير

 .  الدين قسيم الدولة آق اسنير ثم والد نور الدين عماد الدين دنكي

ة شملت نواحي متنوعة من الحوادث والرصاعات مع الفرنجة وفتوحا ي بالد الشام واذه الفير
ن
ت لبلدان ومدن متنوعة ف

اا  ات اقتصادية ومالية متنوعة ومتعددة الجوانب ،وكوارث طبيعية وغي  ولاذا قسمت اذه  ،وما رافق ذلك من تأثي 

اتاا الزمنية.  إىل مورال   تنوعاا وليس فير

 

ي األ 
ن
 :العسكرية مور االنفاق ف

مالية متنوعة  أمور ل الدولة الزنكية دمن جد نور الدين دنكي وما رافياا من احو أ إىلوضحنا أنبتدأ الكتاب مثل ما اسبق وان 

 ومتعددة. 

ي اسنة إذ 
ن
 ،رحل ملك الرومإذ  ،عىل حصن الفرنج بالشام ،م( 1146ـه /  541)ت  8اغار اتابك دنكي  ،ـه 532يروى انه ف

 إىله أراسلو  ،واخذ جميع ما خلفوه ،ارس وغنم وقتل و  ،وااستطاع دنكي الظفر بطائفة منام ،وترك المجانيق واالت الحصار 

ي شامة  (.63ص ،1999 ،قلعة حلب. )اي 
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ي اسنة 
ن
 موالمن حلب ودمشق ال  أراسليروى انه إذ  ،قتال الفرنجأجل  حمص من إىلـه عندما اسار نور الدين  558وف

ي أقطاعه من بعده والدمن قتل من الجيش فيد اقر لأما  ،واسائر ما يحتاجه الجيش ،عىل شكل دواب وااسلحة وخيام . )اي 

ي الف دينار أي  (.وكان نور الدين يكي  من الخرج107ص ،1999،شامة
ي يوم واحد قسم عىل جنده ما قيمته مائتر

ن
انه ف

ي شامةأجل  عىل شكل دواب وخيام واسالح من  (.108ص ،1999 ،الصمود وقتال الفرنجة. )اي 

عىل ان يجت  من  ،ا أمراجعلوا لام باا نائب يتوىل  ،ـه 562وااستيروا بالياارة اسنة  ،عندما اسيطر الفرنجة عىل مرص 

ي شامة ،دخل مرص كل اسنة مائة الف دينار  ي اسنة 129ص ،1999 ،وتكون لام اذه المبالغ يستولون علياا. )اي 
ن
(. ثم ف

ن للمسي   إىلـه اسي  نور الدين  564 مرص  إىلبأن يتوجه  ،م( 1169 ـه /  564)ت  9وامر ااسد الدين ،مرص  إىلالتجاي 

ي الف دينار اسوى الثياب والدواب واالالت واالاسلحة
ي العساكر والخزائن ،واعطاه مائتر

ن
 ،فاختار الف فارس ،وحكمه ف

كمان استة  ،واخذ المال اعىط نور الدين كل فارس من إذ  ،دمشق إىلواسار مع نور الدين  ،فارس آالفوجمع من الير

ون   معونة لام عىل الطريق حتر حييوا النرص عىل الفرنجةعسكر ااسد الدين عشر
ً
ي شامة 10دينارا  ،1999 ،)اي 

 (.132ص

ي اسنة 
ن
وامر ببناء الجامع  ،اطلق المكوس ،عندما دخل نور الدين الموصل وفتحاا مع ما فتح من البالد  ،ـه 566وف

ي شامة إىلثم بعد ذلك رجع  ،النوري بالموصل عىل ااسمه  (.147ص ،1999 ،الشام. )اي 

ي بالد الشام
ن
ن الجيش وفتح المدن اسواء ف اا من البالد أو  مرص أو  العراقأو  اذه بعض االنفاقات عىل الجيش وتجاي  غي 

ي دمن نور الديناسالمال 
ن
ي يتم فتحاا. إذ  ،ية ف

ائب عن البالد التر  نرى ااتمامه بالجيوش وحتر ااسياط المكوس والرصن

ي عندما تملك صالح الدين ال أما  ة حكمه رصاعات وحروب مع الفرنجة ،يوي  إذ  ،وقبل اذه الحروب ،فيد شادت فير

ن مكتبة ضخمة تحوي   ،عندما تملك مرص بعد الدولة الفاطمية ي قرص الفاطميي 
ن
وكانت  ،من مائة الف كتاب أكي  كان ف

ن إذ  ،من الكتب الكبار   فأخرجت اذه الكتب من خزانتاا من قبل أو  شملت بعض مناا خمسي 
ً
ن جزءا بائعي الكتب استي 

ي شامة ،وبيعت بأرخص االثمان ة للعلم. )اي   (.195ص ،1999 ،الن اؤالء الباعة ال يعرفون بييمتاا فكانت خسارة كبي 

ي اسنة أما 
ن
ة ال  ،11عندما فتح صالح الدين مدينة آمد ،ـه 579ف وجد فياا من الغالت والسالح واالت الحصار اشياء كثي 

ي إذ  ،توجد بأي بلد اخر 
ن
وباع  ،ون الف كتابأربعوكان باا خزانة كتب فياا الف الف و  ،ابراجاا مائة الف شمعةوجد ف

ن حتر امتألت إلياو  ا الجديد الذي جعله صالح الدين واىلي علياا من ذخائراا وخزانتاا مما ال حاجة له به مدة اسبع اسني 

ي شامة  (.217ص ،1999 ،االرض من ذخائراا. )اي 

ي اسنة 
ن
 ،وبلغ اسعر االاسي  بدمشق ثالثة دناني   ،رسى ثالثون الفبلغ عدد ال  ،ت الميدسـه عندما فتحت بي 583وف

ي إذ  ،والغنائم موالمن االرسى وال  اسالموااستغتن عسكر ال  . )اي 
ً
ن دينارا ن وابنتان بثماني  بلغ اسعر الرجل ودوجته وثالث بني 

 (.234ص ،1999 ،شامة

ين الف ووصل المال الذي وصل لصالح الدين من فتح بيت الميدس ي الف دينار وعشر
فرقاا كلاا عىل العلماء  ،مائتر

ي شامةأي  ولم يبق معه ،مراء وال   من المال. )اي 
ئ  (.243ص ،1999 ،ير

ي 
ن
ع الفرنج ف وكان خروجام  ،مالوا حتر باعوا بأرخص االثمانأو  ،ثاث واليوتدخروه من الأوبيع ما  ،ء البيوتإخال وقد رسر

ي شامة ،بالمجان  للذي تعذر حمله لثيله وصعب حمل البضائع الثييلة. )اي 
ً
 (.268ص ،1999 ،خصوصا

 اذا ما جرى دمن صالح الدين ال 
ً
ي عموما ي خزائنه ،ـه 589ولكن عندما مات اسنة  ،يوي 

ن
ن أربعاسبعة و إال  لم يخلف ف ي 

 نارصية
ً
ي شامة ،دراما . )اي 

ً
 صوريا

ً
 ذابا

ً
 واحدا

ً
ن اخوته و  ،(372ص ،1999 ،ودينارا ان  إىل ،هأوالدوانيسمت ممالكه بي 

ي انتىه البيت ال  ي شامةإو  مور بتملك ال  ،ـه 648اسنة  يوي   (.390ص ،1999 ،داحتام من السلطة. )اي 

ي حياته وتيسيم ال قطاعواكذا نرى ان ال
ن
ي العسكري الذي انتاجه صالح الدين ف

ن راضن ه وجنده قد أوالدخوته و أ بي 

ي حصلت كما تيدمنا ذكره  وضاعجعل ال
ي خاضاا مع الفرنجة والتر

 الحروب التر
ً
انااك  إىلاالقتصادية صعبة خصوصا

انية و  ن من خالل الحروب المستمرة  موالال  إىلالتعامل بالنيد الرخيص ذات المعادن الرخيصة لحاجة الدولة  أصبحالمي 

 ه. أتبعالذي  قطاعونظام ال
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 :الكوارث الطبيعية

ي تغيي  ال مور الطبيعية من دالدل واعاصي  وفيضانات من ال تعد الكوارث 
ن
االجتماعية واالقتصادية فيد  وضاعالمامة ف

ي اسنة أروي 
ن
 لطفل وتعلق أويروى  ،والك خلق كثي   ،غرقت اسنجار من اسيل المطر  ،ـه 511نه ف

ً
نه حمل مادا

ي شامة ،بالشجرة  (.57ص ،1999 ،فنج  الطفل والك االه. )اي 

ي نفس 
ن
ي شامة 511أي  السنةوف ي شمال العراق(. )اي 

ن
(. وازت الكوارث 58ص ،1999 ،ـه حصل دلزال بأربل )بلدة ف

ي اسنة  ،الطبيعية الشام
ن
ت الزالدلإذ   ،ـه 551خصوصا ف ة  ،حصيت است مراتأوتوالت حتر  ،كي  وتادمت مواضع كثي 

ي حلب وحماة
ن
ي شا ،ف ة وقتل عدد كبي  من السكان. )اي  ي 94ص ،1999 ،مةوانادمت منادل كثي 

ن
(. وااستمرت الزالدل ف

اليليل. إال  والنساء حتر لم يسلم طفالمن الشيوخ والشبان وال  أالاا مدن الشام حتر انادمت حماة واسائر منادلاا عىل 

ي شامة  (.95ص ،1999 ،)اي 

 ،البالد ت دلزلة شديدة ذات رجفات عظيمة خربت البالد واالكت أصبحـه الزالدل حتر  552وااستمرت حتر اسنة 

اا  ة من الخلق ،وتادمت الحصون كحصن المعرة وغي  اب عىل  ،والك اعداد كثي 
ّ
وروي بأن الدور اسيطت وانادم الكت

ي شامة  (.97ص ،1999 ،الصبيان وماتوا جميعام. )اي 

 اسنة 
ً
لكن اشداا   ،البالد من الشام ومرص والجزيرة والموصل والعراق أكي  عمت إذ  ،ـه 565وااستمرت الزالدل خصوصا

ة ،أالاا واسيطت الدور عىل  ،كان بالشام ثم ان نور الدين دنكي ذاب لبعلبك ليعمر ما انادم  ،والك من الناس اعداد كبي 

ي البالد  ،من ااسواراا وقلعتاا 
ر
  إىلاسار  ،فلما وصله خي  خراب باف

ً
اذه البالد ليعمر ااسواراا مثل حمص وحماة وخصوصا

ي شامة ،رنجبارين الناا كانت قريبة من الف  امنة. )اي 
 (.142ص ،1999 ،فكان خوفه عىل اسوراا لتبقر

 
ً
 والشام خصوصا

ً
بت البالد عموما ي رصن

عىل  أثرتااستمرت اسنوات طويلة و إذ  ،اذه الحوادث كلاا كانت بسبب الزالدل التر

ي مرصع ثرية والبيوت عىل اقتصاد الدول من خالل الخراب الذي اسببته للمعالم ال أثرتو  ،العباد والبالد 
ن
وتسببت ف

 .شخاصالعديد من ال 

والذي يعد من الكوارث الطبيعية او الجفاف الذي عم العراق ومرص وديار بكر والجزيرة خر وكان عىل الجانب ال 

مات عىل اثره  ،وباء شديد  ،وعم الجوع وتعيب اذا  ،ونتيجة لاذا الجفاف اشتد الغالء  ،ـه 574وكان ذلك اسنة  ،والشام

ي شامةنعاىلحتر انيىصن ذلك بفضل هللا  ،اعداد ال تحىص  (.199ص ،1999 ،. )اي 

اا عصفت بالدولة الزتكية وكان اناك اجراءات وقائية عىل اثراا وتعمي  لما أنواعنرى مما تيدم ان الكوارث الطبيعية ب

 تادم من البتن التحتية لمختلف العمائر. 

 

 :االنفاق والصدقات

ي كان ييوم باا ال روي الكثي  من صدقات واوجه االنفاق 
ن والوجااء  مراءالتر وكان الغاية مناا الي  واالحسان  ،والسالطي 

ي للمجتمع فيد روي 
ن المستوى المعاير ي تحسي 

ن
كان   ،ـه( 541ن صدقات عماد الدين اتابك دنكي )ت أوالمساامة ف

، ويتصدق فيما عداه من ال 
ً
ي ظاارا ي شام ياميتصدق كل جمعة بمائة دينار امي  . )اي 

ً
 (.73ص ،1999 ،ةرسا

ي عناا قطاعوييول لام ان ال ،وكان كذلك ينىه اصحابه عىل اقتناء االمالك
الن ان اخرجت البالد من ايدينا  ،ات تغتن

ي شامة  (.68ص ،1999 ،تذاب االمالك معاا. )اي 

. )ابن اسباط ،ات نور الدين االقتصاديةإنجاد ما روي عن أما   عىل فعل الخي 
ً
 انه كان حريصا

ً
 ،1ج/  ،1993 ،خصوصا

 بعد ان اتسع ملكهإذ  (.136ص
ً
ي نور الدين بالناصية العمرانية واالنفاق علياا خصوصا

ن  ،عتن ي الحرمي 
ن
وخطب له ف

 (. 57ص ،27ج/  ،1971 ،وكذلك كان يخطب له بمرص. )العمري ،واليمن

ة كانت لنور الدين للفيااء والفيراء ي قطع ادرارات وصالت كثي 
ن
والصوفية واليراء ليسدد  وقد ااستشاره بعض اصحابه ف

ي وانا نائم بساام ال تخىطئ   :فيال ،باا نفيات الجيش
ي  إىلوارصفاا  ،كيف اقطع صالت قوم يياتلون عتن

اذا  ،من يياتل عتن

ي بساام قد تخىطئ وتصيب
ي بيت المال ارصفه  ،رآين

ن
ي شامة ،مإلياثم اؤالء اليوم لام نصيب ف  ،1999 ،فيسكتوا. )اي 

ي عن اسخاء أما  (.108ص
وى الكثي   559)ت  12الودير جمال الدين االصفااين  ،اسجن الناسأنه كان من أو  ،ـه( في 

 للمالأكي  و 
ا
 وبذال

ً
 وغرم عليه  ،جدد بناء مسجد الخيف بمتن إذ  ،ام عطاءا

ا
وبتن الحجر بجانب الكعبة  ، عظيمةأمواال
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يفة بالذاب وعمل  ،إليهالذي يصعد فياا  وعّمر المسجد الذي عىل جبل عرفات وعمل الدرج ،ودخرف الكعبة الشر

ي شامةإلياالماء  أجرىو  ،بعرفات مصانع للماء   (.119ص ،1999 ،ا. )اي 

ي مدينة الراسول )صىل هللا عليه واله واسلم(
ن
 ف
ً
ي قام باا فيد بتن اسورا

الناا بدون  ،وكذلك يروى الكثي  من اعمال الي  التر

ي ضنك أالاا وكان  ،عراباسور كان ينصباا ال 
ن
 عىل باب داره ،ف

ً
يا  ،وعالوة عىل ذلك كان يتصدق كل يوم مائة دينار امي 

وبتن الربط بالموصل واسنجار  ،وبتن جش عىل دجلة عند جزيرة بن عمر بالحجر المنحوت والحديد والرصاص والكلس

ي شامة  (.120ص ،1999 ،وكان ميصد الصوفية ومشايخام والعلماء. )اي 

ي عندما تملك صالح الدين ال أما  بة الميداسة الشافعية ،وحفر اودية ،أمر ببناء قلعة ،مرص  يوي   ،وأمر ببناء مدراسة بالير

ي اليرص بيماراستان للمرضن إوكذلك 
ن
ي شامة ،تخاذ دار ف . )اي 

ً
 ،1999 ،واوقف عىل البيماراستان والمدراسة اوقافا

 (.196ص

ائب والمكوس إىلوروي كذلك عنه انه كان يأخذ من حاج المغرب راسم ينسب   ،ذا لم يوف الحاج المبلغ يحبسوإ ،الرصن

وكان  ،فسيطت المكوس ،اساحل جده إىلقمح  13ردبأ آالففيام صالح الدين بإراسال مبلغ ثمانية  ،وال يؤدي عرفة

ي شامة 572اذا اسنة   (.198ص ،1999 ،ـه. )اي 

 

 الخاتمة

ي شامة متنوعة الروافد والسبل عىل الرغم من  ي كتاب اي 
ن
ن الكتاب اسيايي يتناول أنرى مما تيدم ان الناحية االقتصادية ف

ن من الناحية العسكرية والسيااسية ولكنه لم يخلو من النواحي االقتصادية ل  وال يمكن  ،اميةناا بمكانة عالية من الدولتي 

  الناا تلعب ،بأي صورة كانت أالاا تج
ً
ي تكوين الدول وتطوراا. أاسااسدورا

ن
 ف
ً
 يا

 

 :قائمة المصادر والمراجع

ي )ت  ،ابن االثي  
ي المكرم الشيباين ي التاري    خ ،(1987) ،م( 1233ـه /  630ابو الحسن عىلي بن اي 

ن
 ،1ط/  ،الكامل ف

ي ود. محمد يواسف
وت.  ،دار الكتب العلمية ،تحييق/ ابو الفداء عبد هللا الياضن  بي 

ي الشافعي )ت  ،ابن الجزري
ي الخي  الدمشقر ي طبيات  ،(2006) ،م( 1429ـه /  833شمس الدين اي 

ن
غاية النااية ف

وت.  ،دار الكتب العلمية ،1ط/  ،اليراء   بي 

ي يعىل حمزة )ت  ،ابن اليالنىسي  ن  ،ذيل تاري    خ دمشق ،(1908) ،م( 1160ـه /  555اي  وت.  ،مط/ االباء اليسوعيي   بي 

ي به وحييه/ عمر  ،1ط/  ،تاري    خ ابن اسباط ،(1993) ،م( 1520ـه /  926مر )ت حمزة بن أحمد بن ع ،ابن اسباط
عتن

 طرابلس.  ،عبد السالم تدمري

ي اليااسم عىلي بن الحسن )ت  ،ابن عساكر  درااسة وتحييق/ عىلي  ،تاري    خ مدينة دمشق ،(1995) ،م( 1175ـه /  571اي 

ي وت.  ،مط/ دار الفكر للطباعة والنشر والتودي    ع ،اسي   بي 

ي )ت  ،ابن كثي  
ي الدمشقر

ي الفداء ااسماعيل اليرير  ،1ط/  ،البداية والنااية ،(1998) ،م( 1372ـه /  774عماد الدين اي 

كي 
 اجر للطباعة والنشر والتودي    ع.  ،تحييق/ د.عبد الدين عبد المحسن الير

ي شامة ي )ت  ،اي 
مخترص عيون  ،(1999) ،م( 1266ـه /  665عبد الرحمن بن ااسماعيل بن ابراايم الميديي الدمشقر

ي 
ن
ن ف ن  أخبار الروضتي  اء  ،تعليق وفاراسة/ د.محمد بن حسن بن عييل ،2ط/  ،الدولتي  دار االندلس الخرصن

 جدة.  ،للنشر والتودي    ع

ي 
ي عبد هللا محمد بن محمد بن حامد )ت  ،االصفااين ي الفتح اليديي  ،(1987) ،م( 1201ـه /  597اي 

ن
 ،الفتح اليىسي ف

 دار المنار. 

ي الثيافة ال  ،2006 ،جواد _ مصطقن 
ن
الدار العربية للمواسوعات  ،1ط/  ،يةاسالمالربط الصوفية البغدادية وأثراا ف

وت.   بي 

ي )ت  ،الحنبىلي 
ي الفالح الدمشقر ي  ،(1991) ،م( 1678ـه /  1089ابن العماد شااب الدين اي 

ن
 أخبار شذرات الذاب ف

و  ،دار ابن كثي   ،حييه وعلق عليه/ محمود االرناؤوط ،1ط/  ،من ذاب  ت. بي 

ي التاري    خ االقتصادي ،(1969) ،عبد العزيز  ،الدوري
ن
وت.  ،دار الطليعة للطباعة والنشر  ،ميدمة ف  بي 
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ي  ي خي  من غي   ،(1985) ،م( 1349ـه /  748شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان )ت  ،الذات 
ن
 ،1ط/  ،العي  ف

وت.  ،دار الكتب العلمية ،حييه/ ابو ااجر محمد اسعيد   بي 

ي )ت  ،السبكي 
ن
ى ،(1918) ،م( 1370ـه /  771عبد الوااب بن عىلي بن عبد الكاف تحييق/ عبد  ،طبيات الشافعية الكي 

 الياارة.  ،دار احياء الكتب العلمية ،الفتاح محمد الحلو ومحمود محمد 

ن  ،(1979) ،م( 1505ـه /  911الحافظ جالل الدين عبد الرحمن )ت  ،السيوطي  ي طبيات اللغويي 
ن
 بغية الوعاة ف

وت.  ،دار الفكر  ،تحييق/ محمد ابو الفضل ابراايم ،2ط/  ،والنحاة  بي 

ي بالوفيات ،(2000) ،م( 1362ـه /  764صالح الدين خليل بن ايبك )ت  ،الصفدي
ن
ي  ،الواف اث العري 

دار احياء الير

وت.  ،للطباعة والنشر والتودي    ع  بي 

ي ممالك االمصار  ،(1971) ،م( 1348ـه /  749ابن فضل هللا )ت  ،العمري
ن
 ،حييه/ مادي النجم ،مسالك االبصار ف

وت.  ،دار الكتب العلمية  بي 

اا  ،(1964) ،عبد الحميد  ،فامي  جمة ،النيود العربية ماضياا وحارصن  الياارة.  ،المؤاسسة المرصية للتأليف والير

ودابادي ادي )ت  ،الفي   ،الياموس المحيط ،(2005) ،م( 1415ـه /  817مجد الدين محمد بن يعيوب بن محمد الشي 

وت.  ،مؤاسسة الراسالة ،تحييق/ محمد نعيم العرقسوس ،2ط/   بي 

ي 
وت.  ،دار صادر  ،العباد  أخبار اثار البالد و  ،)بالت( ،م( 1283ـه /  682دكريا بن محمد بن محمود )ت  ،اليزويتن  بي 

ي  حييه/ محمد  ،فوات الوفيات ،(1987) ،م( 1362ـه /  764محمد بن شاكر بن احمد بن عبد الرحمن )ت  ،الكتت 

 الياارة.  ،مكتبة السعادة ،مجي الدين عبد الحميد 

ي )ت  ،النعيمي 
ي تاري    خ المدارس ،(1990) ،م( 1570ـه /  978عبد اليادر بن محمد الدمشقر

ن
دار  ،1ط/  ،الدارس ف

وت.  ،الكتب العلمية  بي 

ي اسالمالمكاييل واالودان ال  ،(1970) ،فالير  ،انتس
ن
ي ية وما يعادلاا ف  عمان.  ،ترجمة/ د.كامل العسىلي  ،النظام المير

ي معرفة ما يعتي  من  ،(1993) ،م( 1366ـه /  768ابو محمد عبد هللا بن ااسعد بن عىلي )ت  ،اليافعي 
ن
مرآة الجنان ف

 الياارة.  ،اساليي دار الكتاب ال  ،2ط/  ،حوادث الزمان

ي  دائرة المعارف  ،1ط/  ،ذيل مرآة الزمان ،(1955) ،م( 1326ـه /  726قطب الدين موي بن محمد )ت  ،اليونيت 

 الاند.  ،العثمانية

 

 :الهوامش

                                                           
، ولد بجماعيل اسنة  1 ، ـه، ارتحل اىل بغداد، صاحب  541موفق الدين الميديي ، 7، مج/ 1991التصانيف. )ابن العماد الحنبىلي
 (.155ص

2  ، ي الميرئ، نزيل دمشق. )ابن العماد الحنبىلي
ي ابو مسعود، الصوفن

ي غالب االصفااين  (.78، ص7، مج/ 1991عبد الجليل بن اي 
ي بعلة الخوانيق، ودفن  3

بيلعة دمشق، ونيل نور الدين بن محمود بن دنكي بن اقسنير صاحب الشام وديار الجزيرة ومرص، توفن
 ، ، )ابن االثي  ن ي انشأاا عند اسوق الخواصي 

 (.402، ص11، مج/ 1987مناا اىل المدراسة التر
4  ،  (.95، ص12، مج/ 1987يواسف بن ايوب بن شاذي صاحب مرص والشام والجزيرة، مولده بتكريت، )ابن االثي 
ودابادي،  :مكس 5 ي الجاالية. )الفي 

ي االاسواق فن
، النيص، والظلم، ودراام كانت تؤخذ من بائعي السلع فن

ا
 (.98، ص2005جت  ماال

ي الغالب،  :الربط 6
ي بداية االاسالم، واخذت المرابطة من مالدمة ثغر العدو، بارتباط الخيل فن

اطلق الرباط عىل رباط الخيل فن
 (.706، ص2006زادام . )جواد، وصارت المرابطة عبادة الصوفية وت

ي واليرى اقطاعات لالمراء والجند، وترك بعضاا اقطاعات للسلطان، وبعضاا اقطعت لليبائل. )الدوري، إذ  7
ودعت االراضن

 (.104، ص1969
اا من بالد الشام والجزيرة، قتل عىل يد  8 ، صاحب الموصل وحلب وغي  كي

مماليكه.  عماد الدين دنكي بن قسيم الدولة اق اسنير الير
 ،  (.341، ص16، ج/ 1998)ابن كثي 

كوه بن شادي، توىل دمشق مدة، وقام بحروب الفرنج وفتح حصونام. )ابن عساكر،  9  (.274، ص23، ج/ 1995شي 
ي ممالك االمصار للعمري ج/  10

ي  27لمزيد من المعلومات عن اذه الحادثة ينظر كتاب مسالك االبصار فن
وكتاب دبدة الحلب فن

 .2بن العديم ج/ تاري    خ حلب ال 
ن من االرض، ودجلة محيطة باا من جوانباا اال من جاة واحدة عىل  11 مدينة حصينة مبنية بالحجارة من بالد الجزيرة عىل تشر

، بالت، ص ي
 (.491شكل الاالل. )اليزويتن
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، ثم بعده ودر لولده اسيف الدين، ثم قطب 12 ، خدم عماد الدين دنكي ي

ي منصور االصفااين ي به  محمد بن عىلي بن اي 
الدين حتر وير

ي شامة،   (.118-117، ص1999عند قطب الدين فحبسه حتر مات بالحبس. )اي 
ة، واردب الحنطة =  8مكيال مرصي للحنطة خاصة، ويساوي است ويبات، وكل ويبة تساوي  13 .   73،125اقداح كبي 

ً
كيلو غراما

 (.58، ص1970)انتس، 
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THE RULE OF POETIC NECESSITY IN CONTEMPORARY POETRY 
http://dx.doi.org/10.47832/RimarCongress3-10 

Bekir MEHMETALI1 

 

Abstract: 

 Poetry flowed from the tongue of the Arab poets in a natural flow in the early days of his 

era, and it preceded its cradle in the pre-Islamic era, and accordingly the saliqa and innate 

nature took place. Classical Arabic in which he produced his poetry, in rules and linguistic 
laws, and by analogy with them, his poetry will be studied in meaning and structure, and 

that he will be mistaken in saying this, and the linguist will seek to find linguistic ways to 

penetrate the poet into the Arab rule that was made by the grammatical extrapolation. 

Hence the term poetic necessity, which is to find a nice linguistic way out because the poet's 

statement is not inconsistent with the made linguistic rule. There was a lot of disagreement 

between the grammarians on this subject. The problem of the research is manifested in the 
permissibility of using the poetic necessities of the contemporary poet who lives in our time, 

or the impermissibility of that, and he wonders: Is it permissible for the contemporary poet 

to use the poetic necessities that the ancients used? And how much is permissible to use it? 

Does he use it consciously and intentionally, compared to the ancients, or are they 

linguistic errors that he falls into without being aware of them? The research is theoretical 
and applied on two collections of poetry by two contemporary Arab poets who live in a non-

Arab spatial and linguistic environment (Turkey), namely Ayman al-Jabali and Khaled al-

Muhaimid. The study relied on the descriptive approach, which describes some of the poetic 

necessities used by the ancients, and which were mentioned by specialized sources and 

references. The importance of the research lies in its problem and topic, and the conclusions 

drawn from the research are presented at the end. 

Key words: Necessity, Poetry, Contemporary, Judgment. 
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ي الشعر المعارص
ر
ة ف

ّ
عري

ِّ
ورة الش  حكم الضر

 
2 باكير محمد علي    

 
 
 

:الملحض  

ي الجاهلّية، وعىل ذلك جرت
 
هِده، وسابق َمهِده ف

َ
ل ع ي أوَّ

 
 ف
ً
 طبيعيا

ً
عراء العرب َسَيالنا

ُّ
عُر عىل لسان الش

ِّ
ليقة،  سال الش السَّ

من  
َ
ي ز

ه سيأبر
ّ
ق القواعد اللغوّية، وأن ِ

ه كان َيختر
ّ
ّن أن

ُ
صاحة والبالغة، َيظ

َ
، وهو صاحُب الف ّ ي اعر العرب 

َّ
 والِفطرة، ولم َيكن الش

غوّية، وبالِقياس عليه
ُ
ي قواِعد، وقواني   ل

 
ي أنتج بها ِشعره، ف

 العربّية الفصيحة التر
ُ
ليقة، وستكون اللغة  فيه السَّ

ُ
ا َستفُسد

 
َ
اق الشاعِر القاعدة غوّية الختر

ُ
غوّي إىل إيجاد َمخاِرج ل

ُّ
ي قوله هذا، وسَيسىع الل

 
أ ف

َّ
ه سُيخط

ّ
، وأن ً ً وَمبت  سُيدَرس شعره معت 

ي هي إيجاد َمخَرج 
ورة الشعرية التر ح الض 

َ
ل
َ
نا برز ُمصط

ُ
صحاء. ومن ه

ُ
حوي بناء عىل استقرائه لغة العرب الف

ّ
ي صنعها الن

التر

غوّي لطيف ل
ُ
 ل

ى
ي هذا الموضوع. وتتجىل

 
حاة ف

ُّ
َ الخالف بي   الن

ُ
اعر مع القاعدة اللغوّية الَمصنوعة. وكُت

َّ
ق قوِل الش

ُ
عدم تواف

ي زمننا هذا أو عدم جواز ذلك، 
 
عرّية للشاعر المعارص الذي يعيش ف

ِّ
ورة الش

ي َجواز إباحة استخدام الض َّ
 
 البحث ف

ُ
ُمشكلة

دماء؟ وما ِمقدار جواز استعماله وَيتساءل: هل َيجوز للشاعر المعارص ا
ُ
ها الق

َ
ي استعمل

عرّية التر
ِّ
ورات الش

ستعمال الض َّ

 
ُ
دماء أم هي أخطاء لغوّية َيقع فيها دون أن َيعَيها؟ والبحث

ُ
 عىل الق

ً
 قياسا

ً
 مقصودا

ً
 واعيا

ً
ها استعماال

ُ
لها؟ وهل َيستعمل

عراء 
ُّ
ي   لشاعرين من الش

ي   شعريَّ
َ
ّ عىل ديوان ي

ظريٌّ تطبيقر
َ
غوّية غت  ن

ُ
ي بيئة مكانية، ول

 
العرب المعارصين الذين يعيشون ف

ورات   من الض 
ً
ي الذي َيصف بعضا

ت الدراسة المنهج الوصق 
َ
، وخالد المحيميد. واعتَمد َ ْيَمن الَجَبىلي

َ
رِكيا(، هما أ

ُ
عربّية )ت

 
َّ
صة، وكذلك َيت دماء، وذكرتها المصادر والمراجع المتخصِّ

ُ
ي استعملها الق

ورات الشعرّية التر حليىلي للض 
َّ
ِكئ عىل المنهج الت

ي مشكلته، وموضوعه، 
 
ين اللذين شملتهما الدراسة. وتكمن أهمّية البحث ف اعرَين المعارِصَ

َّ
الشعرية المستعملة لدى الش

ي نهايته
 
صة من البحث ف

َ
ت النتائج المستخل

َ
 .ووَرد

ورة، الشعر، المعارص، حكم :الكلمات المفتاحية  .الض 

 

 المقدمة: 

ي َيقوم عليها، ومن دونها ال 
ه التر

ُ
 أدوات

ُ
، وله

ً
 أن كالم العرب َمقسوم إىل َمنظوم، وَمنثور، فالَمنظوم ُيسَّمَّ ِشعرا

ّ
ال شك

ي اإلعراب أي 
 
ي اللغة، وَبراعة ف

 
، فقوُل الشعر َيحتاج إىل سعة ف

ً
، وال يستقيُم أن يكون ُمنتُجه شاعرا

ً
ُيمكُن أن ُيسَّّم شعرا

 
ّ
ي علم الن

 
ن ف

ُّ
 إىل العلم بأّيام العرب، وأنسابها، تمك

ً
ي ُجمل بناًء عىل قواعده، ويحتاج أيضا

 
 العنارص اللغوّية تأتلف ف

ّ
حو؛ ألن

عُر 
ّ
 للاُ  -وأحسابها، وأحداثها، وإىل رواية فنونها، وآدابها: " الش

َ
ونه   -أسَعدك

ُ
كالم  منظوم، بائن  عن المنثور الذي يستعمل

باطبا، 
َ
باتهم" )ابن ط

َ
ي ُمخاط

 
، 9م، ص: 2005ف ي

عر) الّراض 
ّ
 أبرز خصائص الش

ّ
ّ ُيعد ي

َم الموسيقر
َ
غ
َّ
( 9م، 1968( ولعّل الن

يال، والعاطفة، واألحاسيس 
َ
عر عىل الخ

ّ
ل قد يقوُم كالش

َ
طبة، أو رسالة، أو حكاية، أو قّصة، أو َمث

ُ
فالكالُم الَمنثور من خ

 
ّ
 إىل الوزن الش

ُ
ه يفتقد

ّ
ور البيانّية، ولكن  نظم العرُب الذاتّية، والصُّ

ّ
 شعريا

ً
 عشر بحرا

َ
ة
ّ
عري الَمعروف القائم عىل ست

والب، وقواني   
َ
ي ق
 
ي شعر العرب، فجعله ف

 
ي ف

أشعارهم عليها ثّم اكتشف الخليُل بُن أحمد الفراهيدي هذا القانون الموسيقر

ه بالموس
ُ
ي فيه َيربط

 من ُسّمَيت علم الَعروض. فالعروُض هو علُم موسيقا الشعر، والجانُب الّصوبر
َّ
يقا بصفة عاّمة، وال ُبد

ه )عتيق،  حيح من غت 
عرّية وثيقة الّصلة بعلم 12، ص: 1987اإللمام به لمعرفة الشعر الصَّ

ّ
 الش

ُ
ورة

( ولذلك كانت الض ّ

 ُمخالفة الشاعر 
ّ
ي الغالب؛ ألن

 
 الَمبت  ال الَمعت  ف

ُ
ها به من حيث

ُ
ي للبيت الشعري، فعالقت

وبر الَعروض أي بالجانب الصَّ

 قواع
ً
ُمه َمحكوما

ْ
ظ
َ
م قصيدته عليه، وصار ن

ُ
 إلقامة الوزن الذي َينظ

ً
صدا

َ
 أو ق

ً
وا
ْ
ف
َ
ع منه ع

َ
ق
َ
ي البيت الشعري ت

 
د اللغة ف

حوّية، أو الّضفّية، 
ّ
ا أن َيكش القاعدة العروضّية الّصوتّية، الموسيقّية دون أن يمّس القاعدة الن بقواعد هذا الوزن، فهو إمَّ

ئية بخلل، وإّما أن ُيحاف  عىل القاعدة العروضّية الموسيقية عىل حساب ُمخالفة القاعدة اللغوّية؛ أو الّصوتّية، أو اإلمال 

 
ّ
وري؛ ألن ، وهذا رص  ي

رتيُبهم الّزماب 
َ
 ت
ُ
اد العرب من حيث

ّ
ق
ُّ
عراء العرب عند الن

ُّ
عرف طبقات الش

َ
ورة أن ن ولذلك كان من الض 

                                                           
 bekler2006@gmail.com ،.تركيا، كلسجامعة  د،  
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صاحة اللغوّية، واالحتجاج بها مرهونة بقْيد
َ
ي كتابه الَمشهور) الف

 
ي ف

واب  ت 
َ
هم ابُن رشيق الق

َ
ي الّزمان، والمكان، فجعل

 الجاهلّية واإلسالم، 
َ
م، وهو الذي أدرك َ

ض ْ
َ
ديم، وُمخ

َ
ٌّ ق  الشعراء أرب  ع: جاهىلي

ُ
الُعمدة( أرب  ع طبقات، فقال: "طبقات

دري    ج، و 
ّ
وىل وثانية عىل الت

ُ
بقات: أ

َ
  ط

َ
مَّ  صار الُمحدثون

ُ
ث ث

َ
، وُمحد ّ ، وإسالمي ي

واب  ت 
َ
ي الُهبوط إىل وقتنا هذا" )الق

 
هكذا ف

ّ 1/114م، ص: 1981 ي عر العرب 
ّ
ماذج من الش

َ
ي ن
 
عرّية ف

ّ
ورة الش

 الض ّ
ُ
صد نا ست 

َّ
ي َبحثنا هذا؛ ألن

 
( وكالُم ابن رشيق هامٌّ لنا ف

 الَمكان
ُ
غوّية ال من َحيث

ُ
ي فصاحة ل

 
ثون ال يعيشون ف

َ
م بالنسبة إىل من َسَبقهم محد

ُ
وال الّزمان، وسنناقُش  الُمعارص، وه

 
ّ
ا ال خالف فيه أن  استعمالهم لها؟ وِممَّ

َ
ي حال كان الرأُي إجازة

 
ي جواز استخدامهم لها، وما مقدار هذا االستخدام ف

 
حكَمها ف

، بالتاري    خ، ص:  ّ عرّية بحذف أو زيادة )اإلشبيىلي
ّ
 الش

َ
ورة

 (.13العرَب أجازوا الض َّ

 

عرية: 2
ّ
ورة الش

 . َمفهوم الضرّ

وة الشعرّية لعّل ال
ليقة، والُممارسة اليومّية حي   استعمَل الض ّ ّ صاحَب اللغة الفصيحة بالفطرة والسَّ ي اعر العرب 

ّ
ش

ي زمن ما نتيجة 
 
ي استعمالها ف

 
اس ف

َّ
 الن

ُ
 ألسنة

ُ
 الفصيحة ستفُسد

َ
 اللغة

ّ
ع أن

َ
ن َيتوق

ُ
بمفهومها الَمعروف فيما بعده لم َيك

 العرب ل
ُ
طة

ّ
دة، منها ُمخال

ّ
ّ الفصيح، الُمسلم إىل عوامل متعد ي عت العرب 

َ
ي دف

توحات اإلسالمّية التر
ُ
ألعاجم نتيجة الف

 المكانّية، واالجتماعّية 
َ
جاوز الُحدود

َ
ي ذلك الوقت، وإىل ت

 
ّيق ف

َ
ّ الض ي

ُمغادرة جزيرته العربّية الفصيحة ذات اإلطار الَمكاب 

غوّية غت  فصيحة
ُ
ي للغته الفصيحة إىل بيئات مكانّية، واجتماعّية، ول

 القواعد اللغوّية التر
ً
قا  نفَسه ُمختر

ُّ
ن َيعد

ُ
ه لم َيك

ّ
، ولعل

حن، وجمع اللغة، 
ّ
ي عض الل

 
 ف
ً
عرّية ظَهر، وتبلوَر الحقا

ّ
ورة الش

ح الض َّ
َ
ل
َ
م  بها، وُمقتدر عىل استعمالها. إذن، مصط

ِّ
هو ُمتحك

عرّية بمفهو 
ّ
 الش

َ
ورة

قعيدها. وتناَول أوائل اللغوّيي   الض َّ
َ
دوينها، وت

َ
متهم سيبويِه الذي أجاز وت

ّ
ي ُمقد

 
مها، وُحكمها، وف

ي الكالم من رْصف ما ال َينضف..." )سيبويه، 
 
 ف

ُ
عر ما ال َيجوز

ّ
ي الش

 
 ف

ُ
ه َيجوز

َّ
ها بقوله الواضح: "ِاعلم أن

َ
، 1966استعمال

 1/26ص: 
ُ
ورة : "رص 

ً
اج، وذكر أنواعها، وُحكمها، وُحكم ما يمتنع فيها قائال ّ  إىل ( وعّرفها ابُن الشَّ

ُ
رَّ الوزن

َ
ط
ْ
 ُيض

ْ
اعر أن

ّ
الش

ر 
ى
ي غت  موضعه، أو إبدال حرٍف أو تغيت  إعراب عن َوجهه عىل التأويل، أو تأنيث مذك

 
قديم أو تأخت  ف

َ
حذف أو زيادة أو ت

اج، صول  يعَمل عليها" )ابن الّشّ
ُ
فق له، وال أن يزيد ما يشاء بل لذلك أ

ّ
اعر أن َيحذف ما ات

ّ
 عىل التأويل، وليس للش

ي 3/435م، ص: 1998
اعُر القاعدة اللغوّية، وهذا يعت 

ّ
، ولواله، لَما خالَف الش

ُ
ورة، وهو الوزن

افع إىل الض ّ
ّ
ر الد

ُ
( فهو يذك

ر 
َ
د أنواعها، وذك

َّ
ة، وحد

َ
ورة موسيقية َبحت اعر، وانزياح مقصود عن القاعدة لض 

ّ
روج واٍع من الش

ُ
عرّية خ

ّ
ورة الش

 الض ّ
ّ
أن

 
ّ
ها مضبوطة بمعت  إن

ّ
غوّية، ولذلك  أن

ُ
وض  ل

َ
دة بقيود، وال َيجوز أن تتحّول إىل ف عرّية عنده حاجة شعرّية مقيَّ

ّ
ورة الش

الض ّ

 لتسوية قافية، وال إقا
َ
 ُيلِحق

ْ
ورته، فال َيجوز له أن

ي رص َ
 
اعر ف

ّ
ورة: "فأّما ما اليجوز للش

اعر بحّجة الض َّ
َّ
ه ال ُيجت   للش

ُ
جد

َ
مة ن

، أو يُ 
ً
ك َمجزوما  ُيحرِّ

ْ
ه وزن بأن

ُّ
د  له، فت 

َ
صٍل قد كان

َ
 ُيخرجه إىل أ

َ
ن يكون

َ
 أ
ّ
 عن لفظه إّل

ً
 ُيخرج شيئا

ْ
ه أن

َ
، وليس ل

ً
َن ُمعربا

ِّ
سك

اج،  ه كان حقيقته")ابن الّشّ
ّ
ي 436 -3/435م، ص: 1998إليه، ألن

 
ص  شعرّية ف

َ
ي العض الَحديث ُرخ

 
 ف

ُ
ورة

(  والض ّ

فّية، حوّية، والضَّ
َ
 بها  ُمخالفة القواعد اللغوّية الن

َ
حسي   الّصورة الشعرّية امتاز

َ
صولها المألوفة بهدف إقامة الوزن، وت

ُ
وأ

 بينهما )َيعقوب، 
 
، وقسم  ثالث

 
قبح

َ
ها ُمست

ُ
، وبعض ها َمقبول 

ُ
دة، فبعض

ّ
اعُر دون الناثر، وهي مراتُب متعد

ّ
م، ص: 1991الش

ه يجعُل ال304
ّ
 هذا الَمفهوَم نفَسه عند حماسة عبد اللطيف، لكن

ُ
جد

َ
 آخر إىل جانب ( ون

ً
حاجة إىل إصالح القافية دافعا

ورة الشعرّية )عبداللطيف، 
ي الض ّ

 
ذوذ، وذهب 10م، ص: 1996إقامة الوزن للوقوع ف

ُّ
ق  بالش

َ
( وقَرنها سعدالدين المصط

 
ُ
ورة

ّم صارت الض َّ
ُ
روج عىل القاعدة ث

ُ
ي الخ

ما َيعت 
ُ
ورة، وكاله

ذوذ ُوِلد من رحِم الض ّ
ُّ
 الش

َ
 ُمصطلح

ّ
عر، إىل أن

ّ
خاّصة بالش

، بالتاري    خ، ص: 
ق َ
َ
ُت)المصط

َّ
 عىل الن

ً
 َمقصورا

ُ
ذوذ

ُّ
ون، 6والش حويُّ

َّ
: "ُمخالفة لقواعد معيارّية وضعها الن

ُ
( فهي بالنسبة له

، بال تاري    خ، ص:  عر من وزن، وقافية، وُموسيقا" )المصطق 
ّ
بات الش

ى
عراء، وخرجوا بها عن األصل لمتطل

ُّ
ها الش

َ
ف
َ
( 6وخال

وض، وهي عند 
َ
اثر" )ع

َّ
م به الن ّ الذي يلتر  موىلي

ُّ
قعيد الش

َّ
روج عن الت

ُ
 46م، ص: 2011سامي عوض: "خ

ّ
( وذهب إىل أن

ح عند علماء اللغة حترّ جاء الخليُل بن أحمد الفراهيدي )ت: 
ّ
ه( فوضع علَم العروض بوعيه 175معالمها لم تتوض

عرّية، ولغة الكالم العاديّ 
ّ
وض، الَعميق، ففّرق بي   اللغة الش

َ
عرّية )ع

ّ
 الش

ُ
ورة

فريق تبلورت الض ّ
َّ
م، 2011، ومن هذا الت

ي اختيار ألفاظ ذات َرني   47ص: 
 
اعر ف

َّ
 الش

ُ
عرّية إىل جانب إصالح الوزن َرغبة

ّ
ورة الش

اعي إىل الض ّ
ّ
 الد

ّ
رموح أن

َ
( ورأى ز

ْرموح، 
َ
عرّي ) ز

ّ
ي عمله الش

 
دقيقهما؛ ألهمّيتهما ف

َ
ّ ُيريد ت ي

، وجمال فت  ّ ي
( إذن، فكلُّ اآلراء 134-133م، ص: 2015موسيقر

حوّية أو الّضفّية لحاجة 
ّ
 للقاعدة اللغوّية الن

 
عرّية ُمخالفة

ّ
ورة الش

 الض َّ
ّ
ُب إىل أن

َ
ذه

َ
السابقة القديمة منها والحديثة ت
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ي اختيار ألفاظ ذا
 
عرّي، أو إلصالح القافية عند بعضهم، أو لرغبة الشاعر ف

ّ
 الوزن الش

ُ
ت جرس موسيقّية، وهي إقامة

ّ  بها عمله.  ّ ُيريد أن ُيمت  ي
 موسيقر

وتّية فّية، أو الصَّ اعر للقاعدة اللغوية النحوّية، أو الضَّ
ّ
ة الش

َ
عرّية هي ُمخالف

ّ
ورة الش

، وبناء عىل ماسبق ُيمكننا القوُل: الض ّ

عرّي الَمحكوم بقيد تفعي
ّ
ق عليها بهدف إصالح وزن البيت الش

َ
ف
َّ
عري الذي أو اإلمالئّية المشهورة، الُمت

ّ
الت البحر الش

خرى ُيقيُم 
ً
 أ
ً
اعر أن يختار من َمخزونه اللغوي الواسع كلمة

ّ
روُج برأينا واٍع، َمقصود، وكان يإمكان الش

ُ
ِظَم عليه. وهذا الخ

ُ
ن

ي شع
 
اهرة ف

ّ
ريف  من علماء اللغة لهذه الظ

َ
غويٌّ طريف، وظ

ُ
 ل
 
ورة تخري    ج

ح الض َّ
َ
 دون تجاوز القاعدة. وُمصطل

َ
ر بها الوزن

 
ُ
ورة

 الض ّ
َ
ّل فصيح، وكْيال تكون

ُ
ي كّل كالم فصيح من ك

 
 ف

ُّ
صيٍح ُمقتِدر، فيقع الشك

َ
 من ف

ً
وا كالما

ُّ
العرب دون نُتهم كيال يرد

ْجٍز وجهل. 
َ
صد، وحقد أو عن ع

َ
ي اللغة عن ق

 
 إلثارة الفوض  ف

ً
 ستارا

 

