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 أعػاء َُئـ ــت الخدــشٍـ ــش
الشكم

الاظم الشالسي مع الللب

الخخطظ

الجامعت

1

عبذالخالم َادي مدعً طىاؾ

إداسة أعماٌ

ظامعت عمشان

2

عبذ العالم عىع أخمذ لبهظ

مىاهج وطشق جذسَغ

ظامعت عذن

3

علي أخمذ ًديى اللاعذي

ؿله ملاسن

ظامعت عمشان

4

عبذالجباس الطُب أمين الىىس

إداسة وجخطُط جشبىي

ظامعت ضىعاء

5

عبذ العضٍض علىان ظعُذ العضعضي

مداظبت

ظامعت عمشان

6

عبذ الشكُب علي كاظم العماوي

إداسة وجخطُط جشبىي

ظامعت حعض

7

طه أخمذ العلبي

ؿله

ظامعت عمشان

8

عبذ الشخمً أخمذ مدمذ املخخاس

جاسٍخ إظالمي

ظامعت عمشان

9

مدمذ خعين خعً الىلُب

هدى وضشؾ

ظامعت عمشان

10

عاسؾ مدمذ علي املىطىسي

مىاهج/ظؼشاؿُا

ظامعت عمشان

11

عبذ الخىُم عبذٍ كاظم خالذ

علم هـغ

ظامعت عمشان

12

عبذ املجُذ اخمذ ًديى مذاػش

ظؼشاؿُا/طبُعُت

ظامعت عمشان

13

ظعُذ هاجي كائذ اظىىذس

جاسٍخ خذًض

ظامعت حعض

14

مدمذ كاظم ًديى كدىان
مدمذ عبذ هللا خعً ُخمُذ

أضىٌ جشبُت

ظامعت عمشان

إداسة وجخطُط اظرباجُجي

ظامعت حجت

16

مدمذ خعً أخمذ الـخاح

لؼت إهجليزًت

ظامعت عمشان

17

خمىد مدعً كاظم امللُيي

إداسة وجخطُط جشبىي

ظامعت رماس

18

أخمذ مدمذ عبذالالٍ العلاؾ

جشبُت اظخماعُت وبُئُت

ظامعت خػشمىث

19

ضادق أخمذ عبذ هللا العبئي

علىم مالُت ومداظبُت

ظامعت هجشان

20

عبذ الىشٍم خعين علي سعذان

والػت وهلذ أدبي

ظامعت خػشمىث

21

إدسیغ ظلطان أخمذ ملبل.

جلىُاث وجىىىلىظُا الخعلُم

ظامعت عذن

22

عبذ العالم ظلُمان داود الخذابي

مىاهج /علىم

ظامعت عمشان

23

ؿػل هللا عبذالشصاق كطشان

والػت

ظامعت عمشان

24

أخمذ أخمذ ضالح العشامي

جاسٍخ

ظامعت البُػاء

25

مدمذ علي عشمان أظعذ

ظؼشاؿُا ظيان

ظامعت عمشان

15
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 اؿخخاخُت العذد
الخمذ هلل الزي َذاها لهزا وما هىا لنهخذي لىال أن َذاها هللا ،وهطلي ووعلم على إمام املشظلين ،واملبعىر سخمت
للعاملين؛ البشيب الىزًش ،والعشاط املىيب سظىلىا الىشٍم ،مدمذ ضلى هللا علُه وعلى آله وصخبه ،وبعذ/
ًطُب لي واظم َُئت جدشٍش مجلت مشهض ظضٍشة العشب للبدىر الربوىٍت وإلاوعاهُت؛ أن أَنئ الباخشين لاظالء ،واللشاء
لاعضاء؛ ضذوس مجلتهم العلمُت في زىبها اللشِب وأوداثها الشضِىت؛ والزي جضامً مع شهش سمػان املباسن ،وَى شهش الخيب
والببواث والـخىخاث العظُمت ،هما ًطادؾ شهش (ماًى) رهشي الىخذة الُمىُت املباسهت ،وبهزٍ املىاظبت هلذم للباخشين
الىشام ،ولعمىم ظمهىس املجلت العذد ( )1مً املجلذ()1؛ سمػان ( )1440املىاؿم ماًى ( )2019وجػمً ( )7أودار كُمت؛
ً
ً
جىىعذ مىغىعاتها لدشمل؛ إلاداسة خُض جػمً لاوٌ جطىسا ملربخا لخطىٍش لاداء املؤظس ي في إداساث الربوُت والخعلُم
والجمهىسٍت الُمىُت في غىء مذخل الخمىين إلاداسي ،والشاوي في أضىٌ الربوُت؛ واظخلص ى العىامل املؤزشة على كُم املىاطىت
لذي طلبت املشخلت الشاهىٍت ومداؿظت عمشان ،ؿُما جدبع الباخشان في الشالض أظباب جذوي معخىي جدطُل جالمُز مشخلت
الخعلُم لاظاس ي في حعلم اللؼت إلاهجليزًت مً وظهت هظش معلمي املادة ومداؿظت عذن ،والشابع في املىاهج؛ وجىاوٌ والخدلُل
واكع جػمين مـاَُم الخلىُاث الجؼشاؿُت املعاضشة ومدخىي هخب الجؼشاؿُا للمشخلت الشاهىٍت والجمهىسٍت الُمىُت ،وهىن
ً
ً
املجلت جشبىٍت إوعاهُت؛ ؿلذ خػشث لاودار إلاوعاهُت؛ ؿخىاوٌ البدض الخامغ إلاًجاص وىضـه ويُت هطُت (دساظت والػُت
ّ
جأضُلُت) ،ؿُما أضل العادط لللُادة الخادمت؛ مً خالٌ املماسظت الىبىٍت لللُادة الخادمت (دساظت هىعُت) ،وأما العابع
َّ
ؿلذ جدبع ؿُه الباخض الخالؾ الىدىي :وشأجه ،أظباوه ،مظاَشٍ ،وهما ًدبين مً العىاوًٍ ؿاألودار أضُلت وفي ػاًت
لاَمُت ،مع ظىدة عالُت في الخيعُم وإلاخشاط.
ً
وأخيبا؛ هجذد شىشها للمىلى الىشٍم ضاخب املىت والـػل والخىؿُم؛ هللا ظل ظالله؛ والزي ملعىا عىهه في مخخلف
مشاخل إلاعذاد للمشهض واملجلت ،هما هخلذم وجضٍل الشىش وبالؽ الخلذًش ملعالي وصٍش الخعلُم العالي وهائبه ووهُل كطا
البدض العلمي ومذًش عام البدض العلمي ،وظمُع مىظـي الىصاسة؛ والزًً وزلىا ول ما وىظعهم ،في ظبُل جزلُل
الطعىباث؛ التي ساؿلذ إوشاء املشهض ،وإضذاس املجلت ،ؿجضاَم هللا خيب الجضاء؛ ظائلين هللا لهم دوام الخىؿُم.
هما هخلذم وىاؿش الخدُت ممضوظت وجضٍل الشىش وبالؽ الامخىان؛ ليل مً ظاَمىا في إخشاط العذد؛ مً لاظاجزة
الباخشين؛ الزًً ظاَمىا وأودار العذد ،والشىش مىضىٌ للمدىمين وإلاداسٍين؛ والزًً ما واهذ لاودار لخخشط في
ً
ً
ضىستها الشائعت لىال ظهىدَم املخميزة ،ظائال هللا أن ًجضحهم خيبا.
ً
وأخيباٌ /ععذها أن هذعى الجامعاث واملؤظعاث البدشُت وظمُع الباخشين والباخشاث؛ للخدىُم واليشش عبب املجلت؛
ً
ؿهي مجلت الجمُع ،ومىـخدت على الجمُع -وذون اظخصىاء -وهشخب دوما واألؿياس وامللربخاث إلاوذاعُت ،وفي راث الىكذ
والبدىر الـشدًت والجماعُت ،والتي تهذؾ إلى وشش الىعي الربوىي وإلاوعاوي ،وما ٌعهم في جهػت ولذها الُمً وأمخىا
واظخعادة مجذها ،ظائلين هللا أن ًدـظ ًمىىا وأمخىا مً ميائذ ومىش املاهشًٍ ،وأن ًىؿلىا ظمُعا ملا ًدب وٍشض ى .
وهللا ولي الهذاًت والخىؿُم
سئِغ الخدشٍش
د .ؿهذ ضالح مؼشبه املعمشي
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َ ْ
كىاعذ اليشش

ُ َّ
 ششوط اليشش في مجلت مشهض ظضٍشة العشب للذساظاث والبدىر امل َدى َمت

ُ َّ
مجلت مشهض ظضٍشة العشب للذساظاث والبدىر امل َدى َمت مجلت علمُت شهشٍت جطذس عً مشهض ظضٍشة العشب

للبدىر والخلُُم ،في أظضاء حشمل مخخلف مجاالث العلم واملعشؿت؛ وفي ملذمتها مجلت البدىر الربوىٍـت
وإلاوعاهُت ،خُض جيشش الذساظاث التي جخىاؿش ؿيها ششوط البدض العلمي وخطىاجه املخعاسؾ عليها .والتي حعالج
ً
إخذي اللػاًا الربوىٍت وإلاوعاهُت وؿلا لآلحي:

 الششوط العامت:
 .1أن ًىىن مىغى البدض غمً اَخماماث املجلت (الربوىٍت وإلاوعاهُت ).
 .2الرزام البدض ولىاعذ اليشش املخبعت في املجلت.
 .3البدض لم ًيشش ولم ًلذم لليشش إلى أي مجلت أخشي ،ولً ًلذم إلى مجلت أخشي في خالت كبىله لليشش.
 .4الرزام الباخض وأخالكُاث البدض العلمي وخلىق امللىُت الـىشٍت.
ّ
ّ
العلمُت في إظشاءاث اليشش ،هما جلرزم ؿُما جيششٍ ولىاعذ البدض العلمي
 .5جدبع املجلت واؿت املعاًيب
املخعاسؾ عليها ً
ووغع للخىاش ي.
وغبط لطشق الاظدشهاد،
جىزُم للمشاظع،
عاملُا؛ مً
ٍ
ٍ
ٍ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الخم في جدذًذ مُعاد اليشش أو
 .6جىظم املجلت جشجِب البدىر خعب الاعخباساث الـىُت ،وٍىىن لها وامل
مُعاد إعادة اليشش ً
شيل جشاٍ.
ظىاء غمً إضذاساتها أو
بشيل مىـطل أو وأي ٍ
ٍ
ّ
ّ
ُ
ّ
ّ
ّ
معؤولُتها عً أي
اللاهىهُت عً املدخىي الزي ًيششٍ ،وجخلي املجلت
ًخدمل الباخض وامل املعؤولُت
.7
خلىق ّ
مدملت واملدخىي كذ ّ
حعشع الباخض للمعاءلت اللاهىهُت.
ّ
ّ
ٌ .8علط خم الباخض في اليشش إرا خالف ًأًا مً اللىاعذ املعمىٌ بها في املجلت.
ّ
 .9ال ّ
والػشوسة.
ٌعبب البدض امليشىس عً وظهت هظش املشهض /املجلت

 ششوط اليشش:

ّ
ً .1جب أال جخجاوص عذد ضـداث البدض( )30ضـدت وما ؿيها لاشياٌ واملالخم وكائمت املشاظع ،مع جشن
معاؿت  1.5وين العطىس.

ً
ً
ً
 .2الذساظت املعخلمت ًجب أن جىىن مذكلت هدىٍا وإمالئُا ولؼىٍا.
 .3عذد ولماث الذساظت ( 10.000ولمت هدذ أكص ى وما في رلً مالخم الذساظت).
ً .4جب أن ال جضٍذ ولماث العىىان عً ( )20 -15ولمت؛ هدذ أكص ى.
 .5عذد ولماث امللخظ واللؼت العشبُت ال جضٍذ عً  200ولمت ،وباللؼت إلاهجليزًت ال جضٍذ عً  250ولمت.
 .6عذد اليلماث املـخاخُت ًرباوح وين  7 -4ولماث.
 .7الخىزُم العلُم في مرن الذساظت وكائمت املشاظع مً هخب ودوسٍاث ومىاكع إهربهذ ،وػيبَا مً املطادس
التي سظع إليها.
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ً .8طبم على كائمت املشاظع العشبُت ولاظىبُت هظام الخىزُم ( )APAمع حعذًالث طـُـت جدذدَا ظُاظت
اليشش في املجلت.
 .9وداٌ اظخخذام الباخض وشمجُاث أو أدواث كُاط واالخخباساث والاظدباهاث ،أو ػيبَا مً أدواث ،ؿعلى
الباخض أن ًلذم وسخت واملت مً لادواث التي اظخخذمها إرا لم جشد في مرن الذساظت أو لم جشؿم مع
مالخله ،وأن ٌشيب إلى إلاظشاءاث اللاهىهُت التي حعمذ له واظخخذامها.
 .10عذم الخلذم وطلب سخب الذساظت بعذ إوالغ الباخض وىضىٌ دساظخه إلى املجلت.

 كىاعذ وإظشاءاث اليشش:
ً )1لىم الباخض وخيعُم البدض خعب ششوط املجلت املزهىسة أدهاٍ.
ً )2لىم الباخض وئسظاٌ البدض امليعم على شيل ملف ماًىشوظىؿذ ووسد ،إلى مىكع املجلت أو الببًذ
إلالىربوويapcra.org@gmail.com :
ً )3خػع البدض املشظل إلى املجلت إلى جدىُم مبذئي مً كبل مذًش  /سئِغ جدشٍش املجلت لخلشٍش مذي
الرزامه واملىهجُت العلمُت واَخمامها وجلشٍش أَلُخه للخدىُم لاظاس ي ،ؿئن واهذ الىدُجت إًجاوُت؛ ؿُخم
ً
إشعاس الباخض إلىربوهُا وخطاب ًـُذ واظخالم البدض واللبىٌ املبذئي له ومىعذ إسظاله للخدىُم خالٌ
ًىمين مً الاظخالم .مع وُان وئظشاءاث حعذًذ الشظىم .أو ًخم الاعخزاس مع وُان لاظباب.
ً )4خم إسظاٌ الذساظت إلى ازىين مً املدىمين املعخمذًً لذي املجلت في مجاٌ الخخطظ ،ؿئن اخخلـا
ًشظل لشالض ،وفي خاٌ جمذ املىاؿلت عليها ًخم إخطاس الباخض وخطاب ًخػمً هخائج جلاسٍش الخدىُم ،مع
الىىاكظ (إن وظذث) ،خالٌ ( )10 -7أًام.
ّ )5
ًخعين على الباخض أن ًجشي الخعذًالث الىاسدة في جلشٍشي املدىمين داخل آلاظاٌ املدذدة لزلً ،وبعذ
ً
الاهتهاء مً إظشاءاث الخدىُم وإظشاء الخعذًالث التي أوص ى بها املدىمانً .خللى الباخض خطاوا والىدُجت
النهائُت؛ واللبىٌ مع جدذًذ مُعاد اليشش ودعب جاسٍخ كبىله لليشش وطشؾ الىظش عً جاسٍخ اظخالمه.
 )6جشجب الذساظاث عىذ اليشش في أعذاد املجلت وؿم الاعخباساث الـىُت ،ولِغ ألي اعخباساث أخشي أي دوس
في َزا الربجِب.

ً
ً
 )7ومجشد إشعاس الباخض ولبىٌ دساظخه لليشش كبىال جهائُا ،جيخلل خلىق الطبع واليشش إلى مجلت املشهض.
ً
ً )8خم وشش الذساظت إلىربوهُا ..وٍطلب مً الباخض مشاظعتها للمشة لاخيبة واعخمادَا بشيلها النهائي.
 )9ما ًيشش في املجلت ٌعبب عً وظهت الباخض (الباخشين) ،وال ٌعبب والػشوسة عً وظهت هظش املجلت.

 جشجِب املدخىي:

ً
ً
ال حعخمذ مجلت مشهض ظضٍشة العشب للبدىر الربوىٍت وإلاوعاهُت همطا واخذا في مىىهاث البدض
ً
العلمي ،هظشا للخىى في طبُعت البدىر إلاوعاهُت والاظخماعُت مً الىضـي املُذاوي إلى الخجشٍبي ،ومً

الىىعي إلى الىمي ،إال أن َىان عىاضش سئِعت مشربهت وُنها؛ خُض إن ظُاظت املجلت حعخىظب (ولذس
إلاميان) أن ًلرزم البدض( الامببًلي– املُذاوي) والربجِب آلاحي:
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 .1أن ًىخب عىىان البدض واظم الباخض /الباخشين ،/وضـخه العلمُت والجهت التي ٌعمل لذحها على
الطـدت لاولى وٍىخب على الطـدت راتها سكم َاجف الباخض ًً/والببًذ إلالىربووي.
 .2ملخظ الذساظت (واللؼخين العشبُت وإلاهجليزًت) وٍجب أن ًىىن في ؿلشة؛ جخػمً الهذؾ العام للذساظت
زم املىهجُت ؿاألدواث املعخخذمت ؿحجم العُىت وأوشص الىخائج ،مع غشوسة إوشاص الىخائج الذكُلت التي جم
ّ
الخىضل إليها زم إلاشاسة ألَم الخىضُاث وامللربخاث ،على أال ًخجاوص ول منهما ( )200ولمت وبما ال ًضٍذ
ً
عً( )15ظطشا.
 .3املل ذمت أو املذخل؛ ًدعً البذء ؿُه مً العام (العاملي) إلى إلاكلُمي واهتهاء والىاكع املدلي.
 .4جدذًذ مشيلت الذساظت بشيل واضح ،وما ًؤهذ وظىد مشيلت خلُلُت حعخذعي البدض.
 .5وغع أظئلت الذساظت /أو ؿشغُاتها؛ جربظم مشيلت الذساظت بشيل واضح دكُم.
 .6جدذًذ أَذاؾ الذساظت؛ ودُض ججُب عً أظئلت الذساظت.
 .7جدذًذ لاَمُت (الـىائذ) املخىكعت واالظخـادة مً هخائج الذساظت؛ دكُلت وشاملت ملخخلف املعخـُذًً.
 .8جدذًذ خذود البدض /الذساظت (املىغىعُت -البششٍت -املياهُت -الضماهُت...الخ).
ً
 .9حعشٍف املـاَُم واملططلخاث الشئِعت؛ وجدذًذا مـشداث العىىان الؼامػت.
 .10وغع إطاس هظشي؛ مخخطش ألخذر ما هخب خىٌ املىغى ( ،هظشٍاث -خطىاث -خطائظ -ججاسب...-الخ).
 .11عشع ملخطاث وأخذر الذساظاث العاولت في املىغى  ،وٍلرزم الباخض بعشغها ودعب الدعلعل
الضمني مً لاخذر لؤلكذم ،ول منها ف ي ؿلشة واخذة جىضح الهذؾ الشئِغ لها وعُىتها وأدواتها وأَم
هخائجها وما ال ًضٍذ عً عششة أظطش ،زم ًيخهي وخعلُم مىظض؛ ًخػمً ظىاهب الاجـاق والاخخالؾ في
الهذؾ واملىهجُت ولادواث والعُىت ومجاالث الاظخـادة مً الذساظاث العاولت زم ما ًميز الذساظت
الخالُت عً العاولت.
 .12جىغُذ مىهجُت وإظشاءاث الذساظت؛ وجخػمً مخخلف إلاظشاءاث التي كام بها الباخض في معالجت
املشيلت البدشُت ،وخطىضا آلاحي.
 .13جدذًذ مجخمع الذساظت وعُىتها بشيل دكُم.
 .14جدذًذ لادواث املعخخذمت في الذساظت وجىغُذ خطائطها العُىى مربًت (الطذق والشباث).
 .15جدذًذ لاوصان واملخىظطاث والخلذًشاث واملعالجاث إلاخطائُت املعخخذمت؛ في الذساظاث املُذاهُت.
 .16عشع هخائج الذساظت وطشٍلت حعلعلُت؛ جدعم مع لاظئلت والـشغُاث.
 .17مىاكشت الىخائج وجـعيبَا وملاسهتها مع هخائج الذساظاث العاولت ،وظهىس شخطُت الباخض؛ مً خالٌ
مهاساجه في العشع واملىاكشت العلمُت ،واظخخالص الىخائج وطشٍلت مىغىعُت.
 .18جلذًم جىضُاث حعدىذ إلى الىخائج ،وبدُض جػُف ؿىائذ خلُلُت؛ ًمىً جشظمتها إلى خطىاث إظشائُت؛
كاولت للخىـُز على أسع الىاكع ،وٍدعً أن جىىن ما وين( .)8 -5هما ًدعً إغاؿت عذد ( )3 -2مً
امللربخاث وذساظاث معخلبلُت كذ حعهم في معالجاث إغاؿُت للمشيلت.
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ً
 .19وغع كائمت واملشاظع في آخش البدض؛ وؿلا للربجِب لالـبائي ألظماء أظش املؤلـين ودون أسكام ،وٍلضم أن
ً
جىىن خذًشت؛ بعذ العام( )2000واظخصىاء راث الخلـُت الخاسٍخُت ،وال جلل عً ( )20مشظعا.

 هُـُت إعذاد البدض لليشش:
ً )1خم جيعُم الىسكت على (ملُاط  ،)A4ودُض ًىىن هى وحجم الخط على الىدى الخالي:
ً )2شاعي عىذ جلذًم البدض الخباعذ املـشد مع جشن َىامش معاؿت ( 2.5ظم) مً ظمُع الجهاث (أعلى –
أظـل – ًمين – ٌعاس).
 )3هى الخط املعخمذ في لاودار ظىاء واللؼت العشبُت أو إلاهجليزًت َى  ،Sakkal Majallaحجم خط
العىاوًٍ الشئِعت( )16وللعىاوًٍ الـشعُت( )14ػامم ،ولباقي الىطىص ( )14عادي ،للجذاوٌ ولاشياٌ
( )12عادي ،وللملخظ والهىامش حجم ( )10عادي.
ّ ً
ً
 )4عىىان البدض في الطـدت لاولى :حجم ( )20وٍىىن دكُلا ومعببا عً مدخىي البدض.
 )5حجم البدضً :جب أن ال ًخجاوص عذد ضـداث البدض ( )30ضـدت أو ( )10.000ولمت .وما في رلً
لاشياٌ والشظىم والجذاوٌ والطىس واملشاظع ،أما املالخم وأدواث البدض ؿخىغع بعذ كائمت املشاظع،
ً
علما أن املالخم ال جيشش وإهما جىغع بؼشع الخدىُم ؿلط
 )6جىغع كائمت واملشاظع في آخش البدض على وسكت أو أوساق معخللت وؿم الربجِب لالف وائي ألظماء أظش
ً
املؤلـين وجأحي املشاظع العشبُت أوال ًليها املشاظع لاظىبُت.
ٌ )7شاس إلى املشاظع العشبُت في مرن البدض واالظم لاخيب للمؤلف /العائلت /وظىت اليشش وسكم الطـدت أو
الطـداث التي عاد إليها الباخض ورلً وين كىظين مشاٌ (الخاط )55 :2010 ،وفي خالت زالزت مؤلـين
ؿأهثب ٌشاس إلى الاظم لاخيب للمؤلف لاوٌ وٍىخب بعذٍ وآخشون مشاٌ (عذط وآخشون-30 :2005 :
 ،)33وفي خاٌ املشظع لاظىبي ًىخب الاظم لاخيب ؿلط (اظم العائلت) مع ظىت اليشش وسكم الطـدت مشل:
( ،)Rogers, 2013: 201وإرا وان َىان زالزت مؤلـين أو أهثب ًىخب الاظم لاخيب للمؤلف لاوٌ وٍىخب
بعذٍ ( ،) et alزم جىخب ظىت اليشش ؿشكم الطـدت مشاٌ .)Robinson,etal, 2012:140( :أما في كائمت
املشاظع ؿخىخب أظماء املؤلـين ظمُعهم.
 )8جذسط املشاظع املشاس إليها ظمُعها في مرن البدض في كائمت املشاظع لاخيبة في جهاًت البدض كبل املالخم إن
ً
ّ
وظذث ،وجشجب أوجذًا ورلً وؿم ما ًلي:
ً
 .aفي خالت الىخب العشبُت أو الاهيليزًت :اظم املؤلف الىىُت أوال ًليها الاظم لاوٌ(ظىت اليشش) ،عىىان
الىخاب ،الطبعت ،ميان اليشش ،اظم الىاشش.
 .bفي خالت البدض أو امللاٌ (واللؼت العشبُت أو الاهيليزًت) في دوسٍت :الللب زم اظم املؤلف (ظىت
اليشش) ،عىىان البدض أو امللاٌ .اظم املجلت(،ػامم) املجلذ (العذد) ،الطـداث.
 .cفي خاٌ الشظائل :الللب زم اظم ّ
املعذ (ظىت الشظالت) ،عىىان الشظالت ،ماظعخيب أو دهخىساٍ ػيب
ميشىسة ،اظم اليلُت ،اظم الجامعت ،وٍىخب اظم املشظع وبىط ػامم.
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ً )9ذسط ول شيل مً أشياٌ البدض غمً مادة البدض في وغعُت مشذود مع الىظ وسكم الشيل مع
الاظم في أظـله.
ً )10ػمً البدض امللاوالث لاظىبُت/الاهجليزًت/الـشوعُت/للمططلخاث العشبُت املعخخذمت مشة واخذة خين
وسودَا أوٌ مشة.
 )11جلبل املجلت عشع الىخب الجذًذة ومشاظعتها في مجالي ال علىم الىـعُت والربوىٍت وما ال ًضٍذ عً ()15
خمغ عششة ضـدت.
 )12جيشش املجلت ملخطاث سظائل املاظعخيب والذهخىساٍ في مجالي العلىم الربوىٍت والىـعُت التي جمذ
مىاكشتها وإظاصتها وما ال ًضٍذ عً عشش ضـداث.
 )13جيشش املجلت الخلاسٍش العلمُت عً املؤجمشاث ،والىذواث ،والخللاث الذساظُت ،واللجان املخخططت في
مجالي العلىم الربوىٍت وإلاوعاهُت التي حعلذ في أي ولذ عشبي أو أظىبي.
ً )14دطل الباخض/الباخشىن /على وسخت واخذة و( ) 5معخالث مً العذد الزي ًيشش ؿُه البدض.
ً
ً
ً )15لرزم الباخض وذؿع سظىم جدىُم البدض ،وكذسَا ( )$70دوالسا أمشٍىُا .وللُمىُين()$40
 )16إرا ججاوصث عذد ضـداث البدض ( )30ضـدت ًػاؾ  3دوالس عً ول ضـدت إغاؿُت.
 )17ظمُع آلاساء الىاسدة في املجلت حعبب عً وظهت هظش أصخابها دون أن حعىغ وظهت هظش املجلت.

جىظه ظمُع املشاظالث إلى :سئِغ َُئت جدشٍش املجلت
لاظخار الذهخىس /ؿهذ ضالح كاظم مؼشبه.
الجمهىسٍت الُمىُت -ضىعاء.
الهاجف :املـخاح الذولي(َ .)00967اجف 01- 381947
املىباًل (00967715474947 /00967- 771196665
املىكع إلالىربوويhttp://www.apcra.org :
الببًذ إلالىربوويapcra.org@gmail.com :
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ؿهشط املدخىٍاث
عىىان البدض

الشكم
00
101

102

103

104

105

106
107

الطـدت

اظم الباخضًً /
امللذمت والـهشط /ولمت سئِغ الخدشٍش
جطىس ملربح لخطىٍش لاداء املؤظس ي في إداساث الربوُت والخعلُم والجمهىسٍت
الُمىُت في غىء مذخل الخمىين إلاداسي
عمر محمد قايد املريس ي
العىامل املؤزشة على كُم املىاطىت لذي طلبت املشخلت الشاهىٍت ومداؿظت عمشان
د .يحيى أحمد حسين املرهبي
أظباب جذوي معخىي جدطُل جالمُز مشخلت الخعلُم لاظاس ي في حعلم اللؼت
إلاهجليزًت مً وظهت هظش معلمي املادة ومداؿظت عذن
د /عبدالسالم عوض أحمد لبهص  -د /إدريس سلطان أحمد مقبل
واكع جػمين مـاَُم الخلىُاث الجؼشاؿُت املعاضشة ومدخىي هخب الجؼشاؿُا
للمشخلت الشاهىٍت والجمهىسٍت الُمىُت
د .عارف محمد علي املنصوري
ً
ً
ّ
جأضُلُت)
إلاًجاص وىضـه ويُت هطُت (دساظت والػُت
د .عبد الكريم حسين علي رعدان
املماسظت الىبىٍت لللُادة الخادمت (دساظت هىعُت)
د .عبد السالم أحمد حسين قاسم العروس ي
َّ
الخالؾ الىدىي :وشأجه ،أظباوه ،مظاَشٍ
م /أكرم هاصر هاصر حسين
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جملت مركــــز جــــــزيرة العـــــــــرب

Journal of Arabian Peninsula Centre
for Educational and Humanity Researches

للبحوث التــربــويت واإلنسانيت
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ثصىز ملترح لحطىيس ألاداء اإلاؤطس ي في إدازات التربية والحعليم بالجمهىزية اليمىية
في طىء مدخل الحمىين ؤلادازي
عمس مدمد كاًد اإلاسيس ي
ظامػت صىػاء || كلُت التربُت || صىػاء || الُمً
E: omar.almoresy12312@gmail.com || phone: 00967775634440
اإلالخص:
هـدف البدـض بلى وضؼ جصىز مقترح لخطىٍس ؤداء بدازاث التربُت والخػلُم بالجمهىزٍت الُمىُت في ضىء مدزل الخمكين ؤلادازي،
مً زالل الخػسف غلى آزاء الخبراء خىل دزظت ؤهمُت مجاالث ومكىهاث الخصىز اإلاقترح .ولخدقُق ؤهداف البدض اطخسدم اإلاىهج الىصفي
بىىغُه اإلاظحي والخطىٍسي ،وذلك باالغخماد غلى ؤخد ألاطالُب التي ًخم اطخسدامها في الدزاطاث اإلاظخقبلُت ،وهى ؤطلىب دلفي
ً
( ،)Delphiمً زالل ؤداة البدض واإلاخمشلت في الاطدباهت ،وقد جم ازخُاز مجمىغت مً الخبراء ألاكثر غلما وزبرة في مجالي ؤلادازة والتربُت جم
ازخُازهم بصىزة قصدًت ،مً (ألاكادًمُين بجامػت صىػاء مً كلُتي التربُت والخجازة ،ومسكص الخطىٍس الجامعي ،واإلاجلع ألاغلى لخسطُط
الخػلُم ،واإلاػهد الىطجي للػلىم ؤلادازٍت ،ومً دًىان غام وشازة التربُت والخػلُم ،ومسكص البدىر والخطىٍس التربىي ،ومكخب وبدازاث
ً
التربُت ،وؤكادًمُين مً القطاع الخاص) ،وخصل غلى مىافقت ( )73زبيرا ،والتي مشلذ غُىت البدض ،وبػد الاهتهاء مً بظساءاث البدض
اإلاُداهُت جم جدلُل البُاهاث باطخسدام بسهامج ) )SPSSخُض جم خظاب اليظب اإلائىٍت ،واإلاخىططاث الحظابُت ،وذلك إلاػسفت دزظت
بمكاهُت الخطبُق ،ومظخىي الخدقق لػبازاث ومجاالث ومداوز ألاداة.
وجىصل البدض بلى مجمىغت مً الىخاثج ؤهمها 6اجفق الخبراء غلى ؤهمُت مجاالث الخصىز اإلاقترح لخطىٍس ؤداء بدازاث التربُت والخػلُم
بكل مجاالجه ومداوزه وؤغلب مكىهاجه وغبازاجه .كما جم الخىصل بلى جصىز مقترح لخطىٍس ألاداء اإلااطسخي في بدازاث التربُت والخػلُم في
ضىء مدزل الخمكين ؤلادازي.
اليلمات اإلافحاخية :ألاداء اإلااطسخي .بدازاث التربُت والخػلُم .الخمكين ؤلادازي.

A proposal to develop the institutional performance in the education departments in the Republic
of Yemen in light of the administrative empowerment approach
Abstract: This study aims at developing a proposed vision for Evolving the Institutional Performance of the Educational
Departments - Republic of Yemen ،in the light of the Access to Administrative Empowerment ،by identifying the opinions
of experts on the degree of importance ،of the areas ،and the components of the vision proposed. For achieving the
research objectives ،the researcher used the descriptive method in both survey and development ،based on one of the
methods used in future studies ،Delphi method ،through the research tools of the questionnaire. The researcher targeted a
group of experts – of the most knowledgeable and experienced in the fields of management and education ،were
deliberately selected by the academicians at the University of Sana'a ،the Faculty of Education and Commerce ،the
University Development Center ،the Supreme Council for Planning Education ،the National Institute of Administrative
Sciences ،the Ministry of Education ،the Educational Research and Development Center ،the Office of Education ،as well
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as academicians selected at private universities) ،and obtained the approval of (17) experts ،which represented the
research sample. After completing the field research procedures ،the researcher analyzed the data ،using the SPSS program
where the percentages and the arithmetic mean were calculated to determine the degree of feasibility for terms, fields and
tool axes.
The research came up with number of results ،of which ،the most important are as follows:
1-Experts agreed on the importance of the proposed vision in all its fields ،axes and most of its components and
expressions.
2- Forming a proposed prospective for Developing The Institutional Performance in The Departments of Education in The
light of accessing of Administrative Empowerment..
Keywords: Institutional performance. Departments of Education. Administrative Empowerment.

 -1ملدمة ((An Introduction
غدد مً الخددًاث والخغيراث الاظخماغُت
جىاظه ألاهظمت الخػلُمُت الػاإلاُت حغيراث في ظمُؼ اإلاجاالث ،هدُجت ٍ
والاقخصادًت والػلمُت والخكىىلىظُت ،مما فسض غلى هره ألاهظمت ؤن جبدض غً هماذط واطتراجُجُاث للجهىض
ببلدانها ومىاكبت الخغيراث اإلادظازغت ،ولً ًخإحى هرا بال بخطىٍس مىظىمت ؤلادازة الخػلُمُت وجددًض ؤدوازها ووظاثفها.
ً
ً
وحػ ــامال م ــؼ مػطُ ــاث الق ــسن الىاخ ــد والػؼ ــسًٍ ،وججاوب ــا م ــؼ ه ــره الخغي ـراث والخد ــىالث الت ــي حؼ ــهدها البِئ ــت
الػاإلاُ ــت ،واط ــخجابت للمخطلب ــاث اإلادلُ ــت ،وف ــي بط ــاز الػقالهُ ــت واإلاىهجُ ــت الػلمُ ــت ف ــي الخػام ــل م ــؼ مف ــسداث الخد ــدًض،
وزطــىاث جىفُــر وبظ ـساءاث جطــىٍس جسطــُط اطــتراجُ ي ػــامل ُجدؼــد وجىظــه فــي بطــازه كافــت الطاقــاث ،واإلاــىازد لخدقُــق
ألاهـداف والغاًــت اإلاسغىبـت فــي بىـاء هظــام ماطسـخي خــدًض لــةدازة الخػلُمُـت قــادز غلـى جقــدًم الخـدماث بكفــاءة وفػالُــت،
وبمظ ـ ــخىي ظ ـ ــىدة غالُ ـ ــت ال ً ـ ــخم بال م ـ ــً ز ـ ــالل جدقُ ـ ــق مقىم ـ ــاث الخد ـ ــدًض والخط ـ ــىٍس ؤلادازي الق ـ ــاثم غل ـ ــى الالمسكصٍ ـ ــت
(اإلاقدام ،)92 69005 ،فلقد حظبب اطخمساز الػمل بإطالُب ؤلادازة الهسمُت التي وززتها زقافت غصـس الصـىاغت فـي جسلـ
الػدً ــد م ــً اإلااطظ ــاث الػسبُ ــت غ ــً مخغي ـراث غص ــس اإلاػلىم ــاث ومػطُاج ــه الت ــي جسل ــى خسكته ــا م ــً طُاط ــاث الخف ــىٍ
والخمكين ،وٍسلى مىار ومدصلت جفاغلها مً زوح الفسٍق (مدزبى الخلُج.)9 69070 ،
ففــي الىقــذ الــري جخجــه فُــه الــدول الحدًشــت بلــى بخــدار الخغُيــر إلااطظــا ها ،فــي مىاكبــت الخغيــر اإلاظــخمس الــري
ٌؼـهده غـالم الُـىم مـً الخطـىز الخكىىلـىري الظـسَؼ لخدقُـق ألاهـداف اإلاظـخقبلُت إلااطظـاث الخىمُـت ؤلادازٍـت فـي جدظـين
ً
ؤدائهــا وزف ــؼ كفاء ه ــا (اإلاقــدام )2 69005 ،جخج ــه ـ ـ ـ ؤًـــا ـ ـ ـ كشي ــر م ــً الــدول هد ــى الخد ــىل بلــى ؤط ــلىب الالمسكصٍ ــت ف ــي بدازة
ً
الخػل ــُم ،ال ــري ٌػ ـ مـد الُ ــىم م ــً ؤكث ــر ألاط ــالُب اهدؼ ــازا ف ــي بدازة وجسط ــُط الخػل ــُم ،م ــً ؤظ ــل جدظ ــين كف ــاءة وفاغلُ ــت
الػملُت الخػلُمُت غلى مظخىي اإلادلُاث ،وجىطُؼ اإلاؼازكت اإلاجخمػُت في بدازة الخػلُم (الحـسمي.)2 69004 ،
ً
ولكـ ـ ــي ًكـ ـ ــىن هـ ـ ــرا الخدـ ـ ــىل اطـ ـ ــتراجُجُا جيـ ـ ــخج غىـ ـ ــه زصـ ـ ــاث ممي ـ ـ ـ ة فـ ـ ــي الخػلـ ـ ــُمً ،يبغـ ـ ــي ؤن جدبج ـ ـ ـ ؤلادازة
الاط ـ ـ ـ ـ ــتراجُجُت الخد ـ ـ ـ ـ ــىل والخط ـ ـ ـ ـ ــىٍس م ـ ـ ـ ـ ــً الهُاك ـ ـ ـ ـ ــل الخىظُمُ ـ ـ ـ ـ ــت الهسمُ ـ ـ ـ ـ ــت الخقلُدً ـ ـ ـ ـ ــت بل ـ ـ ـ ـ ــى الخىظُم ـ ـ ـ ـ ــاث اإلاص ـ ـ ـ ـ ــفىفُت
والؼـ ـ ـ ــبكُت ،وم ـ ـ ـ ــً اجس ـ ـ ـ ــاذ الق ـ ـ ـ ـسازاث ال خصـ ـ ـ ــُت الاهخقاثُ ـ ـ ـ ــت بل ـ ـ ـ ــى اجس ـ ـ ـ ــاذ الق ـ ـ ـ ـسازاث الجماغُ ـ ـ ـ ــت والاط ـ ـ ـ ــدباقُت ،وم ـ ـ ـ ــً
جفىٍـ الصــالخُاث لـألفساد بلى جمكين الجماغاث وفسق الػمل اإلاخػددة (الحاط والغُثي.)84 69070 ،
وؤلادازة الخػلُمُـت ػــإنها ػــإن ظمُـؼ ؤهــىاع ؤلادازاث فــي اإلااطظــاث اإلاسخلفـت مــً خُــض دزظـت ألاهمُــت ،بــل بنهــا
ً
ُ
حػ ـ ّـد ؤه ــم ؤلادازاث اإلاىظ ــىدة ف ــي الدول ــت هظ ـسا انه ــا ج ــدًس ؤه ــم قط ــاع ف ــي اإلاجخم ــؼ ،وؤه ــم ماطظ ــاجه ،وه ــى قط ــاع التربُ ــت
َ
والخػلـ ــُم (خظـ ــان ،)741 69003 ،وؤ ْول ـ ــى ؤلادازاث لهـ ــرا الخط ـ ــىٍس والخدـ ــىل لكـ ــي جص ـ ــبذ قـ ــادزة غل ـ ــى مىاكبـ ــت الخط ـ ــىزاث
الػلمُت ،والخقىُت واخخُاظاث الخىمُت (اإلاسكص الىطجي للمػلىماث.)94 69001 ،
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وٍمكـً ؤن ًكــىن الخطــىٍس فـي ؤلادازة الخػلُمُــت مــً زـالل الخدــىل فــي همـط ؤلادازة مــً بدازة ذاث همــط مسكــصي،
جقــىم غلــى طــسٍان الظــلطت مــً ؤغلــى بلــى ؤطــفل ،بل ــى بدازة ذاث همــط ال مسكــصي ًخصــاغد فُــه قــدز الظــلطاث ،ومــً ز ــم
اإلاظاولُاث مً ؤطفل بلى ؤغلى لُكـىن ؤكثـر فػالُـت ،وجكـىن ؤلادازة الخػلُمُـت قـادزة غلـى مػاٌؼـت كـل اإلاخغيـراث الػاإلاُـت،
ً
وذلـك عػــد ؤن ؤضــحى ؤداء اإلايؼــأث زهىــا بةبــداع غمالتهــا ال صـسامت بداز هــا (هبُــل غلــي ،)758 69005 ،و(غلُمــاث69070 ،
.)72
وهىــاا الػدًــد مــً اإلافــاهُم التــي حظــعى بلــى الخطــىٍس والخدظــين فــي ألاداء ،مــً ؤظــل مجالهـت اإلاؼــاكل وألاشمــاث
وخلها والخقلُل مً آزازها الظلبُت ،والحد مً زطىزة هخاثجها وفق هره الخدـىالث ،مـً ؤبسشهـا مفهـىم الخمكـين ؤلادازي
كإخــد اإلاىاضــُؼ ؤلادازٍــت اإلاهمــت لدظــُير الػمــل ؤلادازي وجطــىٍس واشدهــاز اإلااطظــاث ،ومــً ؤهــم اإلاػــاًير الـــسوزٍت لــةدازة
الحدًشت (الػبُدي ،)81 69005 ،و(هافلت.)9 69077 ،
ً
ً
ً
خُ ــض ٌؼ ــكل ه ــرا اإلافه ــىم غىص ـسا هام ــا لخط ــىٍس ألاداء اإلااطس ــخي زصىص ــا ف ــي ظ ــل الاجج ــاه هد ــى جبج ــي وجطبُ ــق
اإلافـاهُم ؤلادازٍـت الحدًشـت ،والـري ٌػــد ؤخـد اإلاخطلبـاث ألاطاطـُت لىجــاح جلـك اإلااطظـاث التـي مــي فـي خاظـت ماطـت لخبجــي
زقافـت جىظُمُـت وممازطـاث بدازٍـت خدًشـت ،جـخالءم مـؼ اإلاخطلبـاث والخطـىزاث اإلاػاصـسة (الػخُبـي( ،)9 69001 ،الُىوظـكى،
ُ
 ،)948 ،787 69005ولرا فةن زقافت الخمكين ؤلادازي حػد ضسوزٍت لصحت واشدهاز اإلااطظاث الخػلُمُت ،فـي بِئـت جخمخـؼ
بالقدزة غلى الخكُ مؼ الػىامل اإلاازسة طسَػت الخغير والخدىل (الكظاطبت)90 69005 ،
راهيا :مشيلة البدث ()Research Problem
ًدزا اإلاخدبؼ للىضؼ الاقخصادي وؤلادازي في الُمً وظىد ازخالل بدازي للىظم القاثمت في اإلااطظاث
الحكىمُت ،هخج غىه قصىز في ألاداء الػام ومً زم في جدقُق ألاهداف اإلاسطط لها مً قبل الدولت ،ؤهمها جدوي قدزة
ؤظهصة ؤلادازة الػامت غلى القُام بدوزها بالؼكل اإلاطلىب ،والظبب ٌػىد في ذلك بلى ضػ ؤهلُتها في بغداد وجىفُر
الخطط عؼكل ًدىاطب مؼ الكفاءة والفاغلُت في ظل القصىز الىاضح في وضؼ اإلاػالجاث الحقُقت والؼاملت للػدًد
مً الظلبُاث وؤوظه الـػ والػمل وفق هظام دقُق للسقابت واإلاظاءلت بال غلى هطاق مددود (اإلاقدام،)71 :9005 ،
واإلاؼاز بلُه في (البىك الدولي.)74 69003 ،
والري كان له اوػكاطاث مباػسة غلى ؤلادازة الخػلُمُت خُض حػاوي مً مجمىغت مً اإلاؼكالث ؤهمها ضػ
كفاءة الكادز ؤلادازي الػامل ،والخدازل الحاصل في الازخصاصاث وضػ جطبُق ألاطالُب ؤلادازٍت الحدًشت
واإلاػاصسة ،وجدوي دزظت الاطخفادة مً ججازب ؤلادازاث التربىٍت الىاجحت في الدول ألازسي ،وغُاب الاطتراجُجُت
الؼاملت لخىمُت ؤلادازة التربىٍت وجإهُل كىادزها (اإلاظلمي.)94 69071 ،
هرا ما ؤكده مدًسو التربُت في اإلادافظاث واإلادًسٍاث مً جدوي مظخىي السضا والدافػُت للػمل لدي الػاملين
ً
عؼكل غام ،وضػ زقافت الػمل الجماعي اإلااطسخي ،وػُىع همط القُادة الدظلطُت ،فـال غً الهُاكل الخىظُمُت
القاثمت فةنها ُح ّ
ػد هُاكل همطُت ،ال جخماشخ مؼ مخطلباث الاهخقال بلى الالمسكصٍت ،كما ؤنها لِظذ مظخقسة ؤو مػخمدة
ً
زطمُا ،بل ؤصبدذ مكاجب التربُت حػاوي مً جدوي الػمل الخىظُمي ،عظبب غُاب البىاء الخىظُمي اإلاظخقس ولىاثذ
الازخصاص الىظُفُت ،واإلاسكصٍت الؼدًدة في اجساذ القساز ،واهسفاض في غملُت جفىٍ الظلطت ،وضػ في صُاغت
ؤهداف واضحت ومدددة وغملُت (الحـسمي.)47-93 69004 ،
وهى ما ؤوصذ به عػ الدزاطاث كـدزاطت (الظػدي ،)745 69070 ،و(الصسابي )759 69079 ،بـسوزة
بصداز الثدت جىظُمُت لةدازاث الخػلُمُت وجددًد الازخصاصاث واإلاظاولُاث للػاملين ومىذ صالخُاث ؤكثر لدظُير
الػمل.
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وؤوضح جقسٍس للبىك الدولي بإن الخػلُم في الُمً ًىاظه صػىباث كشيرة مجها الشقافت الخقلُدًت التي حػمل
ضد الخفىٍ واإلاظاءلت وجقُُم ألاداء ،وؤن الخطط اإلاىضىغت طمىخت وغير واقػُت ،وؤن هىاا مؼاكل كبيرة ظهسث
غقب بصداز قاهىن الظلطت اإلادلُت ( ) 9000مجها الخىاق والافخقاز بلى الخفاصُل في ؤلاطاز القاهىوي لالمسكصٍت،
واهدساف القىاهين اإلاكخىبت غً اإلامازطاث الفػلُت هدُجت ألاهظمت ؤلادازٍت الـػُفت ،والافخقاز بلى الػملُاث التي
جدظم بالؼفافُت ،واوػدام الخدزٍب للكىادز ؤلادازٍت وؤلاػسافُت في وشازة التربُت والخػلُم ،ومكاجب وبدازاث التربُت
باإلادافظاث واإلادًسٍاث ،باإلضافت بلى غدم وضىح بطاز غمل الالمسكصٍت عؼإن جددًد اإلاظاولُاث ،وضػ السقابت
وغدم جىافس الىص الىظُفي ومددودًت اإلاظاءلت (البىك الدولي.)739 ،782 ،789 69070 ،
وظاء في جقسٍس اإلاسكص الىطجي للمػلىماث ؤن مً ؤهم الصػىباث والخددًاث التي جىاظه قطاع الخػلُم الػام
في الُمً غُاب ؤلادازة الػلمُت الكفاة واإلااهلت في مسخل هظم ؤلادازة التربىٍت ،ومظخىٍا ها ،وضػ قدزاث هظام
ؤلادازة التربىٍت غلى جسظمت الخطط والبرامج (اإلاسكص الىطجي للمػلىماث.)98 69001 ،
ً ً
وما ٌؼػس به الباخض ـ ـ كىهه ؤخد الػاملين في ؤلادازة الخػلُمُت ـ ؤن هىاا زلال كبيرا في ؤداء ؤلادازة الخػلُمُت
ً
غلى اإلاظخىي اإلاسكصي غمىما وفي بدازاث التربُت والخػلُم غلى وظه الخصىصً ،دبدي ذلك في غُاب مسظػُت واضحت
اداء هره اإلاكاجب إلاهامها وازخصاصا ها ،وذلك لطغُان بىاء الخىظُم الخقلُدي غلى هره ؤلادازاث ،وجدوي الخىصُ
ً
الدقُق إلاهام اإلاظخىٍاث الخىظُمُت الػلُا واإلاخىططت والدهُا ،فـال غً هرا وذاا اطخسدام عػ ؤلادازاث مفاهُم
وؤطالُب ؤلادازة الحدًشت دون وعي كامل بكُفُت جطبُقها مما ًادي بلى صػىباث في ؤداء هره اإلاظخىٍاث الخىظُمُت
إلاهامها وازخصاصها.
ُ
ولكىن بدازاث التربُت والخػلُم حػد خلقت الىصل بين ؤلادازة الػلُا غلى اإلاظخىي الاطتراجُ ي ،وؤلادازة الدهُا
غلى اإلاظخىي الخىفُري ،ومي اإلاظاولت غً السبط بين اإلاظخىٍاث ؤلادازٍت اإلاسخلفت (ؤبى الىصس ،)80 69003 ،ووضؼ
زطط قصيرة اإلادي للمجاالث التي جخىلى ؤلاػساف غلحها (القِسخي ،)18 69005 ،ومخاعػت ألاداء الُىمي ،والخىفُر
والخيظُق بين مسخل ألاوؼطت ،وجقدًم الخقازٍس والبُاهاث واإلاػلىماث وؤلاخصاءاث لةدازة الػلُا التي حػُجها في
ؤغمال الخسطُط (ؤبى اإلاػاطي.)980 69001 ،
ً
وللخطلػاث ؤلاًجابُت للىشازة مً زالل وضؼ اطتراجُجُاث الخػلُم اإلاسخلفت زغبت مجها في الخمي وجطىٍس
ألاداء ،وجدقُق مي ة جىافظُت ،وجدظين ظىدة اإلاسسظاث الخػلُمُت والقدزة غلى بدازة الخغُير اإلااطسخي.
فةن مفهىم الخمكين ؤلادازي ٌُػخقد ؤن ًكىن له دوز بًجابي في جدقُق جلك الخطلػاث ،وؤهه ظدًس بالبدض
والدزاطت ،إلاا ًترجب غلُه مً الىصىل لألهداف اإلاسطىمت بدقت وبجقان ،في غصس طسَؼ الخطىز وكشير اإلاخغيراث ،وواقؼ
ًدخاط بلى كشير مً اإلاساظػت وبًجاد خلىل مبخكسة ؤكثر غلمُت وواقػُت.
رالثا :أطئلة البدث )(Research questions
وبىاء غلى ما جقدم ًمكً بلىزة مؼكلت البدض في الدظائل السثِع آلاحي6
 ما الخصىز اإلاقترح لخطىٍس ألاداء اإلااطسخي في بدازاث التربُت والخػلُم بالجمهىزٍت الُمىُت في ضىء مدزلالخمكين ؤلادازي ؟
وؤلاظابت غً هرا الدظائل ًإحي مً زالل ؤلاظابت غلى الدظائالث الفسغُت آلاجُت6
 ما مالمذ ألاداء اإلااطسخي في بدازاث التربُت والخػلُم بالجمهىزٍت الُمىُت؟ -ما ؤبسش الاججاهاث والىماذط اإلاػاصسة في الخمكين ؤلادازي؟
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-