ة: . 3
ّ
عري

ّ
ورة الش

 حاالت الضرّ

ي 
عرّية التر

ّ
ائر الش

 الض َّ
ّ
ّ أن وسي

ُ
 شعَر العرب ذكر األل

ّ
ة ال تنحُض ششواهد، ومواضع َمعدودة؛ ألن ي شعر العرب كثت 

 
 وردت ف

، وسي
ُ
هم )اآلل  من العرب أو غت 

 
 كتاَبه 24م، ص: 1922لم ُيِحط بجميعه أحد

ّ
هب إليه، ورأينا أن

َ
ذهُب إىل ما ذ

َ
( ونحُن ن

ي ا
عرّية التر

ّ
ورات الش

ي ذكَرت الض ّ
ب التر

ُ
ت
ُ
 الك

 
ي هذا الموضوع من أوف

 
ها علماء ف ي أشعارهم، وأقرَّ

 
عراء العرب ف

ّ
ها الش

َ
ستعمل

ي كتابه )ُموسيقا 
 
ي أثبتها األستاذ محمود فاخوري ف

ورات الشعرّية التر
تبهم من عْهد الخليل إىل اآلن، ولعّل الض ّ

ُ
ي ك
 
اللغة ف

 ، مي   من الجاهليي  
ّ
شعار المتقد

َ
ي أ

 
عرّية الواردة ف

ّ
ورات الش

َهر الض َّ
ْ
 أش

ُّ
َعد
ُ
عر( ت

ِّ
، الش ، واإلسالميي   مي   َ والُمخض 

ّ وخالد المحيميد  ي شعر أيَمن الَجَبىلي
 
ة ف

َ
ورات المستعَمل ي دراستنا للض 

 
 ف
ً
ورات أساسا

، وسنجعل هذه الض ّ ثي  
َ
والُمحد

ورات، هي )فاخوري، 
عراء الُمعارصين من عدمها، وهذه الض ّ

ُّ
عالج ُحكَم إباحتها للش

ُ
ين، ون -130م، ص: 1996الُمعارِصَ

133:) 

ف: 1. 3 نضف، وَمنُع المنضف من الضر
َ
 ما ال ي

ُ
نوينه، فمن  . رصف

َ
ف هو تنوين االسم، ومنع الّضف هو عدُم ت الضَّ

منع 
َ
ّ ت عجَّمي

َ
ه اسُم علٍم أ

ّ
ندي، واألصل عدُم تنوينه؛ ألن ي البقاء الرَّ ي قول أب 

 
ورة الشعرّية ف ٍس( للض 

ُ
ندل
َ
نوين كلمة )أ

َ
األول ت

فّية تنوين  الضَّ
ُ
 ه: القاعدة

 
ُ
بان

ْ
وم ُرك

َ
 رسى بحديث الق

ْ
ٍس        فقد

ُ
 من أهِل أندل

ٌ
م نبأ

ُ
ك
َ
 أعند

ه؛ 
ُ
ه وتنوين

ُ
، واألصُل رصف لَّمي ي قول العّباس بن ِمْرداس السُّ

 
عرّية ف

ّ
ورة الش ي عدُم تنوين اسم العلم )ِمْرداَس( للض 

اب 
ّ
ومن الث

ه: 
َ
 الّضفّية تنوين

ُ
وجُب القاعدة

ُ
ه اسُم علم ت

ّ
 ألن

مع  وما كان 
ْ
ي مج

ر
وقاِن ِمْرداَس ف

ُ
ف
َ
 وال حاِبٌس              ي

ٌ
 ِحْصن

 

 المقصور: 2. 3
ُّ
ُض الممدود، وَمد

َ
ماء(  . ق  نحو)حمراء، والُبكاء، والسَّ

ّ
الممدود اسم  ينتهي بهمزة قبلها ألف زائدة للمد

 
ُ
وى( فيحذف

ْ
، الَحل تر

َ
عرّية همزة  والَمقصوُر اسم  ينتهي بألف أصلّية أو زائدة نحو )الَعصا، الف

ّ
ورة الش الشاعُر للض 

ي القراءة، وهذا ُيسَّّم قض الممدود كحذف همزة )الُبكاء( 
 
 األلف ف

ُّ
َمد
ُ
، فال ت

ً
كل مقصورا

ّ
ُ من حيث الش الممدود، فيصت 

ت ِّ عّزة: 
َ
ث
ُ
ي قول ك

 
 ف

ِت 
َّ
 تول

ر
ب حَّت

ْ
ا           وال ُموِجعاِت القل

َ
 ما الُبك

َ
ة
ر
ز
َ
ْبَل ع

َ
دري ق

َ
 أ
ُ
ت
ْ
ن
ُ
 وما ك

 الَمقصور  أ
َّ
ي القراءة، وهذا ُيسَّمَّ مد

 
 األلُف ف

ُّ
َمد
ُ
ي شكل االسم الممدود، فت

 
ي آخره همزة، فيصت  ف

 
 ف

ُ
يد  المقصور، فت  

ّ
و يُمد

اعر: 
ّ
ي قول الش

 
( ف ي آخر المقصور )ِغت 

 
 كزيادة الهمزة ف

ٌر يدوُم وال ِغناءُ 
ْ
ق
َ
ي          فال ف

ّ َتر
َ
 ع
َ
غناك

َ
ذي أ

َّ
ي ال

 سُيغنيَتر

 

، والعكُس:  . إبدال همزة3. 3
ً
ع َوصال

ْ
ط
َ
ب،  الق

َ
كت
ُ
طع ت

َ
 الق

ُ
ي أّول الكلمة، فهمزة

 
همزتا القطع والوصل أّولّيتان تردان ف

قرأ، 
ُ
، فال ت

ً
ع وصال

ْ
ط
َ
 الق

َ
عرية همزة

ّ
ورة الش اعُر للض 

ّ
ْرج الكالم، فيجعُل الش

َ
ي د

 
قرأ ف

ُ
 الَوصل ال ت

ُ
قَرأ أينما وردت، وهمزة

ُ
وت

اعر: 
ّ
 ومنه قوُل الش

ع
َ
ْصن

َ
 ي
ْ
 عاِمر   وَمن

ُ امِّ  ُمجير
َّ
الِق الذي الف

ُ
ْ أهلِه    ي ير

َ
ي غ

ر
 ف

َ
 الَمعروف

ة: 
َ
ْين
َ
اعر َجميل ُبث

َّ
ي درج الكالم، ومنه قوُل الش

 
قرأ ف

ُ
، فت

ً
طعا

َ
ّم( أو َيجعُل همزة الوصل ق

ُ
 واألصل )أ
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مِل"
ُ
 "ج

ْ
ي وِمن

ر ِمَترّ
ْ
ه
ّ
 حدثاِن الد

َ
            عل

ً
 ِشْيمة

َ
  أحسن

ر يرْ
َ
ن
ْ
َرى إث

َ
 ال أ

َ
 أَل

 .)  واألصل )اثني  

 

ف: 4. 3
ر
د، وتثقيل الُمخف

ر
خفيُف المشد

َ
ته أي بإسقاط  . ت

ّ
د
َ
ه يكون بحذف ش

ُ
خفيف

َ
ف، وت د هو الحرف المضعَّ

َّ
المشد

ه يكون بتشديده أي بزيادة حرف فيه، فمن األّول تخفيُف الّصاد 
ُ
د، وتثقيل

ّ
ف هو الحرف غت  المشد

َّ
حرف منه، والُمخف

قاُص( واألصل
ّ
ي كلمة )الت

 
اعر:  ف

ّ
ي قول الش

 
( ف قاصُّ

َّ
 )الت

 عل الُمسلمينا
ً
ال
ْ
 وعد

ً
ا
ر
قاُص         حق

ّ
وا: الِقصاُص وكان الت

ُ
 فقال

اعر: 
ّ
ي قول الش

 
( ف

َ
ُمك

َ
ّمك( واألصل )د

َ
ي كلمة )د

 
 حرف الميم ف

ُ
ي تشديد

اب 
ّ
 ومن الث

 عل 
ً
ارا  إرْصَ

َ
غُيك

َ
ْمُرو ب

َ
ِتِه            ياع

ر
 ِعز

َ
 بعد

ً
ْرغا

َ
 ف
َ
ك مر

َ
َسِد أهان د

َ
 الح

 

ك: 5. 3 رُ المتحرِّ سكير
َ
ي  . ت

 
ُجل( ف ي كلمة )الرَّ

 
أي إحالل السكون بدل الحركة فوق الحرف كتسكي   الجيم المضمومة ف

اعر: 
ّ
 قول الش

ا َيَ
َ
 ع
ْ
ِل إن

ْ
ج اُر الرر

َ
قاُل ِعث

ُ
                 وال ي

ْ
ت َ َيَ

َ
 ع
ْ
ِل إن

ْ
ج قاُل ِعثاُر الرِّ

ُ
 وقد ي

 

خفيف الهمزة: 6. 3
َ
اِك(  . ت

َ
ن
َ
ي كلمة )ه

 
 ف

ً
ة من جنس حركتها كإبدال الهمزة المتوّسطة ألفا

ّ
أي إبدال الهمزة حرف عل

ق: 
َ
د
ْ
ي قول الفرز

 
ِك( ف

َ
أ
َ
ن
َ
 واألصُل )ه

عُ 
َ
اِك الَمْرت

َ
ن
َ
 اله

ُ
ارة
َ
ز
َ
ْ ف ي

َ
            فاْرع

ً
ا
َ
ع
ر
 ُمَود

ُ
كاب  الرِّ

َ
َمة
َ
 ِلمْسل

ْ
ت

َ
 وَمض

 اسُم قبيلة. 
ُ
زارة

َ
 وف

 

 المن7. 3
ُ
نوين

َ
ي )فاخوري، . ت

ى الَمبَتر
َ
 نحو  (:132م( ص: 1996اد

ً
 علما

ً
ة واحدة إذا كان مفردا ى عىل ضمَّ

َ
ُيبت َ المناد

صب 
ّ
فع أو بالن اعر قد َيحتاج إىل تنوينهما بالرَّ

ّ
( ولكّن الش

ُ
 َمقصودة نحو )يارجُل، ويا باحث

ً
( أو نكرة

ُ
، ويا سعيد

ُ
)يا ُمحمد

ى المفرد 
َ
ورة كتنوين المناد

ي شعره للض ّ
 
ي قول ف

 
( وهو اسُم َجمل الَمحبوبة، بالّرفع، واألصُل )يا َمطُر( ف ر 

َ
م )يا َمط

َ
الَعل

ْحَوص: 
َ
اعر األ

ّ
 الش

 يا َمطُر الّسالمُ 
َ
َس عليك

ْ
ي
َ
ْيها                 ول

َ
ل
َ
ٌر" ع

َ
ُم هللِا "يا َمط

َ
 َسَل

ي 
 
( ف ِديُّ

َ
صب، واألصل )ياع

َّ
( بالن

ً
ا ِديَّ

َ
ى المفرد العلم )ياع

َ
اعر ُمَهلهل بن َربيعة:  وتنوين المناد

ّ
 قول الش

ي 
ّ
واف

َ
 األ

َ
ك
ْ
ت
َ
 َوق

ْ
 لقد

ً
ا
ر
ِدي
َ
               ياع

ْ
ت
َ
ر وقال ي

َ
ا ِإل

َ
َره

ْ
 َصد

ْ
ت
َ
ب َ  رصر

 

3 .8 :
ّ
 مد

ُ
د منها حرف

َّ
تول

َ
 ي
ر
ة حَّت

َ
رك
َ
 الح

ُ
د  . إشباع

ّ
عري، فيتول

ّ
طر الش

ّ
ي نهاية الش

 
 حركة الحرف األخت  ف

ُ
األصُل إشباع

ة من جنسها،
ّ
 عل

ُ
د من إشباع الفتحة ألف  )الكأَس: الكأَسا( ومن إشباع الضّمة واو ) األُب: األُبو( ومن  منها حرف

ّ
فيتول

ورة  ي غت  هذا الموضع، وذلك للض 
 
ة ف

ّ
د بإشباع الحركة حرف ِعل

ّ
اعر قد ُيول

ّ
( ولكّن الش ي  )الكتاِب: الكتاب 

إشباع الكشة ياء 

ي ك
 
عرّية كإشباع فتحة الكاف، وتوليد ألف منها ف

ّ
اعر: الش

ّ
ي قول الش

 
ل( ف

َ
ك
ْ
ل
َ
صل )الك

َ
ال( واأل

َ
ك
ْ
ل
َ
 لمة )الك

 َمجاِل 
ْ
ِت ِمن

ْ
ل
ُ
اِل               يا ناقَّتي ما ج

َ
ك
ْ
ل
َ
 عل الك

ْ
ت رر

َ
 خ

ْ
وُل وقد

ُ
ق
َ
 3أ

 

ه بها: 9. 3
ُ
ط الواجب اقّيان

ّ
 الفاء من جواب الّش

ُ
ة، وال . حذف ابطة كثت  ط بالفاء الرَّ

ان جواب الشرّ مواضُع ُوجوب اقتر

سعُ 
ّ
ُرها(  َيت

ُ
 الفاء من جملة )للُا َيشك

ُ
 هنا، ومنها أن يكون الجواب جملة اسمّية، ولذلك كان حذف

ً
الَمقاُم لذكرها جميعا

ان بن ثابت:  حمن بن حسَّ ي قول عبدالرَّ
 
ورة شعرّية ف ُرها( رص 

ُ
 واألصل )فاهلُل َيشك

 ِّ
ّ

ُّ بالّش
ّ

ُرها             والّش
ُ
َسناِت هللُا يشك

َ
َعِل الح

ْ
ف
َ
 ي
ْ
ِن من

َ
َل
ْ
د هللِا ِمث

ْ
 ِعن

 

                                                           
اقة.  3

ّ
 الن

َ
رها، فهو َيصُف ُبروك

ْ
كال: َسقطت عىل صد

ْ
ل
َ
در، وخّرت عىل الك كال: الصَّ

ْ
ل
َ
 . الك
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 جزِء كلمة: 10. 3
ُ
اعر ابن . حذف

ّ
ي قول الش

 
( ف

ُ
 حرف منها كحذف النون من كلمة )الِعنا( واألصُل )الِعنان

ُ
أي حذف

ك: 
ْ
اء الُمل

َ
 َسن

 الِعنا
ُ
ت
ْ
ق
َ
ل
ْ
ط
َ
 أ
ُ
َيْيت

ْ
ع
َ
 إذا أ

ّ
َّت
َ
        ح

ً
اِهدا

َ
ي ج

ْيَتر
َ
 ع
َ
ان
َ
 ِعن

ُ
ت
ْ
ف
َ
ف
َ
 ك
ْ
قد
َ
 ول

 

 اإلدغام: ومنه 11. 3
ُّ
: . فك ّ لي

ْ
م الِعج

ْ
ج
ر
ي الن اعر أب 

ّ
ي قول الش

ر
( ف ِل( واألصُل )األجلِّ

َ
ل
ْ
ج
َ
ي كلمة )األ

ر
 إدغام الالم ف

ّ
 فك

ديِم األّوِل 
َ
ْرِد الق

َ
ِل              الَواِحِد الف

َ
ل
ْ
ج
َ
ّ األ هلِل العِلي

ُ
مد

َ
 الح

 

ر: 12. 3
َّ
ث وتأنيث المذك

ر
ُ المؤن ر، وُمعاملة . تذكير

ّ
ث كالمذك

ّ
ث، ومنه  أي معاملة االسم المؤن

َّ
ر كالُمؤن

ّ
االسم الُمذك

اعر 
ّ
ي قول الش

 
جت( ف  تأجَّ

ً
ر، واألصل ) نارا

ّ
( بصيغة المذك

َ
ي الفعل )تأّجج

 
مت  المستتر ف

ّ
( بإعادة الض

ً
ُ االسم )نارا تذكت 

ة: 
َ
ْيئ
َ
 الُحط

ا
َ
ج
ر
ج
َ
أ
َ
 ت
ً
 ونارا

ً َ
ال
ْ
ز
َ
 ج
ً
َبا
َ
ط
َ
 ح

ْ
ي ديارنا              تِجد

ر
ِمْم بنا ف

ْ
ل
ُ
ِتنا ت

ْ
أ
َ
 ت
َ
 َمَّت

: و  ّ ي
ابئ
َّ
ت ِّ الط

َ
ث
ُ
اعر ُرَويِشد بن ك

ّ
ي قول الش

 
ذا( ف

َ
ر)الّصوت( باإلشارة إليه ب اسم اإلشارة )هذِه( بدل )ه

ّ
 تأنيث االسم المذك

ُ
 منه

 
ُ
ذِه الّصوت

َ
َسٍد ما ه

َ
ي أ
َتر
َ
                   َساِئْل ب

ُ
ي َمِطّيته ج ِ

ْ
ها الّراكُب الُمز

ُّ
ي
َ
 4يا أ

 .)
ُ
وت ذا الصَّ

َ
 واألصًل )ما ه

 

ر:  .13. 3
ْ
ك
ِّ
ي الجملة، ولكّن  اإلضماُر قبل الذ

 
ه ف

َ
مت  يكون قبل

ّ
 الض

ُ
ُ بعد اسم من معناه، فعائد مت 

َّ
ر الض

َ
 ُيذك

ْ
األصُل أن

ي كلمة )طالُبوه( قبل االسم العائد إليه 
 
مت  هاء الغائب ف

ّ
مت  قبل عائده، ومنه ذكُر الض

َّ
ر الض

ُ
، فيذك رُّ

َ
اعر قد ُيضط

ّ
الش

اعر: 
ّ
ي قول الش

 
( ف

ً
 )ُمصَعبا

ِضُ 
َ
نت
َ
وُر ي

ُ
د
ْ
 الَمق

َ
د
َ
و ساع

َ
 ل
َ
ِعُروا            وكاد

ُ
 ذ
ً
 ُمصَعَبا

ُ
اِلُبوه

َ
ى ط

َ
ّما َرأ

َ
 ل

الُبوُه(. 
َ
 ط
ً
 واألصُل )لّما رأى ُمصعبا

 

3 .14 :)
ّ
 بعد )إَل

ً
صال

ّ
مير مت

ّ
ي  . اإلتيان بالض

اعر قد يأبر
ّ
، ولكّن الش

ً
( االستثنائية ُمنفصال

ّ
مت  بعد )إّل

ّ
األصُل أن ُيؤبر بالض

اعر: ب
َّ
 قوُل الش

ُ
عرّية، ومنه

ّ
ورة الش  للض 

ً
صال

ّ
 ه مت

اُر 
ر
ي
َ
ِك د

ر
َرنا ِإَل جاو 

ُ
 ي
ّ
َل
َ
نا                         أ

َ
نِت جارت

ُ
لَينا إذا ما ك

َ
 5وما ع

 

3 .15 : ر ر المتضايفير صُل بير
َ
لة الكلمة الواحدة، وق . الف هما بمت  

َ
ة؛ ألن  إليه بعد الُمضاف ُمباشر

ُ
ي المضاف

د األصُل أن يأبر

 ) ّف( والُمضاف إليه )يهوديٍّ
َ
( بي   الُمضاف )ك

ً
ورة الشعرية كالفصل بظرف الّزمان )يوما اعُر بينهما للض 

ّ
َيفصُل الش

ّي:  مت 
ّ
 الن

َ
ة ي َحيَّ ب 

َ
اعر أ

ّ
ي قول الش

 
( ف فِّ َيُهوديٍّ

َ
 واألصُل )بك

زيلُ 
ُ
حاوُل أو ي

ُ
هوديٍّ ي

َ
           ي

ً
وما

َ
فِّ ي

َ
 بك

ُ
 الكتاب

ر
ط

ُ
ما خ

َ
 ك

 
َ
 الَبحث بالوقوف وهناك

ُ
سَمح طبيعة

َ
اثر( ال ت

ّ
اعر دون الن

َّ
 للش

ُ
ائر وما يسوغ

ي كتابه )الض ّ
 
ّ ف لوسي

َ
ة أوردها األ ورات كثت  رص 

 ، اصبة...)األلوسي
َّ
 الن

ْ
، منها حذف نون الوقاية، ونون لكْن، وأن

ً
 (.70 -65م، ص: 1922عليها جميعا

 

عر الُمعارص: 4
ّ
ي الش

ر
ة ف

َ
عري

ّ
ورة الش

 . الضرّ

 
ّ
صاحة ال شك

َ
ض الف

َ
ي ع

 
عراء الذين كانوا ف

ّ
 واإلسالمي أي للش

ّ
ي العضين الجاهىلي

 
ماء ف

َ
د
ُ
ت للق جت  

ُ
عر أ

ّ
ي الش

 
 ف
َ
ورة

 الض ّ
ّ
أن

ي الحوار 
 
ه ف

ُ
، وهذا ما نجد ّ َموّي والعّباسي

ُ
ي الَعضين األ

 
هم ف

َ
دين الذيَن جاؤوا َبعد

ّ
ثي   والُمول

َ
ت للُمحد جت  

ُ
واالحتجاج، وأ

مي   من
َ
ل
َ
ائر بي  َ ع

ّ
ٍّ  الد  أبا عىلي

ُ
ي هذا الموضوع: "سألت

 
ي الذي قال ف

ّ ، وتلميذه ابن جت  ّ ّ الفارسي ي عىلي  –أعالم اللغة أب 
ُ
رحَمه

قيَس شعَرنا  -للاُ 
َ
 نقيس منثوَرنا عىل َمنثورهم، فكذلك يجوز لنا أن ن

ْ
 أن

َ
عرّية[ فقال: كما جاز

ّ
ورة الش

ذا]يقصد الض ّ
َ
عن ه

 
َ
 ل
ُ
ورة

 الض َّ
ُ
ه
ْ
ت
َ
جاز

َ
حسن عىل شعرهم. فما أ

َ
، فما كان من أ

َ
ذلك

َ
 علينا... وإذا كان ك

ُ
ه
ْ
 عليهم، َحظَرت

ُ
ه
ْ
رت
َ
نا، وما َحظ

َ
 ل
ُ
ه
ْ
هم، أجازت

                                                           
ي َيركُبها.  4

ه التر
َ
 داّبت

ُ
ه: الذي يسوق

َ
ت ي َمطيَّ  . الُمزج 

ّيار:  5
َ
ار، وصاحُبها. . د

ّ
 ساكُن الد
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" ) ابن   ذلك بي   بي  َ
قبحها عندنا، وما بي  َ

َ
قَبحها عندهم، فليكْن من أ

َ
وراتنا، وما كان من أ حسن رص 

َ
ن من أ

ُ
وراِتهم، فلَيك رص 

 ، ي
ها مسأل1/276ه، ص: 1418جت ّ

ّ
ي أن

 ( وهذا يعت 
ُ
ك
ُ
 الشعرّية سماعّية َيسل

َ
ورة  الض 

ّ
ّ إىل أن ة قياسّية، وذهب اآللوسي

 له
ُّ
ه ال َيصح

ّ
 جديدة لم يقعوا فيها؛ ألن

ً
ورة  رص 

َ
 له أن َيبتدع

ُّ
ماء، وال َيحق

َ
د
ُ
 الق

َ
ك
َ
د َمسل

ى
، المول

ُ
ث
َ
اعُر الُمحد

َّ
  فيها الش

ْ
أن

 ، وسي
ُ
كوه )اآلل

ُ
 لم يسل

ً
 َمسلكا

َ
ك
ُ
ع أ. 9م، ص: 1922َيسل

َ
دين من استعمال أكُت هذه  ( ومن

ى
محمود فاخوري المول

ها  
َ
هم بعض

ُ
، وقد َيجوز استعمال

ً
ذوذا

ُ
مي   ش

ّ
ها وردت عند الُمتقد

ّ
عفهم، وِقض باعهم، وألن

َ
ها تدلُّ عىل ض

ّ
ورات؛ ألن

الض َّ

طع... )فاخوري، 
َ
إىل ( وقد التفت النحاة العرب 133م، ص: 1996كضف الممنوع، وقض الممدود، ووصل همزة الق

ي 
 
ي التقعيد النحوي، وبوصفها أداة إجرائية تسهم ف

 
ي ينوي إبالغها للسامع بوصفها وسيلة مهمة ف

إبراز أغراض المتكلم التر

اكيب وتحقيق  ي أن تكون عليه، وقرينة أساسّية لتخري    ج التر
ضبط الوظائف اإلعرابّية وتحديدها عىل الوجه الذي ينبىع 

 منها الفهم واإلفهام )قدوم، مبدأي الفائدة وأمن اللبس، عىل مستوى 
م، ص: 2015تفعيل العملّية التواصلّية المتوج ّ

عراء العرب منذ 187
ّ
ائكة ال سّيما مع هجرة كثت  من الش

َ
 ش

 
عر الُمعارص مسألة

ّ
ي الش

 
عرية ف

ّ
ورة الش

 الض ّ
ّ
 أن

ُ
( والحقيقة

ون
ُ
وا يعيش

ُ
ة إىل ُبلدان غت  عربّية، فعاشوا، وما زال  اللغة، والُمجتمع؛  الثالثي   سنة األخت 

ُ
ي بيئات غت  فصيحة من حيث

 
ف

ُ بها عىل نهج  عرّية؟ وهل يست 
ّ
ورة الش

اعُر المعارُص َيستعمُل الض ّ
ّ
 كان الش

ْ
: إن ولذلك وقفنا عند هذه المسألة متسائلي  

 
َ
 ُمحد

ُّ
ه ُيعد

َ
ورات ما وقعوا فيها، وهو بالنسبة إىل من قبل ي رص 

 
؟ وهل وقَع ف

ً
 وسماعا

ً
دماء قياسا

ُ
؟ وهل استعمل الق

ً
دا
ى
، ُمول

ً
ثا

فة، والَعفوّية إىل ذلك؟ ولّما أردنا أن يكون كالُمنا ُيالمُس الواقع، 
َ
 الُمصاد

ُ
ه
ْ
ت
َ
صد أم ساق

َ
ي شعره عن َوعي وق

 
 ف

َ
ورة

الض َّ

 أكُت م
ُ
ذ
ْ
ّ من كي

ي الَمهَجر الترُ
 
ي   لشاعرْين ُمعارصين َيعيشان ف

َ
ي مجموعتي   شعرّيت

 
عرّية ف

ّ
ورة الش

ن خمس رصدنا الض َّ

عرّية )العابرون 
ّ
ي مجموعته الش

 
َ ف يمن الَجبىلي

َ
عرّية )خارج أسوار الوقت( وأ

ّ
ي مجموعته الش

 
وات، هما خالد المحيميد ف

َ
سن

 
ُ
ي هذه المسألة. ونجد

 
جعُل ُرؤَيتنا واضحة ف

َ
ورات ت  عىل تساؤالتنا، ورص 

ً
جوبة

َ
شعارهما أ

َ
ي أ
 
 ف

ُ
نا نجد

ى
ن( ولعل

َ
بات َوط

َ
ت
َ
عىل ع

هما استعمال 
َّ
ط، فقال خالد المحيميد )المحيميد، أن

 حذف الفاء الرابطة من جواب الشرّ
َ
ورة  (:42م، ص: 2020رص 

 
ْ
ت
َ
قَبل
َ
 أ
ُ
ة  وإذا المنير

 
ً
 واقفا

ْ
 ُمت

ط بالفاء، 
ان جواب الشرّ ، وهذا موضع  َيجب فيه اقتر ّ ي ها طلت 

ُ
ط جملة فعلّية، فعل

 جواب الشرّ
ّ
( ألن

ً
 واقفا

ْ
ُمت

َ
واألصُل )ف

يمن الَجبىلي 
َ
، ديوان غت  َمطبوع، ص:  وقال أ  (:68)الَجَبىلي

رجون عندي
َ
اُس ما ي

ر
ّق الن

ْ
             َسيل

ً
را
ْ
ف
َ
رض ق

َ
ت ِسالُل األ

ّ
ل
ُ
 غ
ْ
 وإن

ض 
َ
ط بالفاء، وق ان جواب الشر ، وهذا موضع يجب فيه اقتر ( ألن الجواب جملة فعلّية مسبوقة بالسي  

قر
ْ
واألصل )فسيل

عرية
ّ
ورة الش

اعران الَممدود للض ّ
ّ
 (:28، ص: 2020، فقال المحيميد)المحيميد، الش

فِّ الَمَسا
َ
ي ك
ر
مراُء ف  السر

ُ
وة
ْ
ه
َ
 والق

جيلُ 
ْ
أ
ر
ِء شفاِهها الت

ْ
ى بدف

َ
ود
َ
 أ

، ديوان غت  َمطبوع، ص:  ّ  )الَجَبىلي
ّ
 (:31وقال الجبىلي

ُر 
َ
ه
ْ
ز
َ
 فيِهْم أ

ُ
 بِهْم فالكْون

َّ
ِبيا             صل

ْ
ن
َ
لِّ األ

ُ
بيُب إماُم ك

َ
 الح

َ
 فيك

، قال المحيميد )المحيميد،  واألصلُ 
َ
هما المتحّرك

ُ
سكين

َ
 (:108م، ص: 2020)المساء، واألنبياء( ومن ذلك ت

 
ً
ئا
ْ
 فشي

ً
 شيئا

 
ُ
َوات

ْ
ط
ُ
قُضُ الخ

َ
 ت

 
َ
نون َوى السِّ

ْ
ط
ُ
 ت

 
ُ
ْسمات

َ
 الب
ُ
د
َ
وأ
ُ
 وت

، غت  َمطبوع، ص:   )الجبىلي
ّ
 (:24وقال الجبىلي

  
ً
َرا
ْ
ه
َ
ْم            ون

ر
ْيَف ساَل الد

َ
وي ك ْ

مْ َسيرَ
ُ
ْمَع األ

َ
 د
َ
 كان

خفيُف الهمزة، فقال المحيميد )المحيميد، 
َ
( ومن ذلك ت مِّ

ُ
ُم، واأل

َّ
وات، والبَسمات، والد

ُ
ط
ُ
م، ص: 2020واألصل )الخ

13:) 

ا الِقَيُم 
َ
 ِبه

ْ
ت
ر
 ُصب

ْ
يَب الكاَس إن

ْ
 ما أط

، ديوان غت  َمطبوع، ص:  ّ  )الَجبىلي
ّ
 (:91وقال الَجبىلي
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 َسِمْعِت 
ر
 هَل

ُ
ه
َ
نين
َ
َماوأ

َ
ُم كَل

َ
َل
َ
 صاَر الك

ْ
ي فقد َت ِ

ْ
ن
ُ
           ي

ُ
ه
َّ
عل
َ
 ل

، ديوان غت  َمطبوع، ص:  ّ  )الَجبىلي
ّ
اكن، فقال الجَبىلي

 السَّ
ُ
حريك

َ
( ومن ذلك ت ئ ُس، وُينت ِ

ْ
أ
َ
 (:53واألصل )الك

ريَرا
َ
ريِم ق

َ
 الك

ُ
د
ر
َل
َ
ناُم ج

َ
                   وي

ٌ
ة
َ
َران
َ
 َسه

ُ
ه
ُ
َعْين

َ
 ف
َ
ُل ضاع

ْ
 الَعد

( ومن ذلك رصف الممنوع، فقال المحيميد )المحيميد، واألصل )
 
 (:19م، ص: 2020سْهَرانة

 والماُء ناِظُر 
ُ
د
ْ
 الَوغ

ُ
اف

َ
ف
َ
ا الج

َ
اه
َ
داِئٍق                 رع

َ
ي ِجناِن الُعمر  ِتْسُع ح

ر
 لنا ف

، ديوان غت  َمطبوع، ص:  ّ  )الَجبىلي
ّ
 (:20وقال الجَبىلي

َمٍد 
ْ
و ِبَمْوِلِد أح

ُ
ْرج
َ
           تاهلِل ما ن

ُ
اه
َ
د
ُ
 ِله
ً
 صاِدقا

ً
َباعا

ِّ
 ات

ر
 إَل

( ومن ذلك َمنع الَمضوف، فقال المحيميد )المحيميد، 
َ
، وأحمد

َ
صل )َحدائق

َ
 (:27، ص: 2020واأل

هً 
ْ
 َمق

ولُ 
ُ
ط
ُ
ه
َ
 ثائٌر...ف

ٌ
د
ْ
 وَرع

ولُ 
ُ
ل
ْ
وافِذ بىك أي

ّ
 الن

َ
 وعل

، ديوان غت  َمطبوع، ص:  ّ  )الجَبىلي
ّ
 (:15وقال الَجبىلي

  وإذا رآِك 
ْ
ِتك

َ
ت
ْ
ف
َ
ْعِدِه لْم ن

َ
 ب
ْ
ِلْف ِمن

َ
ت
ْ
خ
َ
               لْم ن

ُ
ه
َ
ولي ل

ُ
ُّ ق ِلي

َ
 ع

، ديوان غت  مطبوع، ص:  ّ  )الجبىلي
ّ
د، فقال الجبىلي

ّ
خفيُف المشد

َ
ف، وت

َّ
( ومن ذلك تشديد المخف ٌّ ىلي

َ
، وع واألصل )فُهطول 

47:) 

  
ً
ِق ُصورة

ر
ر  الُمعت

ْ
ه
َ
 بالق

ُ
ه
ْ
ت
َ
ن
َ
ج
َ
       ع

ْ
ن
َ
ِلِه ع

ْ
 ِطف

ْ
ور   عن

ُ
د
ْ
ِه الَمه مِّ

َ
 د

، ديوان غت  َمطبوع، ص:  ّ ِمه( وقال )الَجبىلي
َ
 (:67واألصل )عْن د

ُسوِعي 
َ
اِب ي

َ
َو اإِلي

ْ
ح
َ
ٌل ن

ِّ
ْم        ُمتبت

ُ
ه
ُّ
ل
ُ
رَ وك َعاشقير

ْ
 ِلل
ً
 يا َمْعَبدا

، ديوان  ّ  )الَجبىلي
ّ
طع، فقال الَجبىلي

َ
ُع همزة الوصل، وصُل همزة الق

ْ
( ومن ذلك قط ّ  (:15غت  َمطبوع، ص: واألصل )َيُسوعي

را مر
َ
ج
َ
ت
َ
 ف

ظرَ
َ
ت
ْ
بدي إل

َ
ها ك رِّ

َ
 ح
ْ
ٍة              ِمن

َ
ْرب
ُ
ذا الِبَعاد وغ

َ
 ه
ْ
 من

ُ
اه ور
َ
 أ

، ديوان غت  َمطبوع، ص:  ّ ( وقال )الَجبىلي
ظ َ
َ
ت
ْ
 (:78واألصل )ِال

لُّ 
ُ
ِتصاٍر هذِه ك

ْ
 باخ

ُ
أ
َ
ْبـ        ــد

َ
اِم ي

ر
ص  الش

َ
 خَل

ْ
ََص من

ْ
ق
َ
حريُر اَل

َ
 ت

ْ
ه ضير

َ
 الق

، ديوان غت  َمطبوع، ص:  ّ  )الَجبىلي
ّ
( االستثنائّية، فقال الَجبىلي

ّ
 بعد )إّل

ً
صال

َّ
مت  مت

ّ
 الض

ُ
ىص( ومن ذلك إيراد

َ
ق
َ
واألصُل )األ

21:) 

 
ُ
ه
ر
وَمها إَل

َ
ئق  ي

َ
َل
َ
خ
ْ
 ِلل
ْ
ْم      َمن

ُ
ه
ُّ
ل
ُ
 ك
ُ
ع
َ
ز
ْ
ف
َ
َيا هللِا ي

ْ
ق
ُ
ي يْوِم ل

ر
 ف

 ال
ّ
 أن

ُ
جد

َ
و( فنحُن ن

ُ
 ه

ّ
صل )إّل

ً
هجهم، واأل

َ
عرّية، فقاسا عليهم، وسارا عىل ن

ِّ
ورة الش

ي الض َّ
 
دماء ف

ُ
ما َرْسَم الق اعرين ترسَّ

ّ
ش

ط العاطفة، والمشاعر الهائجة، 
ْ
حت ضغ

َ
 دون قصد، وذلك ت

ً
بعا

َ
، وط

ً
فوا

َ
ورات ع

ي هذه الض ّ
 
هما وقعا ف

ّ
ناعة أن

َ
ولدينا ق

ا ي اختر
 
 ف
ً
ي عانَياها، فلم َيجدا حَرجا

عرّية التر
ّ
هج والحالة الش

َ
 َيخُرج عن ن

ُ
 ال َيكاد

ً
 َمضبوطا

ً
اقا تر

ْ
 اخ

َ
ق قواعد اللغة هنا وهناك

ماء 
َ
د
َ
  ،الق

ً
غوّي الذي حوى شعري  هما، فوجدنا شعرا

ُّ
قيقة للبناء الل

ّ
ناعة نتيجة الُمعاَينة الد

َ
نت لدينا هذه الق وقد تكوَّ

عرّية المرسومة 
ّ
ورة الش زيَر الصُّ

َ
اُبط، غ

 البناء، َمتي  َ الترَّ
َ
 ُمتماسك

ً
جارب، فأنتَجها شعرا

َّ
اعر الذي عاش الت

ّ
بإحساس الش

 
ّ
ن
ُ
ثاثة، فك

َ
، وال غ

ً
غوّيا

ُ
 ل
ً
سادا

َ
عرّيتي   ف

ّ
ي الَمجموعتي   الش

 
 ف

ْ
جد

َ
، والبناُء، والموسيقا، فلم ن  المعت 

ُ
 من حيث

ً
 فصيحا

ً
ربّيا

َ
ا ع

خرى 
ُ
نا من ُصورٍة إىل صورة، ومن لوحة شعرّية إىل لوحة شعرّية أ

ْ
ما انتقل

ّ
طرب كل

َ
نا أمام ن

ّ
ارس أن

َّ
ا بحّس الد

َّ
يقن
َ
حترَّ أ

هما يقيسان قياسهم، وَينَهجان 
َّ
، ولكن ابقي    إىل السَّ

ً
ثان قياسا

َ
دان ُمحد

ى
عرّي. فُهما مول

ّ
اعرين يمتلكان مفاتيح العالم الش

َ
ش

هم. وبنا 
َ
عرّي الَمعهود عند

ّ
ظم عىل اإليقاع الش

َّ
ورة، والن ي تركيب الجملة، وابتكار الصُّ

 
ّ نْهَجهم ف ّ الفارسي ي عىلي ء عىل رأي أب 

ستاذه، وعىل ما ذهب إليه 
ُ
ي برأي أ

خذ ابن جت ّ
َ
ي عضه، وعىل أ

 
دين ف

ى
ثي   الُمول

َ
عراء الُمحد

ُّ
 للش

َ
عرّية

ّ
 الش

َ
ورة

الذي أجاز الض ّ

 
ُ
ع فيها الق

َ
ي َوق

عرّية التر
ّ
ورة الش

ي الض َّ
 
اعُر الُمعارُص ف

َّ
ي أن يقع الش

 
ه ال حرَج ف

ّ
دماء ما دام َيقيُس أ. محمود فاخوري نرى أن

ي 
 
ي ف

ي باتت تأبر
عرّية الَمعهودة التر

ّ
غوّية الش

ُّ
ُص الل

َ
خ  لُهم الرُّ

َ
جاز

ُ
ٌّ أن ت عرّية، فطبيىعي

ّ
وانينهم الش

َ
هتدي ِبهدي ق ليهم، وي  َ

َ
 ع

 لم َيقع 
ْ
عرّي إن

ّ
ي كيانه الش

 
اعر يشُعر بنقٍص ف

ّ
 الش

ّ
 فيه، وكأن

ً
َبعة

َّ
 ُمت

ً
ة
ّ
ها صارت ُسن

ّ
، وكأن

ً
َوا
ْ
ف
َ
عرّية، األشعار ع

ّ
ورة الش

ي الض ّ
 
ف

ي كّل مكان وزمان، 
 
عراء ف

ُّ
 عند الش

ً
ة
َ
ي الُعصور الّسابقة من ِقبل اللغوّيي   جعلتها ُمستحسن

 
ها ف

ُ
من عليها، وإجازت ُم الزَّ

ُ
فتقاد

 يكون َمنُعه من 
ْ
اعُر الُمعارِصُ ال يرغُب بأن

ّ
مان والَمكان. فالش ة بتطبيق القاعدة ال باختالف الزَّ  الِعت ْ

ّ
استعمال فكأن

 عاطفته وإبداعه، أن َيجلس الختي
َ
رَوة

ُ
 أماَم خياله، فهو ال ُيريد، وهو َيعيُش ذ

ً
ا
ّ
 أمام إبداعه، وسد

ً
قَبة

َ
عرّية ع

ِّ
ورة الش

ار الض َّ



International Research Congress of Contemporary Studies in Social Sciences (Rimar Congress 3) 

 

 Full Text Book of Rimar Congress  3  141 

 

عر، كان من 
ّ
ي الش

 
ي استعمال اللغة ف

 
 ف

 
ي األصل َسعة

 
 ف

َ
 خرق القاعدة، فلّما كانت هناك

َ
 بيته دون

ُ
فظة َيستقيُم بها َوزن

َ
ل

غوي. ونحن إذ جعلنا األفض
ّ
ي هذا القاِلب الل

 
فري    غ رؤيته، ومشاعره ف

َ
ه عىل ت

ُ
عين

ُ
ي ت
 اللغوّية التر

َ
عة ب هذه السَّ

َ
ل أن َيرك

جد عندهما فوض  
َ
دماء لم ن

ُ
 عىل نهج الق

ً
ا عرّية ست 

ّ
ورة الش

اعرين ُمعارَصين استعمال الض ّ
َ
موذجي   لش

َ
اعرين ن

ّ
هذين الش

صول
ً
 عىل األ

ً
دا غوية، وال تمرُّ

ُ
َبعة.  ل

َّ
 اللغوّية الُمت

 

 النتيجة: 

غة ما دام َيقوُم 
ُ
ي الل

 
 إىل فوض  ف

ُ
ّ قديمه، وحديثه، ومعارصه، وهو ال َيقود ي عر العرب 

ّ
ي الش

 
َبعة ف

َّ
 ُمت

 
ة
َّ
عرّية ُسن

ّ
وة الش

الض ّ

عريّ 
ّ
اعر عىل اإلبداع، وتركيب الّصورة الش

ّ
سس، وقواعد، وما دامت ُصَوُره َمحدودة. وهي ُمعي    للش

ُ
حظة عىل أ

َ
ي ل
 
ة ف

ه، 
ُ
د عاطفت ُ ت 

َ
ة، وهو حي   َيهدأ، وت

 َيختار غت  هذه اللفظة ششكلها الخارق للقاعدة اللغوّية العامَّ
ْ
إبداعّية ال َيستطيع فيها أن

حظة غاب فيه
َ
ي ل
 
َبها ف

ى
ي رك

عرّية التر
ّ
 الش

َ
ورة نقيح الصُّ

َّ
صحيح والت

َّ
دَش بالت

َ
 َيخ

ْ
ُب أن

َ
عري ال َيرغ

ّ
ه الش

ُ
ئ انفعال ا عن وَينطق 

ٍم خاصٍّ 
َ
 خياله إىل عال

َ
 صهوة

ً
عري ممتطيا

ّ
حظة اإلبداع، واإلنتاج الش

َ
ي ل
 
اس، فخرج ف

ّ
الواقع الذي كان يعيُش فيه بي   الن

ق 
ى
 حل

ُ
ناك حيث

ُ
ه ه

َ
ل
ّ
ك
َ
ي ذلك البناء الذي ش

 
 أساسّية ف

 
بنة

َ
م الخاّص ل

َ
ي ذلك العال

 
نتجها ف

َ
 كلمٍة أ

َ
 أّية

ّ
 أن

ُ
به، فهو قد َيجد

 ت
ّ
ه، وكأن

َ
عرّية؛ ولذلك وحد

ّ
ي لتجربته الش

ماب  ي والزَّ
ل الوعاء المكاب 

ى
م الذي شك

َ
 لذلك العال

ً
 خيانة

ُّ
 ُيعد

ُ
ه اللغة

ْ
 ما أباحت

َ
صحيح

 
ُ
مات ر فيه ُمقوِّ

َ
ط أن تتواف دماُء ششر

ُ
ها الق

َ
ي استعمل

 التر
َ
عرّية

ّ
 الش

َ
ورة

اعر الُمعارص الض َّ
ّ
ي استعمال الش

 
 ف

ً
رى َحرجا

َ
ال ن

 
َ
اعرّية، وأن ُيدرك

ّ
ه محظور  الش

ّ
ه، وأن عر دون غت 

ّ
ي الش

 
غوّي َيجوز ف

ُ
ي َمحظور ل

 
ه وقع ف

ّ
عرّية أن

ّ
بعد صحوته من حالته الش

 للموروث. 
جت  َ
ُ
 للوارث ما أ

جت  َ
ُ
 لقوانينهم، فأ

 
هم، ووريث

َ
 ل
 
ه امتداد

ّ
صاحة، وأن

َ
ْهد الف

َ
ي ع

 
سالفه ف

َ
 عىل أ

ً
 قياسا

ُ
غوّي جاز له

ُ
ل

 َمق
ً
جوءا

ُ
جوء إليها ل

ُّ
ستعَمل لغاية ماّسة ونوضي بعدم الل

ُ
 ت
ُ
خصة عرّي لذلك. فالرُّ

ّ
، أو االنفعال الش  دون حاجة المعت 

ً
صودا

ر عن شاعٍر َمطبوع ال 
ُ
صد

َ
ي ت

عرّية التر
ّ
ورة الش

قليد فقط. فنحُن مع الض ّ
َّ
د الت ، وخْرق القاعدة لُمجرَّ يي    

ف والترَّ
ُّ
ال للتكل

ي اللغة ال عن ُمستشِعر، 
 
ن ف

ِّ
ف، وعن شاعٍر متمك

ِّ
َويعر. ُمتكل

ُ
 أو ُمتشاعر، أو ش

 

 الًمصادر والمراجع: 

، ط ىلي
ْ
ت
َ
ْحو، تح: عبدالحسي   الف

ّ
ي الن

 
ُصول ف

ُ
اج، أبوَبكر، األ َّ سة الّرسالة، 3ابن الشَّ  م. 1998-ه1408، مؤسَّ

وفيقّية، 
َّ
صائص، تح: عبدالَحكيم بن محّمد، المكتبة الت

َ
مان، الخ

ْ
ث
ُ
ح ع

ْ
ت
َ
، أبو الف ي

 ه. 1418ابن ِجت ِّ

عر، تح: عّباس عبد الّساتر، طابن 
ّ
وت، 2طباطبا، محمد أحمد، ِعَيار الش  م. 2005-ه1426، دار الكتب العلمّية، بت 

ائر الشعر، تح: الّسّيد إبراهيم محمد، ط ، ابن عصفور، رص   ، دار األندلس، بال تاري    خ. 1اإلشبيىلي

اثر، المكتبة
َّ
اعر دون الن

ّ
رائر وما يسوغ للش

ّ
، محمود شكري، ال العربّية، بغداد، والمكتبة الّسلفّية، القاهرة،  اآللوسي

 م. 1922 -ه1431

بات الَوطن، ديوان غت  َمطبوع. 
َ
ت
َ
، أيمن، العابرون عىل ع ّ  الجَبىلي

وق، القاهرة،  ورة الشعرّية/، دار الشر
ي الض ّ

 
 م. 1996-ه1416حماسة، عبداللطيف، لغة الشعر/دراسة ف

ي ال
 
ح تحفة الخليل ف ، عبدالحميد، شر ي

، بغداد، الّراض  ي
 م. 1968 -ه1388عروض والقافية، مطبعة العاب 

ورة الشعرّية، مجلة كلّية اآلداب، ليبيا، جامعة مضاتة، ع
ْرموح، عبدالحميدعثمان، مصطلح الض ّ

َ
ه 1436، حزيران 3ز

 م. 2015 –

ثمان، الكتاب، تح: عبدالّسالم هارون، ط
ُ
ْمرو بُن ع

َ
وت، 1سيبويه، ع  م. 1966، دار الجيل، َبت 

وت،  هضة العربّية، بت 
ّ
 م. 1987 -ه1407عتيق، عبدالعزيز، علم العروض والقافية، دار الن

ي اللغة 
 
ي نهاية القرن الّرابع الهجري، مجلة دراسات ف

 
ورة الشعرّية عند أهّم علماء العربّية ف

، مفهوم الض ّ وض، سامي
َ
ع

ين، سوريا، ع  م. 2011، صيف 6العربّية، جامعة سمنان، إيران، وجامعة تشر

، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعّية، حلب،  ي عر العرب 
ّ
 م. 1996 -ه1416فاخوري، محمود، موسيقا الش

، ي
ي مجمع األمثال للميداب 

 
مركز الملك عبدللا بن   قدوم، محمود، نحو النص ذي الجملة الواحدة: دراسة تطبيقية ف

 .2015عبد العزيز لخدمة اللغة العربية، الرياض، 
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، إسطنبول، 1المحيميد، خالد، خارج أسوار الوقت، ط شر
َّ
راسات والن

ّ
 م. 2020، دار ُمزاييك للد

ي شعر ابن عقيل/، اآل
 
ورة الشعرّية/دراسة نحوّية ف

ين إبراهيم، الض ّ
ّ
، سعدالد  لوكة. المصطق 

عر، ط
ّ
ي علم الَعروض والقافية وفنون الش

 
 م. 1991 -ه1411، دار الكتب العلمّية، 1َيعقوب، إميل، المعجم المفّصل ف
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COMPULSIVE PHOBIA AND HOW TO TREAT IT IN THE LIGHT OF THE 
HOLY QURAN 

http://dx.doi.org/10.47832/RimarCongress3-11 

Abbas Mohammed RASHID1 

 

Abstract: 

 Phobias or compulsive disorder is considered in the International Classification of Diseases 

to avoid the largest inherent in the use of the terms (disease-disease) or (illness) and is used 

here to express the presence of a group of diseases or behaviors that can be distinguished 

clinically (clinically) and which are accompanied in some cases by distress and confusion of 

functions in Personal and religious and social deviation or conflict that is not accompanied 
by a performance defect in personality should not be included within the mental disorders 

defined within the International Classification of Mental Diseases, so the nature of the 

research required that I divided it into several demands 

The first requirement: the causes of phobia and obsessive disorder in the light of the Holy 

Qur’an 

The second requirement: his purposes 
The third requirement: its effects 

The fourth requirement: its treatment in the light of the Noble Qur’an 

Finally: the conclusion and the most important sources. 

Key words: Compulsive Phobia, Quran, Phobias. 
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ي ضوء القرآن الكريم
 
 الرهاب القهري وكيفية عالجه ف

 
2 عباس محمد رشيد الجبوري   

 
 
 

:الملحض  

ي التصنيف الدولي لل  طضررابال أو  يعد الرهاب
 
ي استخدام المصرلحات )داء _  أكب  لتجنب  رمرا القهري ف

 
رمتأصله  ف

ي رمرا  أو ( ويستعمل هنا ليعب  الوجود جمله رمن ال )علةأو  رمر  (
ها رسيريا ) اكلينيكيا الترصفات الت  ي يمكن تمب  

( والت 

ي 
ي الشخصية والدينية ول ينبغ 

 
ي الوظائف ف

 
اع أو  النحراف إدراجتكون رمصحوبة بعض الحالت بضائقه وتشوش ف الب  

ي الجتماعي الذي ل يصاحبه خلل 
ي الشخصية طضمن ال أدائ 

 
ات النفسية المعرفة طضمن التصنيف الدولي طضرراب ف

  عدة رمرالبإل  النفسية لذا اقتض  طبيعة البحث ان قسمته رمرا لل 

ي طضوء القرآن الكريم طضررابالرهاب وال  أسباب الول: المرلب 
 
  الوسواس ف

ي 
  هأغراطض :المرلب الثائ 

  آثاره :المرلب الثالث

ي طضوء القرآن الكريم :المرلب الرابع
 
  عالجه ف

ا  .الخاتمة واهم المصادر :واخب 

 .الرهاب، القهر، القرآن :الكلمات المفتاحية

 

 المقدمة: 

  األول: المطلب 
 
 واصطالحا

ً
 :تعريف الوسواس القهري لغة

  :والأ
ً
 تعريف الوسواس لغة

 
 :واصطالحا

 
ً
 :الوسواس لغة

: حديث النفسهو رمن )
ُ
 إليه نفسه َوْسَوَسة وِوْسواسا بكرس الواو  :قاليُ  .]وسوس[ )الَوْسَوسة

ْ
والَوسواس  ،َوْسَوست

{ ):بالفتح السم، رمثل الَزلزال والِزلزال. وقوله تعال
ُ
ان

َ
ْير

َّ
ُهَما الش

َ
َوْسَوَس ل

َ
ولكن العرب توصل بهذه  ،ريد إليهما ( يُ 1}ف

 (. 2الحروف كلها الفعل()

 : والسم ،كالوسواس بالكرس   ،نفس والشيران بما ل نفع فيه ول خب  حديث ال

 
 
 :الوسواس اصطالحا

ي تتكرر وتدفع
 .3)القرس()إل  )يقصد بالوسواس الفكار والمشاعر الت 

 

  :ثانيا
 
 واصطالحا

ً
 :تعريف القهر لغة

 
ً
 :القهر لغة

و :وأقهرته .غلبه ،هو ]قهر[ قهره قهرا 
ُ
ل
ُ
ية وع

َ
ل
َ
َهَره  .وجدته رمقهورا والقاف والهاء والراء كلمة صحيحة تدل عىل ع

َ
يقال ق

ْهَرا
َ
ِهَر الرجل .الغالب :والقاِهر .ق

ْ
ي حال ُيذل فيها) ،وأق

 
 .(4إذا ُصب  ف

 

 
                                                           

 abassmoh340@gmail.com ،.العراق،جامعة بغداد د ،  
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ي االصطالح
 
 :والقهر ف

ي هذا المصرلح وجود دافع ل يقاوم لتكرار القيام بعمل رما بصورة قهرية
ي حالت   ،)يعت 

 
 اطضررابويحدث ذلك ف

 .(5الوسواس القهري()

 

 تعريف الوسواس القهري اصطالح
 
 :ا

 :جاء تعريف الوسواس القهري بتعريفات منها

ويقوم المريض بهذا العمل دون توجيه  ،قيام الفرد بعمل رما عىل خالف إرادته ودون أن يستريع رمقاورمة ذلك) -1

  .(6)(إرادي بل استجابة لدافع داخىلي ول يستريع المريض رد ذلك عىل الرغم رمن قدرته عىل الستبصار

ي صورة أفكار وخواطر شاذة غب  رمنرقية تستبد بالمريض وتالزرمه كظله ول يستريع )-2
 
حالة نفسية قهرية تبدو ف

تفاهة هذه أو  رغم شعوره بشذوذ  ،ورمهما حاول إقناع نفسه بالعقل والمنرقالخالص رمنها رمهما بذل رمن جهد 

 .(7)(الفكار

ي ذهنهأو  رغبةأو  تتضمن الشعور المفاج   عند المريض بورود فكرة ،حالة رمرطضية نفسية) -3
 
يدرك المريض  ،خيال ف

ي رمقاورمة تسلرها عليه ،وخارجة عن إرادته ورممزوجة عليه ،بأنها طارئة عىل وعيه
 
ي نفسه الرغبة ف

 
وإذا تأرملها  ،وتثب  ف

يضاف إليها قيام المريض  ،أرما العمال اإللزارمية الملحة فلها عي   الصفات .تبي   له عقمها وسخفها ،بعد انقضائها 

ي يقتضيها الفكر التسلطي 
  .(8)(بالحركة والعمل الت 

ي صورة) :التعريف الراجح
 
أفكار وخواطر شاذة غب  رمنرقية تستبد بالمريض وتالزرمه كظله ول  حالة نفسية قهرية تبدو ف

تفاهة أو  رغم شعوره بشذوذ  ،يستريع الخالص رمنها رمهما بذل رمن جهد ورمهما حاول إقناع نفسه بالعقل والمنرق

 .(9)(هذه الفكار

ي اهتم البحث بها رمن قبل العلماءطضررابرمن ال  الرهاب القهريأو  الوسواس اطضرراب
ولم يسلم  ،قديما وحديثا  ات الت 

ي هللا عنهمرمن الوسوسة حت  الصحابة )
اٌس رِمْن رض 

َ
اَل: َجاَء ن

َ
، ق

َ
َرْيَرة

ُ
ي ه ئ ِ

َ
ْن أ

َ
يف ع ي الحديث الرسر

 
( حيث جاء ف

ْيهِ 
َ
ل
َ
 هللُا ع

ى
ِّ َصىل ي ت ِ

َّ
ْصَحاِب الن

َ
  وآله وصحبه أ

َ
َعاظ

َ
ا رَما َيت

َ
ِسن

ُ
ف
ْ
ن
َ
ي أ ِ
 
 ف

ُ
ِجد

َ
ا ن
َّ
وُه: ِإن

ُ
ل
َ
َسأ
َ
َم، ف

ى
اَل: َوَسل

َ
َم ِبِه، ق

ى
ل
َ
ك
َ
 َيت
ْ
ن
َ
ا أ
َ
ن
ُ
َحد

َ
 »ُم أ

ْ
د
َ
َوق

ُموُه؟
ُ
ت
ْ
اَل: « َوَجد

َ
َعْم، ق

َ
وا: ن

ُ
ال
َ
يَماِن »ق ِ

ْ
 اإل

ُ
ي    ح  ََصِ

َ
اك
َ
 (.10« )ذ

 

ي  المطلب
 
 الثان

ي  اضطراب أسباب
 
 القرآن الكريم ضوء الوسواس ف

الدنيا رميدان للرصاع بي   اإلنسان وبي   الشيران وجعل رموطن هذا الرصاع ورميدان هذه المعركة هو قلب  الحياة

يعته والعمل بها تمكن رمن القلب وطرد ،فإذا عمر هذا القلب باإليمان باهلل سبحانه وتعال ،اإلنسان والعلم برسر

 :وهي  سبابل تبيان االشيران، وحري بنا ذكرها رمن 

 :عداوة الشيطان :أوال

ز رمن خالل الستفزاز الذي يمارسه  طضررابالرئيسة ل  سبابرمن ال  ي تب 
الوسواس هو عداوة إبليس لإلنسان والت 

ي تزعج اإلنسان وتصيبه بالخوف والضيق وهللا عزَّ  :الشيران هو
وجل رمنذ بدء الخلق حذرنا  هذه الفكار التسلرية الت 

ُهَما ا :رمنه وقال سبحانه
ى
ل
َ
ز
َ
أ
َ
ْرِ  }ف

َ
ي ال ِ

 
ْم ف

ُ
ك
َ
وٌّ َول

ُ
د
َ
ْم ِلَبْعٍض ع

ُ
ك
ُ
 َبْعض

ْ
وا
ُ
ِبر

ْ
ا اه

َ
ن
ْ
ل
ُ
ا ِفيِه َوق

َ
ان
َ
ا ك َرَجُهَما رِممَّ

ْ
خ
َ
أ
َ
َها ف

ْ
ن
َ
 ع
ُ
ان

َ
ْير

َّ
 لش

 
ٌ
اع
َ
رٌّ َورَمت

َ
ق
َ
{ )إل  رُمْست   .(11ِحي  

ُهَما) وقوله تعال
ى
ل
َ
ز
َ
أ
َ
لهما  :بمعت   ،بتشديد الالم( ف ي دينه: إذا هفا فيه وأخرأه فأئ  رما ليس له  ،اسب  

 
رمن قولك زلَّ الرجل ف

ه ،إتيانه فيه ي دينه :وأزله غب 
 
إبليس خروج آدم إل  ولذلك أطضاف هللا تعال ذكره ،دنياهأو  إذا سبب له رما يزل رمن أجله ف

َرَجُهَما) :فقال ،وزوجته رمن الجنة
ْ
خ
َ
أ
َ
ي  (ف

ا ِفيِه )إبليس  :يعت 
َ
ان
َ
ا ك ي عاقبهما هللا (رِممَّ

، لنه كان الذي سبب لهما الخريئة الت 

ي الحرف الذي يتلوه بأن إبليس أخرجهما رمما كانا فيه)و عليها بإخراجهما رمن الجنة 
 
 (. 12هللا جل ثناؤه قد أخب  ف
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 نسيان ذكر هللا سبحانه  :ثانيا

ي تؤدي باإلنسان سبابورمن ال 
ترصفاته وأفعاله هي عدم ذكر هللا دخول وسوسة الشيران وتستحوذ عىل إل  الت 

ي ل يجرأ الشيران عليها  –سبحانه 
ي ذكره يستنب  ويستيقظ العقل رمن براثن الهوى وتحل رمحله النفس الذاكرة الت 

فف 

ي التالعب بأفكار المؤرمن وبذلك ينهزم خاسئا
 
 .فال تكون له سلرة ف

ي ق –سبحانه وتعال  –والذي ينىس ذكره 
ْم  :وله عز وجلينسيهم هللا أنفسهم فف 

ُ
نَساه

َ
أ
َ
َ ف

ى
ُسوا اَّلل

َ
ِذيَن ن

ى
ال
َ
وا ك

ُ
ون
ُ
ك
َ
 ت
َ
}َوال

ون{ )
ُ
اِسق

َ
ف
ْ
ُم ال

ُ
 ه

َ
ِئك

َ
ْول
ُ
َسُهْم أ

ُ
نف
َ
َ ) :فمعت  قوله تعال .(13أ

ى
ُسوا اَّلل

َ
نسوا حقه فجعلهم ناسي   حق أنفسهم  :أي (ن

وهذا تنبيه  ،الهوال رما نسوا فيه أنفسهمفأراهم يوم القيارمة رمن أو  بالخذلن حت  لم يسعوا لها بما ينفعهم عنده

ي العاقبة وتهالكهم عىل إيثار العاجلة وأتباع الشهوات كأنهم ل 
 
للناس وإيذان لهم بأنهم لفرط غفلتهم وقلة فكرهم ف

وأن الفوز رمع أصحاب الجنة فمن حقهم أن يعلموا ذلك  ،يعرفون الفرق بي   الجنة والنار والبون العظيم بي   أصحابهما 

  .(14بهوا عليه)وين

 

 لثالمطلب الثا

 هأعراض

الوسواس له عرطضان هما النسيان بصورة رملفتة للنظر  اطضررابالعرا  تكون واطضحة يمكن رمشاهدتها فالمصاب ب

ي الرمور الدينية رمما ينغص العيش
 
ي أرمور الحياة رمنها خاص بالحياة الجتماعية ورمنها رما هو خاص ف

 
ة الشك ف  ،وكبر

 
 
ة وسنجب   بعضا ي آيات كثب 

 
ي  والنسيان والشك ذكر ف

 
: رمنها ف   ذكر العرا  وهي

ة   :أوال  (15)(النسيان)كثر

 
َّ
ي البرسر واآلية الكريمة تشب   إن

  :ذلك قال عزَّ رمن قالإل  النسيان عر  يتخذه الشيران سبيال لحزان بت 
ْ
 ِإذ

َ
ْيت

َ
َرأ
َ
اَل أ

َ
}ق

ا 
َ
َوْين
َ
ي إل  أ

ِإئ ِّ
َ
َرِة ف

ْ
خ ا{ )الصَّ َجب 

َ
َبْحِر ع

ْ
ي ال ِ

 
 ف
ُ
ه
َ
 َسِبيل

َ
ذ
َ
خ
َّ
َرُه َوات

ُ
ك
ْ
ذ
َ
 أ
ْ
ن
َ
 أ
ُ
ان

َ
ْير

َّ
 الش

َّ
 ِإال

ُ
نَساِنيه

َ
 َورَما أ

َ
ُحوت

ْ
 ال
ُ
ِسيت

َ
 .(16ن

ا  :ورمعت  قوله جل ثناؤه
َ
َوْين
َ
 أ
ْ
 ِإذ

َ
ْيت

َ
َرأ
َ
اَل أ

َ
( و إل  )ق

ُ
ان

َ
ْير

َّ
 الش

َّ
 ِإال

ُ
نَساِنيه

َ
 َورَما أ

َ
ُحوت

ْ
 ال
ُ
ِسيت

َ
ي ن
ِإئ ِّ
َ
َرِة ف

ْ
خ ي الحوت الصَّ

رما أنسائ 

اه النسيان ي رموطضع نصب ردا عىل الحوت  ،إل الشيران بوسواسه فذهب بفكره كل رمذهب حت  اعب 
 
َرُه( فأن ف

ُ
ك
ْ
ذ
َ
 أ
ْ
ن
َ
 ؛)أ

ي أن أذكر الحوت إل الشيران سبق الحوت :لن رمعت  الكالم
َرُه(  ،الفعلإل  ورما أنسائ 

ُ
ك
ْ
ذ
َ
 أ
ْ
ن
َ
ورما  :أي ،ورد عليه قوله )أ

ي ذكره إل الشيران)
 .(17أنسائ 

 

ة الشك  :ثانيا  :كثر

ي يمكن رمالحظتها عىل المصاب ب
نقيض  :الوسواس القهري هو الشك، )والشك اطضرراب،ورمن العرا  الت 

()  .(18اليقي  

فون بخرئهم يعة يعب  وهذا  ،ويقولون ل تقتدوا بنا  ،ويفتون بخالف رما يفعلون ،)وكثب  رمن الموسوسي   العالمي   بالرسر

عجب ! إذا كانوا قادرين عىل ترك الخرأ ويعرفون أنه خرأ ثم ل ينكرونه رمع أنه ليس رمن اللذات ول رمن شهوات النفس 

ي الدين ورمخالفة السنة وطاعة إبليس وقبول غشه()
 
  .(19ول فيه رمعت  سوى تعذيب النفس والغلو ف

ي  ،(20وليس كل جهل شكا() ،كل شك جهلإن   :ولذلك قيل ،وهو أخص رمن الجهل ،)والشك هو نوع رمن الجهل
فف 

ُه  :قوله تعال
َّ
ُهْم َوِإن

َ
َ َبْين ي ِ

ض 
ُ
ق
َ
 ل
َ
ك بِّ  رِمن رَّ

ْ
ت
َ
 َسَبق

ٌ
ِلَمة

َ
 ك
َ
ْوال
َ
ِلَف ِفيِه َول

ُ
ت
ْ
اخ
َ
اَب ف

َ
ِكت
ْ
ا رُموََس ال

َ
ْين
َ
 آت
ْ
د
َ
ق
َ
 رُمِريب{ }َول

ُ
ه
ْ
ن  رمِّ

ٍّ
ك

َ
ي ش ِ

ف 
َ
ْم ل

(21  .) 

اَب  ) :ورمعت  قوله تعال
َ
ِكت
ْ
ا رُموََس ال

َ
ْين
َ
 آت

ْ
د
َ
ق
َ
ِلَف ِفيهِ )الكتاب هو التوراة  (َول

ُ
ت
ْ
اخ
َ
ي العمل بما فيه  :رمعناه (ف

 
فاختلف ف

ُهْم  ):الذين أوتوه رمن اليهود وقوله عزَّ وجل
َ
َ َبْين ي ِ

ض 
ُ
ق
َ
 ل
َ
ك بِّ  رِمن رَّ

ْ
ت
َ
 َسَبق

ٌ
ِلَمة

َ
 ك
َ
ْوال
َ
ولول رما سبق رمن قضاء هللا  :أي (َول

 رُمِريب)وقوله تعال:  ،يوم القيارمةإل  عذابهم وحكمه فيهم أنه آخر 
ُ
ه
ْ
ن  رمِّ

ٍّ
ك

َ
ي ش ِ

ف 
َ
ُهْم ل

َّ
وإن الفريق المبرل  :رمعناه (َوِإن

ي شك رمما قالوا فيه ]رمريب[ يريبهم قولهم فيه رما قالوا 
 .(22وإنما قالوه ظنا) ،لنهم قالوا بغب  ثبت ،رمنهم لف 
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ي قلب اإلنسان وهو عر  يلحظه  :إذن ينغص  ،اإلنسان عىل نفسه ويلحظه الناس رمن حولهفالشك هو رمر  يعب 

  .نسأل هللا النجاة رمن كل سوء والمعافاة رمن كل رسر إنه هو الرؤوف الرحيم ،عيشه

 

الرابعالمطلب   

هآثار   

للوسوسة آثار ورمضار دينية ودنيوية عىل الموسوسي   ويحررمه كثب  رمن المنافع فإذا انشغل بهذا الوسواس تفرغ 

ر عظيم فيمكن تقسيم اآلثار إل  رمما يؤدي ،الشيران له  إل:  َص 

 :آثار دينية عىل الموسوس :أوال

ي ببغضها 
فاآلثار الدينية أن هذا الموسوس قد يبغض كثب  رمن أرمور الدين بسبب رما ابتىلي به رمن الوسواس، وربما ل يكتف 

كها  ي الدين ،بل قد يب 
 
  :لنها تضل عن سواء السبيل قال تعال ؛ واآليات الكريمة  تنىه عن الغلو ف

َ
اِب ال

َ
ِكت
ْ
َل ال

ْ
ه
َ
ْل َياأ

ُ
}ق

 
َ
ا َوطض ِثب  

َ
 ك
ْ
وا
ُّ
ل
َ
طض
َ
ْبُل َوأ

َ
 رِمن ق

ْ
وا
ُّ
ل
َ
 طض

ْ
د
َ
ْوٍم ق

َ
َواء ق

ْ
ه
َ
 أ
ْ
ِبُعوا

َّ
ت
َ
 ت
َ
 َوال

ِّ
َحق

ْ
َ ال ْ ب 

َ
ْم غ

ُ
ي ِديِنك ِ

 
 ف
ْ
وا
ُ
ل
ْ
غ
َ
ِبيل{ )ت ن َسَواء السَّ

َ
 ع
ْ
وا
ُّ
 .(23ل

رمن  الةقل يا رمحمد لهؤلء الغ :وسلم( أي وصحبه  لنبيه رمحمد )صىل هللا عليه وآله وهذا خراب رمن هللا تعال ذكره

ي المسيح
 
اِب  )،النصارى ف

َ
ِكت
ْ
َل ال

ْ
ه
َ
ي  (َياأ

ْم  )،اإلنجيل :يعت 
ُ
ي ِديِنك ِ

 
 ف
ْ
وا
ُ
ل
ْ
غ
َ
 ت
َ
ي القول فيما تدينون به رمن أرمر  :أي (ال

 
ل تفرطوا ف

ريم  مإل  هو عبد هللا وكلمته ألقاها  :ابنه ولكن قولواأو  ،فتقولوا فيه: هو هللا ،الباطلإل  فتجاوزوا فيه الحق ،المسيح

  .(24وروح رمنه)

  ):وقوله تعال
ِّ
َحق

ْ
َ ال ْ ب 

َ
ي دينكم غلوا غب  الحق :أي :صفة للمصدر( غ

 
ي الدين  ،غلوا باطال  :أي :ل تغلوا ف

 
لن الغلو ف

ي تحصيل حججه كما يفعل المتكلمون  :غلوان
 
غلو حق وهو أن يفحص عن حقائقه ويفتش عن أباعد رمعانيه ويجتهد ف

وغلو باطل وهو أن يتجاوز الحق ويتخراه باإلعرا  عن الدلة  ،(رطضوان هللا عليهم أجمعي   )رمن أهل العدل والتوحيد 

 (. 25وإتباع الشبه كما يفعل أهل الهواء والبدع)

 

 :آثار دنيوية عىل الموسوسي    :ثانيا

 ،وأقبل بوجوه الشهوات إليه ،ولما علم عدو هللا إبليس أن المدار عىل القلب والعتماد عليه ؛ اجلب عليه بالوساوس

ي بما يقرعه عن  أسبابوأرمده رمن  ،وزين له رمن الحوال والعمال رما يصده به عن الرريق
فال نجاة  ،التوفيق أسبابالغ 

ي  ،رمرطضاته سبابيده إل بدوام الستعانة باهلل  تعال  والتعر  ل رمن رمصايده ورمكا
 
والتجاء القلب إليه وإقباله عليه ف

  .(26حركاته وسكناته)

ي الرهارةببالء  الذي ابتىلي إن اإلنسان 
 
فيؤدي  ،فهذا الوسواس قد يحرم اإلنسان رمن المنافع الدنيوية ،الوسواس،رمثال ف

ي حياته رمن ترك طلب العلم والدراسة
 
لنه انشغل بهذا الوسواس فضال عن  ،غب  ذلكأو  التجارةأو  به بعدم التوفيق ف

ي دورات المياه لمدة طويلة  ،المضار الصحية والجسمية
 
ي  ،كمن يمكث ف

 
ي ذلك أنهم يضنون بذلك زيادة ف

 
والغريب ف

  :قال تعال ،الرهارة
ا
َماال

ْ
ع
َ
رَسِيَن أ

ْ
خ
َ
ْم ِبال

ُ
ك
ُ
ئ بِّ
َ
ن
ُ
ْل ن

َ
ْل ه

ُ
 .}ق

َ
ون
ُ
ُهْم ُيْحِسن

َّ
ن
َ
 أ
َ
ْم َيْحَسُبون

ُ
َيا َوه

ْ
ن
ُّ
َحَياِة الد

ْ
ي ال ِ

 
لَّ َسْعُيُهْم ف

َ
ِذيَن طض

ى
ال

ا{ ) ع 
ْ
  .(27ُصن

ْم  ):وقوله عزَّ وجل
ُ
ك
ُ
ئ بِّ
َ
ن
ُ
ْل ن

َ
ْل ه

ُ
ْم (ق

ُ
ك ُ ب ِ
ْ
خ
ُ
ْي: ن

َ
 )أ

ا
َماال

ْ
ع
َ
يَن أ رَسِ

ْ
خ
َ
  (ِبال

ُ
اَل: ؟ ث

َ
ق
َ
ْم ف

ُ
ه َ رسَّ

َ
َحَياِة )مَّ ف

ْ
ي ال ِ

 
لَّ َسْعُيُهْم ف

َ
ِذيَن طض

ى
ال

َيا
ْ
ن
ُّ
ٍة،  (الد

َ
ُبول

ْ
ٍة رَمق ٍة رَمْرطِضيَّ

َ
وع ُ

ْ يَعٍة رَمرسر ِ
َ ِ رسر
ْ
ب 
َ
 غ

َ
ىل
َ
 ع
ا
ة
َ
 َباِطل

ا
َماًل

ْ
ع
َ
وا أ

ُ
ِمل
َ
ْي: ع

َ
ا)أ ع 

ْ
 ُصن

َ
ون
ُ
ُهْم ُيْحِسن

َّ
ن
َ
 أ
َ
ْم َيْحَسُبون

ُ
ْي"  (َوه

َ
أ

 
َ
 رَمْحُبوُبون

َ
ون
ُ
ُبول

ْ
ُهْم رَمق

َّ
ن
َ
ٍء، َوأ ْ ي

َ  َسر
َ

ىل
َ
ُهْم ع

َّ
ن
َ
 أ
َ
ون

ُ
ِقد
َ
ي هللا عنه" ،َيْعت

 هذا عن عىلي "رض 
أن اآلية الكريمة تشمل  :ورمعت 

هم28"الحرورية") ي هؤلء عىل الخصوص ول هؤلء بل هي أعم رمن  ،( كما تشمل اليهود والنصارى وغب 
 
ل أنها نزلت ف

ي كل رمن عبد هللا  ،اآلية رمكية قبل خراب اليهود والنصارى وقبل وجود الخوارج بالكليةهذا ؛ فأن هذه 
 
وإنما هي عارمة ف

  .(29وعمله رمردود ) ،وهو رمخط   ،وأن عمله رمقبول ،عىل غب  طريقة رمرطضية يحسب أنه رمصيب فيها 
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 الخامسالمطلب 

 هعالج

ي جميع الرمور العظيم المستديمة التوسط السالمي  الدينوصفات  رمن سمات
 
ي العقائد  ،والعتدال ف

 
 ،والعبادات ،ف

ولقد نىه اإلسالم عن  ،وتفلت تسيبول  ،ول تشدد وتزرمت ،إذ ل تفريط فيه ول إفراط ،والمباحات ،والمعارمالت

ة ،التشدد والغلو  ي آيات كثب 
 
وآثار رمن السنة المرهرة والسلف الصالح الذين ينصحون أخوانهم  ،وحذرنا رمن ذلك ف

ي كثب  رمن الحيان ،المسلمي   ويذكرونهم بخرورة ذلك عىل الدين
 
كيد الشيران ورمكره إل   وأن الغلو والتشدد رمرده ف

يمة ،قوة اإلرادةإل  وعالج الوسواس يحتاج ،وخبثه ي آيات الذكر الحكيم وا ،وصدق العزَّ
 
لسنة النبوية ورمما ورد ف

ي عالج الوسواس نذكر رمنها
 
 :المرهرة ف

 :االستعاذة باهلل سبحانه من الشيطان الرجيم :أوال

 
َّ
ي والمخلط كرجل جالس بي   يديه طعام )اعلم أن

أخسأ فذهب فمر بآخر  :فمر به كلب فقال له ،رمثل إبليس رمع المتف 

ح ي طرده الذكر  الولف ،بي   يديه طعام ولحم فكلما أحساه لم يب 
 
ي يمر به الشيران فيكفيه ف

ي رمثل  ،رمثل المتف 
والثائ 

 .(30نعوذ باهلل رمن الشيران() ،المخلط ل يفارقه الشيران لمكان تخليره

ي قوله تعال
 
ِليم{) :وف

َ
 َسِميٌع ع

ُ
ه
َّ
ِ ِإن

ه
 ِباَّلل

ْ
ِعذ
َ
اْست

َ
 ف
ٌ
ْزغ
َ
اِن ن

َ
ْير

َّ
 رِمَن الش

َ
ك
َّ
ن
َ
غ
ا َيب  َ ي جل ثناؤه ،(31}َوِإرمَّ

وإرما يغضبنك رمن  ،يعت 

ِ )ويحملك عىل رمجازاتهم  ،الشيران غضب يصدك عن اإلعرا  عن الجاهلي   
ه
 ِباَّلل

ْ
ِعذ
َ
اْست

َ
فاستجر باهلل رمن  :أي (ف

ِليم)  :نزغه وقوله تعال
َ
 َسِميٌع ع

ُ
ه
َّ
 ،لجهل الجاهل عليك (َسِميعٌ )إن هللا الذي تستعيذ به رمن نزغ الشيران  :رمعناه (ِإن

ء ،ولغب  ذلك رمن كالم خلقه ،ولستعاذتك رمن نزغه ي
ِليم )ل يخف  عليه رمنه َسر

َ
وغب   ،بما يذهب عنك نزغ الشيران (ع

  .(32ذلك رمن أرمور خلقه)

، وقيل ي القلب بما يسول لإلنسان رمن المعاضي
 
وأكبر رما  ،الب  غ اإلزعاج :نزغ الشيران عبارة عن وساوسه ونخسه ف

ي هذه الحالة يجد الشيران رمجال  ،يكون عند الغضب
 
ي ف

ي حمل ذلك اإلنسان عىل رما ل ينبغ 
 
فبي   هللا تعال رما  ، ف

ِ ) :وجليجري رمجرى العالج لهذا الغر  فقال عزَّ 
ه
 ِباَّلل

ْ
ِعذ
َ
اْست

َ
، والستعاذة باهلل عند هذه الحالة أن يتذكر المرء (ف

ع وهذا الخراب وأن خص به الرسول إل أنه تأديب عام  ،عظيم نعم هللا عن رمقتض  الربع واإلقبال عىل أرمر الرسر

  :ولذلك قال تعال ،لجميع المكلفي   لن الستعاذة باهلل لرف رمانع رمن تأثب  وساوس الشيران
َ
ْرآن

ُ
ق
ْ
 ال

َ
ت
ْ
َرأ
َ
ا ق
َ
ِإذ
َ
}ف

ِجيم اِن الرَّ
َ
ْير

َّ
ِ رِمَن الش

ه
 ِباَّلل

ْ
ِعذ
َ
اْست

َ
ِذيَن .ف

ى
 ال

َ
ىل
َ
 ع
ٌ
ان

َ
ر
ْ
 ُسل

ُ
ه
َ
ْيَس ل

َ
 ل
ُ
ه
َّ
ون{ ) ِإن

ُ
ل
ى
َوك
َ
ِهْم َيت  َرب  ِّ

َ
ىل
َ
 َوع

ْ
وا
ُ
ثبت بالنص أن  :إذن ،(33آرَمن

ي دفع نزغ الشيران
 
ي أكبر الحوال)ولذا  ،لهذه الستعاذة أثرا ف

 
 .(34وجبت المواظبة عليه ف

ي اآلية الكريمة
 
ِليم{ :بي   هللا سبحانه ف

َ
 َسِميٌع ع

ُ
ه
َّ
ِ ِإن

ه
 ِباَّلل

ْ
ِعذ
َ
اْست

َ
 ف
ٌ
ْزغ
َ
اِن ن

َ
ْير

َّ
 رِمَن الش

َ
ك
َّ
ن
َ
غ
ا َيب  َ عند نزغ الشيران  (35)}َوِإرمَّ

ي رمحمد )صىل هللا عليه وآله ،عالجه الستعاذة باهلل غ قد يحصل للنت 
وسلم( لن الرسول ل يحصل  وصحبه وأن الب  

 له رمن الشيران إل الب  غ الذي هو كالبتدا 
ْ
وا
َ
ق
َّ
ِذيَن ات

ى
 ال
َّ
ي قوله تعال: }ِإن

ي الوسوسة أرما حال المتقي   رما يزيد عليه فف 
 
ء ف

ون{) ْبرِصُ م رمُّ
ُ
ا ه
َ
ِإذ
َ
 ف
ْ
ُروا

ى
ك
َ
ذ
َ
اِن ت

َ
ْير

َّ
َن الش اِئٌف رمِّ

َ
ُهْم ط ا رَمسَّ

َ
وهذا المس يكون  ،( رمعناه أن يمسهم طائف رمن الشيران36ِإذ

 .(37ل رمحالة أبلغ رمن الب  غ)

وا ):ثناؤه ورمعت  قوله جل
َ
ق
َّ
ِذيَن ات

ى
 ال
َّ
اِن ) ،إن الذين اتصفوا بتقوى هللا تعال :أي (ِإن

َ
ْير

َّ
َن الش اِئٌف رمِّ

َ
ُهْم ط ا رَمسَّ

َ
 ،أي (ِإذ

ء إذا دار حوله وجعل الوسوسة طائفا لإليذان بأنها وإن رمست ل تؤثر فيهم فكأنما طافت حولهم  ي
لمة رمنه وطاف بالىسر

ي المنام فالمراد به الخاطر وذهب غب  واحد 
 
أن إل  ولم تصل إليهم وجوز أن يكون رمن طاف طيف الخيال إذا ألم ف

ُروا  :وقوله تعال ،المراد بالرائف الغضب
ى
ك
َ
ذ
َ
[ أي]ت

َ
ون ْم رُمْبرِصُ

ُ
ا ه

َ
ِإذ
َ
وبسبب ذلك  ،تذكروا عداوة الشيران وكيده :ف

زون عما يخالف أرمر هللا تعال وينجون عما ل يرطضيه  التذكر رمبرصون رمواقع الخرأ ورمناهج الرشد فيحب 

ي رمتلصصا ؛ وبعد أن يت ،العسس :)والرائف.(38سبحانه)
مكن رمن شبه به بدء وسوسة الشيران ؛ لنه عليه اللعنة يأئ 

  .(39ها يأرمرها بالمنكر ونهيها عن المعروف()يطضحيته يتحكم ف

ي العقول رما نىه هللا عنه سبحانه سوف يزول رمس طائف الشيران ويحصل النور 
 
وينشق  ،فالستعاذة باهلل وتذكر ف

 )ثوب
ُ
 وبذلك نتخلص رمن وساوس الشيران. (40()ج  الد
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يعة اإلسالمية واستصحاب قاعدة )اليقي   ال يزول بالشك( :ثانيا  .التنور بالشر

 
َّ
يعة اإلسالرمية هي رمدخل رمن رمداخل الشيران يوسوس بها للعبد المؤرمن إن ي رموطضوع طهارة  ،الجهل بالرسر

 
وخاصة ف

عية وهي قاعدة )اليقي   إل  البدن ويبدأ يشكك به وبرهارته ولكن هناك قاعدة فقهية استندت ل يزول  أصول رسر

 .بالشك(

ي أصل اللغة الستقرار  ،واليقي   العلم الذي ل تردد رمعه
 
اف والتصديق بل  ،وهو ف ي تحقق اليقي   العب 

 
ط ف ول يشب 

ِسِدين{ ) :قال تعال ،يتصور رمع الجحود 
ْ
ُمف
ْ
 ال
ُ
اِقَبة

َ
 ع
َ
ان
َ
ْيَف ك

َ
ْر ك

ُ
انظ

َ
ا ف وًّ

ُ
ل
ُ
ا َوع م 

ْ
ل
ُ
ُسُهْم ظ

ُ
نف
َ
َها أ

ْ
ت
َ
ن
َ
ْيق
َ
وا ِبَها َواْست

ُ
 ،(41}َوَجَحد

ي اصرالح العلماء هو
 
ي عليها  ،العتقاد الجازم المرابق للواقع الثابت :واليقي   ف

وهذه القاعدة رمن أرمهات القواعد الت 

ي جميع أبواب الفقه والمسائل المخرجة عليها  وقد  ،رمدار الحكام الفقهية
 
رمن عبادات ورمعارمالت  ،قيل أنها تدخل ف

ها)  .(42وغب 

 ورمستند هذه القاعدة قوله )صىل هللا عليه وآله ،الرمر المتيقن بثبوته ل يرتفع بمجرد طروء الشك نأ :ورمعت  القاعدة

 » :وسلم( وصحبه
ْ
ُرَجنَّ رِمَن ال

ْ
 َيخ

َ
َل
َ
، ف

َ
ْم ًل

َ
ٌء أ ْ ي

َ  َسر
ُ
ه
ْ
َرَج رِمن

َ
خ
َ
ْيِه أ

َ
ل
َ
َل ع

َ
ك
ْ
ش
َ
أ
َ
ا، ف

 
ْيئ
َ
ِنِه ش

ْ
ي َبر ِ

 
ْم ف

ُ
ك
ُ
َحد

َ
 أ
َ
ا َوَجد

َ
َمْسِجِد َحت َّ ِإذ

ا،
 
اأو  َيْسَمَع َصْوت  ِريح 

َ
ي طهارة الماء أو  ،(43« )َيِجد

 
ي نجاسته ،شك ف

 
   ،فإذا تيقن طهارة الماء وشك ف

ي طهارته ،نجاستهأو تيقن 
 
 .(44فالتيقن ل يزول بالشك) ،وشك ف

فمن بلغته رسالة رمحمد )صىل هللا عليه وآله وسلم( وبلغه القرآن فقد قارمت عليه الحجة فال يعذر بعدم اإليمان باهلل 

ار رمع وقد أخب  هللا سبحانه بجهل كثب  رمن الكف ،ورمالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر فال عذر له بعد ذلك بالجهل

ي كفرهم
 
ونقرع أن أكبر اليهود والنصارى اليوم  ،ترصيحه بكفرهم ووصف النصارى بالجهل رمع أنه ل يشك رمسلم ف

ي كفرهم) ،جهال رمقلدون
 
 .(45ونعتقد كفرهم وكفر رمن شك ف

يعة اإلسالرمية واطضحة المعاإل  فال عذر لمن ل يتبع الحق سبحانه وإتباع تعاليمه وعدم اللجوء لم الظن لن الرسر

عَ  :فيقول تعال ذكره
ْ
يٌم ِبَما َيف

َ
ل
َ
َ ع

ه
 اَّلل

َّ
ا ِإن

 
ْيئ
َ
 ش

ِّ
َحق

ْ
ي رِمَن ال ِ

ت 
ْ
 ُيغ
َ
نَّ ال

ى
 الظ

َّ
ن
َ
ا إ
ًّ
ن
َ
 ظ
َّ
ْم ِإال

ُ
ه ُ
َ بر
ْ
ك
َ
ِبُع أ

َّ
ون{ )}َورَما َيت

ُ
ورما  :أي ،(46ل

كي   إل ظنا  ي شك وريبة وق ،يتبع أكبر هؤلء المرسر
 
 ) :وله جل ثناؤهإل رما ل علم لهم بحقيقته وصحته بل هم رمنه ف

َّ
ن
َ
إ

ا
 
ْيئ
َ
 ش

ِّ
َحق

ْ
ي رِمَن ال ِ

ت 
ْ
 ُيغ
َ
نَّ ال

ى
ي رمن اليقي   شيئا  :أي (الظ

ء رمقارمه ،أن الشك ل يغت  ي
ي َسر
 
 ول ينتفع به حيث يحتاج ،ول يقوم ف

ون)وقوله تعال:  ،اليقي   إل 
ُ
َعل
ْ
يٌم ِبَما َيف

َ
ل
َ
َ ع

ه
 اَّلل

َّ
كون :أي (ِإن  ،رمن إتباعهم الظن ،إن هللا ذو علم بما يفعل هؤلء المرسر

ي عنهم ظنهم رمن هللا شيئا) ،وهو لهم بالمرصاد  ،وتكذيبهم الحق اليقي   
  .(47حيث ل يغت 

ي خبايا نفوسهم يوقنون بقيمة اإليمان، لكنهم يجحدونها  إذن
 
فالحق سبحانه  ،فقد علم هللا سبحانه أزل أن بعضهم ف

ورمن علم رمنهم قيمة  ،وبعضهم لم يفهم قيمة اإليمان ،ول يخف  عليه أنهم كذبوا بما لم يحيروا بعلمه ،وتعال عليم

  :ويقول الحق سبحانه ،عنادا واستكبارا  ،اإليمان جحدها 
َ
ْصِديق

َ
 ِكن ت

َ
ِ َول

ه
وِن اَّلل

ُ
ى رِمن د َ

ب َ
ْ
ن ُيف

َ
 أ
ُ
ْرآن

ُ
ق
ْ
ا ال

َ
 ذ
َ
 ه
َ
ان
َ
}َورَما ك

 
ْ
ف
َ
ْيِه َوت

َ
ِذي َبي ْ َ َيد

ى
{ )ال ِمي  

َ
َعال
ْ
بِّ ال  َرْيَب ِفيِه رِمن رَّ

َ
اِب ال

َ
ِكت
ْ
( وحي   تستمع للقرآن ورما فيه رمن رس العداد 48ِصيَل ال

ي ل تخضع لمنرق الزرمان
فالفررة السليمة توقن أن هذا القرآن ل يمكن أن  ،ول لمنرق المكان ،والخبار بالمغيبات الت 

ى وأن رما به دائما هو أرمام  ،آن جاء رمصدقا لما بي   يديه رمن الكتب السابقةلن القر  ،بل لبد أن قائله عليم خبب   ،يفب 

  .(49يكشف الكفار ويفضح ارتيابهم وكذبهم) ،ول شك فيه ،رمواجه لهمأو  ،الناس

ع هللا سبحانه لكي ل يجعل  فعالج الوسواس يكون بالعلم وعدم الجهل بأرمور الدين والدنيا وبالفهم الصحيح لما رسر

 .  الشيرانية رمدخالللوساوس 

 

ام اال :ثالثا  :صالة الجماعة وقيام الليلبلث  

الكبائر وأن إثمه أعظم رمن أثم قتل  أكب  ل يختلف المسلمون أن ترك الصالة المفروطضة عمدا رمن أعظم الذنوب و 

ي الدنيا 
 
ب الخمر وأنه رمتعر  لعقوبة هللا وسخره وخزيه ف النفس وأخذ الرموال ورمن أثم الزنا والرسقة ورسر

  .(50واآلخرة)

وصالة الجماعة فضلها عظيم وثوابها كبب  وتزيد عىل صالة المنفرد بدرجات ولها فائدة للمصابي   بالوسواس لعدد 

ي يصليها الركعات 
ول تدريجيا الشك بصالته ،الت  وأرمر هللا  ،إذ بصالة الجماعة يقتدي الموسوس بإرمام المصلي   فب  

يز ي كتابه العزَّ
 
{ ) :سبحانه بصالة الجماعة إذ قال ف اِكِعي    رَمَع الرَّ

ْ
ُعوا

َ
 َواْرك

َ
اة
َ
ك  الزَّ

ْ
وا
ُ
 َوآت

َ
ة
َ
ال  الصَّ

ْ
ِقيُموا

َ
 .(51}َوأ
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 ال) :جل ثناؤهفقوله 
ْ
ِقيُموا

َ
 َوأ

َ
ة
َ
ال   ):وقوله تعال ،أرمر رمعناه الوجوب ول خالف فيه (صَّ

َ
اة
َ
ك  الزَّ

ْ
وا
ُ
ي  (َوآت

أرمر أيضا يقتض 

ء إذا نما وزاد  :آتيته ،واإليتاء  ،الوجوب ي
والمال يزكو إذا كبر وزاد  ،زكا الزرع :يقال ،أعريته والزكاة رمأخوذة رمن زكا الىسر

كة :ورجل زكي أي بالجر الذي يثاب به أو  زائد الخب  وسمي اإلخراج رمن المال زكاة وهو نقص رمنه رمن حيث نمو الب 

فكأن الخارج رمن المال يرهره رمن تبعة الحق الذي جعل هللا فيه للمساكي    ،وقيل الزكاة رمأخوذة رمن الترهب   ،المزكي 

رُ  :وقد قال تعال هِّ
َ
ر
ُ
 ت
ا
ة
َ
ق
َ
رْمَواِلِهْم َصد

َ
 رِمْن أ

ْ
ذ
ُ
ِليم{ }خ

َ
ُ َسِميٌع ع

ه
ُهْم َواَّلل

ى
ٌن ل

َ
 َسك

َ
ك
َ
ت
َ
 َصال

َّ
ْيِهْم ِإن

َ
ل
َ
يِهم ِبَها َوَصلِّ ع

ِّ
َزك
ُ
ْم َوت

ُ
ه

 ) :وقوله جل ثناؤه ،(52)
ْ
ُعوا

َ
ي اللغة (َواْرك

 
النحناء يعم الركوع والسجود  و  ،النحناء بالشخص وكل رمنحن راكع :الركوع ف

لة، والرك ي المب  
 
ي النحراط ف

 
وا  :وكذلك السجود لقوله سبحانه ،قرآنا وسنة ،وع فر ويستعار أيضا ف

ُ
ِذيَن آرَمن

ى
َها ال يُّ

َ
}َياأ

ِلُحون{ )
ْ
ف
ُ
ْم ت
ُ
ك
ى
َعل
َ
َ ل ْ ب 

َ
خ
ْ
وا ال

ُ
َعل
ْ
ْم َواف

ُ
ك وا َربَّ

ُ
ُبد
ْ
وا َواع

ُ
ُعوا َواْسُجد

َ
  .(54وزادت السنة الرمأنينة فيهما والفصل بينهما) ،(53اْرك

) قوله تعال  ) :وأيضا رمعت 
َ
اة
َ
ك  الزَّ

ْ
وا
ُ
 َوآت

َ
ة
َ
ال  الصَّ

ْ
ِقيُموا

َ
وذلك يدل عىل أن الكفار رمخاطبون بفروع  ،لليهود  خراب (َوأ

 ) :قوله :فإن قيل ،اإلسالم
َ
ة
َ
ال  الصَّ

ْ
ِقيُموا

َ
اِكِعي   ) :أرمر بالصالة، وقوله (َوأ  رَمَع الرَّ

ْ
ُعوا

َ
 ،فيكون تكرارا  ،أرمر بالصالة أيضا  (َواْرك

اِكِعي   ) :أن قوله :فالجواب  رَمَع الرَّ
ْ
ُعوا

َ
ي  ،صلوا رمع المصلي    :أي (َواْرك

ي  ،أرمر بالصالة الولفف 
 
ي أرمر بفعلها ف

ي الثائ 
 
وف

ي صلواتهم :وقيل ،الجماعة فال تكرار 
 
فخص الركوع بالذكر تحريضا لهم عىل اإلتيان بصالة  ،أن اليهود ل ركوع ف

  .(55ار المذرموم()فيكون نهيا عن الستكب ،الخضوع :الركوع :وقيل ،المسلمي   

اِكِعي   ) :عزَّ وجلوقوله  ي المحبة والجمعية ولهذا قال جماعة أهل التأويل بالقرآن أن الرمر بالصالة  (رمع) (رَمَع الرَّ
تقتض 

ي شهود الجماعة عىل قولي    ،أول لم يقض شهود الجماعة فأرمرهم بقوله رمع شهود الجماعة
 
 :وقد اختلف العلماء ف

وقد أوجبها  ،فالذي عليه الجمهور أن ذلك رمن السي   المؤكدة ويجب عىل رمن أدرمن التخلف عنها رمن غب  عذر العقوبة

بعض أهل العلم فرطضا عىل الكفاية إلجماعهم عىل أنه ل يجوز أن يجتمع عىل تعريل المساجد كلها رمن الجماعات فإذا 

ي بيته جا
 
ي المسجد فصالة المنفرد ف

 
ي رمحمد )صىل هللا عليه وآلهقارمت الجماعة ف  :وسلم( وصحبه ئزة لقول النت 

« 
ا
َرَجة

َ
يَن د ِ

ْ  ِبَسْبٍع َوِعرسر
ِّ
ذ
َ
ف
ْ
ِة ال

َ
ُل رِمْن َصَل

َ
ض
ْ
ف
َ
ِة أ

َ
َجَماع

ْ
 ال
ُ
ة
َ
وأن الجتماع سنة رمن سي   الهدى وتركه  ،(56« )َصَل

  .(57طضالل)