ما الخصىز اإلاقترح لخطىٍس ألاداء اإلااطسخي في بدازاث التربُت والخػلُم بالجمهىزٍت الُمىُت في ضىء مدزل
الخمكين ؤلادازي مً وظهت هظس الخبراء؟

زابعا :أهداف البدث )(Research Goals
ٌظعى البدض بلى جدقُق ألاهداف آلاجُت6
 زصد مالمذ ألاداء اإلااطسخي في بدازاث التربُت والخػلُم بالجمهىزٍت الُمىُت. جدبؼ ؤبسش الاججاهاث والىماذط اإلاػاصسة في الخمكين ؤلادازي. جقدًم جصىز مقترح لخطىٍس ألاداء اإلااطسخي في بدازاث التربُت والخػلُم في الجمهىزٍت الُمىُت في ضىء مدزلالخمكين ؤلادازي مً وظهت هظس الخبراء.
خامظا :أهمية البدث ((Research Significance
ُح ّ
ػد ؤهمُت هرا البدض مً ؤهمُت مىضىغه ،وجخمشل في آلاحي6
ألاهمية الىظسية:
 مً اإلاإمىل جقدًم مقترخاث وجىصُاث للباخشين ،واإلاهخمين فُما ًس مىضىع البدض. قد جثري ؤدبُاث وهخاثج هرا البدض اإلاكخبت الػسبُت باإلاػلىماث والخبراث وؤخدر الخجازب اإلاخػلقت بالخمكينً
ؤلادازي ٌظخفاد مجها مظخقبال.
 قلت الدزاطاث وألابدار الػسبُت التي جىاولذ بمكاهُت جطىٍس ألاداء اإلااطسخي إلدازاث التربُت والخػلُم في ضىءمدزل الخمكين ؤلادازي.
 مً اإلاإمىل جقدًم مقترخاث وجىصُاث للباخشين ،واإلاهخمين فُما ًس مىضىع البدض. فخذ الباب ؤمام مصٍد مً البدىر والدزاطاث اإلاخػلقت بااداء اإلااطسخي في ؤلادازاث الخػلُمُت وكُفُت الازجقاء بهوجطىٍسه.
ألاهمية الحطبيلية:
 جىاوله ؤخد اإلاىضىغاث ذاث ألاهمُت البالغت ،وهى الخػسٍ بمىهجُت وزقافت الخمكين ؤلادازي الري ًمشل ؤخدؤدواث اإلااطظاث اإلاػاصسة في مىاظهت الخددًاث اإلاسجبطت باإلاىافظت والػىإلات والجىدة.
 مً اإلاإمىل جقدًم مقترخاث وجىصُاث حظاغد بدازاث التربُت والخػلُم غلى جطىٍس ؤدائها في ضىء مدزل الخمكينؤلادازي.
ً
 مداولت لفذ ؤهظاز القاثمين غلى بدازاث التربُت والخػلُم – ؤًـا -بلى ؤهمُت مدزل الخمكين ؤلادازي والدوز الريًمكً ؤن ًلػبه في الخطىٍس وجدظين ألاداء.
 لفذ ألاهظاز بلى دغم الؼساكت اإلاجخمػُت غلى اإلاظخىي اإلادلي مً زالل بغطاء ؤلادازاث الخػلُمُت قدز ؤكبر مًالالمسكصٍت والاطخقاللُت ؤلادازٍت واإلاالُت.
 جكمً ؤهمُت جطبُق الخمكين ؤلادازي مً ؤهمُت ما ًمكً ؤن ًدققه مً هخاثج غلى مظخىي اإلااطظت والػاملينخد طىاء.
واإلاظخفُدًً غلى ٍ
 -جدظين الظسوف البُئُت دازل ؤلادازاث الخػلُمُت وزازظها.
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طادطا :خدود البدث ()Research Limits
ًخددد البدض الحالي غلى ؤطاض الحدود آلاجُت:
 .7الحد اإلاىضىعيً 6قخصس البدض غلى جطىٍس ألاداء اإلااطسخي في بدازاث التربُت والخػلُم بالجمهىزٍت الُمىُت في
ضىء مدزل الخمكين ؤلادازيً ،
بىاء غلى ؤخد ألاطالُب التي ًخم اطخسدامها في الدزاطاث اإلاظخقبلُت ،وهى
ؤطلىب دلفي (.)Delphi
 .9الحد اإلاياوي :بدازاث التربُت والخػلُم (اإلادًسٍاث) بالجمهىزٍت الُمىُت.
ً
 .8الحد البشسي :مجمىغت مً الخبراء ألاكثر غلما وزبرة في مجالي ؤلادازة والتربُت ،جمشلذ مً زثاطت الىشزاء،
ووشازة الخػلُم الػالي ،ووشازة التربُت والخػلُم.
 .4الحد الصماوي :ؤظسي هرا البدض زالل الػام الجامعي 9072 - 9071م.
جصىز مقترح إلاا ًمكً جطبُقه زالل الػؼس الظىىاث القادمت بن ػاء هللا حػالى 9092 -9073م
طابعا :مىهج البدث ()Research Methodology
وفي ضىء طبُػت البدض وؤهدافه ولخغطُت ظىاهبه اطخسدم الباخض اإلاىهج الىصفي بىىغُه اإلاظحي
والخطىٍسي كمىهج مىاطب لطبُػت هرا البدض مً زالل آلاحي6
اإلاىهج الىصفي اإلاظحي بمدزلُه الىزاثقي واإلاظحي لدزاطت اإلاصادز ألاولُت والشاهىٍت ،فاإلادزل الىزاثقي
طُكىن مً زالل ظمؼ بُاهاث ومػلىماث والخػسف غلى مالمذ ألاداء اإلااطسخي في بدازاث التربُت والخػلُم بالجمهىزٍت
الُمىُت ،والػىامل التي جازس فُه ،وهماذط الخمكين ؤلادازي اإلاػاصسة ،واإلادزل اإلاظحي مً زالل اطخطالع زؤي غُىت
البدض لخدقُق ؤهداف البدض باالغخماد غلى ؤخد ألاطالُب التي ًخم اطخسدامها في الدزاطاث اإلاظخقبلُت ،وهى
ؤطلىب دلفي ( )Delphiمً زالل ؤداة البدض واإلاخمشلت في الاطدباهت اإلاػسوضت غلى مجمىغت مً الخبراء اإلاخسصصين
في اإلاجال ؤلادازي والتربىي مً ؤظل مػسفت آزائهم خىلها ،ومً زم ًخم ظمؼ البُاهاث واإلاػلىماث مً زالل ما جم
ً
ؤلاظماع غلُه مً قبلهم غً مجاالث ومداوز الخصىز اإلاقترح ،وجدلُلها وجفظيرها وصىال بلى ؤهداف البدض.
اإلاىهج الىصفي الخطىٍسي ًكىن مً زالل جقدًم جصىز مقترح لخطىٍس ألاداء اإلااطسخي في بدازاث التربُت
والخػلُم بالجمهىزٍت الُمىُت في ضىء مدزل الخمكين ؤلادازي.
رامىا :مصطلحات البدث ()Research Terms
ُ
الحصىز اإلالترح ( )Perception Proposedغسفه (مىصىز )94 69001 ،بإهه 6مجمىغت مً اإلابادت جمشل
ضمً فلظفت بدازٍت مػُىت وٍخـمً غدة مداوز ؤطاطُت هدف بلي دفؼ عجلت الخدظين اإلاظخمس والسقي بالجىدة
ؤلادازٍت في اإلااطظاث.
عسفه (شيً الدًً )6 :2013 ،بأهه :جسطُط مظخقبلي مبجي غلى هخاثج فػلُه مُداهُت مً زالل ؤدواث
مىهجُت كمُت ؤو كُفُت لبىاء بطاز فكسي غام ًخبىاه فئاث الباخشين ؤو التربىٍين.
ً
وَػسف بظساثُا بإهه 6جقدًم زئٍت مظخقبلُت ظدًدة لخطىٍس ألاداء اإلااطسخي في بدازاث التربُت والخػلُم
بالجمهىزٍت الُمىُت في ضىء مدزل الخمكين ؤلادازي.
الحطىيس ( :(Developmentغسفخه (القِسخي )904 69005 ،بإهه 6غملُت مسططت ومىخظمت ًخم بمىظبها
ً
اطخسدام مبادت وؤطالُب الػلىم الظلىكُت في ماطظت قاثمت فػال ،مً ؤظل بخدار جدظين ألاداء وزفؼ الكفاءة،
لهدف بخدار حغُير ػامل فحها كلها باغخماد هخاثج البدىر والدزاطاث.
المريسي ،عمر محمد قايد

( )6

تصىر مقترح لتطىير األداء المؤسسي في إدارات التربية والتعليم
بالجمهىرية اليمنية في ضىء مدخل التمكين اإلداري

مجلة مسهص حصيسة العسب للبدىذ التربىية وؤلاوظاهية ـ اإلاجلد ألاو ـ العدد ألاو  :زمظان1440 /هـ  -ماًى2019 /م

وعسفه (فلية )103 :2004 ،بأهه  6همط مً ؤهماط الخغُير الري ًمس به الفسد ؤو الىظم الاظخماغُت هدُجت
لخفاغل الػدًد مً القىي مشل ألافساد ؤو اإلااطظاث اإلاجخمػُت والػاداث الاظخماغُت وهى ما ٌػجي حغُير ًخص بالىمى
لبيُت مػُىت ؤو لىظُفت ؤو مهازة مػُىت ،وَػخمد غلى مساخل مخػددة.
ويعسف إحسائيا بأهه :غملُت جدظم بالخسطُط والخىظُم مً زالل اطخسدام ألاطالُب ؤلادازٍت الحدًشت اظل
جدظين ؤداء بدازاث التربُت والخػلُم ،وزفؼ كفاء ها لهدف بخدار حغُير ػامل باغخماد هخاثج البدىر والدزاطاث.
ألاداء اإلاؤطس ي ) :(Institutional Performanceغسفه (الخالدي )87 69077 ،بإهه 6القُام بإغباء الىظُفت
ً
مً مظاولُاث وواظباث وفقا للمػدل اإلافسوض ؤدائه مً الػامل الك ء اإلادزب.
ً
وعسفه ( )2011:10 ،CHENبأهه :بهجاش مهمت مػُىت جقاض بمػاًير مدددة مظبقا بدقت وبظسغت وجكلفت
وظهد ؤقل ،مً زالل مبادزاث ببداغُه في خل اإلاؼاكل والطسٍقت التي حظخسدم لها اإلاىازد.
ً
وَػسف بظساثُا بإهه 6خصُلت الجهد اإلابرول مً قبل الىخداث الخىظُمُت في بدازاث التربُت والخػلُم مً ؤظل
جدقُق هدف مػين ًسجبط بالهدف الػام للىشازة.
الحمىين ( : (Empowermentغسفه (الخالدي )727 69077 ،بإهه 6اطتراجُجُت جىظُمُت هدف بلى بغطاء
الػاملين الصالخُاث واإلاظاولُاث ،ومىدهم الحسٍت في ؤداء الػمل بطسٍقتهم الخاصت مً غير جدزل مباػس مً ؤلادازة،
ً
ً
مؼ جىفير اإلاىاد التي ًدخاظىنها في بِئت الػمل اإلاىاطبت لخإهُلهم مهىُا وطلىكُا ،اداء الػمل مؼ الشقت الخامت لهم.
وعسفه ( )2011:34 ،Kahrehبأهه :ذلك اإلافهىم الري ًسبط القىة والكفاءة الفسدًت والطبُػُت اإلاظاغدة
للىظم والظلىا الاطدباقي للظُاطت الاظخماغُت والخغير الاظخماعي.
ويعسف إحسائيا بأهه :الػملُت التي ٌظمذ مً زاللها للػاملين باإلاؼازكت في اإلاػلىماث ،واجساذ القسازاث،
والخدزٍب والخطىٍس ،مً زالل خفصهم وجددًد اإلاهام والازخصاصاث عغُت الىصىل بلى الىخاثج ؤلاًجابُت في الػمل
وجدقُق ألاهداف الفسدًت واإلااطظُت.
إدازات التربية والحعليم ) :(Departments of Educationمي الجهت اإلاظاولت غً بدازة الخػلُم ،ومي غلى
زالر مظخىٍاث6
 .7اإلاظخىي اإلاسكصي بالىشازة (دًىان غان وشازة التربُت والخػلُم).
 .9اإلاظخىي اإلادلي باإلادافظت (ؤلادازة الػامت للتربُت والخػلُم).
 .8اإلاظخىي اإلادلي باإلادًسٍت (بدازاث التربُت والخػلُم) (وشازة التربُت( ،)7 67553 ،وشازة التربُت.)8 67551 ،

 -2الدزاطات الظابلة
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أوال  /دزاطات ثىاولد الحمىين ؤلادازيStudies on Administrative Empowerment: :
حدو ()1دزاطات ثىاولد الحمىين ؤلادازي
اإلاحغيرات
الباخث والعام والدولة

م
عىىان الدزاطة

1

الحمىين ؤلادازي
وعالكحه بالسطا
الىظيفي لدي
مدًسي اإلادازض
الحىىمية

2

دزحة ممازطة
مدًسي اإلادازض
لحمىين اإلاعلمين
وعالكحه بىالء
اإلاعلمين الحىظيمي

(العمسي)2011 ،
ألازدن

3

العالكة بين
الحمىين ؤلادازي
إلادًسي اإلادازض
ودزحة ممازطتهم
ألدوازهم ؤلادازية
والفىية

(طالمة)2011 ،
طىزيا

4

الحمىين وعالكحه
باإلبدا ؤلادازي
لدي العاملين في
الجامعات اليمىية

(الخدزي)2014 ،
اليمً

(الطعاوي)2010 ،
الظعىدًة

اله ــدف مــً
ال ــدزاط ــة

الحعسف على
مظحىي الحمىين
ؤلادازي وعالكحه
بالسطا الىظيفي

اإلاىــهج

أهـم الىحائـج
ألاداة
الىصفي
الحدليلي

الاطخباهة
الحعسف على دزحة
ممازطة مدًسي
اإلادازض لحمىين
اإلاعلمين وعالكحه
بىالء اإلاعلمين
معسفة العالكة بين
الحمىين ؤلادازي
ودزحة ممازطة
ألادواز ؤلادازية
والفىية
إلادًسي ومدزس ي
اإلادازض الثاهىية
العامة

مدًسو
اإلادازض
الحىىمية
في
الدمام

الاطخباهة

عشىائيا

الىصفي
الازثباطي

مدًسو
ومدزطى
الثاهىية
العامة
في
دمشم

الاطخباهة

شاملة

الحعسف على
مظحىي الحمىين
ؤلادازي وؤلابدا
ؤلادازي

مظحىي الحمىين
ؤلادازي مسثفع
ومظحىي السطا
الىظيفي محىطط

شاملة

الىصفي
الحدليلي

الاطخباهة
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العيىة

اإلاعلمىن في
مدافظة
العاصمة

الىصفي

( )8

اإلاجحمع

العاملىن
ؤلادازيىن في
الجامعات
اليمىية

وحىد عالكة
إًجابية بين دزحة
ممازطة مدًسي
اإلادازض لحمىين
اإلاعلمين ووالء
اإلاعلمين

وحىد عالكة
ازثباطية مىحبة
بين اإلاحغيرًً

إن مظحىي
الحمىين ؤلادازي
في الجامعات
اليمىية بلغد
دزحة محىططة

كصدًة
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راهيا  /دزاطات ثىاولد ألاداء اإلاؤطس يStudies on Institutional Performance:
حدو ( )2دزاطات ثىاولد ألاداء اإلاؤطس ي
م

اإلاحغيرات
عىىان الدزاطة

الباخث والعام
والدولة

1

واكع ألاداء اإلاؤطس ي
في مدازض داز ألازكم
بمدافظات غصة في
طىء ألاهمىذج
ألاوزوبي للحميز وطبل
ثطىيسه

(الدحني)2013 ،
فلظطين

2

ثصىز ملترح لحطىيس
ألاداء اإلاؤطس ي في
وشازة التربية
والحعليم اليمىية في
طىء مدخل إدازة
اإلاعسفة

3

الثلافة الحىظيمية
الداعمة لحدظين
ألاداء اإلاؤطس ي
بالجامعات اليمىية
في طىء الاثجاهات
ؤلادازية اإلاعاصسة

(الىثازي)2014 ،
اليمً

4

ثطىيس أداء
الجامعات اليمىية
في طىء اكحصاد
اإلاعسفة

(العصيصي)2014 ،
اليمً

اإلاىــهج

اله ــدف مــً
ال ــدزاط ــة

أهـم الىحائـج

الحعسف على واكع
ألاداء اإلاؤطس ي
في طىء ألاهمىذج
ألاوزوبي للحميز
وطبل ثطىيسه.

ألاداة

العيىة

الىصفي
الحدليلي
الحطىيسي

العاملىن
باإلادازض

الاطخباهة

(ألاخمدي)2013 ،
اليمً

ثلدًم ثصىز
ملترح لحطىيس
ألاداء اإلاؤطس ي
في الىشازة في
طىء مدخل إدازة
اإلاعسفة

الحعسف على
أهمية وثىافس
أبعاد الثلافة
الحىظيمية
الداعمة لحدظين
ألاداء اإلاؤطس ي

وطع ثصىز
ملترح لحطىيس
أداء الجامعات
اليمىية في طىء
اكحصاد اإلاعسفة

الىصفي
الحدليلي
والحطىيسي

الاطخباهة
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بلغ دزحة ثلدًس
العاملين لألداء
اإلاؤطس ي في طىء
ألاهمىذج ألاوزوبي
للحميز (.)%14 ،70

شاملة
مىظفى دًىان
عام الىشازة

شاملة

الىصفي
الحدليلي
واإلاظحي

مجمىعة
خبراء
في مجا
الحطىيس
الجامعي

الاطخباهة

كصدًة

الىصفي
الحطىيسي

الليادات
ألاوادًمية
بالجامعة

الاطخباهة

( )9

اإلاجحمع

إن دزحة ممازطة
مىظفي الىشازة
إلاجاالت واكع ألاداء
اإلاؤطس ي حاءت
مىخفظة ،وأن
دزحة ألاهمية حاءت
بدزحة أهمية هبيرة

ًلدز أفساد العيىة
أهمية ألابعاد عىد
مظحىي أهمية عالي
بيىما مظحىي
ثىافسها طعيف

اثفلد الليادات
ألاوادًمية على
أهمية مجاالت
الحصىز اإلالترح
لحطىيس ألاداء.

كصدًة
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رالثا  /دزاطات ثىاولد الحمىين ؤلادازي وألاداء اإلاؤطس ي:
Studies on Administrative Empowerment and Institutional Performance:
حدو ( )3دزاطات ثىاولد الحمىين ؤلادازي وألاداء اإلاؤطس ي
اإلاحغيرات
م
عىىان الدزاطة

1

2

3

دوز اطتراثيجية
الحمىين في ثدظين
ألاداء اإلاىظمي

عالكة ثمىين
العاملين باألداء
اإلاىظمي

ثمىين اإلاىظف
وأهميحه باليظبة
للثلة والابحياز
وألاداء الحىظيمي

الباخث والعام
والدولة

اله ــدف مــً
ال ــدزاط ــة

(فليذ)2008 ،
العساق

دزاطة العالكة
وألارس بين
اطتراثيجية
الحمىين وثدظين
ألاداء

(أهيع)2009 ،
العساق

(،BERRAIES
)2014
Tunisia

الحعسف على مدي
ثأرير ثمىين
العاملين في ألاداء
اإلاىظمي
ثأرير ثمىين
اإلاىظف على
الابحياز وألاداء
الحىظيمي والثلة

اإلاىــهج
ألاداة
الىصفي
الحدليلي

الاطخباهة
واإلالابالت
الىصفي
الحدليلي
واإلاظحي

اإلاجحمع
العيىة

أهـم الىحائـج

الليادات العلمية
في وليات
حامعة
ثىسيد
 %50مً
اإلاجحمع

إن هىان عالكة
ثأرير معىىية
مىحبة
الطتراثيجية
الحمىين في
ثدظين ألاداء.

الليادات العلمية
بجامعة
بغداد

إن اليلية لم جظع
لحعصيص اإلاظؤولية
لدي العاملين
وثدميلهم
مظؤولية إطافية
إن ثمىين اإلاىظف
له ثأرير إًجابي
على الثلة
والابحياز وألاداء
الحىظيمي

الاطخباهة
الىصفي
اإلاظحي

عشىائية
اإلاىظفىن العاملىن
في مؤطظات
()ICT

الاطخباهة

شاملة

Comments on previous Studies and Research:
زابعا :الحعليم على الدزاطات وألابداذ الظابلة
ًُالخظ غلى الدزاطاث الظابقت الخىىع في الطسح إلاىضىع الخمكين ؤلادازي وألاداء اإلااطسخي ،ومدي ازجباطهما
بخدظين وجطىٍس ؤداء الػاملين بصفت غامت ،وهرا ما ًثري البدض الحالي والاهطالق مً خُض اهخه آلازسون ،بدىاول
مىضىع الخمكين ؤلادازي ،ومػسفت دوزه في جدظين ألاداء اإلااطسخي بىاء غلى الخىصُاث التي قدمتها الدزاطاث الظابقت.
وقد جم زصد الػدًد مً ؤوظه الدؼابه والازخالف بين البدض الحالي والدزاطاث وألابدار الظابقت ،وطىف
ًخم الخػلُق غلحها مً زالل آلاحي6
أوحه الخشابه بين البدث الحالي والبدىذ والدزاطات الظابلة مً خيث:
خد ما مؼ دزاطت (ألاخمدي )9078 ،خُض هدفذ بلى جقدًم جصىز مقترح
ألاهدافً 6دؼابه البدض الحالي بلى ٍ
لخطىٍس ألاداء اإلااطسخي في الىشازة في ضىء مدزل بدازة اإلاػسفت ،و(الدظجي )9078 ،والتي هدفذ بلى الخػسف غلى واقؼ
ألاداء اإلااطسخي في ضىء ألاهمىذط ألاوزوبي للخمي وطبل جطىٍسه .بِىما هدف البدض الحالي بلى جقدًم جصىز مقترح
لخطىٍس ألاداء اإلااطسخي إلدازاث التربُت في ضىء مدزل الخمكين ؤلادازي.
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اإلاجحمع والعيىةً :خكىن مجخمؼ هرا البدض مً مجمىغت الخبراء في مجالي ؤلادازة والتربُت لُدؼابه في
ازخُازه للمجخمؼ مؼ دزاطت (الىجازي )9074 ،خُض جكىهذ غُىت الدزاطت مً مجمىغت مً الخبراء في مجال الخطىٍس
الجامعي التي جكىهذ مً مجمىغت ؤكادًمُين وزبراء.
اإلاىهجً :دؼابه هرا البدض مؼ عػ الدزاطاث الظابقت في اطخسدامها اإلاىهج الىصفي اإلاظحي مشل دزاطت
(ؤهِع ،)9005 ،و(الىجازي ،)9074 ،و(الخدزي ،)9074 ،و( ،2014) ،BERRAIESواإلاىهج الىصفي الخطىٍسي مشل
دزاطت (ألاخمدي ،)9078 ،و(الػصٍصي.)9074 ،
ألاداة :اجفق البدض الحالي مؼ الػدًد مً الدزاطاث الظابقت في اطخسدامها الاطدباهت كإداة للبدض مشل
دزاطت (طالمت.)9077 ،
بيئة الدزاطة :هىاا جقازب بلى خد ما مؼ دزاطت (ألاخمدي )9078 ،خُض كاهذ بِئت الدزاطت دًىان غام
وشازة التربُت والخػلُم ،والتي لها صلت مباػسة مؼ بدازاث التربُت والخػلُم.
أوحه الاخحالف بين البدث الحالي والدزاطات الظابلة مً خيث:
ألاهداف :هدفذ الدزاطاث الظابقت مشل دزاطت (ألاخمدي )9078 ،بلى جقدًم جصىز مقترح لخطىٍس ألاداء
اإلااطسخي في الىشازة في ضىء مدزل بدازة اإلاػسفت ،في خين هدف البدض الحالي بلى جقدًم جصىز مقترح لخطىٍس ألاداء
اإلااطسخي في بدازاث التربُت والخػلُم بالجمهىزٍت الُمىُت في ضىء مدزل الخمكين ؤلادازي.
اإلاجحمع والعيىة :البدض الحالي ًسخل

غً الدزاطاث وألابدار الظابقت مً خُض اإلاجخمؼ والػُىت خُض

جمشل في دزاطت (الطػاوي )9070 ،مً مدًسي اإلادازض الحكىمُت ،و(الػمسي )9077 ،مً ؤلادازٍين واإلاػلمين ،في خين
جمشل في هرا البدض مً مجمىغت الخبراء في مجالي ؤلادازة والتربُت.
مؼ البدض الحالي مً خُض اطخسدام اإلاىهج الىصفي الخطىٍسي

وجسخل

اإلاىهج :ؤغلب الدزاطاث الظابقت جسخل
ً
جماما مً خُض ألاطلىب واطخسدم ؤطلىب دلفي الطخطالع زؤي الخبراء.

ألاداة :اطخسدمذ دزاطت (فلُذ )9004 ،وغيرها اإلاقابالث والاطدباهت كإداة للدزاطت في خين اطخسدم البدض
الحالي الاطدباهت غلى غدة ظىالث كما ًخطلب ؤطلىب دلفي.
بيئة الدزاطة :البِئاث التي ؤظسٍذ فحها الدزاطاث وألابدار الظابقت جسخل

غً البدض الحالي ،خُض بن

مػظمها في الجامػاث ؤو اإلادازض ؤو الىشازاث كما في دزاطت (ؤهِع( ،)9005 ،ألاخمدي )9078 ،بِىما هرا البدض في
بدازاث التربُت والخػلُم.

 -3اإلاىهجية وؤلاحساءات
أوال :مجحمــع البدــث ،وعييحه ()The Research Community, and Sample
الجداول آلاجُت جبين زصاث ومخغيراث غُىت البدض6
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ثىشيع عدد عيىة البدث وحهة عملهم
حدو ( )4ثىشيع عيىة البدث وحهة عملهم في الجىلة الاطحطالعية وحىلتي أطلىب دلفي
الجىلة الثاهية
الجىلة ألاولى
الجىلة الاطحطالعية
حهة عمل الخبراء
م
اليظبت
الػدد
اليظبت
الػدد
اليظبت
الػدد
%2.23
7
%1.44
7
%4.11
7
 1اإلاجلع ألاغلى لخسطُط الخػلُم
%90.00
8
%98.18
4
%93.93
2
ؤكادًمُين (ظامػت صىػاء)
2
%78.88
9
%77.32
9
%05 ،5
9
ؤكادًمُين (ظامػت الػلىم)
3
%90.00
8
%73.21
8
%78.24
8
وشازة التربُت (الدًىان)
4
%2.23
7
%1.44
7
%4.11
7
وشازة التربُت (مكخب التربُت)
5
%78.88
9
%73.21
8
%78.24
8
وشازة التربُت (بدازاث التربُت)
6
%0
0
%0
0
%05 ،5
9
 7اإلاػهد الىطجي للػلىم ؤلادازٍت
 8مسكص البدىر والخطىٍس التربىي
%78.88
9
%77.32
9
%78.24
8
%2.23
7
%1.44
7
%4.11
7
مسكص الخطىٍس الجامعي
9
%700
71
%700
73
%700
99
ؤلاحمالي
ًدبين مً الجدول ( )4ؤن الػُىت مخىىغت مشلذ الجهاث ؤلادازٍت والتربىٍت وألاكادًمُت والبدشُت واإلاُداهُت،
كما ؤنها مىشغت مً ؤغلى الهسم والظلم ؤلادازي في اإلاجلع ألاغلى لخسطُط الخػلُم اإلاخصل بسثاطت الىشزاء بلى ؤدهاه
واإلاخمشل في بدازاث التربُت والخػلُم مدل البدض.
راهيا :أداة البدث ()Research Tools
ً
هظسا لطبُػت ألاطلىب اإلاظخسدم في البدض الحالي دلفي ( )Delphiفقد اغخمد الباخض غلى الاطدباهت اإلاغلقت
كإداة لجمؼ البُاهاث واإلاػلىماث الالشمت لةظابت غً الظاال السثِع للبدض ،مً زالل الخطىاث اإلاػدة لخصمُم
ألاداة ،ومي كما طِخم جىضحُه مً زالل زطىاث بىاء ؤداة البدض ،ومساخل جطبُقها.
رالثا :خطىات بىاء أداة البدث ()Steps to Build the Research Tools
ً
هظسا لطبُػت ؤهداف البدض الحالي فقد اغخمد الباخض غلى الخطىاث آلاجُت6
 مسح ألادبُاث اإلاسخلفت الخاصت بالخمكين ؤلادازي وألاداء اإلااطسخي. بظساء ظىلت اطخطالغُت لخكىًٍ ؤلاطاز الػام للبدض طىاء مً الىاخُت الىظسٍت ؤو اإلاُداهُت. جددًد مجاالث ومداوز الخصىز اإلاقترح. ظمؼ البُاهاث الالشمت إلغداد وجصمُم ألاداة الخاصت بإطلىب دلفي. بغداد وجصمُم الاطدباهت الخاصت بإطلىب دلفي ( )Delphiبصىزة مبدثُت باالطخفادة مما طبق. اطخطالع زؤي اإلاؼسفين وغسض الاطدباهت غلحهما عغسض الخإكد مً صحتها وصدقها. غسض الاطدباهت غلى اإلادكمين إلبداء مالخظا هم خىل غبازاث الاطدباهت مً خُض طالمت الصُاغت وازجباطً
الفقسة باإلاجال ،وبظساء ما ًسوهه مىاطبا مً حػدًل ؤو بضافت ؤو خرف.
 -وضؼ الصىزة الجهاثُت لالطدباهت.
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وإلاصيد مً ؤلاًظاح فلد ثم ثطبيم مساخل بىاء ألاداة على الىدى آلاجي:
الجىلة الاطحطالعية
بصفت غامت فقد اطتهدف البدض في الجىلت الاطخطالغُت الخإكد مً آلاحي6
 ؤهمُت وبمكاهُت جطىٍس ألاداء اإلااطسخي في بدازاث التربُت في ضىء مدزل الخمكين ؤلادازي مً زالل جطبُقجصىز مقترح.
 مدي ازجباط اإلاجاالث واإلاداوز والػبازاث إلاىضىع البدض. ظمؼ البُاهاث الالشمت إلغداد وجصمُم ألاداة الخاصت بإطلىب دلفي.الصىزة ألاولية
خُض جخمشل مصادز بىاء ؤداة البدض فُما ًإحي6
 بغداد قاثمت ؤولُت بمجاالث ومداوز الاطدباهت عػد الاطالع غلى6 ؤدواث الدزاطاث وألابدار الظابقت وغلى ألادبُاث ذاث الصلت بمىضىع البدض. الخقازٍس اإلادلُت والػسبُت والدولُت خىل الىضؼ ؤلادازي للخػلُم في الُمً. اللىاثذ اإلادزطُت واطتراجُجُت الخػلُم ،والدؼسَـػاث والقىاهين ذاث الصلت. ؤبسش الاججاهاث اإلاػاصسة في الخمكين ؤلادازي وألاداء اإلااطسخي.هحائج الجىلة الاطحطالعية.
جكىهذ ؤداة البدض (الاطدباهت) في صىز ها ألاولُت غلى الىدى آلاحي6
جىشغذ الػبازاث غلى مجالين 6الخمكين ؤلادازي ،وألاداء اإلااطسخي ،لكل مجال طخت مداوز.
بلغ غدد الػبازاث ( )790غبازة.
صدق ألاداة 6جم غسض ألاداة بصىز ها ألاولُت غلى مجمىغت مً ألاطاجرة اإلادكمين والتي جكىهذ مً ()99
ً
مدكما ،وهرا ًمشل صدق ألاداة الظاهسي ،وطلب مجهم ببداء السؤي في كل غبازة مً خُض وضىح الصُاغت ومىاطبت
الػبازة اغساض البدض وكرا اهخمائها إلاجالها ،والخػدًل اإلاقترح ،والػبازاث اإلاقترح بضافتها ؤو خرفها.
زابعا :مساخل ثطبيم ألاداة ()Stages of Application of the Tools
عػد جفسَغ مالخظاث اإلادكمين ومقترخا هم وحػدًل عػ اإلاداوز والػبازاث ،وبغادة جسجِب عػ
وكرلك خرف وبضافت عػ الػبازاث ؤصبدذ الاطدباهت بصىز ها الجهاثُت مكىهت مً ظصثين هما6

الػبازاث،

 -1البياهات ألاولية:
وٍدخىي غلى زالر ؤقظام مي6
 طبُػت البدض وهدفه زم هدف الاطدباهت ،واإلاداوز التي حؼخمل غلحها. اإلاخغيراث ألاطاطُت الخاصت بالخبير مً خُض الاطم ،واإلااهل الػلمي ،واإلاسجبت الػلمُت ،واإلاسكص الىظُفيالحالي ،وظهت الػمل ،وطىىاث الخبرة.
 -مفاهُم ؤطاطُت وضح فحها الباخض حػسٍفاث اإلاصطلحاث اإلاظخسدمت في الاطدباهت.
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 -2مىطى الاطخباهة:
خُض جـمً الػبازاث وجكىن مً مجالين زثِظين وطخت مداوز فسغُت لكل مجال ،ومي6
 الخمكين ؤلادازي ومداوزه (جفىٍ الصالخُاث ،الخدزٍب والخطىٍس ،خفص الػاملين ،السقابت واإلاخاعػت ،الشقت،الهُكل الخىظُمي) ،خُض جكىن مً ( )49غبازة زالل الجىلت ألاولى ،وجم بضافت ( )1غبازاث ظدًدة لخصبذ
غددها ( )43غبازة زالل الجىلت الشاهُت.
 ألاداء اإلااطسخي ومداوزه (جقظُم الػمل ،الاجصال ،دزظت اإلاسكصٍت ،بدازة اإلاسسظاث ،ؤهظمت الجصاء وجدزظها،الاظساءاث) ،خُض جكىن مً ( )87غبازة ،وجم بضافت ( )70غبازاث ظدًدة لخصبذ غددها ( )47غبازة زالل
الجىلت الشاهُت.
بدُض ؤصبذ غدد الػبازاث في الجىلت ألاولى ( ،)38وفي الجىلت الشاهُت (.)44
خامظا :إحساءات البدث ()Research Procedures
اطدباهت الجىلت ألاولى 6جم ازخُاز مجمىغت مً الخبراء لةدالء بأزائهم مً زالل ؤلاظابت غً ؤطئلت الاطدباهت
ً ُ
(مؼ مساغاة غدم مػسفت مجمىغت الخبراء بأزاء عػـهم عػـا) طلب مً الخبراء وضؼ غالمت (√) ؤمام بخدي
الاطخجاباث التي حػبر غً زؤًه في بمكاهُت الخطبُق وفق الخدزٍج الشالسي إلاقُاض لُكسث (كبيرة ـ مخىططت ـ صغيرة)،
وقد طسح الخبراء حظائال هم غً ؤطلىب البدض وجم جفظير جلك الدظائالث مً قبل الباخض مً زالل اللقاء لهم
مباػسة ،وبػد اهتهاء الخبراء مً ؤلاظابت غً الاطدباهت ،جم ججمُؼ الاطدباهاث وجفسَغها وجدلُلها ،وجم اطخسساط
الخكسازاث واإلاخىططاث الحظابُت والىشن اإلائىي إلاخىطط اطخجابت الخبراء خىل كل بىد مً بىىد الاطدباهت.
اطدباهت الجىلت الشاهُت 6في ضىء هخاثج الجىلت ألاولى ؤغد الباخض اطدباهت الجىلت الشاهُت وطبقها غلى الخبراء
ً
ً
ؤهفظهم ،وؤظاب غلحها ( )71زبيرا فقط مً بظمالي ( )73زبيرا ،وجم بضافت ( )71غبازة ظدًدة بلحها ،وذلك بدظب
ُ
زؤي عػ الخبراء ،وبرا ؤصبذ غدد الػبازاث في الجىلت الشاهُت ( )44غبازة زم طلب مً كل زبير ازخُاز الاطخجابت
اإلاػبرة غً زؤًه ،وذلك عػد اطالغه غلى الخغرًت الساظػت التي ػملذ بظابت كل زبير غلى خدة وبظابت ظمُؼ الخبراء
غً كل غبازة مً زالل الىشن اإلائىي إلاخىطط الاطخجابت لكل غبازة.
طادطا :اإلاعالجة وألاطاليـ ؤلاخصائية ()Processing and Statistical Methods
ً
عػد اهتهاء الخبراء مً ؤلاظابت غً اطدباهت الجىلت الشاهُت ،وهظسا ان البدض الحالي ٌػخمد غلى ؤطلىب دلفي
الري ًسكص غلى ببساش آلازاء اإلاخػددة وجددًد مدي الاجفاق ( ؤلاظماع) بين الخبراء ،جم ججمُؼ الاطدباهاث وجفسَغها
وجدلُلها ،ومً زم اطخسساط الخكسازاث واإلاخىططاث الحظابُت والىشن اإلائىي إلاخىطط الاطخجابت واإلادي بين الجىلخين
(الفسق بُجهما) الطخجاباث الخبراء خىل كل غبازة مً غبازاث الاطدباهت.
وذلك مً زالل جسمي البُاهاث وبدزالها في الحاطب آلالي باطخسدام بسهامج الحصم ؤلاخصاثُت للػلىم
الاظخماغُت ،والري ًسمص له بـ (.)Statistical Package for Social Sciences ( )SPSS
ألاطالي
-

ؤلاخصائية
واطخسدم الباخض ألاطالُب ؤلاخصاثُت التي جدىاطب مؼ طبُػت البدض الحالي ،ومي6
الخكسازاث.
اإلاخىطط الحظابي إلاػسفت مخىطط اطخجاباث الخبراء غً كل غبازة في الجىلخين ألاولى والشاهُت.
اإلادي بين الجىلخين (الفسق بُجهما) والري ًمشل مدي ؤلاظماع بين الجىلخين.
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الىشن اإلائىي إلاخىطط اطخجابت كل غبازة غلى خدة في الجىلخين ألاولى والشاهُت .ولحظاب الىشن اإلائىي
والري ًمشل ( وظبت الاجفاق ؤو ؤلاظماع) جم اطخسدام اإلاػادلت آلاجُت6

-

الىشن اإلائىي للمحىطط = اإلاحىطط الحظابي × 100
الدزحة اللصىي

اإلاعياز اإلاعحمد في اخحياز العبازات
ً
اغخمد الباخض غلى مػُاز وجسجِب بمكاهُت الخطبُق جىاشلُا بدظب اإلاخىططاث الحظابُت واليظب اإلائىٍت
للػبازاث في مسخل اإلاجاالث ،كما اغخبر ؤن خصىل الػبازة في ؤي مجال غلى وظبت  %47وؤكبر ًمشل بمكاهُت جطبُق
ً
كبيرة ظدا ،وهرا ما جم اغخماده للخصىز اإلاقترح الجهاجي في البدض الحالي ،وما دون ذلك جم اطدبػاده.