 عن 
ا
ي نية الصالة وأن  فضال

 
ام صالة الجماعة، فهناك الوسوسة ف ي عالجها هو الب  

ي عدد الركعات والت 
 
الوسوسة ف

ع ي العقل وجهل بالرسر
 
ي نية الصالة رمسببها خبل ف

 
إن كنت تريد  :ولكشف هذا التلبيس أن يقال للموسوس ،الوسوسة ف

ة لنك قمت لتؤدي الفريضة وهذه هي النية ورمحلها القلب ل اللفظ إن كنت تريد تصحيح  إحضار النية فالنية حاَص 

اك تظن وقد قلت أنك رما قلت ؟ هذا رمر )  .(58اللفظ فاللفظ ل يجب ثم قد قلته صحيحا فما وجه اإلعادة أ فب 

وهللا  ،النجاة ورمرطضاة الرب سبحانهإل  الوسواس اطضررابوالمداورمة عىل قيام الليل رمن شأنها الخذ بيد المصاب ب

تيل القرآن حت  يتمكن  :وسلم(وصحبه لما أرمر نبيه رمحمد )صىل هللا عليه وآله  سبحانه وتعال )بصالة الليل أرمره بب 

ي حقائق تلك اآليات ودقائقها فعند الوصول
 
وعند  ،ذكر هللا سيستشعر عظمته وجاللتهإل  الخاطر رمن التأرمل ف

ي القراءة يدل  ،الوعد والوعيد يحصل الرجاء والخوفإل  الوصول
 
وحينئذ يستنب  القلب بنور رمعرفة هللا، واإلرساع ف

ي 
ء أحب ذكره ،لن النفس تبتهج بذكر الرمور اإللهية الروحانية ،عىل عدم الوقوف عىل المعائ  ي

ورمن  ،ورمن ابتهج بىسر

  ( 59أحب شيئا لم يمر عليه برسعة()

ي قوله عزَّ وجل
 
  :وأكدت اآلية الكريمة ذلك ف

ْ
َها ال يُّ

َ
ل}َياأ رمِّ  .ُمزَّ

ا
ِليال

َ
 ق
َّ
ْيَل ِإال

ى
ِم الل

ُ
 .ق

ُ
ه
َ
 أو  ِنْصف

ا
ِليال

َ
 ق
ُ
ه
ْ
ْص رِمن

ُ
ِل .انق

ِّ
ْيِه َوَرت

َ
ل
َ
 ع
ْ
ْو ِزد

َ
أ

 
ا
ْرِتيال

َ
 ت
َ
ْرآن

ُ
ق
ْ
 .ال

ا
ِقيال

َ
 ث
ا
ْوال

َ
 ق
َ
ْيك

َ
ل
َ
ي ع ِ

ف 
ْ
ل
ُ
ا َسن

َّ
{).ِإن

ا
َوُم ِقيال

ْ
ق
َ
ا َوأ ء 

ْ
 َوط

ُّ
د
َ
ش
َ
َ أ ْيِل ِهي

ى
 الل

َ
ة
َ
اِشئ

َ
 ن
َّ
  .(60ِإن

ل) :تعال وسبب نزول قوله رمِّ ُمزَّ
ْ
َها ال يُّ

َ
ي دار الندوة فقالت سموا هذا الرجل اسما يصدر عنه  :انه ،(َياأ

 
اجتمعت قريش ف

ي  الناس قالوا كاهن قالوا ليس بكاهن قالوا رمجنون قالوا ليس بمجنون قالوا ساحر قالوا ليس بساحر فبلع ذلك النت 

ي ثيابه فتدوصحبه )صىل هللا عليه وآله 
 
رمل ف يل فقالوسلم( فب    وروي ،يا أيها المزرمل يا أيها المدثر  :ثر فيها فأتاه جب 

ي هللا عنه
ل):( قالت: لما نزلتاعن عائشة )رض  رمِّ ُمزَّ

ْ
َها ال يُّ

َ
ْيلَ .َياأ

ى
ِم الل

ُ
قارموا سنه حت  توررمت أقدارمهم فأنزلت فاقرءوا  (ق

  .(61رما تيرس رمنه وأخرج ابن جرير رمثله عن ابن عباس)

ي قوله تعال
 
ل) :ف رمِّ ُمزَّ

ْ
َها ال يُّ

َ
ِم .َياأ

ُ
والعبء  ،قم   للرمر العظيم الذي ينتظرك، أنها دعوة السماء وصوت الكبب  المتعال (ق

ى  ،قم فقد رمض  وقت النوم والراحة ،قم للجهد والنصب والكد والتعب ،الثقيل المهيأ لك أنه اإلعداد للمهمة الكب 

وسلم(  وصحبه وقد صح عن وتر رسول هللا )صىل هللا عليه وآله ،. قيام الليل.بوسائل اإلعداد اإللهية المضمونة
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ة ركعة ي الليل إل قليال  ،بالليل أنه لم يتجاوز إحدى عرسر
ي هذه الركعات ثلتر

 
ي ف

يرتل فيه القرآن  ،ولكنه كان يقض 

 .(62ترتيال)

 ) :وقوله عزَّ وجل
ا
ِليال

َ
 ق
َّ
ْيَل ِإال

ى
ِم الل

ُ
 .ق

ُ
ه
َ
 أو  ِنْصف

ا
ِليال

َ
 ق
ُ
ه
ْ
ْص رِمن

ُ
 .انق

ا
ْرِتيال

َ
 ت
َ
ْرآن

ُ
ق
ْ
ِل ال

ِّ
ْيِه َوَرت

َ
ل
َ
 ع
ْ
ْو ِزد

َ
تعال المراد سبحانه و  بي    (أ

ي اآلية  ،أي عىل نصفه ،زد عليهأو  رمن نصفه :انقص رمنه أيأو  رمن المقدار المرلوب قيارمه بما جاء بعد نصفه
 
وف

تيل القرآن ،الكريمة بيان لكيفية القيام ي  ):وقوله تعال ،وهو بب  ِ
ف 
ْ
ل
ُ
ا َسن

َّ
  ِإن

ا
ِقيال

َ
 ث
ا
ْوال

َ
 ق
َ
ْيك

َ
ل
َ
رمعلوم أن القول هنا هو  (ع

ي وزن  :ولكن وصفه بالثقل رمع أن الثقل للوزان وهي رمن المحسوسات فقال بعض المفرسين ،القرآن
 
إن الثقل ف

ي تكاليفه، ولكن يخففه ،وقيل رمن أثناء نزول الوجي عليه وكل ذلك ثابت للقرآن الكريم،الثواب
 
ي وزنه ثقيل ف

 
 فهو ثقيل ف

 .(63هللا وييرسه لمن هداه ووفقه إليه)

 ) :وقوله تعال
ا
َوُم ِقيال

ْ
ق
َ
ا َوأ ء 

ْ
 َوط

ُّ
د
َ
ش
َ
َ أ ْيِل ِهي

ى
 الل

َ
ة
َ
اِشئ

َ
 ن
َّ
ناشئة الليل أي أوقاته وساعاته ؛ لن أوقاته )) :قال العلماء ،(ِإن

وأن الستكثار رمن صالة الليل بالقراءة فيها رما أرمكن  ،والمراد اآلية فضل صالة الليل عىل صالة النهار  ،تنشأ أول فأول

ي هللا عنه( يصىلي بي   المغرب والعشاء ويقول ،وأجلب للثواب ،أعظم للجر 
هذا ناشئة  :وكان عىلي بن الحسي   )رض 

ا) :وقوله تعال ،((الليل ء 
ْ
 َوط

ُّ
د
َ
ش
َ
َ أ اطأة أي د فهو رمصدر واطأت وطاء رمو ،]وطئا[ بكرس الواو وفتح الراء والمد  (ِهي

 ،أي ثقل عليهم رما حملهم رمن المؤن ،رمن قولك اشتدت عىل القوم وطأة سلرانهم :أي ،و بفتح الواو رمعناه ،رموافقة

 أنها أثقل عىل المصىلي رمن ساعات النهار 
فمن شغله بالعبادة فقد  ،وذلك أن الليل وقت رمنام وتودع وإجمام ،فالمعت 

وعىل القراءة الثانية بالمد فالمعت  أشد رموافقة بي   القلب والبرص والسمع واللسان بانقراع  ،تحمل المشقة العظيمة

  .(64الصوات والحركات)

 ) :وقوله تعال
ا
َوُم ِقيال

ْ
ق
َ
ي هللا عنه( "وأصوب قيال" فقيل له ،(َوأ

أقوم  :إنما هو أقوم فقال :)وقرأ أنس بن رمالك )رض 

 .(65وأصوب واحد()

 ) :وقوله عزَّ وجل
ا
َوُم ِقيال

ْ
ق
َ
ي  ،وللصالة فيها خشوعها وللمناجاة فيها شفافيتها ،لن للذكر فيها حالوته (َوأ

 
وأنها لتكسب ف

ي صالة النهار وذكره ،القلب أنسا وراحة وشفافية ونورا 
 
وهللا الذي خلق هذا القلب يعلم رمداخله  ،قد ل يجدها ف

أعلق  سبابوأي ال  ،قات يكون فيها أكبر تفتحا واستعدادا وتهيؤا وأي الو  ،ويعلم رما يترسب إليه ورما يوقع عليه ،وأوتاره

ا فيه ليتلف  القول  ،وسلم( وصحبه  وهو يعد عبده ورسوله رمحمدا )صىل هللا عليه وآله –وهللا سبحانه  ،به وأشد تأثب 

ي النهار لن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم قيال  ،اختار له قيام الليل ،وينهض بالعبء الجسيم ،الثقيل
 
؛ ولن له ف

ا رمن الراقة واللتفات)  .(66رمشاغله ونشاطه الذي يستغرق كثب 

ي هذا الوقت
 
ي النفس ليرهرها ف

 
ا ف إذ فيها يجد  ،رما علق بها رمن براثن النهار  -وقت الليل-فقيام الليل هو أشد تأثب 

وحضور الحواس بكارملها  ،والتجاه الكىلي هلل بالعبادة والذكر  ،والناس نيام  اإلنسان صفاء الروح ويختىلي باهلل سبحانه 

ي ل تريب إل بذكره سبحانه أرمرا رمع هللا عزَّ وجل فحتما سوف يخلصه رمن كل سوء ورمكروه ورمن 
 .النفس الت 

 

 الخاتمة 

ة بعد رحلة عب   ء( بي   تفكر وتعقل، وقد كانت )اربعة  وبحمد الباري ونعمة رمنه وفضل ورحمة نضع قرراتنا الخب  ي
رموائ 

ندعي فيه الكمال ولكن عذرنا انا بذلنا  جهد رمقل ول رحلة جاهدة لالرتقاء بدرجات العقل ورمعراج الفكار، فما هذا ال

ف  المحاولة  ،فيه قصارى جهدنا وشاهدنا هو الرب الرحيم والليالي الروال فان اصبنا فذاك رمرادنا وان اخرئنا فلنا  رسر

  وجل:  علم واطضعي   ارمارمنا قول الباري عزَّ والت
َ
ون

ُّ
د َ
 َوَسب ُ

َ
ون
ُ
رِمن
ْ
ُمؤ
ْ
 َوال

ُ
ه
ُ
ْم َوَرُسول

ُ
ك
َ
َمل
َ
ُ ع

ه
ى اَّلل َ َسب َ

َ
 ف
ْ
وا
ُ
َمل
ْ
ِل اع

ُ
اِلِم إل  }َوق

َ
ع

ون{ )
ُ
ْعَمل

َ
ْم ت

ُ
نت
ُ
م ِبَما ك

ُ
ك
ُ
ئ بِّ
َ
ُين
َ
ِة ف

َ
َهاد

َّ
ْيِب َوالش

َ
غ
ْ
 (.67ال

 

 :هي  نتائج البحث أهم

طضه اطضررابنسان رمن إي أيخلو  ل -1 نهج  تباعإوب رمنها  يتخلص فباإليمان الحياةتقسو عليه  حينما ات نفسية تعب 

 . يعته وسنة نبيه الكريم رمحمد)صىل هللا عليه وآله وسلم(، فسوف ينال الرمن والستقرار النفىسي  القرآن ورسر
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ي باله أيجب عىل كل انسان -2
 
ء رمهدد بالزوال الصحة والمال و أن يضع ف ي

يبف  سوى الواحد الحد،  د، ولالول ن كل َسر

ور{ :وان الحياة هي رموطضع بالء وارمتحان قال تعال
ُ
ف
َ
غ
ْ
َعِزيُز ال

ْ
َو ال

ُ
 َوه

ا
َمال

َ
ْحَسُن ع

َ
ْم أ
ُ
ك يُّ
َ
ْم أ
ُ
َوك
ُ
 ِلَيْبل

َ
َحَياة

ْ
 َوال

َ
َمْوت

ْ
 ال
َ
ق
َ
ل
َ
ِذي خ

ى
}ال

(68.) 

ي خاليا الدرماغ، -3
 
 المضررب نفسيا ليس فيه خلل ف

َّ
 بسسبب عوارمل بيئية خارجيةولكن اصبح رمض إن

 
فهو  إذنا ،رربا

فبيئة دينية نابعة رمن خلق إل  تحويل تلك البيئة الخارجيةإل  عقاقب  كيميائية بقدر احتياجهإل  ليحتاج  أرسر

ي سائر طضررابوبذلك سوف تنتىهي كل ال  ،المرسلي   رمحمد)صىل هللا عليه وآله وصحبه وسلم (
 
ات النفسية السائدة ف

 .المجتمعات

 

 المصادر والهوامش

                                                           
  .20( سورة العراف، اآلية : 1)
  .3/988( الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، 2)
، رمعجم 3) ي

بيت  ي الرسر
، ( لرف    .125رمصرلحات الرب النفىسي

  .5/35؛ وابن فارس، رمعجم رمقاييس اللغة،  2/801( ينظر : الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، 4)
(5 ، ، رمعجم رمصرلحات الرب النفىسي ي

بيت  ي الرسر
  .32( لرف 

، الرمرا  العصابية والذهانية واإلطضررابات السلوكية،  ،الزراد  (6)   .137فيصل رمحمد خب 
كيف   –رمشكالت الطفال وعالجها  –الرمرا  العقلية  –الرمرا  النفسية  –رمحمد السيد، حول صحتك النفسية  ،(الهابط 7)

   .87(، 1989تحافظ عىل صحتك، )اسكندرية، المكتب الجارمغي الحديث، 
، النفس انفعالتها وأرمراطضها وعالجها،  ،كمال  (8)   .208عىلي
كيف   –رمشكالت الطفال وعالجها  –الرمرا  العقلية  –الرمرا  النفسية  –حول صحتك النفسية رمحمد السيد،  ،الهابط  (9)

   .87(، 1989تحافظ عىل صحتك، )اسكندرية، المكتب الجارمغي الحديث، 
ي اليمان ورما يقوله رمن وجدها ،كتاب اليمان  ،صحيح رمسلم ،رمسلم (10)

 . 1/119 ،132رقم الحديث :  ،باب بيان الوسوسة ف 
  .36( سورة البقرة، اآلية : 11)
ي تأويل القرآن، 12)

ي، جارمع البيان ف    .535 – 1/534( ينظر : الرب 
، اآلية : 13)   .19( سورة الحرسر
ي، الكشاف، 14)   .87 – 86/ 4( ينظر : الزرمخرسر
ي الفخذ، لنه رمتأخر عن أعالي البدنعزَّ ( وهو 15)

ء عن النفس بعد حضوره لها، والنسا : عرق ف  ي
ي الفخذ، رمشبه بالمنىسي  وب الىسر

ف 
خر وترك ؛ ابن فارس، رمعجم رمقاييس اللغة، 

ُ
  .5/422الذي أ

  .63( سورة الكهف، اآلية : 16)
ي تأويل القرآن، 17)

ي، جارمع البيان ف  ي، الكشاف،  18/60( ينظر : الرب    .492 – 491/ 2؛ والزرمخرسر
(18 ،   .270/  5( الفراهيدي، العي  
، )ت ( ابن قدارمه، عبد هللا بن 19) ي  620رمحمد بن قدارمه الجماعيىلي المقدَسي ، تحقيق : أبو الشبال الزهب  ـه(، ذم الموسوسي  

  .41ـه(،  1407رمكتبة التوعية اإلسالرمية،  –)الفاروق الحديثة  1حسن بن أرمي   آل رمندوه، ط
  .219 / 2سميح عاطف، رمعرفة النفس اإلنسانية،  ،الزين (20)
  .45( سورة فصلت، اآلية : 21)
ي تأويل القرآن، 22)

ي، جارمع البيان ف    .487 – 486/  21( ينظر : الرب 
  .77( سورة المائدة، اآلية : 23)
ي تأويل القرآن، 24)

ي، جارمع البيان ف    .10/487( ينظر : الرب 
ي، الكشاف، 25)   .635/  1( ينظر : الزرمخرسر
ي بكر بن أيوب بن شمس الدين، 26) ي رمصايد الشيران،  751)ت ( ينظر : ابن قيم الجوزية، رمحمد بن أئ 

ـه(، إغاثة اللهفان ف 
، رمحمد ناَص الدين، )ت  ي

، دار ابن الجوزي،  1420تخري    ج : اللبائ  ي /  1ـه(، تحقيق : عىلي بن حسن بن عىلي بن عبد الحميد الحلت 
،)الريا ، رمكتبة المعارف(، 38 – 37 ي

  .5/ 1؛ والمصدر نفسه، تحقيق : رمحمد حارمد الفف 
  .104-103:  تاناآلي( سورة الكهف، 27)
بفتح الحاء وطضمها وحر يحر رمن باب تعب، حرارا بالفتح صار حرا، والحرورية، فرقة رمن الخوارج كان أول اجتماعهم بمدينة  (28)

، )ت  ، أحمد بن رمحمد بن عىلي  رمرقوا فيه، ينظر : الفيومي
ي أرمر الدين حت 

ـه(،  770)حروراء( بالقرب رمن الكوفة وتعمقوا ف 
وت، المكتبة العلمية(، المصباح الم ، )بب  ح الكبب  ي غريب الرسر

؛ ورجب عبد الجواد إبراهيم، رمعجم المصرلحات  128/  1نب  ف 
، ط ي المصباح المب  

 .60ـه(، 1423)القاهرة، دار اآلفاق العربية،  1اإلسالرمية ف 
، تفسب  القرآن العظيم، 29)   .5/202( ابن كثب 
  .37( ابن الجوزي، تلبيس إبليس، 30)
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  .200سورة العراف، اآلية :  (31)
ي تأويل القرآن، 32)

 
ي، جارمع البيان ف   .333-13/332( ينظر : الرب 

  .99 – 98( سورة النحل، اآليتان : 33)
  .436-15/435( ينظر : الرازي، رمفاتيح الغيب، 34)
 . 200اآلية :  ،العراف ( سورة4 (
  .201( سورة العراف، اآلية : 36)
  .437 – 15/436رمفاتيح الغيب، ( ينظر : الرازي، 37)
(38 ، ي

ي تفسب  القرآن العظيم والسبع المثائ 
 
ي ف

، روح المعائ    .9/148( ينظر : اآللوَسي
، ط 1402( ابن الخريب، رمحمد رمحمد عبد اللريف، )ت 39)  1383)رمرص، المربعة المرصية ورمكتبتها،  1ـه(، أوطضح التفاسب 

  .209ـه(، 
ء وليس هو رمن الظلمة ؛ ينظر : ابن رمنظور، لسان سواد الليل رمع غيم، وأن ل  ( 1( ي

ترى نجما ول قمرا، وقيل : هو إذا ألبس كل َسر
 .14/249العرب، 

  .14( سورة النمل، اآلية : 41)
ح القواعد الفقهية، تحقيق : رمصرف  أحمد الزرقا، ط 1285( ينظر : رمحمد الزرقا، أحمد بن الشيخ رمحمد، )ت 42)  2ـه(، رسر

  .81، 79ـه(  1409القلم، )سوريا، دار 
ي الحدث فله ان يصىلي برهارته تلك  ،كتاب الحيض   ،صحيح رمسلم  ،رمسلم ( 43)

 
 ،باب الدليل عىل ان رمن تيقن الرهارة ثم شك ف

  .1/276، 362رقم الحديث : 
ي المذاهب الربعة، ط44)

 
، القواعد الفقهية وتربيقاتها ف ، رمحمد رمصرف  ـه(،  1427الفكر، )درمشق، دار  1( ينظر : الزحيىلي

1/97 ،101.  
يز بن عبد الرحمن بن عبد هللا، )ت 45) ، عبد هللا بن عبد الرحمن بن عبد العزَّ ـه(، الكفر الذي ل يعذر  1282( ينظر : أبو بري  

اث،  1صاحبه بالجهل، ط   .7ـه(، 1425)القاهرة، المكتب اإلسالمي إلحياء الب 
  .36( سورة يونس، اآلية : 46)
ي تأويل القرآن، ( ينظر 47)

ي، جارمع البيان ف    .15/89: الرب 
  .37( سورة يونس، اآلية : 48)
  .10/5930،5936الخواطر،  –( ينظر : الشعراوي، تفسب  الشعراوي 49)
  .31( ينظر : ابن قيم الجوزية، الصالة وأحكام تاركها، )المدينة المنورة، رمكتبة الثقافة(، 50)
  .43( سورة البقرة، اآلية : 51)
  .103(سورة التوبة، اآلية : 52)
  .77( سورة الحج، اآلية : 53)
، الجارمع لحكام القرآن، 54) ي   .345 – 1/343( ينظر : القرطت 
، رساج الدين عمر بن عىلي بن عادل، )ت 55) ي علوم الكتاب، تحقيق : عادل أحمد عبد  775( أبو حفص الحنبىلي

ـه(، اللباب ف 
وت، 1الموجود وعىلي رمحمد رمعو ، ط   .26/  2ـه(،  1419دار الكتب العلمية،  )بب 

ي التخلف عنها، صحيح رمسلم ،رمسلم  (56)
رقم ، كتاب المساجد ورمواطضع الصالة، باب فضل صالة الجماعة وبيان التشديد ف 

 .1/450 ، ، 649 :الحديث
، الجارمع لحكام القرآن، 57) ي   .350، 1/348( ينظر : القرطت 
  .134إبليس، ( ينظر : ابن الجوزي، تلبيس 58)
  .683/  30( الرازي،رمفاتيح الغيب، 59)
  .6 – 1( سورة المزرمل : اآليات : 60)
وت، دار الكتب العلمية(، 61) ، )بب  ي

ول، تحقيق : أحمد عبد الشاف  ي أسباب الب  
، لباب النقول ف    .205 – 204( ينظر : السيوطي

ي ظالل القرآن، 62)
  .6/3744( ينظر : سيد قرب، ف 

(63، وت،  1393رمحمد الرمي   بن رمحمد المختار بن عبد القادر، )ت  ( الشقنيطي ي إيضاح القرآن بالقرآن، )بب 
ـه(، أطضواء البيان ف 

  .359 – 8/357ـه(،  1415دار الفكر للرباعة والنرسر والتوزي    ع، 
ي القراءات  ،البغدادي ( ينظر : 64)

، الجارمع لحكام القرآن،  ؛ و  658،السبعة ف  ي   .41 – 19/39القرطت 
، أبو زيد عبد الرحمن بن رمحمد بن رمخلوف، )ت 65) ي ي تفسب  القرآن، تحقيق : رمحمد عىلي  875( الثعالت 

ـه(، الجواهر الحسان ف 
،  1رمعو  وعادل أحمد عبد الموجود، ط ي اث العرئ 

وت، دار إحياء الب    .5/503ـه(،  1418)بب 
ي ظالل القرآن، 66)

  .3746/  6( ينظر : سيد قرب، ف 
  .105اآلية:  ،سورة التوبة (67)
  .2اآلية :  ،سورة الملك( 68)
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DETERMINATION OF SIMPLE TIME NOTIFICATION (NEWS) MODES IN 
NURETTIN TOPÇU'S "ISLAM AND HUMAN MEVLANA AND MYSTICISM"  

http://dx.doi.org/10.47832/RimarCongress3-12 

Osman TÜRK1 

Fatma KOÇ2 

 

 

Abstract: 

 Language is the symbol of being a human. Language, which is the necessity of being a 

human, the development of thought and emotion, the indispensability of respect and love, is 

a legacy that nations have inherited from the past to the present and the future. It is a 

known fact that individuals speaking the same language have the same background, culture 

and values, that is, a common destiny. Language occurs by carrying the traces of a society. 

It clearly embodies the values and social elements, beliefs and traditions of our nation and 

plays an important role in conveying the above-mentioned things to future generations with 

the help of the language of which it is a part. News modes constitute the scope of this study. 

In the study, the predicates of the sentences used in Nurettin Topçu's work titled "Islam and 

Human Mevlana and Sufism" were determined and indicated according to the page and line 

numbers of the determined times. In the research, simple news moods (seen past tense, 

learned past tense, present tense, future tense, present tense) identified in the novel were 

examined. The page numbers and line numbers of the detected news modes are given. The 

frequency degrees of the modes we detected are also given. In this study, it is important to 

recognize the news moods in their daily lives and to use these moods in a healthy 

communication, in accordance with the grammatical structure of the language. 

Key words: Nurettin Topçu, Grammar, Tense, Moods. 
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NURETTİN TOPÇU’NUN “İSLAM VE İNSAN MEVLANA VE TASAVVUF” 

ESERİNDE BASİT ZAMANLI BİLDİRME (HABER) KİPLERİNİN TESPİT 

EDİLMESİ 

 

Osman TÜRK3 

Fatma KOÇ4 

 

Özet 

Dil insan olmanın simgesidir. İnsan olabilmenin gereği, düşünce ve duygunun gelişmişliği, 

saygı ve sevginin vazgeçilmezliği olan dil, milletlerin geçmişten günümüze ve geleceğe 

devraldıkları bir mirastır. Aynı dili konuşan bireylerin aynı geçmiş, kültür ve değerlere yani 

ortak bir kadere sahip oldukları bilinen bir gerçektir. Dil bir toplumun izlerini taşıyarak 

meydana gelir. Ulusumuzun değer ve sosyal unsurlarını, inançlarını, geleneklerini belirgin 

bir biçimde bünyesinde taşımakta ve parçası olduğu dil yardımıyla da yukarıda sıralananları 

gelecek kuşaklara aktarmada önemli bir rol üstlenmektedir Çalışmanın esas konusu haber 

kipleri oluşturacaktır. Yapılan çalışmada, Nurettin Topçu’nun “İslam ve İnsan Mevlana ve 

Tasavvuf” isimli eserinde kullanılan cümlelerin yüklemleri tespit edilmiş ve tespit edilen 

zamanların sayfa ve satır numaralarına göre belirtilmiştir. Araştırmada romanda tespit 

edilen basit haber kipleri (görülen geçmiş zaman,  öğrenilen geçmiş zaman, şimdiki zaman, 

gelecek zaman, geniş zaman) incelenmiştir. Tespit edilen haber kiplerin sayfa numarası ve 

satır sayısı verilmiştir. Tespit ettiğimiz kiplerin sıklık dereceleri de verilmiştir. Bu çalışma 

günlük yaşamalarında haber kiplerini tanımaları ve bu kipleri sağlıklı bir iletişimde, dilin 

gramer yapısına uygun bir şekilde kullanmaları önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Nurettin Topçu, Dilbilgisi, Zaman, Haber Kipleri. 

 

Giriş:  

Dil insan olmanın simgesidir. İnsan olabilmenin gereği, düşünce ve duygunun gelişmişliği, 

saygı ve sevginin vazgeçilmezliği olan dil, milletlerin geçmişten günümüze ve geleceğe 

devraldıkları bir mirastır. Aynı dili konuşan bireylerin aynı geçmişe, kültür ve değerlere yani 

ortak bir kadere sahip oldukları bilinen bir gerçektir. Dil belli bir coğrafyanın o coğrafyada 

yaşayan belli bir toplumun izlerini taşıyarak meydana gelir (Türk, 2017; 2020). 

Ulusumuzun değer ve sosyal unsurlarını, inançlarını, geleneklerini belirgin bir biçimde 

bünyesinde taşımakta ve parçası olduğu dil yardımıyla da yukarıda sıralananları gelecek 

kuşaklara aktarmada önemli bir rol üstlenmektedir. Her ulusun yaşanmışlığı, kendi 

varlığının ve benliğinin aynasıdır (Türk, 2020). 

Nurettin Topçu (1909–1975), çocukluğu, imparatorluğun son yıllarının sıkıntıları arasında 

geçmiş, Cumhuriyet döneminin ilk etkilerini hissetmiş, altı yıl boyunca Fransa’da 

bulunmasından dolayı batıyı tanımış, Fransa dönüşü tek parti döneminin ve 1950’li yıllarla 

birlikte de Demokrat parti ve devamı olan siyasî anlayışın uygulamaları karşısında da 

düşünsel bir tavır takınmıştır. O, hem geleneksel değerleri hem de batılı değerleri tanıyan 

birisidir. Erzurumlu bir ailenin çocuğu olması, çocukluğunun İstanbul’da geçmesi, Osmanlı 

İmparatorluğu’nun eğitim kurumu olan Valide Sultan Mektebi’nde öğrenime başlaması 

O’nun geleneksel değerleri; Büyük Reşit Paşa Numune Mektebi, Vefa İdadisi, İstanbul Lisesi 

ve Fransa’daki altı yıllık öğrenimi de batılı değerleri tanımasını sağlamıştır. 
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Anadolu gerçeğinden bir milliyetçilik ideali ve bu ideale uygun düşecek tarzda da bir 

sosyalizm anlayışı ortaya koymuştur. Batı kültür ve medeniyetini her sahada; edebiyatta, 

toplumsal hayatta, sanayileşmede, pozitivizm ve sosyolojizm gibi fikir akımlarının aynen 

alınmasında yaşanan bir taklitçilikten başka bir şey değildir. Topçu, batıcılığın ve batıcılık 

zihniyetinin batılılaşma çabalarının taklitten öteye gidemeyişinin nedenini kültür ile 

medeniyetin birbirine karıştırılmasında görür. Medeniyet, insanlığın muayyen tarihi 

devirlerinde bir zümre cemiyetin benimsediği vasıtalarla çalışarak ortaya koyduğu ve 

yaşattığı teknik eserlerin ve yaşayış şekillerinin bütününe denir. Kültür ise, bir cemiyetin 

kendi tarihi içinde meydana getirdiği değer hükümlerinin bütünüdür (Topçu, 1978). 

Kültürel kaynaklarımız, batılı toplumlarla ortak olmadığı için batılılaşma gayretlerimiz 

taklitçilikten başka bir şey olamaz. Çünkü kendi kültürünü kendisi yaratamayan ve 

kültürel beraberliği olmayan bir toplumun aynı kaynaktan beslenen toplumların 

oluşturduğu medeniyetteki durumu; misafirin ev sahibi karşısındaki durumu gibidir. Bir 

medeniyetin oluşumuna emeği geçmeyen bir toplum, o medeniyetten olamaz. Bundan dolayı 

da, Ziya Gökalp’ın “batı medeniyetindenim” sözü bir anlam ifade etmez. Çünkü medeniyet, 

“ilim gibi, sanat gibi kültür çalışmalarının netice halinde elde ettikleri tatbikatın hayata 

bahşişi, cemiyete hediyesidir, lütfudur, ihsanıdır.” Kültürü bir yana bırakarak, 

medeniyetten hareket etmek, sonuçtan sebebe gitmektir. Topçu’ya göre yapılacak olan iş, 

batının değeri takdir edilen metotlarını kullanarak kendi bilim zihniyetimizi oluşturmak, 

“kendi mazimizin, kendi kaynaklarımızın mahsulü olan kültürü, Garbın ve bütün insanlığın 

büyük eseri olan metotlarla” yoğurmaktır (Topçu, 1078).  

Toplu eserler içinde iki eserden oluşan 6. kitap diğer kitapları bütünleyen insan ve tasavvuf 

üzerinde duruyor. Türlü sefaletlerle ihtirasların parça parça böldüğü hasta bir vücudu 

andıran İslâm dünyası, en bedbaht devirlerinden birini yaşıyor ve her İslâm memleketinde 

ruhlar birbirinden ayrılmış, birbirlerine saldırıyorlar. Her sene yüzbinlerle ziyaretçi ile dolan 

Kâbe'nin etrafında ruh birliği ve beraberliği meydana gelemiyor. Bunun sebebi ne siyasî, ne 

iktisadî, ne de esasında ilmî ve fikrîdir. Bu halin sebebi, İslâm'ın temeli ve Kur'an'ın özü 

olan ahlâkın kaybedilmiş olmasıdır. Bugünkü Müslümanlar, birtakım geleneksel hareketleri 

dikkat ve titizlikle yapmaktan başka endişesi olmayan, ilkçağın ve ilkel devrin sihirbazlarını 

andırıyorlar. 

 

Bildirme Kipleri 

Bildirme kipleri olumlu ve olumsuz olarak, yapılan veya yapılacak olan hareketleri haber 

verdiğine göre hareketin zamanını da gösteriyor. Fiillerin zaman bildiren bütün çekimleri 

şekil bakımından bildirme kipleri içinde toplanırlar. Bildirme kiplerini yapan şekil ekleri 

aynı zamanda zaman ekleri durumundadırlar. Aynı zamanda şekil fonksiyonları aynı 

olduğu, ancak zaman bakımından birbirinden ayrıldıkları için bu ekler zaman 

fonksiyonlarıyla anılırlar. Şimdiki, gelecek zaman eki gibi. Aynı şekilde bildirme kipleri de 

zaman kipleri olarak zamanlarına göre adlandırılırlar. Fiil çekiminde ikisi geçmiş zaman 

olmak üzere beş zaman vardır: geniş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, görülen geçmiş 

zaman, öğrenilen geçmiş zaman kipleridir (Ergin, 2000). 

a) Görülen Geçmiş Zaman 

Fiilin bittiği kavramın içinde bulunan zamandan önce olup bittiğini bildiren zaman ekidir. 

Türkçede görülen geçmiş zaman kipi: al-dı-m, al-dı-n, al-dı, al-dı-k, al-dınız, al-dı-lar 

şeklindedir (Gülensoy, 2000). Bu ek hem şekil hem de zaman ifade eden bir ektir. Şekil 

bakımından bildirme, zaman bakımından görülen geçmiş zaman ifade eder. Yani bu ek 

hareketin görülen geçmiş zamanda ortaya çıktığını haber veren bir şekil ve zaman ekidir. Bu 

ekin ifade ettiği zamana görülen geçmiş zaman söylememizin sebebi hareketin geçmiş 

zamanda, konuşanın gözü önünde olmuşsa o hareketi ifade için görülen geçmiş zaman ekini 

kullanırız. Görülen geçmiş zaman eki bugün: -dı, -di, -du, - dü, -tı, -ti, -tu, -tü şeklindedir 
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(Ergin, 2000). Konuşma anında önce olup biten olayları anlatmak için yapılan bu kipleme, 

fiillere getirilen –dı, -di, -du, -dü, -tı, -ti, -tu, -tü, ekleriyle yapılır (Güneş, 2001). Eylemin 

konuşma anından önce yapıldığını, konuşanın eylemin yapılıp bittiğini kesin olarak bildiğini 

bildirir. Fiil kök ve ya da gövdelerine ünlüler uyumuna ve ünsüzler benzeşmesine göre –di 

getirilerek yapılır. gel-di, al-dı, gül-dü, oku-du gibi (Ediskun, 1988). 

 

b) Öğrenilen Geçmiş Zaman 

Kipleme bütün şahıslarda ortak kullanılan olay konuşma anında önce olup bitmiş, fakat 

anlatıcı tarafından görülmemiş olayların naklinde kullanılır. Kipleme –mış, - miş, -muş, müş 

ekiyle gerçekleşir (güneş, 2001). Kimi durumlarda başkasında duyma, öğrenme, kimi 

durumlarda farkına varma anlamında kullanılır. Söz gelimi yukarıdaki söz, büyük 

annesinin gençlik fotoğrafına bakarak torun tarafından söylenmiş olabilir, ama yeni tanıştığı 

birine “doktormuşsun” diyen kişi, bu bilgiyi birinden almış olduğunu da söyler 

(Hepçilingirler, 2004). Eylemin konuşma anında yapıldığını konuşmanın, eylemin yapılıp 

bittiğini kesin olarak bilmediğini, ya başkasından ya da sonradan farkına vardığını haber 

verir (Ediskun, 1988). Fiilin belirttiği kavramın, içinde bulunulan zamanda öce olup bittiğini 

başkasından duyarak veya belirsiz olarak bildiren zaman ekidir (Gülensoy, 2004). 

 

c) Şimdiki Zaman 

Temel işlevi, içinde bulunan zamanda yapılmakta olan, tamamlanmamış olan bir işi 

anlatmaktadır. Kimi kez, yakın gelecekte yapılacak bir işin anlatmak için de kullanılır ve 

kesinlik bildirir (Can, 1986). Hem şekil hem de zaman ifade eden eklerden biridir. Şekil 

olarak bildirme zaman eki olarak da şimdiki zaman ifade eder. Bugünkü şimdiki zaman eki 

“–yor” dur. –yor eki bugün eklendiği fiilin açık orta hece durumunda kalan (a, e) vokalin 

tesirleriyle çok belirli bir şekilde darlaştırmaktadır: başlıyor (başla– yor), titriyor (titre – yor) 

misallerinde olduğu gibi (Ergin, 2002). Fiilin belirttiği kavramın, içinde bulunan zamanda 

başladığı ve devam etmekte olduğunu bildiren zaman ekidir. Türkçede şimdiki zaman kipi –

yor ekiyle kurulur. –yor şimdiki zaman zaman yori- “yürümek” fiilinin –r geniş zaman ekiyle 

kurulmuş yorı-r şeklinde çıkmıştır. al-ı-yorum, al-ı-yor-sun, al-ı-yor şeklinde çekimleri 

vardır (Gülensoy, 2000). 

 

d) Gelecek Zaman 

-acak, -ecek ekiyle şekillenen bir kiptir. Bu ek ünsüz ile biten fillere doğrudan, ünlüyle biten 

fiillere ise “y” yardım sesi katılarak getirilir. Bu kip konuşma anından sonraki bir zamanda 

mutlaka gerçekleşecek bulunan olayların anlatımında kullanılır (Güneş, 2001). Fiilin 

belirttiği kavramın, içinde bulunulan zamandan sonraya ait olduğunu sınırlı bir biçimde 

gösteren zaman ekidir. Türkçede gelecek zaman eki kipi –acak, -ecek ekiyle bulunur. al-

acak-ım, al-acak-sın, al-acak şeklinde çekimi yapılır (Gülensoy,2000). Eylemin konuşma 

anından sonra yapılacağını, sonsuzluğa uzanan bir gelecek zamanın herhangi bir anında bir 

eylemi yapmaya niyetli oluşu bildirir. Fiil kök ya da gövdelerine –ünlüler uyumuna göre- 

ecek eki kullanarak yapılır. gel- ecek, al- acak vb.Fiil ya da gövdesinin sonu bir ünlü ile 

bitiyorsa oraya “y” kaynaştırma harfi girer: di (y) ecek, oku (y) acak vb. Fiil kök ya da 

gövdelerinin sonunda geniş-düz (a,e) varsa bunlar yazımda olduğu gibi kalır, ama 

konuşmada ve okumada a-ı, e-i olur. ağla (y) acak yazarız, ağlı (y) acak diye okuruz 

(Ediskun, 1988). Geleceğin bildirmesi henüz gerçekleşmemiş bir kılışı anlatır ve konuşulan 

zamandan sonraki bir zamanı kapsar (Banguoğlu,1990). 
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e) Geniş Zaman 

Bu ekler fiilin geniş zamanda ortaya çıktığını ve çıkacağını bildirirler. Adında anlaşılacağı 

gibi her zaman içine alan, fiilin her zaman ortaya çıktığını ve çıkacağını ifade eden 

zamandır. Bu ekler üç çeşit zaman ifade ederler: 1. Her zaman. 2. Geçmiş zamanla şimdiki 

zamanı içine alan zaman. 3. Gelecek zaman. Bunlardan –r bugün umumi geniş zaman 

durumundadır. Fiil kök ve gövdelerine, vokali biten bütün fiil kök ve gövdelerine, tek heceli 

fiil kök ve gövdelerinin de bir kısmına bu ek getirilir. açıl-ı-r, unut-u-r, başla-r misallerinde 

olduğu gibi. –ar, -r ise yalnız tek heceli fiil kök ve gövdelerine, fakat bunların büyük kısmına 

getirilen geniş zaman ekidir. Tek heceli fiillere geniş zamanı vokal veya konsonantla biten az 

bütün tek heceli fiillere –ar, -er eki getirilir. yap-ar, kes-er misallerinde olduğu gibi (Ergin, 

2000). Eylem, zamandan bağımsızdır; geçmişte ve şimdi de sürmektedir. sev-er-im, sev-er-

sin, sev-er gibi (Hepçilingirler,2004). Geniş zaman ifadesi için, Eski Türkçede –r, -ar, -er, -

ur, -ür ekleri kullanılırdı. Sonraları –ur, ür eki kullanıştan düşerek, yerini –ar, -er ekine 

bırakmıştır. Günümüzde bu ek fiillere –r veya –ar, er eki getirilerek sağlanır. –ar, er eki 

ünsüzle biten tek heceli fiillere; -r eki ise ünlü ya da ünsüzle biten çok heceli fiillere getirilir 

(Güneş, 2001). Geçmiş zamanda başlayıp alışkı halinde veya araklılarla yinelenen işi, içinde 

bulunan zamanda da sürmekte ve gelecekte zaman içerisinde de sürmesi beklenmektedir 

(Can, 1986). 

 

Bulgular

Duyulan Geçmiş Zaman 

Sayfa No/Satır No 

açılmış 60/28 

açılmıştır 20/7 

alışmış 221/32 

almış 77/2, 162/3 

almıştır 21/11 

anlamış 83/32 

anlamıştır 49/9 

anlaşmış 64/16 

anlatmış 134/9, 179/5 

ayırmış 169/24 

ayrılmış 114/11 

bağlanmış 25/13, 45/11, 

47/8 

bağlanmışlardır 33/21 

bezenmiş 25/2, 51/4 

bırakmış 178/33 

bırakmış 169/27 

bırakmıştır 23/10, 61/24 

bildirilmiş 65/29 

bilenmiş 24/28 

birleşmiştir 36/2 

birleştirmiş 193/15 

boyun bükmüş 180/1 

buğulanmış 182/29 

bulanmış 158/30 

bulmuş  152/15, 

159/6 

bürünmüş 25/2, 58/24, 

58/26, 159/23 

çalışmışlardır 50/4 

çıkarmış 199/22 

çıkmış 174/6 

çürütmüşler 84/10 

dalmış 156/34 

devam etmemiş 60/27 

doğmuş 168/11 

doğmuştur 58/9 

doldurmuş 68/7 

dolmuş  159/2, 

160/13 

düşmüş 80/16 

düzenlemiş 65/19 

düzenlemiştir 35/14 

elde edilmiş 221/26 

ezmiştir 33/5 

fışkırmış 52/4 

gelmiş 81/25, 168/10 

gelmişler 81/15 

gelmiştir 39/16 

genişlememiş 77/14 

geriletmiş 61/24 

gidebilmiş 175/1 

gitmiş 69/9 

gömülmüş 59/13, 60/16 

gönderilmiş 64/9, 

96/28 

görülmüş 69/2 

görülmüştür 63/10 

halletmiş 178/15 

hapsedilmiş 142/13 

hapsetmiştir 53/28 

hazırlanmıştır 36/27 

ihmal etmiş 149/10 

inmiş 143/5 

kaldırmış 143/7 

kalkışmışlar 37/26 

kalmış 80/3, 81/26, 

93/11, 97/10 

kalmıştır 62/17, 64/27 

karartmış 23 

karşılaşmıştır 66/7 

katılaşmış 115/24 

kavuşmuş 97/12 

kaybetmemiş 52/34 

kaybetmiş 40/9, 53/25, 

81/10 

kazanılmış 222/39 

kazanmış 55/12, 

65/15 , 98/27 

kemâlini bulmuş 218/13 

konulmuş 199/9 

konuşmuş 178/11 

koymuş 33/20, 190/15 

koymuştur 25. 

kurban etmiş 178/10 

kurtulmuş 97/10 

kurulmuş 189/6 
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kuşatılmamıştır 54/13 

nüfuz etmiş 175/28 

olmuş 71/3, 169/7 

olmuştur 33/10, 

40/8, 63/11 

ortaya koymuş 57/11 

ortaya koymuştur 60/17 

öğretilmiş 222/23 

öldürülmüş 102/30 

ölmüş 80/13, 181/8 

örtülmüş 33/12 

örülmüş 53/27 

reddolunmuş 57/30 

sarılmış 26/20, 

61/8 

sarmış 82/1 

sıyrılmış 58/26, 

73/16, 74/31, 160/11 

sinmiş 48/9 

sokulmuş 80/31 

söylemiş 40/11, 

60/3 

sunulmuş 33/9, 

36/6, 128/26 

terennüm etmiş 193/18 

terkedilmişken 28/14 

tertiplenmiştir  65/31 

teslim olmuş 169/28 

tırmanmış 64/24, 

0/5 

ufalanmış 178/6 

ulaşmış 158/24, 

199/3 

ulaştırmış 152/13 

unutmuş 73/16 

unutulmuş 81/21 

uzaklaşmış 223/1 

uzaklaştırılmış  

23/3 

yapılmış 82/11, 

171/20, 222/11 

yapmıştır 36/18 

yaşamış 33/6 

yaşamışlardır 33/13 

yaşatılmış 66/22 

yetişmemiş 74/26 

yıkmış  81/18 

yıkmışlar 84/9 

yok edilmiş 184/9 

yükselmiş 98/26 

yükseltmiş 61/25 

 

 Geniş Zaman 

Sayfa No/Satır No 

açar 103/33 

affedilir 52/32 

akar 160/16 

akseder 36/5 

Alır 162/11 

alırlar 132/20 

andırır 170/2, 150/23 

anlar 22/2 

aranır 59/24 

arar 65/34 

ararız 60/7 

ararlar 18/21, 18/28 

artar 148/27, 148/25 

arttırır 18/24, 28/26, 

135/7 

aşar 103/28 

avutur 28/25 

aydınlatır 20/18 

ayırt eder 19/33, 

223/4 

ayırır 51/25, 162/8 

ayrılır 207/24 

bağlanırlar 206/21 

bağlarlar 19/20, 

20/6 

başlar 19/4, 50/8, 

65/32 , 103/28 , 148/21 

, 150/15 

beklenir 38/20, 136/10 

bilinir 38/20 

birleşir 151/15 

boğar 82/32 

bulaştırır 80/6 

bulunur 21/3, 

21/25, 29/27, 44/14, 

197/15, 198/30, 198/31, 

198/33 

bulunurlar 200/19 

bulur 68/32, 145/5, 

185/17 

buluruz 97/31 

çalışır 39/14, 162/12, 

200/16 

çalışırlar 132/22 

çalışırlar 148/33 

çeker 18/29 

çekerler 19/22 

çıkar 18/30 

çıkarır 18/34, 19/1, 

20/24, 80/8, 166/4 

çıkarırım 138/14 

çürütür 19/14 

dağılır 151/13 

daldırır173/27 

dayanır 198/1 

değiştirirler 162/14, 

202/20 

devam eder 151/11 

dizilirler 36/7 

doğar 160/16 

doldurur 173/28 

durur 151/11 

dururlar 52/15 

duyar 52/10 

duyarlar 97/25 

düşer 162/19 

düşürür 80/1 

eder 136/12 

ederler 132/32 

eder 136/12, 139/10 

ederim 139/11, 139/12 

edilir 135/14 

eğilir 98/19 

eğlendirirler 131/28 

emer 35/17 

erir 101/19 

evrimlendirir 63/4 

ezerler 132/27 

fışkırtırlar 49/6 

geçer 136/10 

geçirir 148/20 

geçirirler 49/5 

gelir 206/22 

gelirler 71/30 

getirir 19/32, 20/3, 

20/22, 46/25, 218/15 

gider 172/2 

giderilir 51/13 

girer 189/5 

girilir 42/29 

gömer 60/24 

gönderir 162/2 

görülür  44/3, 

44/15, 50/9 

görür 36/12, 104/1, 

126/23, 143/34, 144/33,  

154/24,154/27, 185/16 

görürler 59/29 

görürsünüz 36/6 



International Research Congress of Contemporary Studies in Social Sciences (Rimar Congress 3) 

 

 Full Text Book of Rimar Congress 3  160 

 

görürüz 37/25, 196/15 

gösterir 100/8, 149/31 

götürür  22/8, 

52/5, 60/24 

götürür  22/8, 

52/5 

götürürler 19/22 

gülüşür 170/15 

hisseder 21/27, 199/5 

hoşlanır 36/11 

ısırır 35/16 

idare eder 21/21 

ilgilenir 189/4 

inanılır  44/1 

inceler 189/3, 200/14 

iner 80/8, 139/18, 

189/7 

ister 21/29, 37/7 

isterler 19/28, 162/20 

işaret eder 20/18, 

80/4 

kaçar 103/19 

kabil olur 63/5 

kabul eder 163/27 

kabul ederler 214/33 

kabul edilir 44/2 

kaçar 103/19 

kaçarlar 132/28 

kahreder 19/14 

kaldırır  52/22, 75/17 

kalır 150/1, 99/21 

kalırlar 28/34, 71/5, 

72/21 

kalkar 207/25, 151/14 

kaptırır 39/10 

karıştırır 20/20 

karşı koyar 162/9 

karşılarlar 162/22 

katar 82/14 

kavuşur 19/5, 

20/26, 22/3, 20/26, 

151/9 

kaybeder 66/3, 102/14 

kazandırırlar 59/26 

kazanır 18/32 , 

96/3 

kebap olur 182/19 

kesilir 150/1 

korkar 21/26 

korkarlar 52/25 

koyar 20/1 , 20/22 , 

46/6 

koyarlar 162/19 

kudururlar 18/22 

kullanır 36/10 

kumanda ederler 52/16 

kurtarır 20/5, 

68/3, 150/8 

kurtulur 108/27 

kurulur 21/2 

mahkumeder 163/30 

mahveder 82/32 

nefret eder 21/28 

nur olur 182/21 

nüfuz eder 21/33 

olur 18/9, 26/32, 

39/10, 44/9, 90/1, 

135/13, 136/16 

olurlar 151/29, 170/23, 

171/20, 198/8, 199/3 

36/8, 46/2, 51/11, 

132/31 

öğer 35/15 

öldürür 19/13, 

173/27 

över 139/10 

övülür 44/1 

parlar 148/15 

saldırır 35/16 

saptırır 161/14 

sayar 131/33 

sever 21/27 , 22/2 

sevindirirler 27/8 

sevinirim 173/23 

sıçratır 80/5 

sığınır 162/13 

sıyrılır 22/2 

siner 99/23 , 151/11 

söyler 80/9 

söylerler 162/1 

tadar 108/31 

taklit eder 39/9 

tanır 127/26 , 199/4 

tavsiye eder 163/3 

temizler 20/20 

tercih eder 111/15 

teslim eder 127/24 

teşkil eder 218/29 

tutar 207/23 

tutarlar 132/26 

ulaşır 20/26, 52/8 

unutur 162/20 

uzaklaştırır 20/12 

uzaklaştırır 148/25 

uzanır 103/29 

verilir 36/13 

yakalar 108/30 

yaklaşır 42/2, 170/21 

yanar 182/20 

yapar 19/1, 19/2, 

47/26, 60/7, 65/35 

yaparlar 132/20 

yapılır 182/11, 136/11, 

136/15 , 135/5 

yapıştırır 148/35 

yaranırım 173/25 

yarar 46/24 

yaraşır 29/22 

yaşanır 136/12 

yaşar 21/26, 127/26, 

108/30 

yerinirim 173/25 

yetiştirir 42/9, 46/29 

  

Gelecek Zaman 

Sayfa No/Satır No 

açacak 59/4 

açacaksınız 84/17 

açacaktır 68/19 

açılacak 84/23 

açılacaktır 62/15, 

86/6 

adayacak 83/23 

affolunmayacak 61/28 

alacağız 209/6 

alacağız 112/9 

alacak 74/34 

alkışlayacaksınız 42/33 

anlamayacak 167/5, 

167/12 

aratacak 58/26 

arayacağım 93/10 

arayacağız 204/10 

arayacak 165/5 

arayacaktır 179/4 

asılacak 157/15 

aşılayacaksınız 84/15 

atlayacaktır 148/12 

başlayacağız 42/30, 

99/4 

başlayacak 62/24 
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başlayacaktır 43/16, 

112/13 , 149/23 , 68/15 

besleyecek 65/31 

bırakacak 80/14 

bırakmayacak 68/7 

bileceksiniz 84/32 

birleşecektir 155/2 

bulabilecek 165/8 

bulacağız 124/10 

bulacaksın 179/29 

bulamacağım 155/26 

bulamayacaksın 155/25 

bulunacaksınız 84/25 

bulunacaktır 71/33 

çalışacağız 204/12 

çalışacak 83/27 

çıkaracağız 204/14 

çıkartacak 57/29 

çözemeyecek 183/5 

çürütülmeyecek 46/19 

denebilecek 223/10 

derinleşecek 222/9 

diyebilecek 90/5 

doğacaktır 98/21, 98/23 

doymayacak 82/13 

dönecek 170/7, 140/7 

duracaksınız 86/4 

edecek 41/25 

edeceklerdir 41/10 

edilecektir 62/27 

engellemeyecek 65/23 

eriyecek 149/4 

fışkıracaktır 175/34 

gecikmeyeceksiniz 84/12 

gelecek 221/7 

gelecektir 207/30 

gelemeyecek 197/1 

gerçekleştirecek 69/11 

getirecek 83/25 

getireceksiniz 84/16 

gidilecek 61/7 

girecek 83/22 

girecekler 45/5, 

162/5 

görecek 168/34 

göreceksiniz 102/4 

görülmeyecek 50/6 

gösterecek 72/2 

götüreceğiz 38/2 

götürülecektir 92/26 

hitap edecek 144/20 

ibret alacak 80/13 

inkâr edecektir 149/26 

kabul edeceğiz 208/23 

kalacak 179/2 

kalmayacak 183/18 

karşılayacak 132/4 

kâtileşecektir 221/14 

kavuşacak 142/22 

kavuşturacak 95/19 

kavuşturacaktır 90/18 

kazanacaktır 108/3, 

119/10 

kendini adayacak 75/11 

konuşacaksınız 84/30 

korkmayacak 79/14 

koruyacak 132/26 

koyacak 118/11, 74/25 

kurtaracak 84/33, 

74/6 

kurtaracaklar 100/11 

kurtulamayacak

 38/1 

kurulacak 75/27 

nüfuz edecek 152/14 

okutacaksınız 84/8 

okuyacaklar 48/26 

okuyacaksınız 84/8 

olabilecek 222/11 

olabilecekler 74/26 

olacak 41/17, 169/34, 

174/24, 83/20, 83/21, 

83/21, 72/8, 72/19, 

76/18 

olacaksınız 84/13, 84/20 

olacaktır 56/1, 

108/1 

olmayacaktır 48/2 

öğreneceğiz 206/15 

öğretecek 100/10 

öğreteceksiniz 84/9 

ölebilecek 179/13 

önleyecektir 149/27 

örteceksin 179/11 

peydâ olacak 222/7 

saldırtacak 65/1 

sarılacak 179/3 

sayılmayacak 50/5 

sıralanacak 47/19 

sıyrılmayacaktır 61/11 

son vereceklerdir 100/12 

sunacak 62/14 

sunulacak 90/15 

susturacaktır 115/32 

sürecek 221/2 

süsleyecek 82/28 

takip edecek 75/8 

tanıtacak 48/7 

tapacaksınız 42/32 

taşıyacak 82/26 

terk edeceğim 220/14 

terk edecektir 148/13 

teşkil edecektir 206/18 

tıkayabilecek 179/8 

tutacağız 131/10 

tutacak 175/31 

uçmayacaktır 133/19 

ulaşacağımızın 180/27 

ulaşacağız 93/14 

ulaşacak 142/19, 75/1 

ulaştıracak 99/4 

ulaştıracaktır 75/2 

uzanacak 84/20 

uzatacaksınız 84/18 

varacağız 93/3 

verecek 41/27 

verilecek 176/10 

vermeyecek 65/30 

yapabilecek 83/33 

yapacak 60/34, 

97/30, 71/32 

yapmayacaksınız 86/13 

yerleşecektir 140/8 

yetiştirecek 41/26, 

94/9 

yoğrulacak 90/16 

yoğuracağız 42/32 

yok edeceksiniz 84/14 

yok edecektir 149/25 

yükleyecek 41/32 

yükseltecek 115/31 

yürüyeceğiz 112/9 

 

 

Şimdiki Zaman 

Sayfa No/Satır No 

açabiliyoruz 106/11 

açılıyor 20/11, 95/24 

af diliyoruz 106/12 

affediliyor 157/18 

ağır oluyor 34/24 

ağırlıyor 156/18 

ağlatıyorlar 117/13 
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aldanıyor 118/34 

aldatılıyor 119/1 

alevlendiriyor 26/4 

alıyor 32/25, 105/33 

alıyorlar 53/15 

andırıyor 107/30, 

180/27 

anlaşılamıyor 41/5 

anlatıyor 98/6, 140/10 

anlıyor 17/15 

anlıyoruz 147/17 

arıyor 20/11, 63/7, 

82/3, 84/13, 147/11, 

180/12, 180/80 

arıyorlar 129/1, 181/31 

arıyorsun 155/21, 

155/24 

arıyorum 155/22, 213/3 

arıyoruz 95/13 

artıyor 218/2 

atılıyorum 213/1 

atılıyoruz 180/25, 181/3 

atıyor 181/1, 181/1, 

181/5 

ayırıyor 154/30, 191/20 

ayrılıyor 51/22 

bağırıyor 157/11 

bağırtıyorlar 117/35 

bağışlıyor 157/10, 

157/23, 205/27 

götürüyor 222/16 

götürüyorlar 58/25, 

91/6 

gözüküyor 37/28 

gözükmüyor 223/2 

güzelleşiyor 95/24, 

97/7 

hayat veriyor 218/7 

haz duyuyorlar 129/19 

hazırlanıyor 37/15 

hazırlanıyoruz 112/6 

hazırlıyor 63/9 

hissediyor 219/16, 

221/33 

hissediyorlar 214/7 

icabediyor 219/23 

iddia ediyorlar 208/10 

idrak ediyor 17/17 

iftira ediyorsunuz

 69/7 

ilave ediyor 158/6 

inandırabiliyorlar 47/12 

inanıyor 95/13, 203/5, 

165/26 

inanıyorum 213/5 

inanıyoruz 207/28, 

208/29  

iniyor 221/3 

inkâr ediyorlar 130/31 

istiyor 82/16, 212/12, 

222/10, 94/15, 95/7 

istiyorlar 157/13, 94/28 

istiyorum 79/23, 

144/3, 144/4, 144/6, 

212/34 

istiyoruz 95/13 

isyan oluyor 105/5 

kabil oluyor 141/11, 

222/22 

kabul ediyoruz 37/8, 

204/26 

kalamıyor 20/10 

kaldırabiliyor 159/26 

kaldırıyor 145/11 

kalıyor 41/31, 159/25, 

171/6, 221/20, 221/21, 

221/30 

kalkıyor 38/9 

kalkıyorlar 166/10 

kalmıyor 223/4 

kapanıyor 156/13, 

156/19 

kapanıyorlar157/4, 

157/10 

karartılıyor 119/19 

karşılaşıyoruz  63/2, 

132/13 

karşılıyoruz 209/14 

kavuşturuyor 17/14 

kavuşuyor 18/9, 

38/26 

kavuşuyorlar 214/8 

kavuşuyoruz 20/14 

kaybediyor 32/28 

kaybediyorlar 205/8, 

214/4 

kayboluyor 36/34, 

38/24, 221/29 

kazanıyor 203/19 

kırıyor 183/13 

kısırlaştırıyor 56/19 

kışkırtıyorlar 26/4 

korkuyor 46/32 

koruyamıyor 45/33 

koşuyor 180/10 

kovalıyor 31/3, 

31/5 

kovuyor 31/19, 

191/26, 94/29 

köstekleniyor 56/27 

kötülüyorlar 71/19 

kullanıyor 36/31, 145/17 

kullanıyorlar 171/1, 

118/3, 118/8, 214/2 

kusuyorlar 104/22 

kutsallaştırıyor 31/22 

lazım geliyor 84/18 

mani oluyor 166/11 

murada eriyor 183/16 

nihayetlendiriyor 34/29 

okutuluyor 59/12 

okutuyor 117/34 

okuyorlar 117/2 

olabiliyor 37/2 

olamıyoruz 172/26 

olmuyor 221/33  

sürüyorlar 104/28 

sürüyorlar 209/20 

tadılıyor 125/4 

tadıyoruz 158/25 

tanıtıyor 123/8 

tanıtıyorlar 161/1, 

165/17 

tanıyoruz 204/23 

tapınıyoruz 207/29 

tapıyorlar 104/24 

tarif ediyor 17/2, 

66/26, 88/12, 208/24 

tasalanıyor 221/30 

tasvir ediyor 212/30 

taşıyor 31/4, 36/30 

tecelli ediyor 165/3 

tehdit ediyor 29/9 

telkin ediyor 222/34 

terk ediyor 18/12 

teslim ediyorum 213/3 

teslim oluyor 46/33 

tükürüyorlar 88/12 

unutuyoruz 106/4 

utanıyorum 163/10 

utanmıyor 104/27 

uyduruyor 94/17 

uzaklaşıyor 157/6 
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uzaklaşıyoruz 95/11 

uzanıyor 180/19 

ümit ediyorum 213/1 

varlık oluyor 18/11 

veriliyor 157/28 

veriyor  31/21, 156/20, 

157/6, 157/29 

veriyorlar 36/19, 36/23 

vermiyor 53/24 

vuruyor 31/20 

vuruyorlar 66/30 

yağdırıyor 82/6 

yalvarıyorum 213/1 

yanılıyorlar 33/32 

yanıyor 171/13 

yapılıyor 201/22 

yapıyor 47/6 

yaratıyor 31/23, 102/18 

yaratıyorlar 34/5, 71/17 

yarışıyorlar 25/36 

yarıyor 173/1 

yaşatılıyor 81/16 

yaşatıyor 183/14 

yaşayabiliyorlar 110/8 

yaşıyor  143/19, 133/28, 

176/5 

yaşıyorlar 36/20 

yaşıyoruz 125/5, 167/13 

yaşayabiliyorlar 47/19 

yetişmiyor 53/35 

yetiştiriliyorlar 68/19 

yetmiyor 20/10 

yoruyor 47/8 

yükseliyor 151/7, 

197/19 

yükseltiyor 53/30, 

96/33, 152/7, 201/26 

zannediyorlar 28/20 

zarureti oluyor 222/35 

zevk alıyorum 155/26 

zevkleniyoruz 167/6 

zincirliyorlar 41/8 

  

Görülen Geçmiş Zaman 

Sayfa No/Satır No 

açıkladılar 180/22 

açmadılar 67/1 

açtım 181/17 

aktardılar 25/11 

aldandılar 175/23 

aldı 25/3, 173/23, 

178/18 

aldık 79/29, 79/30 

aldılar 55/8,137/18 

anladı 38/15, 130/21 

anlaşıldı 64/5 

anlattı 38/16 

aradılar 153/7,175/24 

aştık 183/24, 174/18 

atabildi 55/9 

baktı 155/26 

başladı 56/7, 

116/5,140/4, 163/19 

başvuruldu 67/10 

bayıldı 133/25 

bekledi 25/22 

belirdi 40/17 

benimsedi 61/31, 197/23 

bertaraf etti 184/5 

beslendi 178/23 

bıçakladılar 162/30 

bıraktılar 88/2 

birleştirdiler 154/21 

boğdular 62/4 

boyadı 178/2 

bulamadılar 153/8 

bulamadım155/24, 

175/11 

buldular 132/,162/29 

buldum 174/11 

bulundurdu 130/27 

büründüm 184/15 

bütünledi 93/10 

canlanabildi 24/30 

çalıştı 45/21 

çevrildi 64/30 

çıkardı 45/4, 96/31, 

110/2, 136/30,198/24 

çıkardılar 47/30, 160/3, 

162/29 

çıktı 40/21, 46/15, 

127/15,155/6 

çıktılar 95/3 

çıktım 155/21 

çıldırdım 130/23 

çöktü 112/1 

çullandılar 24/6 

daldı 152/30 

damgaladı 57/11 

dayanamadı 38/21 

dediler 154/19 

dedim 157/31 

denildi 183/2 

derdi 163/13 

devam ettiler 45/8 

dikeldi 24/17 
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durmadı 132/34 

duyuldu 177/12 
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Sonuç 

Bu araştırmada Nurettin Topçu’nun “İslam ve İnsan Mevlana ve Tasavvuf” adlı romanındaki 

haber kiplerinin tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda, romanda haber kiplerinin basit 

türlerine yer verildiği sonucuna ulaşılmıştır. Bazı kiplerin birçok defa tekrar edildiği için 

yalnızca kullanılan farklı kipin sayısı verilmiştir. Tespit edilen bu haber kipleri şunlardır: 

236 görülen geçmiş zaman, 166 şimdiki zaman, 186 geniş zaman, 123 öğrenilen geçmiş 

zaman, 153 gelecek zaman; 20 görülen geçmiş zamanın olumsuzu, 3 şimdiki zamanın 

olumsuzu, 19 gelecek zamanın olumsuzu, 5 öğrenilen geçmiş zamanın olumsuzu, Bu da 

Nurettin Topçu’nun “İslam ve İnsan Mevlana ve Tasavvuf”  adlı romanının “zaman” 

kavramı yönünden zengin bir anlatıma sahip olduğunu söyleye biliriz. Romanda sık 

kullanılan haber kiplerinden de anlaşılacağı gibi yazar içinde bulunulan zaman ile geçmişte 

yaşanan zaman kiplerinin birleşimiyle olayları anlatma yolunu seçmiştir. Romanda 

olumsuzluklar yer verildiğinden olumsuzluk bildiren kiplere ise yazarın çok az yer verdiğini 

söyleye biliriz. Çalışmamızda basit haber kipleri ele alınmıştır. Bunlar; geniş zaman, şimdiki 

zaman, gelecek zaman, görülen geçmiş zaman, öğrenilen geçmiş zaman kipleridir. “İslam ve 

İnsan Mevlana ve Tasavvuf adlı romanında tespit edilen kelimelerden de anlaşılacağı gibi 

Topçu, romanında yabancı kelimelere yer vermemiz, günümüz neslinin anlayabileceği 

sadelikte bir dil kullanmıştır. 

 

Öneriler 

Nurettin Topçu’nun “İslam ve İnsan Mevlana ve Tasavvuf” adlı romanında yer alan haber 

kipleri bu çalışmanın ürünüdür. Bu araştırma romanda tespit edilen kelimeler vasıtasıyla 

ortaöğretim öğrencilerine Nurettin Topçu’nun “İslam ve İnsan Mevlana ve Tasavvuf adlı 

romanında kullanmış olduğu dil ve üslubu hakkında bilgi verme yönünden yardımcı kaynak 

niteliği taşıyabilir. Araştırmada çıkarılan bulgular göz önünde bulundurulduğunda romanda 

haber kiplerinin bütün türlerinin kullanıldığı görülmektedir. Öğrenilen haber kipleri 

konusunda detaylı bilgi sahibi olmaları açısından bu çalışma kaynak niteliği taşıyabilir. 

Nurettin Topçu’nun “İslam ve İnsan Mevlana ve Tasavvuf adlı romanı öğrencilere okuma 

alışkanlığını kazandırma, anadilin sağlıklı bir şekilde kullanabilme, hayata geniş çevrenden 

bakabilme gibi nitelikler kazanmasını sağlayabilir. İnsanlar yaşamalarında her türlü eylem 

ve etkinliklerini, iletişimlerini belli bir zaman süreci içerisinde gerçekleştirirler. Bu insanlar 

içinde bulundukları zamanı doğru ve düzgün kullanmaları için haber kiplerinin önemini 

kavramları germektedir. Bu yönüyle yapılan çalışma insanlara ön kaynak niteliği taşıya 

bilir. Uzaman kişiler rehberliğinde titizlikle yapılan bu çalışma ileriki zamanlarda buna 

benzer yapılacak çalışmalara da ön kaynak niteliği taşıyacağı umulmaktadır. 
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THE CONVERSATIONAL SPEECH IN THE EDUCATIONAL SITUATION 
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Fadila HELIMAOUI   1  
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Abstract: 

 The stimulation of the conversational speech in the society and the rise of its culture can 

take place only by the initial configuration and the basic education of the individual. The 
family and the school are the foundre of it.  

We can not aquire it as a behaviour if we do not practice it as a behaviour in everyday life. 

The family also is not councious about the coversational speech. When it is not included in 

the socio-educational project that the state embaraced. Giving the chance to the learner to 

express his view and to free him from the restrictions and fear complex. İt enables him to 

boost his creativity and to adapt with all the new situations. 
İf the conversational speech could achieve educational and learning goals designed in the 

state curriculum. To what extent is important managing conversation of the learning 

situation in the Algerian School? What is the degree of counciousness of the teacher in this 

method? 

Our aim in this research is to show the extent of the conversational speech as a way of 
teaching. The role that plays in the construction of the personality of the learner and to 

develop its creative and imaginative abilities. İn addition to reveal the reality of education 

and teaching style in the Algerian School through oral expression class. 

The collection of data was by live filning of a learning situation in Arabic Language. Activity 

of oral expression of the 5th grade class.  

We relied in this research on the descriptive and analytical method. Which allowed us to 
find the nature of the speech in the learning situation in the Algerian School. 

We found that the conversational speech is far from the pedagogical and educational 

behaviour in Algeria due to some reasons. As the lack of the configuration of the profesor. 

The size and the nature of the program. These made the communication unable to take a 

long path. Furthermore the educational reality is still stumbled in the old teaching methods. 
We concluded by giving some recommendations. The necessity of practicing conversation 

with the learner in all possible situations. The necessity to form teachers by the innovative 

teaching methods. The openness of the educational programs and the school to their 

environment. The intensification of various activities that includes communication with the 

family. The organaization of common activities and sensitizing programs. 

Key words: The Conversational Speech, Educational Situation, Arabic Language.. 
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ي الوضعية التعليمية
 
 الحوار ف

 
3 فضيلة حليماوي   

4 يو فتيحة لعل    
 
 

:الملحض  

بية القاعدية للفرد   التكوين األول والتر
ّ
ي المجتمع وقيام ثقافته ال ُيوِجده إال

 
 تفعيل الخطاب الحواري ف

ّ
فاألرسة ، إن

س له ي حياتنا اليومية، والمدرسة هما المنطلق المؤسِّ
 
ولن تعيه األرسة ما دام لم ، وال ُيكتَسب كسلوك ما لم نمارسه ف

وع  ي المشر
 
بوي الذي تتبناه الدولة .فإعطاء المتعلم فرصة التعبتر عن الرأي والتحرر من القيود ُيدرج ف

االجتماعي التر

نه من إشعال فتيل اإلبداع والتأقلم مع كل المستجدات، وعقدة الخوف
ّ
مك
ُ
 .ت

ي منهاج الدولة
 
بوية التعلمية المسطرة ف االهتمام بإدارة فإىل أي مدى تم ، إذا كان الخطاب الحواري يحقق األهداف التر

ي تتنوع أنشطتها 
ي المدرسة الجزائرية؟ وماهي درجة وعي المعلم ألهمية هذه الطريقة التر

 
ي الوضعية التعليمية ف

 
الحوار ف

؟ ي
ي والزمان 

ها المكان   ويتسع حتر 

ي بناء شخصية المتعلم وتنمية قدرا-كأسلوب تدريس   -هدفنا من هذه الدراسة تبيان مدى إسهام الخطاب الحواري
 
ته ف

ي المدرسة الجزائرية من خالل حصة التعبتر 
 
اإلبداعية والخيالية والكشف عن الواقع التعليمي و أسلوب التدريس ف

 . الشفوي

ي مادة اللغة العربية نشاط التعبتر الشفوي لقسم السنة 
 
تم جمع البيانات عن طريق تصوير مبارسر لوضعية تعليمية ف

ي 
 .الخامسة ابتدان 

ي الدراسة 
 
ي الوضعية التعليمية اعتمدنا ف

 
ي التحليلي ، الذي مكننا من الوصول إىل معرفة طبيعة الخطاب ف

المنهج الوصف 

ي المدرسة الجزائرية
 
 . التعلمية ف

ي الجزائر ألسباب متعددة 
 
بوي التعليمي ف وخلصنا إىل نتائج الدراسة منها ال زال الخطاب الحواري بعيدا عن السلوك التر

وطبيعة المقرر،مما مما جعل التواصل ال يأخذ مسارا طويال وال زال الواقع التعليمي ،كنقص تكوين المعلم ،حجم 

ي األساليب التدريسية القديمة
 
  يتخبط ف

ي جميع الحاالت الممكنة، عن طريق تكوين 
 
ورة ممارسة أسلوب الحوار مع المتعلم ف كانت لنا بعض التوصيات كض 

ي مجال طرائق التدريس الحديثة،إعدا
 
م ف

ّ
د برامج تربوية تعطي الفرصة النفتاح المدرسة عل المحيط  وتكثيف المعل

كة وبرامج تحسيسية  .النشاطات المتنوعة بما فيها فتح مجال التواصل مع األرسة وهذا بتنظيم نشاطات مشتر

 .اللغة العربية، الوضعية التعليمية، الحوار  :الكلمات المفتاحية

 

 المقدمة: 

ي العالم رغم
 
ها ، تباعد المسافات واختالف الحضارات تطّور االتصال ف فقد كان باألمس عن طريق الّسفر و الهاتف و غتر

ي مواقع االتصال وشبكاته المختلفة ... أما اليوم
 
ي ف

ّ
ي المتجل كنولوج 

ّ
طور الت

ّ
ي تجعل اإلنسان، نشهد أعل درجات الت

ي  التر
 
ف

ي هذا العالم
 
ات بير  جماعات ودول دون أن يتحرك أحد منهم من بل رصنا نشهد جلسات ونقاش ، ارتباط مع أبعد نقطة ف

ي رصاع و تنافس كبتر إلثبات كل واحدة وجودها وتواجدها ، مكانه
 
هذا إال إذا تّم  ولن يتأسس، ونجد الحضارات اليوم ف

ي ال للحروب أو مناورات العنف
ي ت، االتصال بالطرف الثان 

كون بل لتبادل المعارف واألفكار بالمناقشات والمحادثات التر

ي بناء  ي شكل حوار إيجان 
 
وبحثنا هذا ال يمد لألمور السياسية أو ، هذا األسلوب الذي ُوجد قبل وجود اإلنسان أصال ، ف

ي ، اإليديولوجية بصلة
بوية له لنبير  أهميته التر

بل نود فقط الوقوف عند أهمية الحوار وإبراز فوائده انطالقا من البيئة التر

ي غفلة عنها رغم 
 
له أهمية  ، " ففن الحوار والتواصل مع اآلخرين، اهتمام الدول المتطورة به ووعيها لهال نزال نحن ف

ي التواصل والتعارف
 
ى ف ي اآلخرين، كت 

 
وأنشأت ، وأرسلت البعثات، أنشأت الدول السفارات، والتأثتر المبارسر ف

                                                           
 doctorat.fadela.helimaoui@gmail.com  ،الجزائر،2الجزائر جامعة الباحثة ،  

3
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كات وحدات متخصصة تسم)العالقات العامة ( ي وصار هذا فنا وعلما وقو ، المؤسسات والشر
 
اعد وأصول تدرس ف

أوتروي    ج سلعة أو ، والمهنة األوىل لهذه الوحدات حسن االتصال مع اآلخرين القتناع برأي، الجامعات ومعاهد العلم

  iأو التمهيد لقضية ما" ، تصحيح فكرة

ق بها الوعي العلمي 
ّ
مة، فالحوار كان وأصبح ثقافة عالمية يتحق

ّ
ورة حياتية أولتها الدّول المتقد ا "  بل هو رص  اهتماما كبتر

ي والّسياسي واالجتماعي واإلقليمي والعالمي يرتكز عل الموضوعية واإلنصاف والعدل 
عل المستوي الشخصي والديت 

 iiوصوال إىل الحقيقة " 

ء الّسهل لكن االهتمام بالحوار وترسية ي
ي مجتمعنا ليس بالشر

 
ي دولة بخصوصياتها و ، أسسه بتفعيله ف

 
ألن قيام ثقافة ما ف

بية القاعدية لإلنسان أو الفرد ، اتها واختالفاتها ممتر    التكوين األول والتر
ّ
ه إال

ُ
ي المجتمع، ال ُيوِجد

، وال نرجعه إال لخليتر

ي حياتنا اليومية خاصة وأننا أّمة نادى دينها بالحوار والشورى، األرسة والمدرسة
 
لكن مع ، فلن ُيكتسب ونحن ال نمارسه ف

ي األسف نجد واقعنا يعكس هذه الن ي نزاعات وتعصبات وانغالق فكري بعيدين ، ظرة بشكل سلت 
 
حتر أصبحنا نتخبط ف

فاوض داخليا وخارجيا ، عن سبل التفاهم والتحاور رغم وحدة الدين والعرق
ّ
حة إىل إشاعة الحوار والت

ّ
ي حاجة مل

 
، " إننا ف

فاهم بير  المسلمير  
ّ
فاهم الذي يكاد يكون مفقودا أو عل ا، لمزيد من الت

ّ
ألقل غتر فاعل حتر وصل األمر إىل ذلك الت

ا 
ّ
عصب و االختالف وإضاعة الفرص وتمكير  العدّو من

ّ
ي المقابل نجد العالم المتقدم قد أدرك أهمية هذه الثقافة ، الت

 
ف

 iiiاآلنية و المستقبلة فما أحوجنا إليها ..." 

وء عل لّب 
ّ
ي انعدام الحوار أال إننا من هذا الباب قد طرقنا موضوعنا بشكل عام وواسع لنسقط الض

 
ي ف

المشكل الحقيفر

ام اآلراء  عبتر وغياب التواصل المؤّسس عل االستماع واحتر
ّ
الذي ال وجود له حتر عل مستوى ، وهو انعدام حرية الت

بوية التعليمية ، محاور ، فلو تحقق ذلك لشهدنا اليوم جيال بعيدا عن العصبية بل متفاهم، األرس والمؤسسات التر

ونخص كالمنا بالدرجة األوىل عل دور المؤسسات ، ر للتطور واع بزمام األمور ومتمكن من حل مشاكلهمساي، متعايش

ي بناء هذا الجيل
 
بوية ف  بل هو التأسيس األول ، التر

ي الوضعية التعليمية هو العتبة لصعود سلم التطور والتحض ّ
 
فالحوار ف

ي ، دراسة وتحليال  نا من طرائق التدريس طريقة المناقشةاختر ، وبالنسبة إىل هذه الورقة البحثية، والبناء األول
 
وغايتنا ف

بوي التعليمي ، ذلك تبيان :  وعليه، ومعرفة مدى انعكاس الحوار عل المسار التر ي
حو اآلنر

ّ
 يمكن صياغة اإلشكالية عل الن

ي الوضعية التعليمية ؟
 
 كيف يتجل الحوار ف

بية الحوارية تربية عل منهج العقل ا  " التر
ّ
عإن ي تربية الناشئة وطلب العلم عل هذا ، لمنضبط بالشر

 
ي أن نسغ ف

لذا ينبغ 

ي ليس له ضوابط تضبطه " 
ي تعلمه من قاعدة ومنهج بدال من ستر عشوان 

 
ي لكي ينطلق الطالب ف النوع من التفكتر المنهج 

iv 

 

 مفهوم الحوار:  .1

 ي اللغة
 
 ف

ء vمأخوذ من الفعل حار بمعت  رجع   ي
ء وإىل الشر ي

 " أصله من الَحوار) بفتح الحاء وسكون الواو(وهو الرجوع عن الشر

 viقال لبيد : وما المرء إال كالشهاب وضوئه يحور رمادا بعد إذا هو ساطع " 

ي أن كلمة الحوار تدل عل التحاور والتجاوب
 
 vii" و تحاوروا أي تراجعوا الكالم بينهم، تتفق كتب اللغة كلها ف

ي إطار علم ، جهة ومراجعة إما بير  الفرد و الذاتالحوار موا 
 
أو الفرد واآلخر بل أن الحوار أصبح فنا من الفنون األساسية ف

 viiiالتفاوض الذي أصبح له أسس وقواعد"

  :ي االصطلح
 
 ف

يتم تداول الكالم بينهما بطريقة متكافئة فال يستأثر به أحدهما دون ، " هو نوع من الحديث بير  شخصير  أو فريقير  

 ixويغلب عليه الهدوء والبعد عن الخصومة والتعّصب " ، األخر 

ي 
 
ي األصل عل وجود طرفير  فردين أو أكتر ف

 
ي الكالم وهو يدل ف

 
أيضا " هو الحوار والمحاورة والتحاور بمعت  المراد ف

ي الحوار ... ول، يريد كل منهما إثبات رؤية أو وجهة نظرة حقا كانت أما باطال ، مواجهة
 
ي هذا األصل ف

 
ورة ف يس بالض 
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ي المنهج و الرؤية، الحوار أن يكون بير  الطرفير  متعارضير  
 
وذلك لحل ، إنما قد يكون بير  أطراف متحدة أو متقاربة ف

 xقضية أو مسألة أو تعلم أو استخبار..."

، ير  إذن مهما تعددت الرؤى لمفهوم الحوار فهي لن تختلف عل أنه نوع من الكالم أو الحديث بير  فريقير  أو شخص

بحيث يتم تبادل أطراف الكالم بإتباع آداب وقواعد تحكم هذا الحوار وليس الحوار مخصص لتسوية األوضاع بير  

بل قد يكون سلوكا تتبناه مجموعة قصد طرح جميع األفكار واآلراء لموضوع محدد للوصول إىل ، طريفير  متعارضير  دائما 

ها وهذا ما نقصده ي بحثنا هذا .  حل مشكلة أو اكتساب معرفة أو غتر
 
 ف

 

 : أهمية وفوائد الحوار .2

ي الحياة اليومية أو الحياة التعليمية
 
 الحوار مهّم كأسلوب تعامل إّما ف

ّ
ي تهدف دائما إىل ، إن

ها من الوضعيات التر أو غتر

ي إطار عالقات متبادلة مبنية عل التفاهم واالقتناع
 
جوء إىل ، تحقيق التواصل وتحقيق أهداف معينة ف

ّ
أسلوب دون الل

نتحكم بالعقل ونوجه به المتعصبات من جهة ومن جهة أخرى للوصول إىل حقيقة ، فيه التسلط واحتكار األفراد واآلراء

فوس بحقيقة معينة لم تفرض عليها بل وصلت لها هذه النفس بإقرار واقتناع
ّ
، مجهولة وتوحيد األفكار بل اقتناع الن

ية  ودائما مرجعنا القرآن فاهلل عز وجل خالقنا   ألن طبيعة البشر
ّ
ومالكنا انتهج أسلوب الحوار مع مخلوقاته ليس إال

ن بالتحاور  ء ، وعقليتها تتر  ي
 العقل الذي ينتظر أسبابا ، وتلجأ إىل التفكتر العقلي قبل أي سر

ّ
ي الحوار ال نخاطب إال

 
ألننا ف

ي إيصال معلومات أو الكشف عن م، ونتائج أو أمورا منطقية
 
والمعلم أو صاحب رسالة ال  ، بهماتفللحوار أهمية بالغة ف

ي قد ، يمكنه فرضها 
جم الرموز التر بل يجب إقناع المستقبل برسالته وإعطائه فرصة المشاركة حتر يتنج الغموض وتتر

ي 
ي العملية التواصلية مهما اختلفت ، تعيق تفكتر هذا المتلفر

 
ي مشاركير  ف

ونجد أن الحوار يجعل كال من المرسل و المتلفر

 الحوار: إما بالكتابة أو المخاطبة . طريقة 

ي تحقق التواصل بير  الناس واألديان والثقافات 
هم ليقيموا ، " ثقافة الحوار هي التر وتحقق االنفتاح بير  المسلمير  وغتر

والتعايش والتعارف دون طمس للخصوصية أو مساومة عل ، عالقات إنسانية وروحية تؤدي إىل التعاون عل الت  

ي الحقوق " المبادئ أو ته
 
 xiاون ف

ي 
بوي و االجتماعي و اإلنسان  ي عدة جوانب منها الجانب التر

 
بوي النفشي يتحقق به ، تظهر أهمية الحوار ف ي الجانب التر

فف 

ي سن المراهقة
 
وزيادة إىل أنه ، اإلعداد الجيد لألفراد بحيث يكون كوسيلة ناجعة لحل المشاكل وتخطي األزمات خاصة ف

ي التعامل مع اآلخر  ة و المهاراتينمي القدرات اإلبداعي
 
ي دائرة ،  و يرسخ القيم، ف

 
كما يجعل المتعلم )الفرد( مشاركا فعاال ف

ي إبداء آرائه وتقبل آراء الغتر 
 
فتتقرب الرؤى دون تعصب ويزوده بشجاعة وفصاحة بحيث ، التواصل بحيث يساهم ف

ومواجهة المشكالت الجديدة وتعزيز الثقة بالنفس .   يستطيع التعبتر

ي القائم عل حسن التعامل ، أما من الجانب االجتماعي فينمي السلوك االجتماعي للفرد  ي شكلها االيجان 
 
ويطور العالقات ف

، والّسغي من أجل المصلحة العامة ال الخاّصة، و كما أنه ينمي روح االنتماء والمواطنة، والمحبة والتفاهم رغم االختالف

ي المجتمع من خالل ح
 
 يظهر ف

ة تباين اآلراء و يقرب بير  فالتحض ّ
 من كتر

ّ
واره وعالقاته االجتماعية بير  أفراده و يحد

 فئات المجتمع مهما اختلفت الديانات و اإليديولوجيات ويزيد االتفاق والوفاق بينها. 

ي تنطلق من األرسة فالحوار فيها أحدا األساليب 
بوية والتر ي العملية التر

 
بوية األساسية ونجد أهميته بالدرجة األوىل ف التر

ي المدرسة فيمارس حرية التعبتر عن الرأي ليكتسب سلوكا 
 
ي أو المعلم المهمة ف ن  عليها النشء ويكمل المرن 

ي يتر
التر

ام الرأي والرأي اآلخر .   حضاريا أساسه احتر

ي النقاط التالية: 
 
ي نلخصها ف

 يمكن الوقوف عند فوائد الحوار عامة والتر

 األفكار والمعلومات وتوطيد عالقات التواصل مع اآلخرينالحوار وسيلة لتبادل ونقل  .1

 الحوار وسيلة جيدة للتعلم واكتساب الوعي المؤسس عل االقتناع.  .2

ي المجتمع الواحد أو مجتمعات متعددة ، الحوار وسيلة تعارف وتصحيح األفكار  .3
 
 . فالتعارف يكمن أن يكون ف

 الضاعات .  الحوار وسيلة لتصحيح وتعديل سوء الذي قد يؤدي إىل .4

 الحوار يبير  المقاصد وي  هدأ النفوس.  .5

ها.  .6 ات والمؤتمرات وغتر  الحوار وسيلة لنشر العلوم وتحقيق التواصل بالمحارص 
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الحوار يقوي المجتمع و يشكل التعايش السلمي فيضمن المجتمع بالحوار الممارسة الديمقراطية وحرية التعبتر  .7

 بعيدا عن الفوض  واالنقسام. 

ي المجتمع وبير  الدول والحضارات. الحوار وسيلة لت .8
 
 حسير  العالقات بير  األفراد ف

 

وط الحوار. 3  آداب وشر

وط ال ينجح الحوار وال تتحقق األهداف  ي غياب هذه اآلداب أو الشر
 
ي تحققه و ف

وطه التر  الحوار فن له آدابه و رسر
ّ
إن

ي القران و ، المبتغاة منه
 
ي الحوارات الواردة ف

 
ة وآدابا أكتر تتعلق ولو أمعنا النظر ودققنا ف وطا كثتر السنة لوجدنا رسر

ي النقاط االتية : ، بالمحاورين أو المكان و الزمان
 
وط الحوار ف  ويمكن تلخيص آداب او رسر

  أن يتحقق االستعداد للحوار: أي أن تكون نية المحاور من أجل بلوغ حقيقة و ليس إلظهار براعته أو

 االشتهار. 

   الحوار وهذا حتر يتحقق االهتمام من طرف المتحاورين فال يمكن أن اختيار الموضوع الذي يكون فيه

ي أمور تافهة ال معًن لها. 
 
 نتحاور ف

   .اختيار مع من نتحاور أي أن نتحاور مع من يفقه الحوار وليس المتعّصب المتشدد برأيه 

  ء نجهله أو ال نعل ي
ي سر
 
ي اإللمام بموضوع الحوار والّصدق فيه إذ ال يمكننا أن نتحاور ف

 
م مصدره حتر ال نقع ف

ا.  هنة عليها يحقق نجاحا كبتر . فاإللمام بعنارص موضوع الحوار والت   الخطأ ونكون كذابير 

  .كت  عليهم أو االستهزاء بأفكارهم
ّ
ام اآلخرين وعدم الت  احتر

   .الصت  والتواضع وخفض الجناح 

   .ي وتجنب تخطئته
 حسن االستماع إىل الطرف الثان 

   .انتقاء الكلمات وحسن استعمالها 

  ي الرأي ليس معناه العداوة. ، المحبة رغم التباين
 
 فاالختالف ف

   .الهدوء والسكينة والبعد عن التعصب 

   .  التحلي بآداب السؤال قصد االستعالم وليس قصد التعجتر 

   .الوضوح والبيان والبساطة حتر تتجل األمور ليسود االقتناع 

  ي
 
 .انتقاء اآلراء وليس السيطرة بالرأي من أجل تحقيق الغلبةتحكيم العقل ف

 

علمّية: .4
ّ
ي الوضعية الت

 
 الحوار ف

ي خبايا محيطه
 
ي سغي دائم للبحث ف

 
 اإلنسان ف

ّ
وطه ومتطلباته ، محاوال اكتشافه وفك رموزه، إن ي وفق رسر

والتماسر

ي مجاالت متعددة
 
جمة هذا ، لتحقيق غايات تخدمه ف الّسغي هو وجود مؤسسات تربوية وتعليمية ولعل أبرز سلوك لتر

ي الذي يجعله ، تهدف إىلي تنمية القدرة العقلية والجسمية والنفسية... 
 
طور المعرف

ّ
للوصول بالفرد إىل درجات أعل من الت

ي الشبيه بالحيوان ي عملية ، يختلف عن اإلنسان البيولوج 
 
ي الذي يسلكه اإلنسان ف علم هو الّسلوك االيجان 

ّ
ة تربويxiiفالت

 معينة مضبوطة بعنارص أساسية وأهداف مرجّوة. 

 الوضعية التعليمية التعلمية مفهومها:  .1.4

ات وكل المعطيات المطروحة    روف والمثتر
ّ
علمية هي الّسياق الذي تتحدد فيه الظ

ّ
عليمية الت

ّ
 الوضعية الت

ّ
من أجل ، إن

علم
ّ
ي ، الت

ّ ي تطرح المشكل أو مجموعة من المشاكل التر
مبل هي الترّ

ّ
ها من طرف المتعل

ّ
حتر تتبيرّ  كفاءته ، يجب حل

علمية
ّ
م ، الت

ّ
ي تستوجب إيجاد حلول لها من قبل المتعل

روف التر
ّ
و" الوضعية هي مجموعة من المشاكل والعوائق والظ

عليمة والمهنية." 
ّ
عليمية الت

ّ
 xiiiللحكم عل مدى كفاءته وأهليته الت

علمية خصائص نذكر منها: 
ّ
عليمية الت

ّ
 ونجد للوضعية الت

1.  . ي
 أن تكون الوضعية منتقاة من واقع المتعلم االجتماعي أو المهت 

ات مؤقتة. - .2  أن تحتمل الوضعية فرضيات وتفستر
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علم من تجنيد مكتسباته القبلية لتوظيفها  .3
ّ
ن المت

ّ
 أن تكون عل عالقة بوضعيات سابقة حتر يتمك

م جديد وكفاءة أو مهارة جديدة. أن تكون هادفة ل .4
ّ
 تعل

سم بالوضوح والتوجيه.  .5
ّ
 أن تت

عليم.  .6
ّ
ي الت

 
 أن تتماسر وفق مستوى المتعلّم أي أن تتمتر  بالتدرج ف

م  
ّ
س أن الوضعية ال تكتسب معن محددا إال إذا توافرت عل مواصفات تعت  عن داللة معينة بالنسبة للمتعل " يرى روجتر

 هذا 
ّ
، تجنيد مكتسباته المتنوعة والمناسبة وتمنح له معن معير  بما يتعلمه èاألختر عل من حيث قدرتها عل حث

ي حينه ، وتستحق استنفاذ مجهودات للتعامل
 
ي أن يواجهه ف

حدي ينبغ 
ّ
وب  هذا المعت  تنطوي الوضعية عل نوع من الت

"xiv 

 
ّ
عل
ّ
م والمحتوى الت

ّ
م المتعل

ّ
ونجد العالقة بينهم مبنية عل ، يمي ترتكز الوضعية التعليمية عل عنارص مهّمة هي المعل

ي شكل فعل تربويّ 
 
فاعل المتبادل ف

ّ
ي ، الذي ينشأ من مجموع العالقات المتداخلة، الت

 
أين يكون المتعلم الّركن األساسي ف

ي والتوجيه، بل هو سبب وجودها ، العملية
 
خطيط والتجديد المعرف

ّ
م يتمترّ  بقدرة الت

ّ
عليمي ، أما المعل

ّ
و المحتوى الت

بوي له مواصفات خاصة به . )ا
ي ضوء المنهاج الترّ

 
 لمادة التعليمية( هو المقّرر ف

ها مجموع العالقات القائمة بير  المتعلم و المعلمير  وكل الوسط بأدواته و 
ّ
عليمة عل أن

ّ
عليمية الت

ّ
حدد بروسو الوضعية الت

بوي
ظام الترّ

ّ
 من أجل اكتساب المتعلمير  مهارات وكفاءات جديدة. ، الن

ظريات الجديدة قد جاءت كرد فعل لسابقتها وأصبحت ترتكز عل المتعلمير  والفروق الفرديةونج
ّ
بحيث أصبحت ، د الن

تيحت له فرصة االختيار
ٌ
ي العملية التعليمية وأ

 
م مشاركات إيجابية ف

ّ
 للمتعل

ي األهداف عل تلقير  وتخزين، و إبراز الميول 
 
كتر  ف

كتر  علوإنما تحّول ، المعلومات ولم يعد الترّ
تنمية القدرات  الترّ

ن من حّل مشكالت بأسلوب ، من فيما يفكر  أي المهّم أن يتعلم المتعلم كيف يفكر بدال، الفكرية و األدائية
ّ
وأن يتمك

ي 
ظر المتباينة، علمي ومنطفر

ّ
م وجهات الن علم وفق الحوار وديمقراطية الّسلوك واحتر

ّ
فالتعليمية ، وأن يكتسب آداب الت

مركّزت عل 
ّ
عل
ّ
عليم والت

ّ
علمّية وأعطت معن متكامال بير  الت

ّ
عليمّية الت

ّ
ي الوضعية الت

 
فاعل القائم ف

ّ
و جمعت ، أهمية الت

ي شكل موحد. 
 
 بينهما ف

 

مية: 2.4
ّ
 . الحوار والمناقشة طريقة تعل

ي العالقات بير  عنارص الوضعية
 
 التفكتر ف

ّ
التعلم وصورة بيئة  التعلمية و طرائق التدريس المختلفة يجعلنا نتوقع إن

ات هذه المقاربة ، االنسجام فيها من وضعية تعليمية إىل أخرى ي ضوء المقاربة بالكفاءات يوقفنا عند أهم ممتر 
 
خاصة ف

ي سياق تربوي معير  
 
ي تكسب المتعلم مهارات ومعارف بل قدرات تجعله يدير وضعيات صعبة معقدة ف

فهذه ، التر

ي ال
 
ات هي دليل كاف علي أن المتعلم ف  واعالممتر 

ِّ
ي مدمج وضعية التعليمة يتمتع بنشاط متواصل وتحد

 
ونجد ، وبناء معرف

 إىلي األحسن
ر
ي نفس المقام السابق، أن أدوار عنارص الوضعية التعليمة ترف

 
يتلفر المعلومات ، بحيث لم يبق المتعلم ف

ي بعيدا عن الفهم واالستدالل.  جاهزة و يخزنها
 بشكل تلقان 

ي نفس الوقت لم يحتفظ المع
 
ي مالك المعلومات بل حتر المحتوى التعليمي أصبح ينطلق من وف ن السلت 

ِّ
لم بدور الملق

ي سياق معير  
 
ي إىلي وضعية مدمجة جامعة هادفة مقدمة بطريقة تدريجية وصوال إىلي تحقيق أهداف ، مشكلة ف

ر
يرف

 مدروسة . 