 -4عسض الىحائج ،وثفظيرها
أوال :عسض وثفظير الىحائج إحماال ( :)Presentation and Discussion of Overall results
حدو ( )5محىطط اطحجابات الخبراء عً اإلاداوز وعً ألاداة ولها في الجىلحين
الترثي
خظ
ألاداة

إمياهية الحطبيم

اإلاـد ــاوز

1
2
3
4
5
6

1
3
5
4
2
6

ثفىيع الصالخيات
الحدزي والحطىيس
خفص العاملين
السكابة واإلاحابعة
الثلة
الهييل الحىظيمي
إحمالي اإلاجا

1
2
3
4
5
6

1
4
5
6
3
2

اليظبة
اإلائىية
للجىلة
ألاولى

اليظبة اإلائىية
للجىلة الثاهية

الحلدًس اللفظي
للجىلة
الثاهية

محىطط
اليظبة اإلائىية
للجىلحين

اإلادي بين
الجىلحين

مجا الحمىين ؤلادازي
94.60%
87.70%
85.40%
87.80%
89.20%
82.20%
87.82%

84.70%
77.80%
70.90%
77.10%
80.40%
69.60%
76.75%

هبيرة حدا
هبيرة حدا
هبيرة حدا
هبيرة حدا
هبيرة حدا
هبيرة حدا
هبيرة حدا

89.65%
82.75%
78.15%
82.45%
84.80%
75.90%
82.28%

9.90%
9.90%
14.50%
10.70%
8.80%
12.60%
11.07%

مجا ألاداء اإلاؤطس ي
ثلظيم العمل
الاثصا
دزحة اإلاسهصية
إدازة اإلاخسحات
أهظمة الجصاء وثدزحها
الاحساءات
إحمالي اإلاجا

85.30%
77.30%
71.60%
70.10%
80.40%
81.80%
77.75%

90.70%
88.60%
84.00%
83.70%
90.10%
91.60%
88.12%

هبيرة حدا
هبيرة حدا
هبيرة حدا
هبيرة حدا
هبيرة حدا
هبيرة حدا
هبيرة حدا

88.00%
82.95%
77.80%
76.90%
85.25%
86.70%
82.93%

5.40%
11.30%
12.40%
13.60%
9.70%
9.80%
10.37%

ألاداة إحماال

77.25%

87.97%

هبيرة حدا

82.61%

10.72%
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ًخطح مً الجدول ( )1آلاجـي6
خصلذ اإلاجاالث وألاداة ككل غلى وظبت غالُت في كال الجىلخين ،خُض خصلذ ألاداة في الجىلت ألاولى غلى
( )%33.91وكان بظمالي غدد الػبازاث ( )38غبازة ،وازجفػذ بلى وظبت ( )%43.53في الجىلت الشاهُت ،خُض جم بضافت
زمع غؼسة غبازة ظدًدة لُصبذ غددها ( )44غبازة ،وكان اإلادي بين الجىلخين (الفسق) ٌظاوي ( ،)%70.39وهرا
ٌؼير بلى شٍادة اجفاق الخبراء في آزائهم خىل ألاداة بدون اطخصىاء غلى السغم مً وظىد بضافاث زالل الجىلت الشاهُت،
ً
وبلى بمكاهُت جطبُق كبيرة ظدا بدظب اإلاقُاض الري جم جبيُه مما ًاكد ؤن ظمُؼ اإلاجاالث حؼكل ؤهمُت كبيرة في
جطىٍس ؤداء بدازاث التربُت والخػلُم ًيبغي مساغا ها غىد بىاء الخصىز اإلاقترح.
ً
جساوح الىشن اإلائىي إلاخىطط الاطخجاباث غً اإلاداوز ظمُػا في الجىلت ألاولى بين ( )%25.20و(،)%41.80
واإلادي بُجهما (الفسق) ٌظاوي ( ،)%71.07وفي الجىلت الشاهُت بين ( )%31.50و( ،)%45.51واإلادي بُجهما (الفسق)
ٌظاوي ( ،)%74.01وٍسظؼ طبب الخباًً في اليظب اإلائىٍت إلاخىطط الاطخجاباث بلى مدي ػفافُت ومصداقُت الخبراء
في الاطخجابت ،وذلك لخىىع مدازطهم وزلفُا هم الىظسٍت والفكسٍت ،ولػدم جإزس عػـهم ببػ .
خصل اإلادىز ألاول مً اإلاجال ألاول (جفىٍ الصالخُاث) غلى اإلاسجبت ألاولى ،وبيظبت ( )%54.20زالل
ً
الجىلت الشاهُت ،ومي وظبت جمشل دزظت كبيرة ظدا وجمشل ؤغلى وظبت في اإلاداوز كلها ،واإلادي بين الجىلخين (الفسق)
ٌظاوي ( ،)%5.50وحؼير بلى اجفاق الخبراء غلى ؤن جفىٍ الصالخُاث ً
ظصء مً غملُت الخمكين ومسخلت ابخداثُت مً
مساخله ووطُلت لخدقُقه ،وؤن ال مسكصٍت الظلطت جقاض بدزظت جفىٍـها مً قبل ؤلادازة الػلُا للمظخىٍاث ألادوى،
وؤهه كلما شاد جفىٍ الظلطت شاد ههج ؤلادازة بلى الالمسكصٍت والػكع صحُذ ،وذلك مً زالل مىذ القاثد عػ
ازخصاصاجه في الظلطت واإلاظاولُت التي اطخمدها مً القاهىن اخد الػاملين مً اإلاظخىٍاث ؤلادازٍت اإلاخخالُت ألادوى
إلجمام واظب مددد بىضىح ،ومىذ الصالخُاث الالشمت لألفساد في الخصسف لخمكُجهم مً ممازطت ؤغمالهم بصىزة
جـمً جدقُق ألاهداف عؼكل ؤطسع وؤفـل.
خصل اإلادىز الظادض مً اإلاجال ألاول (الهُكل الخىظُمي)غلى اإلاسجبت ألازيرة زالل الجىلت الشاهُت ،وجمشل
ً
ؤقل وظبت غلى مظخىي اإلاداوز كلها ،خُض خصل غلى وظبت ( ،)%49.90بال ؤنها جمشل وظبت بدزظت كبيرة ظدا ،واإلادي
بين الجىلخين ٌظاوي ( )%79.20وقد ًسظؼ اجفاق الخبراء بلى ؤن الهُكل الخىظُمي الهسمي لةدازاث التربىٍت والخػلُمُت
لم ٌػد ًدىاطب مؼ مخطلباث ؤلادازة الحدًشت التي حظعى لخطبُق الخمكين ؤلادازي بل ًيبغي ؤن جخدىل مً الهُكل
الخىظُمي الهسمي بلى الهُاكل اإلاسهت والتركي غلى جقلُل غدد اإلاظخىٍاث ؤلادازٍت مً زالل جبجي مفاهُم وهظسٍاث بدازٍت
ً
ً
خدًشت ًخم غلى ؤطاطها جىمُت اإلاىازد البؼسٍت مادًا ومػىىٍا ،وجطىٍس الهُاكل وجبظُط ؤلاظساءاث وجددًض ألادواث
والىطاثل الفىُت والخقىُت غلى ؤطاض الخدزط غير اإلاىقطؼ واإلاخفاغل مؼ البِئت الكلُت لها ألامس الري ًدقق اإلاسوهت في
ؤلادازة ،والحد مً البيروقساطُت ،عغسض دغم جمكين الىخداث ؤلادازٍت في ؤلادازاث الخػلُمُت.
ٌظبقه حػدًل للهُاكل الخىظُمُت للىشازاث وؤلادازاث الخػلُمُت الػلُا ،والػمل غلى غدم جكسَع الظلطت
ً
وبغطاء ؤهمُت للمسكص الىظُفي ،الري ٌظمذ بسلق هالت وهمُت للقاثد في مكخبه عػُدا غً الىاقؼ ،والحد مً ؤي
فجىة قد جصىػها ؤلادازاث الىططى جحجب السئٍت واإلاػلىماث بين ؤلادازة الدهُا وؤلادازة الػلُا عظبب غدم جمكُجها ؤو
قلت الصالخُاث اإلامىىخت لها في مػالجت كافت القـاًا ؤلادازٍت والتربىٍت بل غلى الػكع جصبذ مسآة لها.
وٍسظؼ طبب جسجِب مدىز جفىٍ الصالخُاث بلى اإلاسجبت ألاولى بين مخىطط اطخجابت الخبراء ،ومدىز الهُكل
ٌ
الخىظُمي بلى آزس مسجبت بلى ؤن الخبراء ًدزكىن ؤن الخفىٍ لةدازاث التربىٍت والخػلُمُت ؤهم وهى ٌ
مخجرز في
ؤصل
ً
ً
ً
ً
ً
غملُت الخمكين ؤلادازي ،وؤن الهُاكل ؤًا كان ػكلها ؤفقُا ؤو زؤطُا ال حؼكل غاثقا كبيرا ـ ـ مؼ ؤهمُت حػدًلها ـ ـ ؤمام
الخمكين ؤلادازي ما دام ؤن هىاا زئٍت لرلك.
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راهيا :خالصة الىحائج ()Summary of Results
عػد الاطالع غلى ألادبُاث والدزاطاث وألابدار الظابقت اإلاخػلقت بالخمكين ؤلادازي وألاداء اإلااطسخي ،جم
صُاغت الػبازاث وفق مجاالث ومداوز وغسضها غلى مجمىغت الخبراء إلبداء السؤي خىل بمكاهُت جطبُقها ،وهىا ًخم
ً
ً
غسض زالصت الىخاثج مً زالل ِذكس الػبازاث التي خصلذ غلى وظبت قبىل وبمكاهُت جطبُق (كبيرة ظدا) فقط مسجبت
خظب الىشن اإلائىي الري ًمشل وظبت ؤهمُتها ،وجسجِب اإلاداوز في كال اإلاجالين خظب الىشن اإلائىي الري خصلذ غلُه
كل غبازة ،والتي ُح ّ
ػد السكاثص ألاطاطُت لخطىٍس ألاداء اإلااطسخي في ضىء مدزل الخمكين ؤلادازي مً وظهت هظس الخبراء،
وذلك غلى الىدى آلاحي6
مجا الحمىين ؤلادازي (:)Administrative Empowerment
مدىز ثفىيع الصالخيات ((Access of Administrative Empowerment
 .aمىذ الصالخُاث الكافُت للػاملين مً ذوي الخبرة واإلاهازة إلدازة الػمل.
 .bبػساا الػاملين في مىاقؼت الخطط والبرامج.
 .cح جُؼ الػاملين في ؤلادازاث الخػلُمُت غلى جدمل اإلاظاولُت.
 .dجىفير ظى مالثم للػاملين إلهجاش ألاغمال اإلاىكلت بلحهم.
 .eح جُؼ الػاملين اإلاخمي ًً غلى ممازطت الدوز القُادي مً زالل جفىٍ الصالخُاث.
 .fمساغاة القدزاث والسغباث في جفىٍ الصالخُاث.
زان للقُادة مً زالل مىدهم عػ الصالخُاث.
 .gبغداد قُاداث بدًلت ماهلت كص
ٍ
مدىز الثلة ))Confidence
 .7حػصٍص الشقت مً زالل الاخترام اإلاخبادل بين الػاملين.
 .9جىمُت زوح الخىافع واإلابادزة واإلاظاولُت بين الػاملين.
 .8ح جُؼ الػاملين في ؤلادازاث الخػلُمُت غلى الحىاز الهادف.
ً
 .4مىذ الػاملين اإلاخمي ًً دوزا في قُادة ؤلادازاث الخػلُمُت.
 .1حػصٍص الشقت مً زالل جىمُت الػالقاث بين الػاملين وؤلادازة.
 .2خفص الػاملين غلى طسح ؤفكازهم لحل اإلاؼكالث التي قد جىاظه ؤلادازاث الخػلُمُت.
 .3حػصٍص الفسص التي جمكً الػاملين مً اإلاؼازكت في اجساذ القساز.
مدىز الحدزي والحطىيس ((Training and Development
 .7جصوٍد الػاملين باإلاهازاث الـسوزٍت التي جمكجهم مً بهجاش الػمل.
 .9بجاخت فسص مدظاوٍت لجمُؼ الػاملين في مجال الخدزٍب والخإهُل.
 .8جطىَؼ الخطط والبرامج الخدزٍبُت اطخجابت للخغرًت الساظػت.
 .4اطخسدام وطاثل وؤطالُب جدزٍب خدًشت ومخطىزة.
 .1حػسٍ الػاملين بطبُػت ألادواز الىظُفُت في الػمل.
 .2غقد البرامج الخدزٍبُت للػاملين عؼكل دوزي.
 .3جىفير اإلاىازد الالشمت لػملُت الخدزٍب والخإهُل بصىزة مىخظمت.
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 .4الاطخفادة مً زبراث وججازب الػاملين في غملُت الخدزٍب.
 .5جـمين بسامج الخدزٍب اإلاػازف اإلاسجبطت بالخمكين.
 .70جددًد البرامج الخدزٍبُت بدظب مخطلباث الػمل.
مدىز السكابة واإلاحابعة ))Monitoring and Follow-up
 .7جقُُم ألاداء في الىخدة ؤلادازٍت لهدف غالط اإلاؼكالث ؤلادازٍت.
 .9اطالع الػاملين غلى جقازٍس جقُُم مظخىي ؤدائهم عؼكل دوزي.
 .8مخاعػت جقُُم ألاداء مً زالل مػاًير واضحت ومددده لهدف الخطىٍس.
 .4مخاعػت الػاملين وفق الصالخُاث اإلامىىخت لهم مً زالل جىزُق وجدوًٍ ألاغمال ؤلادازٍت.
 .1جىفير هظام واضح ومددد للسقابت والخدقُق اإلاالي وؤلادازي.
 .2ػفافُت الػمل ؤلادازي بين ؤلادازاث الخػلُمُت والجهاث السقابُت.
 .3جطبُق ألادواث والىطاثل السقابُت عؼفافُت في الىخدة ؤلادازٍت.
مدىز خفص العاملين ()Stimulate Workers
 .7زبط هظام الحىافص واإلاكافأث بيخاثج جقُُم ألاداء.
 .9خفص الػاملين اإلاخمي ًً مً زالل جقدًم الدغم اإلاػىىي لهم.
 .8حػدًل هظام اإلاكافأث بما ًخالءم مؼ مخطلباث الػمل.
 .4جسػُذ الػاملين اإلاخمي ًً للترقُت في الىظاث القُادًت.
 .1هُئت مىار غمل م جؼ للمبادزة والابخكاز لدي الػاملين.
مدىز الهييل الحىظيمي ))Organizational Chart
 .7اغخماد جىصُ وظُفي واضح ومكخىب لكل الىظاث في الىخداث ؤلادازٍت.
 .9جددًد زطىط الظلطت في الهُكل الخىظُمي لةدازاث الخػلُمُت.
 .8الخيظُق والخكامل بين مسخل الىخداث ؤلادازٍت في ؤلادازاث الخػلُمُت إلدازة البرامج الخطىٍسٍت.
ألاداء اإلاؤطس ي ()Institutional Performance
ثلظيم العمل ))Division of Labor
 .7جىضُذ خدود مظاولُت الػاملين وفق الصالخُاث اإلامىىخت لهم.
 .9جقظُم الػمل بين الػاملين بدظب طبُػت الػمل.
 .8غمل دلُل واضح لخددًد اإلاظاولُاث والصالخُاث.
 .4جىشَؼ ألادواز واإلاظاولُاث لجمُؼ الػاملين بما ًدىاطب وطبُػت الخمكين.
 .1جىفير بِئت داغمت للػاملين إلهجاش ألاغمال اإلاىكلت بلحهم.
 .2بصداز لىاثذ وفق ؤهظمت خدًشت جىظم ؤغمال الىخدة ؤلادازٍت.
ؤلاحساءات ()Procedures
 .7جىضُذ الخػلُماث الخاصت بالػملُاث ؤلادازٍت.
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.9
.8
.4
.1
.2
.3
.4

جىضُذ خدود وصالخُاث ومظاولُاث اإلاجخمؼ اإلادلي.
بصداز الثدت واضحت ومخكاملت جىظم ألاغمال ؤلادازٍت للىخدة ؤلادازٍت.
جبظُط ؤلاظساءاث إلاسخل الػملُاث ؤلادازٍت.
بغداد دلُل واضح للمظخفُدًً ًبين ؤلاظساءاث اإلاسخلفت للػملُاث ؤلادازٍت.
ػغل الىظاث القُادًت بما ًدىاطب مؼ مػاًير وػسوط ػغل الىظُفت.
جطبُق طُاطت جىظُ غادلت وػفافت.
ممازطه الصالخُاث ضمً اللىاثذ الحدود والقىاهين ؤلادازٍت.

أهظمة الجصاء وثدزحها ))Penalty systems and their Range
 .7مساغاة مبدؤ الخدزط في الػقىبت.
 .9مالءمت الػقىبت ؤو القساز الخإدًبي للمسالفت.
 .8بطالع الػاملين غلى الثدت الػقىباث والجصاءاث الىافرة.
 .4بجاخت الفسصت للػاملين إلبداء مالخظا هم خىل هخاثج ؤغمالهم.
 .1بغداد هظام للمظاءلت واإلاداطبت ًسخ بالىخدة ؤلادازٍت.
الاثصا ))Communication
 .7جىفير قاغدة بُاهاث لدظهُل غملُت الاجصال.
 .9جىفير ػبكت اجصال خدًشت إلدازة اإلاػلىماث وجبادل البُاهاث بين الػاملين واإلاظخفُدًً.
ً
 .8مىذ الػاملين فسصا مدظاوٍت للخػبير غً آزائهم ضمً بطاز الػمل.
 .4اطخسدام قىىاث اجصال واضحت.
 .1جقدًم الخغرًت الساظػت للػاملين مباػسة.
 .2جىفير فسص لالجصال والخفاغل بين الػاملين وخقىل اإلاػسفت ألاكادًمُت واإلاهىُت.
دزحة اإلاسهصية ))Degree of Centralization
 .7اهتهاط الخسطُط الدؼازكي مً زالل مؼازكت الػاملين في غملُت صىاغت القساز.
 .9مىذ الىخداث ؤلادازٍت الصالخُاث الكافُت الجساذ القسازاث.
 .8بػساا الػاملين في غملُت الخطىٍس ؤلادازي.
 .4حػصٍص الؼساكت بين مسخل الىخداث ؤلادازٍت.
إدازة اإلاخسحات ))Output Management
 .7بىاء هظام واضح للقُاض والخقىٍم.
 .9جدلُل البُاهاث واإلاػلىماث الخاصت بىىاجج الخػلم.
 .8اطخسدام ألادواث واإلاظخلصماث الالشمت لقُاض ظىدة مسسظاث الخػلُم.
 .4بىاء مػاًير جفصُلُت جددد ظىدة ومىاصفاث مسسظاث الخػلُم.
 .1ألازر بمالخظاث ومقترخاث اإلاجخمؼ اإلادلي في بغداد اإلاػاًير واإلاىاصفاث إلاسسظاث الخػلم.
 .2عػد اطخػساض الىخاثج وجفظيرها ،والخػلُق غلحها ًمكً جلخُصها فُما ًلي:
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 .3اجفق الخبراء غلى ؤهمُت مجاالث الخصىز اإلاقترح ومداوزه لخطىٍس ؤداء بدازاث التربُت والخػلُم بالجمهىزٍت الُمىُت
ً
في ضىء مدزل الخمكين ؤلادازي بإغلب مكىهاجه وغبازاجه ،وذلك بدزظت ؤهمُت وبمكاهُت جطبُق بظمالُت كبيرة ظدا.
 .4اجفق الخبراء غلى ضسوزة الخقىين وحػدًل اللىاثذ الخاصت بالػملُاث ؤلادازٍت في بدازاث التربُت والخػلُم لخدظين
ألاداء اإلااطسخي بما ًدىاطب مؼ الاججاهاث الحدًشت والىماذط اإلاػاصسة في الخمكين ؤلادازي.
 .5اجفق الخبراء غلى ؤهمُت حػصٍص الخمكين ؤلادازي مً زالل جىفير قاغدة بُاهاث ،والسبط ؤلالكترووي بين مسخل
الىخداث ؤلادازٍت واإلاجخمؼ ،وضسوزة بصداز الدوزٍاث التربىٍت والخػلُمُت اإلاسخلفت.

 -5الحصىز اإلالترح
أوال :الحصىز اإلالترح ()The Proposed Vision
ً
بىاء غلى الىخاثج التي جىصل بلحها البدض الحالي في الدزاطخين الىظسٍت واإلاُداهُت التي ػكلذ ظمُػها زلفُت
لبىاء الخصىز اإلاقترح ،كما طاغدث غلى بلىزجه بما ًدىاطب مؼ ظسوف وطبُػت ؤلادازاث الخػلُمُت بالجمهىزٍت
الُمىُت ،وفي ظل فلظفت مفهىم الخمكين ؤلادازي التي جم طسخها ومىاقؼتها ،جم اقتراح مجاالث ومداوز الخصىز اإلاقترح
لخطىٍس ؤداء بدازاث التربُت والخػلُم بالجمهىزٍت الُمىُت في ضىء مدزل الخمكين ؤلادازي إلاا ًمكً جطبُقه زالل
الػؼس الظىىاث القادمت ،واإلاخمشل في الؼكل آلاحي6

الشيل ()1
مجاالت الحصىز اإلالترح لحطىيس أداء إدازات التربية والحعليم في طىء مدخل الحمىين ؤلادازي
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راهيا :اإلابادئ وألاطع والليم ()foundations and values ،Principles

الحميز
الحلدًس

العد
مجمىعة
الليم

اإلاشازهة

الثلة

ؤلاهجاش

اإلاىاطىة

الشيل ()2
مجمىعة الليم واإلابادئ وألاطع
رالثا :أهداف الحصىز اإلالترح ))The Objectives of the Proposed Vision
ٌُ ّ
ػد الاهخمام بالخػلُم غملُت اطدشمازٍت غلى اإلادي البػُد ،فبقدز ما جسطط الدولت في بغداد ألاظُال القادمت
ً
وما حػطحهم مً زغاًت واهخمام ،وبقدز ما جبرل لخاهلهم للمظخقبل ،بقدز ما ًكىن هرا الػطاء سخُا ًسجد غلحها كػاثد
غلى ػكل زبراث عؼسٍت حظدشمسها عؼكل ؤو بأزس في كل اإلاجاالث ،ومي حػخبر زسوة الػصس ُ
وغدة ألامت في خاضسها
ً
ومظخقبلها إلاىاظهت الخددًاث القادمت في مىاحي الحُاة اإلاسخلفت ،ولرا ًيبغي ؤن ًىظس للجُل اإلاخػلم باغخبازه مؼسوغا
ً
وطىُا ًخم مً زالله جددًد مالمذ الحاضس واإلاظخقبل ،كىهه طاقت مبدغت طدظهم في قُادة اإلاجخمؼ وجطىزه ،وال ًخم
ً
بقدز مً اإلاظاولُتُ ،وجمىذ مصٍدا مً الصالخُاث في ضىء مدزل الخمكين
ذلك بال بىظىد بدازة جسبىٍت وحػلُمُت جخمخؼ ٍ
ؤلادازي ،مً هرا اإلاىطلق فةن الخصىز اإلاقترح يهدف بلى ما ًإحي:
 جقدًم زئٍت ظدًدة لخطىٍس ألاداء اإلااطسخي في بدازاث التربُت والخػلُم بالجمهىزٍت الُمىُت في ضىء مدزلالخمكين ؤلادازي.
 خض الجهاث اإلاػىُت غلى جمكين بدازاث التربُت والخػلُم مً زالل مىدها الصالخُاث الكافُت إلاىاظهتً
اإلاؼكالث والخغلب غلى ؤوظه القصىز ؤلادازي بالطسق الػلمُت الخصحُدُت لحل جلك اإلاؼاكل خاال،
ً
والىقاثُت إلاىؼ خدوثها مظخقبال.
 بجاخت فسص اإلاؼازكت اإلاجخمػُت في مىاقؼت البرامج والخطط التي جقىم لها بدازاث التربُت والخػلُم. زفؼ مظخىي فاغلُت ألاداء والازجقاء بجىدة الخػلُم واإلاسسظاث الخػلُمُت مً زالل الازجقاء بإداء جلكؤلادازاث.
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مىاكبت الخغيراث الػاإلاُت مً خُض جدقُق مخطلباث الجىدة في الػملُت ؤلادازٍت.
ً
الخدىل بلى ألاغمال ؤلابداغُت والابخكازٍت في بهجاش اإلاهام ؤلادازٍت عػُدا غً السوجين والخػقُد ؤلادازي.
حػصٍص الاهخمام بالػاملين وجىمُت مهازا هم وقدزا هم والظعي مً ؤظل جقىٍت اهخمائهم اإلااطسخي.
جىمُت الىعى لدي الجهاث وألافساد بمفهىم الخمكين ؤلادازي.
جدظين الظسوف البُئُت دازل ؤلادازاث الخػلُمُت وزازظها.

زابعا :مىطللات الحصىز اإلالترح ( (The Premises of Proposed Vision
وٍقصد لها مجمىغت القىاغاث التي اهطلق مجها الباخض في صُاغت الخصىز اإلاقترح ،وٍمكً بًجاشها فُما ًإحي:
مىطللات هظسية
جمشلذ ؤهم اإلاىطلقاث الىظسٍت في آلاحي:
 جىصُاث اإلااجمساث والىدواث الػلمُت والبدىر والدزاطاث الظابقت بـسوزة جطىٍس ؤلادازة الخػلُمُت. الخجازب الػاإلاُت الساثدة في الخدىل بلى الالمسكصٍت والخمكين ؤلادازي في بدازة الخػلُم. الخطىزاث الخكىىلىظُت اإلادظازغت وما جفسضه غلى اإلااطظاث الخػلُمُت مً ضسوزة مىاكبتها. جلبُت مخطلباث الخدىل بلى الالمسكصٍت ،مً زالل قاهىن الظلطت اإلادلُت والؼساكت اإلاجخمػُت. ظهىز مفاهُم بدازٍت خدًشت مشل 6الخمكين ؤلادازي ،ؤلادازة ؤلابداغُت ،وؤلادازة الراجُت ،واإلاىاطىت الخىظُمُتعغسض جطىٍس ألاداء.
مىطللات مدلية
وجخمشل ؤهم اإلاىطلقاث اإلادلُت فُما ًإحي6
 وظىد جىظه زطمي لخطىٍس الخػلُم وبصالح ماطظاجه مً زالل الاطتراجُجُاث الىطىُت للخػلُم. خاظت بدازاث التربُت والخػلُم لألزر بااطالُب والاججاهاث ؤلادازٍت الحدًشت التي حظعى بلى جطىٍس وجددًضؤطالُبها مً ؤظل الخغلب غلى القصىز الادازي ،وجدقُق مظخىي مخمي في ؤدائها.
َ
 جصاًد الطلب غلى الخػلُم وشٍادة ؤغداد الطالب ،ومً ز ّم الحاظت بلى شٍادة غدد اإلادازض ،وهرا الىمىطُدبػه الكشير مً الخغُير في الاطتراجُجُت والهُكل الخىظُمي وؤطلىب الػمل وجسجِب ألاولىٍاث غلى اإلاظخىي
اإلاسكصي واإلادلي.
 ما جىصل بلُه البدض الحالي مً هخاثج.خامظا :محطلبات ثطبيم الحصىز اإلالترح ))The Application of the Proposed Vision Requirements
محطلبات جشسيعية وكاهىهية
جخمشل فُما ًإحي:
 جطىٍس القىاهين واللىاثذ والدؼسَػاث بما ًدقق اإلاسوهت اإلاطلىبت اداء بدازاث التربُت والخػلُم بالؼكل الريٌظاهم في جدظين مظخىي ألاداء في ضىء مدزل الخمكين ؤلادازي ،مً زالل مىدها اإلاصٍد مً الاطخقاللُت
ً
اإلاالُت وؤلادازٍت ،وفقا إلاا ًقترخه الخصىز.
 -غمل هظام مسن وفػال للسقابت واإلاخاعػت واإلاداطبت.
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بصداز الثدت جىظُمُت وبدازٍت جىظم ؤغمال ومهام بدازاث التربُت والخػلُم.
جطبُق وجفػُل القىاهين اإلاىظىدة وجددًثها بما ًىاكب اإلاظخجداث في غالم ؤلادازة.

محطلبات مالية ومادًة ومعىىية
جخمشل فُما ًإحي:
 جسصُ الدغم اإلاادي واإلاػىىي الكافي لخطبُق الخصىز اإلاقترح.ً
ً
 ح جُؼ ودغم الػاملين اإلاخمي ًً مادًا ومػىىٍا. جىفير البيُت ألاطاطُت لخكىىلىظُا الاجصاالث واإلاػلىماث لدسجُل البُاهاث وجدلُلها.ًّ
 جإهُل بدازاث التربُت والخػلُم لخصبذ قادزة ًّومهىُا غلى بدازة مىازدها اإلاالُت.
ذاجُا
محطلبات إدازية:
وجخمشل فُما ًإحي:
 الت ام ودغم ؤلادازة الػلُا ممشلت بىشازة التربُت والخػلُم ،واقخىاغها بإهمُت جطبُق الخصىز اإلاقترح. حغُيراث ظادة في الظُاطت الخػلُمُت لةدازاث التربىٍت والخػلُمُت جاكد الالمسكصٍت ،والحد مً البيروقساطُت. البدء بىضؼ الخطط والبرامج الكفُلت بالخطبُق الىاجح للخصىز اإلاقترح. ُخظً ؤلادازة والدظُير في ظمُؼ مساخل جطبُق الخصىز اإلاقترح. حػُين قُاداث جدظم بالخبرة والكفاءة واليؼاط والحُىٍت والحماض لخطبُق الخصىز اإلاقترح. وضؼ زطط اطتراجُجُت ،وجىفُرًت إلدازاث التربُت والخػلُم مىاكبت إلاظخجداث الػصس ،وملبُت الخخُاظاثالخىمُت ،والػمل غلى جىفُرها.
 بغادة بىاء زقافت بدازاث التربُت والخػلُم ،مً زالل الاطخػداد الشقافي في وؼس اإلافاهُم والقُم اإلاطلىبتإلخدار الخغُير ،مشل اإلابادزة وجدمل اإلاظاولُت ،والخفىٍ  ،والاهفخاح غلى الخغُير ،والخبادل اإلاػسفي والخػلم
مً آلازسًٍ ،وجبادل ألادواز وغيرها ،والري ٌػد ً
ًّ
ؤطاطُا ؤمام الخصىز اإلاقترح.
مطلبا
 جطىٍس ؤدواث الخىفُر مً زالل جدظين الىطاثل وألاطالُب التي حظاهم في شٍادة فاغلُت وكفاءة الىظامؤلادازي إلدازاث التربُت والخػلُم.
محطلبات بشسية وثدزيبية:
وجخمشل اإلاخطلباث البؼسٍت والخدزٍبُت فُما ًإحي:
كاف مً الػىاصس البؼسٍت اإلااهلت واإلادزبت الالشمت لدؼغُل الػملُاث.
 جىفير غدد ٍ الخدزٍب اإلاظخمس لكافت الػاملين في بدازاث التربُت والخػلُم كل فُما ًسصه. جىظُم بسامج جدزٍبُت لخىظُ جكىىلىظُا اإلاػلىماث والاجصاالث في بدازاث التربُت والخػلُم. وضؼ جىصُ غام للىظاث اإلاسخلفت في الهُكل ؤلادازي إلدازاث التربُت والخػلُم. جىمُت اإلاىازد البؼسٍت وشٍادة مهازا ها وقدزا ها واطدشماز طاقا ها اإلاػسفُت والرهىُت والفكسٍت في ؤلابداع وبطالققدزا ها غلى الابخكاز والخطىٍس.
 جطىٍس القُم وألافكاز وألاطس الشقافُت لألفساد ،وقىاغد الظلىا الاظخماعي للػاملين اإلاسجبط بالػمل في بدازاثالتربُت والخػلُم.
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طادطا :خطىات ثطبيم الحصىز اإلالترح ))Steps of Applying Proposed Vision
التهيئة وؤلاعداد:
وذلك مً زالل بظساء مساظػت ػاملت إلاجمىغت مً الػىاصس ألاطاطُت الىاظب ؤزرها عػين الاغخباز قبل
الؼسوع في جطبُق الخصىز اإلاقترح ،والتي ُح ّ
ػد مً ؤهم مسجكصاث هجاخه ،ومي6
 جكىًٍ قىاغاث لدي القُاداث الػلُا لخبجي الخصىز اإلاقترح. ازخُاز الخىقُذ اإلاىاطب للبدء في الخىفُر. جىفير قاغدة بُاهاث ومػلىماث كافُت لخطبُق الخصىز اإلاقترح. ضمان الالت ام بالخطبُق مً ظمُؼ الػاملين واإلاػىُين. جىفير الاخخُاظاث اإلاالُت الالشمت لخطبُق الخصىز اإلاقترح. جىفير اإلاىازد البؼسٍت اإلااهلت واإلادزبت واإلاخدمظت لخطبُق الخصىز اإلاقترح. الدظىٍق للخصىز اإلاقترح للخسفُ مً مقاومت الخغُير. غمل وزغ جدزٍبُت للػاملين واإلاػىُين. ازخُاز قُاداث كفاة وقادزة وزاغبت في الخطىٍس وجدزٍبها.الحطبيم الحجسيبي لألهمىذج اإلالترح:
وفي هره اإلاسخلت جقىم ؤلادازة الػلُا بدبجي فكسة الخصىز اإلاقترح والؼسوع في جطبُقه ،ضمً هطاق مددود في
بخدي ؤلادازاث الخػلُمُت وفق بسهامج شمجي مددد ومػلىم.
ثلييم ومحابعة الحىفير:
ُح ّ
ػد غملُت الخقُُم ومخاعػت مساخل الخىفُر ؤهم الخطىاث لـمان مػالجت ؤوظه القصىز ،والخغلب غلى
ً
ً
الصػىباث ؤوال بإول مً زالل جقُُم ما جقدمت الدولت خالُا ،وما ًدخاط ُله الخصىز اإلاقترح في بدازاث التربُت والخػلُم
ً
ً
فػلُا ،وجددًد الفجىة بين ما ًُقدم وما جدخاط بلُه مظخقبال.
الحطبيم اليامل لألهمىذج اإلالترح:
ُ
في ضىء ما حظفس غىه غملُت اإلاخاعػت والخقُُم ،ومؼ جصاًد هجاح الخطبُق الؼامل ًمكً حػمُم الخجسبت
ً
جدزٍجُا عػد ضمان جىافس آلاحي6
 هجاح الخجسبت اإلاصغسة للخطبُق الجصجي في بخدي ؤلادازاث الخػلُمُت. وظىد فسٍق مً الخبراء واإلاخسصصين ٌؼسف غلى غملُت جطبُق الخصىز اإلاقترح. جىفير كافت الاخخُاظاث الالشمت لخطبُق الخصىز اإلاقترح. الاطخفادة مً ألازطاء التي قد جددر ؤزىاء الخطبُق اإلاسخلي ،والػمل غلى جفادي جكساز خدوثها مظخقبال.ً
 جىطُؼ قاغدة اإلاؼازكت في جطبُق الخصىز اإلاقترح ،ووضؼ ظاثصة افـل بدازة طبقذ الخصىز اإلاقترح ،وفقاً
للمػاًير التي ٌُػلً غجها ،وحػد زصُصا لهرا الغسض.
طابعا :معىكات الحصىز اإلالترح ( (Constraints to the Proposed vision
هىاا مجمىغت مػىقاث ًمكً ؤن جدد مً فاغلُت الخصىز اإلاقترح بالصىزة ألامشل ،مجها6
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غُاب السئٍت الؼاملت إلصالح وجطىٍس ألاداء اإلااطسخي لدي القُاداث ؤلادازٍت.
اإلاسكصٍت اإلافسطت ،والبيروقساطُت الؼدًدة واللىاثذ الجامدة.
ازجباط ؤلادازاث التربىٍت والخػلُمُت بالىضؼ الػام للدولت ،واإلاخغيراث التي جمس لها البالد.
مقاومت الخغُير مً قبل ؤصحاب اإلاصالح.
غُاب زوح اإلاساطسة وضػ القدزة غلى جدمل اإلاظاولُت لدي عػ اإلاػىُين ،ؤو الازجُاح لبقاء ألاوضاع
الحالُت كما مي زف ً
ـا لبرل مجهىد ؤكبر ،ؤو جدمل غىاء ؤكثر مػخمدًً غلى ألامان الىظُفي.
ً
طىء ؤوضاع الخػلُم وبدازاجه غمىما في كل مساخله.
ضػ القدزاث واإلاهازاث لدي القُاداث ؤلادازٍت الحالُت ،وزاصت في مجال الخسطُط بجاهبُه الخػلُمي
واإلاالي ،والخػامل مؼ الخكىىلىظُا.
ؤلازفاق في جدقُق اإلاؼازكت اإلاجخمػُت.
ضػ الالت ام بالقىاهين واللىاثذ الخىظُمُت.
القصىز اإلاالي في بدازاث التربُت والخػلُم عظبب ازجباطها عؼكل ؤطاسخي غلى الخمىٍل اإلاسكصي.