ي تبادل األسئلة واإلجابات بير  طرفير  
 
ي الموقف التعلمي  فالمناقشة والحوار طريقة تعليمية تتمثل ف

 
، أو عدة أطراف ف

ي لدى المتعلمير  وعل اختالف أنوع الناقشات
 
ة و اإلثراء الفكري المعرف وهي  ، بحيث تتمتر  هذه الطريقة بالتنوع والكتر

 طريقة تفاعلية تنتج الخطاب الحواري بير  المعلم و المتعلمير  

ي ، ا يعرفوها من قبلو الوصول بهم عن طريق االستجواب إىل حقيقة علمية لم يكونو  
 
فالمعلم هنا له دور فعال ف

ي وجود إمكانات ومكيفات تجعل المتعلم مستعدا لممارسة 
 
تحسير  وإدارة الحوار والنقاش ليخدم هدف الدرس طبعا ف

ي و يتبت  وضعيات معقدة يجد لها حلوال مناسبة  فيصبح كفرد فاعل و ، هذا السلوك الذي سيخرج به إىل العالم الخارج 

تيب، كما أن نظام الفصل له دوره أيضا ،  نشيط المقاعد عل شكل دوائر أو شكل نصف دائرة يعطي الفرصة للجميع  فتر

ي 
تيب كأنه يخاطب كل متعلم دون إهمال الثان  فالعالقة الشخصية ، ويبعث نوعا من الثقة عندما يتوسط المعلم هذا التر
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ي CM2تت تجربة الفلسفة مع أقسام )" أثب، اإليجابية بير  المعلم والمتعلم تعد عنضا هاما 
( لفرنسا أن الحوار الفلسف 

إذ تحولت المدرسة من خالل هذا الحوار إىل مكان ال يختت  ، مع التلميذ جعل من هذا األختر يتساءل أكتر عن األجوبة

يذ نفسه أمام بل و ألول مرة يجد التلم، فيه المعلم مدى مراجعة التلميذ للدرس السابق أو مدى جهله للدرس القادم

و ألول مرة يغتر التلميذ موقعه ، معلم يسأل لكنه ال يعرف أكتر من التلميذ فيشعر بأنه يرافق المعلم الكتشاف األجوبة

كيباته و تعقيداته."  ي فسحة يكتشف فيها العالم بتر
 
 xvليصبح بجانب المعلم بدال أن يكون خلفه و كأنه ف

 

 أنواع المناقشة أو الحوار: .3.4

أنواع الحوار السقراطي أين تكون المناقشة موجهة ويكون المعلم ومرشدا موجها لمنج الحوار حتر ال يخرج عن أشهر 

ي األسئلة المناسبة ويساعد المتعلمير  عل اإلجابة
وهناك نوع آخر أين تكون المناقشة حرة  ، الموضوع فيحض  وينتفر

 متعلمير  وربما يكون هذا النوع أنسب مع المتعلمير  الكبار. ومفتوحة والمعلم بدوره مناقش أيضا ومحاور مثله مثل ال

 

   واع الجلسات الحوارية: نأ .4.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي ضوء الحوار: .5.4
 
 طبيعة الموقف التعلمي ف

ي بيئة التعلم
 
ي التعليم عل أهم عنض ال بد من توفره ف

 
بية الديمقراطية المؤهلة إىل تشكيل ، يرتكز الحوار ف أال وهو التر

ي كثيفأجواء 
 
 وتوليد طاقات إبداعية وعطاء عقلي معرف

فالحرية ، مناسبة لبناء العالقات التفاعلية بير  المتعلمير 

ي تنعكس عل سلوكاته باإليجاب حيث 
الممنوحة للمتعلم تساعد عل تحقيق توازنه الشخصي وتنمية ملكاته العقلية التر

ام المتبادل والتقدير ويكون المعلم هنا قدوة تكون العالقة بير  المعلم و متعلميه عالقة أفقية تتمتر  ب المودة واالحتر

ي بناء العقل، إبداعية أو قيم إنسانية فيهم للمتعلمير  إذ يمكنه غرس أي فكرة
 
بية عل أهمية الحرية ف ، " يؤكد منظرو التر

ي مستوى علم النفس عن هذه الحقيقة و تؤكد بأن تفتح الع
 
قل و بناء المعرفة و التفكتر فكشفت أبحاث و الدراسات ف

بوي الذي يحيط باألطفال و الناشئة " ي المناخ التر
 
ي يجب أن تسود ف

 xviأمران مرهونان بمعطيات الحرية التر

ة األساسية للتفاعل  االجتماعي داخل وخارج   فإذا تحقق الحوار كمبدأ تعلمي تحقق معه التفاعل المدرسي الذي هو الركتر 

بوية وبالتاىلي يكون ه
بويالمؤسسة التر ا عل سالمة العمل التر  ، ذا مؤرسر

وط منها:   ي رسر
 
 و السلوك الديمقراطي ال يمكن ممارسته إال ف

ي العمل مع تحقيق العدالة والمساواة.  .1
 
اك ف  التعاون واالشتر

ام رغباتهم.  .2  تفهم أحاسيس اآلخرين واحتر

 تجنب العنف والتعصب و االعتماد عل لغة الحوار و اإلقناع.  .3

. وستتضح طبيعة بيئة  ي الموقف لتعلمي
 
ي ضوء الحوار عند تناولنا لدور المعلم والمتعلم ف

 
 التعلم ف
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ي الوضعية التعلمية التعليمية:  .4.6
 
 مرتكزات الحوار ف

 دور مدير المدرسة هو مجرد مراقبة دخول المعلمير  
ّ
 جرت العادة إىل زمن قريب عل أن

ي التوقيت المحدد 
 
امهم ، و المتعلمير  إىل األقسام ف  مهمة المعلم هي  واستمر االعتقاد أيضا، بجدول التوقيت هذا والتر 

ّ
أن

وهنا ضاعت شخصية ، واقتض التقويم عل االمتحان الذي يكون فيه رد بضاعة سلمت من قبل، التلقير  والتحفيظ

ي عدة مشاكل، المعلم والمتعلمير  بل ساد الوضعية التعلمية نوعا من الجمود والخمول
 
منها  بل الروتير  الذي تسبب ف

ه.   االنقطاع عن الدراسة والتشب المدرسي وغتر

ي   
 النظرة الجديدة التر

ّ
التعلمية  جاءت عل أعقاب أبحاث بياجيه ونظرية البناء والتطور جعلت من الوضعية التعليمية إن

ألوىل عن بحيث أصبح هذا األختر مسؤوال بالدرجة ا، بل عكست أدوار كل من المعلم والمتعلم، ساحة للتفاعل والنشاط

ي حياته اليومية
 
عنضا  واألمر لم يتوقف عنده بل أسندت أدوار إيجابية للمعلم الذي أصبح، بناء معارفه وتوظيفها ف

ي الفصل
 
ي برنامجها أو ، فعاال ف

 
ي سطرتها الدولة ف

بوية التر وكل هذا تحت ضوء المناهج العاكسة لألهداف السياسية التر

وع المستقبل ي دائرة عولمات ا، مشر
 
ها . ف  قتصادية اجتماعية ثقافية وغتر

ي شكل اتصال واع أساسه ، تتأسس الوضعية التعليمية التعليمة عل عنارص ثالثة هامة  
 
تتحقق بالتكامل القائم بينها ف

 المتعلم إلعداده وتحقيق حاجاته الخاصة و العامة . 

بوية هي كل متكامل من منهاج ومعلم ومتعلم ولذا فان  العملية التر
ّ
بوية تتوجه إىل شخصية الفرد بكاملها  " إن العملية التر

ي هذه ، هذه الشخصية من النمو بشكل منظم من جسم وعقل و عاطفة روح وتعمل عل تمكير  
 
والعنض األساسي ف

بية هو اتصال عقل بعقل ونفس بنفس وشخصية بالشخصية "   xviiالعملية هو المتعلم ألن التر

وإن ، ونجد عنارص الوضعية التعليمية التعلمية من متعلم ومعلم ومحتوى تعليمي قائمة عل عالقة التواصل والتفاعل  

يخرج عن سلوك الحوار الذي هو وسيلة تواصل بينه وبير   استعمل المعلم أّية طريقة من طرائق التدريس فنجده ال

ي بعض التفاوتات من ، استقبال المتبادل ألطراف الحديث هذا الحوار هو التواصل القائم عل، المتعلم وأقرانه
وتبفر

ي 
 
ي الوضعية التعلمية من ناحية الحرية ف

 
اته ووضعية المتعلم ف وضعية تعلمية إىل أخرى فيما يخص كيفية الحوار وممتر 

 وبمعرفة هذه التفاوتات، التعبتر والديمقراطية 
ي ممارسة حق التعلم المتحض ّ

 
ي هي لب و السلوكات الحوا بل ف

رية والتر

و يعطي أحمد إسماعيل ، إلبراز دور كل عنض  بحثنا هذا البد لنا من الوقوف عند عنارص الوضعية التعليمية التعليمة

ي أهمية للعالقة بير  المعلم والمتعلم فيما سماه بمناخ الفصل فيقول " ويعتت  مناخ الفصل فعاال عندما يكون سلطة  حج 

ي تنظيمه وإدارته أل 
 
ام المتبادل والوئام والوفاق تام بينهم، نشطة التعلم مقبولة من التالميذ المعلم ف وأن الجو ، واالحتر

 xviiiويحقق أهداف التعلم " السائد يؤكد الثقة

ي الوضعية التعلمية وشبيهة بالمحرك بير  األفراد 
 
ى ف ويؤكد أيضا عبد الكريم غريب عل أن للتواصل أهمية كت 

ي ظروف مادية 
 
بية والتعليموالجماعات ف ي حقل التر

 
ذلك أنه ، معرفية معينة فيقول: " يكتشي التواصل أهمية بالغة ف

ورية، وبالتاىلي ، األفراد والجماعات يعد المحرك األساس لعالقات مادية ومعرفية ما بير   إذ تقوم ، فهو يشكل ممارسة رص 

 ، أطرافه عالقات تبادل للمعرفة بير  مختلف

 xixوالتواصل " 

ي هي  وسنتناول عنارص 
الوضعية التعلمية من أجل إبراز التواصل الذي يجب أن يكون حتر تتحقق الرسالة النبيلة التر

 التعليم والتعلم 

 

 المعلم 

ي تفعيل الحوار: 
 
 ودوره ف

بوية التعلمية ي إنجاح تفعيل العملية التر
 
ات األساسية للمعلم تلعب دورا هاما ف بحيث يكون المتعلم صورة عن ، إن الممتر 

ي مساره الدراسي اقتداًء بمعلمه، المعلم طوال السنةشخصية 
 
" أثبتت التجارب واالستطالعات ، وكم من متعلم نجح ف

ي بداية الموسم الدراسي 
 
ي يشكلها التالميذ عن مدرسهم ف

ي ذاكرتهم و من ثم ، المتعددة أن الّصورة التر
 
سخ ف غالبا ما تتر

ي  xxفهي تشكل جزءا من تمثال تهم لطريقة التعامل معه " ي مقتديا بالنت  وتحدث ابن القيم عن أهمية شخصية المرن 

فه... فقال  ا و ما ذاك إال لفضل مطلبهم ورسر ي صل هللا عليه وسلم أوض بطلبة العلم ختر  النت 
ّ
 هللا عليه وسلم "إن

ّ
صل
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ي الدين فإذا أتوكم فاستوصوا به، ) إن الناس لكم تبع
 
ا( "وإن رجاال يأتونكم من أقطار األرض يتفقهون ف فالمعلم  xxiم ختر

هو الموجه والمنشط والمرشد فهو الذي يسهل للعملية التعلمية بطريقة محكمة وهادفة شاملة من خالل تكوينه 

وط التعليم والتعلم حتر يحقق هدفه، بطريقة تؤهله للقيام بهذا الدور عل أحسن وجه  كل معلم ، واطالعه عل رسر
ّ
" إن

ي 
 
ة ، هذه األمةهو بمعت  ) مصلح ( و المصلحون ف ي أنفسهم وتملكوا من الطاقة والخت 

 
هم أناس حققوا الصالح ف

ي مجتمعنا... وهي بذلك أشبه بحوار برأي األنبياء  والمقصد الحسن ما
 
نهم من إشاعة الخت  واالستقامة والمعرفة ف

ّ
يمك

ي الحياة جزء من مهام نبيهم عليه السالم ..."
 
 xxiiومهامهم ف

بوية والعامل الرئيشي الذي يتوقف عليه    بوي بصورة أساسية عل المعلم ألنه هو عصب العملية التر يعتمد الفعل التر

ي علمنا الجديد 
 
ي تطوير الحياة ف

 
ي بلوغ غاياتها وتحقيق دورها ف

 
بية ف وهو القادر عل تحقيق أهداف التعليم ، نجاح التر

ي تالميذه... و يعمل فالمعلم الجيد ح، وترجمتها إىل واقع ملموس
 
تر مع المناهج المختلفة يمكن أن يحدث أثرا ايجابيا ف

عل تنمية القدرات والمهارات عند التالميذ عن طريق تنظيم العملية التعليمية والتعلمية وضبطها واستخدام تقنيات 

هم وتعلمهم ي ويبفر دوره ، التعليم ووسائل اإليضاح ومعرفة حاجات التالميذ وطرائق تفكتر مهّم رغم التطور التكنولوج 

ي 
 
، فال يمكن أن نتخيل نشاطا تعليميا بدون معلم أو بوجود وسائل تكنولوجية فقط ، أنحاء العالم الذي اجتاح المدارس ف

ي جميع الحاالت عند النقاط 
 
ي الدرس ويمكن الوقوف مبدئيا عند دوره ف

 
ور بحسب الطريقة المطبقة ف

ّ
ويختلف هذا الد

 التالية : 

 المتعلمير  بالمهارات والقدرات الالزمة وانتقاء المعارف. تزويد  .1

 توجيه الطالب علميا ونفسيا واجتماعيا وتربويا.  .2

بوية وتحقيق األهداف التعليمية بتطبيق المنهاج )التخطيط واستعمال الوسائل  .3 إتباع ما تنص عليه المنظومة التر

 والتكوين(. 

ي بناء جيل الغد وتطوير المجتمع تحّمل مسؤولية تحقيق القيم االجتماعية واإلسه .4
 
 ام ف

ي التنشيط إن أسلوب المناقشة والحوار هو تقنية غتر مستقلة 
 
و التواصل داخل وخارج الصف بل هي ممارسة أساسية ف

وتزيد من فاعلية التعلم والتعليم ، تحدث بير  المعلم والمتعلمير  عن طريق االستجواب من أجل كشف حقائق مجهولة

ي موقف التحدي والمشاركة و يشعر بأهميته  ، معرفية بمستويات مختلفة نحو تحقيق أهداف
 
بحيث يكون المتعلم ف

ي أسلوب الحوار المتبادل بحيث تتحقق نتائج 
 
ي بعث هذا التفاعل ف

 
كفرد فعال ونشيط. ونجد أن للمعلم دور هام ف

ي عدة مو ، ممتازة عل أصعدة مختلفة
 
اقف داخل الصف و وخارجة وهذا أسلوب حضاري ألنه يحقق قيما عديدة ف

وع فيه وط تحقيقه قبل الشر وط ما ، وإلنجاح هذا األسلوب الفعال البد للمعلم المحاور من معرفة رسر ونذكر من بير  الشر

 :  يلي

ة المتعلم الحياتية.  .1 ي ومهم تتوفر فيه خت 
 اختيار موضوع غت 

وط .2 ام الشر وطها للمتعلم واالتفاق معه باحتر (.  تبيان الطريقة الحوارية ورسر  )التحضتر النفشي

 توفتر الجو الديمقراطي الحر للمتعلم لتحقيق االرتياح النفشي لديه.  .3

ي مع أسلوب الحوار.  .4
ي متماسر

 تنظيم محتويات الموضوع بشكل منطفر

 إثارة دافعية وشوق المتعلم إىل البحث وتوجيهه باألسئلة المناسبة لمستواه.  .5

 كلمة. تشجيع المتعلم وفسح المجال له وعدم احتكار ال .6

ام آراء المتعلم ومحاولة إقناعه دون قمعه بألفاظ أو إيماءات.  .7  احتر

 بث روح الديمقراطية والتعبتر عن الرأي بشكل واع وحضاري.  .8

ي الحوار وتوجيهه نصب الهدف المرغوب لتحقيقه.  .9
 
 التحكم ف

ي الحوار.  .11
 
 إعطاء فرصة لجميع المشاركير  ف

ي الحوار وتحسسيهم بأهميت .11
 
ام والتقدير.. استخدام أسلوب مرح ف ي المشاركة )استخدام ألفاظ تشعرهم باالحتر

 
هم ف

 أحسنت ...( –شكرا  –من فضلك 

 أن ينادي المعلُم المتعلَم باسمه.  .12
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 المعلم ومهارة االستجواب وطرح السؤال:  .4.7

ي الموقف التعليمي  
 
ي يقوم بها المعلم ف

وتظهر من ، "يمكن تعريف مهارة طرح األسئلة عل أنها مجموعة اإلجراءات التر

خاللها مدى معرفته باألساسيات الواجب إتباعها عند التخطيط للسؤال ومدى استخدامه بجميع أنماط األسئلة 

 xxiiiوإجادته ألساليب توجيه السؤال"

ي تحتاج إىل ممارسات ذكية تحّول الجانب عملية طرح األسئلة   
واستجواب التالميذ مهارة من مهارات التعليم التر

ي إىل مهارة تربوية
 
ا من وقت الدرس، المعرف ي النشاط التعليمي بحيث يمثل قسما كبتر

 
فالمعلم الماهر ، ولها دور فعال ف

ي 
ي تحقق التفاعل اللفط 

ي داخل الصفالناجح هو الذي يمتلك مهارة طرح األسئلة التر
وتعتت  هذه المهارة ، أو غتر اللفط 

ي ، ركنا من أركان طرائق التدريس األخرى
 
و توظيفها بشكل جيد والتعامل مع إجابات المتعلمير  من الركائز األساسية ف

ها ، نجاح عمل المعلم اجح والمعلم الن، ونجد نوع األسئلة يختلف من أسئلة التذكر إىل أسئلة الفهم وأخرى للتطبيق وغتر

 هو الذي يتمكن من تطبيق مهارة طرح األسئلة بإتباع الخطوات اآلتية : 

 صياغة السؤال اعتماد عل: 

 االبتعاد عن السؤال الغامض بل اعتماد الوضوح فيه.  .1

ي تكون إجابتها نعم أو ال.  .2
ة التر  تجنب األسئلة المبارسر

 السؤال الجيد هو الذي يحتمل فكرة وليس مجموعة أفكار مختلفة.  .3

ي شكل صياغة السؤال. أال  .4
 
 تتمثل اإلجابة ف

ي متناول استعداد المتعلمير  وقدرتهم.  .5
 
 أن يكون السؤال ف

 تصنيف األسئلة وتنوي    ع طبيعتها وأهدافها:  .1

 أسئلة من المستوى األدن  إىل أسئلة من مستوى وسط وأسئلة من مستوى أعل  .2

 تحليل ...( –تركتر   –يالية )أسئلة فهم أسئلة تعكس حقائق أو أسئلة تأويلية استنتاجيه وأخرى واقعية أو خ .3

 توجيه األسئلة للوصول إىل الهدف:  .4

 توجيه السؤال إىل كل المتعلمير  واختيار من يجيب عن السؤال.  .5

 توجيه السؤال لمتعلم وإحالة نصف السؤال إىل آخر وهكذا.  .6

 يحفز المعلم المتعلم عل طرح السؤال ويوجه هو بدوره.  .7

 األسئلة: مهارة تحسير  نوعية  .8

ي لجواب المتعلم.  .9
 
 تجنيب المعلم التكرار الحرف

 تجنب المعلم التعليق السالب عل اإلجابات المقدمة.  .11

11.  . ي ء إلجابته دون كشفه بشكل سلت  ي
 تنبيه بشكل ذكي لتصحيح أو إضافة المتعلم سر

ام رأي المتعلم وعدم مقاطعته.  .12  احتر

ة ي مهارات طرح السؤال ال يقاس بكتر
 
ي نوعية هذه األسئلة " إن نجاح المعلم ف

 
ي يطرحها وإنما ف

وطرق ، األسئلة التر

هم "  xxivصياغتها وكيفية إلقائها بشكل مشوق يجلب انتباه الطلبة ويحرك تفكتر

ي طرح األسئلة داخل الصف: 
 
 ويجب مراعاة القواعد األساسية ف

ي صيغة السؤال.  -1
 
 أال يكون الجواب مبلورا ف

 الطلبة ومراعاة الفروق الفردية. أن تكون األسئلة بحسب مستويات  -2

3-  .  توزي    ع األسئلة بصورة عادلة عل المتعلمير 

 أن تتعدى األسئلة الحقائق والمسلمات لتفسح المجال للخيال.  -4

 أن تتاح الفرص لجميع المتعلمير  إلبداء أرائهم.  -5

ي معاملة الطالب مهم
 
تحقتر للشخصية أدى إىل زيادة الثقة ليس فيه ، فإذا كان األسلوب ديمقراطيا ، " أسلوب المعلم ف

ي التحصيل الدراسي 
 
حيث يشعر المعلم الديمقراطي طالبه بالحب ويشجعهم عل النجاح فيفعلون ما ، بالنفس وزيادة ف

حيث ظهر أن  ( K.Lewin -1939 )والدراسة العلمية ألساليب المعلمير  أو المربير  بدأت بدراسة أجراها ، يتوقع منهم

ي طالبهم روحا معنوية عالية عل العكس من المربير  األوتوقراطيير  والمتسيبير  "الديمق المربير  
 
 xxvراطيير  يشيعون ف
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ـم:  
ّ
 الـمتـعل

فالنظام ، يعتت  المتعلم محور العملية التعلمية وهو الهدف الرئيس للنظام التعليمي و المعيار األساسي لقياس نجاحه

بية  ية والمادية أنشأت خصصا لتر . بكل مكوناته البشر بوي التعليمي  المدرسي التر

وطها.   وتكوين هدا المتعلم لمواجهة الحياة بجميع رسر

ي مختلف مناجي النمو العقلية والجسمية
 
االجتماعية و ، لذلك تسغ المدرسة إىل تكوين هذا المتعلم و إعداده ف

ي النهاية نتائج التخطيط و  ره العنضوهو باعتبا، النفسية...إلخ
 
ي الوضعية التعليمية ألنه مادة خام يتحمل ف

 
الحساس ف

بية  ي التر
 
اتيجيات التعليم المسطر من طرف الدولة و قد يصبح هذا العنض الحساس أقوى عنض إذا تحقق نجاح ف استر

 التعليمية. 

نهاج وبعبارة أوضح فإن نتائج دراسة نفسية التلميذ " التلميذ هو من األساس الهام الذي يوضع عليه ومن أجله الم

ي تجرى عل المنهاج من حير  آلخر 
ات التر  xxvi"، وسلوكه ثم تغتر حاجات المجتمع هما اللذان يمليان التغتر

بوية ي العملة التعليمية التر
 
فإن التلميذ )الطالب( المتعلم هو المستهدف من وراء هذه ، "إذا كان المعلم هو حجر الزاوية ف

ي حياة الجماعة مشاركة مثمرة"، العملية
 
بية إىل توجيه التلميذ وإعداده للمشاركة ف  xxviiحيث تسغ التر

ات يجب أن تتوفر فيه حتر تتم العملية التعليمية التعلمية بشكل صحيح والكالم عن خصائص   للمتعلم ممتر 
ّ
كما أن

ي من مشاكل المتعلم نقصد بها المتعلم السليم ألننا ال يمكننا أن نطبق بعض األ 
ساليب التعلمية التعليمية مع متعلم يعان 

وط أخرى تحكمها.  ها بل هذا الوضع هنا يكون له إجراءات ورسر  جسمية كاإلعاقة أو عقلية أو غتر

 

م: 
ّ
ات المتعل ي نقاط هي ممي  

 
ات المتعلم ف  :يمكن أن نلخص ممتر 

 االستعدادات والقدرات العقلية:  .1

ي مجال معير  او أكتر من مجال " تعتت  االستعدادات عن قدرات الفرد 
 
وعن طريقها يصل إىل مستوى ، الكامنة ومهاراته ف

ي سهولة ويش ورسعة بأقل جهد ممكن، معير  من الكفاءة
 
م النشاط العقلي ف

ٌ
، وهذا االستعداد يجعل الفرد قادرا عل تعل

ي مجال معير   واالستعدادات مؤهالت فطرية أو مكتسبة تمكن من تعلم معطيات خاصة ومن تحقيق مردو 
 
دية ف

 xxviiiكاالستعداد للرسم أو الرقص أو الرياضة"

 وتتعلق هذه االستعدادات والقدرات بجوانب تتجل فيها نذكر منها: 

1.  .  الوقت المستغرق إلنجاز نشاط معير 

ي يتم بها استقبال المعارف.  .2
 الكيفية والطريقة التر

ي ينجز بها المتعلم نشاطه وهي تختلف من واحد إىل  .3
 آخر. الكيفية التر

 المهارات الفرعية لفن السؤال
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2.  : ي
ي العاطف 

 
 الجانب الوجدان

يتعلق هذا الجانب بالحس والشعور اتجاه المدرسة ومكوناتها ويدخل هنا عالقة المتعلم بالمعلم وبالمحتوى نفسه مما 

ي دافعيته نحو التعلم. 
 
 يزيد أو يقص ف

ي تؤثر عل المتعلم من حيث 
تعامله مع المادة وإقباله " يتعلق هذا الجانب بكل المعطيات ذات الطبيعة الوجدانية التر

 xxixعل انجاز النشاطات التعليمية وموقفه من المدرس والمادة التعليمية"

 : ي
 
ات تتلخص ف  ويمكن الوقوف عند متغتر

 شعور المتعلم بحاجته إىل النشاط والمعرفة لتلبية رغباته المعرفية.  .1

ة .2 ي تتأسس عل الخت 
ي تدعم المتعلم ، المواقف التر

ة التر  لمواجهة وضعية معينة. هذه األختر

ي تعزز دافعية المتعلم فالتعلم يكون من أجل التعلم واالكتشاف أو من أجل االنتقال إىل مستويات أعل  .3
المحفزات التر

 وتحقيق أهداف اجتماعية أخرى. 

ي النشاط التعليمي كطريقة الجلوس للكتابة و مسك القلم .1
 
ي تدخل ف

ي مهارة الحركات التر
 
: تتمثل ف و  الجانب الحركي

ي تتنوع بحسب تنوع النشاط التعليمي و طبيعة المادة
ها من الحركات التر " تمثل ، استعمال المدور و الكوس و غتر

 المهارات الحركية أساس االتصال بالمحيط و التأثتر عليه 

ي لها عالقة بالفضاء الداخ
 لي و هي أسلوب للتكيف معه والتواصل مع اآلخرين تتعلق بكل السلوكات الحركية التر

ي المتشكل من العالم المحيط به"
يان  ي الفتر  ي لإلنسان والفضاء الخارج  يولوج   xxx الفتر 

 

 : ي الموقف التعليمي
 
 دور المتعلم ف

ي التواصل داخل الموقف 
 
ات شخصيته من حيث إمكانيته ف ي ممتر 

 
ي الوضعية التعلمية التعليمية ف

 
يكمن دور المتعلم ف

ي بناء التعلمات
 
يمكن تحقيق هذا إال إذا كان المتعلم يتمتر  بمؤهالت تمكنه من ذلك ونجد أن وال ، التعلمي والمساهمة ف

 المؤهالت تنتج عن عدة أسباب نذكرها منها: 

 الوسط األرسي ومدى وجود سلوكات تواصلية وحوارية .  .1

 التنشئة االجتماعية القائمة عل الثقة بالنفس وإبداء اآلراء دون أدن  خوف.  .2

ن المتعلم من التحليل والتفستر للوصول إىل الفهم و االقتناع.  .3
ّ
ي تمك

 اإلمكانات الذهنية والتر

ي الموقف التعلمي داخل الّصف أو المدرسة.  .4
 
ي تحدد دوره ف

  العالقات داخل المدرسة ومدى حرية المتعلم التر

ها . ممارسة النشاطات الالصفية اإلبداعية وإبراز المهارات الفنية والثقافية  .5   وغتر

ي الموقف التعليمي التعلمي بحسب طور التعليم
 
ي مستوى أعل من مستويات ، يختلف دور المتعلم ف

 
وكلما كان المتعلم ف

فعندما يدخل أول مرة يكون يجهل عدة أمور كما أن نضجه العقلي والجسمي ال يمكنه من القيام ، التعليم كان له دور أكت  

ي ، بأدوار أكت  
ي بل العكس تماما. " يشق الحديث عن مهام المتعلمولكن هذا ال يعت  ي األطوار ، أن له دور سلت 

 
خاصة ف

ألنه يكون الزال بعد لم يكتمل نضج إمكاناته الذهنية باألساس والتعرف عل المسار الذي يمكن ، التعليمية األوىل

ي هذه الحالة تابع ألرسته ومدرسته"، سلوكه
 
 xxxiفهو ف

ة بتثمير  استقاللية المتعلمير  واإللحاح عل الطبيعة التدريجية التعاونية ، ية الجيدة" ... أما الطرائق البيداغوج المتمتر 

اتيجيات، للتعليمات ي بنائها " ، فهي تتيح للتالميذ إفراد المزيد من اإلستر
 
ة بالمقابل أكتر يشا ف  هذه األختر

 xxxiiوتبفر

ي هذه النتائج. 
 
ي تتحكم ف

 والمتعلم عموما ليس مسؤوال عن نتائج التعليم بل هناك عدة أسباب التر

 

: المحتوى   عليمي
ّ
  الت

بوي القائم عل التخطيط  وع التر ي المشر
 
بوية وأهدافها المسيطرة ف إن المحتوى التعليمي يعكس سياسة المنظومة التر

ي مع متطلبات العض 
حيث التكنولوجيا الحديثة واالرتكاز عل المقومات واألصالة الخاصة  المتطور منالمتماسر

ي الوضعية التعليمية بل ، بالمجتمع
 
فالمحتوى هو الرسالة الموجهة إىل المتعلم أثناء تفاعله مع المعلم و هي ركن عام ف
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ي عل
ي ينبغ 

ي هو نظام واضح ودقيق من المعارف والقدرات والمهارات والمواقف و السلوكات التر
 
 المتعلم اكتسابها ف

ي الحقائق  ، العملية التعليمية التعلمية
 
بوية ويتمثل المضمون ف بل هو المضمون الذي يتم بواسطة تحقيق األهداف التر

ي 
بوي الوجدان  ي تنبع من الجانب التر

ها من النظريات والمبادئ إىل جانب المهارات التر والمفاهيم المعارف والقوانير  وغتر

ي تختار وتنظم عل نحو ، نسانيةالمحقق للقيم اإل 
والمعتقدات واالتجاهات .. إلخ. " المحتوى هو نوعية المعارف التر

وما ، وكلمة المعارف تشتر إىل كل ما يمكن تقديمه للمتعلمير  من معلومات مفاهيم ومهارات وقواعد ونظريات، معير  

 xxxiii"وميوليرج  إكسابه للمتعلمير  من قيم واتجاهات 

ي بناء ال
 
: محتوى التعليمي عدة نقاط أساسية وينظر ف  هي

 أن يكون المحتوى هادف ويحقق متطلبات تربوية تعليمية وتدريسية وتنظيمية اجتماعية ... إلخ  .1

 ترتيب المحتوى وتدرجه بحيث يدل عل البنية المعرفية.  .2

 الوحدة العضوية للمحتوى والتماسك بير  عنارص بنائه.  .3

ي االجتماعي من أجل الوصول إىل توازن أن يحقق بناء المحتوى متطلبات المتعل .4
 ونموه العقلي الوجدان 

م ويتماسر

 محمي ونوعي له. 

 تحقق المتطلبات المتنوعة لمرحلة زمنية معينة.  وأنأن تكون لبيئة المحتوى صالحية طويلة األمد نسبيا  .5

ي العالم وعل جميع األصعدة وأن يرتكز عل مبادئ  .6
 
ي ظل أن يعكس المحتوى التطور الحاصل ف

 
إنسانية عقالنية ف

ي هو كل ما يضم 
 
. فالجانب المعرف ي

ي وجانبه الطرائفر
 
ي جانبه المعرف

 
عولمة سائرة ويمكن النظر إىل المحتوى من جانب ف

رة. 
ّ
 من معلومات هامة وأهداف مسط

وطه  عليمي و تأسيس آلّيات الحوار رسر
ّ
ي الموفق الت

 
م ف

ّ
م و المعل

ّ
فاعل بير  المتعل

ّ
 من مراعاة نوعّية إذا أردنا تحقيق الت

ّ
البد

ة الّرابطة بير  نقطة التقاء األفكار وموضوع الحوار 
ّ
ذي هو الماد

ّ
 المحتوى مهما كان ، المحتوى ال

ّ
و ال يمكننا الجزم بأن

مير  أو 
ّ
ة لنا فيها كمتعل ة أسباب منطقّية, فبعض المواضيع تكون مغلقة أو مجهولة ال خت 

ّ
يمكن المناقشة فيه و هذا لعد

مير  
ّ
وط أو  و ، معل

ر بعض الشرّ
ّ
 من توف

ّ
مية البد

ّ
ي الوضعّية التعل

 
مي و تفاعل ف

ّ
عليه حترّ يتست ّ لنا تحقيق حوار تعل

ناول  العنارص المهّمة
ّ
ي المحتوى ليصبح سهل الت

 
وط منها: ف

 ويمكننا أن نذكر بعض الشرّ

م.  .1
ّ
ة المجتمع بل من بيئة المتعل  أن تكون مواضيع المحتوى نابعة من خت 

د اآلراء واألفكار. أن يكون  .2
ّ
ة نقاط ثانوّية لهدف واحد حترّ تتعد

ّ
 المحتوى يضّم عد

مير  حترّ يعطي فرصة المناقشة للجميع.  .3
ّ
 أن يراعي المحتوى جميع الفروقات الفردّية لدى المتعل

ي بدايته.  .4
 
قاش ف

ّ
 أال يكون المحتوى مبارسر ومغلق فينتهي الن

ها. أن يضّم المحتوى جميع الجوانب الوجدانّية المن .5  طقّية االجتماعّية وغتر

 أن يكون المحتوى بعيدا عن األفكار المبهمة.  .6

ي دائرة المناقشة واالستجواب.  .7
 
م ف

ّ
 أن يضع المحتوى ذهن المتعل

فكتر الحّر واإلبداع دون قيود.  .8
ّ
م الت

ّ
 أن تسمح طبيعة المحتوى للمتعل

 

 الخــاتمــــة

ي ضوء المقاربة ، بير  عنارص الوضعية التعليمية التعلميةالحوار هو الطريقة المثل لتحقيق االنسجام والتكامل 
 
خاصة ف

كفاءات
ُ
والخروج من وضعيات معقدة بتوجيهات ، فالمتعلم المتحاور هو الذي يتمكن من الوصول إىل بناء تعلماته، بال

 وتقريب الهدف عن طريق المحاورة والنقاش. ، المعلم واستجواباته

ي الموقف التعليمي والمناقشة طريقة تدريسية تتطلب حري
 
وتمكن المتعلم من التمتر  واالنفتاح ، ة التعبتر والديمقراطية ف

ي نشاط وابداع ،  فوالتخلص من ثقافة الخوف داخل أو خارج الّص 
 
كما أنها تنمي شخصيته وتزيد دافعيته وتجعله ف

بوية من جهة أخرى. ، متواصل من جهة ي تحقيق أهدافه التر
 
يق قناة الحوار بير  لتحقو  وتنقص من عناء المعلم ف

من أجل الوصول إىل نتائج ، وبير  األرسة والمدرسة، المتعلمير  والمعلم البد من وجود قناة حوار بير  المتعلم وأرسته

بد من المحافظة عل  األوىل. وال كما أن االنفتاح والتواصل لدى المتعلم ينطلق من المحيط األرسي بالدرجة ،  جيدة
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ي الشارع  وتلقائيةحرية 
 
ي كنف األرسة أو ف

 
ي كان يتمتع بها ف

ي ينشط فيها نشاطا تلقائيا وحرا و المتعلم التر
تهيئة الفرص التر

 وميوالته. بحسب رغباته 

 كالحوار و االنفتاح، إن السغي لتكوين فرد مؤسس عل المواطنة واألصالة  
 مثقف متمكن من ممارسة معالم التحض ّ

وع طويل وها عل ة، م العالم هو مشر بوية المتمتر 
ي األرسة ثم المؤسسة التر

 
اتيجيات جديدة ، بدايته تكون ف والواعية الستر

ي تتيح
بية التر ي التر

 
ات وتطورات  ف فرص اإلبداع وتنمية الشخصية اعتمادا عل موقف تعلمي متفاعل ومدمج لجميع الخت 

ت من حيث كيفية التعامل والتوجيه وتوسعت  لتجعله محور التجديد والبحث من أجل الحياة فالنظرة للمتعلم تغتر

   . الوصول به ومعه إىل تحقيق نجاحات مختلفة الميادين عل رأسها بناء شخصية المتعلم المتحض  

 

 :المراجع قائمة

ة النبوية.الّسيد علي خض   ي الستر
 
  .مض.رابطة العالم اإلسالمي .)دط (.الحوار ف

 . 2116.األردن.عالم الكتب الحديث .)دط (عباس محجوب الحكمة والحوار عالقة تبادلية 

ي. أدب الحوار .)دط (.كنوز اشبيليا للنشر والتوزي    ع . السعودية .    . 2116سعد بن نارص الشتر

ي ضوء الكتاب والسنة .ط 
 
اث. مكة  1يجي بن محمد حسن بن أحمد زمزمي . الحوار آدابه وضوابطه ف بية والتر .دار التر

  1994المكرمة . 

وز أبادي .القاموس المحيط..ط   . 2115.مؤسسة الرسالة . مض.  8الفتر

Maykel Efrige Hot Debates  .2112دط.نوميديا.الجزائر .الحوارات الساخنة . ترجمة إيهاب كمال . 

ي .دط. دارالهدى.الجزائر  محمد الصالح
ي بمرحلة التعلم االبتدان  . الدليل البيداغوج  ي ون 

 .2112حتر

ي  ة و المستاريدود مليكة بن
 
بوية ف . دفاتر مخت  المسألة التر ي

بية الديمقراطية من خالل الحوار الفلسف  . التر الجيالىلي

ي ظل التحديات الراهنة. جامعة محمد خيض  
 
 بسكرة. الجزائر ف

. علي أسعد وطفة وآخرون علم االجتماع   . 2113.مجلس النشر العلمي .الكويت .  1طالمدرسي

بية وعلم  بية وتحسير  مستواهم. التر
ي لتكوين مستخدمي التر

ي لفائدة مديري المدارس  د النفس. سنالمعهد الوطت 
تكويت 

 .  2114االبتدائية .الجزائر 

. إدارة بيئة التعليم  ي ي  (. دار 1والممارسة داخل الفصل والمدرسة )ط والتعلم. النظريةأحمد إسماعيل حج  الفكر العرن 

 . 2111.القاهرة. 

بوي عند ابن القيم ط . الفكر التر ي  .1988. دار حافظ للنشر والتوزي    ع. جدة . 1حسن بن علي بن حسن الحجاج 

بوية. المجلد  ي تدريس اللغة العربية(. مجلة العلوم التر
 
. 21. العدد35سعاد عبد الكريم عباس. )مهارات طرح السؤال ف

 . 2118األردن. 

. األرسةزعيمة  علم والعالقات بير  خطاب الوالدين.رسالة ماجستتر .غتر منشورة .كلية العلوم والمدرسة ومسارات الت مت 

 .2112منتوري .قسنطينة .  االنسانية والعلوم االجتماعية .قسم علم النفس األرطفونيا. 

 

 

 الهوامش: 

                                                           
i .  ة النبوية.الّسيد علي خض ي الستر

  55ص .)دت(.مض.رابطة العالم اإلسالمي .)دط (.الحوار ف 
ii.) 138ص . 2116.األردن.عالم الكتب الحديث .عباس محجوب الحكمة والحوار عالقة تبادلية )دط. 
 iii.   ة النبوية.)دط (. ص .السيدعلي خض ي الستر

 .  61الحوار ف 
iv 61. المرجع نفسه . ص    
v  . ي. أدب الحوار .)دط (.كنوز اشبيليا للنشر والتوزي    ع . السعودية  . 8 . ص2116. سعد بن نارص الشتر

vi ي ضوء الكتاب والسنة .ط
اث. مكة المكرمة .  1. يجي بن محمد حسن بن أحمد زمزمي . الحوار آدابه وضوابطه ف  بية والتر .دار التر

 55.ص  1994
vii وز أبادي .القاموس المحيط..ط  381. ص 2115.مؤسسة الرسالة . مض.  8. الفتر

viii  135(.ص . عباس محجوب .الحكمة والحوار عالقة تبادلية )دط 
ix  . الحوارات الساخنة .Maykel Efrige Hot Debates 15. ص 2112.ترجمة إيهاب كمال. دط.نوميديا.الجزائر 
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x   ة النبوية.)دط (. ص .. السيد علي خض ي الستر

 
 18الحوار ف

xi 46. المرجع السابق صxi 
 

xiii .  .ي .دط
ي بمرحلة التعلم االبتدان  . الدليل البيداغوج  ي ون 

 275.ص 2112دارالهدى.الجزائر . محمد الصالح حتر
xiv . 278ص.المرجع السابق. 
xv  ي

 
ي الجزائر ف

 
بوية ف . دفاتر مخت  المسألة التر ي

بية الديمقراطية من خالل الحوار الفلسف  . التر . مليكة بن دودة و المستاري الجيالىلي

 71ظل التحديات الراهنة. جامعة محمد خيض  بسكرة .ص 
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xvii ي لفائدة مديري المدارس

بية وعلم النفس.سند تكويت  بية وتحسير  مستواهم. التر
ي لتكوين مستخدمي التر

. المعهد الوطت 

 38. ص 2114االبتدائية .الجزائر 
xviii ي . إدارة بيئة التعليم والتعلم .النظرية وا ي 1لممارسة داخل الفصل والمدرسة )ط.أحمد إسماعيل حج  ( .دار الفكر العرن 
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xxiii.  487.ص 1كمال عبد الحميد زيتون. التدريس نماذجه ومهاراته. ط 
 xxiv.  بوية. المجلد ي تدريس اللغة العربية(. مجلة العلوم التر

 
. 21. العدد35سعاد عبد الكريم عباس. )مهارات طرح السؤال ف
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xxvii  81. ص1. كمال عبد الحميد زيتون. التدريس نماذجة ومهاراته.ط 
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WORLD HEALTH DIPLOMACY AND THE MULTILATERAL SYSTEM 
DILEMMA IN INTERNATIONAL HEALTH GOVERNANCE AFTER COVID-19 

http://dx.doi.org/10.47832/RimarCongress3-14 

Basma Khaleel NAMUQ 1 

 

Abstract: 

 The COVID-19 pandemic has affected international relations and caused diplomatic 

tensions due to problems with some countries trying to monopolize medical supplies and 

preventing their export outside their borders, or tensions over the trade and transportation 

of medicines, diagnostic tests and hospital equipment for the 2019 coronavirus disease. The 

pandemic was also the reason for a United Nations Security Council resolution calling for a 
global ceasefire. The pandemic is likely to lead to significant changes in the international 

system and may necessitate a significant rethinking of current approaches to international 

relations, focusing more on issues such as health diplomacy, crisis politics, and border 

policies. 

Key words: Pandemic, Covid-19, Health_Governance, WHO World_Health_Organization, 

Multilateral_sytem, WTO, World_Trade_Organization, International_Partenerships. 
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تشكيل نظام متعدد األطراف لتعزيز الحوكمة الصحية العالمية بعد إشكاليةالصحة العالمية و  دبلوماسية  
COVID- 19 

 

 
2 بسمة خليل نامق   

 
 

:الملحض  

ي توترات دبلوماسية بسبب مشكالت تتعلق بمحاولة بعض  COVID-19 أثرت جائحة
 
عىل العالقات الدولية وتسببت ف

توترات حول تجارة ونقل األدوية واالختبارات أو  ومنع تصديرها خارج حدودها،الدول احتكار المستلزمات الطبية 

وس كورونا    .2019التشخيصية ومعدات المستشفيات لمرض فير

  .صدار قرار من مجلس األمن التابع لألمم المتحدة يطالب بوقف إطالق النار العالمي إكما كانت الجائحة سبب 

ي المناهج إىل  ومن المرجح أن تؤدي الجائحة 
 
ي النظام الدوىلي وقد يستلزم إعادة التفكير بشكل كبير ف

 
ة ف ات كبير تغيير

كير  بشكل أكير عىل قضايا مثل دبلوماسية الصحة، سياسات األزمة، وسياسة الحدود
 .الحالية للعالقات الدولية، مع الير

ة، نظام_متعدد_االطراف، ، الحوكمة_الصحية، منظمة_الصحة_العالمي19-جائحة، كوفيد :الكلمات المفتاحية

اكات_الدولية  .منظمة_التجارة_العالمية، الشر

 

 المقدمة: 

ي ألحقت بالصحة العامة العالمية والنظام االقتصادي الدوىلي الذي تهيمن عليه التجارة 
بالنظر إىل الفوض  المطلقة التر

ي منطقة
 
ي الذي تغذيه الدول المنتجة للنفط والغاز ف

ق األوسط، اذ جرى النقاش حول  األمريكية والتصنيع الصيت  الشر

ي النظام الدوىلي 
 
وس كورونا عىل هياكل السلطة الموجودة ف  .تأثير جائحة فير

ي كل 
 
، لكن الحكومات ف ، وكي ال تمىلي األحداث السياسية العالمية من قبل قوة عظم واحدة أو اثنتير  ومن أجل التغيير

أساليب مختلفة من الحجر الصحي الكامل واإلغالق إىل تحصير  لمواجهة نفس التحدي، حيث تتبت  اآلن  مكان تتسابق

 .القطيع

ي العالم. وعىل عكس 
 
ي ووهان الصينية، إال أنه كان أحد أعظم المعادالت العالمية ف

 
وس نشأ ف وعىل الرغم من أن الفير

ي منه ضحاياه، أو الدين الذي يتبعونه، أو 
وسات بالمكان الذي يأتر ، ال تهتم الفير ي يؤمنون بها. البشر

األيديولوجية التر

ي العرص من 
 
 ف

ا
وكلهم معرضون للخطر، ومع إغالق االقتصادات واستنفاد الموارد، قد تشهد ديناميات القوة الدولية تحوًل

وس كورونا    .فير

 

 أوال: أهمية البحث

ي تمس حياة البشر بشكل مباشر لما كانت قضايا الجوائح الصحية من األ 
وحاد مما يجعلها من قضايا زمات العالمية التر

ي مختلف القضايا االقتصادية اآل 
 
ها عىل حياة االنسان العنرص المحوري األهم ف من ذات األولوية القصوى حيث أن تأثير

ي هذا 
 
 من المختصير  والباحثير  ف

ً
ي تستدعي اهتماما

والسياسية يجعلها قضية من قضايا السياسة والعالقات الدولية التر

ي تطورها سلبا الشأن لمحاولة تقصي 
 
و إيجابا وبناء قاعدة معرفية ذات أ المعلومات عن العوامل ذات التأثير المباشر ف

ي التعاطي مع هذه القضايا
 
 ألصحاب الشأن ف

ً
 رصينا

ً
 .طبيعة علمية موثوقة تكون أساسا

ي هذا المجال ومراجعة الطروحات األو 
 
ي تم تاتر أهمية البحث من كونه محاولة بحثية جادة للمساهمة ف

لية والفورية التر

ي التقصي وجمع المعلومات آثار 
 
ي اعتمدت منهجا علميا ف

تها عقب وقوع الجائحة. نأمل أن تكون هذه المحاولة والتر

 .وتحليلها وفق قواعد منهجية اكاديمية

 

                                                           
 bassma.col@copolicy.uobaghdad.edu.iq  بغداد، العراقجامعة ، أستاذ مساعد،  
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  ثانيا: هدف البحث

الرشيدة، أو ما اصطلح عليه باسم "  دارةيهدف هذا البحث إىل إلقاء الضوء عىل مفهوم أسلوب ممارسة سلطات اإل 

ة عىل مستوى  الحوكمة ".وبخاصة الحوكمة الصحية العالمية مما ال شك فيه أن الحوكمة أصبحت تحتل أهمية كبير

ي تحسير  االداء العام 19. ولقد زاد الحديث مؤخرا  بعد انتشار كوفيد اآلن  العالم
 
عن حوكمة الصحية العالمية ودورها ف

ي اغلب  إدارةية العاملة تحت للمؤسسات الصح
 
ورة تطبيقها ومتابعة انظمتها ف منظمة الصحة الدولية، وبرزت  ض 

النشاطات الصحية الدولية لضمان حقوق التنسيق التام بير  هذه المؤسسات  الصحية العاملة بمختلف الدول لتحجيم 

ي  إضافةة الصحية ات الوقائيجراءومنع انتشارها عير سلسلة متناغمة من اإل  19جائحة كوفيد  اىل التنسيق المختير

الصحية الجانبية و مفهوم الحوكمة بشكل  آثار لقياس مدى فاعلية اللقاحات المتداولة ودراسة نتائجها االيجابية وتقليل 

ي يتم من خاللها توجيه المنظمات والتحكم بها، بحيث يتضمن اإل جراءعام كمجموعة من اإل 
العام  طار ات والعمليات التر

ي المنظمة أو المؤسسة من مجلس للحو 
 
ومدراء  إدارةكمة تحديد وتوزي    ع الحقوق والمسؤوليات عىل مختلف االطراف ف

هم من أصحاب المصلحة،  ي تلك إجراءإىل أنه يعمل بلورة وارساء قواعد و  إضافةومساهمير  وغير
 
ات صناعة القرار ف

مثل من الفحص والضبط والرقابة المتوازنة وتضمير  المنظمة ، ويستند نظام الحوكمة الجيد اىل تحقيق المستوى األ 

اىل تعزيز ثقافة المسؤولية والمساءلة من خالل وضع  ضافةخطوط التواصل الداخلية والخارجية، ذات الفاعلية، باإل 

  .وتطوير نظام للقياس والتقييم

 

 البحث إشكالية : ثالثا

  : ةتيبحثنا من التساؤالت الرئيسية اآل  إشكاليةتنطلق 

( عن فشل الحوكمة الصحية العالمية والوطنية  لالستعداد  لحاالت للطوارئ كعنرص COVID-19كشفت جائحة )  هل

ي 
 
  تأثير وأبعاد انتشار الجائحة بكل بقاع العالم ؟ لمعالجةمهم من عناض التأهب ف

ي التأهب لمواجهة كورونا 
 
ي العمل الجماعي العالمي إىل  هل يعود االخفاق ف

 
ي  ،فشل الحوكمة ف

 
نتيجة قلة االستثمار ف

ي ذلك التنسيق والمشاركة مع األنظمة المتعددة األطراف
 
  والتمويل ؟ ،التأهب بما ف

 

  : فرضية البحث : رابعا

: تنطلق فرضية بحثنا من اآل ي
  تر

ي أهمية الحوكمة COVID-19أظهر : والأ
 
ي النظر بشكل كاٍف ف

 
وعىل الصعيد  عىل مستوى العالم الصحية  مدى الفشل ف

ي 
  .التأهب للوباء نجاح أي جهود لتصحيح ذلك  اتإجراء قوضتاذ الوطت 

ي ذلك إصالح ترتيبات الحوكمة  ،سيتوقف الفشلو 
 
 عىل فعالية ،الحاليةالصحية  بما ف

ي لل
 
م بتوفير الدعم الماىلي والسياسي الكاف

  .العالمية ؤسسات والقوانير  واألعرافمنظام متعدد األطراف يلير 

مع تحرك الرئيس األمريكي دونالد ترامب  ،حوكمة الصحة العالميةالمحور ك ،تهميش منظمة الصحة العالمية دىأ : ثانيا

ي 
 
الذي تم و فشل النظام الصحي العالمي إىل  2020أبريل  14لسحب كل التمويل األمريكي لمنظمة الصحة العالمية ف

 ذريًعا انتشر 
ا
ي جميع أنحاء العالم Covid-19تطويره لتوفير استجابة عالمية لألوبئة فشال

 
إغالق بلدان إىل  مما أدى ،ف

ي حير  تعطلت سالسل التوريد الحيوية بسبب  ،الدول تتنافس بشدة عىل المخزونات الطبية النادرة وبذات ،بأكملها 
 
ف

 .قيود التصدير الحكومية

 

 هيكلية البحث : خامسا

 أربعة محاور: إىل  ينقسم البحث

 ماهية الحوكمة األول: المحور 

ي 
ي  .: المحور الثات 

 تعريف الحوكمة الصحية للتأهب الوبات 

 الصحة العالمية والقيود عىل منظمة الصحة العالمية إدارة : المحور الثالث



International Research Congress of Contemporary Studies in Social Sciences (Rimar Congress 3) 

 

 Full Text Book of Rimar Congress 3  185 

 

 نقاط القوة المحتملة للمؤسسات الصحية متعددة األطراف : المحور الرابع

 الخاتمة

 المراجع

 

 ماهية الحوكمة  األول: المحور 

 لغة مفهوم الحوكمة 

ي تحكم السلوك، وبصورة  هو 
ام واالنضباط والسيطرة بوضع القواعد والضوابط التر الحكم وما يتطلبه ذلك من االلير 

 وقيادة قوية ورقابة منضبطة حازمة.  إدارةتضمن 

ي المنظمات. 
 
 الحكمة بما تتطلب من توجيه وإرشاد وتوعية وإدراك لكافة الظروف الداخلية والخارجية للعمل ف

ا، وكذلك تراكم تجارب إليه االحتكام وما يقتضيه من وجود مرجعيات قانونية وأخالقية وإدارية وثقافية يتم الرجوعو 

ات يتم االستفادة منها.   وخير

 
ً
 مفهوم الحوكمة اصطالحا

ي تحدد التوقعات،دارةالحوكمة هي النشاط الذي تقوم به اإل 
التحقق من أو  منح السلطة،أو  . وهي تتعلق بالقرارات التر

ي بعض األحيان مجموعة من أو  دارةمن جزء محدد من عمليات اإل أو  . وهي تتألف إما من عملية منفصلةداء األ 
 
القيادة. وف

  هذه العمليات والنظم.  دارةالناس تشكل حكومة إل 

 الحوكمة هي مجموعة من القواعد والقوانير  والمعايير واإل و 
ّ
ي تجري بموجبها  اتجراءإن

المنظمات، والرقابة  إدارةالتر

ي المؤسسة، وأصحاب المصالح، وتساعد الفاعلة عليها، ويقع عىل عاتقها مسؤولية تنظيم العالقة بير  األطراف ال
 
فاعلة ف

، وكذلك  أداءالقائمير  تحديد توجه و  المنظمة، ويمكن من خاللها حماية المصالح واالستثمارات المالية للمساهمير 

ي تشمل )اإل  دارةتعظيم أرباح المنظمة وقيمتها السوقية عىل المدى البعيد، وتنظيم العالقة بير  اإل 
فيذية التن دارةالُعليا التر

 ( وبير  حملة األسهم وأصحاب المصالح المرتبطير  بالمنظمة. دارةومجلس اإل 

 "الحوكمة" هي ما تقوم به "الحكومة" من أنشطة.  –من حيث التميير  بير  الحوكمة والحكومة 

كات حكومية )كيان تجاري(،أو  سياسية )دولة قومية(، -وهي قد تكون حكومة جغرافية    -حكومة اجتماعية أو  شر

 أي عدد من أنواع مختلفة من الحكومات. أو  سياسية )قبيلة، أشة، الخ(،

ي تقوم  دارةلكن الحوكمة هي الممارسة الحركية لسلطة اإل 
( التر والسياسة، بالرغم أن الحكومة هي األداة )بشكل إجماىلي

 بهذه الممارسة. 

ي الشعار الكندي، "السالم والنظام كما يستخدم تجريديا مصطلح الحكومة كمرادف لمصطلح الحوكمة، كما هو ال
 
حال ف

  والحكومة الجيدة"

 والتشغلية بطريقة منظمة ومدروسة.  جيةآتيوتتعلق الحوكمة الرشيدة بالموازنة بير  المسؤليات االسير 

ها وتتعلق الحوكمة ايضا بالقيادة والتاكد ان المنظمة يتم ادارتها وتسير اعمالها بالشكل الفعال والسليم كما تعرف بان

اف ومساءلة المنظمة.   النظم والعمليات المعنية بضمان التوجية الكىلي وفعالية االشر

 

 فوائد الحوكمة الرشيدة: 

ي تحقيق االهداف واتخاذ القرارات بافضل الطرق. متساعد اعضاء المجلس والمديرين ال· 
 
 تنفذين ف

ام بالقوانير  واالنظمة. ·   
ام تجاة المنظمة وااللير  تضمن االلير 

 حماية المصالح والموجودات. تضمن · 

 تحدد المسئوليات والمهام. · 

 .ةوالتشغيليجية آتياالسير  تالمسؤولياتضمن الموازنة بير  · 

 تستند الحوكمة عىل قواعد اساسية مهمة منها

 جية الواضحة. آتياالسير  : األوىلالقاعدة 
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 النظام الموثق.  : القاعدة الثانية

 المناسبة. الثقافة المؤسسية القاعدة الثالثة 

ي الحوكمة الرشيدة  تعتير المشاركةو 
 
تتطلب الحوكمة الرشيدة هياكل قانونية عادلة يتم فرضها بشكل  و حجر االساس ف

 نزية بحيث تتضمن حماية كاملة لحقوق االنسان وخصوصا االقليات. 

ي ان المعلومات متوفرة ومتاحة و 
ي ان هناك معلومات  المتأثرين لألشخاصالشفافية وتعت 

بالقرارات ومضمونها وتعت 

 ا. إليه مؤسسية كافية متاحة وسهلة الوصول

ائح ضمن و   طر زمنية معقولة ومحددة. أالتجاوب: ان الحوكمة الرشيدة تتطلب التجاوب مع متطلبات جميع الشر

ي االستغالل  المؤسساتالكفاءة والفاعلية: عمل و 
ي المجتمع موجة لتحقيق احتياجات المجتمع اما الكفاءة فتعت 

 
ف

 للموارد المتاحة.  مثلاأل 

 وتنفيذها بعناية، وأن حتعتير الو 
ً
وكمة نتيجة نهائية لعمليات متعددة األوجه وطويلة األمد يجب التخطيط لها جيدا

ي   عىل المؤسسة باألثر اإليجاتر
ي المنظمة، بحيث تشمل هيكل يكون هناك إيمان لدى القائمير 

 
لتطبيق هذه المبادئ ف

الجيدة الرشيدة، ويتم من خاللها االستغالل األفضل للموارد  دارةوعناض وعمليات يتم ربطها وترتيبها كأساسات لل 

 الموجودة، وإدارتها بصورة سليمة، وفق معايير معينة، مثل الكفاءة، الفاعلية، واالستدامة، واألثر. 

 

  المحور 
 
  : الثان

 
 تعريف الحوكمة الصحية للتأهب الوبان

, من الناحية اإلجرائية ي
 العمىلي والفت 

فإن  ،الحوكمة  الصحية العالمية مهمة للتأهب للجائحة كورونا عىل المستويير 

ا لالستجابة  دارةاإل 
الرشيدة لعملية التأهب نفسها أمر بالغ األهمية لضمان العالمية و النظم الوطنية هي األفضل تجهير ً

ي زيادة الشعة ،للجائحة. جوهريا 
 
ي مختلف جوانب التأهب للوباء ف

 
نظم  ،وترسيخ عناض  قد يسهم الحكم الرشيد ف

 استجابة فعالة ومرنة للوباء. 

ا عىل المؤسسات المعنية وما إذا كانت الصحة هي  ،ريفات للحوكمة والصحة العالميةوهناك مجموعة من التع
ً
اعتماد

 واليتها األساسية. 

ف عىل نطاق واسع بأنه "استخدام المؤسسات والقواعد والعمليات الرسمية  قد تكون الحوكمة الصحية العالمية ُيعرَّ

ي وغير الرسمية من قبل الدول والمنظمات الحكومية الدول
ية والجهات الفاعلة غير الحكومية للتعامل مع التحديات التر

 جماعًيا عير الحدود للتصدي بفعالية"
ا
ي تتطلب عمًل

اذ تشارك بشكل أساسي عير منظمة الصحة  ،تواجه الصحة التر

ي منتديات مثل جمعية الصحة العالمية )WHOالعالمية )
 
ي ذلك ( ومع االتفاقيات  الدولية بما WHA( مع االستعداد ف

 
ف

 الحوكمة  الصحية العالمية إىل  ضافة( )اللوائح الصحية الدولية(. باإل 2005اللوائح الصحية الدولية )

ي حوكمة الصحة العالمية إل  ،فإن هذه المؤسسات العالمية تلعب
 
 التأهب  اتجراءدوًرا  فاعال ف

كة للحوكمة الصحية ال  ،COVID-19بالنسبة ل   عالمية الرشيدة ذات اعتبار خاص, اذ ان هناك خمسة عناض مشير

 المساءلة والشفافية واإلنصاف والمشاركة وسيادة القانون 

ي دوىلي للتأهب و االستجابة هي تقنير  قواعد السلوك 
الن اللوائح الصحية الدولية هي صك مركزي إلنشاء نظام قانوت 

 المتوقع للدول األطراف ومنظمة الصحة العالمية 

ي المستقبل. لحاالت طوارئ الصحة الع
 
 امة ذات االهتمام الدوىلي لضمان وضوح المسؤولية وتحسير  عملية صنع القرار ف

ي عدم االمتثال
 
ن ضمان المساءلة بآليات لمعالجة حاالت اإلخفاق ف امات والقواعد. أو  وقد يقير  مراقبة االمتثال لاللير 

 

كمنظمة مختصة لحاالت للطوارئ ))الصحة العالمية والقيود عىل منظمة الصحة العالمية  إدارة : المحور الثالث

  لمعالجة تأثير وأبعاد انتشار االوبئة
 
 (( والتأهب ف

ي 
 
ي جائحة  إدارةأصبح دور منظمة الصحة العالمية ف

 
للتوترات بير  توقعات  COVID-19الصحة العالمية نقطة اشتعال ف

ي منحتها إياها الدول األعضاء وقد تفاقم هذا بسبب التوترات 
منظمة الصحة العالمية وحدود السلطات التر

ي التعددية
 
  .الجيوسياسية القائمة واستعداد الدول األعضاء للمشاركة ف

ي توقعات اإل 
 
 المتأصلة دارةوقد سلط هذا البحث الضوء عىل فجوات االستعداد ف
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مع قدرتها عىل دعوة  الدول األعضاء  ،قيود عىل منظمة الصحة العالمية من أجل التأهب للوباء واالستجابة لها وال

 التعاون معها لمواجهة الجائحة  إىل  والمنظمات الدولية األخرى والمنظمات غير الحكومية

. إقترصير  من  بدء الوباء كان يعتقد أن الوباء األولفيما يتعلق بالشهرين  ي الغالب عىل الصير 
 
 ف

االمر الذي جعل منظمة الصحة الدولية مقيدة بالصالحيات الممنوحة لها بموجب اللوائح الصحية الدولية من قبل 

ي قدرتها العملية والقانونية عىل البحث عن علم األوبئة  ،الدول األطراف
 
اذ كانت منظمة الصحة العالمية مقيدة ف

 ،و تطوير تدابير مضادة ،تقييمات المخاطر  إجراءو  ،زمة لفهم العامل الممرض الجديد والجينات وتسلسل البيانات الال

مثل اللقاحات. توقيت وعملية الترصي    ح عن الصحة العامة واعالن  حالة الطوارئ الصحية الدولية  وبالتاىلي استخدام 

مثل التدخالت  ،تدابير الرقابة الصحيةفإن االنهيار الشي    ع القواعد  الصحية المعمول بها ل ،ومع ذلك ،مصطلح الجائحة

اذ كشفت الجائحة  عن  ،التقييد  الصحي وحظر السفر الدوىلي  اتإجراءغير الصيدالنية من مختلف الجهات الطبية و 

ة منظمة  امات الدولية واالعتماد عىل خير  
ي االستعداد للحوكمة الصحية العالمية  فيما يتعلق ب  االلير

 
وجود فجوات ف

 ية وإرشاداتها الفنية. الصحة العالم

ي المستقبل قائمة لمرض كوفيد 
 
دور  ،. عىل وجه الخصوص19-وال تزال ثغرات التأهب لحوكمة الصحة العالمية ف

ي تسهيل التوزي    ع العالمي العادل لمعدات الحماية الشخصية
 
العالجات  ،ووسائل التشخيص ،منظمة الصحة العالمية ف

 واللقاحات. 

ان   بعد  ة الفشل للحكومة الصحية العالميةكيف يجب مراعا  COVID-19 من جائحة األوىلذ أظهرت األشهر الستة إ

ي السابق اوىل 
 
ي تحول دون  اتإجراءكانت الحوكمة الصحية العالمية تعد ف

التأهب  الصحي بل من أهم الحواجز التر

 حدوث جائحة فعالة االستجابة وحماية صحة اإلنسان وإنقاذ األرواح. 

ي المجاالت الرئيسية اآل  ،عىل وجه الخصوص
 
  : ةتييتم توضيح ف

  
ا
ي الجائحة حتر اآلن COVID-19الفصل بير  جائحة  ،أول

 
 و معدالت الوفيات ف

ً
ا  تدمير

ي تم  ،األكير
والحاالت التر

ي تظهر المقاييس الرائدة لتقييم التأهب للوباء التقليل من التقدير 
 
ا ف

ً
التقليل من أو  تقييمها عىل أنها األكير استعداد

ي عملية التأهب للجائحة  دارةالقيمة اإل 
 
 ف

  
ً
ي التنسيق العالمي والإىل  ضعف الحوكمة الصحية  العالمية مما أدى ،ثانيا

 
ة ف  عمل الجماعي إخفاقات كبير

  ي حوكمة الصحة العالمية نتيجة ضعف التمويل الماىلي الستعدادات التأهب باإل  ،ثالثا
 
هذه إىل  ضافةحاالت الفشل ف

ي  COVID-19أظهر  ،التحديات
 
ي االستعداد ف

 
ي ومتماسك.  نقًصا عاًما ف

 نظام متعدد األطراف يعمل بشكل تعاوت 

لم  ،وباءا  COVID-19وحتر عندما أصبح  ،(PHEICذات اهتمام دوىلي )وعند اعالن حالة الصحة العامة حالة طوارئ 

نمط االستجابة الكافية لتقديم الدعم لمنظمة الصحة العالمية والحكومات إىل  تنتقل المؤسسات الدولية بالكامل

وآليات للتعاون العالمي الشي    ع  اتإجراءتم وضع  ،عىل سبيل االستعداد ية وتسهيل التعاون عير المنظمات الوطن

ي ذلك حماية وضمان التوريد العالمي للمستلزمات الصحية لحماية االفراد 
 
 والشامل والعمل الجماعي بما ف

ي ذلك الغذاء و PPEخاصة معدات الحماية )
 
 البحوث إدارة( والمواد األساسية األخرى بما ف

  لعالجات واللقاحات. للتشخيصات وا -والتوزي    ع العادل  -والتطوير من أجل 

 

  الموضوع -متعددة األطراف الصحية نقاط القوة المحتملة للمؤسسات  :المحور الرابع
 
تها ف امات  ،خير وااللي  

 القانونية المتعلقة بها

أن التنسيق  ،ذلكإىل  ضافةباإل جماعية. أو  المشاركة فيها بطريقة منسقةأو  لم يتم حشدها بشعة -الدول والمعايير 

  ،القائم عىل أساس المجموعات موجود داخل نظام األمم المتحدة

دوىلي متعدد االطراف وليس طرف دوىلي  جائحة يتطلب آليات عمل جماعي له ك أن التأهب  19كوفيد قد أظهر الوباء  

الصحية م للمؤسسات إدراك الدور الحاسسمة ايجابية للجائحة العجز التام للدول فردى لمواجهتها و  أبرز واحد وهذه 

اكاتو  والمؤسسات العامة والخاصة ،مثل منظمة التجارة العالمية ،الدولية غير التابعة لألمم المتحدة الدولية  تلعب الشر

ي 
 
ذم من باب التأهب  دورا ف ورًيا الحوكمة الصحية العالمية ومن خالل  لمواجهة الجائحةمعالجة هذا التشر قد يكون ض 

عة من الحكم العالمي األوسع للصحة يتضمن مجمو و . الدوىلي  من التنسيق للعمل الجماعي  لتسهيل وضمان قدر أكير 
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ي لها
ي النظم المتعددة األطراف. سلط  المؤسسات الدولية التر

 
 COVIDالتأثير عىل التعاون والتعاون والمشاركة الدولية ف

 وص: التأهب لهيئتير  عىل وجه الخص الصحة العالمية الضوء عىل تحديات حوكمة 19

 مجلس األمن التابع لألمم المتحدة : والأ

ي أبريل 
 
وس   "التضامن العالمي  74/270القرار  اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة ،2019ف لمكافحة مرض فير

 COVID-19) 2019كورونا 
ً
ودعوة  ،تطبيق توصيات منظمة الصحة العالمية ،تكثيف التعاون الدوىلي إىل  ( "، داعيا

 ومضاعفاتها ،حجم الجائحة 9.ه الضارةآثار االستجابة العالمية للوباء و  تعبئة تنسيقإىل  منظومة األمم المتحدة

يطرح عىل السلم واألمن الدوليير   19-كوفيد  والتهديد ،المتأثرين بالرصاعأو  خطر االنتقال وضعف السكان النازحير  

يشبقيادة األمير  العام لألمم المتحدة  وقف إطالق النار إىل  نداء من أجل قرار مجلس األمن الدوىلي يدعو  أنطونيو غوتير

 .  العالمي

ي بينما كانت لحظة غير مسبوقة  
 
ي مجلس األمن ،السالم واألمن العالميانف

 
هما  ،وتصعيد التوترات بير  عضوين دائمير  ف

امات اللوائح الصحية الدولية ،COVID-19عىل ما ُيزعم بشأن أصول  ،الدول والصير   الواليات المتحدة  ،واالمتثال اللير 

ي  11.تأخير اعتماد القرارإىل  وأدى دور منظمة الصحة العالمية
 
 أجمع مجلس األمن الدوىلي باإلجماع ،2020يوليو  1ف

وس كورونا ،(2020) 2532اعتمد القرار  ال  ،عىل الصعيد العالمي  الذي يعرب عن القلق البالغ بشأن األثر المدمر لفير

اعات المسلحة رة من الي   ي الدول المترص 
 
اعات ،سيما ف اعات اإلنسانية ،والدول الخارجة من الي   والمطالبة  ،األزمات، والي  

اف ،بوقف عام وفوري لجميع األعمال العدائية  COVID-19التأثير االجتماعي واالقتصادي غير المتناسب ل  ب واالعير

،عىل النساء والفتيات واألطفال والالجئ دين داخليا وكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة.  ير   المشر

ا 
ً
ي حاالت الطوارئ الصحية العامة كان محدود

 
ي حير  أن دور مجلس األمن الدوىلي ف

 
ا منذ وباء اإليبوال ،ف

ً
 إال أنه كان سابق

ي غرب إفريقيا 
 
ي المرض ف

ي المرض عىل مستوى  ،تفشر
ي يشكلها تفشر

اف مجلس األمن الدوىلي بالمخاطر التر أظهر اعير

 العالم السالم واألمن واألهداف التأسيسية لألمم المتحدة. 

عىل الرغم من  ،لسلطات النقض لألعضاء الدائمير  لالقدرة عىل الترصف نتيجة  ال يملك مجلس األمنان هذا يدل عىل 

منتديات متعددة  خطورة عىل االستقرار واألمن. هذا يزيل واحدة من أقوى 19-كوفيد   يشكل جائحة التهديد الكبير 

 .التأهب لألوبئة العالمية إدارةاألطراف بموجب القانون الدوىلي من 

  

 منظمة التجارة العالمية  : ثانيا

ي التجارة واالقتصادات العالميةإىل  COVID-19أدى 
 
حظر السفر يحد : عىل الصعيد الدوىلي  ،اضطراب غير مسبوق ف

يحتاج. أدخلت البلدان مجموعة من التجارة الدولية  يقلل من االستهالك ويحول اإلنتاجمن حركة األشخاص والسلع و 

ي والتدابير المتعلق
 
إلغاء التعريفات إىل  سعت اتجراء٪ من اإل  57. ما يقرب من COVID-19االستجابة ل   ة بالتجارة ف

ا لتقييد الصادرات ،الجمركية اتجراءاإل من  والتعجيل
ً
الحصول  تعطيل حاسمإىل  مما أدى ،لكن الحكومات تحركت أيض

وعدم الوضوح بشأن  ،نظام التجارة العالمي  مقيدة للتجارة اتإجراء 109عىل المواد الغذائية والطبية من خالل تنفيذ 

يمكن أن يسبب اضطرابات  COVID-19فيذه استجابة ل  تم تن والتعريفات واللوائح الجمركية الجديدة ،قيود الصادرات

ورية ي ذلك منع البضائع الطبية عىل الحدود ، غير ض 
 
 انقطاعها أثناء العبور. أو  من خالل عدم اليقير  وخطأ، بما ف

ي يفرضها األعضاء  ضاحة للرد عىل التدابير أو  لقد تم انتقاد منظمة التجارة العالمية لعدم ردها بشكل كاف بشعة
التر

،الوباء. استجابة   مناألوىللضمان الحركة العالمية للسلع األساسية خالل األشهر   دعت منظمة التجارة العالمية للتدابير

ي عدد من االتفاقات والعمليات داخل نظام منظمة  ،زيادة الشفافية وتبادل المعلوماتإىل 
 
مع آليات الشفافية المدمجة ف

امات اإلخطار، ،ة. بموجب هذه االتفاقاتالتجارة العالمي ي منظمة التجارة العالمية  عىل األعضاء الير 
إخطاًرا  219مع تلقر

ا ذلك،ومع  15. 2020أغسطس  4اعتباًرا من 
ً
إنشاء مستودعات غير شاملة  فإن منظمة التجارة العالمية لديها أيض

من مصادر رسمية  18تم جمع  ،والملكية الفكرية 17 ،الخدمات ،لتتبع التجارة والتدابير المتعلقة بالتجارة للسلع

 األمانة عىل أساس مخصص.  والتحقق منها من قبل منظمة التجارة العالمية

بقيادة أعضاء  COVID-19كان عدد من استجابات   ،منظمة التجارة العالمية هي منظمة يقودها األعضاء. نتيجة لذلك

ك يدعو  ،منظمة التجارة العالمية ي ذلك بيان وزاري مشير
 
بير  منظمة التجارة العالمية  "تكثيف التعاونإىل  بما ف
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والمنظمات الدولية األخرى لدعم استجابة متسقة لهذا واألزمات الصحية المستقبلية "، ودور منظمة التجارة العالمية 

ي مراقبة تنفيذ التدابير المتعلقة بالتجارة
 
ي اتخذتها منظمة التجارة العالمية ال اتجراءاإل  وأكير من ذلك ،ف

ملموسة التر

 19تسهيل التدفقات عير الحدود للمدادات الطبية الحيوية والسلع والخدمات األساسية األخرى ". إىل  "تهدف

ي منظمة التجارة العالمية عىل ،ذلكإىل  ضافةباإل 
 
رفع األعضاء منازعات ضد أعضاء  يعتمد نظام تسوية المنازعات ف

إعاقة تشغيل هذه  تم ،من خالل عملية تسوية المنازعات. ومع ذلك أن لديهم حواجز تجارية لتسويتها آخرين ُيزعم

ي هي العملية من قبل
 
وري لهارفض الواليات المتحدة الموافقة عىل أعضاء جدد ف مع  ،للعمل ئة االستئناف للنظام الرص 

ي غضون ذلك التجارة العالميةمنازعات لمنظمة نية االنسحاب من نظام تسوية الإىل  اإلشارة
 
عضوا نظاما  16أنشأ  ،ف

المعروفة باسم ترتيب االستئناف المؤقت متعدد  ،القوانير  الدولية منازعات يتوافق مع النظام الحاىلي جديدا لتسوية ال

ي MPIAاألطراف ) ي إعالنه عن بدء  (. كاألوروتر
 
ا  ،إصالح أوسع للتجارة ،MPIAوأشار االتحاد ف ي ذلك الي  

 
عمليات  عبما ف

نظام تجاري عالمي عامل متعدد إىل  الحاجة د التأكيد عىل حالة الصحة العامةبعد أن أعياآلن  "أكير أهمية ،الحل

 األطراف وقائم عىل القواعد ". 

 مثل ،كما تجري منظمة التجارة العالمية مراجعات دورية لألعضاء من خالل آلية مراجعة السياسة التجارية الخاصة بها 

الشفافية  لعمليات ال تعمل فقط عىل التحسير  أن اإلنتاج نصف السنوي لمراجعة السياسة التجارية. هذه اإىل  ضافةباإل 

 ولكن أيضا المساءلة وسيادة القانون داخل نظام منظمة التجارة العالمية. 

ام ودعم المؤ  أولئك الذين لديهم تفويض إىل جانب  سسات المتعددة األطراف والعالميةيعتمد التأهب للوباء عىل الير 

. ومع ذلك من القانون الدوىلي يسلط الضوء عىل فجوات  المؤسسات العالمية عير المجاالت  فإن تجزئة ،صحي

ي جمعية الصحة العالميةاالستعداد المحتم
 
وس   WHA73.1اعتمدت الدول القرار  لة. عضو ف بشأن االستجابة لفير

ي الوقت المناسب ومنصف ومعقول التكلفةوالذي تضمن دعوة دولية المنظمات ل ،كورونا 
 
إىل  تسهيل الوصول ف

)اتفاق التجارة من حقوق الملكية الفكريةاللقاحات المتوافقة مع اتفاقية الجوانب المتعلقة ب التشخيص والعالجات و

ي إعالن الدوحة
 
فإن إدراج  ،من منظور التأهب ،الصحة العامة. ومع ذلك بشأن اتفاق تريبس و تريبس( وأوجه المرونة ف

ي 
 
ي تنشأ بموجب اتفاقية  هذا االعتبار ف

اعات المحتملة التر من غير المحتمل أن يستبق قرار جمعية الصحة العالمية الي  

 تريبس. 

 الواليات المتحدة ،سحب العضوية من نظامي منظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالميةإىل  عىل الرغم من السعي 

اضه عىل هذا  اتها عىل الصحة  الحالية والمستقبلية مع العالميةالحكم  وهذا يعكس التحديات قد قدم اعير التجارة وتأثير

ي دعم منظمة الصحة العالمية والحوكمة الصحية العالمية. 
 
 ودور منظمة التجارة العالمية ف

ي حير  أن قابلية النقل قد تكون محدودة بالنظر  ،ومع ذلك
 
قد تكون هناك  ،الفلسفاتلدعم  حوافز المشاركة وإىل  ف

ي السياق المعياري وا
 
ي لمنظمة التجارة العالميةدروس ف

امات األعضاء بالشفافية والمساءلة وسي لقانوت  ادة القانون الير 

 الصحة. للحوكمة العالمية ل 

اكات ثر الأ: ثالثا ي المكافحة والشر
 
ي زيادة فاعليات الفرق الطبية ف

 
يص والعالج تشخالدولية كنظام متعدد االطراف ف

ي الحوكمة  COVID-19جائحة  تأظهر 19الخاصة بكوفيد  واللقاحات
 
ة ف العالمية الحالية الصحية  ثغرات كبير

 ،للبحوث

ي ذلك  ،األمراض التطوير والتوزي    ع العادل للتشخيصات والعالجات واللقاحات لمجموعة من
 
ي COVID-19بما ف

 
. ف

 ،ومؤسسة بيل وميليندا جيتس ،منظمة الصحة العالمية -عدد من الدول ومجموعة من المنظمات  ،2020أبريل 

الصندوق العالمي لمكافحة اإليدز  ،(GAVIالتحالف العالمي للقاحات والتحصينات ) ،(CEPIوالتحالف من أجل الوباء )

 UNITAID، The Foundation for Innovative New ،والسل والمالريا 

ومجموعة البنك الدوىلي ومنظمة الصحة العالمية بإطالق برنامج  Wellcome Trust( و FINDمن ) قامت كل

Access،  مشع وACT  حوكمة التعاون من أجل التطوير والتوزي    ع العادل لتشخيص وعالجات وعالجات  إطار هو

COVID-19 ( لقاحاتCOVAX .وتقوية النظم الصحية ) 

ي ضمان  توضح أن ACT Acceleratorإىل  فإن الحاجة ،لصنع القرار عىل الرغم من أنه ليس هيئة رسمية 
 
الفشل ف

ي التأهب للوباء واالستجابة لها. بينما الفردية  وجود أطر حوكمة مناسبة للتعاون الشي    ع وتسهيل
 
البحث والتطوير ف

ي وقت أقرب الدولية
 
ا ،استجابت ف

ً
ي  واستغرق التعاون عدة أشهر قبل اإلعالن عنه علن

ربما تقلصت إذا وضعت الدول التر
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ي مجال مكافحة األوبئة
 
والمخاوف  ،تهديد جائحة األنفلونزا  ،. عىل سبيل المثالCOVID-19قبل  أطر حوكمة للتعاون ف

ا إىل  بشأن اإلنصاف أدى الوصول
ً
مفاوضات جمعية الصحة العالمية إىل  التشخيصات والعالجات واللقاحات سابق

ي عام PIPائحة األنفلونزا )التأهب لج إطار من  واعتمادها
 
 إطار إىل  تمت اإلشارة مماثل إطار . عدم وجود 2011( ف

ي مراجعات 
 
وكذلك فيما يتعلق بتطورات القانون الدوىلي األخرى مثل  ،PIP إطارالحوكمة الخاص باألنفلونزا غير الوبائية ف

 .تأثير الوصول والمزايا

 

 أنظمة المشاركة 

ي مجال التشخيص يعد التعاون بير  القطاعير  العام
 
ي البحث والتطوير ف

 
 ،المداواة،والخاص أمًرا بالغ األهمية ف

ي ذلك واضح ،ويتطلب دراسة متأنية للحكم الرشيد  ،واللقاحات
 
 ،قواعد الشفافية والمساءلة والمشاركة واإلنصاف بما ف

ي القرارات المتعلقة
 
ي تعتمد ب ال سيما ف

كبير عىل الثقة لتحقيق   شكلتوزي    ع وسائل التشخيص والعالج واللقاحات التر

 االستجابة الوبائية.  الفعالية

 

ي  الحوكمة من أجل الصحة العالمية: 
ي صنع القرار الوطت 

 
ي حالة عدم وجود عالجات الثغرات ف

 
 ،لقاحات معتمدةأو  ف

 ،يعتمد عىل استخدام التدخالت غير الصيدالنية COVID-19من  ة الوطنية للحد من انتقال العدوىفإن جهود الحكوم

يائية كانت التدابير حيوية  الق األعمال غير األساسية. هؤالءوإغ ،وحظر التجمعات الجماعية ،متطلبات التباعد  مثل الفير 

أثناء تنفيذ تدابير الصحة العامة  ،طغت أنظمة الرعاية الصحية ليست كذلك لوقف انتقال المرض والتأكد من أن

ي ف ،الحجر الصحي وعزل المرض  ودعمهم. ومع ذلك،وتتبع االتصال ،المعمول بها لالختبار 
 
شلت العديد من البلدان ف

ي أو  بشعة عىل الرغم من إعالن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية عن حالة طوارئ صحية التحرك
سلوك وطت 

ي فيما يتعلق بتوقيت ،ونتيجة لذلكتقييم المخاطر.  مناسب
كانت التدخالت  والغرض من ،ونطاق ،صنع القرار الوطت 

ي كثير من الحاالت مخالفة للصحة العامة
 
وقد شمل ذلك التوترات الناشئة  منظمة الصحة العالميةأو  غير الصيدالنية ف

ي بس
 
طئة للصحة العامة مقابل التصورات الخا ،ُمْمِرض جديد )مثل متطلبات القناع(بب عدم اليقير  العلمي الكامن ف

 االقتصاد

ا )مثل حظر السفر  ود التباعد الجسدي( وحجم الجائحةاالنقسام )مثل تأخير فرض قي 
ً
تحدي القواعد المقبولة سابق

ي وقت مبكر  ،فشلت استجابات الحكومات ،ذلكإىل  ضافةبلد محدد(. باإل أو  المستخدم بشكل عام ،الدوىلي 
 
وال سيما ف

ي نقاط الضعف الفريدة واحتياجات مجموعات سكانية معينة، والتأثير غير المتناسب ل   ،من الوباء 
 
ي استيعابها النظر ف

 
ف

COVID-19  .ي صنع  والتدابير عىل مجموعات سكانية مختلفة
 
ي حير  أن  القرار،ضمان المساءلة يعتمد عىل الشفافية ف

 
ف

اليا والواليات المتحدةيتطلب  الحكم الرشيد ي أسير
 
ي الهيئات االستشارية. ف

 
ي المشاركة ف

 
 المملكة، الشمولية المناسبة ف

الطبيعة المحددة للمشورة أو  العضوية وقد تعرضت الهيئات االستشارية العلمية الوطنية النتقادات الفتقارها للشفافية

 25الحكومة. إىل  المقدمة

ي ذلك متطلبات التمثيل( ونطاق القضايا والقيوديشمل التأهب التحديد المسبق للت 
 
من سلطة الهيئات  كوين )بما ف

وجد  ،COVID-19فيما يتعلق ب   االستشارية. تفعيل تحليل هيئات الحوكمة بشكل ضي    ح لتقديم المشورة العلمية

ي 
 
ي الشفافية حول من هو المسؤول 24صانعو القرار ف

 
يارها وكيفية اتخاذ اتخاذ القرارات وكيفية اخت دولة نقًصا ف

ي جوهرها
 
ي تمت استشارتهم للمستشارين،والمواقف الدقيقة  (،القرارات )إجرائيا وف

ة التر   26.واتساع وطبيعة الخير

ي الهيئات االستشارية الوطنية. لالستعداد، هذا
 
يجوز إنشاء مشاركة  يثير المزيد من التساؤالت حول مستوى المشاركة ف

ي المرض من حيثتمثيلية بشكل مناسب قبل 
ة متعددة التخصصات  القرار،مرجع لهيئات صنع  تفشر ي ذلك الخير

 
بما ف

اتها.  لمجتمع بأكمله ي تدابير االستجابة وتأثير
 
 النظر ف

ي 
 
حيثما كانت هذه المعلومات  التمثيل،كما أظهر تحليل الهيئات االستشارية الوطنية تفاوتا صارخا بير  الجنسير  ف

ي الهيئات مع وجود أقلية من  متاحة،
 
  27.إطالقا غير ممثلةأو  االستشارية،النساء ف
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ا ذا صلة  واإلعاقة، العرق،مزيد من الدراسة حول مشاركة األفراد عير ن أ
ً
ي الهيئات االستشارية سيكون أيض

 
والدين ف

ي صنع القرار المتعلق
 
غير المتناسبة والمختلفة للتدابير وما يرتبط بها من ردود فعل سياسية  ثار لل  لتحديد المشاركة ف

 الفئات السكانية الضعيفة.  عىل

ا من خالل العملية االنتخابية. مهما يكن هنا  ،بالنسبة للدول الديمقراطية
ً
و خطر أن ه يتم تحقيق المساءلة أيض

ير تأجيل االنتخابات بشكل شر  عي أو  عي الحكومات سوف تستخدم الوباء لتير
ي توفير بدائل آمنة )مثل أو  غير شر

 
الفشل ف

ي األشهر األربعة 
 
يدي(. ف دولة وإقليم عىل مستوى العالم أجلت  62ما ال يقل عن   من الجائحة،األوىلالتصويت الير

ي ذلك  ،COVID-19االنتخابات الوطنية ودون الوطنية بسبب 
 
دولة تؤجل االنتخابات واالستفتاءات الوطنية  18بما ف

28 

ي خالل 
 فقدت مع الحكومات غير قادرةأو  تقوضت COVID-19خطر أن تكون فرص المساءلة عن صنع القرار الوطت 

ي فرض أقل التدابير أو 
 
ا غير راغبة ف

ً
ورية لحماية الصحة تقييد ي مثل توفير طرق تصويت ب ،ض 

بالمعايير ديلة آمنة تق 

امات بموجب القانون الدوىلي لحقوق اإلنسان لحماية الحقوق المدنية والسياسية الدولية ي  وكذلك ،االلير 
 
الحق ف

  الصحة. 

 

 الخاتمة

 . ي منتصف القرن التاسع عشر
 
ي أوروبا ف

 
ا عىل األقل ف ي الكولير

ُوجد شكل من أشكال الحوكمة الصحية الدولية منذ تفشر

ي ولكن لم تظهر آليات 
 
-2002الحوكمة العالمية لمعالجة األوبئة إال بعد اندالع مرض االلتهاب الرئوي الحاد )سارس( ف

2003. 

المطارات والموات   ونقاط التفتيش  -الحدود الدولية  إدارةحد ما. ركزوا عىل إىل  كانت اللوائح الدولية محدودة  ،حتر اآلن

استخدام الدول بمختلف انظمتها  وطالبوا الحكومات فقط بمراقبة انتشار عدد صغير من األمراض المعدية -الحدودية 

ي التحركف ،الحجر الصحي وعزل المرض  ودعمهم. ومع ذلكالسياسية 
 
بشعة عىل الرغم من  شلت العديد من البلدان ف

ي مناسبأو  إعالن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية عن حالة طوارئ صحية
ي  سلوك وطت 

 
تقييم اال ان الخطا كان ف

ي فيما يتعلق بتوقيت لذلك،المخاطر. ونتيجة 
كانت التدخالت غير الصيدالنية ه،  والغرض من ،ونطاق ،صنع القرار الوطت 

ي كثير من الحاالت مخالفة للصحة العامة
 
وقد شمل ذلك التوترات الناشئة بسبب عدم  ظمة الصحة العالميةمنأو  ف

ي ُمْمِرض جديد )مثل متطلبات القناع(
 
 التصورات الخاطئة للصحة العامة مقابل االقتصاد ،اليقير  العلمي الكامن ف

ا )مثل حظ، االنقسام )مثل تأخير فرض قيود التباعد الجسدي( وحجم الجائحة
ً
ر السفر تحدي القواعد المقبولة سابق

ي وقت مبكر  ،فشلت استجابات الحكومات ،ذلكإىل  ضافةبلد محدد(. باإل أو  المستخدم بشكل عام ،الدوىلي 
 
وال سيما ف

ي نقاط الضعف الفريدة واحتياجات مجموعات سكانية معينة ،من الوباء 
 
ي استيعابها النظر ف

 
والتأثير غير المتناسب ل   ،ف

COVID-19  .والتدابير عىل مجموعات سكانية مختلفة 

ي صنع القرار 
 
ي حير  أن الحكم الرشيد ،ضمان المساءلة يعتمد عىل الشفافية ف

 
ي المشاركة  ف

 
يتطلب الشمولية المناسبة ف

اليا والواليات المتحدة، وقد تعرضت الهيئات االستشارية  ي أسير
 
ي الهيئات االستشارية. ف

 
الوطنية و العلمية الصحية  ف

 . اتالحكومإىل  المقدمة الطبية  الطبيعة المحددة للمشورةأو  العضوية النتقادات الفتقارها للشفافية

ي ذلك متطلباتو 
 
من سلطة الهيئات  التمثيل( ونطاق القضايا والقيود يشمل التأهب التحديد المسبق للتكوين )بما ف

 االستشارية. 

ي  ،COVID-19فيما يتعلق ب  و 
 
بما فيها الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس االمن  دولة  24وجد صانعو القرار ف

ي 
 
ي وكيفية اختيارها وكيفية اتخالصحية اتخاذ القرارات  الشفافية حول من هو المسؤولنقًصا ف

 
اذ القرارات )إجرائيا وف

ي تمت استشارتهم ،، والمواقف الدقيقة للمستشارينجوهرها 
ة التر  .واتساع وطبيعة الخير

ي الهيئات االستشارية  هذا 
 
يجوز و  ،الوطنية. لالستعداد الصحية و يثير المزيد من التساؤالت حول مستوى المشاركة ف

ي المرض من حيث
ي ذلك الخير  ،مرجع لهيئات صنع القرار  إنشاء مشاركة تمثيلية بشكل مناسب قبل تفشر

 
ة متعددة بما ف

اتها.  ات لمجتمع بأكملهالتخصص ي تدابير االستجابة وتأثير
 
ا  ،بالنسبة للدول الديمقراطية النظر ف

ً
يتم تحقيق المساءلة أيض

ير تأجيل االنتخابات بشكل  من خالل العملية االنتخابية. مهما يكن هنا هو خطر أن الحكومات سوف تستخدم الوباء لتير
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عي 
عي أو  شر

ي األشهر األربعة أو  غير شر
 
يدي(. ف ي توفير بدائل آمنة )مثل التصويت الير

 
ما ال  ، من الجائحةاألوىلالفشل ف

ي ذلك  ،COVID-19دولة وإقليم عىل مستوى العالم أجلت االنتخابات الوطنية ودون الوطنية بسبب  62يقل عن 
 
بما ف

ي خالل دولة تؤجل االنتخابات واالستفتاءات الوطنية خطر أن تكون فرص ا 18
لمساءلة عن صنع القرار الوطت 

COVID-19 اأو  فقدت مع الحكومات غير قادرةأو  تقوضت
ً
ي فرض أقل التدابير تقييد

 
ورية لحماية  غير راغبة ف ض 

ي بالمعايير الدولية ،الصحة
امات بموجب القانون الدوىلي لحقوق اإلنسان  مثل توفير طرق تصويت بديلة آمنة تق  االلير 

ي الصحة.  وكذلك ،المدنية والسياسيةلحماية الحقوق 
 
 الحق ف

 

 :التوصيات

 :ولتحسير  االستعداد للحوكمة الصحية ، يجب عىل الدول أن تقوم بشعة بما يىلي 

ي ذلك من خالل األمور الحاسمة لوضع  .1
 
إعادة إرساء قواعد عالمية للتضامن والتعاون المتعدد األطراف ، بما ف

الصحية الدولية ، وتنفيذ المراجعة المنتظمة عير عقد المؤتمرات الدولية الصحية قواعد عامة بإصالحات اللوائح 

ي الصكوك أو اآلليات الدولية الجديدة لدعمها  عير مشاركة البيانات الدولية والبحث والتطوير والوصول 
 
والنظر ف

  العادل إىل التشخيص والعالجات واللقاحات والسلع الطبية

اكات المقدرة وتحديد المعالجة الفورية لقيود  .2 ي االشير
 
التمويل عىل منظمة الصحة العالمية من خالل الزيادات ف

ي التعزيز متعدد األطراف لألنظمة صحية متاحة وميشة ومقبولة وعالية الجودة
 
  أولويات االستثمار ف

ا واستجابة فيما بينها المؤسسات الصحية ا .3
ً
لدولية وغرس تطوير األطر والعمليات من أجل تنسيق أكير تماسك

؛ ي جميع السياسات عىل مستوى المستوى الدوىلي
 
  التأهب للوباء ف

ي هيئات وعمليات صنع القرارات الصحية الدولية والوطنية ، وال سيما  .4
 
اإلدماج الفعال لمبادئ الحكم الرشيد ف

 عمليات ضمان المساءلة والشفافية ، العدالة والمشاركة وسيادة القانون
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Abstract: 

 It is not possible to deny the value of the ancient Arabic linguistic heritage, and the efforts 

of the ancient Arab scholars, in their various linguistic studies - in general and morphology 

in particular - but we have always been so proud of it 

But in understanding and knowing modern linguistic studies, and trying to benefit from 
them in the Arabic language lesson, we deserve praise for every effort. 

Likewise, it can be said that the findings of modern linguists contributed to the 

understanding and knowledge of many linguistic phenomena that were marred by some 

complexity and lack of clarity. 

Accordingly, the research will seek to present the basic concepts of studying the 

morphological level of modern linguists, according to one of the figures of contemporary 
linguistic thought, Dr. Ali Abdel Wahed Wafi. 

The research traced the phenomena and issues related to morphology that he touched on in 

his book (Linguistics), and balanced them with the studies of other modern linguists, so that 

the research is divided into an introduction and two chapters, and then the conclusion: 

Introduction: Dr. Ali Abdel Wahed Wafi and his book Linguistics - Research Focus - In 
Briefs. 

The first topic: includes the morphological level and its relationship to morphology. 

While the second came under the title: The morphological level and its relationship to the 

division of human languages. 

And a conclusion in which the most important findings of the research. 