رامىا :آليات هجاح الحصىز اإلالترح ( )Mechanisms of Successful Vision
ً
غلى السغم مما طبق جىضُده مً مػىقاث ًمكً ؤن جكىن خاثال ؤمام وضؼ الخصىز اإلاقترح مىضؼ الخىفُر
وحؼغُله بااداء اإلاطلىب إلهجاح غملُت الخمكين ؤلادازي في بدازاث التربُت والخػلُم ،بال ؤهه واظل هجاح الخصىز
والخغلب غلحها وؤي مػىقاث مدخملت ،ولرا ًسي الباخض اجساذ مجمىغت مً ؤلاظساءاث ،مي6
 وؼس زقافت الخمكين الالشمت لتهُئت اإلاىار اإلاىاطب مً ؤظل جبجي هرا اإلافهىم في بدازاث التربُت والخػلُم. مىاقؼت اإلاؼكالث التي جىاظه جطبُق الخصىز اإلاقترح ًّدوزٍا ،ووضؼ زطط غالظُت لها.
 الخطبُق الخدزٍ ي واإلاسخلي للخصىز ،الري ًىفس التهُئت اإلاىاطبت والاطخػداد الكافي لدؼغُل الىمىذط. مساظػت الهُكل الخىظُمي للبػد غً الاشدواظُت والسوجين الصاثد ،وفك الخدازل في ممازطت اإلاهاموالازخصاصاث لخددًد اإلاظاولُت غً ألازطاء والخجاوشاث ،ودغم دوز السقابت واإلاظاءلت.
 غقد وزغ غمل ،وبسامج جدزٍبُت مخسصصت ،في ألاهظمت ؤلادازٍت الحدًشت للقُاداث ؤلادازٍت ،والػمل غلى صقلزبراث الػامل باإلاػسفت الكاملت بمهام غمله لُخمكً مً ؤداء ألاغمال بكفاءة.
 مدازبت ؤي جدزالث غير مىضىغُت ،كاإلاداباة ،واإلادظىبُت ،ومىؼ اهدؼازها. غسض بدازاث التربُت والخػلُم إلهجاشا ها وفلظفتها الجدًدة لػملها غلى اإلاجخمؼ لخىغُخه بمىاػطها ،وجكىًٍزؤي غام بىظاثفها ومهامها.
 ؤلاػادة بالجهىد الراجُت والخطىغُت وألاداء اإلاخمي للػاملين ،وجكسٍم اإلابدغين.ًّ
دوزٍا لخدقُق الخدظين اإلاظخمس ،وجطىٍس اإلاهام والػملُاث
 الاطخمساز في جددًض ؤدلت الػمل ومساظػت ألاداءبما ًدقق جدظين الجىدة.
 صُاغت ألاهداف في ػكل هخاثج مدددة قابلت للقُاض الكمي ،وجقظُم ؤًت زدمت جقدم بلى هىغين6ً
ً
 زدمت مجاهُت ًكىن مػُاز قُاض ألاداء مػُازا اظخماغُا.ً
ً
 زدمت اقخصادًت ًكىن مقُاض ألاداء فحها مقُاطا اقخصادًا. -جبظُط بظساءاث الخدماث التي جقدمها بدازاث التربُت والخػلُم بما ًمكً مً وضؼ مػُاز شمجي لكل مجها.
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-

بغادة جىشَؼ الػمالت بدظب الكفاءة والازخصاص مؼ الاغخماد غلى الخدزٍب الخدىٍلي لظد العجص في
الىخداث ؤلادازٍت التي لها هق  ،ودفؼ فاث الػمالت بلى ألاظهصة ؤلادازٍت ألازسي.
ً
جىظُه ألاظهصة السقابُت لػمل السقابت بااهداف بدال مً السقابت باإلظساءاث.
الخدىل مً هظام ؤلاػساف القاثم غلى الخىظُه والخدكم بلى ؤلاػساف القاثم غلى الد جُؼ واإلاؼازكت.
جسا الحسٍت للػاملين في بدازاث التربُت بازخُاز طسق جىفُر اإلاهام التي ًقىمىن لها.
التركي غلى الىخاثج ؤكثر مً الالت ام الصازم باللىاثذ والقىاغد.

 -6الحىصيات واإلالترخات ))Recommendations and Suggestions
ثىصيات البدث
لـمان هجاح الخصىز اإلاقترح وجدقُق الىخاثج اإلاسظىة فةن الباخض ًىصخي بـدبجي الخصىز اإلاقترح وفق اإلاداوز
التي جىصل بلحها البدض الحالي.
ملترخات البدث
ًقترح الباخض بظساء الدزاطاث وألابدار آلاجُت6
 بغادة الىظس في الخىصُ الىظُفي إلدازاث التربُت والخػلُم في ضىء مدزل الخمكين ؤلادازي. الاخخُاظاث الخدزٍبُت للقُاداث ؤلادازٍت والتربىٍت بالجمهىزٍت الُمىُت في ضىء مدزل الخمكين ؤلادازي. الػىامل اإلاازسة في جمكين الػاملين في بدازاث التربُت والخػلُم. واقؼ ؤداء بدازاث التربُت والخػلُم في ضىء مدزل الخمكين ؤلادازي. ؤزس الخمكين ؤلادازي في حػصٍص طلىا اإلاىاطىت الخىظُمُت لدي الػاملين في بدازاث التربُت والخػلُم بالجمهىزٍتالُمىُت.
 غالقت السبط ؤلالكترووي بين الىخداث ؤلادازٍت في وشازة التربُت والخػلُم بخدظين ألاداء ؤلادازي في ضىءمدزل الخمكين ؤلادازي.

كائمة اإلاساحع
أوال :اإلاساحع العسبية
 ؤبى اإلاػاطي ،ماهس ( ،)9001إدازة اإلاؤطظات الاححماعية ،داز الصهساء ،ط ،9السٍاض ،الظػىدًت-

ؤبى الىصس ،مدخذ مدمد ( ،)9003إدازة مىظمات اإلاجحمع اإلادوي ،ابتراا لليؼس والخىشَؼ ،ط ،7القاهسة ،مصس

-

ألاخمدي ،غبد القىي ببساهُم ( ،)9078ثصىز ملترح لحطىيس ألاداء اإلاؤطس ي في وشازة التربية والحعليم اليمىية
في طىء مدخل إدازة اإلاعسفة ،زطالت ماظظخير غير ميؼىزة قظم بدازة وجسطُط جسبىي ،كلُت التربُت ،ظامػت
صىػاء ،الُمً

-

ؤهِع ،غاهم ؤزشوقيً ،اطمين زـير غباض ( ،)9005عالكة ثمىين العاملين باألداء اإلاىظمي ،بدض مُداوي آلزاء
القُاداث الػلمُت لػدد مً الكلُاث في ظامػت عغداد ،زطالت ماظظخير غير ميؼىزة ،كلُت ؤلادازة والاقخصاد،
ظامػت عغداد ،الػساق
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-

البىك الدولي ( ،)9003الطسيم غير اإلاظلىن إصالح الحعليم في مىطلة الشسق ألاوطط وشما أفسيليا ،جقسٍس
الخىمُت في مىطقت الؼسق ألاوطط وػمال ؤفسٍقُا ،بدون ،البىك الدولي ،واػىطً

-

البىك الدولي ( ،)9070الجمهىزية اليمىية ثلسيس خى وطع الحعليم الحددًات والفسص ،مطبىغت مؼتركت بين
البىك الدولي والُمً ،بدون ،البىك الدولي ،واػىطً

-

الحاط ،ؤخمد غلي ،وغبدهللا مبازا الغُثي ( ،)9070الحخطيط التربىي الاطتراثيجي في اإلاؤطظات الحعليمية
الفىس والحطبيم ،مسكص اإلاخفىق ،صىػاء ،الُمً

-

خظان ،مدمد خظً ،مدمد العجمي ( ،)9003ؤلادازة التربىية  ،داز اإلاظيرة ،ط ،7غمان ،ألازدن

-

الحـسمي ،ؤخمد مدمد ( ،)9004أطاطيات وأطالي ؤلادازة الحدًثة للتربىيين ،وشازة التربُت والخػلُم ،بدون،
صىػاء ،الُمً

-

الخالدي ،ببساهُم بدز ( ،)9077معجم ؤلادازة ،داز ؤطامت ،ط ،7غمان ،ألازدن

-

الخدزي ،هاصس غلي هاصس ( ،)9074الحمىين وعالكحه باإلبدا ؤلادازي لدي العاملين في الجامعات اليمىية،
زطالت دكخىزاه في الفلظفت التربىٍت غير ميؼىزة ،قظم ؤلادازة والخسطُط التربىي ،كلُت التربُت ،ظامػت صىػاء،
الُمً

-

الدظجي ،غلي ًدح غلي ( ،)9078واكع ألاداء اإلاؤطس ي في مدازض داز ألازكم بمدافظات غصة في طىء ألاهمىذج
ألاوزوبي للحميز وطبل ثطىيسه ،زطالت ماظظخير في ؤصىل التربُت غير ميؼىزة ،بدازة جسبىٍت ،كلُت التربُت ،الجامػت
ؤلاطالمُت ،غصة ،فلظطين

-

شًٍ الدًً ،مدمد مجاهد ( ،)9078أطالي

بىاء الحصىز اإلالترح في السطائل العلمية ،اللقاء الػلمي ()71

ببسٍل ،كلُت التربُت ،قظم التربُت ؤلاطالمُت واإلاقازهت ،ظامػت ؤم القسي ،مكت اإلاكسمت ،الظػىدًت
-

الظػدي ،مدمد شًٍ صالح ( ،)9070معىكات الاثصا ؤلادازي بين مىح

التربية والحعليم ومدًسياثه

الحعليمية بأماهة العاصمة مً وحهة هظس العاملين ،زطالت ماظظخير غير ميؼىزة ،قظم ؤلادازة ،كلُت التربُت،
ظامػت صىػاء ،الُمً
-

طالمت ،غُشاء زمـان ( ،)9077العالكة بين الحمىين ؤلادازي إلادًسي اإلادازض ودزحة ممازطتهم ألدوازهم
ؤلادازية والفىية مً وحهة هظس اإلادًسيً واإلادزطين في اإلادازض الثاهىية العامة في مدًىة دمشم  ،زطالت
ماظظخير غير ميؼىزة ،كلُت التربُت قظم التربُت اإلاقازهت وؤلادازة التربىٍت ،ظامػت دمؼق ،طىزٍا

-

الصسابي ،هبُلت خظً ( ،)9079فاعلية الاثصا ؤلادازي بين اإلاىاطم واإلادازض الحابعة لها بأماهة العاصمة
زطالت ماظظخير ميؼىزة ،داز ظامػت صىػاء ،ط ،7صىػاء ،الُمً

-

الطػاوي ،خظً ؤخمد ،وغمس طلطان الظىَعي ( ،)9070الحمىين ؤلادازي وعالكحه بالسطا الىظيفي لدي مدًسي
اإلادازض الحىىمية في مدافظة الدمام ،زطالت ماظظخير ميؼىزة ،كلُت الػلىم التربىٍت ،قظم ألاصىل وؤلادازة
ّ
التربىٍت ،ظامػت ماجت ،ألازدن ،وؼسث بمجلت دزاطاث للػلىم التربىٍت ،الصادزة غً غمادة البدض الػلمي ،اإلاجلد
( ،)40ملحق ( ،)7الجامػت ألازدهُت 9078
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-

الػبُدي ،ؤمل طػىد ( ،)9005أرس العىامل الاطتراثيجية في ثدظين فاعلية ثلىيم ألاداء ؤلادازي للمشازيع،
زطالت ماظظخير غير ميؼىزة في بدازة ألاغمال ،بدازة اإلاؼازَؼ ،كلُت ؤلادازة والاقخصاد ،قظم بدازة ألاغمال،
ألاكادًمُت الػسبُت ،الدهمازا

-

الػخُبي ،طػد بً مسشوق ( ،)9001حىهس ثمىين العاملين :إطاز مفاهيمي ،اإلالخقى الظىىي الػاػس إلدازة الجىدة
الؼاملت ،ظامػت اإلالك طػىد ،كلُت بدازة ألاغمال ،اإلاىػقد زالل الفترة  73ـ  74ببسٍل ،الخبر ،الظػىدًت

-

الػصٍصي ،مدمىد غبده خظً مدمد ( ،)9074ثطىيس أداء الجامعات اليمىية في طىء اكحصاد اإلاعسفة ،زطالت
دكخىزاه غير ميؼىزة في ؤلادازة والخسطُط التربىي ،كلُت التربُت ،قظم ؤلادازة والخسطُط التربىي ،ظامػت صىػاء،
الُمً

-

الػمسي ،ؤًمً ؤخمد ،وهداء مصطفى كمال ( ،)9004دزحة ممازطة مدًسي اإلادازض لحمىين اإلاعلمين وعالكحه
بىالء اإلاعلمين الحىظيمي مً وحهة هظس معلمي مدازض مدافظة العاصمة ،دزاطت ميؼىزة مقدمت في ؤصىل
التربُت وؤلادازة ،كلُت الػلىم التربىٍت ،الجامػت الهاػمُت ،الصزقاء ،ألازدن ،وؼسث بمجلت دزاطاث ،الػلىم التربىٍت،
ّ
اإلاجلد ( ،)84ملحق ( ،)9ألازدن 9077

-

فلُت ،فازوق غبده ،ؤخمد غبدالفخاح الصكي ( ،)9004معجم مصطلحات التربية لفظا واصطالخا ،داز الىفاء،
بدون ،ؤلاطكىدزٍت ،مصس

-

فلُذ ،خكمذ ،وغظان فُصل ،وقاطم ؤخمد ( ،)9004دوز اطتراثيجية الحمىين في ثدظين ألاداء اإلاىظمي،
دزاطت ميؼىزة ،كلُت ؤلادازة والاقخصاد ،ظامػت جكسیذ ،صالح الدًً ،الػساق ،وؼسث بمجلت جكسیذ للػلىم
ؤلادازٍت والاقخصادًت ،اإلاجلد ( ،)4الػدد ( ،)79الػساق

-

القِسخي ،هىاء ( ،)9005ؤلادازة التربىٍت ،داز اإلاىاهج ،بدون ،غمان ،ألازدن

-

الكظاطبت ،مدمد مفضخي ،وآخسون ( ،)9005ثأرير رلافة الحمىين والليادة الحدىيلية على اإلاىظمة اإلاحعلمة،
اإلاجلت ألازدهُت في بدازة ألاغمالّ ،
اإلاجلد ( ،)1الػدد ( ،)9غمان ،ألازدن

-

مدزبى الخلُج ( ،)9070كيادة الحغيير والحطىيس اإلاؤطس ي ،وزػت غمل اإلاىػقدة زالل الفترة  97ـ  94مازض،
الدوخت ،قطس

-

اإلاسكص الىطجي للمػلىماث ( ،)9001مادة معلىماثية عً الحعليم العام في الجمهىزية اليمىية ،بدون ،صىػاء،
الُمً

-

اإلاظلمي ،ماوؼ فازع الحاط ( ،)9071بسهامج ثدزيبي لحىمية أخالكيات اإلاهىة إلادًسي اإلادازض الحىىمية
بالجمهىزية اليمىية في طىء الليم ؤلاطالمية والاثجاهات اإلاعاصسة ،زطالت دكخىزاه غير ميؼىزة في التربُت،
جسص

-

بدازة وجسطُط جسبىي ،كلُت التربُت ،ظامػت صىػاء ،الُمً

اإلاقدام ،ػهاب غبدالكسٍم غلي ( ،)9005ثددًث ألاهظمة واللىائذ وؤلاحساءات ؤلادازية بما ًحفم مع اإلاحطلبات
اإلاظحجدة لحدظين ألاداء الحىىمي في الجمهىزية اليمىية ،وزقت غمل قدمذ بلى اإلااجمس الدولي للخىمُت ؤلادازٍت
عػىىان ( هدى ؤداء ممي في القطاع الحكىمي) اإلاىػقد زالل الفترة  7ـ  4هىفمبر ،مػهد ؤلادازة الػامت ،السٍاض،
الظػىدًت
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-

مىصىز ،وػمت غبد السئوف غبد الهادي ( ،)9001ثصىز ملترح لحىظيف مبادئ إدازة الجىدة الشاملة في
اإلادازض الثاهىية بمدافظات غصة ،زطالت ماظظخير غير ميؼىزة ،كلُت التربُت ،قظم ؤصىل التربُت ،الجامػت
ؤلاطالمُت ،غصة ،فلظطين

-

هافلت ،قدوز ،ومدمد فالق ( ،)9077أرس الحمىين ؤلادازي في إبدا اإلاىظفين ،بدض مقدم بلى اإلالخقى الدولي
عػىىان (ؤلابداع والخغُير الخىظُمي في اإلاىظماث الحدًشت دزاطت وجدلُل وججازب وطىُت ودولُت) اإلاىػقد زالل
الفترة 74ـ ـ 75ماًى ،كلُت الػلىم الاقخصادًت وغلىم الدظُير ،ظامػت طػد دخلب ،البلُدة ،الجصاثس

-

هبُل ،غلي ( ،)9005الػقل الػسبي ومجخمؼ اإلاػسفت ،مجلت غالم اإلاػسفت ،الػدد ( )830دٌظمبر ،الجصء (،)9
الكىٍذ

-

الىجازي ،غبداإلالك مدمد ( ،)9074الثلافة الحىظيمية الداعمة لحدظين ألاداء اإلاؤطس ي بالجامعات اليمىية في
طىء الاثجاهات ؤلادازية اإلاعاصسة ،زطالت دكخىزاه غير ميؼىزة ،كلُت التربُت ،قظم بدازة وجسطُط جسبىي،
ظامػت حػص ،الُمً

-

وشازة التربُت والخػلُم ( ،)7551كساز بالالئدة الحىظيمية والهييل الحىظيمي لإلدازة العامة إلاىح

التربية

باإلادافظات ،مطاعؼ الكخاب اإلادزسخي ،بدون ،صىػاء ،الُمً
-

وشازة التربُت والخػلُم ( ،)7553الالئدة اإلادزطية ،وشازة التربُت ،بدون ،صىػاء .الُمً

-

الُىوظكى ( ،)9005الحلسيس العاإلاي لسصد الحعليم للجميع ،مىظمت ألامم اإلاخددة للتربُت والشقافت والػلىم ،ط،7
الُىوظكى.
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شهادة إلاًدا بداز الىخب زكم (.)2019/1250

العىامل املإجسة على كيم املىاػىت لدي ػلبت املسخلت الثاهىيت بمدافظت عمسان
دً .ديى أخمد خظين املسهبي
ؤؾخاط مؿاٖض ؤنى ٫التربُت ب٩لُت التربُت وألالؿً -حامٗت ٖمغان || الُمً
E: almerhbi2010@gmail.com || phone: 00967774155602
ً
امللخص :هضٞذ الضعاؾت بلى مٗغٞت مضي جإزحر الٗىامل اإلاازغة ٖلى ُ٢م اإلاىاَىت (وُٖا ومماعؾت) لضي َلبت اإلاغخلت الثاهىٍت بمدآٞت
ٖمغان مً وحهت هٓغهم .ولخد ٤ُ٣هظا الهض ٝاؾخسضم الباخث اإلاىهج الىنٟي .و٢ض ج٩ىن مجخم٘ البدث في هظه الضعاؾت مً ()8039
ً
ً
َالبا وَالبت مً َلبت اإلاغخلت الثاهىٍت (الثالث الثاهىي) ،و٧اهذ الُٗىت (َ )479البا وَالبت ،جم ازخُاعهم بالُغٍ٣ت الٗكىاثُت الُبُ٣ت،
وجم بةحغاء الخدلُل ؤلاخهاجي للبُاهاث بىاؾُت ()SPSS؛ و٢ض ٦كٟذ هخاثج الضعاؾت ما ًلي1 :ـ ؤن مضي جإزحر الٗىامل ٖلى ُ٢م اإلاىاَىت،
٧ان ٖىض مؿخىي الٟئت (مخىؾُت) لجمُ٘ الٗىامل بك٩ل ٖام ،وبمخىؾِ ( )3.42في حاهبي الىعي واإلاماعؾت2 .ـ حاءث (ٖىامل الخضًً) في
ً
الترجِب ألاو ٫بمخىؾِ ( ) 4.34في جإزحرها ٖلى ُ٢م اإلاىاَىت ،وزاهُا (الٗىامل التربىٍت) بمخىؾِ ( ،)3.73و٦الهما في الٟئت (ٖالُت)؛ وحاءث
(الٗىامل الاحخماُٖت) بمخىؾِ ( )3.41و(الٗىامل الا٢خهاصًت) بمخىؾِ ( ،)3.20و(الٗىامل الؿُاؾُت) بمخىؾِ ( )2.98في الترجِب
الثالث والغاب٘ والخامـ ٖلى الخىالي ،و٧لها في الٟئت (مخىؾُت) ،وحاءث في ألازحر (ٖىامل الاجها ٫وؤلاٖالم) بمخىؾِ ( )2.86وفي الٟئت
ً
ً
(مخىؾُت) ؤًًا .وحضث ٞغو ١صالت بخهاثُا في جإزحر الٗىامل الا٢خهاصًت وٖىامل الاجها ٫وؤلاٖالم ٖلى ُ٢م اإلاىاَىت إلاخٛحر الجيـ
ً
لهالح ؤلاهار في حاهبي الىعي واإلاماعؾت ،وحضث ٞغو ١صالت بخهاثُا في جإزحر ٖىامل الخضًً ٖلى ُ٢م اإلاىاَىت في حاهبي الىعي واإلاماعؾت
ً
خؿب مخٛحر الخسهو لهالح ال٣ؿم الٗلمي ،ولٗىامل الاجها ٫وؤلاٖالم في حاهب الىعي لهالح ال٣ؿم الٗلمي ؤًًا ،وحضث ٞغو١
ً
صالت بخهاثُا في جإزحر ٖىامل الخضًً ٖلى ُ٢م اإلاىاَىت إلاخٛحر الخالت الخًغٍت لهالح الغٍ ٠في حاهب الىعي ،في خحن ال جىحض ٞغو ١صالت
ً
بخهاثُا في جإزحر بُ٣ت الٗىامل ٖلى ُ٢م اإلاىاَىت خؿب مخٛحر الجيـ في حاهبي الىعي واإلاماعؾتً .ىصخي الباخث بًغوعة ؤلاٞاصة مً
َّ
ال٣اثمت اإلاد٨مت لُ٣م اإلاىاَىت والٗىامل اإلاازغة ٖلحها في وي٘ جهىع للتربُت ٖلى ُ٢م اإلاىاَىت ،بدُث ًخىاٞغ له م٣ىماث الًبِ الٗلمي
بما ٌؿاٖض ٖلى جدضًض ما ًىاؾب ٧ل ن ٠صعاسخي ،وما ًجب ؤن ًخٗلمه الُلبت في مغخلت صعاؾُت مُٗىت .وٍىصخي بًغوعة اهخمام
اإلااؾؿاث التربىٍت ،وألاخؼاب الؿُاؾُت ،ومىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي بدىمُت ُ٢م اإلاىاَىت وجغؾُسها لضي ؤٞغاص اإلاجخم٘.
اليلماث املفخاخيت :العىامل املإجسة .كيم املىاػىت .ػلبت املسخلت الثاهىيت .مدافظت عمسان.

The Factors that Effect Citizenship Values of Secondary Students
in Amran Governorate
Abstract: The aim of this study was to identify the factors that effect citizenship values of secondary schools in Amran
governorate (consciously and practically) according to their points of view. For this aim, the researcher used the descriptive
survey method as a research design. The population of the study consists of 8039 students and the sample included 507
students from secondary schools (12th grade) in Amran governorate. They were chosen according to the stratified random
sampling technique. The researcher analyzed 479 questionnaire and neglected 28 because they were not complete. The
researcher analyzed the data by using (SPSS). The findings that have a major impact on citizenship values of students are as
follows: The level of factors that effect citizenship values of secondary students in Amran governorate was a round the
average of 3.42 in consciousness and practice sides. The factors that highly effect citizenship values were (1) religious
)factors (mean= 4.34) and (2) educational factors (3.73) while the moderate factors that impact citizenship values were (1
social factors (mean = 3.41), (2) economical factors (mean = 3.20) and (3) political factors (mean = 2.98). Finally, the least
impact refers to communication and information (2.86). The results of T-test revealed that there are no significant
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differences between factors that effect citizenship values of male and female students. Whereas there are statistical
differences on the effective factors on the values of citizenship. These differences are due to sex (masculine – feminine) on
female in practice of the four values. The researcher recommends that we should get benefit from the list of judgment of
values of citizenship and the effective factors on them when forming educational concepts on citizenship values. So that
there will be a scientific control. This will help in deciding what suits every class and what students can learn in each
educational stage. Political parties and social civil organizations should pay attention for developing values of citizenship.
Their holders should emphasize these values.
Keywords: influencing factors. Citizenship values. High school students. Amran Governorate.