Key words: Dr. Ali Abdel Wahed Wafi, Linguistics, Arab Scholars. 
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ي كتب علم اللغة
 
ي ف

 
 دراسة المستوى الرصف

 
 
ي أنموذجا

 
 كتاب )علم اللغة( للدكتور علي عبد الواحد واف

 
3 ي   سليم مجدي عاجل محمد الكعب   

4 باء مهدي مظلوم الغزالي ا   
 

:الملحض  

ي شتر دراساتهم اللغوية 
 
ي القديم، وجهود علماء العربية القداىم، ف اث اللغوي العرب 

 عموم -ال يمكن التنكر لقيمة التر
ً
ا

 
ً
ي استيعاب الدراسات اللغوية الحديثة ومعرفتها،  -والرصفية خصوصا

 
بل لطالما تغنينا بذلك وافتخرنا به، ولكن ف

ي ما يستحق من الثناء لكل جهد ي الدرس اللغوي العرب 
 
 .ومحاولة اإلفادة منها ف

ي فهم ومعرفة
 
ي كان  وكذا يمكن القول أن ما توصل إليه علماء اللغة المحدثون ساهم ف

الكثتر من الظواهر اللغوية التر

ء من التعقيد وعدم الوضوح ي
 .يشوب  ها ش 

ي لدى علماء اللغة المحدثون، 
 
وبناًء عىل ذلك سيسىع البحث اىل أن يعرض المفاهيم األساسية لدراسة المستوى الرصف

ي 
 
 .عند واحد من أعالم الفكر اللغوي المعارص وهو الدكتور عىلي عبد الواحد واف

ي كتابه )علم اللغة(، وموازنتها بدراسات 
 
ي تطرق إليها ف

ي تخص علم الرصف والتر
وقام البحث بتتبع الظواهر والقضايا التر

 :علماء اللغة المحدثير  اآلخرين، ليستوي البحث عىل مقدمة ومبحثير  ومن ثم الخاتمة

ي وبكتابه علم اللغة 
 
ي سطور –حث مدار الب -المقدمة: الدكتور عىلي عبد الواحد واف

 
      .ف

ي وعالقته بالمورفولوجيا
 
 .المبحث األول منهما: تضمن المستوى الرصف

ي وعالقته بتقسيم اللغات اإلنسانية
 
ي بعنوان: المستوى الرصف

 .بينما جاء الثاب 

ي توصل إليها البحث
 .وخاتمة فيها أهم النتائج التر

ي  لدكتور عىلي عبد الواحدا :الكلمات المفتاحية
 
 .العربالعلماء ، علم اللغة ،واف

 

 المقدمة: 

 : ي
 
 تعريف موجز بالدكتور علي عبد الواحد واف

ي الثالث من آذار / مارس عام ولد الدكتور عىلي عبد الواحد 
 
ي ف

 
 -كان والده   ،م بمدينة أم درمان بدولة السودان1901واف

ي 
 
ية  -الشيخ عبد الواحد واف يعة االسالمية بالمدارس األمتر  للغة العربية والش 

ً
ي دار العلوم أستاذا

 
من أول دفعة تخرجت ف

ي بها مدة طويلة
ي بقر

       .  (2، صفحة 2015)المشهراوي،  برشيد التر

ية عاد مع أرسته إىل القاهره ي المدارس األمتر
 
(   ،وبعد انتهاء مدة عمل الشيخ ف  التحق ابنه )عىلي

ي سن الرابعة عش 
 
وف

يف  ( وتخرج فيها  ،باألزهر الش 
ً
ي لمدة ست سنوات قبل أن يلتحق بمدرسة دار العلوم ) كلية دار العلوم حاليا

عام  وبقر

ي الفلسفة  ،حصل عىل بعثة من وزارة المعارف بمرص إىل فرنسا  ،م1925
 
وحصل من جامعة باريس عىل دبلومات عالية ف

بية ،وعلم النفس واالجتماع واالقتصاد  ثم عىل لسانس الفلسفة عام  ،م1928م إىل عام 1925من عام  ،األخالق والتر

 (2، صفحة 2015وي، )المشهرا م. 1929

ي الفلسفة من جامعة باريس عام  ،لم تتوقف دراسته عند هذا الحد 
 
م بدرجة امتياز 1931فحصل عىل شهادة الدكتوراه ف

ي الرق :عن رسالتير  هما
 
م 1931ا عام توهاتان الرسالتان طبع ،والفرق بير  رق الرجل ورق المرأة ،نظرية اجتماعية ف

افإت وتحباللغة الفرنسية  عالم االجتماع الفرنسي )فوكونيه( تلميذ )دوركايم( الذي ينسب إليه تأسيس علم و  ستاذاأل  رس 

 .(9، صفحة 1991)جريدة الجمهورية، ((  االجتماع

ي 
 
ي ف

 
ي الدكتور عىلي عبد الواحد واف

 
ي اللغة بعد أن أثرى المكتبة ا ،م1991/ ديسمت  / عام  19توف

 
لعربية بأربعة كتب ف

 و 
ً
 رئيسا

ً
 للدارسير  والباحثير  العربية وعلومها بقيت إىل يومنا هذا مصدرا

ً
 هاما

ً
: فقه اللغة ،مرجعا  ،وعلم اللغة ،والكتب هي

                                                           
 saleemalkaby4@gmail.com  العراقمديرية تربية كربالء المقدسة  ، .م ،،  

3
  

ebaamhdi20@gmail.com 
 

،، العراقمديرية تربية كربالء المقدسة  ، .م  
4
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 تحدث فيها عن االسالم ومقاصده  ،واللغة والمجتمع ،ونشأة اللغة عند االنسان والطفل
ً
باإلضافة إىل أربعة عش  كتابا

قير  والملحدين. ودور  ية ورد فيها عن شبهات المستش   (2، صفحة 2015)المشهراوي، ه وعطائه للبش 

 

 تعريف بكتاب )علم اللغة(: 

ي ثالثمئة ووست وأربعير  ص
 
بع ألول مرة عام  ،فحةيقع الكتاب ف

ُ
بمطبعة دار نهضة مرص للطباعة والنش   م1940قد ط

 أطراه مجمع اللغة العربية بالقاهرة وتقرر تدريسه بجامعة القاهرة.  ،وزي    ع بالقاهرةوالت

ي نشأة اللغة عند االنسان :وبابير  ضم األول منهما ،تكّون من مقدمة وتمهيد عّرف فيه بعلم اللغة
 
 ،فصلير  فصل ف

ي نشأة اللغة عند الطفل
 
ي  ،وفصل ف

: فصائل  ،رع اللغة إىل لهجات ولغاتضم ستة فصول: األول: تف :والباب الثاب  ي
والثاب 

 الفصل  ،والخامس: أصوات اللغة حياتها وتطورها  ،والرابع: التطور اللغوي العام ،والثالث: رصاع اللغات ،اللغات
ً
ا وأختر

ي غلب عليها المراجع األجنبية.         ،السادس: الداللة وتطورها 
 ثم قائمة بالمراجع التر

 

ي والمورفولوجيا: المبحث األول: المستو 
 
 ى الرصف

 من مستويات التحليل اللغوي
ً
ي واحدا

 
ي تمثلها الصيغ والمقاطع  ،ُيعد المستوى الرصف

ويعت  بدراسة بنية الكلمة التر

ي رصفية أو نحوية 
ي تؤدي معاب 

الدارسون وقد أطلق عليه  (93، صفحة 2006)المقصود، والعنارص الصوتية التر

كيبية للصيغ والموازين الرصفية ،األوربيون مصطلح المورفولوجيا  ي تتناول الناحية الشكلية التر
وعالقاتها  ،وهي الدراسة التر

ثم تناول ما يتصل بها من ملحقات سواء كانت هذه الملحقات  ،واالشتقاقية من ناحية أخرى ،الترصيفية من ناحية

 
ً
  ،أو أحشاءً  ،صدورا

ً
 (204، صفحة 1979)حسان،  ،أو أعجازا

ي موضوعات عدة مثل أ
 
ي  بنية األفعال واألسماء والمشتقاتفعلم الرصف يبحث ف

 
وقد حدد الباحثون مجال بحثه ف

كيب النحوي ،الوحدات الرصفية المسماة ب المورفيمات يمات هي وأهم أمثلة المورف ،دون أن يتطرق إىل مسائل التر

ي الرصفية كالسوابق واللواحق
  .(95,96، الصفحات 2006)المقصود،  الكلمات وأجزائها ذات المعاب 

فإن المباحث الرصفية شغلت المنطقة الوسىط بير  المستوى  ،وبحسب تقسيم علماء اللغة المحدثير  لمستويات اللغة

ي والمستوى
ي الوقت  الصوبر

 
ي وهو ف

ي مسائله وقضاياه عىل نتائج البحث الصوبر
 
النحوي؛ إذ إن " علم الرصف يعتمد ف

ي توضيح مشكالته "
 
،  نفسه يخدم النحو ويسهم ف فتقسيم اللغويير  التحليل اللغوي إىل هذه  (86، صفحة 1986)بش 

ي ؛  ي حقيقتها جسم واحد كل عضو فيه يخدم اآلخر. المستويات ما هو إال تقسيم منهج 
 
 ألن اللغة ف

ي و  ي العرب 
اب  ي عىل واقعير  أولهما: الواقع التر ي العرب 

 
ويمكن  ،واآلخر: واقع الدرس الحديث ،تتمثل دراسة المستوى الرصف

 : ي
 إيجاز ذلك عىل النحو اآلبر

ي  ي العرث 
 
اث ي الواقع التر

 
ي ف

 
: دراسة المستوى الرصف

ً
 :أوال

ي 
 
ي اللغة العربية ،قام اللغويون العرب القداىم عىل الدرس الرصف

 
كيب الداخىلي للكلمات ف  ،فاستوفوا مختلف جهات التر

 وأصالة وزيادة
ً
 وترتيبا

ً
 وضبطا

ً
ي تطرأ عىل  ،فعالجوا مختلف الكلمات ببيان حروفها عددا

ات التر وتناولوا مختلف التغيتر

وإفراد إىل تثنية أو  ،من تذكتر وتأنيث ،أو عند ترصيف الكلمات عىل أوجه مختلفة ،الكلمات عند اشتقاق بعضها من بعض

 . إلخ. .إىل جمع

 : ي عىل مرحلتير 
 
ي الدرس الرصف

 
كيب الداخىلي للكلمات ف  وقد كان استيفائهم للجوانب المختلفة للتر

ي ا 180ما كشفه كتاب سيبويه )ت  المرحلة األوىل: 
 
ي جانبه الرصف

 
لذي قام عىل دراسة األبنية وتصنيفاتها والتدريب ـه( ف

يقول سيبويه: " هذا باب ما بنت العرب من االسماء والصفات واألفعال غتر المعتلة  ،عليها فيما يسىم بمسائل التمرين

ه من غتر بابه وهو الذي يسميه  نظتر
ّ
ي كالمهم إّل

 
ء ف ي النحويون  والمعتلة وما قيس من المعتل الذي ال يتكلمون به ولم يج 

إذ ُيفهم من النص أن سيبويه يعالج األبنية وفق ما يقدمه  (4/242، صفحة 1982)سيبويه،  ،الترصيف والفعل "

ي الذي يسميه الفعل
 
ان الرصف  وي  هتم بمسائل التمرين وتسىم الترصيف.  ،ويصنف األبنية إىل صحيح ومعتل ،المتر 

ي )ت :ويمكن أن يمثل لها بكتب عدة منها كتاب لة الثانية: المرح
( البن جت  ي جعل الذ ،ـه(392)الترصيف الملوكي

ب  :؛ إذ قالالترصيف عىل معنيير   ي إىل الحروف األصول فتترّصف فيها بزيادة حرف أو تحريف برص 
" الترصيف هو أن تأبر
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وب التغيتر  (فذلك هو الترّصف فيها والترصيف لها نح ،من رص  بر ر ي  ،و قولك: )رص ر
فإن أردت المضارع  ،فهذا مثال للماض 

ِب(
رص ر : )ير

ر
اِرب( ،أو اسم الفاعل ،قلت

ر
: )ض

ر
وب( ،أو المفعول ،قلت : )مرص 

ر
( ،أو المصدر  ،قلت

ً
با ر

ر : )رص 
ر
أو ِفعل ما لم  ،قلت

مَّ فاعله ِب( ،ُيسر
: )رص ُ

ر
 أن الفعل كان من أكت  من واحد عىل جهة المقابلةدوإن أر  ،قلت

ر
اِرب( ،ت

ر
: )ض

ر
ه  ،قلت

ّ
فإن أرت أن

ب( : )استرص 
ر
ب قلت

ب وكرره ،استدىع الرص َّ  الرص 
 أنه كت ّ

ر
ب( ،فإن أرت َّ : )رص ر

ر
ب نفسه مع  ،قلت

 أنه كان فيه الرص ّ
ر
فإن أرت

: )اضطرب(
ر
ي هذا النحو من كالم العرب ،اختالج وحركة قلت

 
فمعت  الترصيف هو ما أريناك  ،وعىل هذا عامة الترصيف ف

ي الُمفادة منها وغتر ذلك " من التال 
، عب بالحروف األصول لما ُيراد فيه من المعاب  ي

   (7، صفحة 2001)جت 

ي عىلي الفارشي )ت  الذي عرض فيه أبواب التثنية والجمع السالم والنسب وتخفيف  ،ـه(377ومنها كتاب )التكملة( ألب 

دود والعدد والتأنيث والتذكتر وجمع التكستر والتصغتر واإلمالة والمصادر والمشتقات والزيادة الهمزة والمقصور والمم

ها من أبواب الرصف المعروفة.  ،واإلبدال والقلب واإلدغام ،  وغتر  (4، صفحة 1981)الفارشي

ي عن إنجاز  ي العرب 
 
ات. وبذلك فقد كشف لنا الدرس الرصف  لغوي فريد لعنايتهم بكل ما يحيط به متغتر

 

ي الواقع اللغوي الحديث: 
 
ي ف

 
: دراسة المستوى الرصف

 
 ثانيا

 من علماء العربية المحدثير  منذ دخول األفكار والمبادئ 
ً
 مستقال

ً
 أكت  واهتماما

ً
ا ي تأخذ حتر 

 
بدأت دراسة المستوى الرصف

ي اللسانيات الغربية إىل
 
ينالوصفية والبنيوية ف ي القرن العش 

 
ي ف ومن أوائل اللسانيير  العرب الذين تأثروا  ، العالم العرب 

ي عام 
 
ي من خالل كتابيه )علم اللغة( و)فقه اللغة( اللذين صدرا ف

 
ي الدكتور عىلي عبد الواحد واف ي الغرب 

بالبحث اللساب 

: األصوات والداللةإذ قّس  ،م1941  ال ،م كتابه األول عىل قسمير  أساسيير 
ً
 ألكت  من مستوى جاعال

ً
قسم الدالىلي شامال

 (80، صفحة 2009)مروان، منها علم الرصف أو ما يسميه المورفولوجيا.   ،لغوي

ي كتاب )اللغة العربية مبناها ومعناها(
 
ي ف

 
  ،للدكتور تمام حسان ،وكذلك تمثلت دراسة المستوى الرصف

ً
فقد قدم عرضا

ي للغة العربية مبنيا عىل قيم خالفية شكلية ووظيفيةللمست
 
ي  ،وى الرصف

 
ويمكن لهذا المستوى      بحسب رأيه      أن يمثل ف

ي صورة وحدة عضوية مفردة حيث أوضح المؤلف 
 
 وف

ً
ابطا  حتر يبدو متر

ً
 وعرضا

ً
صورة جدول تتشابك فيه العالقات طوال

ي أسىع و 
 من غايته من تأليفه بقوله: " والغاية التر

ً
ي كله منبعثا اث اللغوي العرب 

 عن التر
ً
 كاشفا

ً
 جديدا

ً
ي ضوءا

راءها أن ألقر

ي دراسة اللغة". 
 
ي ف

   ، صفحة المقدمة(1979)حسان، اللغة العربية معناها ومبناها،  المنهج الوصق 

ي عند علماء اللغة العربية المحدثير  كتابومن ا
 
ي تمثل بها دراسة المستوى الرصف

ي  :لكتب االخرى التر )الترصيف العرب 

ي  ،من خالل علم األصوات الحديث( ي العرب 
 
)البكوش،  ،والذي مثل محاولة لكشف بعض خصائص النظام الرصف

(و)المنهج الص (22، صفحة 1973 ي ي الرصف العرب 
 
ي للبنية العربية رؤية جديدة ف

ي تقوم عىل دراسة بنية  ،وبر
التر

 
ً
،  ،الكلمات العربية صوتيا ي وصف الظاهرة النحوية وتقعيدها(  (216، صفحة 1977)شاهير 

 
و) دور البنية الرصفية ف

م هذا الجانب من الدراسة النحوية عند علماء العربية عىل أصول حيث أكدت الباحثة سبب اختيار هذا الموضوع ؛ قيا

ها من دراسات  (17، صفحة 1994)النجار،  ،وتبت  عىل أساسها نظريات حديثة مهمة ،يعاد القول فيها اآلن وغتر

 .  المحدثير 

ي عند علماء اللغة المحدثير  فر 
 
 من فروع اللغة ومستوياتها األخرى )الصوتيةويمثل المستوى الرصف

ً
 ،والنحوية ،عا

كيب ،والداللية( ي الكلمة خارج التر
 
ي المستوى الرصف

 
 ،ويطلقون عليه مصطلح )المورفولوجيا(. ويتناول البحث اللغوي ف

ي تطرأ عليها من نقص أو زيادة ،فيدرس صيغ الكلمات من حيث بنائها 
ات التر ي  ،والتغتر

 
 كصياغة المعت   وأثر ذلك ف

ي المعت  كاإلعالل واإلبدال والقلب ونحوها  ،المشتقات والتثنية والجمع والتصغتر ونحوها 
 
 ،وما ال يؤدي إىل تغيتر ف

اتها وتحديد وظائفها الرصفية.  ي وصف أبنية الكلم وتصنيفها ورصد تغتر
 
 ف
ُ
ي مجموعا ي العرب 

 
 وبذلك جاء الدرس الرصف

ي بالب ي االسماء المتمكنةفاختص علم الترصيف العرب 
 
ي  ،واألفعال المترصفة ،حث ف

 
ي االسماء المبنية وال ف

 
وال يبحث ف

ي الحروف واألدوات ،األفعال غتر المترصفة
 
) ت ،وال ف ي

ي الترصيف 392يقول ابن جت 
ـه(: " وهذا القبيل من العلم أعت 

ان العربي ،يحتاج إليه أهل العربية أتم حاجة عرف أصول كالم العرب من الزوائد وب  هم إليه أشد فاقة ؛ ألنه متر 
ُ
ة وبه ت

وال ُيوصل إىل ذلك إال  ،وقد يؤخذ جزء من اللغة كبتر بالقياس ،وال ُيوصل إىل معرفة االشتقاق إال به ،الداخلة عليها 

ح الترصيف، بالترصيف "  ي رس 
 
، المنصف ف ي

ي  (1/2، صفحة 1954)جت 
 
 ف
ً
إجابته عن سؤال السائل عن عدم ويقول أيضا

ى أصلها من  ذكر الحروف مع االسماء واألفعال عند الحديث عن الترصيف: " إنه إنما قصد أن بمثل االسماء واالفعال لتر
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.. .والحروف ال يصح فيها الترصيف واالشتقاق ألنها مجهولة األصول ،زائدها ألنها مما ُيرصف وُيشتق بعضها من بعض

ح الترصيف،  ،ثل بالفعل ألنها ال ُيعرف لها اشتقاق "فالحروف ال تم ي رس 
 
، المنصف ف ي

ثم  (1/7، صفحة 1954)جت 

 
ً
ي االسماء :يضيف قائال

ي عثمان المازب  ي يمكن ترصيفها واشتقاقها  :" وقول أب 
ي االسماء المتمكنة التر

 ،نحو: )رجل ،يعت 

ي شبه الحروف وال يريد االسماء ،وفرس(
 
ي حكم الحروف ،المبنية الموغلة ف

 
.. فهذه االسماء المبنية .ألن تلك االسماء ف

ي حكم الحروف ال تشتق
 
ي الفعل ،ف

 
ي شبه الحروف أقعد كان من  ،كما أن الحروف كذلك  ،وال تمثل ف

 
وكلما كان االسم ف

ي  االشتقاق والترصيف أبعد ". 
ح الترصيف، )جت  ي رس 

 
             (1/8,9، الصفحات 1954، المنصف ف

ي ) ت
ي مسائل االسماء المبنية وال الحروف وإنما يختص 392ويتضح من كالم ابن جت 

 
ـه( أن علم الترصيف ال يبحث ف

عرف وهو بذلك يستبعد جملة من كلمات اللغة ومنها ا ،بمسائل االسماء المتمكنة واألفعال المترصفة
ُ
ي ت

لكلمات التر

ي مجال  ،بالوظيفية
 
 ف

ُ
 مهما

ً
ها مما يمثل جزءا ط واالستفهام ووغتر نحو: حروف الجر وحروف العطف وأدوات الش 

 .االستعمال اللغوي وربط الكالم بعضه ببعض

ي بنية الكلمة اللغوية
 
ي  ،أما علم المورفولوجيا الحديث فهو علم يختص بالبحث ف

ي وتحديد وظيفتها التر
 
تؤديها ف

ي االسمية
 
ي تمكنها أو عدم تمكنها ف

 
  ،االستعمال اللغوي من غتر نظر ف

ً
 مترصفا

ً
 أو فعال

ً
 أو اسما

ً
ومن غتر نظر إىل كونها حرفا

ي الكلمات  ،أو غتر مترصف
 
ي كل ما يتناوله ويزيد عليه بتناول البحث ف

 
ي مع علم الترصيف بمفهومه التقليدي ف

فهو يلتقر

ي ال يتناو 
  ،لها األخرى التر

ً
ومن هنا ال يمكن القول أن علم الترصيف هو علم المورفولوجيا  ،فهو ال يتطابق معه تماما

ي التعبتر أو عىل سبيل التغليب
 
 عىل سبيل التسامح ف

ّ
وإن كان من الباحثير  المحدثير  من يساوي  ،بالمفهوم الحديث إّل

ي العرب
 
ى علم المورفولوجيا الحديث هو علم الترصيف ف  ية.     بينهما فتر

ي الذي ينتىمي إليه هذا المصطلح
 
 للحقل المعرف

ً
ي علم النبات أو  ،ولمصطلح المورفولوجيا مقابالت مختلفة تبعا

 
فهو ف

ي صيغ الكلمات  ،علم األحياء يختلف عن علم اللغة
 
ي مجال اللغة بأنه " علم يبحث ف

 
ويمكن أن يتحدد مفهومه ف

)حمزاوي،  أو مصطلح )الرصف(.  ،وربما ترجمه آخرون بمصطلح )بنية( (125، صفحة 1977)حمزاوي،  ،واشتقاقها "

  (86، صفحة 1977

ي ترجمة هذا المصطلح ب )علم البنية(
 
ي ف

 
ح الدكتور عىلي عبد الواحد واف

ي القوا ،ويقتر
 
عد ويعّرفه بقوله: " البحث ف

ويطلقون عىل هذا البحث اسم  ،المتصلة باشتقاق الكلمات وترصيفها وتغتر أبنيتها  بتغتر المعت  وما يتصل بذلك

،  أي علم البنية ".  ،(  Morphologie)المورفولوجيا  ي
 
 (8، صفحة 2004)واف

 :ويرى أن لهذا العلم ثالثة أنواع هي 

1  ) ي لغة ما لمجرد جمعها  ،أي علم البنية التعليىمي  )المورفولوجيا التعليىمي
 
وهو الذي يدرس القواعد السابق ذكرها ف

ي الحديث والكتابة
 
ي اللغة  ،وترتيبها وتنسيقها ؛ حتر يسهل تعلمها وتعليمها ومراعاتها ف

 
ومن هذا النوع علم الرصف ف

 العربية. 

ي 2
ي لغة ما (   )المورفولوجيا التاريج 

 
ي ؛ يدرس القواعد ف

 أي علم البنية التاريج 

ي أقدم مراحل هذه اللغة ،دراسة تاريخية تحليلية
 
ي كانت عليها ف

ي مختلف  ،فيدرس األشكال التر
 
وما طرأ عليها من تغيتر ف

ي مختلف مظاهرها ،وعوامل تطورها ونتائجه ،العصور واألمم
 
ي تستر عليها ف

 .. وما إىل ذلك. .والقوانير  التر

ي  ،أي علم البنية المقارن    )المورفولوجيا المقارن(3
 
وهو ما يدرس القواعد السابقة دراسة تاري    خ وتحليل ومقارنة ف

ي جميع اللغات
 
ي يجري  ها بير  اللغات فيما فهو يمتاز عن الشعبة السابقة بالموازن ،فصيلة من اللغات االنسانية أو ف

ة التر

ي كل منها.   
 
 يتعلق بقواعد البنية ف

ي نطاق علم اللغة
 
ين هما اللذان يدخالن ف ( ،ويرى أن القسمير  األختر فليس  ،أما القسم األول وهو )المورفولوجيا التعليىمي

 بل من بحوث القواعد التعليمية.   ،من بحوث علم اللغة

فوضعوا اسم )الرصف( لبحوث من  ،ؤلفير  العرب قد وضعوا اسماء لبحوث تشبه بعض البحوث السابقةكما يرى أن الم

 .) ،  فصيلة )المورفولوجيا التعليىمي ي
 
    (15، صفحة 2004)واف

ي تنظمها 
ه بأنها دراسة صيغة الكلمة والقواعد التر ي تمثلها الصيغ من خ ،وعّرف المورفولوجيا غتر

الل تناول البنية التر

ي رصفية أو نحوية. 
ي تؤدي معاب 

  (90، صفحة 1997)عياد،  والمقاطع والعنارص الصوتية التر
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ي هذه المستويات: مستوى األصوات
ي اللسانيات الحديثة هو ثاب 

 
ي ف

 
 ،فمستوى الرص  ،وإذا علمنا أن التحليل الرصف

ي السابق له من جهة ،مستوى الداللة ،مستوى النحو 
ي وجود نقاط التقاء له مع المستوى الصوبر

 
والمستوى  ،فال غرابة ف

ي تحليل اللغة ،النحوي التاىلي له
 
ي ف كيت 

ي والتر
     ،فهو حلقة وسىط بير  المستويير  الصوبر

ً
 فأصوات اللغة    مثال

ً
ا تتأثر كثتر

 بالمعت   -صيغة كالهما يتأثران والصوت وال ،بالصيغ والعكس صحيح
ً
كذلك يوجد تبادل مطرد بير  الرصف   -وغالبا

ي عن اآلخر 
 منهما تستغت 

ً
ي بعض اللغات ؛ فحير  تستعمل واحدا

 
 ما  ،والنحو كما هو الحال ف

ً
ا  الرصف والنحو كثتر

ّ
ولهذا فإن

كيب القواعدي.    (205العزيز، صفحة ) يجمعان تحت اسم واحد هو التر

 

ي وتقسيم اللغات االنسانية: 
 
: المستوى الرصف ي

 
 المبحث الثاث

ي تقسيم اللغات االنسانية عىل ثالث فصائل: 
 
ّسمت اللغات بحسب أشهر النظريات ف

ُ
 ق

  .الفصيلة األوىل: اللغات المترصفة أو التحليلية 

  .الفصيلة الثانية: اللغات اللصقية أو الوصلية 

 لثالثة: اللغات غتر المترصفة أو العازلة. الفصيلة ا 

ي بناء كلماتها وتراكيبها 
 
نسب هذه النظرية إىل )شليجل( ،وهذا التصنيف يقوم عىل الشكل الذي تتبعه اللغة ف

ُ
الذي   ،وت

ي الدراسات اللغوية التاريخية
 
ي تصنيف اللغات عىل هذا األسا ،كان من أبرز من طبق األسلوب المقارن ف

 
س وأسهم ف

    (137، صفحة 1999)قدور، 

ي كتابه )علم اللغة(؛ إذ قال: " وأشهر نظرية 
 
ي إىل هذا التقسيم للغات االنسانية ف

 
وقد أشار الدكتور عىلي عبد الواحد واف

ة م ي قال بها العالمة شليجل وتابعه فيها جمهرة كبتر
وهي تقسم اللغات  ،ن علماء اللغةبهذا الصدد هي النظرية التر

ي هذه الناحية إىل ثالثة أقسام: )القسم األول( اللغات المترصفة أو التحليلية
 
( اللغات اللصقية .االنسانية ف ي

.. )القسم الثاب 

،  .. )القسم الثالث( اللغات غتر المترصفة أو العازلة ".أو الوصلية ي
 
  (115،117، صفحة 2004)واف

ومن  ،وتمتاز لغات القسم األول )المترصفة أو التحليلية( من الناحية الترصيفية بأن كلماتها تتغتر معانيها بتغتر أبنيتها 

عىلي يقول الدكتور  ،الناحية التنظيمية بأن أجزاء الجملة فيها يتصل بعضها بروابط مستقلة تدّل عىل العالقات المختلفة

ي 
 
 كلماتها تتغتر معانيها بتغتر بنيتها ،" وذلك كاللغة العربية :عبد الواحد واف

ّ
م ( للداللة عىل المصدر  :فإن

ْ
 ،فتقول )ِعل

ي 
ي الماض 

 
( للداللة عىل الفعل ف ِلمر

ر
( ،و)ع مر

ّ
( ،للداللة عىل تعدي الفعل ،و)عل و)العلوم( للداللة  ،للداللة عىل األمر  ،و)أعلمر

مة( للداللة عىل وسيلة العلم ،و)المعلوم( للداللة عىل ما وقع عليه العلم ،عىل جمع العلم
ّ
 ...و)العّل

 " 
ً
،  وهلم جرا ي

 
        (115، صفحة 2004)واف

ي ) اللغات اللصقية أو الوصلية( من الناحية الترصيفية
ّ معت  األصل والتنظيمية ب وتمتاز لغات القسم الثاب 

أن تغتر

 قبل األصل فتسىم  ،وعالقته بما عداه من أجزاء الجملة يشار إليهما بحروف تلتصق به
ً
وتوضع هذه الحروف أحيانا

 بعده فتسىم الحقة )(  Prefixesسابقة )
ً
ويعلل الدكتور عىلي عبد الواحد سبب تسميتها باللصقية  ،(Suffixesوأحيانا

تِبُعها حيال األصل " وُسّميت:أو الوصلية بقوله
ر
ي ت

  ،هذه اللغات باللصقية أو الوصلية للطريقة التر
ً
إذ تلصق به حروفا

 زائدة عن حروفه لتوضيح المعت  المقصود منه أو لإلشارة إىل عالقته بما عداه من أجزاء الجملة ". 

ال عن  ،ية بأن كلماتها غتر قابلة للترصفأما لغات القسم الثالث )غتر المترصفة أو العازلة( فتمتاز من الناحية الترصيف

.  ،طريق ترصف البنية وال عن طريق لصق حروف باألصل  فكل كلمة تالزم صورة واحدة وتدّل عىل معت  ثابت ال يتغتر

 ، ي
 
   (117، صفحة 2004)واف

 بمرحلة العزل ،ل( أنها تدل عىل تطور اللغاتويزعُم القائلون بهذه النظرية أي أصحاب نظرية )شليج
ً
ي إىل  ،بدءا

ثم ترتقر

 مراحلها وهي المرحلة الترصيفية ،مرحلة استخدام السوابق واللواحق
ر
 أن بعض اللغات قد  ،إىل أن تصل أرف

ً
ويرون أيضا

)االسود، صفحة  .تتوقف عند مرحلة معينة ال تتجاوزها مستدلير  بذلك بلغات األطفال ولغات بعض األمم البدائية

274)   

اض مرفوض ية    عىل سبيل المثال وهذا االفتر ي أول عهدها ؛ فاللغة االنجلتر 
 
 من  ،   كانت لغة مترصفة ف

ً
ا ثم فقدت كثتر

.  ،جوانبها الترصيفية عت  الزمن   (19، صفحة 1997)عياد،  وصارت لغة غتر مترصفة إىل حد كبتر
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 عىل صحتها 
ً
 قاطعا

ً
بل قامت  ،وقد رد الدكتور عىلي عبد الواحد هذا الرأي ؛ بقوله: " وليس من بير  أدلتها ما ينهض برهانا

ة عىل خطئها " ،  أدلة كثتر ي
 
ي اللغة العربية  :د برده عىل دليلير  إذ استن (117،118، صفحة 2004)واف

 
أحدهما ما يوجد ف

 (45،46، صفحة 2007)الصالح،  :وهما

ي تعرض لها  األول: 
ي كل لغة انسانية ،واللصق ،وهي ) الترصف ،األساليب الثالثة التر

 
وأنه من  ،والعزل ( توجد مجتمعة ف

 .عت  عىل لغة عارية عن أسلوب منهاالمتعذر أن ن

: اللغة العربية كما يوجد بها مظاهر من أسلوب الترصف والتحليل ي
ة من األسلوبير    ،الثاب  كذلك يوجد بها مظاهر كثتر

ة ،فهي تستر عىل طريقة اللصق بالحروف ) الالحقة( ،اآلخرين ) اللصق والعزل ( ي حاالت كثتر
 
كجمع   ،و)السابقة( ف

.. .،قام عىل وأقام عىل الصالة( ،زينب زينبات ،السالم وجمع المؤنث السالم والتعدي بالهمزة ) قائم قائمون المذكر 

 .
ً
 وهلم جرا

اكيب ي كثتر من التر
 
فبعض الجمل االسمية والجمل الفعلية ال ترتبط عنارصها بعضها  :وتستر كذلك عىل طريقة العزل ف

  ،ببعض بأي رابط ملفوظ
ُ
ب موش عيس(.      وإنما ت  فهم العالقة بينها من ترتيبها أو السياق نحو: )رص 

ي وعالقاتها 
 
انها الرصف كيبية للصيغ ومتر 

ي تتناول الناحية الشكلية التر
 
وب  هذا المفهوم تكون دراسة المستوى الرصف

ء أكانت هذه الملحقات ثم تتناول ما يتصل بها من ملحقات سوا  ،واالشتقاقية من جهة أخرى ،الترصيفية من جهة

 )  Suffixesأم لواحق ) ،( prefixesسوابق )
ً
والوحدة الرصفية أو ما اصطلح عليه  ،( Infixes( أم أحشاء أو جذورا

 (.  Morphemeبالمورفيم ) 

ي اللسانيات الحديثة بعد أن واجهت اللغويير  صعوبة تحديد الكلمة بشكل ثابت ومست
 
قر وقد ظهر مصطلح المورفيم ف

 . كيب اللغوي وفق نسق معير   (222)العزيز، صفحة عندما تبنوا المنهج البنيوي الحديث القائم عىل تجزئة التر

ي اللغة  ،وُيعّرف المورفيم بأنه أصغر وحدة لغوية مجردة ذات معت  
 
 (122كاوي، صفحة )الت  أو وظيفة رصفية ف

 :وبحسب داللته ومعانيه ،ويقسم المورفيم إىل عدة أقسام من حيث شكله ومبانيه

ي أو معجىمي المورفيم الحر  - أ
ر
ي عليه اللواصق  :ويسىم ،: وهو مورفيم اشتقاف

)مورفيم الجذع( باعتباره األساس الذي تنبت 

ي االستعمال اللغويوهو يصلح أن يقوم بنفسه  ،سوابق ولواحق وأحشاء 
 
ي أول الجملة أو آخرها كما ي  ،ف

 
 ،مكن جعله ف

(  ،إذ نقول: )هو عالم( ،نحو: )عالم( تنقل معه المورفيمات المرتبطة بهوعند تنقله  ، 2010)خليل، و )العالم حرص 

 (177صفحة 

 له م المورفيم المقّيد:  - ب
ّ
)العزيز، مدخل إىل علم اللغة ،  ،ن االعتماد عىل ما سواه من المورفيماتوهو الذي ال بد

ه كمورفيم الجمع ) (222صفحة  ي حالة إلصاق بغتر
 
 ف
ً
ي مثل كلمة )sفهو دائما

 
ية ف ي اللغة االنجلتر 

 
م وكمورفي ،(books( ف

ي اللغة العربية
 
  ،ه ونقله من مكان إىل آخر يمكن فصل؛ إذ ال التعريف )ال( ف

ً
ي  بل يبقر ملتصقا

ر
 للمورفيم االشتقاف

ً
ومالزما

 .المعجىمي و 

:  ،(affixesوُيقّسم المورفيم المقيد من حيث مبناه عىل ثالثة أقسام تسىم اللواصق )  وهي

، صفحة 2006)النجار أ.،  ،وهي لواصق تتصل بنهاية المورفيم الحر؛ لتبيير  وظيفة قواعدية (:Suffixesاللواحق )   1

ي )مسلمون( ،أي لتغيتر وظائفه أو معانيه األصلية(26
 
ي  ،مثل مورفيم االعراب والعدد )ون( ف

 
ومورفيم الجنس )ت( ف

 .)
ر
، )ذهبت ي

 (35، صفحة 2011)الباروب 

وحرف المضارعة  ،ومثلها أداة التعريف )ال( ،وهي عنارص تلتصق بأول المورفيم الحر وتتصدره :(Prefixesالسوابق )   2

ي )يكتب(
 
( ،ف )أجلسر ي

 
ي اللغة ،  ،وهمزة التعدية ف

 
  (221، صفحة 1979)حسان، مناهج البحث ف

ي  ،ط المورفيم الحر من عنارص أو مورفيمات إلصاقيةويقصد بها ما يتوس (:Infixesالمقحمات )    3
 
مثل: التضعيف ف

ي )عالم( الدالة عىل اسم الفاعل ،الفعل
 
 )الدواخل( و ا)ألحشاء( ،واأللف ف

ً
 (89، صفحة 1998)حجازي،  .وتسىم أيضا

" انعدام وجود المورفيم مع أن الجذر يتغتر معناه أو صيغته أو  أي:  ،وهو ما ليس له عالمة ظاهرة ج    المورفيم الصفري: 

ي بنيته الصوتية "
 
 للسياق دون تعديل ف

ً
  ،حامل( ،عجوز  ،مثل )صبور  (186، صفحة 2010)خليل،  ،استعماله وفقا

ي وصف المذكر والمؤنث من غتر حاجة إىل عالمة تأنيث
 
وقد أشار إليها )فندريس( بدوال النسبة  ،كلمات تستعمل ف

 (110)فندريس، صفحة  الصفرية. 
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ي أنواع المورفيم من حيث الشكل واالستعمال يمكن ايجازه
 
: المورفيم نوعانوخالصة القول ف ي

 ،ومقيد  ،حر  ،ا فيما يأبر

ي نهاي ،والمقيد عىل ثالثة أنواع
 
ي أولها )سابقة( ،ة الكلمة )الحقة(منه ما يكون ف

 
ي حشو الكلمة  ،أو ف

 
ومنه ما يكون ف

 وال كتابة ،والمورفيم الصفري ،أو مقحمة( ،)داخلة
ً
 ولكن القارئ يقدر وجوده.  ،وهو عدم ظهور المورفيم ال نطقا

ي وقد 
 
،  ذكر الدكتور عىلي عبد الواحد واف ي

 
ي معرض تحليله للكلمات الهندية     (220صفحة ، 2004)واف

 
المورفيمات ف

ي عصورها األوىل تستخدم وحدها عارية من كل زيادة  :إذ قال ،األوربية
 
" أن جميع أصول الكلمات الهندية األوربية كانت ف

 " 

ي اللغات الهندية األوربية أسماها: )الالحقة
 
موقع  ،شكل النطق ،السابقة ،مةالخات ،ثم عرض مجموعة من المورفيمات ف

ي الجملة(
 
  ،الكلمة ف

ً
 إىل بقاء األصل داال

ً
ا    .عىل معناه العاممشتر

   ،وعّرف الالحقة بأنها " أصوات تلحق االسم فتدل عىل نوع الكلمة
ً
 أو حرفا

ً
 أو فعال

ً
.. .اسم فاعل أو مفعول ،كونها اسما

 Themeالكلمة )وأصل الكلمة مع الحقتها يسميان مادة  ،إلخ
ً
" وقد يتصل باألصل أكت  من الحقة  :( ".  وقال أيضا

ي الكلمة من هذا القبيل
 
ولكن تجردها منها يشتر هو نفسه  ،وقد تعرو الكلمة من اللواحق ،واحدة للداللة عىل عدة معان ف

 .إىل معت  خاص  فيها "

ي عقب الالحقة فتختم به
 أو وعّرف الخاتمة بأنها " أصوات تأبر

ً
 أو مفعوال

ً
ي الجملة )كونها فاعال

 
ا الكلمة لتعيير  وظيفتها ف

 إليه إلخ
ً
 وزمنها ) (مضافا

ً
 أو مضارعا

ً
. .ونوع اسنادها )كونها مسندة إىل ياء المتكلم أو المخاطب أو الغائب ،.. إلخ(ماضيا

 ". .مفرد أو مثت  أو جمع ،وداللتها عىل مذكر أو مؤنث ،إلخ(
ً
  . وهلم جرا

 و 
ً
، قال أيضا ي

 
 ،وقد تتجرد الكلمة من )الخواتم( ،: " وال يلحق األصل أكت  من خاتمة واحدة(221، صفحة 2004)واف

  .فيها "ولكن تجردها يشتر هو نفسه إىل معت  خاص 

ي مبدئه :وعّرف السوابق بأنها
 
ي تدل عليها " أصوات تسبق األصل فتلصق بالكلمة ف

ي التر
ا للداللة عىل معان من نوع المعاب 

 األصوات الالحقة السابق ذكرها".   

ي بعض اللغات الهنديةأّما شكل النطق فذكره 
 
ي  ،األوربية يتغتر معت  الكلمة بتغتر طريقة النطق بأجزائها  بقوله: " ف

فق 

دد بعض الكلمات بير  االسمية والفعلية   تتر
ً
ية مثال  لطريقة النطق بها االنجلتر 

ً
ي النطق عىل جزئها األول   ،تبعا

 
فإذا ضغط ف

 
ً
 ".  ،كانت اسما

ً
ي كانت فعال

 وإذا ضغط عىل جزئها الثاب 

ي الجملة
 
ي بعض اللغات الهندية   األوربية ال يتمتر  الفاعل من المفعول اال  ،وكذلك موقع الكلمة ف

فذكره بقوله: " فق 

ي الجملة "
 
 .بتقديمه ف

 

 :وأهم النتائجالخاتمة 

ي العرص الحديث لبيان دراسته لمستو من  ،بعد رحلة مع كتاب من كتب علم اللغة
 
لواحد من أبرز علماء العربية ف

ي 
 
ص البحث إىل النتائج اآلتية:  ،مستويات التحليل اللغوي وهو المستوى الرصف

ُ
 خل

ي العر 1 
 
ي أن أكت  مصطلح ف

 
بية يتناسب مع مصطلح المورفولوجيا هو مصطلح علم     يرى الدكتور عىلي عبد الواحد واف

 البنية. 

ي  ،التعليىمي  :   ُيقسم المورفولوجيا عىل ثالثة أقسام2 
ي بحوث علم  ،والمقارن ،التاريج 

 
ويرى أن القسم األول ال يدخل ف

 بل هو من بحوث القواعد التعليمية.  ،اللغة

ّ  به اللغات المترصفة أو التحليلية3 قابلية   ،واللغات غتر المترصفة أو العازلة ،غات اللصقية أو الوصليةوالل ،   مما متر

 .أو عن طريق لصق حروف باألصل ،كلماتها للترصف عن طريق تغيتر البنية

ي اللغات الهندية األوربية ما اسماه بالعالمات4 
 
 ،والسابقة ،والخاتمة ،وهي الالحقة ،   ذكر مما يغتر المعت  العام لألصل ف

ي الجملة ،ق بأجزاء الكلمةوشكل النط
 
وإن لم  ،وهو ما ُيعرف بالمورفيمات الحرة والمقيدة والصفرية ،وموقع الكلمة ف

 يسمها. 

ي كان  -5
 
سيما المتعلقة بتقسيمات  من بعض المسائل الخالفية الرصفية موقف   للدكتور عىلي عبد الواحد واف

  .المورفولوجيا
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ي لدكتور عىلي ظهر من خالل البحث اهتمام ا -6
 
ة والتعليل  عبد الواحد واف

ّ
 ؛ إذ بالِعل

ً
ا يورد التعليالت ما نجده كثتر

ي كتابه
 
ية ف  .التفستر

 

 التوصيات

ي الدراسة لمراحل أ
 
ي ضمن الكتب المعتمدة ف ي ككتاب منهج 

 
وضي باعتماد كتاب علم اللغة للدكتور عىلي عبد الواحد واف

ي الجامعات
 
 .األولية ف

 الباحثير  اىل الغوِص 
ُ
ي لجِج كما احث

 
 تغنيِهم بالمعرفِة سيما الباحثير ر هذا البحِر العلىمي لينهلوا منه ف

ر ؛ لما فيه من آلىلئ

فيير  منهم
الليير  والرصَّ

َّ
 .الد

 

  :مصادر البحث ومراجعه

 (. مدخل إىل علم اللغة. االردن: دار الميشة. 2010ابراهيم خليل. )

( . ي
ح الترصيف )المجلد 1954ابن جت  ي رس 

 
اث. 1(. المنصف ف  (. مرص: دار احياء التر

( . ي
وت: المكتبة العالمية. 1(. الترصيف الملوكي )المجلد 2001ابن جت   (. بتر

( .  (. الرياض: جامعة الرياض. 1(. التكملة )المجلد 1981أبو عىلي الفارشي

ي وجهوده اللغوية. غزة. (. عىلي عبد الواحد و 2015احمد خليل المشهراوي. )
 
 اف

 (. دمشق: دار الفكر. 2(. مبادئ اللسانيات )المجلد 1999احمد محمد قدور. )

 (. عمان: دار دجلة. 1(. داللة اللواصق الترصيفية )المجلد 2006أشواق النجار. )

كة التونسية ل1973الطيب البكوش. ) ي من خالل علم األصوات الحديث. تونس: الش   .فنون الرسم(. الترصيف العرب 

 (. مرص: الهيئة المرصية العامة للكتاب. 2(. اللغة العربية معناها ومبناها )المجلد 1979تمام حسان. )

ي اللغة. المغرب: دار الثقافة. 1979تمام حسان. )
 
 (. مناهج البحث ف

ي اللغة1979تمام حسان. )
 
 المغرب: دار الثقافة.  .(. مناهج البحث ف

،  25 جريدة الجمهورية. )العدد  (. مرص. 1991ديسمت 

ون. 1997ساىمي عياد. )  (. معجم اللسانيات الحديثة. لبنان: لبنان نارس 

. 2(. الكتاب، سيبويه )المجلد 1982سيبويه. ) ي  (. القاهرة: مكتبة الخانج 

ي فقه اللغة )المجلد 2007صبجي الصالح. )
 
. 18(. دراسات ف وت: دار العلم للماليير   (. بتر

ي اللغة العربية، من خالل اللسانيات الحديثة. ليبيا: جامعة الفاتح. 2009. )عبد الحميد غيث مروان
 
ي ف

 
 (. النظام الرصف

( . ي )المجلد 1977عبد الصبور شاهير  ي الرصف العرب 
 
ي للبنية العربية، رؤية جديدة ف

(. مرص: مطبعة 1(. المنهج الصوبر

 جامعة القاهرة. 

كاوي. )بال تاري    خ(. داللة السيا اث وعلم اللغة لحديث. عبد الفتاح الت   ق بير  التر

ي ضوء اللسانيات الوصفية )المجلد 2006عبد المقصود محمد عبد المقصود. )
 
وت: 1(. دراسة البنية الرصفية ف (. بتر

 دار العربية للموسوعات. 

( . ي
 
 (. القاهرة: نهضة مرص. 9(. علم اللغة )المجلد 2004عىلي عبد الواحد واف

( . ي
موك. 2011عمر عىلي سليمان الباروب  ي اللغة العربية. االردن: كلية اآلداب جامعة التر

 
 (. اللواصق الترصيفية ف

 مرص: مكتبة االنجلو المرصية.  .فندريس. )بال تاري    خ(. اللغة

( . ي علم اللغة )المجلد 1986كمال بش 
 
 (. مرص: دار المعارف. 6(. دراسات ف

ي وصف الظاهرة النحوية وتقعيدها، الدكتورة، ط 1994لطيفة ابراهيم النجار. )
 
، 4(. دور البنية الرصفية ف ، دار البشتر

. 4)المجلد  17م: 1994األردن،   (. االردن: دار البشتر

.  .محمد حسن عبد العزيز. )بال تاري    خ(. مدخل إىل علم اللغة ي  القاهرة: دار الفكر العرب 

.  .عزيز. )بال تاري    خ(. مدخل إىل علم اللغةمحمد حسن عبد ال ي  القاهرة: دار الفكر العرب 

ي علم اللغة )المجلد 
 
 (. الزاوية: جامعة السابع من ابريل. 2محمد خليفة االسود. )بال تاري    خ(. التمهيد ف
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ي اللغة العربية،،، تونس، العدد 1977محمد رشاد حمزاوي. )
 
. 125م: 1977، 14(. المصطلحات اللغوية الحديثة ف

 تونس: الجامعة التونسية. 

 (. ومدخل إىل علم اللغة. القاهرة: دار قباء. 1998محمود فهىمي حجازي. )
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