 .1امللدمــت:
جخإ٦ض ؤهمُت التربُت ٖلى ُ٢م اإلاىاَىت في ٧ىجها يغوعة وَىُت واحخماُٖت وبوؿاهُت ،وجخطح ؤهمُتها بىنٟها
ً
مً ؤ٦ثر اإلاضازل الاحخماُٖت جإزحرا في جيكئت الُلبت ٖلى هظه الُ٣م وجد٣ُ٣ها ٞحهم والخإُ٦ض ٖلحها ،بلى ؤن جخدى ٫بلى
نٟت خُ٣ُ٣ت مالػمت للٟغص .طل ٪ؤن ؾٗاصة الٟغص وهجاخه ،وج٣ضم الجماٖت وع٢حها ال ًإحي مً الكٗىع والٗاَٟت بطا
لم ً٣ترن طل ٪بالٗمل ؤلاًجابي الظي ً٣ىم ٖلى اإلاٗغٞت بد٣اث ٤ألامىع وال٨ٟغ الىا٢ض إلاىاحهت اإلاىا ٠٢ومٗالجت
اإلاك٨الث.
ّ
ؤمـ الخاحت بلى التربُت ٖلى ُ٢م اإلاىاَىت ومماعؾتها ،في ْل ألاخضار
بن ألاُ٢اع الٗغبُت الُىم في ِ
ّ
والخدىالث الخُحرة التي ٌكهضها الٗالم ،والتي ؤصث بلى ٖىإلات مىٓىمت الُ٣م ،وزل٣ذ نٗىبت في ٞهل همىم الضازل
ًٖ جدضًاث الخاعج وؤحىضجه ،وؤ٦ضث بضوعها ٖلى يغوعة حٗؼٍؼ عوح الُٗاء والاهخماء والىالء الهاص ١لضي اإلاىاًَ،
بدُث ًضع ٥ؤهه حؼء مً مجخمٗه وؤمخه ٚ ،حر مىٟهل ٖجهاٌ ،كاع٦ها في ط٦غٍاث اإلااضخي ،وفي ؤخضار الخايغ ،وؤماوي
اإلاؿخ٣بل (هانغ.)197 :1994 ،
ّ
ُ
اله َّ
ك٩ل ً
حؼءا مً مك٩لت ( ُ
ـىٍت) واإلاٟاهُم اإلاسخلٟت التي اعجبُذ بها مىظ بضء اخخ٩ا٥
وألن مىيىٕ اإلاىاَىت ٌ ِ
ً
ً
ؤلاوؿان بما خىله مً ٨ٞغ ،وز٣اٞت ،وؾُاؾت٢ ،ضًما وخضًثا٣ٞ ،ض ٧اهذ اإلاىاَىت ؤؾاؽ الاهخماء الظي ؤ٦ض ٖلى
ُ
ٌ
اهخماء بلى وًَ جدضصه خضوص حٛغاُٞت ،و٧ل مً
الىَىُت)ه َّىٍت للضولت الخضًثت٦ ،ما ٧اهذ للضولت ال٣ضًمتٞ ،اإلاىاَىت
(
ُ ّ
ىٓم بُجهم ؾاثغ
ًيخمىن بلى طل ٪الىًَ مىاَىىن ٌؿخد٣ىن ما ًترجب ٖلى هظه اإلاىاَىت مً الخ٣ى ١والىاحباث التي ج ِ
الٗال٢اث ،في يىء زىابذ اإلاىهج الغباوي ألا٢ىم (هانغ.)45 :2003 ،
وبالغٚم مً اجٟا ١الٗلماء واإلاغبحن اإلاخسههحن في مجا ٫التربُت بك٩ل زام ،والضعاؾاث الاحخماُٖت بك٩ل
ً
ّ
ٌ
ٌ
ٌ
٢هىع
واضح في
وزلل
ٖامٖ ،لى ؤن جدُ٢ ٤ُ٣م اإلاىاَىت ًمثل هضٞا ؤؾمى (زمِـٞ ،)2 :1995 ،ماػا ٫هىا٥
الخٗغٖ ٝلى الٗىامل اإلاازغة ٖلى ُ٢م اإلاىاَىت ،لخضُٖم الٗىامل التي جىمي هظه الُ٣م ،والخض مً الٗىامل التي جازغ
ً
ؾلبا ٖلحها.
ً
واهُال٢ا مً ؤلاًمان بإهمُت بٖضاص اإلاىاًَ الهالح ٢بل ؤي بٖضاص منهي ؤو ؤ٧اصًمي ،في ْل الٓغو ٝالخالُت
ُ ّ
اله َّىٍت الث٣اُٞت والىَىُت والضًيُت بإؾالُب مباقغة وٚحر مباقغة٧ ،ان ال بض
اإلاكخملت ٖلى جدضًاث ٦بري جداو ٫مسخ
مً التر٦حز ٖلى جىمُت ُ٢م اإلاىاَىت وحٗؼٍؼها وويٗها في مىٗ٢ها الصخُذ ٦ةخضي ألاولىٍاث التربىٍت في اإلااؾؿاث
التربىٍت ٧اٞت ،الىٓامُت مجها وٚحر الىٓامُت (اإلاجُض ،)17 :2001 ،٫وبال و ٘٢ما ٧ان ًسصخى مىه ٦ما ؤزبدذ طل ٪صعاؾت
ُ
َ
ً
اهخماء وال
(ْاهغ ،)192 :1985 ،في ؤن وؾاثل الخيكئت ٢ض جاصي مهمت ٖ٨ؿُت بطا ؤسخيء اؾخسضامهاٞ ،ةطا لم ج ْب ِن
ً
قٗىعا بُ٣م اإلاىاَىت لبىاء شخهُت الٟغصٞ ،هي ؤعجؼ ًٖ بىاء الضولت ؤو ألامت.
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بن التربُت ٖلى ُ٢م اإلاىاَىت عبما ج٩ىن مً ؤهج٘ وؾاثل البىاء لصخهُت مخىاػهت ،ومىاًَ ًدب الىًَ
وٍخٟاوى في بىاثه٦ ،ما ًضع ٥صوعه ألازالقي والىَجي وال٣ىمي والخًاعي وؤلاوؿاوي وٍباصع بالٗمل والٟٗل والؿلى٥
إلاماعؾت هظا الضوع ،ألن التربُت في ؤص ١مًامُجها ٦ما ً٣ىٞ( ٫غج":)35 :2004 ،هي مٟخاح ألامً الىَجي ".
َّ
وألن ألاهضا ٝالتربىٍت جمثل هُ٣ت الاهُال٢ت ألاولى ومدىع الٗمل التربىي
اإلاىحه اإلا٣هىصٞ ،ةن التربُت
ؤلاؾالمُت ال جسخل ًٖ ٠التربُت الٛغبُت في مبضؤ الهض ٝوٖىىاهه (اإلاىاَىت الهالخت) بُض ؤجها جسخلٖ ٠جها في ٞلؿٟت
ً
الهض ٝومًامُىه ،اهبثا٢ا مً ؤنى٧ ٫ل مجهما وحظوعه وجٟغَٗاجه .ولِـ ٚحر ٞلؿٟت التربُت ؤلاؾالمُت باليؿبت
للمىاًَ الٗغبي اإلاؿلم ًد ٤٣الهض ٝال٨لي اإلاغٚىب في هظا ؤلاَاع (الضٚصخي13 :2003 ،ـ ،)14وبهظا ج٩ىن اإلاىاَىت
ً
ً
الهالخت حؼءا مً (ؤلاوؿان الهالح) جالُٞا الػصواحُت الُ٣م.
وبطا ٧اهذ ألاهضا ٝالتربىٍت هي جل ٪الخُٛحراث التي ًغاص خهىلها في ؾلى ٥ؤلاوؿان الٟغص ،وفي مماعؾاث
واججاهاث اإلاجخم٘ اإلادلي ؤو اإلاجخمٗاث ؤلاوؿاهُت (الُ٨الويُٞ ،)13 :1998 ،م ً٨ال٣ى ٫بن ؤخض ألاهضا ٝالٗامت
ً
ً
للتربُت هى بٖضاص اإلاىاًَ الهالح اإلاضع ٥لُ٣م اإلاىاَىت وُٖا ومماعؾت (ببغاهُم ،)90 :2000 ،في بَاع هض ٝؤؾمى مىه
(بٖضاص ؤلاوؿان الهالح).
و٢ض ؤقاعث صعاؾت (ٞغج 110 :2001 ،ـ ) 111بلى وحىص ؾلىُ٦اث حٗبر ًٖ الؿلبُت وٖضم اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت
جخمثل في مٓاهغ ٖضة ؤهمها :خاالث الؿلبُت والالمباالة ،واهسٟاى صعحت اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت ،ويٗ ٠الث٣اٞت
الؿُاؾُت ،ويٗ ٠الكٗىع باالهخماء ،والغٚبت في الهجغة ،ووحىص ٞغا ٙؾُاسخي ،ويٗ ٠الىعي بالً٣اًا الؿُاؾُت
اإلاٗانغة ،و٢لت الىيىح ال٨ٟغي ،وُٚاب الخض ألاصوى مً الثىابذ ،ويٗ ٠ؤو اوٗضام ال٣ضعة ٖلى الازخُاع ؤمام
الكباب ،وؾهىلت الخٗغى لٗملُاث الاؾخُ٣اب.
٦ما ؤْهغث صعاؾت (ؤبى زلُل )172 :1990 ،ؤن َلبت اإلاغخلت الثاهىٍت ٌٗاهىن مً ه٣و قضًض في اإلاٗغٞت
بد٣ى ١وواحباث اإلاىاًَ ،وجضوي مٗاعٞهم ًٖ الً٣اًا الؿُاؾُت الضازلُت والخاعحُت ،وجضوي مؿخىي مكاع٦تهم في
ألاوكُت اإلاضعؾُت.
وؤ٦ضث هخاثج صعاؾت (عاجب )187 :1990 ،اهدكاع الؿلبُت والالمباالة وألاهاهُت ،وٖضم الخغم ٖلى اإلاا ٫الٗام
ً
في مٗٓم جهغٞاث وؾلىُ٦اث َلبت اإلاغاخل اإلاسخلٟت مً الخٗلُمًٞ ،ال ًٖ ٖضم الا٦ترار ؤو الاهخمام بً٣اًا
ومك٨الث اإلاجخم٘ الؿُاؾُت ؤو الاحخماُٖت.
ً
ً
ً
بن ُ٢م اإلاىاَىت بهىعتها الخًاعٍت خ٣ى٢ا وواحباث وخٟٓا للظمم واختراما للىٓام لم جإزظ خ٣ها اإلاُلىب
ً
ولم ُج َّ
انل في الىٟىؽ مما حٗل الىالء للىًَ مجاال للمؿاومت ؤمام حىاطب ألاًضًىلىحُاث اإلاىُل٣ت مً زاعج الىًَ
(الؼهُضي.)9 :2005 ،
ّ
ُ
َ
مثل مك٩لت ٖلى اإلاؿخىي الىٓغي الٟلؿٟيَ ،ب ُْض ؤجها ؤضخذ
والىا ٘٢ؤن ُ٢م اإلاىاَىت في اإلاجخم٘ الُمجي ال ج ِ
مك٩لت خُ٣ُ٣ت ٖلى اإلاؿخىي الؿلى٧ي ،في بَاع الخيكئت الاحخماُٖت التي ج٣ىم بها ماؾؿاث ٖضًضة ،مجها ال٣بُلت ،التي
َ
ً
ً
ً
ً
ً
ً
جمثل في الُمً همُا ؾُاؾُا واحخماُٖا وا٢خهاصًا و٢اهىهُا ٢اثما بظاجه ومؿخ٣ال في م٩ىهاجه وٖال٢اجه وهٓمه ؤلاصاعٍت
والٗغُٞت (ال٣اهىهُت) والخغبُت ًٖ ؾلُت الضولت اإلاغ٦ؼٍت بلى ّ
٢بُلت ما
خض ٦بحر ،خُث ؤنبذ وؿب الصخو بلى
ٍ
ٍ
بمثابت ُ
اله ّىٍت ال٣اهىهُت والغؾمُت التي جمىده خ٣ى ١اإلاىاَىت (ؤبى ٚاهم15 :1990 ،ـ .)16
ُ
ومدآٞت ٖمغان ـ مدل صعاؾت الباخث؛ بترُ٦بتها ال٣بلُت الخ٣لُضًت ؤوكئذ ٦مدآٞت بال٣غاع الجمهىعي ع٢م
( )23بخاعٍش 1998 /8/27م بمضًغٍاتها الٗكغًٍ (مدآٞت ٖمغان )7 :2006 ،مً ؤولى اإلادآٞاث التي ماػالذ ٞحها
ً
ً
البيُت ال٣بلُت بإٖغاٞها وج٣الُضها اإلاخىاعزت هي اإلاؿُُغة ،مما ًاصي ـ ٚالبا ـ بلى بخضار جإزحر مباقغ ـ وُٖا ومماعؾت ـ
ً
ؾىاء
ٖلى الُ٣م بك٩ل ٖام وٖلى ُ٢م اإلاىاَىت بك٩ل زام لضي ؤبىاء اإلادآٞت ٖامت وَلبت اإلاغخلت الثاهىٍت زانت،
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ؤ٧ان هظا الخإزحر لهالح بىاء وحٗؼٍؼ ُ٢م اإلاىاَىت ؤم الٗ٨ـ ،و٧ان هظا مً ألاؾباب التي صٗٞذ الباخث الزخُاع هظه
ً
اإلادآٞت مدال لضعاؾخه.
و٢ض ازخاع الباخث اإلاغخلت الثاهىٍت ألن ألانل ؤن َالب هظه اإلاغخلت ٢ض َّ
حكغب ال٨ثحر مً ُ٢م اإلاىاَىت مً
زال ٫اإلاىهج الخٗلُمي الظي حٗلمه وجغبى ٖلُه زال ٫مغاخل صعاؾخه ،واإلاٟغوى ؤن ً٩ىن هظا الُالب ٢ض جد٣٣ذ ُٞه
صعحت ٖالُت مً الىعي واإلاماعؾت لهظه الُ٣م ،والباخث ًٟترى ؤن هىاٖ ٥ىامل جازغ بك٩ل ؤو بأزغ ٖلى ُ٢م اإلاىاَىت
ً
ً
ؾلبا وبًجابا ،وهظا ما ٌؿعى الباخث للخد ٤٣مىه.
و٢ض وحض الباخث مً زال ٫مغاحٗخه للضعاؾاث الؿاب٣ت ٦ضعاؾت (الهبُذ2005 ،م) ،والتي جىصخي بضعاؾت
الٗىامل اإلاازغة ٖلى ُ٢م اإلاىاَىت ٖىض الُلبت في ٖضص مً اإلاغاخل الخٗلُمُت ،وال ؾُما اإلاغخلت الثاهىٍت ،التي حٗخبر آزغ
الخل٣اث الخٗلُمُت التي ًيخ٣ل بٗضها الُلبت بلى الخٗلُم الجامعي ،وألانل ؤن ج٩ىن ُ٢م اإلاىاَىت ٢ض ججظعث لضحهم
مً زال ٫ما ًخل٣ىهه مً مىاهج التربُت الىَىُت والتربُت ؤلاؾالمُت ٖلى مضاع ؾىىاث الضعاؾت الؿاب٣ت ،بلى حاهب
اإلاازغاث ألازغي.
مشيلت الدزاطت:
ًم ً٨جدضًض اإلاك٩لت في الؿاا ٫الغثِـ آلاحي:
 ما العىامل املإجسة على كيم املىاػىت لدي ػلبت املسخلت الثاهىيت بمدافظت عمسان؟وٍخٟغٕ ًٖ الؿاا ٫الغثِـ ألاؾئلت الٟغُٖت آلاجُت:
 .1ما ُ٢م اإلاىاَىت التي ؤوعصتها الضعاؾاث الؿاب٣ت وألاصب الىٓغي اإلاخٗل٣ت بُلبت اإلاغخلت الثاهىٍت بمدآٞت
ٖمغان؟
 .2ما ؤهم الٗىامل اإلاازغة ٖلى ُ٢م اإلاىاَىت التي ؤوعصتها الضعاؾاث الؿاب٣ت ،وألاصب الىٓغي ،وما عؤي ؤهل
الازخهام في التربُت وٖلم الىٟـ في مضي جإزحرها؟
 .3ما مضي جإزحر الٗىامل ٖلى وعي َلبت اإلاغخلت الثاهىٍت بُ٣م اإلاىاَىت مً وحهت هٓغهم؟
 .4هل جىحض ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت في مضي جإزحر الٗىامل ٖلى وعي َلبت اإلاغخلت الثاهىٍت بُ٣م اإلاىاَىت حٗؼي
إلاخٛحراث الضعاؾت اإلاخمثلت في :هىٕ الجيـ (ط٧ىع ،بهار) ،وهىٕ الخسهو (ٖلمي ،ؤصبي) ،والخالت الخًغٍت
(خًغ ،عٍ)٠؟
 .5ما مضي جإزحر الٗىامل ٖلى مماعؾت َلبت اإلاغخلت الثاهىٍت لُ٣م اإلاىاَىت مً وحهت هٓغهم؟
 .6هل جىحض ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت في مضي جإزحر الٗىامل ٖلى مماعؾت َلبت اإلاغخلت الثاهىٍت لُ٣م اإلاىاَىت
حٗؼي إلاخٛحراث الضعاؾت اإلاخمثلت في :هىٕ الجيـ (ط٧ىع ،بهار) ،وهىٕ الخسهو (ٖلمي ،ؤصبي) ،والخالت الخًغٍت
(خًغ ،عٍ)٠؟
أهداف الدزاطت:
 .1الخٗغٖ ٝلى ُ٢م اإلاىاَىت التي ؤوعصتها الضعاؾاث الؿاب٣ت وألاصب الىٓغي اإلاخٗل٣ت بُلبت اإلاغخلت الثاهىٍت
بمدآٞت ٖمغان ،وبٖضاص ٢اثمت بها.
 .2ال٨ك ًٖ ٠ؤهم الٗىامل اإلاازغة ٖلى ُ٢م اإلاىاَىت التي ؤوعصتها الضعاؾاث الؿاب٣ت ،وألاصب الىٓغي ،وعؤي ؤهل
الازخهام في التربُت وٖلم الىٟـ في مضي جإزحرها ،وبٖضاص ٢اثمت بها.
 .3بُان مضي جإزحر الٗىامل ٖلى وعي َلبت اإلاغخلت الثاهىٍت بُ٣م اإلاىاَىت مً وحهت هٓغهم.
 .4الخٗغٖ ٝلى ازخال ٝجإزحر الٗىامل ٖلى وعي َلبت اإلاغخلت الثاهىٍت بُ٣م اإلاىاَىت مً وحهت هٓغهم.
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 .5بُان مضي جإزحر الٗىامل ٖلى مماعؾت َلبت اإلاغخلت الثاهىٍت لُ٣م اإلاىاَىت مً وحهت هٓغهم.
 .6الخٗغٖ ٝلى ازخال ٝجإزحر الٗىامل ٖلى مماعؾت َلبت اإلاغخلت الثاهىٍت لُ٣م اإلاىاَىت مً وحهت هٓغهم.
أهميت الدزاطت:
ج٨دؿب الضعاؾت ؤهمُتها مً زال ٫آلاحي:
 .1حٗض الضعاؾت مداولت لخإنُل حاهب هام وخُىي مً حىاهب التربُت هى التربُت ٖلى ُ٢م اإلاىاَىت.
 .2حٗض الضعاؾت الخال ُت ـ وفي خضوص ٖلم الباخث ـ هي ألاولى مً هىٖها في مجا ٫الخٗغٖ ٝلى الٗىامل اإلاازغة ٖلى
ً
ً
ُ٢م اإلاىاَىت في الجمهىعٍت الُمىُت ٖمىما وفي مدآٞت ٖمغان زهىنا.
 .3جإحي ؤهمُت الضعاؾت الخالُت مً ؤهمُت التربُت ٖلى ُ٢م اإلاىاَىت التي حؿهم في خل مك٨الث اإلاجخم٘
(الؿُاؾُت ،والا ٢خهاصًت ،والاحخماُٖت ،والبُئُت) ،في ْل اإلاخٛحراث الٗاإلاُت الخالُت واإلاؿخ٣بلُت.
٦ .4ما جيب٘ ؤهمُت هظه الضعاؾت مً ؤهمُت الُٗىت التي ججغي ٖلحها الضعاؾت اإلاُضاهُت ،ؤال وهي َلبت اإلاغخلت
الثاهىٍت ،جل ٪اإلاغخلت التي جدخاج بلى بىاء ُ٢م اإلاىاَىت وجىمُتها وجغؾُسها ،ألن الُالب بٗض جهاًتها ؾُهبذ في
ؾً جم٨ىه مً اإلاكاع٦ت اإلاجخمُٗت الٟاٖلت ،وهظه الُ٣م ال جاحي زماعها بك٩ل ٦بحر ما لم ًخم الخٗغٖ ٝلى
الٗىامل اإلاازغة ٖلحها ،وهظا ما حؿعى هظه الضعاؾت بلى الىنى ٫بلُه.
خدود الدزاطت :ج٣خهغ الضعاؾت ٖلى الخضوص آلاجُت:
ً
ً
 .1الحدود املىطىعيت :الٗىامل اإلاازغة ٖلى ُ٢م اإلاىاَىت (وُٖا ومماعؾت) مً وحهت هٓغ الُلبت ،بط ال ًم ً٨ؤلاإلاام
بجمُ٘ الٗىامل في هظه الضعاؾت لهٗىبت طل.٪
 .2الحدود البشسيتَ :لبت اإلاغخلت الثاهىٍت (اله ٠الثالث الثاهىي) ،ب٣ؿمُه الٗلمي وألاصبي.
 .3الحدود املياهيت :اإلاضاعؽ الخ٩ىمُت  ِ٣ٞفي مدآٞت ٖمغان بمضًغٍاتها الٗكغًٍ.
 .4الحدود الصمىيت :الٗام الضعاسخي 2008/2007م.
مصؼلحاث الدزاطت:
الخعسيف اللغىي والاصؼالحي للليم:
الُ٣م :مٟغصها ُ٢مت ،وهي ْ
٢ض ُع الصخيءُ٣ٞ ،مت اإلاخإ :زمىه( ،اإلاعجم الىؾُِ ،)778 :1980 ،و٢ام ألامغ:
اٖخض ،٫و٢ام الخْ :٤هغ (ابً مىٓىعّ .)498 :1994 ،
و٢ىمذ ،الصخيء ٞهى ٢ىٍم ؤي مؿخُ٣م (الجىهغي:1984 ،
2018م).
ً
ََّ
الُ٣مت :واخضة الُ٣م٢ ،ىم الؿلٗت ج٣ىٍما ،وؤهل م٨ت ً٣ىلىن اؾخ٣ام الؿلٗت وهما بمٗجى واخض،
والاؾخ٣امت الاٖخضا٣ً ،٫ا ٫اؾخ٣ام ألامغ ،و٢ىله حٗالىٞ{:اؾخُ٣مىا بلُه} [ٞهلذ ،]60:ؤي في الخىحه بلُه صون آلالهت
ً
َ
الباَلتَّ ،
الصخيء ج٣ىٍماٞ ،هى ٢ىٍم ؤي :مؿخُ٣م ،و٢ىله حٗالى {:وطل ٪صًً الُ٣مت} [البِىت ،]5:بهما ؤهثه ألهه ؤعاص
و٢ى َم
َ
َ
والُ ٣
ىام ـ بالٟخذ ـ الٗض٢ ،٫ا ٫حٗالى {و٧ان بحن طل٢ ٪ىاما } [الٟغ٢ان ،] 67:و٢ىام الغحل ؤًًا٢ :امخه
اإلالت الخىُُٟت،
و٢ىام ألامغـ بال٨ؿغـ هٓامه وٖماصه (الؿب٩ي.)440 :1931 ،
وخؿً َىلهِ ،
َ
ْ
َّ
ُ
ُ
والُ٣مت :هي ما ً٣ضع به الصخيء ـ ُ٣ٞمت الصخيء ٢ض ُعه٢ ،ا ٫ابً الىعصي:
ُ
ُ٢مت ؤلاوؿان ما ًدؿىه ؤ٦ثر ؤلاوؿان مىه ؤو ؤ٢ل
وُ٢مت اإلاخإ ،زمىه ،وٍ٣ا ٫ما لٟالن ُ٢مت ؤي ماله زباث وصوام ٖلى ألامغ (بً هاصًت والبلِصخي.)871 :1979 ،
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ً
و٢ض قاٖذ لٟٓت ُ٢مت ،والتي حٗجي ؤنال ما ٌؿخد٣ه الصخيء ؤو ٌؿاوٍه بدؿب ٞاثضجه ومىٟٗخه و٢ضعجه
والجهض اإلابظوُٞ ٫ه (ألاؾمغ.)389 :1997 ،
" بن ُ٢مت الصخيء في خ٣ُ٣خه طاتها ،وفي مضي هٟٗه ،وؤزغه الُُب في خُاة الىاؽ ،وبن ألاؾماء ال حٛحر مً
الىا ٘٢قِئاٞ ،هي ال ججٗل الخ٣ُ٣ت ٧الخت بطا ٧اهذ مًِئت ،وال ح ٌٛمً ُ٢متها بطا ٧اهذ ّ
ُ٢مت" (ؾاب 6 :1978 ،٤ـ .)7
ِ
ً
وحٗغٞ( ٝىػٍت صًاب )64 :1980 ،الُ٣م بإجها ":مٗاًحر وؤهضا ٝالبض ؤن هجضها في ٧ل مجخم٘ مىٓم ؾىاء ٧ان
ً
ً
مخ٣ضما ؤو مخإزغاٞ ،هي جخٛلٛل في ألاٞغاص ٖلى ق٩ل اججاهاث ،وصوا ،٘ٞوجُلٗاث وجٓهغ في الؿلى ٥الٓاهغ".
وَٗخبرها (َهُاوي " :)42 :1996 ،مجمىٖت اإلاباصت وال٣ىاٖض ،واإلاثل الٗلُا التي ًامً بها الىاؽ ،وٍخ٣ٟىن
ً
ٖلحها ُٞما بُجهم ،وٍخسظون مجها محزاها ًؼهىن به ؤٖمالهم ،وٍد٨مىن بها ٖلى جهغٞاتهم اإلااصًت واإلاٗىىٍت".
ومً زال ٫الخٗغٍٟاث اللٛىٍت والانُالخُت الؿاب٣ت للُ٣مت ًم ً٨الخغوج بٗضة مدضصاث للُ٣مت هي:
ً
 .1بهه ال ًُلٖ ٤لى الصخيء ؤهه ّ
ُ٢م بال بطا ٧ان هِٟؿا وٚالي الثمً ،وهظا ما جمثله الُ٣م في خُاة مً ًخمثلها،
ٞلىٟاؾتها ٖىضه ٌٗتز بةْهاعها وٍهضع ؤمغه باٖخضاٖ ٫جها ،وٍإبى ؤن ًدُض ٖجهاٞ ،هى مؿخُ٣م ٖلحها.
ً
 .2بطا ناعث ٖىض ؤلاوؿان ُ٢م زابخت مُل٣تٞ ،ةجها جهبذ محزاها ًؼن بها ٧ل جهىعاجه وؾلى٦هٞ ،ال ًم٢ ً٨بى٫
ً
ً
ؤي ُ٢مت وبُٖائها م٩اهت و٢ضعا بال بطا ٧اهذ جخىا ٤ٞم٘ الُ٣م التي اجسظها ؤلاوؿان محزاها ،وبهظا ج٨دؿب
م٩اهتها ،وجضزل في اليؿ ٤الُ٣مي لهظا ؤلاوؿان.
 .3بن الُ٣م لم ج٨دؿب ُ٢متها و٢ضعها وم٩اهتها ألجها عباهُت اإلاهضع  ،ِ٣ٞبل ألجها حٗبر في طاتها ًٖ ٞاثضة ومىٟٗت
في خُاة ؤلاوؿان وآزغجهٞ ،هي في طاتها مخٗضًت اإلاىٟٗت والٟاثضة إلاً ًخمثلها.
ولظا ًم ً٨ال٣ى ٫بن الُ٣م شخيء ٖؼٍؼ وهِٟـ في خُاة ؤلاوؿان ،ال ًم ً٨ؤن ًدىاػٖ ٫جها ؤو ًًحي بها ؤو
ً
ٌؿاوم ٖلحها ،ألجها ُ٢مخه وم٩اهخه شخهُا ،وهى بم٣ضاع ما ًمل ٪مً الُ٣م مً خُث هىٖها ،ؤو ٦مُتها.
و٢ض ؤوعص الباخث هظه الخٗغٍٟاث الخانت بالُ٣م بك٩ل ٖام لِؿخسلو مجها ـ بٗض حٗغٍٟه للمىاَىتـ ما
ًسضم مىيىٖه ،وهى الخٗغٍ ٠بُ٣م اإلاىاَىت بك٩ل زام ألن عؾالخه حؿعى بلى طل.٪
حعسيف املىاػى ــت:
ّ
حٗغ( ٝاإلاىؾىٖت الٗغبُت الٗاإلاُت ) 311 :1996 ،اإلاىاَىت بإجها " انُالح ٌكحر بلى الاهخماء بلى ؤمت ؤو وًَ "،
ِ
ُوح َّ
ٗغ ٝبإجها " مجمىٖت الخ٣ى ١الؿُاؾُت وؤلاوؿاهُت التي حٗتر ٝبها صؾاجحر و٢ىاهحن الضو ٫الخضًثت إلاىاَىحها ٖلى
٢ضم اإلاؿاواة" (لبِب ،)83 :2004 ،وٍازظ ٖلى هظا الخٗغٍٖ ٠ضم الخُغ ١بلى واحباث اإلاىاَىت والا٢خهاع ٖ ِ٣ٞلى
الخ٣ى ،١و٢ض حاء الخٗغٍ ٠الخالي لُخجاوػ الى٣و الظي جًمىه الخٗغٍ ٠ألاو ٫للمىاَىت.
ً
ً
ٞاإلاىاَىت بهٟتها مهُلخا مٗانغا حٗغٍب للٟٓت ؤلاهجلحزًت ( )Citizenshipحٗغ ٝبإجهاٖ" :ال٢ت بحن ٞغص
وصولت ٦ما ًدضصها ٢اهىن جل ٪الضولت وبما جخًمىه جل ٪الٗال٢ت مً واحباث وخ٣ى ١ـ مخباصلت -في جل ٪الضولت ،وجض٫
ً
يمىا ٖلى مغجبت مً الخغٍت وما ًهاخبها مً مؿاولُاث " (ال٩ىاعي.)66 :2001 ،
وٍغي بٌٗ ؤهل اللٛت مً اإلاٗانغًٍ بم٩اهُت بىاء صاللت م٣اعبت للمٟهىم اإلاٗانغ للمىاَىت بمٗجى اإلاٗاٌكت
َ
َ
ً
في وًَ واخض مً لٟٓت (اإلاىاَىت) هٟؿها اإلاكخ٣ت مً الٟٗل (واَ ًَ) ال مً الٟٗل ( َوَ ًَ)ٞ ،ىاًَ ٞالن ٞالها ٌٗجي
ٖاف مٗه في وًَ واخض٦ ،ما هى الكإن في ؾا٦ىه ٌٗجي ؾ ً٨مٗه في م٩ان واخض (الٗضهاوي.)725 :2000 ،
َ َ
َ
ً
٦ما ًغح٘ مٟهىم اإلاىاَىت لٛىٍا بلى ؤن اإلاىاَىت اقخ٣ذ مً ٧لمت ( َوَ ًَ)َ ٞ ،ىَ ًَ باإلا٩ان ؤي ؤ٢ام به ،وؤوًَ
ً
البلض ؤي اجسظه وَىا (ابً مىٓىع ،)593 :1994 ،وؤنل اإلاىاَىت اؾم مٟٗى ٫به مً (الىًَ) الظي هى البٗ٣ت مً
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ألاعى ًيكإ ٞحها ؤلاوؿان وَِٗل ،واإلاىاَىىن هم ؤٞغاص الكٗب الظًً ٌِٗكىن في ْل صولت ما ،وٍدملىن حيؿُتها،
ً
ً
وٍخمخٗىن ب٩اٞت الخ٣ى ١والىاحباث اإلاٟ٨ىلت صؾخىعٍا و٢اهىهُا صازل هُا٢ها (مهُٟى.)18 :2006 ،
ً
ً
وبىاء ٖلى ما ؾبٞ ٤اإلاىاَىت هي :جل ٪اإلا٩اهت التي ًخمخ٘ بها شخو ما باٖخباعه ًٖىا ٧امل الًٗىٍت في
مجخم٘ مٗحن ،هظه الًٗىٍت ال٩املت حكحر بلى التزاماث مخباصلت مً حاهب ألاشخام والضولتٞ ،للصخو خ٣ى١
ًٟ٨لها له الضؾخىع وال٣ىاهحن اإلاىبث٣ت ٖىه هدُجت اهخماثه بلى هظا اإلاجخم٘ ،وفي هٟـ الى٢ذ ٖلُه ؤن ًاصي الىاحباث
التي ًلؼمه بها الضؾخىع وال٣ىاهحن اإلاىبث٣ت ٖىه.
ّ
جهغ ٝمدضوصُٗٞ ،غُ٢ ٝم اإلاىاَىت
و٢ض جبجى الباخث حٗغٍ( ٠م٨غوم )380 :2004 ،لُ٣م اإلاىاَىت م٘
بإجها :ؤلاَاع ال٨ٟغي إلاجمىٖت اإلاباصت وال٣ىاٖض الخا٦مت والًابُت لٗال٢اث الٟغص بىَىه وصولخه ،والتي ججٗل لئلهجاػ
ً
الىَجي عوخا في ج٩ىًٍ الخـ الاحخماعي والاهخماء والىالء ،بما ٌؿمى بةعاصة الٟغص للٗمل الىَجي ٞى ١خضوص الىاحب،
م٘ الكٗىع باإلاؿاولُت لخد ٤ُ٣اإلاكاع٦ت واإلا٩اهت اإلاجخمُٗت في ٖالم الٛض.
الخعسيف إلاجسائي للعىامل املإجسة على كيم املىاػىت لدي ػلبت املسخلت الثاهىيت:
ً
ٌٗغ ٝالباخث الٗىامل اإلاازغة ٖلى ُ٢م اإلاىاَىت لضي َلبت اإلاغخلت الثاهىٍت بمدآٞت ٖمغان بحغاثُا بإهه:
ً
الضعحت التي ًدهل ٖلحها الُالب ؤو الُالبت ًٖ م٣ضاع بصعا٦ه لخإزحر الٗىامل ٖلى ُ٢م اإلاىاَىت (وُٖا
ومماعؾت) مً وحهت هٓغه واإلاخمثلت فيٖ ( :ىامل الخضًً ،والٗىامل الاحخماُٖت ،والٗىامل التربىٍت ،والٗىامل
الا٢خهاصًت ،وٖىامل الاجها ٫وؤلاٖالم ،والٗىامل الؿُاؾُت) ،والتي ًم ً٨الاؾخضالٖ ٫لحها مً زال ٫اؾخجاباث
ؤٞغاص الُٗىت ٖلى ؤؾئلت الاؾدباهت التي جم بىائها في هظه الضعاؾت ،وٍ٣هض بهظه الٗىامل ما ًلي:
 .1عىامل الخدًً :وجخمثل في الخُاب ؤلاؾالمي صازل اإلاسجض (زُبت الجمٗت ،اإلادايغاث ،الضعوؽ،
وٚحرها) ،وال٣ضوة الخؿىت للٗلماء اإلاؿلمحن.
 .2العىامل الاجخماعيت :وجخمثل في اإلاجخم٘ اإلادُِ بالٟغص ٖضا اإلااؾؿاث اإلاكهىعة (٧األؾغة واإلاضعؾت خُث
ؤصعحهما الباخث في الٗىامل التربىٍت) والٗغ ٝوالٗاصاث والخ٣الُض ،والٗكحرة وال٣بُلت.
 .3العىامل التربىيت :وجخمثل في ألاؾغة ،حماٖت ألا٢غان ،اإلاضعؾت ،اإلاٗلم ،اإلاىاهج الخٗلُمُت.
 .4العىامل الاكخصادًت :وجخمثل في جُبُ ٤الضولت إلابضؤ ج٩اٞا الٟغم ،وجدؿً مؿخىي اإلاِٗكت.
 .5عىامل الاجصاٌ وإلاعالم :وجخمثل في الصخ ٠واإلاجالث وؤلاطاٖاث وال٣ىىاث الُمىُت (مغثُت ومؿمىٖت
وم٣غوءة) ،ال٣ىىاث الًٟاثُت ٚحر الُمىُت.
 .6العىامل الظياطيت :وجخمثل في ألاخؼاب الؿُاؾُت ،والاهخساباث الٗامت.
ُّ
ومً زال ٫اؾخٗغاى الباخث للضعاؾاث الؿاب٣ت التي اخخىاها هظا الٟهل ،وبالخمًٗ في مٟغصاث هظه
الضعاؾاث ًم ً٨للباخث الخغوج ب٣اثمخحن ؤولُخحن ًم ً٨اؾخسالنهما مً جل ٪الضعاؾاث ،ألاولى٢ :اثمت بُ٣م
اإلاىاَىت ،والثاهُت٢ :اثمت بالٗىامل اإلاازغة ٖلى ُ٢م اإلاىاَىت.
و٢ض ٢ام الباخث بخجمُ٘ ُ٢م اإلاىاَىت و٦ظا الٗىامل اإلاازغة ٖلحها وؤوعصهما في ٢اثمخحن مىٟهلخحن هما:
اللائمت وألولى :كيم املىاػىت وجمثلت في:
الٗض ،٫الخغٍت ،اإلاؿاواة ،خ ٤الازخال ،ٝالىاحباث ،الخهىنُت ،اإلاكاع٦ت ،الخ٣ى ،١خب الىًَ،
ال٣اهىن ،الدؿامذ ،الخٗاون اإلاخباص ،٫اإلاؿاولُت الصخهُت واإلاضهُت ،يبِ الى ٟـ ،اخترام الظاث ،خغٍت الغؤي
والخٗبحر ،خ ٤حكُ٨ل ألاخؼاب الؿُاؾُت والجمُٗاث والى٣اباث ،الخُىٕ ،الى٣ض البىاء ،الخهىٍذ في الاهخساباث،
الخ٨ٟحر الىا٢ض ،خل اإلاك٨الث ،اإلاكاع٦ت الىَىُت ،الكٗىع بااللتزام الاحخماعي ،ؤصاء الىاحباث ،الاؾخٗضاص للخطخُت
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باالهخماماث الخانت مً ؤحل اإلاهلخت الٗامت ،ج٣بل الى٣ض البىاء ،مغاٖاة خ٣ى ١آلازغًٍ ،الخ٨ٟحر اإلاؿخ٣ل ،الالتزام
بأصاب الخىاع ،اإلادآٞت ٖلى الىٓام الٗام ،الخغم ٖلى حٗمُ ٤اإلاؿاولُت اإلاكتر٦ت ،الاهخماء والىالء للىًَ،
الجماُٖت ،الؿالم ،التربُت مً ؤحل الضًم٣غاَُت ،الاٖتزاػ بالهىٍت الىَىُت وال٣ىمُت وؤلاؾالمُت ،الاهخمام باإلاك٨الث
التي جىاحه الىًَ ،الالتزام بالضؾخىع وال٣ىاهحن ،الخماؾ ٪الاحخماعي ،الخغم ٖلى الىخضة الىَىُت ،اإلاكاع٦ت
الؿُاؾُت ،ج٣ضًغ ُ٢م الٗمل ،بصاعة الى٢ذ والجهض٢ ،بى ٫آلازغ ،الدؿامذ م٘ الخٗضصًت ال٨ٟغٍت وحٗضص الث٣اٞاث،
الجزوٖ ٫ىض عؤي ألاٚلبُت ،اخترام عؤي ألا٢لُت ،الجغؤة في ٢ى ٫الخ ،٤هبظ الخٗهب والخدحز ،الاٖتزاػ باالهخماء بلى ألامخحن
الٗغبُت وؤلاؾالمُت ،الخضاو ٫الؿلمي للؿلُت ،اخترام زىابذ الىٓام الؿُاسخي ،الكٗىع باإلاؿاولُت الٟغصًت
والجماُٖتً :اهت واخترام اإلالُ٨اث اإلاخٗضصة ،اخترام اإلاىاؾباث الضًيُت والىَىُت ،بلٛاء الٟىاع ١الُبُ٣ت ،الاهٟخاح ٖلى
آلازغًٍ ،اخترام وحهاث الىٓغ ألازغي ،اخترام الخًاعاث والث٣اٞاث والكٗىب ألازغي.
اللائمت الثاهيت :العىامل املإجسة على كيم املىاػىت وجمثلت في:
ألاوكُت التربىٍت ،اإلاضعؾت ،اإلاٗلم ،ؤلاصاعة اإلاضعؾُتَ ،غ ١الخضعَـ ،الؿُاؾت الخٗلُمُت ،اإلاىاهج واإلا٣غعاث
الضعاؾُت ،اإلاىار اإلاضعسخي ،ألاوكُت الالنُٟت ،حماٖت ألا٢غان ،ألاؾغة ،اإلاسجض ،وؾاثل ؤلاٖالم ،اإلااؾؿاث الث٣اُٞت
والغٍايُت والترٞحهُت ،ألاخؼاب الؿُاؾُت ،الٗىإلات والهُمىت ألاحىبُت ،اؾخ٣ال ٫الظاث ،الٟؿاص اإلاالي وؤلاصاعي ،ألامُت،
الًبِ الاحخماعي ،الٗكحرة وال٣بُلت ،الٗغ ٝوالٗاصاث والخ٣الُض ،جضهىع الخُاة اإلاِٗكُت ،يٗ ٠صولت الىٓام
وال٣اهىن ،يٗ ٠الث٣اٞت الضًم٣غاَُت ،يٗ ٠اإلاٗاعيت وماؾؿاث اإلاجخم٘ اإلاضوي.

 -2كيم املىاػىت
الخضًث ًٖ الُ٣م بك٩ل ٖام َىٍل ومخٟغٕ ،و٢ض خاو ٫الباخث بًجاػ ألا٩ٞاع الُ٣مُت في الاججاه الظي
ً
ً
ً
ًهب في نالح صعاؾخه وٖال٢تها باإلاىاَىت ،لِؿخسلو ٖلى يىء طل ٪مٟهىما مدضصا وواضخا لُ٣م اإلاىاَىت ،وختى
ًخم ً٨الباخث مً طل٣ٞ ٪ض خاو ٫اؾدُٗاب مٟهىم الُ٣م مً حاهب ،ومٟهىم اإلاىاَىت مً حاهب آزغ ،زم خاو٫
الجم٘ بُجهما ،بٛغى الىنى ٫بلى عئٍت وجهىع واضح لُ٣م اإلاىاَىت.
ً
ً
ُ
ٞاإلاغء ًجض نٗىبت ٦بحرة ٖىض حٗغيه للبدث في الُ٣م َوَك ُّ ٤ألامغ ٖلُه ،وهظا ما ؤ٦ض ٖلُه (ٖ٣ل:2006 ،
ً
ٖ )176ىضما ٢ا" :٫وٖمىما ٞةن البدث في الُ٣م ججغبت ٧لها مك٣ت وٖىاء لكضة الخباًً والازخال ٝفي اإلاٟهىم،
واإلاىهج ،وَغ ١الُ٣اؽٞ .ضعاؾت الُ٣م ببداع في مُاه ٖمُ٣ت طاث قٗاب زُغة وجُاعاث ٖىُٟت ،جدخاج بلى خى٨ت
ال٣اثض ،وويىح ألاهضا ،ٝوص٢ت ألاصواث التي جًمً هجاح مهمت ؤلابداع في مىيىٕ مدكٗب هى مىيىٕ الُ٣م ".
والخضًث ًٖ ؤن الُ٣م جسخو بمجا ٫التربُت ٢ىً ٫جاهبه الهىاب ٞالُ٣م ناعث خضًث الا٢خهاصي،
ً
والؿُاسخي ،والث٣افي ،وؤلاٖالمي ،وال٣اهىوي ختى ؤنبذ ٧ل مجاً ٫دبجى ُ٢ما لها ٖال٢ت بمجاله جسخل ًٖ ٠اإلاجا٫
ً
ُ٢ما ،ول ً٨بطا اهخ٣لىا بلى الخٟانُل ٌ
٩ٞل له
آلازغ ،وجبضو لضاعؽ الُ٣م ؤن الظي ًجم٘ ٧ل هظه اإلاجاالث هى ؤن لها
ُ٢مه (مهُٟى.)56 :1999 ،
بن مٟهىم الُ٣م خالت همىطحُت للمٟاهُم الغخالت ،ؤي جل ٪التي جغجدل مً مجا ٫مٗغفي بلى آزغ " ،هظا
اإلاٟهىم الظي اعجبِ بٗلم الا٢خهاص زم ٧اهذ له اهخ٣االجه صازل الٗلىم ؤلاوؿاهُت والاحخماُٖتٞ ،اجسظ بظل٪
حكُ٨الث ومٗان ومضع٧اث ازخلٟذ بازخال ٝجل ٪اإلاجاالث اإلاٗغُٞت ،والهض ٝالظي مً ؤحله ؤصزلخه يمً مىٓىمت
مٟهىماتها ألاؾاؾُت" (مهُٟى.)55 :1999 ،
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وٚاًت ال٣ى ٫بن الُ٣م ٢ض اؾخُاٖذ اؾخُ٣اب اهخمام ٦ثحر مً الباخثحن والٗلماء ٖلى ازخال ٝمكاعبهم
ً
ً
ً
الٗلمُت وألاًضًىلىحُت ،ؾىاء ؤ٧اهذ الىٓغة للُ٣م ؾلبا ؤو بًجابا ،وال ًؼا ٫الاهخمام بهظه الًُ٣ت ًؼصاص ًىما بٗض ًىم،
وطل٧ ٪لما اقخضث الخاحت بلى ال٨كَ ًٖ ٠بُٗت الُ٣م ومالمدها وجإزحراتها ،ؤو ٖلى ألا٢ل صوعها ٦مخٛحر له ؤهمُخه
في صعاؾت الٓىاهغ اإلاسخلٟت في ٧ل مىاحي الخُاة الا٢خهاصًت ،والاحخماُٖت ،والث٣اُٞت ،والىٟؿُت ،والؿُاؾُت
(مهُٟى.)56 :1999 ،
ومما ًجضع ؤلاقاعة بلُه هى ؤن الباخث اإلاؿلم ٢ض ًخ ٤ٟؤو ًسخل ٠م٘ وحهت هٓغ الباخثحن الٛغبُحن ،بال ؤن
ألامغ ألاهم الظي ًجضع الخيبه له هى جدضًض مهضع هظه الُ٣مٞ ،اإلاؿلم اإلالتزم باإلاغحُٗت ؤلاؾالمُت في جهىعه وؾلى٦ه.
ًدخ٨م بلى الُ٣م طاث اإلاهضع الغباويٖ ،لى ٖ٨ـ ٚحره ممً جخٗضص مهاصع ُ٢مهم ،ول ً٨هظا ال ًمى٘ مً مٗغٞت ما
لضحهم ،وما جىنلذ بلُه ٖ٣ىلهم مً ؤ٩ٞاع وججاعب ،والاؾخٟاصة مما ًخىا ٤ٞم٘ ُ٢مىا طاث اإلاهضع الغباوي ،وعص
ُ
ضز َل ؤمخىا ه ٤ٟالاٚتراب .التي ؤقاع بلحها (الُ٨الوي )32 :1998 ،ب٣ىله ":بن اإلادىع
وع ٌٞما ًخٗاعى مٗها٧ ،ي ال ه ِ
ألاؾاسخي للخُاة الاحخماُٖت في ألاُ٢اع الىامُت ؤنبذ هى الاٚتراب الث٣افي .وٍخمثل هظا الاٚتراب في اؾخٗاعة هظه
ألاُ٢اع للُ٣م وؤهماٍ الخُاة الؿاثضة في الضو ٫الهىاُٖت اإلاخ٣ضمت بض ٫جُىٍغ الُ٣م اإلادلُت وؤهماٍ الخُاة ألانلُت".
مفهىم املىاػىت وجؼىزها:
ً
ً
ًغي (لبِب )84 :2004 ،ؤن ٨ٞغة اإلاىاَىت ٦مهُلح ْهغ خضًثا و٧اهذ هخاحا لخ٩ىن اإلاجخم٘ اإلاضوي الخضًث
في ؤوعوبا وُ٢ام الضولت طاث الؿلُت اإلاضهُت اإلاؿخ٣لت ًٖ الؿلُت الضًيُت (ال٨يؿُت).
ً
بِىما ًغي (ْاهغ )15 :1985 ،ؤن مٟهىم اإلاىاًَ واإلاىاَىت ْهغ ٢ضًما لضي الُىهان بٓهىع الضولت
الضؾخىعٍت في اإلاضن ألازُيُت.
واإلاالخٔ ؤن ما اجٖ ٤ٟلُه ( لبِبْ ،اهغ) ،هى ؤن اإلاىاَىت ال جٓهغ بال في وحىص صولت طاث ؾلُت مضهُت
مؿخ٣لت خؿب حٗبحر ألاو ،٫وصولت صؾخىعٍت خؿب حٗبحر الثاوي.
و٢ض حاء حك٩ل مٟهىم اإلاىاَىت في ؤوعوبا ٦ما ؤقاع (الؼهُضي )11 :2005 ،بٗض اهدؿاع هُمىت ال٨ىِؿت ٖلى
الخُاة الاحخماُٖت في ؤوعوبا وجغاح٘ جىححهها اإلاباقغ للخُاة الؿُاؾُت ُٞما ًخٗل ٤بدُاة الىاؽ .وهىا ٥ؾبب آزـغ ص٘ٞ
ً
الىاؽ والضو ٫بلى اجساط مبضؤ اإلاىاَىت خال إلاك٨التها ،وطل ٪هى حٗضص الكُ٘ الضًيُت الىهغاهُت في ال٣غن الؿاب٘ ٖكغ
ً
بالظاث ،وقُىٕ الهغإ بُجها ،خُث اؾخمغث هظه ا لٟتن والهغاٖاث ختى بلٛذ خضا مً الكضة خمل الىاؽ ٖلى ؤن
ّ
ٌؿلمىا بمبضؤ آز ــغ وهى ؤن الازخال ٝفي
ً٣بلىا ببِء وجغصص ؤن ًخجاوػوا الاٖخ٣اص الضًجي بلى مبضؤ اإلاىاَىت ،وؤن ِ
الُٗ٣ضة ال ًدى ٫صون الاهدؿاب إلاىاَىت مكتر٦ت.
وٍم ً٨عنض زالزت جدىالث ٦بري مخضازلت ومخ٩املت مغث بها الخٛحراث الؿُاؾُت التي ؤعؾذ مباصت اإلاىاَىت
ً
في الضولت الضًم٣غاَُت اإلاٗانغة :ؤولها ج٩ىًٍ الضولت ال٣ىمُت ،وزاهحها اإلاكاع٦ت الؿُاؾُت وجضاو ٫الؿلُت ؾلمُا،
وزالثها بعؾاء خ٨م ال٣اهىن وب٢امت صولت اإلااؾؿاث (ال٩ىاعي.)25 :2004 ،
خصــائص املىاػىت:
ٖلى الغٚم مً ازخال ٝزهاثو اإلاىاَىت مً بِئت ألزغي الزخال ٝخاحاث اإلاجخم٘ وألاٞغاص ،وجباًً اإلاٗاًحر
ً
وألاؾـ التي ٌٗض بمىحبها الٟغص مىاَىا نالخا ًفي البِئاث اإلاسخلٟت ،بال ؤن هظه الازخالٞاث ال جمى٘ مً وحىص
ؤؾاؾُاث مدكابهت لخهاثو اإلاىاَىت في ٦ثحر مً بلضان الٗالم ،و٢ض ؤوعصتها صعاؾت (مهُٟىٖ )24 :2006 ،لى
الىدى آلاحي:
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وألوٌ :الخصائص املعــسفيت :مثل ؤلاإلاام اإلاٗــغفي بٟلؿٟت اإلاجخم٘ وهٓمه ،وز٣اٞخه ،وجغازه وبماؾؿاجه،
ومك٨الجه وً٢اًاه ،والىعي بد٣ى ١اإلاىاًَ وواحباجه ومؿاولُاجه ،وٞهم صوع ال٣اهىن وؤهمُخه وٖملُاجه.
الثاوي :الخصائص الىجداهيت :مثل ج٣ضًغ ُٖ٣ضة اإلاجخم٘ وهٓمه ووؿ٣ه ألازالقي وج٣ضًغ ُ٢م اإلاىاَىت،
٧الخغٍت ،والٗضالت ،واإلاؿاواة ،واخترام وج٣ضًغ آعاء آلازــغًٍ ،والالتزام بالٗمل الجاص والاججاهاث ؤلاًجابُت هدى
اإلاجخم٘ ،وهدى جد ٤ُ٣الؿالم ٖلى اإلاؿخىي ألاؾغي ،واإلادلي ،وال٣ىمي ،والٗاإلاــي ،والاهخماء للمجخم٘ والىالء لــه.
الثـالث :الخصائص املهازيت :وجًم ال٣ضعة ٖلى اإلاؿاهمت الٟٗــالت في بىاء اإلاجخم٘ ،وال٣ضعة ٖلى ٞدو
الً٣اًا اإلالخت اإلادلُت مجها والٗاإلاُت ،وامخال ٥اإلاهاعاث ألاؾاؾُت للمكاع٦ت الٟٗالت في الخُاة الؿُاؾُت،
والاحخماُٖت ،والا٢خهاصًت ،والث٣اُٞت.
أهميت كيم املىاػىت:
بن ٧ل صاعؽ للُ٣م ال بض ؤن ًدباصع بلى طهىه ؾاا ٫مٟاصه ،إلااطا صعاؾت الُ٣م يغوعٍت؟ وؤلاحابت ٖلى هظا
الؿاا ٫هي حٗغٍ ٠لآلزغًٍ بإهمُت الُ٣م بىحه ٖام وُ٢م اإلاىاَىت بىحه زامٗٞ ،لى اإلاؿخىي الٟغصي٩ً ،ىن اإلاغء
في خاحت ماؾت في حٗامله م٘ ألاشخام واإلاىا ٠٢وألاقُاء بلى وؿ ٤ؤو ( هٓام) للمٗاًحر والُ٣م ٌٗمل بمثابت مىحهاث
لؿلى٦ه وَا٢اجه وصوا ٘ٞليكاَه ،وبضًهي ؤهه بطا" ٚابذ هظه الُ٣م ؤو جًاعبذ ٞةن ؤلاوؿان ٌٛترب ًٖ طاجه وًٖ
مجخمٗه وٍ٣ٟض صواٗٞه للٗمل وٍ٣ل بهخاحه وًٍُغب" (ػاهغ.)8 :1986 ،
وبطا ٧ان هىا ٥ازخال ٝفي حٗغٍٟاث ُ٢م اإلاىاَىت بازخال ٝمُضان صعاؾتهاٞ ،ةن هىا ٥اجٟا٢ا خى ٫ؤهمُتها في
جىحُه الؿلى ٥ؤلاوؿاوي ،و٢ض ؤبغػ (م٨غوم )383 :2004 ،زالر مىاحي ألهمُت ُ٢م اإلاىاَىت هي:
 .1ؤهمُت ُ٢م اإلاىاَىت لخإُ٦ض ٖال٢ت اإلاىاًَ بظاجه وصٖم الث٣ت ب٣ضعاجه.
 .2ؤهمُت ُ٢م اإلاىاَىت في جغؾُش مىار الضًم٣غاَُت وؾُاصة ال٣اهىن.
 .3ؤهمُت ُ٢م اإلاىاَىت في صٖم مٟهىم ٟ٦اءة ألاصاء والجىصة في ؤلاهخاج.
وهىا ًا٦ض " التربىٍىن ٖلى ؤن جىمُت ُ٢م اإلاىاَىت لضي الُلبت حٗض مً ؤهم ؾبل مىاحهت جدضًاث ال٣غن
الخاصي والٗكغًٍ ،خُث بن الخ٣ضم الخ٣ُ٣ي للىًَ في ْل جدضًاث ال٣غن الجضًض ومؿخجضاجه ،جهىٗه ٖ٣ى٫
ّ
والٟٗالت في الخىمُت
وؾىاٖض اإلاىاَىحن ،لظلٞ ٪ة٦ؿابهم ُ٢م اإلاىاَىت ٌٗض الغ٦حزة ألاؾاؾُت للمكاع٦ت الاًجابُت
الاحخماُٖت ،والا٢خهاصًت ،والؿُاؾُت" (اإلا٣بلي.)2 :2005 ،
أهميت كيم املىاػىت على املظخىي الفسدي:
 " .1ال ٚجى للٟغص ًٖ الُ٣م في يبِ صواٗٞه وجىحُه ؾلى٦ه ،وحٗامله م٘ آلازغًٍ في اإلاجخم٘" (ػاهغ.)8 :1986 ،
ً
ً
ً
ً
 " .2حٗجي جغبُت الٟغص ٖلى ُ٢م اإلاىاَىت بٖضاصه لُ٩ىن مىاَىا نالخا وًٖىا مخٗاوها م٘ اإلاجخم٘ ،وبٖضاصه لُ٩ىن
ً
ً
ٖامال ومىخجا في اإلاؿخ٣بل " (زلُل ،بضون جاعٍش وكغ.)11 :
" .3لىال ؤلاوؿان إلاا قغٖذ الُ٣م٨ٞ ،إن ؤلاوؿان هى الٛاًت التي مً ؤحلها قغٖذ الُ٣م ،وبها جخد ٤٣له ؾٗاصة
الضاعًٍ الضهُا وآلازغة" (الهالح.)1 :1999 ،
" .4مً الىاضح ؤن ُٖ٣ضة اإلاغء وُ٢مه وًٞاثله ،هي التي جُ٣ض ٢ىجه ،وجغصٖه ًٖ ا٢ترا ٝالجغاثم واإلاىب٣اث ،بجها
جد ٤٣له هىٖا مً الخىاػن بحن مباصثه ومهالخه ،ؤو بحن وحىصه ووحىص آلازغًٍ" (ب٩اع.)45 :2003 ،
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أهميت كيم املىاػىت على املظخىي الاجخماعي:
ٌٗ .1خمض اإلاجخم٘ في ج٩امل بىِخه الاحخماُٖت ٖلى الُ٣م اإلاكتر٦ت (ُ٢م اإلاىاَىت) بحن ؤًٖاثه التي ٧لما احؿ٘ مضاها
ً
بُجهم اػصاصث وخضة مجخمٗهم ٢ىة وجماؾ٩ا في خحن جًٗ ٠جل ٪الىخضة ٧لما اهدؿغ مضي جل ٪الُ٣م بُجهم،
ً
بِىما ًاصي ؤلازال ٫بُ٣م اإلاىاَىت بلى نغإ بحن ؤًٖاء طل ٪اإلاجخم٘ ،وطلٚ ٪البا ما ً٣ىص بلى ج٨٨ٟه وبلى
نٗىبت الىنى ٫بلى اجٟا ١في ألامىع اإلاهمت (الخ٨غٍتي.)2 :1999 ،
 " .2ج٣ي اإلاجخم٘ مً الجزٖاث الكغٍغة٧ ،األهاهُت اإلاٟغَت ،والكهىاث الُاجكت ،بخىحُه ألاٞغاص بلى جدٚ ٤ُ٣اًاتهم،
والىنى ٫بلى ؤهضاٞهم ،والخ٨ٟحر في ؤٖمالهم ،بضال مً ألاهاهُت والُِل " (ؤبى الُٗىحن.)35 :1998 ،
 " .3ج ٠٣الُ٣م وعاء ٧ل وكاٍ بوؿاوي ،و٧ل جىُٓم احخماعي وجمـ الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت بكتى نىعها وؤق٩الها،
ً ً
وجاصي صوعا مهما في جد ٤ُ٣الخىائم بحن الٟغص واإلادُِ الاحخماعي الظي ٌِٗل ُٞه" (ِٖسخى.)51 :1984 ،
عالكت كيم املىاػىت بالثلافت:
جىؾ٘ مٟهىم الث٣اٞت بك٩ل ٦بحر واؾخىٖب ال٨ثحر مً اإلاٟاهُم ،والُ٣م جضزل في هُا ١الث٣اٞت وحؿخمض
مجهاٞ ،ما هي بال اوٗ٩اؽ لُغ ١ج٨ٟحر ألاٞغاص في ز٣اٞت مُٗىت وفي خ٣بت ػمىُت مدضصة.
ولى جم الىٓغ في الخاعَت الث٣اُٞت والتربىٍت لل٨غة ألاعيُت ،لىحض ؤن ٧ل ؤمت جخىلى جغبُت ؤبىائها ٖلى ُ٢م
اإلاىاَىت في بَاعها الث٣افي والاحخماعي ،وجدغم ٖلى اهسغاَهم في مسخل ٠اليكاَاث الث٣اُٞت والٗلمُت ،ختى بطا
هطجىا واقخضث ؤٖىاصهم لم جسل ٖلحهم ؤن ًخٟاٖلىا م٘ آلازغًٍ في ٧ل م٩ان ٖلى ألاعى.
ول ً٨الٗالم الثالث ـ ومىه ألاُ٢اع الٗغبُت وؤلاؾالمُت ـ ٦ما ٌكحر (الُ٨الوي )35 :1998 ،هى وخضه الظي
ًغؾل ؤبىاءه بلى بلضان جسخل ٠ز٣اٞتها وُ٢مها ًٖ ز٣اٞخه وُ٢مه جدذ ؾخاع (اإلاؿاٖضاث الث٣اُٞت) ،لُجغي حكُ٨ل
شخهُاتهم في بِئاث بُٗضة ،ولُٗاهىا ُٞما بٗض الاٚتراب الث٣افي.
وٖىض طل "٪جًٗ ٠ماقغاث ُ
الهىٍت الث٣اُٞت لضحهمٞ ،ال ًخى ٠٢بعجابهم بالٗلم وج٣ىُاجه ،بل ًيخ٣ل بلى
ؤلاعجاب والٟىاء في الظًً ؤبضٖىه وفي ز٣اٞتهم وُ٢مهمُٞ ،دبٗىجهم وَؿحرون َ
وعاءهم في زهىنُاتهم الث٣اُٞت ،وهىا
ج٩ىن الخبُٗت " (م٨غوم ،)133 :2005 ،وناع خا ٫ؤ٦ثر هاالء اإلابخٗثحن بضون جدهحن ُ٢مي ٦ما ٢ا ٫الكاٖغ " :ؤل٣اه
ً
في الُم م٨خىٞا و٢ا ٫له بًا ٥بًا ٥ؤن جبخل باإلااء".
عالكت كيم املىاػىت بالىاكع:
ً
ال ًم ً٨ؤن حِٗل الُ٣م في ٞغا ،ٙولظا ٗٞال٢تها بالىا ٘٢وزُ٣ت حضا ،وباألزو بطا ٧اهذ هظه الُ٣م صازلت في
بَاع الخٗامل الُىمي لئلوؿان ،وٖال٢خه م٘ ؤزُه ؤلاوؿان ،وٖال٢خه بال٩ىن والخُاة ،و٢بل هظا وطاٖ ٥ال٢خه بسال٣ه،
جدضص في مٗٓمها هىُٖت قب٨ت الٗال٢اث
ومً بحن الُ٣م اإلاهمت اإلاٗاقت في وا ٘٢ؤلاوؿانُ٢ ،م اإلاىاَىت ،والتي ِ
اإلاخباصلت ،مً واحباث وخ٣ى ١ومكاع٦ت مجخمُٗت .وٖىضما ًخٛحر وا ٘٢الىاؽ بلى ألاخؿً ؤو بلى ألاؾىؤ ٞةن وا ٘٢الُ٣م
ً
ًخٛحر جبٗا للىا ٘٢الجضًضٞ ،الُ٣م جخإزغ بالىا ٘٢وجازغ ُٞه.
ٗٞىضما ٢ا( ٫ابً زلضون )93 :1920 ،ف ي م٣ضمخه" :بن ألاخىا ٫بطا جبضلذ ٨ٞإهما جبض ٫الخل ٤مً ؤنله،
وجدى ٫الٗالم بإؾغه ،و٦إهه زل ٤حضًض "ٞ .مً الىاضح الُىم ؤن الٗالم بإؾغه ٢ض جدى ٫ـ ٦ما جيبإ ابً زلضون ـ ٦إهه
ً
ً
ً
ٌ
زل ٤حضًض ،مما ٢ض ًُسُل بلى اإلاغء ؤن ٧ل ُ٢مت في اإلاجخم٘ الٗهغي اإلاخٛحر بايُغاص باجذ ؤمغا وؿبُا ٢ابال للخٗلُل
والخإوٍل.
والُ٣م والىا ٘٢مغجبُان ،والخٟاٖل بُجهما ؤُ٦ض ،والٗال٢ت بُجهما مخٗضصة ألاق٩ا ٫مخىىٖت اإلاؿخىٍاث.
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" بن الخجغبت حٗخمض ٖلى ألاخضار ،ول ً٨الًمحر ًخٛظي ٖلى الُ٣م ،وبن الخ٨م الُ٣مي ال ًم ً٨ؤن ًسغج
ً
ً
ً
ً
ً
ً
َ
مً مجغص الخ٨م الىا٢عي في ؤًت نىعة جمث َل الىا ،٘٢مىيىُٖا ٧ان ؤو شخهُا ،بؿُُا ؤو مغ٦با ،مايُا ؤو خايغا،
ؤو مؿخ٣بال" (صعاػ ،" )121 :1973 ،وبن الخماؽ الؼاثض لضي بٌٗ الباخثحن ججاه الُٗ٣ضة خُىما ًضعؽ ُ٢م الاهخماء
ً
ؤلاؾالمي صون اٖترا ٝبإزغ الىا ،٘٢ومخىاؾُا ؤن الغ٧اثؼ ألاؾاؾُت في صٖم هظا الاهخماء وجد ٤ُ٣مخُلباجه ال َّبض ؤن ًمغ
بؿلؿلت مً الاهخماءاث :ألاؾغة ،الحي ،حماٖت الغٞا ،١الٗمل والىُْٟت ،الىًَ ،خُث بن ُ٢م اإلاىاَىت وٖلى عؤؾها
ُ
الاهخماء ال َّبض ؤن جٟصح ًٖ هٟؿها في مٓاهغ ؾلىُ٦ت في ٧ل هظه اإلاؿخىٍاث.
و٢ض ؤ٦ض (م٨غومٖ )174 :2005 ،لى ؤعبٗت مضازل للتربُت ٖلى الُ٣م ومجها ُ٢م اإلاىاَىت ٖلى ق٩ل صواثغ ٧ل
واخضة جدىي ألازغي ،جبضؤ مً اإلاضزل الضًجي (اإلاغحُٗت) ،واإلاضزل الاحخماعي والث٣افي (الٟاٖلُت) ،واإلاضزل ال٣ىمي
( ُ
الهىٍت) ،واإلاضزل الٗالمي (الخٗبحر ًٖ الظاث ،الخٟاٖل م٘ آلازغ).
عالكت كيم املىاػىت بالدطخىز واللىاهين:
الخ٣اء ؤلاوؿان بإزُه ؤلاوؿان ٖلى اإلاضي البُٗض ،ؤزغ في هىٕ الٗال٢ت بُجهما ،وؤصي بلى حٗضي ؤخضهما ٖلى
خ٣ى ١آلازغ ،وبهما ٫الىاحب اإلاكتر ٥بُجهماٞ ،خُلب ألامغ ؤن ً٣ىم بُجهما ٖ٣ض احخماعي (صؾخىع٢ ،ىاهحن) ًىٓم
ٖال٢اتهماُٞ ،يخ٣ل ألاٞغاص مً خالت الُبُٗت (خُث ل٩ل ٞغص ٗٞل ما ٌكاء) بلى خا ٫اإلاجخم٘ الؿُاسخي اإلاىٓم (خُث
ً
ً٣ٟض الٟغص ٢ضعا مً خغٍخه في ٗٞل ما ٌكاء ،اهًباَا ًبضؾخىع و٢ىاهحن طل ٪اإلاجخم٘)٣ُٞ ،ىم اجٟا ١حٗا٢ضي ُٞما
بحن حملت ألاٞغاص وبحن ٞغٍ ٤مجهم ،جى٧ل بلُه مهمت الخ٨م ،بما ًد ٤مٗه لؤلزحر وي٘ ال٣ىاهحن اإلاىبث٣ت مً الضؾخىع
الظي ُاج ِٖ ٤َ ٟلُه لخىُٓم اإلاجخم٘ ،وبم٣خضخى هظا الاجٟا٦ ١ما ً٣ى( ٫البكغيً")568 ،567 :2005 ،دىاػ ٫الٟغص ًٖ
٢ضع مً خغٍخه م٣ابل ؤن ًدا ٔٞله الخا٦م ٖلى الجؼء آلازغ مً جل ٪الخغٍت ،ألامغ الظي ؤيحى مٗه الٗ٣ض الاحخماعي
ً
ً
ـ ٖلى هظا الىدى ـ ؤؾاؾا ليكإة الضولت ،بل وؤؾاؾا للىحىص اإلاجخمعي بظاجه ".
وبطن ٞهىا ٥مٗاًحر وَىُت للتربُت اإلاضهُت (اإلاىاَىت) ،واإلاىاًَ ًٖى في صولت له ٞحها ما ألي شخو مً
الخ٣ى ١والامخُاػاث التي ًٟ٨لها الضؾخىع ،وٖلُه ما ٖلى ؤي شخو آزغ مً الىاحباث التي ًٟغيها طل ٪الضؾخىع،
وفي خا ٫ازخل طل ٪ناع الخا٦ ٫ما ُ٢ل "مىاًَ ال خ٣ى ١له ،وصولت لها ٧ل الخ٣ى( " ١بؾماُٖل.)961 :2005 ،
كياض كيم املىاػىت:
حٗضصث آعاء الباخثحن في ُُٟ٦ت ُ٢اؽ الُ٣م ؤمً زال ٫ماقغ واخض؟ ؤم مً زال ٫ؤ٦ثر مً ماقغ؟ وجدضر
ً
البٌٗ ًٖ اججاهاث ًمُ٢ ً٨اؽ الُ٣م مً زاللها ،والباخث ؤوعص بًٗا مً هظه آلاعاء وها٢كها ،واؾخسلو مجها ما
ًم ً٨ؤن ًُلٖ ٤لُه (م٣اعبت لُ٣اؽ الُ٣م ٖامت وُ٢م اإلاىاَىت زانت لِـ بال).
ٞـ (بً مؿٗىصً )66 :1998 ،غي " ؤن ُ٢اؽ الُ٣م ًخم مً زال ٫الؿلى٩ٞ ،٥ل ُ٢مت ًدكب٘ بها اإلاؿلم ال بض
ؤن جٓهغ آزاعها مً زال ٫الؿلى ٥الهاصع ٖىه ،م٘ جٟاوث في ٢ىة هظا ألازغ ،وؤن مُ٣اؽ ُ٢مت ؤو وؿ٧ ٤امل مً
الُ٣م ؾىاء ٖلى مؿخىي ألاٞغاص ،ؤم اإلاجخمٗاث ،ؤم الخًاعاث ً٩ىن مً زال ٫آلازاع التي جترحم ٖجها".
ً
وهظا الغؤي في ٖمىمه صخُذ ،ول ً٨الؿلى ٥ؤخُاها ال ٌٗبر ًٖ بًمان الٟغص بُ٣م مُٗىت ،بل ٢ض ًهضع
ً
ؾلى٦ه مىا٣ٞا للجماٖت.
وخضص (ػاهغ )21 -10 :1986 ،ؤعبٗت اججاهاث إلم٩اهُت ُ٢اؽ الُ٣م ًم ً٨بًغاصها مسخهغة ٧الخالي:
الاججاه وألوًٌ :ىٓغ بلى الُ٣م بىنٟها اهخماماث ؤو اججاهاث بػاء ؤقُاء ،ؤو مىا ،٠٢ؤو ؤشخام ،ولظا ٞةهه
ًمُ٢ ً٨اؽ الُ٣م مً زال ٫جهمُم م٣اًِـ مُٗىت حٗغى ٞحها مىا ٠٢مسخلٟت وٍُلب مً اإلاغء ؤن ٌؿخجُب
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بازخُاع بضًلحن ؤو ؤ٦ثر ،وجًم هظه اإلاىا ٠٢اهخماماث ألاشخام باألوكُت وألاقُاء اإلاسخلٟت ،ؤو جخٗل ٤بمٗاًحرهم
ومثلهم الٗلُا.
الاججاه الثاوي٣ً :ىم ٖلى ؤن اإلااقغ الغثِـ للُ٣م هى الؿلى ،٥وهظا ٌٗجي ؤن جل ٪الُ٣م جض ٘ٞؤصخابها بلى
ؤهماٍ مُٗىت مً الؿلى ،٥ومً زالَ ٫غح جل ٪البضاثل ؤمام الصخوً ،م ً٨مٗغٞت الُ٣م التي ًخبىاها ،وٍازظ ٖلى
ً
هظا الاججاه والظي ٢بله ؤن اجساط هظا الصخو إلاى ٠٢مٗحن ؤو بْهاعه الخىا ٤ٞم٘ اججاه مٗحن ،ال ًض ٫صاثما ٖلى ؤهه
الاججاه اإلاغٚىب لضًه ،بل ٢ض ً٩ىن هى الؿلى ٥اإلاغٚىب في ز٣اٞخه.
الاججاه الثالثٞ :هى الظي ًجم٘ في ُ٢اؾه للُ٣م بحن ماقغي الؿلى ٥والاججاه.
الاججاه الغاب٘ :الظي ًِ٣ـ الُ٣م مً زال ٫الخهغٍذ اإلاباقغ بها.
بىاء كيم املىاػىت:
َّ
مً اإلاؿلم به ؤن ُ٢م اإلاىاَىت لِؿذ قٗاعاث جغ ٘ٞوبهما هي ؾلىً ٥ماعؽ وُ٢م جُب ،٤وهي ٦ؿاثغ الُ٣م
ُ
ال جخٗـلم بك٩ل ٦لي مً ال٨خ ــب واإلا٣غعاث الضعاؾُت واإلادايغاث الىٓغٍت بل حٗخمض بالضعحت ألاولى ٖلى اإلاماعؾت
والخُبُٖ ٤لى مؿخىي اله ،٠واإلاضعؾت ،والبِذ ،والكاعٕ ،واإلاسجض ووؾاثل التروٍذ ،وماؾؿاث الٗمل ،والخؼب،
وؤصواث الاجها ٫الجماهحري.
ولهظا ٧اهذ التربُت ٖلى الُ٣م بك٩ل ٖام ،وُ٢م اإلاىاَىت بك٩ل زام ،ومداولت بىاء هظه الُ٣م ،ال ًخد٤٣
مً زال ٫صعوؽ الكإن الٗام وخضها ،بل ًجب ٖلى حمُ٘ اإلاٗاع ٝاإلاضعؾُت ؤن جسً٘ للُ٣م وجخًمجها٦ ،ما ًجب
جًمحن الُ٣م في ٧ل ألاوكُت اإلاضعؾُت الُىمُت ألازغي ،و٧ل الىٓام التربىي اإلاضعسخي بغمخه ختى ًخد ٤٣ألامغ اإلايكىص،
وهظا ما َالب به (مهضاع ) 56 :2005 ،ب٣ىله" :بن جغؾُش ُ٢م اإلاىاَىت ،وبخال ٫الُ٣م الضًم٣غاَُت والتربُت ٖلى
ً
ً
خ٣ى ١ؤلاوؿان في الجى اإلاضعسخي ال ًيبغي ؤن ً٩ىن ْغُٞا مد٩ىما بمىاؾباث زانت٦ ،ما هى ؾاثض الُىم في ؤ٦ثر
اإلاضاعؽ ،بل ًجب ؤن ًخم بهىعة مؿخضًمت حٗبر بهض ًٖ ١اهٟخاح اإلاضعؾت واعجباَها بالخٛحراث الاحخماُٖت".
وٍخمثل ٚغؽ الُ٣م وبىائها في الىاقئت مً زال ٫بقاٖتها في الخُاة اإلاضعؾُت ،وفي الٗال٢اث التربىٍت بحن
اإلاٗلمحن والخالمُظ ٖلى ازخالَ ٝب٣اتهم واهخماءاتهم الاحخماُٖت ،والتربُت ٖلى ُ٢م اإلاىاَىت جبضؤ مً بقغا ٥الجمُ٘
وبؾهامهم في بىاء نغح الٗال٢اث التربىٍت ب٩ل خغٍت وجل٣اثُت ،وججضًضه وجغؾُسه بالخىاع والى٣اف الخغ والخل٣اجي
واإلاؿاو ،٫يماها لخد ٤ُ٣الىثام وجباص ٫الخ٣ضًغ صازل اإلاجخم٘ الهٛحر.
التربيت على كيم املىاػىت:
حٗض التربُت الىؾِ اإلاىاؾب وألاهم الظي جخٛظي ُٞه الُ٣م وجىمى ،ؾىاء ٧اهذ التربُت مً ٢بل ألاؾغة ،ؤم
اإلاضعؾت ،ؤم حماٖت ألا٢غان ،ؤم باقي اإلااؾؿاث التربىٍت ألازغيٞ ،هي (اإلااؾؿاث) ّ
مخٗهضة التربُت ـ بن صح الخٗبحر ـ
ِ
للٟغص وهي ٚاعؾت ُ٢م اإلاىاَىت ُٞه.
ً
ٞمىظ ٖهىع بُٗضةٖ ،غ ٝالٟالؾٟت والٗلماء ؤن الُ٣م والتربُت مغجبُان مٗا بك٩ل ال ًمٞ ً٨هلهما ،وؤن
ً
ً
التربُت جهبذ مٟهىما ٞاعٚا بطا لم حٗ٨ـ الُ٣م اإلاىحىصة في ؾُا٢ها الث٣افي وجىيُذ مٛؼاها في بَاع اإلاغحُٗت الخا٦مت
لها (م٨غوم.)103 :2005 ،
وٍ٩اص ًجم٘ ٧ل مً الؿُاؾُحن والتربىٍحن ٖلى ؤهمُت ُ٢م اإلاىاَىت في بىاء بوؿان الخىمُت في اإلاجخم٘ ،بلى
حاهب ؤن الىعي بُ٣م اإلاىاَىت ٌُ ُّ
ٗض ؤخض الٗىامل الضاٖمت للخىمُت وألامً ال٣ىمي في آن واخض ،بما ًًمً ج٩امل
ؤلاعاصة الٟغصًت م٘ ؤلاعاصة اإلاجخمُٗت في خغ٦ت اًجابُت صازل اإلاؿاعاث آلامىت لضٖم ً٢اًا الجهًت والخىمُت (م٨غوم،
.)358 ،357 :2004
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والىا ٘٢ؤهه مهما ازخل ٠الدصخُو لخغ٦ت ؤلاوؿان الُ٣مُت في خايغهاٞ ،ةهىا هخٗغى لهبىب عٍاح ُ٢مُت
ً
٢اصمت مً الخاعج ،مخٗاعيت في اججاهاتها ،ومخىاً٢ت في جإزحراتها ،و٦ثحرا مجها حهضص وؿُ٢ ٤م اإلاىاَىت الضاٖمت
للخٗاٌل الؿلمي اإلاىخج ،والخىانل الضًم٣غاَي ،والخجضًض اإلابضٕ ،وهظا اليؿ ٤الُ٣مي للمىاَىت قغٍ للخىمُت
ً
اإلاؿخمغة ،ال ً٣ل ؤهمُت وزُغا ًٖ الاؾدثماع واإلاهاعاث ؤلاهخاحُت ،وهى في حمُ٘ ألاخىاً ٫خ٣اَ٘ وٍخٟاٖل بالًغوعة م٘
مجمل الٗىامل اإلااصًت للخىمُت ،ومً زم ًٖ ٘٣لى ٖاج ٤اإلااؾؿاث التربىٍت مهمت جغؾُش ُ٢م اإلاىاَىت ؤلاًجابُت ،ل٩ي
هض ٘ٞبالخُاة ٖلى ؤعى الىًَ ،مً العجؼ بلى ال٣ضعة ،ومً الجمىص بلى الخُىٍت ،ومً الخ٣ى ٘٢بلى اإلاكاع٦ت ،ومً
مجغص ؤلاجبإ والاههُإ بلى آٞا ١الخجضًض وؤلابضإ (ٖماع 12 :1996 ،ـ .)17
ً
وٖمىما ٣ٞض زغج الباخث مً زال ٫هظا الٟهل ب٣اثمت لُ٣م اإلاىاَىت خؿبما وعصث في زىاًا هظا الٟهل،
ًم ً٨بًغاصها بهىعة مسخهغة وهي :الخغٍت ،اإلاؿاواة ،الٗضالت ،اإلاكاع٦ت ،الخ٣ى ،١الىاحباث ،ألامغ باإلاٗغو ٝوالىهي
ًٖ اإلاى٨غ ،الخ٩اٞل الاحخماعي ،الخىاع ،اإلاؿاولُت الٟغصًت والجماُٖت ،عوح الخضمت الخُىُٖت ،بعاصة اإلاكاع٦ت في
الٗمل الىَجي ،الىالء ،الاهخماء ،زضمت الىًَ وؤلازالم له والخطخُت في ؾبُله ،الالتزام بالضؾخىع وال٣ىاهحن،
الكٗىع بمكا٧ل الىًَ وؤلاؾهام في خلها ،خ ٤ببضاء الغؤي ،اخترام آعاء آلازغًٍ ،هبظ الخٗهب والٗهبُت ،الخٗاٌل
الؿلمي م٘ اإلاسالٟحن ،الًٗىٍت ال٩املت في اإلاجخم٘ ،اإلاكاع٦ت في الخُاة الؿُاؾُت ،الخمخ٘ بالخ٣ى ١والىٞاء
بالىاحباث التي ًدضصها الضؾخىع وال٣ىاهحن ،الاهخمام بالهالح الٗام ،الىعي والاهخمام بكاون اإلاجخم٘ ،ؤلاخؿاؽ
ُ
بالهىٍت الىَىُت ،الخضاو ٫الؿلمي للؿلُت ،الخٗاون ،الخدلي بغوح الجماُٖت ،خ ٤الاهخساب والترقُذ ،ؤصاء الًغاثب
والخ٩الُ ٠الٗامت ،الخٟاّ ٖلى الىخضة الىَىُت ،الدؿامذ ،خغٍت الخٓاهغ والاٖخهام ،الخ٨ٟحر الىا٢ض.
ً
و٢ض زلو الباخث في جهاًت هظا الٟهل بلى ؤن البدث في الُ٣م بك٩ل ٖام هى اهخمام بالٟغص واإلاجخم٘ مٗا،
ول٩ىن ُ٢م اإلاىاَىت حؼء ال ًخجؼؤ مً الُ٣م الٗامتٞ ،ةن بٞغاصها ببدث زام ،والتر٦حز ٖلحها صون ؾىاها ـ في بَاع
اإلاغحُٗت الٗلُا للُ٣م ؤلاؾالمُتً ،سضم في هظا الؿُاُ٢ ١م اإلاجخم٘ التي جاؾـ هٓام ٖال٢اجه م٘ الضولت مً حهت
وم٘ بُ٣ت ؤٞغاص اإلاجخم٘ مً حهت ؤزغي.

 -3العىامل املإجسة على كيم املىاػىت:

ً
ً
بن الخضًث ًٖ ؤًت ُ٢مت وببغاػها صون الخُغ ١للٗىامل اإلاازغة ٖلحها بًجابا وؾلباٌ ،كحر بلى يٗ ٠ؤلاإلاام
ً
ال٨لي بُبُٗت الُ٣م ومضي جإزغها بالٗىامل واإلاخٛحراث الجاعٍتٞ ،ىحىص الُ٣مت ؤنبذ آلان مٗغيا للخٗؼٍؼ ؤو الخٟخِذ،
وبطا لم ًخم الخٗغٖ ٝلى ٖىامل الخٗؼٍؼ والبىاء لضٖم وحىص وب٣اء وعقي الُ٣مت ؤلاًجابُتٞ ،ةن حاهب الخٟخِذ
والدكٓي للُ٣مت هى ؾُض اإلاى ،٠٢وهظا ًىُبٖ ٤لى ٧ل الُ٣م وٖلى عؤؾها ُ٢م اإلاىاَىت.
و٢ض ؤوعص الباخث الٗامل الضًجي وما ًىبثٖ ٤ىه مً ٖىانغ الخضًً ٦إخض الٗىامل اإلاازغة ،وعئٍت الباخث ؤن
ً
ً
هظا الٗامل لِـ ٖامال مؿخ٣ال بظاجه مثله مثل بُ٣ت الٗىامل اإلاازغة ألازغي ،ألن الٗامل الضًجي في الخهىع ؤلاؾالمي
ٖامل خًاعي طو ؤهمُت خا٦مت ومهُمىت ٖلى بُ٣ت الٗىامل ،وله ؤزغه البالٖ ٜلى ُ٢م اإلاىاَىت ،وطل ٪بهىعة ٖامت في
ً
ؤي مجخم٘ ،ؤما باليؿبت للمجخم٘ ؤلاؾالمي ٞةن جإزحر هظا الٗامل ًىٗ٨ـ ٖلى بُ٣ت الٗىامل بكضةٞ ،هى ـ بطا ـ ٖامل
٦لي ًىٗ٨ـ ـ بالخإزحر ـ ٖلى بُ٣ت الٗىامل ٖلى هدى مباقغ ؤو ٚحر مباقغ ،ولهظه الخُثُاث الؿاب٣ت ٣ٞض بضؤ الباخث
بهظا الٗامل ،و٢ضمه ٖلى حمُ٘ الٗىامل اإلاازغة ألازغي لهُمىخه ٖلحها وحكمل هظه الٗىامل آلاحي (الٗىامل الاحخماُٖت،
الٗىامل التربىٍت ،الٗىامل الا٢خهاصًت ،وٖىامل الاجها ٫وؤلاٖالم ،الٗىامل الؿُاؾُت).
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ً
أوال :عىامل الخدًً:
ً٣هض الباخث بٗىامل الخضًً مجمىٖت الُ٣م التي ًامً بها الٟغص مً زال ٫وُٖه وٞهمه لضًىه بدُث جدضص
ً
ً
ٖال٢خه باآلزغًٍ ،خُث ٌٗخبر الضًً مهضعا مهما مً مهاصع الدكغَ٘ والُ٣م ألازالُ٢ت في اإلاجخمٗاث ،ولِـ هىا٥
ٌ
مجخم٘ مهما نٛغ ًسلى مً صًًٞ ،الضًً ْاهغة ٖامت في ْل اإلاجخمٗاث البؿُُت واإلاخ٣ضمت ،الهٛحرة مجها وال٨بحرة،
والٗىامل باليؿبت لئلوؿان اإلاؿلم هي جل ٪اإلاازغاث التي مهضعها الضًً (ؤلاؾالم) ،واإلاخمثلت في ال٣غآن والؿىت
والؿحرة ،وما اهبثٖ ٤جها مً احتهاصاث ٣ٞهُت و٨ٞغٍت وخًاعٍت ،بدُث جد٨م خُاة ؤلاوؿان وجىحه ُ٢مه وؾلى٦ه
الىحهت الؿلُمت.
ل٣ض ٢ا ٫الُٟلؿى ٝالٟغوسخي (٧اعً ٫اؾبرػ) " بن ؤلاوؿان في خالت ُٚاب مبضؤ ؤو ُٖ٣ضة ٌٗخى٣ها ًجض هٟؿه
ً
ً
جائها ياجٗا جتهضصه خاالث الىحىص الخاصة ٧ال٣ل ،٤وؤلازٟا ،١والُإؽ ،وؤلاخبــاٍ ،والهغإ ،والاهخداع ،وُٚــغها "
ً
(ٓ٢ام ،)60 :1989 ،وهى ب٣ىله هظا لم ًجاوػ الخ٣ُ٣ت ،وهظا م٘ ؤي صًً وبن ٧ان مىدغٞاٞ ،ما بال ٪م٘ ؤلاؾالم
الظي ؤهؼله هللا لُىٓم خُاة ؤلاوؿان ،وَؿٗضه في الضهُا وآلازغة ،وهظا ًا٦ض ؤهمُت الضًً في خُاة الٟغص والجماٖت،
وؤهه ُٞغة ُح ِب َل ٖلحها ،وؤهه ال ٌؿخُُ٘ ؤن ٌِٗل بضون بلهٞ ،ةن وحض ؤلاله الخ ٤اَمإن وؾ ،ً٨وبال جىحه بالٗبىصًت
لٛحره مً اإلاسلى٢اث ألهه ال ٌؿخُُ٘ ؤن ٌِٗل بضون مٗبىص.
و٢ض جىنلذ صعاؾت (ُُٖت )5 :1993 ،مً زالٖ ٫غيها للىخاثج والخىنُاث بلى الخإُ٦ض ٖلى ؤن الضًً ٧ان
ً
مً ؤهم وؤ٢ىي ؤؾالُب ا لًبِ الاحخماعي وؤ٦ثرها ٗٞالُت وجإزحرا في جىحُه ويبِ ؾلى ٥الُلبت ،وٖلى ألازو
الخٗلُم ألاػهغي.
ً
ً
ً
ولهظا ٞةن للضً ــً صوعا باعػا و٦بحرا في جغؾُش بٌٗ الُ٣م وحُٛحر بًٗها ،والٗمل ٖلى ا٦دؿاب بٌٗ الُ٣م
ؤلاًجابُت وهبظ الُ٣م الؿلبُت .وال ًم ً٨ؤن ٌِٗل ؤلاوؿان بال مٗخ٣ض ًمىده زباث الُ٣مت وبعاصة الخغ٦ت للىٞاء
بمؿاولُاجه الضًيُت والخُاجُت ،ومً زم ٞةن الُ٣م الضًيُت هي اإلاغحُٗت اإلاىزى ١بها في ُ٢اؾاث الُ٣م وجىحُه ٗٞالُاث
التربُت الخلُ٣تٞ ،مً ُ٢م ؤلاًمان ً٩ىن جىخض الُٗ٣ضة م٘ ؤلاعاصة ،وفي الؿلىً ٥خىخض ؤلاوؿان م٘ ٚاًاجه (م٨غوم،
.)169 :2005
جيامل الليم الدًييت ال حعازطها:
بن م٩اهت ال٣ضوة في خُاة ؤلاوؿان ،وجإزحرها ٖلى ُ٢مه وؾلى٦ه ال ًسخلٖ ٠لحها ازىان ،وخُاة الُ٣م وبىائها
وهمىها جترسخ مً زال ٫البٗض ًٖ الاػصواحُت والخىا ٌ٢بحن ال٣ى ٫والٟٗل ،وبال ٞةهىا ه٣ىى ُ٢مىا وجهمكها في خا٫
وحضث الاػصواحُت والخىا ،ٌ٢ؾىاء ؤصع٦ىا طل ٪ؤم لم هضع ،٥وبن مً ؤهم زهاثو الصخهُت اإلاؿلمت ؤن بًماجها
ٖمل ،وؤن ما ّ
ً٣غ في ٢لبها جهض٢ه حىاعخها.
ولظا ٞةن جغبُت ؤلاوؿان لِؿذ مجغص جؼوٍضه ب٨م مً اإلاٗغٞت ،ؾىاء ٧اهذ ٢لُلت ؤو ٦ثحرة ،ول٨جها بالضعحت
ألاولى وؿ ٤مً الُ٣م ٌؿهم في حكُ٨ل الًمحر ؤو الىاػٕ الضازلي الظي ًًبِ الؿلى ،٥وبالخالي ٞاإلاٗغٞت الىٓغٍت ال
بض وؤن ج٣ترن باإلاماعؾت والٗمل وؤن جترحم بلى ؾلى ٥وُ٢م (ٖبض الٟٛاع.)179 :1994 ،
وجإحي في م٣ضمت الٗىامل طاث الخإزحر ال٨بحر في مك٩لت الخىا ٌ٢حٗامل ألاؾغة م٘ ؤبىائها٦ ،إن ًبُذ ألاهل
ً
ّ
ألهٟؿهم ما ًدغمىهه ٖلى ؤبىائهم مما ًسل ٤جىاً٢ا لضي ألابىاء وَك٩ىن في حضوي الُ٣م الاحخماُٖت التي حٗلمىها في
ألاؾغة وٚحرها مً اإلااؾؿاث التربىٍت والاحخماُٖت ألازغي اإلاٗىُت.
ً
ً
وجبحن ؤهه ٖىضما ً٣ى ٫ال٨بحر قِئا ،وَٗمل قِئا آزــغٞ ،ةن ألاَٟا ٫ال ًٓهغ ٖلحهم ؤي اؾدُاء مً الخىا،ٌ٢
ٞهم ًغصصون ما ً٣ىله ال٨بحر وٍٟٗلىن ما ًٟٗل ،صون ؤن ًضع٧ىا ـ ُٞما ًبضو ـ الخىا ٌ٢الظي ًخًمىه طل ،٪وه٨ظا ٢ض
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ًيخ٣ل الخىا ٌ٢اإلاىحىص في اإلاجخم٘ بحن ال٣ى ٫والٟٗل وبحن الكٗاعاث اإلاغٞىٖت واإلاماعؾاث الٟٗلُت مً حُل بلى حُل
صون ؤن ججض ألاحُا ٫الجضًضة ؤي ًٚايت في طل٣ٞ ،٪ض َّ
حكغبخه م٘ جيكئتها ألاولى (زلُٟت .)251 :1992 ،وهظا م٨مً
الخُغ ،وبضاًت الجهاًت لُ٣م وزىابذ ومباصت اإلاجخم٘ وخًاعجه.
ً
جاهيا :العــىامل الاجخمــاعيت:
ً
وهي الٗىامل التي جازغ في الٟغص زاعج هُا ١اإلااؾؿخحن ألا٦ثر قهغة وقُىٖا (ألاؾغة واإلاضعؾت) ،واإلاخمثلت في
ؤٞغاص اإلاجخم٘ ،وهٓمه ،وؤٖغاٞه ،وٖاصاجه ،وج٣الُضه ،وج٩ىٍىاجه الاحخماُٖت ٧الٗكحرة وال٣بُلت ،والباخث هىا ال ً٣هض
بالٗىامل الاحخماُٖت اإلاٗجى الاحخماعي الخام (ألاؾغة) بل اإلاٗجى الٗام الظي ًدىاو ٫اإلاازغاث الخاعحُت (ٖضا ألاؾغة)
اإلاازغة ٖلى ُ٢م اإلاىاَىت لضي الٟغص ،وهي ٧الخالي:
 -1املجخم ــع:
"إلاا ٧اهذ بوؿاهُت ؤلاوؿان وُ٢مه وؾلى٦ه ال جخد ٤٣بال في مدُِ احخماعيٞ ،ةن مؿاولُت الٟغص جمخض بلى
خُث الخإزحر في آلازــغًٍ ومىاحهت جإزحراتهم" (م٨غوم.)41 :2005 ،
ً
ً
ومً حاهب آزغ ًا٦ض ٖلماء الاحخمإ بإن للٗىامل الاحخماُٖت ؤزغا ٦بحرا في ا٦دؿاب الُ٣م وبنضاع ألاخ٩ام
الُ٣مُت (بؾماُٖل.)183 :1979 ،
" والٗال٢اث الازخُاعٍت ال ًم ً٨ؤن جؼصهغ بال في مجخم٘ خـغٞ ،ةطا ٧اهذ هىا ٥ؾُُغة احخماُٖت حامضة ٞةن
الٗال٢ت جخدضص في ؤق٩ا ٫مدضصة وٍماعؽ ي٦ ِٛبحر مً ؤحل الىمُُت ،وَٗخبر الاهدغا ًٖ ٝاإلاُٗاع صلُال ٖلى ٖضم
الىالء " (ُٞى٨ـ351 :1982 ،ـ.)352
ّ
٠٦
والٟغص ًدبجى وؿ٣ه الُ٣مي بىاء ٖلى اؾخٗضاصاجه وجٟاٖله م٘ آلازــغًٍ ،وما ًل٣اه مً حصجُ٘ وجضُٖم ؤو ٍ
وبخباٍ خُا ٫هظه الُ٣م (زلُٟت ،)89 :1992 ،وهظا ًا٦ض ؤن الُ٣م ال جإحي مً  ٞـغا ،ٙبل ُح َ
ؿخمض مً البِئت بمٗىاها
الىاؾ٘.
ً٣ى( ٫عٍيُه مىهبُه) " :بن ٧ل امغت ٌٗخى ٤وٍ٣ضؽ في صازلُت هٟؿه آلاعاء واإلاٗخ٣ضاث والُ٣م التي ًىا٤ٞ
ٖلحها وٍ٣بلها الىاؽ مً خىله ،وهى ال ٌؿخُُ٘ ؤن ًخسلى ٖجها صون ؤن ًيخابه ال٣ل٦ ٤ما ؤهه ٌكٗغ خحن ًلتزمها بالٛبُت
ً
والؿٗاصة" (صًاب ،)342 :1980 ،وهظا ـ َبٗاـ البض ؤن ًُٟهم في بَاع مؿاًغة ومىا٣ٞت اإلاجخم٘ في الُ٣م الؿامُت،
ومٛاًغتهم ومٟاع٢تهم في الُ٣م الهابُت.
وٍم ً٨ال٣ى ٫ؤن اؾخمغاع جإزحر مٗاًحر الجماٖت ٖلى الٟغص لٟتراث ػمىُت َىٍلت مىحىص ،ختى بٗض ؤن ج٩ىن
الجماٖت ٢ض ػالذٗٞ ،لى خض حٗبحر (بىٞاعص) "جظهب الجماٖت وحِٗل مٗــاًحرها" (خؿحن.)58 :1981 ،
 -2العسف والع ــاداث والخل ــاليد:
حٗض ألاٖغا ٝوالٗاصاث والخ٣الُض الاحخماُٖت ـ بؿبب ما جاصًه مً الىْاث ٠الخُىٍت التي جخالقى ٧لها في يبِ
اإلاجخم٘ وجىُٓمه ـ وؾُلت مً ؤ٢ىي الىؾاثل وؤهمها في اؾخ٣غاع اإلاجخم٘ واإلادآٞت ٖلى ُ٦اهه وجماؾ٨ه ووخضجه
وؾالمت بيُاهه (صًاب.)150 :1980 ،
ً
ً
وحٗخبر الٗاصاث والخ٣الُض هٓاما احخماُٖا ً٣ىم بىُْٟت احخماُٖت مهمتٞ ،هي حٗمل ٖلى يبِ ؾلى٥
ألاٞغاص بما ًخ ٤ٟوالُ٣م الؿاثضة في اإلاجخم٘ ،وجىضح ؤؾـ الٗال٢اث الاحخماُٖت ،وج٣ضم للمجخم٘ صؾخىع الخٗامل
بحن ؤٞغاصه ،طل ٪الضؾخىع الظي ًدخىي ٖلى مجمىٖت الُ٣م واإلاٗاًحر اإلاىبث٣ت ًٖ الجماٖت ،والتي ٌؿحر ٖلى يىئها
ؤٞغاص اإلاجخم٘ ،ل٩ي ًخد ٤٣الاؾخ٣غاع والخماؾ ٪الاحخماعي في اإلاجخم٘ (ؾلُم.)43 :1985 ،
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و٢ض اؾخيخجذ (صًاب ) 35 :1980 ،مً زال ٫بدثها "ؤن الُ٣م هي الىاخُت الىٟؿُت للٗاصاث والخ٣الُض ،والبض
ً
مً جدلُل الٗاصاث والخ٣الُض التي هغٍض حُٛحرها والً٣اء ٖلحها ،جدلُال ًبرػ ما جًمىخه مً ُ٢م ،وبهظا ٞدؿب
وؿخُُ٘ حُٛحر ؤؾباب وحىص الٗاصاث والخ٣الُض وعؾىزها والخمؿ ٪بها ٦ما وؿخُُ٘ ؤًًا ا٢خالٖها وبخال ٫ؤزغي
مدلها".
ً
ّ
لخُىع ؤٖغاٞا مُٗىت حك٩ل ٢ىاهحن ؤزالُ٢ت وُ٢مُت وٍهبذ ٖلى ؤًٖاء الجماٖت واحب التزام
بن الجماٖت
ِ
هظه ألاٖغا ٝومً زالٟها حٗغى للىبظ ؤو الُغص ؤو الٗ٣ىبت .والٟغ ١بحن الٗغ ٝوال٣اهىن ؤن الٗغ٢ ٝاهىن ولِـ
ً
الٗ٨ـٞ .الٗغ ٝهى ما اٖتر ٝبه ٧ل ٞغص هٟؿُا والتزمه ،ؤما ال٣اهىن وبن التزمه الٟغصٞ ،لِـ بالًغوعة ؤلا٢غاع به
ً
هٟؿُا (الُ٨الوي.)21 :1992 ،
 -3العشيــسة واللبيل ــت:
في اإلاجخمٗاث الٗغبُت الجاهلُت ،مىعؽ خ ٤الىبظ الاحخماعي إلاً ًخدضي ُ٢م الٗكحرة وال٣بُلت ؤو ًسالٟها،
ً
٩ٞاهذ ال٣بُلت جيبظ وجسل٘ ألاٞغاص الخاعححن ٖلى ُ٢مها وؤٖغاٞها وج٣الُضهاُٞ ،تر ٥الخلُ٘ ال٣بُلت لُِٗل َغٍضا ،ال
جدمُه ٢بُلخه ،وال جدخًىه ٢بُلت ٚحرها ،في خحن ؤن مً ًلتزمىن بُ٣م ٢باثلهم وٖاصاتها وج٣الُضها وؤٖغاٞهاٌِٗ ،كىن
ٞحها مٗؼػًٍ م٨غمحنٌٗ ،ملىن لخحر ٢بُلتهم ٦م حٗمل ال٣بُلت لخحرهم (ألاؾمغ.)390 :1997 ،
و٢ض ْهغ بك٩ل واضح وباعػ مٗجى الىًَ والىَىُت ،مً زال ٫وزُ٣ت اإلاضًىت خُث ًدؿاوي ُٞه حمُ٘ الىاؽ
مً ٚحر هٓغ بلى الاخؿاب وألاوؿاب والٗهبُاث والٗ٣اثض (الكُٗبي.)142 :2005 ،
و٢ض اخخ ٟٔصؾخىع اإلاضًى ت لل٣بُلت بصخهُتها ،ول٨ىه ه٣ل مجها ازخهاناتها ٧ىخضاث ٢بلُت بلى الضولت،
ً
وبن ؤب٣ى لها ٧ل ما مً قإهه ؤن ًدٖ ٟٔلى الىاؽ الغوابِ بُجهم ،وألن هٓام ال٣بُلت والٗكحرة لم ً ً٨قغا ٧له ٞما
ً
ً
٧ان مُٟضا ؤب٣ذ ٖلُه الضولت ٦ةٚازت اإلالهى ٝـ مثالـ و٧ل ما ٧ان ًخٗاعى م٘ الاهخماء الاحخماعي الجضًض اؾخٛىذ ٖىه
وهبظجه٧ ،الٗهبُت والثإعـ مثال٦ ،ما جغ٦ذ عئؾاء ال٣باثل والٗكاثغ ٦ما هم ولم ًدل مدلهم مىْٟىن صًيُىن
(الكُٗبي74 :2005 ،ـ .)75
واإلاالخٔ ؤن مً ؤبغػ الُ٣م التي ال ػالذ جماعؾها ال٣بُلت هي ُ٢م الخٗهب ،وهى طل ٪الاٖخ٣اص الباَل الظي
ًض ٘ٞاإلاغء ل ُدخ٨غ لىٟؿه ؤو لٗكحرجه ؤو ل٣بُلخه الخ٣ُ٣ت والًُٟلت وٍدغم ٚحره مجها .ومً هىا ٞالخٗهب ًٟغى ٖلى
ناخبه اؾدبٗاص ًٞاثل آلازـغًٍ وبه٩اعها " ،والٟغ ١بحن الخٗهب والاٖتزاػ بالىٟـ الظي هى قٗىع مكغوٕ ،ؤن اإلاٗتز
ً
بىٟؿه ال ًبجي جمجُضه لىٟؿه ؤو ٢بُلخه ؤو ٖكحرجه خخما ٖلى ؤه٣اى آلازــغًٍ بل ٢ض ٌٗتر ٝلهم بالًٟل م٘ جإُ٦ضه
ً
لًٟله هى ؤًًا" (ػ٦غٍا.)98 :1988 ،
ً
جالثا :العــىامل التربىيت:
ً
ً٣هض الباخث بالٗىامل التربىٍت حملت الخإزحراث الُ٣مُت ـ وُٖا ومماعؾت ـ اإلا٣هىصة وٚحر اإلا٣هىصة التي
جدضثها وؾاثِ التربُت مً ؤؾغة ،ومضعؾت ،وحماٖت ؤ٢غان ،ومٗلم ،و٦ظا ٖامل اإلاىاهج الخٗلُمُت في الٟغص ٞخىمي
ُ٢مه ،ؤو حٗضلها وحٛحرها ،وٍم ً٨للباخث بؿِ طلٖ ٪لى الىدى الخالي:
ٌ
ٌ
حاهلت ؤو َّ
ؤمُت ،وبن ٧اهذ مخٗلمت ـ ؤي ألاؾغة ممثلت في ألاب وألام ـ ٞةجها
 -1ألاؾغة :ألاؾغة الٗغبُت ٖامت ؤؾغة
حٗاوي مً َّ
ؤمُت في ٨ٞغها وجىحهاتها و٢ضعتها ٖلى الخدًغ٦ ،ما حٗاوي مً حهلها بىْاثٟها خُا ٫ؤبىائهاُٞ ،يكإ
الُٟل الٗغبي اإلاؿلم ًدمل مٓاهغ جلَّ ٪
ألامُت في ُ٢مه وؤزال٢ه وؾلى٦ه ،ومٗامالجه واهخماماجهٞ ،اإلاٗامالث
ً
ألاؾغٍت ٦ثحرا ما ج٣ىم ٖلى ال٣ؿىة والٗى ،٠وؤلاخباٍ والخإهِب ،بل ٖلى الكخم والؿب بإلٟاّ ال جلُ٤
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باإلوؿان الظي ٦غمه هللآُٞ ،هغ طل ٪زاعج ألاؾغة في اإلاضعؾت واإلاجخم٘ ختى جهبذ جل ٪ألازُاء مً الٓىاهغ
اإلاُ ّ
محزة للمجخم٘ ،بدُث ًهٗب ٖالحها (محجىب.)118 :1985 ،
ِ
ن
ن
و٢ض ؤقاع الٗضًض مً الضعاؾاث بلى ؤن الكباب الظًً ٌِٗكى في ؤؾغ م٨٨ٟت ومهلهلت ومهؼوػة ٌٗاهى مً
اإلاك٨الث الٗاَُٟت والاحخماُٖت ،بضعحت ؤ٦بر مً الظًً ٌِٗكىن في ؤؾغ ؾىٍت وٖاصًت ،ج٣ىم ٖلى ؤؾاؽ اإلادبت
واإلاىصة والاخترام اإلاخباص ٫وألامً والُمإهِىت والاؾخ٣غاع (ٓ٢ام.)52 :1989 ،
ٟٞي ألاؾغة ًخل٣ى الُٟل ؤو ٫صعؽ ًٖ الخ ٤والىاحب ،والهىاب والخُإ ،والخؿً وال٣بُذ ،واإلاغٚىب ُٞه
واإلاغٚىب ٖىه ،وما ًجىػ وما ال ًجىػ ،وما ًجب ؤن ًٟٗله وما ًجب ٖلُه ؤن ًخجىبه وإلااطا ًخجىبه ،وً ٠ُ٦دىػ عيا
الجماٖت وً ٠ُ٦خداشخى ًٚبها وسخُها ٖلُهٞ ،األؾغة هي مً ًمىذ الُٟل ؤوياٖه الاحخماُٖت ،وجدضص له مىظ
البضاًت اججاهاث ؾلى٦ه وازخُاعاجه (صًاب.)344 :1980 ،
وحٗض ألاؾغة مً ؤهم ٖىانغ الخيكئت الاحخماُٖت بهٟت ٖامت والخيكئت ٖلى ُ٢م اإلاىاَىت بهٟت زانت
وَٗىص طل ٪لٗضة ؤؾباب مجها :الهلت الضاثمت والخإزحر اإلاب٨غ ؤو اإلاباقغ ٖلى الُٟل ،خُث الخٟاٖل بحن الُٟل وألاؾغة
ً
ؤقض ٦ثاٞت وؤَى ٫ػمىا ،وحٗخبر ٞترة ما ٢بل اإلاضعؾت مً ؤهم الٟتراث اإلاازغة في حكُ٨ل مالمذ شخهُت الُٟل
اإلاؿخ٣بلُت وجدضًض مٗالم ُ٢مه وؾلى٦ه الاحخماعي ،والظي ًازغ بالُب٘ ٖلى ُ٢م اإلاىاَىت لضًه (بؾماُٖل:1986 ،
.)269
 -2حم ــاٖت ألا٢غان:
حماٖت ألا٢غان :جل ٪الجماٖت التي جخ٩ىن مً ؤًٖاء ًم ً٨ؤن ًخٗامل ٧ل مجهم م٘ آلازــغ ٖلى ؤؾاؽ مً
َّ
الىضًت واإلاؿاواة ،وؾىاء ٧اهذ هظه الجماٖت جخ٩ىن مً ؤَٟا ٫ؤم مً عاقضًً ٞةن ألامغ مدكابه مً هاخُت ؤؾاؽ
الخٗامل والخٟــاٖل ،وهى َّ
الىضًت واإلاؿاواة ،ومً هاخُت ما جاصًه هظه الجماٖت مً وْاث ٠ألًٖائها (ٖثمان:1986 ،
.)98
وٍخإزغ الٟغص بمً خىله ٦ما ًخإزغ بما خىله مً بِئت ٌِٗل ٞحها ،وؤؾغة ًيكإ ٞحها ،ولظل ٪قبه الغؾى ٫ـ نلى
هللا ٖلُه وؾلم ـ { مثل حلِـ الهالح والؿىء٦ ،دامل اإلاؿ ،٪وهاٞش ال٨حرٞ ،دامل اإلاؿَّ ٪بما ؤن ًُ ْدظًَّ ،٪
وبما ؤن
َّ
ً
ً
وبما ؤن ججض مىه عٍدا زبِثت } (البساعي ،ج،)577 :2000 ،4
ججض مىه عٍدا َُبت ،وهاٞش ال٨حر َّبما ؤن ًدغ ١زُاب٪
ّ
م٣لض ألنض٢اثه في ؾلى٦هم ومٓهغهم وملبؿهمٞ ،مٗاقغة ألابغاع
٨ٞالهما مازغ في ناخبه ،وؤلاوؿان بُبٗه ِ
والصجٗان ج٨ؿب الٟغص ُ٢مهم وَباٖهم وؾلى٦هم ،بِىما ج٨ؿب مٗاقغة اإلاىدغٞحن الٟغص ُ٢مهم واهدغاٞهم ،ؤو ُّ
ج٣ب َل
اهدغاٞهم.
ً
وحكحر الضعاؾاث بلى ؤن لؤلنض٢اء جإزحرا ٖلى جهغٞاث وُ٢م الُٟل اإلاؿخ٣بلُت وال جىدهغ في ؾلى ٥ؤو ُ٢مت
واخضة بل حكمل ٧اٞت ؤهىإ الُ٣م والؿلى٧ ،٥الؿلى ٥الٗضاجي ؤو الؿلمي ،ؤو ألاماهت وؤلازالم ،ؤو الخمؿ ٪بالُ٣م
والٗاصاث ،ؤو الُ٣اصة واإلاكاع٦ت باليكاَاث الاحخماُٖت (ْاهغ.)33 :1985 ،
وحٗخبر حماٖت ألا٢غان بمثابت مضعؾت زانت بالٟغصً ،خٗلم ٞحها ٨ً ٠ُ٦دؿب ُ٢م ومٗاًحر الؿلى ٥الخانت
به ،ومٗهم ج٩ىن الٟغنت للخٗامل م٘ ؤٞغاص مدؿاوًٍٞ ،هى ًىمى مً زالٖ ٫ال٢اجه باآلزــغًٍ ،والاٖترا ٝبد٣ى٢هم،
ومغاٖاتها٦ ،ما ًخٗلم ٌ ٠ُ٦ؿخ٣ل ًٖ الىالضًً وٍبجي شخهُت مؿخ٣لت.
 -3اإلاــضعؾــت:
ً
ال ًم ً٨ؤن ج٩ىن اإلاضعؾت مداًضة بػاء اإلاؿاولُت الاحخماُٖت ،ألن جىمُتها للُ٣م ـ وُٖا ومماعؾت ـ حؼء ال
ًخجؼؤ مً مؿاولُتها ججاه اإلاجخم٘ ٖامت ،وؤبىائها الُلبت الظًً حكاع ٥في ج٩ىٍجهم زانت (ٖثمان.)66 :1986 ،

املسهبيً ،ديى أخمد خظين

) )47العىامل املإجسة على كيم املىاػىت لدي ػلبت الثاهىيت بمدافظت عمسان

مجلت مسهص جصيسة العسب للبدىث التربىيت وإلاوظاهيت ـ املجلد وألوٌ ـ العدد وألوٌ -زمظان1440 /هـ  -ماًى2019 /م

ً
ً٣ى( ٫حىن صًىي ":)31 :1966 ،بن اإلاضعؾت ال ًم ً٨ؤن ج٩ىن بٖضاصا للخُاة الاحخماُٖت بال بطا ٢ضمذ مً
ً
صازل هٟؿها ْغوٞا ممازلت للخُاة الاحخماُٖت" ،بمٗجى ؤن الُالب ٌعي ُ٢م
اإلاىاَىت وٍماعؾها صازل اإلاضعؾت٢ ،بل ؤن ًيخ٣ل إلاماعؾتها في هُا ١مجخمٗه ال٨بحر ،خُث واإلاضعؾت في ٦ثحر
مً ؤخىالها نىعة مهٛغة للمجخم٘ٞ ،ةطا ٧اهذ في مجخم٘ ٖلماوي ٗٞلحها ؤن َّ
حٗض الُلبت للمىاَىت في مجخم٘ ٖلماوي،
وبطا ٧اهذ في مجخم٘ بؾالمي ٗٞلحها ؤن َّ
حٗض الُلبت للمىاَىت في مجخم٘ بؾــالمي (م٨غوم.)232 :2005 ،
و٢ض ؤزبدذ بٌٗ الضعاؾاث ؤن اإلاٗغٞت التي ج٣ضمها اإلاضعؾت لؤلٞغاص حؿاٖض ٖلى اإلاكاع٦ت في ُ٢اصة اإلاجخم٘
ُ٣٦مت مً ُ٢م اإلاىاَىتٞ ،هي ٦ماؾؿت ج٣ضم في آن واخض اإلاٗغٞت والُ٣م التي جبثها وجًٟي ٖلحها َاب٘ الكغُٖت ،ومً
زم ٞلِؿذ اإلاضعؾت مجغص وؾُِ ليكغ اإلاٗغٞت والُ٣م ،ؤو م٩ان ًخم ُٞه الاجها ٫بحن آلُاث اإلاٗغٞت ،بل هي يمً
وؾاثل الخٗبحر ًٖ (ألاًضًىلىحُا) الؿاثضة إلاًمىن الهُ ٜالؿُاؾُت للىٓام ال٣اثم (ٞغج ،)139 :1985 ،هظا في خا٫
مكب٘ بالُ٣م الُٗٓمت وٖلى عؤؾها ُ٢م اإلاىاَىت ،ؤما بطا ٧ان هظا الىٓام َّ
٧ىن الىٓام ال٣اثم َّ
مكب٘ بألُاث الاؾدبضاص
وال٣م٘ والخىاعرٞ ،ةجها جسضم هظا الىٓام وحُٗض بهخاحه و ٤ٞالغئٍت التي ًغٍضها هظا الىٓام.
 -4اإلاٗــلم:
ً
ٌٗض اإلاٗلم ؤؾاؾا في ٖملُت الخيكئت صازل اإلاضعؾت بما لضًه مً ٖلم ،وما ًامً به مً ُ٢م ،وما ً٣ىم به
مً ؤؾالُب جضعَؿُت وجغبىٍت م٘ الُالبٞ .األصاء الجُض للمٗلم ًم ً٨ؤن ٌٗىى الى٣و في مًمىن اإلا٣غع ،مثلما ؤن
زغاء اإلاًمىن ًم ً٨ؤن حهضعه ٣ٞغ ؤصاثه ،وجخدضر ألاصبُاث ًٖ صوع مؼصوج للمٗلم في الخيكئتٞ ،هى مً هاخُت خامل
وها٢ل للُ٣م ألاؾاؾُت واإلاباصت الٗلُا التي اعجًاها اإلاجخم٘ ،وهى مً هاخُت ؤزغي ًبث مً زال ٫الكغح وَغ١
ً
الخضعَـ والؿلىُ٢ ٥ما ز٣اُٞت ٢ض ال جسلى مً صالالث نغٍدت ؤو مًمغة (هىٍغ.)1096 :2005 ،
وَؿىص بحمإ ٖام بحن التربىٍحن ٖلى ؤن صوع اإلاٗلم في جىمُت ُ٢م اإلاىاَىت هى" ألاؾاؽ صون ٚحره مً
الٗاملحن باإلاضعؾت" (ؾٗض.)31 :2004 ،
" وبن صوع التربُت في ج٩ىًٍ عوح الكٗب ال ًم ً٨ؤن جمغ صون هىُٖت مخمحزة مً اإلاٗلمحن" (م٨غوم:2005 ،
.)124
وهىا ٥بق٩الُت ؤوعصها (م٨غوم )254 :2005 ،جخمثل في ؤن الظًً ًلخد٣ىن بمهىت الخضعَـ ٢ض مغوا بسبراث
ً
ٖضًضة ،وال ؾُما ؤن ٖضصا مجهم ٢ض مغ بسبراث ؤزغي ٢بل ؤن ًضزل مهىت الخضعَـٞ ،هاالء الٗاملىن بمهىت الخضعَـ
لضحهم ُ٢م زانت بهم ،وال ًم ً٨لهم ؤن ًخسلىا ٖجها وهم ًماعؾىن اإلاهىت ،ولظلٞ ٪ةن جضعَؿهم للُ٣م ال ًم ً٨بال مً
زال ٫الُ٣م التي ًامىىن بها ول ً٨هظا ال ًمى٘ ؤن ج٩ىن هىا ٥مؿاخت ٦بحرة مخاخت إلاىا٢كت الُ٣م الخانت بالُلبت،
وهظا ًٟغى ٖلى اإلاضعؾحن لخد ٤ُ٣مهام الىُْٟت الُ٣مُت للتربُت ؤن ج٩ىن اإلاىا٢كت هي اقترا ٥في اهخماماث مىحىصة
بالٟٗل ،مما ًٟغى ٖلحهم حهضا ٦بحرا في اإلاالخٓت والخإمل واإلاىا٢كت واإلاغاحٗت ل٨ثحر مً اإلاٟاهُم والُ٣م ،م٘ جىيُذ
وحهت هٓغهم.
 -5اإلاىــاهج الخٗلُمُ ــت:
في مجا ٫جىمُت ُ٢م اإلاىاَىت ال بض مً جىاٞغ ؤهضا ٝمدضصة لتربُت اإلاىاَىت جغبِ اإلاىاهج الضعاؾُت
باالؾتراجُجُت التربىٍت بدُث جخم جغحمت ألاهضا ٝبلى مدخىي ووكاٍ وزبراث مخٗضصة ج٩ىن لها نلت وزُ٣ت بالخُِ
والؿُاؾاث اإلا٣غعة.
و٢ض جإعجخذ جىحهاث الضو ٫خى ٫حٗل اإلاىاَىت ٦ماصة مؿخ٣لت ؤومً زال ٫مسخل ٠اإلاىاص الضعاؾُتٟٞ ،ي
بهجلترا ؤقاع ٞحها ٢اهىن بنالح الخٗلُم الهاصع في 1988م ٖلى يغوعة بصعاج جغبُت اإلاىاَىت ٦مىيىٕ ؤؾاسخي يمً
اإلاىهج ٩٦ل ،و٧ل اإلاىاهج ًيبغي ج٣ضًمها بدُث حٗ٨ـ الؿُا ١الؿُاسخي ،وهظه هي جغبُت اإلاىاَىت الخُ٣ُ٣ت .و٢ض
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ججضص الاهخمام بها في ٖام 1997م بةٖالن (الىع٢ت البًُاء) ،والتي ؤ٦ضث ٖلى يغوعة الخاحت بلى حٗؼٍؼ ُ٢م اإلاىاَىت
والتربُت الؿُاؾُت باإلاىهج ال٣ىمي (ؾٗض.)129 :2004 ،
ومً الثابذ ؤن حمُ٘ اإلاىاص الضعاؾُت ًم ً٨ؤن جضٖم ا٦دؿاب الُلبت لُ٣م اإلاىاَىت بطا ما "٢ضمذ اإلاٗغٞت
عئي وجل٣ي ؤي ً
ٖلى ق٩ل ؤؾالُب حٗلم طاجُت وحٗاوهُت ،وٖىضما ج٩ىن جل ٪اإلاٗغٞت وُُْٟت ج٣ضم ً
ىاء خىً٢ ٫اًا
ومك٨الث تهم الجماٖت واإلاجخم٘" (ببغاهُم وببغاهُم26 :2000 ،ـ.)27
ً
ً
ً
بؿُُا وال مداًضا للمٗغٞت ،وبهما هي ٌ
حؼء مً جغار اهخ٣اجي مً
وهىا ًم ً٨ال٣ى ٫بن اإلاىاهج لِؿذ ججمُٗا
ازخُاع بٌٗ ألاٞغاص اإلاخسههحن ،ومً عئٍت حماٖت ؤو بٌٗ الجماٖاث للمٗغٞت (الكغُٖت).
ً
زابعا :العىامل الاكخــصادًت:
اإلا٣هىص بالٗىامل الا٢خهاصًت ،الىي٘ الا٢خهاصي مً الىاخُت اإلااصًت واإلاِٗكُت للٟغص ،ومؿخىي صزله
ً
ً
اإلاالي ،ومضي ٟ٦اًخه لُِٗل ٦غٍما ٖؼٍؼا في وَىه.
و٢ض اعجبِ مٟهىم اإلاىاَىت ٖبر الخاعٍش بد ٤اإلاكاع٦ت في اليكاٍ الا٢خهاصي والخمخ٘ بثرواجه٦ ،ما اعجبِ
ً
بد ٤اإلاكاع٦ت في الخُاة الاحخماُٖت ،وؤزحرا خ ٤اإلاكاع٦ت الٟٗالت في اجساط ال٣غاعاث الجماُٖت اإلالؼمت وجىلي اإلاىانب
ً
الٗامتًٞ ،ال ًٖ اإلاؿاواة ؤمام ال٣اهىن (ًىؾ ٠وؾالمت.)24 :2004 ،
ٗٞىضما جٟكل الضولت في بقبإ الخاحاث ألاؾاؾُت إلاىاَىحها ٌٗض طل ٪ؤخض ؤبغػ ؤبٗاص ؤػمت اإلاىاَىتٟٞ .ي
ْل هٓام ٖالمي لم حٗض الضولت ٢اصعة ٖلى الؿُُغة ال٩املت ٖلى مىاعصها ؤو بخ٩ام ٞاٖلُت الٗضالت الخىػَُٗت في
بَاعها ،بل ؤنبدذ الضولت مخإزغة بالخضزالث والازترا٢اث واإلاخٛحراث الخاعحُت ،ألامغ الظي ص ٘ٞفي ؤخُان ٦ثحرة بلى
اهدكاع خالت مً الاؾدُاء الٗام مً ٢بل اإلاىاَىحن صازل خضوص الضولت ال٣ىمُت بما بؿبب اعجٟإ ٖضص الؿ٩ان الظًً
ًٗ٣ىن جدذ زِ ال٣ٟغ ؤو ال٣ٟغ اإلاض ،٘٢والظًً بلٛذ وؿبتهم في بٌٗ اإلاجخمٗاث الٗغبُت هدى ( )%40مً الؿ٩ان،
بياٞت بلى ػٍاصة مؿاخت التهمِل الاحخماعي والؿُاسخي والث٣افي ،ألامغ الظي ٌٗجي ؤن وؿبت ٖالُت ٌِٗكىن خالت ؤػمت
في اإلاىاَىت ألجهم ال ًدهلىن ٖلى الخ٣ى ١التي جِؿغ لهم الُ٣ام بىاحباتهم ؤو التزاماتهم ججاه الضولت واإلاجخم٘ (لُلت،
.)369 :2005
وَٗض مىيىٕ الُ٣م مً اإلاىيىٖاث اإلاغجبُت ؤقض الاعجباٍ باألويإ الؿُاؾُت والا٢خهاصًت والاحخماُٖت
في مؿاعها الظي ال ًخى ًٖ ٠٢الخغ٦ت ،بل بن البٌٗ ًا٦ض ؤن الُ٣م ال حٗضو ؤن ج٩ىن اوٗ٩اؾاث لهظه ألاويإ
ً
(الكغ حبي132 :1996 ،ـ  ،)133وبن ٧ان الباخث ًازغ ـ جبٗا آلزغًٍ ـ الاٖخ٣اص بإن مىٓىمت الُ٣م ،وبن ٧اهذ جخإزغ بهظه
ً
ً
ً
ألاويإ جإزغا ٖمُ٣ا ،بال ؤجها جازغ ٞحها ؤًًا ولى بك٩ل مدضوص٦ ،ما ؤن وؿ ٤الُ٣م ال ًخــإزغ  ِ٣ٞبمهاصع الخإزحر
اإلادلُت والىَىُت ،بل ٦ظل ٪باإلاهاصع الخاعحُت ؾىاء ؤ٧اهذ ب٢لُمُت ؤم صولُت.
ً
خامظا :عىامل الاجصاٌ وإلاعالم:
ً٣هض الباخث بٗىامل الاجها ٫وؤلاٖالم ،اإلاازغاث التي جدضثها وؾاثل الاجها ٫ؤلاٖالم بكتى ؤهىاٖها مغثُت،
ومؿمىٖت ،وم٣غوءة ،وما ج٣ىم به مً ٖملُت حُٛحر واؾٗت اإلاضي ٖلى الٟغص في حمُ٘ مغاخل ٖمغه ،وٖلى حمُ٘ ُ٢مه
ً
ً
ً
ومباصثه ،وزانت ُ٢م اإلاىاَىت ؾلبا ؤو بًجابا ،وخؿب الهض ٝمً بعؾا ٫الغؾالت ؤلاٖالمُت.
ً
خُث ؤنبذ الٗالم بًٟل الثىعة ؤلاٖالمُت واإلاٗغُٞت ٢غٍت نٛحرة ججىبها مئاث الهىاعٍش الخاملت آالٞا مً
ال٣ىىاث الًٟاثُت ،جغؾل مالًحن الغؾاثل َىا ٫الُىم واللُلت ،ولظا ؤنبذ الٗالم مً حغاء هظه الثىعة ٌكٗغ بخأ٧ل
الىالء وجٟسخ ُ
اله َّىٍت ،في ٖالم ٌكهض ٧ل ًىم و٧ل نباح مئاث الازتراٖاث والابخ٩اعاث مما ًجٗل ق٩ل الخُاة في حٛحر
ً
مؿخمغ ،وحٗضصث الك٩ىي مً ج٣لو حجم الُ٣م واإلاٗاًحر التي اؾخ٣غث َىٍال في وحضان الىاؽ ،ومً زم ٚضا
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الخضًث ًترصص باؾخمغاع خى ٫الضٖىة الضاثبت للخٟاّ ٖلى اؾخ٣غاع اإلاجخمٗاث و٦ظا ؤنبدذ اإلااجمغاث التربىٍت في
قتى ؤهداء الٗالم جضٖى بلى ج٨غَـ حهىص الخ ٗلُم والتربُت مً ؤحل جضُٖم ُ٢م اإلاىاَىت٦ ،إهم م٣ىماث الصخهُت
لضي الىاقئت والكباب ٖماص اإلاؿخ٣بل ،وؤمل ألامت في نى٘ الخُاة والخ٣ضم في ْل جدضًاث اإلاؿخ٣بل (ؾٗض:2004 ،
.)57
ً
طادطا :العــىامل الظياطيت:
اإلا٣هىص بالٗىامل الؿُاؾُت ،مجمىٖت م٩ىهاث الىٓام الؿُاسخي ،واإلاخمثل في ق٩ل الىٓام الخا٦م،
وال٣ىاهحن اإلاىبث٣ت ًٖ الضؾخىع الظي ٌٗبر ًٖ َبُٗت الٗال٢ت بحن الخا٦م واإلاد٩ىم ،والخٗضصًت الخؼبُت ،والاهخساباث
الٗامت.
جمثل الخيكئت الؿُاؾُت ٢ضعة اإلاجخم٘ ٖلى ه٣ل ز٣اٞخه وُ٢مه الؿُاؾُت ،مً حُل بلى آزغٖ ،بر اإلااؾؿاث
ً
اإلاسخلٟت التي ًدىحها٦ ،ما ؤجها ال ج٣خهغ ٖلى ه٣ل الث٣اٞت ،بل حكمل ٦ظلٖ ٪ملُت ا٦دؿاب الث٣اٞت والُ٣مًٞ ،ال
ًٖ ٖملُت حُٛحر هظه الث٣اٞت والُ٣م و ٤ٞما ًغاه اإلاجخم٘ (اإلاىىفي 7 :1979 ،ـ .)28
٦ما حٗجي الخيكئت الؿُاؾُت بمٗىاها الىاؾ٘" :حٗلم الُ٣م الؿُاؾُت وٖلى عؤؾها ُ٢م اإلاىاَىت بىاؾُت
ؤصواث الخيكئت ٧األؾغة ،واإلاضعؾت ،وحماٖت الغٞا ،١ووؾاثل ؤلاٖالم اإلاسخلٟت مً صخاٞت وبٖالم وٚحرها" (ْاهغ،
.)35 :1985
والتربُت مً ؤحل اإلاىاَىت هي الهض ٝاإلادىعي للتربُت الؿُاؾُت ،والتي حٗجي مؿاٖضة الىاقئحن والكباب ٖلى
اؾدُٗاب الىا ٘٢والخٟاٖل م٘ بق٩الُا جه بُغٍ٣ت مىيىُٖت ها٢ضة ،ومً زم الىعي بُ٣م اإلاىاَىت وجمثلها في الؿلى.٥
" بن ُ٢م الاهخماء الىَجي ُّ
حٗض مً اإلا٣ىماث الغثِؿت لًمان ٗٞالُت التربُت في جد ٤ُ٣وُْٟتها الُ٣مُتٟٞ ،ي
ُٚبت الاهخماء الىَجي جخدى ٫الُ٣م الضًيُت بلى جُغ ،ٝوفي ُٚبت الاهخماء الىَجي جخدى ٫الُ٣م الؿُاؾُت بلى قٗاعاث
حىٞاء ،وفي ُٚبت الاهخماء الىَجي جخدى ٫الُ٣م الا٢خهاصًت بلى اؾخجزا ٝالثرواث ،واإلاٗامالث اإلاالُت بلى اؾخٛال ،٫وفي
ُٚبت الاهخماء الىَجي جخدى ٫الُ٣م الخلُ٣ت بلى بهبٛاثُاث ً/ىجىبُا ،وفي ُٚبت الاهخماء الىَجي جخدى ٫الُ٣م الاحخماُٖت
بلى ٖال٢اث شخهُت في يىء اإلاهالح اإلاخباصلت " (م٨غوم :2004 ،اإلا٣ضمت).
ّ
جأجـيراث مسهـبت:
ً
الخإزحراث التي جدضثها الٗىامل اإلاظ٧ىعة ؾاب٣ا ٖلى ُ٢م اإلاىاَىت ،ال جخم بهىعة مىٟغصة بل بجها لخخضازل
َّ
وجدكاب ٪في جإزحراث مغ٦بت ال ًم ً٨ؤن ًيؿب الؿبب لٗامل صون آزغ ،وبن ازخلٟذ وؿبت الخإزحر بُجها.
بن صالالث الؿلى ٥ؤلاوؿاوي في مجملها البض ؤن حٗ٨ـ ؤ زغ الٗىامل البُئُت ،والاحخماُٖت والث٣اُٞت،
والؿُاؾُت ،والا٢خهاصًت ،وؤلاٖالمُت ٖلى ُ٢م اإلاىاَىت لضي ألاٞغاص بك٩ل زام وٖلى حمُ٘ الُ٣م بك٩ل ٖام.
وٍغي (مُىؾً) ؤهه ال ًجب اإلابالٛت في صعحت الازخال ٝبحن جىحهاث الىالضًً وألا٢غانٞ ،الخضازل بُجهما هى
ً
ً
مً ٢بُل ألامىع الىاضخت هٓغا ألن هاالء ألا٢غان ما هم بال ؤٞغاصا مً هٟـ الىب٘ الظي ؤحى مىه مً ًىًمىن بلحهم.
ومً زم ٞةهه في ؤخىا٦ ٫ثحرة جضٖم مجمىٖاث ألا ٢غان اججاهاث الىالضًً وُ٢مهم ومٗخ٣ضاتهم واهخماماتهم ؤ٦ثر مما
جسالٟها (خؿحن.)62 :1981 ،
وعٚم ؤهمُت ألاؾغة واإلاضعؾت في الخيكئت ال ًم ً٨بهما ٫الىؾاثِ ألازغي وصوعها في الخيكئت الؿُاؾُت
اإلاخمثلت في صوع الٗباصة ،وألاخؼاب ،والى٣اباث ،والهُئاث ألازغي ،ول ً٨هظه الىؾاثِ ٢ض ً٩ىن لها ؤهمُتها في الىٓم
الضًم٣غاَُت ،ؤما اإلاجخمٗاث التي لم حؿخ٣غ ٞحها ؤنى ٫الضًم٣غاَُت ،وما ػالذ حٗاوي مً الخسل ٠الا٢خهاصي
ً
والاحخماعي والؿُاسخيٞ ،ةهه مً الهٗب ؤن ً٩ىن لهظه الىؾاثِ جإزحرها وٗٞالُتها ،زانت ؤن ٦ثحرا مً هظه
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الخىُٓماث ال جيب٘ مً بعاصة قٗبُت خغة ومً نٟى ٝالجماهحر ،وبهما جإحي هدُجت ٢غاعاث عؾمُت ٞىُ٢ت ؤو احتهاصاث
شخهُت ؤو ج٨خالث ؾُاؾُت ؤو احخماُٖت ،ومً زم جاصي بلى الهغاٖاث والخهىماث وجهُٟت الخؿاباث (اإلا٣بلي،
 104 :2005ـ .)105
وٍم ً٨للباخث في جهاًت هظا الٟهل الخغوج باؾخيخاحاث وجلخُهاث إلاا جم بؿُه مً ٖىامل مازغة ٖلى
ُ٢م اإلاىاَىت مً زال ٫بًغاص هظه الٗىامل بك٩ل مسخهغ ٦مداوع ًىضعج جدذ ٧ل مدىع ؤبغػ الٗىامل الجؼثُت اإلاازغة
ٖلى ُ٢م اإلاىاَىت ٖلى الىدى آلاحي:
 -1عىامل الخدًً :وهي الٗىامل التي لها ٖال٢ت بخضًً اإلاؿلم (٧اإلاسجض وما ًخم بضازله مً زُاب بؾالمي
٦سُبت الجمٗت ،والضعوؽ ،واإلادايغاث ،والىضواث ،واإلاىأٖ ،و٦ظا ال٣ضوة الخؿىت للٗلماء اإلاؿلمحن).
 -2العىامل الاجخماعيتً :ازغ هظا الٗامل في ُ٢م اإلاىاَىت مً زال ٫اإلاجخم٘ (وما ُٞه مً يبِ احخماعي،
وٖال٢اث ازخُاعٍت ،وحٗامالث ونالث مخٗضصة ،وي ِٛاحخماعي) ،وألاٖغا ٝوالٗاصاث والخ٣الُض (وما ٞحها مً
ُ٢م يابُت ٧الٗغ ٝالؿاثض بحن الىاؽ ،والٗاصاث اإلاؿخد٨مت في ٖال٢اتهم وحٗامالتهم ،والخ٣الُض التي ٌٗخبر
َ
َ
َ
الخغوج ٖلحها ُٖبا احخماُٖا) ،والٗكحرة وال٣بُلت بغمىػها (مً ٖ٣ا ٫ومكاثش ،وٞئاث مخماًؼة احخماُٖا،
وٖهبُت ٢بلُت ،وحٗالي وجٟازغ باليؿب).
 -3العىامل التربىيت :هظا الٗامل له جإزحره ال٨بحر ٖلى ُ٢م اإلاىاَىت وله ال٨ثحر مً الٗىامل الجؼثُت ٞاألؾغة
(بىيٗها اإلاِٗصخي ،وصزلها ،والحي الظي حِٗل ُٞه ،ومؿخىي حٗلُم الىالضًً ،وهىٕ الٗال٢ت ال٣اثمت بحن ؤٞغاص
ألاؾغة) ،وحماٖت ألا٢غان (مً زال ٫الخ٣لُض واإلادا٧اة ،واإلاكاع٦ت في عخالث مسُُت ،ومكاع٦تهم في الخىُٖت
بالهىٍت ،ومكاع٦تهم في ؤؾابُ٘ اإلاغوع ،ومىاؾم الدصجحر ،و٢ىاٞل مدى ألامُت) ،واإلاضعؾت (بدىُٓمها ،وصؾخىعها
ألازالقي ،وجإزحر الُلبت في بًٗهم ،وألاوكُت التربىٍت زاعج اإلاىهج ،وجإزحر الؼاثغًٍ للمضعؾت ،واحخماٖاث
مجالـ آلاباء واإلاٗلمحن ،وَبُٗت الٗال٢ت بحن اإلاضعؾحن ؤهٟؿهم ،وبحن اإلاضعؾحن والُلبت ،ونلت اإلاضعؾت بالبِئت
ومك٨التها ،وهمِ ؤلاصاعة اإلاخب٘ ،وجضعٍب الُلبت ٖلى جدمل اإلاؿاولُت) ،واإلاٗلم في (َغٍ٣ت جضعَؿه ،وم٣ضعجه
ٖلى بصاعة ٖال٢اجه م٘ َلبخه بهىعة اًجابُت ،والاخترام اإلاخباص ٫بحن اإلاٗلم وَلبخه) ،واإلاىاهج الخٗلُمُت (ومضي
وحىص جيؿُ ٤في الؿُاؾت التربىٍت ل٩ل مً التربُت ،والث٣اٞت ،وؤلاٖالم ،والكباب ُٞما ًخٗل ٤بالىعي بُ٣م
اإلاىاَىت ومماعؾتها ٖلى اإلاؿخىي الغؾمي ،ومىهج ألاخؼاب والخىُٓماث الؿُاؾُت ،ومىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي
ختى جاصي صوعها في بىاء ُ٢م اإلاىاَىت لضي ؤًٖائها) ٧لها وٚحرها حٗمل ٖلى الخإزحر ٖلى الىعي بُ٣م اإلاىاَىت
ومماعؾتها لضي الُلبت بك٩ل مباقغ وٖلى بُ٣ت ؤٞغاص اإلاجخم٘ بك٩ل ٚحر مباقغ.
 -4العىامل الاكخصادًت :وجخمثل الٗىامل الجؼثُت لهظا الٗامل في (ال٣ٟغ وٚالء اإلاِٗكت ،وُٚاب الخ٩اٞل
الاحخماعي ،وؤلازال ٫بمبضؤ ج٩اٞا الٟغم ،بياٞت بلى ٖضم جىٞغ الٗمل لل٣اصع ٖلُه (البُالت) لُِٗل الٟغص
خُاة ٦غٍمت في وَىه).
 -5عىامل الاجصاٌ وإلاعالم :والتي ًم ً٨بًغاص حؼثُاتها في (وؾاثل ؤلاٖالم اإلادلُت ،وال٣ىىاث الًٟاثُت،
واإلاجالث ،والجغاثض ،وال٨خب ،وؤ قغَت ال٩اؾِذ والُٟضًى ،والؿُضحهاث ،وؤخاصًت الخُاب الؿُاسخي للخؼب
الخا٦م ،وٖضم وحىص ٢ىىاث ًٞاثُت للمٗاعيت لٗغى وحهت الىٓغ ألازغي).
 -6العىامل الظياطيت :والتي ًم ً٨بصعاج ٖىامل حؼثُت جدتها جخمثل في (َبُٗت الىٓام الؿُاسخي ،ووحىص
الاؾدبضاص مً ٖضمه ،والاؾخُ٣اب الؿُاسخي اإلاهلحي ،واؾخٛال ٫طوو الىٟىط للىُْٟت الٗامت واإلا٩اهت
الاحخماُٖت في ججاوػ الضؾخىع وال٣ىاهحن ،وبؿُهم ٖلى خ٣ى ١آلازغًٍ بال٣ىة ،بياٞت بلى الضوع الظي جلٗبه
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ألاخؼاب والخىُٓماث الؿُاؾُت ،ومىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي ،و٦ظا ما جدضزه الاهخساباث الٗامت مً خغا٥
ؾُاسخي).

 -3مىهجيت وئجساءاث الدزاطت:
مىهج الدزاطت:
َّ
اجب٘ الباخث في هظه الضعاؾت اإلاىهج الىنٟي ،والظي ٌٗض ؤخض ؤق٩ا ٫الخدلُل والخٟؿحر الٗلمي اإلاىٓم
ً
لىنْ ٠اهغة ؤو مك٩لت مدضصة ،وجهىٍغها ٦مُاَ ًٖ ،غٍ ٤حم٘ بُاهاث ومٗلىماث م٣ىىت ًٖ الٓاهغة ؤو اإلاك٩لت
وجهيُٟها وجدلُلها وبزًاٖها للضعاؾت الض٣ُ٢ت (ملخم.)324 :2000 ،
مجخمع وعيىت الدزاطت:
ً
و٢ض ج٩ىن مجخم٘ البدث في هظه الضعاؾت مً (َ )8039البا وَالبت مً َلبت اإلاغخلت الثاهىٍت (الثالث
ً
الثاهىي) ،و٧اهذ الُٗىت (َ )507البا وَالبت ،جم ازخُاعهم بالُغٍ٣ت الٗكىاثُت الُبُ٣ت ،و٢ام الباخث بخدلُل ()479
اؾدباهت التي ٧اهذ م٨خملت ،واؾدبٗض ( )28اؾدباهت لٗضم ا٦خمالها.
بىاء وألداة وصدكها وجباتها:
جم بىاء ألاصاة ،مً زال ٫ازخُاع ٣ٞغاتها ومجاالتها في يىء ما اؾخسلهه الباخث مً البدىر والضعاؾاث
الؿاب٣ت وألاصب الىٓغي بما في طل ٪صؾخىع الجمهىعٍت الُمىُت ،والتي لها ٖال٢ت بهظا اإلاجا ،٫و٦ظل ٪مً زالٖ ٫غى
٣ٞغاث الاؾدباهت في نىعتها ألاولُت ٖلى ٖضص ( ،)14مً اإلاد٨محن ،واإلاخسههحن في التربُت ،وٖلم الىٟـ؛ بهضٝ
اؾخُالٕ آعائهم بكإن ؾالمت نُاٚت ٖىانغ ألاصاة ،ومضي ويىح وصخت نُاٚت الٗباعاث اإلامثلت لخإزحر الٗىامل ٖلى
ُ٢م اإلاىاَىت اإلاغاص ُ٢اؾها ،ومضي مالءمت اإلاُ٣اؽ اإلاخضعج الخماسخي للخ٨م ٖلى جإزحر هظه الٗىامل ٖلى ُ٢م اإلاىاَىت
لضي الُلبت ،ومضي مالءمت جىػَ٘ الضعحاث اإلادضصة للخ٣ضًغاث اللُٟٓت ،و٢ض جم الخٗضًل بىاء ٖلى آعاء اإلاد٨محن
والخبراء.
زم جم ٖغى الاؾدباهت مغة زاهُت ٖلى ( )7زبراء مً ؤهل الازخهام في التربُت وٖلم الىٟـ ،وطل ٪للخإ٦ض
مً نالخُت الاؾدباهت في نىعتها الجهاثُت ،لخد ٤ُ٣الهض ٝالظي ويٗذ مً ؤحله ،و٢ض ؤؾٟغث هظه الخُىةٖ ،لى
بحمإ اإلاد٨محن ٖلى نالخُت الاؾدباهت لالؾخسضام في جإزحر الٗىامل ٖلى ُ٢م اإلاىاَىت لضي الُلبت ،وهظا ما ًا٦ض
نض ١ألاصاة.
اللائمت النهائيت لليم املىاػىت بعد الخدىيم هي:
 -1اإلاىاَىت اإلاضهُت :وحكخمل ٖلى (ُ٢ )3م للمىاَىت هي :اخترام الضؾخىع وال٣ىاهحن ووحىب جىُٟظها ،اخترام الىٓام
الٗام ،ؤصاء الىاحباث ومماعؾت الخ٣ى.١
 -2اإلاىاَىت الؿُاؾُت :وحكخمل ٖلى (ُ٢ )19مت للمىاَىت هي :ؤلازالم للىًَ وخبه والضٞإ ٖىه والخطخُت مً
ؤحله ،الاٖتزاػ بالهىٍت الىَىُت ،الاهخماء للىًَ والىالء له ،الاٖتزاػ بالهىٍت ال٣ىمُت ،الاٖتزاػ باالهخماء بلى ألامت
الٗغبُت ،الاٖتزاػ باالهخماء بلى ألامت ؤلاؾالمُت ،اإلاكاع٦ت ال٩املت في الخُاة الؿُاؾُت ،اخترام زىابذ الىٓام
الؿُاسخي ،ؤلاًمان بمبضؤ الخضاو ٫الؿلمي للؿلُت ،ؤلاًمان بمبضؤ الخٗضصًت الؿُاؾُت ،اإلاكاع٦ت ؤلاًجابُت في
الٗمل الؿُاسخي ،الجغؤة في ٢ى ٫الخ( ٤ؤمغ بمٗغو ٝوههي ًٖ مى٨غ) ،الخٗاٌل م٘ الازخال ٝفي الغؤي ،اخترام عؤي
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ألاٚلبُت والجزوٖ ٫ىضه ،اخترام عؤي ألا٢لُت ،اخترام خ٧ ٤ل مىاًَ في الاهخماء بلى خؼب مٗحن ،اخترام جىحهاث
و٢ىاٖاث ألاخؼاب ،الالتزام بالى٣ض اإلاىيىعي ،الاٖترا ٝباآلزغ .
 -3اإلاىاَىت الاحخماُٖت والا٢خهاصًت :وحكخمل ٖلى (ُ٢ )14مت للمىاَىت هي :اخترام اإلالُ٨اث الخانت والٗامت
واإلادآٞت ٖلحها ،الخٗاون ،جىمُت الغوح الجماُٖت ،الٗضالت الاحخماُٖت ،عوح الخضمت الخُىُٖت واإلاباصعة،
الدؿامذ بحن ؤٞغاص اإلاجخم٘ ،ؤلاًمان بالؿالم ٦مىهج ،ؤلاًمان بُ٣مت الٗمل ،الكٗىع باإلاؿاولُت الٟغصًت
والجماُٖت ،اخترام اإلاىاؾباث الىَىُت ،اخترام اإلاىاؾباث الضًيُت ،الخماؾ ٪الاحخماعي ،بلٛاء الٟىاع ١الُبُ٣ت،
اإلاؿاواة بحن اإلاىاَىحن.
 -4اإلاىاَىت الث٣اُٞت :وحكخمل ٖلى (ُ٢ )8م للمىاَىت هي :اخترام خغٍت الخٗبحر وببضاء الغؤي ،مماعؾت الخىاع ،اخترام
الخًاعاث ؤلاوؿاهُت ،اخترام الث٣اٞاث اإلاخٗضصة ،اخترام وحهاث الىٓغ ألازغي ،ال٣ضعة ٖلى الخ٨ٟحر الىا٢ض،
الاهٟخاح ٖلى آلازغًٍ ،الخىاع بحن الخًاعاث.
اللائمت النهائيت للعىامل املإجسة على كيم املىاػىت هي:
 -1عىامل الخدًً :وحكخمل ٖلى زالزت بىىص هي ( الخُاب ؤلاؾالمي صازل اإلاسجض ،ال٣ضوة الخؿىت للٗلماء اإلاؿلمحن،
صوع الخغ٧اث وألاخؼاب الضًيُت).
 -2الٗىامل الاجخماعيت :وحكخمل ٖلى زالزت بىىص هي (الٗغ ٝوالٗاصاث والخ٣الُض ،الٗكحرة وال٣بُلت ،اإلاجخم٘).
 -3العىامل التربىيت :وحكخمل ٖلى زمؿت بىىص هي (٦الم مٗلمي وؾلى٦ه ،ما ؤحٗلمه في اإلاضعؾت ،ألاؾغة ،حماٖت
ألا٢غان ،اإلاىهج الضعاسخي).
 -4العىامل الاكخصادًت :وحكخمل ٖلى بىضًً هما (جُبُ ٤الضولت إلابضؤ ج٩اٞا الٟغم ،جدؿً مؿخىي اإلاِٗكت).
 -5عىامل الاجصاٌ وإلاعالم :وحكخمل ٖلى زالزت بىىص هي (الصخ ٠واإلاجالث وؤلاطاٖاث وال٣ىىاث الُمىُت (مغثُت
ومؿمىٖت وم٣غوءة) ،ال٣ىىاث الًٟاثُت ٚحر الُمىُت ،قب٨ت الاهترهذ).
 -6العىامل الظياطيت :وحكخمل ٖلى ؤعبٗت بىىص هي (ألاخؼاب الؿُاؾُت ،الاهخساباث الٗامتَ ،بُٗت الىٓام
الؿُاسخي ،مىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي).
جباث وألداة:
ً
للخإ٦ض مً زباث ألاصاة٣ٞ ،ض اٖخمض الباخث زباث الخجؼثت الىهُٟت ماقغا إلاٗامل الثباث ،بط حغي جُبُ٤
اإلاُ٣اؽ ٖلى ُٖىت جخ٩ىن مً (َ )100الب وَالبت مً هٟـ ُٖىت الضعاؾت ،و٢ض جم اؾخسضام مٗامل اعجباٍ
(بحرؾىن) واؾخسضام مٗاصلت (ؾبحرمان– بغاون) الخصخُدُت ،ووحض ؤن مٗامل الثباث ٌؿاوي ( ،)0.93و٢ض اٖخبرث
ً
ً
هظه الُ٣مت ماقغا حُضا ٖلى زباث اإلاُ٣اؽ لخد ٤ُ٣ؤٚغاى هظه الضعاؾت.
الىشن اليظبي:
٢ام الباخث بخدىٍل الخ٣ضًغاث اللُٟٓت في اؾخجاباث الُلبت ٖلى بىىص الاؾدباهت بلى صعحاث الجٟا٢ه م٘
الهض ٝمً اؾخسضام الاؾدباهت ،و ٤ٞمُ٣اؽ مخضعج ،م٩ىن مً زمـ ج٣ضًغاث لُٟٓت ،جضٖ ٫لى صعحت جإزحر الٗىامل
ً
ٖلى ُ٢م اإلاىاَىت لضحهم ،وبُٖاء صعحت للخ٣ضًغاث اللُٟٓت ،وهىٖ :الُت حضا= ،5وٖالُت= ،4ومخىؾُت=،3
ويُٟٗت= ،2وال جازغ = .1
و٢ض جم اٖخماص ؾلم ؤلاحابت وؤوػان الضعحاث في الضعاؾت ٖلى الىدى الخالي :ـ
 -1الٟئت ألاولى( :مً  0.5بلى ا٢ل مً ٚ / )1.5حر مازغة
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-2
-3
-4
-5

الٟئت الثاهُت( :مً  1.5بلى ا٢ل مً  / )2.5يُٟٗت
الٟئت الثالثت( :مً  2.5بلى ا٢ل مً  / )3.5مخىؾُت
الٟئت الغابٗت( :مً  3.5بلى ؤ٢ل مًٖ/ )4.5الُت
ً
الٟئت الخامؿت( :مً 4.5بلى ٖ/ )5الُت حضا

املعالجاث إلاخصائيت:
٢ام الباخث بةحغاء الخدلُل ؤلاخهاجي للبُاهاث بىاؾُت (( SPSSالؾخسغاج الخ٨غاعاث ،واليؿب اإلائىٍت،
واإلاخىؾُاث الخؿابُت ،والاهدغاٞاث اإلاُٗاعٍت٦ ،ما ٢ام الباخث باؾخسضام ازخباع ( )T.Testلضاللت الٟغو.١

 -4عسض ومىاكشت الىخائج:
وزخاما ًم ً٨للباخث ؤن ًىعص حضوال للمضي ال٨لي إلاخىؾِ جإزحر الٗىامل ٖلى ُ٢م اإلاىاَىت ألاعب٘ مجخمٗت،
م٘ بقاعة مسخهغة لخٟؿحر بٌٗ الىخاثج.
جدوٌ ( )1املدي الىلي ملخىطؽ جأجير العىامل على كيم املىاػىت وألزبع مجخمعت والىلي لألداة (ن= )479
جاهب املمازطت
جاهب الىعي
اإلاخىؾِ
جغجِب
اإلاخىؾِ ع٢م
جغجِب
زكم
الٗىامل
الٗىامل
الخؿابي
الخؿابي الٗىامل الٗىامل
العىامل الٗىامل
4.32
ٖىامل الخضًً
1
1
4.35
ٖىامل الخضًً
1
1
3.66
الٗىامل التربىٍت
2
3
3.80
الٗىامل التربىٍت
2
3
3.40
الٗىامل الاحخماُٖت
3
2
3.42
الٗىامل الاحخماُٖت
3
2
3.20
الٗىامل الا٢خهاصًت
4
4
3.20
الٗىامل الا٢خهاصًت
4
4
2.94
الٗىامل الؿُاؾُت
5
6
3.02
الٗىامل الؿُاؾُت
5
6
ٖىامل الاجها٫
ٖىامل الاجها٫
2.80
6
5
2.91
6
5
وؤلاٖالم
وؤلاٖالم
3.39
بحمالي مخىؾِ صعحت اإلاماعؾت
3.45
ئجمالي مخىطؽ دزجت الىعي
إلاجمالي العام ملخىطؽ دزجت الىعي واملمازطت = 3.42
حكحر البُاهاث اإلاىضخت في الجضو ٫ع٢م ( )1بلى ج٣اعب مخىؾِ صعحت الخإزحر للٗىامل اإلاازغة ٖلى ُ٢م
اإلاىاَىت بك٩ل ٖام في حاهبي الىعي واإلاماعؾت ،وبن ٧ان مخىؾِ صعحت جإزحر الٗىامل ٖلى حاهب الىعي ؤٖلى مجها بلى
خض ما في حاهب اإلاماعؾت بك٩ل ٖامٖ ،ضا الٗىامل الا٢خهاصًت التي حؿاوي ٞحها مخىؾِ صعحت الخإزحر ( )3.20في
حاهبي الىعي واإلاماعؾت ،و٧ان بحمالي مخىؾِ صعحت الىعي (٢ )3.45غٍب بلى خض ما م٘ بحمالي مخىؾِ صعحت اإلاماعؾت
َّ
( ،)3.39بال ؤن اإلاالخٔ مً الجضو ٫هى :ؤن ٖىامل الخضًً بمخىؾِ ( )4.45للىعي و( )4.32للمماعؾت خهلذ ٖلى
الترجِب ألاو ٫في الخإزحر ٖلى حمُ٘ ُ٢م اإلاىاَىت ،ووٗ٢ذ في الٟئت (ٖالُت) ؤي ؤن مؿخىي جإزحرها ٖالي ،وحاء في الترجِب
الثاوي مً خُث الخإزحر ٖلى حاهبي الىعي واإلاماعؾت الٗىامل التربىٍت ،بمخىؾِ ( )3.80للىعي و( )3.66للمماعؾت،
ووٗ٢ذ في الٟئت (ٖالُت) ؤي ؤن مؿخىي جإزحرها ٖالي.
وٍم ً٨جٟؿحر خهىٖ ٫ىامل الخضًً ٖلى اإلاغجبت ألاولى ،وفي الٟئت (ٖالُت) ،بلى ؤن طلٌٗ ٪ىص بلى م٩اهت الضًً
في هٟىؽ الُلبت ،ومضي التزامهم بخىححهاجه ،بط الخضًً في خُاة اإلاؿلم الخل٣ت الىؾُُت بحن التزاماث الُ٣م و٢ضعة
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الظاث اإلاؿلمت ٖلى الخٟاٖل م٘ مىا ٠٢الخُاة اإلاسخلٟت في بَاع مىهج هللا حٗالى ،بهه الخٗبحر ًٖ الٗال٢ت بحن الُ٣م
ؤلاؾالمُت الُٗٓمت ومٓاهغ الؿلى ٥اإلاٗبرة ٖجها والٛاًاث اإلاإمىلت٦ ،ما ًم ً٨جٟؿحر خهى ٫الٗىامل التربىٍت ٖلى
اإلاغجبت الثاهُت ،وفي الٟئت (ٖالُت) ،بلى الخإزحر والاجها ٫اإلاباقغ الظي ًخل٣اه الُلبت في اإلاضعؾت ،ولٗل الخىحُه اإلاؿخمغ
الظي ً٣ىم به ال٣اثمىن ٖلى ٖىامل الخضًً ،والٗىامل التربىٍت مً (زُباء ومٗلمحن وٚحرهم) ،ؤصي بلى اخترام هظه
الُ٣م وجمثلها في حاهبي الىعي واإلاماعؾت ،وحٗل لهظًً الٗاملحن اإلا٩اهت ألاولى والثاهُت في الخإزحر ٖلى حمُ٘ ُ٢م اإلاىاَىت
ً
ً
(وُٖا ومماعؾت) ،في خحن ٧ان جغاح٘ بُ٣ت الٗىامل ،بما ٞحها ٖىامل ٧ان ًخى ٘٢ؤن ً٩ىن جإزحرها ٖالُا ٗ٦ىامل الاجها٫
ً
ً
وؤلاٖالم (مثال) التي حاءث في آزغ جغجِب الٗىامل اإلاازغة ،بال ؤن جإزحرها ـ م٘ بُ٣ت الٗىامل ـ (مخىؾُا) ،مما ًضٖ ٫لى
هامكُت جإزحر بٌٗ هظه الٗىامل في خُاة الُلبت ،وٖضم اهخمام ال٣اثمحن ٖلى بصاعة هظه الٗىامل لخُٟٗل صوعها في
الخإزحر ؤلاًجابي ٖلى وعي ومماعؾت الُلبت لهظه الُ٣م.
جدوٌ زكم ( )2هخائج اخخباز ( )T.Testلداللت الفسوق بين مخىطؽ دزجت العىامل املإجسة على ممازطت كيم
املىاػىت خظب الجيع (ذهىز ـ ئهاث)
دزجت كيمت مظخىي
الاهدساف
املخىطؽ
الىى العدد
العىامل
املعيازي
الحسيت ( )Tالداللت
الحظابي
.67673
4.3001
ط٦غ 349
.442 -.769 477
عىامل الخدًً
.56059
4.3471
ؤهثى 130
.82711
3.3836
ط٦غ 349
.384 -.872 477
العىامل الاجخماعيت
.86692
3.4587
ؤهثى 130
.91669
3.6175
ط٦غ 349
.060 -1.889 477
العىامل التربىيت
.85682
3.7923
ؤهثى 130
.99014
3.1242
ط٦غ 349
.001 -3.211 477
العىامل الاكخصادًت
.88507
3.4260
ؤهثى 130
.91693
2.7468
ط٦غ 349
.028 -2.201 477
عىامل الاجصاٌ وإلاعالم
.91169
2.9538
ؤهثى 130
1.05169
2.8943
ط٦غ 349
.078 -1.765 477
العىامل الظياطيت
.96170
3.0808
ؤهثى 130
حكحر البُاهاث اإلاىضخت بالجضو ٫ع٢م ( )2بلى وحىص ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت في جإزحر الٗىامل الا٢خهاصًت
ٖلى مماعؾت ُ٢م اإلاىاَىت لضي َلبت اإلاغخلت الثاهىٍت بمدآٞت ٖمغان خؿب مخٛحر هىٕ الجيـ بمخىؾِ ()3.12
للظ٧ىع ومخىؾِ ( )3.43لئلهارٖ ،ىض صعحت خغٍت ( )477ولهالح ؤلاهار وَٗىص طل ٪بلى مُل ؤلاهار لالهضماج في
اإلاجخم٘ وؤلاخؿاؽ بمك٨الجه ،وعٚبتهً في الُٗاء ومؿاٖضة آلازغًٍ٦ ،ما جىحض ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت في جإزحر
ٖىامل الاجها ٫وؤلاٖالم بمخىؾِ ( )2.75للظ٧ىع ومخىؾِ ( )2.95لئلهارٖ ،ىض صعحت خغٍت ( ،)477ولهالح ؤلاهار
ً
ؤًًا ،وٍم ً٨ؤن ٌٗؼي هظا بلى اإلابرعاث هٟؿها التي جم جىيُدها في حاهب الىعي ،في خحن لم جٓهغ ٞغو ١طاث صاللت
بخهاثُت في جإزحر بُ٣ت الٗىامل ٖلى مماعؾت الُلبت لُ٣م اإلاىاَىت حٗؼي إلاخٛحر هىٕ الجيـ ٦ما هى واضح مً الجضو،٫
وهظا ٌكحر بلى ج٣اعب جإزحر الٗىامل ٖلى مماعؾت ُ٢م اإلاىاَىت بحن الظ٧ىع وؤلاهار لخل٣حهم لىٟـ اإلاازغاث وجإزغهم بها
بهىعة مدؿاوٍت بلى خض ما.
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 -1ولئلحابت ٖلى هظا الدؿائ ٫إلاخٛحر هىٕ الخسهو في حاهب اإلاماعؾت ٣ٞض جم اؾخسضام ازخباع ( )T.Testلضاللت
الٟغو ١بحن مخىؾِ صعحت الٗىامل اإلاازغة ٖلى مماعؾت ُ٢م اإلاىاَىت لُٗيخحن مؿخ٣لخحن والجضو ٫الخالي
ًىضح طل:٪
جدوٌ ( )3هخائج اخخباز ( )T.Testلداللت الفسوق بين مخىطؽ دزجت العىامل املإجسة على ممازطت كيم املىاػىت
خظب الخخصص (علمي ـ أدبي)
مظخىي
كيمت
الاهدساف دزجت
املخىطؽ
الخخصص العدد
العىامل
الداللت
()T
املعيازي الحسيت
الحظابي
.66064
4.3432
381
ٖلمي
.043
2.026
477
عىامل الخدًً
.57941
4.1952
98
ؤصبي
.86832
3.4085
381
ٖلمي
.795
.260
477
العىامل الاجخماعيت
.71076
3.3865
98
ؤصبي
.92622
3.6791
381
ٖلمي
.464
.734
477
العىامل التربىيت
.81015
3.6097
98
ؤصبي
1.00499
3.1767
381
ٖلمي
.144
-1.469
477
العىامل الاكخصادًت
.82136
3.3202
98
ؤصبي
.94185
2.8307
381
ٖلمي
عىامل الاجصاٌ
.193
1.303
477
وإلاعالم
.82077
2.6952
98
ؤصبي
1.03314
2.9623
381
ٖلمي
.468
.726
477
العىامل الظياطيت
1.02214
2.8776
98
ؤصبي
حكحر بُاهاث الجضو )3( ٫بلى وحىص ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت في جإزحر ٖىامل الخضًً ٖلى مماعؾت ُ٢م
اإلاىاَىت ـ بلى خض ما ـ لضي َلبت اإلاغخلت الثاهىٍت بمدآٞت ٖمغان خؿب مخٛحر هىٕ الخسهو بمخىؾِ ()4.34
للٗلمي ومخىؾِ ( )4.20لؤلصبيٖ ،ىض صعحت خغٍت ( ،)477ولهالح الٗلمي ،وَٗؼي طل ٪بلى اإلابرعاث هٟؿها في حاهب
الىعي ،في خحن لم جٓهغ ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت في جإزحر بُ٣ت الٗىامل ٖلى مماعؾت الُلبت لُ٣م اإلاىاَىت حٗؼي
إلاخٛحر هىٕ الخسهو ٦ما هى واضح مً الجضو ،٫وللمبرعاث هٟؿها في حاهب الىعي.
 -2ولئلحابت ٖلى هظا الدؿائ ٫إلاخٛحر الخالت الخًغٍت في حاهب اإلاماعؾت ٣ٞض جم اؾخسضام ازخباع ()T.Test
لضاللت الٟغو ١بحن مخىؾِ صعحت الٗىامل اإلاازغة ٖلى مماعؾت ُ٢م اإلاىاَىت لُٗيخحن مؿخ٣لخحن والجضو٫
الخالي ًىضح طل:٪
جدوٌ ( )4هخائج اخخباز ( )T.Testلداللت الفسوق بين مخىطؽ دزجت العىامل املإجسة على ممازطت كيم املىاػىت
خظب الحالت الحظسيت (خظس ـ زيف)
كيمت مظخىي
دزجت
الاهدساف
املخىطؽ
الحالت
العدد
العىامل
املعيازي
الداللت
()T
الحسيت
الحظابي
الحظسيت
.70365
4.2896
205
خًغ
.506
-.665
477
عىامل الخدًً
.60195
4.3303
274
عٍ٠
.88841
3.4152
205
خًغ
.799
.255
477
العىامل الاجخماعيت
.79948
3.3955
274
عٍ٠
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دزجت
الحسيت

كيمت
()T

مظخىي
الداللت

الاهدساف
املخىطؽ
الحالت
العدد
العىامل
املعيازي
الحظابي
الحظسيت
.97288
3.5835
205
خًغ
.095
-1.675
477
العىامل التربىيت
.84423
3.7258
274
عٍ٠
.99628
3.2547
205
خًغ
.344
.947
477
العىامل الاكخصادًت
.95218
3.1697
274
عٍ٠
.92980
2.8195
205
خًغ
عىامل الاجصاٌ
.734
.340
477
وإلاعالم
.91269
2.7906
274
عٍ٠
1.07339
3.0140
205
خًغ
.205
1.270
477
العىامل الظياطيت
.99588
2.8932
274
عٍ٠
حكحر البُاهاث اإلاىضخت بالجضو ٫ع٢م ( )4بلى ٖضم وحىص ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت في جإزحر الٗىامل ٖلى
مماعؾت الُلبت لُ٣م اإلاىاَىت حٗؼي إلاخٛحر الخالت الخًغٍت (خًغ ،عٍ )٠في حمُ٘ الٗىامل ٦ما هى واضح مً
الجضو ،٫وهي الىدُجت هٟؿها في حاهب الىعي ـ ٖضا ٖىامل الخضًً ـ ،وهظا ٌكحر بلى ج٣اعب جإزحر الٗىامل ٖلى وعي
ومماعؾت َلبت الخًغ والغٍ ٠لُ٣م اإلاىاَىت ،وَٗىص طل ٪بياٞت بلى ما ط٦غ في حاهب الىعي بلى ج٣اعب ٖ٣لُت َلبت
الخًغ والغٍ ٠ل٩ىن الٟىاع ١بحن ما ٌؿمى خًغ وما ٌؿمى عٍ ٠نٛحرة ومدضوصة.

جىصياث وملترخاث الدزاطت:
ً
أوال /جىصياث الدزاطت

-1

-2
-3
-4

-5
-6

في يىء مك٩لت الضعاؾت وما جىنلذ بلُه مً هخاثج ًىصخي الباخث بما ًلي:
َّ
ؤلاٞاصة مً ال٣اثمت اإلاد٨مت في وي٘ جهىع للتربُت ٖلى ُ٢م اإلاىاَىت ،بدُث ًخىاٞغ له م٣ىماث الًبِ
الٗلمي بما ٌؿاٖض ٖلى جدضًض ما ًىاؾب ٧ل ن ٠صعاسخي ،وما ًجب ؤن ًخٗلمه الُلبت في مغخلت صعاؾُت
مُٗىت.
جىحُه ا لؿُاؾت ؤلاٖالمُت الغؾمُت بدُث جسضم جىمُت ُ٢م اإلاىاَىت لضي ؤٞغاص اإلاجخم٘ مً زال ٫الغؾالت
ؤلاٖالمُت التي جبثها (مغثُت ومؿمىٖت وم٣غوءة).
يغوعة اهخمام ألاخؼاب الؿُاؾُت ومىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي بدىمُت ُ٢م اإلاىاَىت وجغؾُسها لضي ؤًٖائها
ومىدؿبحها.
يغوعة ُ٢ام الضول ت بةًجاص اؾتراجُجُت ٖامت جً٘ ٞحها الخُىٍ الٗغًٍت للتربُت ٖلى ُ٢م اإلاىاَىت ،وبلؼام
٧ل الجهاث طاث الٗال٢ت (التربُت والخٗلُم ،ووؾاثل ؤلاٖالم ،وألاخؼاب الؿُاؾُت ،ومىٓماث اإلاجخم٘ اإلاضوي،
…) بةصعاحها يمً بغامجها في جغبُتها لؤلٞغاص وجىُٖتهم ،ختى جخ٩امل حهىص الجمُ٘ وال جخٗاعى.
الخإُ٦ض ٖلى ٧اٞت اإلااؾؿاث واإلاىٓماث التي حٗمل في مجا ٫الكباب والىاقئت بالخيؿُ ٤والخٗاون في وي٘
بغامج جثُُٟ٣ت حٗخمض ٖلى ألاوكُت الالنُٟت للُلبت في اإلاغاخل الخٗلُمُت اإلاسخلٟت.
ً
حٗىٍض الُلبت ٖلى مماعؾت مهاعاث اإلاىاَىت في ؾً مب٨غة ،صازل اإلاضعؾت وزاعحها ،خُث حٗخبر مجاال
ً
إلاماعؾت ؤصواع اإلاىاَىت ،وباألزو لضي َلبت اإلاغخلت الثاهىٍت ألجهم في مغخلت ٖمغٍت لها ؤهمُتها هٓغا ل٣غب
مماعؾتهم لخ٣ى ١وواحباث اإلاىاَىت ال٩املت ،بٗض ا٢ترابهم مً الىطج البضوي والىٟسخي والاحخماعي والؿُاسخي.
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ً
جاهيا /ملترخاث الدزاطت:
ً
اؾخ٨ماال إلاا بضؤجه هظه الضعاؾت؛ ًم ً٨بحغاء اإلاؼٍض مً الضعاؾاث والبدىر ومجها:
 -1صعاؾت ج٣ىٍمُت لضوع ٖىامل الاجها ٫وؤلاٖالم في جىمُت ُ٢م اإلاىاَىت لضي َلبت اإلاغخلت الثاهىٍت.
 -2الٗىامل اإلاازغة ٖلى ُ٢م اإلاىاَىت لضي َلبت الجامٗت مً وحهت هٓغهم.
 -3مضي وعي َلبت اإلاغخلت ألاؾاؾُت بُ٣م اإلاىاَىت.
 -4الٗىامل اإلاازغة ٖلى وعي َلبت اإلاغخلت الثاهىٍت لُ٣م اإلاىاَىت ومماعؾتهم لها (صعاؾت م٣اعهت).
 -5الٗىامل اإلاازغة ٖلى ُ٢م اإلاىاَىت لضي َلبت اإلاغخلت ألاؾاؾُت (صعاؾت جدبُٗت).
 -6مضي جىٞغ ُ٢م اإلاىاَىت في اإلاىاهج الخٗلُمُت بالجمهىعٍت الُمىُت (صعاؾت جدلُلُت).
ً
ٖ -7ال٢ت ُ٢م اإلاىاَىت بالىاخُت الضؾخىعٍت وال٣اهىهُت صؾخىع الجمهىعٍت الُمىُت (همىطحا).
 -8الخىؾ٘ في صعاؾت الٗىامل اإلاازغة ٖلى ُ٢م اإلاىاَىت ٖىض الُلبت صعاؾت جُبُُ٣ت في ٖضص مً اإلاغاخل
الخٗلُمُت وال ؾُما اإلاغخلخحن الثاهىٍت والجامُٗت.

كائمت املساجع:
-

-

-

-

ببغاهُم وببغاهُم ،قٗبان خامض ٖلي ،هاصًه خؿً ( :)2000جؼىيس مىاهج الخعليم لخىميت املىاػىت في وأللفيت
الثالثت لدي الؼالب باملسخلت الثاهىيت (دزاطت ججسيبيت) ،اإلاغ٦ؼ ال٣ىمي للبدىر التربىٍت والخىمُت ،قٗبت بدىر
جُىٍغ اإلاىاهج ،الجؼء ألاو ،٫ال٣اهغة ،مهغ.
ابً زلضونٖ ،بض الغخمً بً مدمض ( :)1920امللدمتَ ،بٗت اإلاُبٗت ألاػهغٍت ،ال٣اهغة.
ابً مىٓىع ،ؤبى الًٟل حما ٫الضًً مدمض ( :)1994لظان العسب ،اإلاجلض الثالث ٖكغ ،صاع ناصع ،بحروث.
ؤبى الُٗىحنٖ ،لي زلُل ( :)1998الليم إلاطالميت والتربيت ،2ٍ ،م٨خبت ببغاهُم الخلبي ،اإلاضًىت اإلاىىعة،
الؿٗىصًت.
ؤبى زلُل ،مدمض ببغاهُم ( :)1990الخيشئت الظياطيت لؼالب املسخلت الثاهىيت الفىيت بمدافظت البديرة
"دزاطت جلىيميت" عؾالت ماحؿخحر ٚحر ميكىعة٧ ،لُت التربُت ،حامٗت ؤلاؾ٨ىضعٍت.
ؤبى ٚاهمًٞ ،ل ٖلي ( :)1990ال٣بُلت والضولت في الُمً ،1 ٍ ،صاع اإلاىاع للُباٖت واليكغ والخىػَ٘ ،ال٣اهغة.
بؾماُٖل ؾُ ٠الضًً ٖبض الٟخاح ( :)2005الصخف غير امللدض...جأميم الدولت للدًً ،كساءة في دفاجس املىاػىت
املصسيت ،ؤوعا ١اإلااجمغ الؿىىي الؿاب٘ ٖكغ للبدىر الؿُاؾُت ،الٟترة مً  21ـ 23صٌؿمبر ،جدذ ٖىىان
(اإلاىاَىت اإلاهغٍت ومؿخ٣بل الضًم٣غاَُت عئي حضًضة) اإلاجلض الثاوي ،1ٍ ،م٨خبت الكغو ١الضولُت ،ال٣اهغة.
بؾماُٖل٢ ،باعي مدمض ( :)1979كظاًا علم وألخالق دزاطت هلدًت مً شاويت علم الاجخما  ،2ٍ ،الهُئت
اإلاهغٍت الٗامت لل٨خاب ،ال٣اهغة.
ألاؾمغ ،ؤخمض عحب ( :)1997فلظفت التربيت في إلاطالم (اهخماء وازجلاء) ،1 ٍ ،صاع الٟغ٢انٖ ،مان ـ ألاعصن.
ؤلامام البساعي ( :)2000صحيذ إلامام البخازي ،م٨خبت اإلاٗاع ٝلليكغ والخىػَ٘ ،لهاخبها ؾٗض ٖبض الغخمً
الغاقض ،الغٍاى.2 ٍ ،
البكغيٖ ،ماص ( :)2005فىسة الىظام العام في اللاهىن املصسي ،مً ؤوعا ١ؤٖما ٫اإلااجمغ الؿىىي الؿاب٘ ٖكغ
للبدىر الؿُاؾُت ،زال ٫الٟترة مً  21ـ 23صٌؿمبر ،جدذ ٖىىان (اإلاىاَىت اإلاهغٍت ومؿخ٣بل الضًم٣غاَُت
عئي حضًضة) اإلاجلض الثاوي ،1ٍ ،م٨خبت الكغو ١الضولُت ،ال٣اهغة.
ب٩اعٖ ،بض ال٨غٍم ( :)2003حشىيل علليت ئطالميت معاصسة ،1ٍ ،صاع ؤلاٖالم ،ألاعصن.
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بً مؿٗىصٖ ،بض اإلاجُض ( :)1998الُ٣م ؤلاؾالمُت التربىٍت واإلاجخم٘ اإلاٗانغ٦ ،1 ٍ ،خاب ألامت ع٢م (،)67
الضوخت ،وػاعة ألاو٢ا ٝوالكاون ؤلاؾالمُتُ٢ ،غ.
بً هاصًت والبلِصخيٖ ،لي ،بالخؿً ( :)1979اللامىض الجدًد ،1 ٍ ،الكغ٦ت الخىوؿُت للخىػَ٘ والكغ٦ت
الىَىُت لليكغ والخىػَ٘ ،الجؼاثغ.
الخ٨غٍتي ،خؿحن عخُم ( :)1999الخخؼيؽ التربىي في حغيير الليم ،بدث م٣ضم إلااجمغ (الُ٣م والتربُت في ٖالم
مخٛحر) مً 27ـ ً29ىلُى1999م ،الجؼء ألاو٧ ،٫لُت التربُت والٟىىن ،حامٗت الحرمى ،٥اعبض ـ ألاعصن.
خؿحن ،مدحي الضًً ؤخمض ( :)1981الليم الخاصت لدي املبدعين ،ص٦خىعاه ميكىعة ،1ٍ ،صاع اإلاٗاع،ٝ
ال٣اهغة ،مهغ.
زلُٟتٖ ،بض اللُُ ٠مدمض ( :)1992ازجلاء الليم (دزاطت هفظيت) ،ؾلؿلت ٖالم اإلاٗغٞت ،الٗضص  ،160اإلاجلـ
الىَجي للث٣اٞت والٟىىن وآلاصاب ،ال٩ىٍذ.
زلُل ،هٓمي (بضون) :مٟهىم التربُت ،الضاع ال٣ىمُت لليكغ والخىػَ٘ ،ال٣اهغة.
زمِـ ،مدمض ٖبض الغئو :)1995( ٝفعاليت مىهج ّ
مؼىز في التربيت الىػىيت في جىميت بعع جىاهب الخعلم
الالشمت لخصائص املىاػىت لدي ػالب املسخلت الثاهىيت ،عؾالت ص٦خىعاه ٚحر ميكىعة ،حامٗت ؤلاؾ٨ىضعٍت ـ ٧لُت
التربُت٢ ،ؿم اإلاىاهج وَغ ١الخضعَـ.
صعاػ ،مدمض ٖبض هللا ( :)1973دطخىز وألخالق في اللسآن دزاطت ملازهت لألخالق الىظسيت في اللسآن ،جسجمت:
ٖبض الهبىع قاهحن ،1 ٍ ،ماؾؿت الغؾالت ،بحروث ـ لبىان.
الضٚصخي ،ؤخمض مدمض :)2003( :فلظفت وألهداف في التربيت إلاطالميت (دزاطت هلدًت جأصيليت) ،مجلت
الضعاؾاث الاحخماُٖت ،الٗضص ( ،)15اإلاجلض الثامً ،جهضع ًٖ حامٗت الٗلىم والخ٨ىىلىحُا الُمىُت.
صًابٞ ،ىػٍت ( :)1980الليم والعاداث الاجخماعيت مع بدث ميداوي لبعع العاداث الاجخماعيت ،عؾالت
ص٦خىعاه ميكىعة ،2 ٍ ،صاع الجهًت الٗغبُت للُباٖت واليكغ ،بحروث.
صًىي ،حىن ( :)1966املبادئ وألخالكيت في التربيت ،جغحمتٖ :بض الٟخاح هال ،٫ال٣اهغة ،الضاع اإلاهغٍت للخإلُ٠
والترحمت.
عاجب ،هجالء ؤخمض ( :)1990الاهخماء الاجخماعي والشخصيت املصسيت ،ماحؿخحر ٚحر ميكىعة٧ ،لُت ؤلاٖالم،
حامٗت ال٣اهغة.
ػاهغ ،يُاء ( :)1986الليم في العمليت التربىيت ،الىاقغ ،ماؾؿت الخلُج ،ال٣اهغة ،مهغ.
ػ٦غٍاٞ ،ااص ( :)1988الخفىير العلمي ،3ٍ ،ؾلؿلت ٖالم اإلاٗغٞت ،اإلاجلـ الىَجي للث٣اٞت والٟىىن وآلاصاب،
ال٩ىٍذ.
الؼهُضيٖ ،بض الغخمً ( :)2005مبدأ املىاػىت في املجخمع الظعىدي ،مجلت اإلاٗغٞت الؿٗىصًت ،الٗضص ،120
جهضع ًٖ وػاعة التربُت والخٗلُم ،اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت.
ؾاب ،٤الؿُض (ٖ :)1978ىانغ اللىة في إلاطالم ،2 ٍ ،صاع ال٨خاب الٗغبي ،بحروث ـ لبىان.
الؿب٩ي ،مدمض مدحي الضًً ( :)1931املخخاز مً صحاح اللغت ،ص ،ٍ .اإلا٨خبت الخجاعٍت ال٨بري ،مهغ.
ؾٗضٖ ،بض الخالً ٤ىؾ :)2004( ٠املىاػىت وجىميتها لدي ػالب الخعليم كبل الجامعي (زؤيت ملازهت) ،اإلاغ٦ؼ
ال٣ىمي للبدىر التربىٍت والخىمُت ـ قٗبت بدىر اإلاٗلىماث التربىٍت ـ ال٣اهغة.
الكغحبيٖ ،بض الخُ٨م ؤخمض ؾالم ( :)1996الخدىالث الاجخماعيت والاكخصادًت على أوظاق الليم في املجخمع
اليمني (جدليل بىائي ملازن) ،عؾالت ص٦خىعاه ٚحر ميكىعة ،حامٗت ٖحن قمـ ـ ٧لُت آلاصاب ـ ٢ؿم الاحخمإ.
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الكُٗبي ،ؤخمض ٢اثض ( :)2005وجيلت املدًىت (املظمىن والداللت)٦ ،1 ٍ ،خاب ألامت ع٢م ( ،)110الضوخت ،وػاعة
ألاو٢ا ٝوالكاون ؤلاؾالمُتُ٢ ،غ.
الهالحٖ ،بض هللا مدمض ( :)1999دوز الليم إلاطالميت في جىجيه الظلىن ،بدث م٣ضم إلااجمغ (الُ٣م والتربُت في
ٖالم مخٛحر) مً 27ـ ً29ىلُى1999م ،الجؼء ألاو٧ ،٫لُت التربُت والٟىىن ،حامٗت الحرمى ،٥اعبض ـ ألاعصن.
الهبُذٖ ،بض هللا هانغ ( :)2005املىاػىت هما ًخصىزها ػالب املسخلت الثاهىيت في اململىت العسبيت الظعىدًت
وعالكت ذلً ببعع املإطظاث الاجخماعيت ،بدث م٣ضم بلى الل٣اء الثالث ٖكغ ل٣اصة الٗمل التربىي ،الباخت،
الغٍاى ،اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت.
َهُاوي ،ؾُض ؤخمض ( :)1996الليم التربىيت في اللصص اللسآوي ،صاع ال٨ٟغ الٗغبي ،مهغ.
ْاهغ ،ؤخمض حما :)1985( ٫الخيشئت الظياطيت في العالم العسبي (مع دزاطت ميداهيت ملىؼلت شماٌ وألزدن)،
صاع ال٨خب الٗلمُت ،ألاعصن.
ٖبض الٟٛاع ،ؤخالم عحب ( :)1994الخؼىز الليمي لؼالب وليت التربيت الىىعيت باللاهسة ،دزاطت ػىليت ،التربُت
اإلاٗانغة الؿىت  ،11الٗضص  30ـ .1994 ،31
ٖثمان ،ؾُض ؤخمض ( :)1986املظإوليت الاجخماعيت والشخصيت املظلمت دزاطت هفظيت ،م٨خبت الاهجلى
اإلاهغٍت ،3 ٍ ،ال٣اهغة ،مهغ.
الٗضهاوي ،مدمض ( :)1998معجم وألغالغ اللغىيت املعاصسة ،1 ٍ ،صاع اإلاىاع للُباٖت واليكغ والخىػَ٘ ،ال٣اهغة.
ُُٖتٞ ،خحي الؿُض مدمض ( :)1993دوز املدزطت الثاهىيت في جدليم الظبؽ الاجخماعي ،عؾالت ماحؿخحر
ميكىعة٧ ،لُت التربُت ،حامٗت ؤؾُىٍ.
ٖ٣ل ،مدمىص ُٖا خؿحن ( :)2006الليم الظلىهيت لدي ػلبت املسخلخين املخىطؼت والثاهىيت في الدوٌ
وألعظاء بمىخب التربيت العسبي لدوٌ الخليج ،دزاطت هظسيت وميداهيت ،2ٍ ،م٨خب التربُت الٗغبي لضو ٫الخلُج،
الغٍاى.
ٖماع ،خامض ( :)1996الجامعت واطؼساب الليم ،في هخابه الجامعت بين السطالت واملإطظت ،مً ؾلؿلت
صعاؾاث في التربُت والث٣اٞت ،1 ٍ ،الضاع الٗغبُت لل٨خاب ،ال٣اهغة.
ِٖسخى ،مدمض ع٣ٞي ( :)1984جىطيذ الليم أم جصحيذ الليم هدى اطتراجيجيت خدًثت في إلازشاد الىفس ي ،عً
اإلاجلت التربىٍت ،اإلاجلض الثاوي ،ال٩ىٍذ.
ٞغج ،بلهام ٖبض الخمُض ( :)2001اإلاىاهج الدزاطيت والىعي الاجخماعي والظياس ي للمسأة في مصس ،الخٗلُم
ومؿخ٣بل اإلاجخم٘ اإلاضوي ،مغ٦ؼ الجؼوٍذ الث٣افي ،ؤلاؾ٨ىضعٍت.
ٞغج ،مدمض ( :)1985الضولت وحشىيل الىعي الاجخماعي ،دزاطت في الدوز وألًدًىلىجي للدولت ،ال٣اهغة ،ؾلؿلت
ً٢اًا ٨ٞغٍت ،ال٨خاب ألاو.٫
ٞغج ،هاوي ٖبض الؿخاع ( :)2004التربيت واملىاػىت (دزاطت جدليليت) ،مجلت مؿخ٣بل التربُت الٗغبُت ،اإلاجلض
الٗاقغ ،الٗضص  ،35جهضع ًٖ اإلاغ٦ؼ الٗغبي للخٗلُم والخىمُت ،اإلا٨خب الجامعي الخضًث ،ؤلاؾ٨ىضعٍت ،مهغ.
ُٞى٨ـُٞ ،لُب ( :)1982فلظفت التربيت ،جغحمت وج٣ضًم مدم ض لبِب الىجُحي ،صاع الجهًت الٗغبُت ،ال٣اهغةـ
ٓ٢ام ،مدمىص ؾٗىص ( :)1989صوع التربيت في مىاجهت مظاهس صسا الليم لدي ػلبت الجامعت وألزدهيت ،عؾالت
ص٦خىعاه ٚحر ميكىعة ،حامٗت ٖحن قمـ ـ ٧لُت التربُت ـ ٢ؿم ؤنى ٫التربُت.
ال٩ىاعيّ ،
ٖلي ( :)2001مفهىم املىاػىت في الدولت اللىميت ،مجلت اإلاؿخ٣بل الٗغبي الٗضص الثاوي ،بحروث.
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الُ٨الوي ،ماحض ٖغؾان ( :)1992اججاهاث معاصسة في التربيت وألخالكيت ،1 ٍ ،صاع البكحر لليكغ والخىػَ٘،
ٖمان ـ ألاعصن.
الُ٨الوي ،ماحض ٖغؾان ( :)1998ؤهضا ٝالتربيت إلاطالميت ،1 ٍ ،ماؾؿت الغٍان ،بحروث ،لبىان.
لبِب ،هاوي ( :)2004املىاػىت آماٌ وآفاق جدًدة ،مجلت اإلاىاع الجضًض ،الٗضص ( ،)25جهضع ًٖ صاع اإلاىاع لليكغ
والخىػَ٘ ـ ال٣اهغة ـ بالخٗاون م٘ الخجم٘ ؤلاؾالمي في ؤمغٍ٩ا الكمالُت.
لُلتّ ،
ٖلي ( :)2005املىاػىت على خلفيت إلاػاز الاجخماعي والحظازي بعع اللظاًا الىظسيت ،مً ؤوعا ١ؤٖما٫
اإلااجمغ الؿىىي الؿاب٘ ٖكغ للبدىر الؿُاؾُت ،زال ٫الٟترة مً  21ـ 23صٌؿمبر ،جدذ ٖىىان (اإلاىاَىت
اإلاهغٍت ومؿخ٣بل الضًم٣غاَُت عئي حضًضة) اإلاجلض ألاو ،1ٍ ،٫م٨خبت الكغو ١الضولُت ،ال٣اهغة.
اإلاجُضٖ ،٫بض هللا ( :)2001التربيت املدهيت :مدخل لالزجلاء ببييت العالكت بين وألطسة واملدزطت ،اإلاجلت التربىٍت،
جهضع ًٖ مجلـ اليكغ الٗلمي – حامٗت ال٩ىٍذ اإلاجلض(ٖ ،)15ضص ( ،)59مجلـ اليكغ الٗلمي ،حامٗت ال٩ىٍذ.
مهُٟى ،ؤماوي مدمض َه ( :)2006فعاليت بسهامج أوشؼت لخدعيم التربيت للمىاػىت في الدزاطاث الاجخماعيت
في املسخلت إلاعدادًت ،عؾالت ص٦خىعاه ٚحر ميكىعة ،حامٗت ٖحن قمـ ـ ٧لُت التربُت ـ ٢ؿم مىاهج وَغ ١جضعَـ.
مهُٟى ،باخثىن بغثاؾت هاصًت مدمىص ( :)1999مدخل الليم ئػاز مسجعي لدزاطت العالكاث الدوليت في
إلاطالم ،1 ٍ ،اإلاٗهض الٗالمي لل٨ٟغ ؤلاؾالميٞ ،غحُيُا ـ الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت.
اإلا٣بلي ،ؤمُت حبران ٖلي ( :)2005جؼىيس ملسز ـ املجخمع اليمني ـ في طىء بعع كظاًا الخيشئت الظياطيت وأجسه
على الىعي الظياس ي لدي جالمير الصف وألوٌ الثاهىي بالجمهىزيت اليمىيت ،عؾالت ص٦خىعاه ٚحر ميكىعة،
حامٗت ٖحن قمـ ـ ٧لُت التربُت.
م٨غومٖ ،بض الىصوص مدمىص ٖلي ( :)2004الليم ومظإولياث املىاػىت (زؤيت جسبىيت) ،صاع ال٨ٟغ الٗغبي.
م٨غومٖ ،بض الىصوص مدمىص ٖلي ( :)2005الليم في الفىس الغسبي (زؤيت وجدليل) ،صاع ال٨ٟغ الٗغبي ،ال٣اهغة.
ملخم ،ؾامي مدمض ( :)2000مىاهج البدث في التربيت وعلم الىفع ،صاع اإلاؿحرة لليكغ والخىػََّ٘ ،1ٍ ،
ٖمان.
اإلاىىفي٦ ،ما :)1979( ٫الخيشئت الظياطيت في وألدب الظياس ي املعاصس ،مجلت الٗلىم الاحخماُٖت ،الٗضص الغاب٘
ٖكغ ،الؿىت الؿاصؾت.
مهضاع ،الؼبحر ( :)2005جلافت املىاػىت في ئجازة الؼمىح ،مجلت اإلاٗغٞت الؿٗىصًت ،الٗضص  ،126وػاعة التربُت
والخٗلُم ،اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت.
املىطىعت العسبيت العامليت ( ،1 ٍ :)1996الغٍاى ،ماؾؿت ؤٖما ٫اإلاىؾىٖت لليكغ والخىػَ٘.
هانغ ،ببغاهُم ( :)2003املىاػىت ،1 ٍ ،ألاعصن ،م٨خبت الغاثض الٗلمُت.
هانغ ،ببغاهُم :)1994( :التربُت اإلاضهُت (اإلاىاَىت) ،1 ٍ ،ألاعصن ،م٨خبت الغاثض الٗلمُت.
هىٍغ ٖبض الؿالم ( :)2005الخعليم هبىجلت للمىاػىت ،مً ؤوعا ١ؤٖما ٫اإلااجمغ الؿىىي الؿاب٘ ٖكغ للبدىر
الؿُاؾُت ،زال ٫الٟترة مً  21ـ 23صٌؿمبر ،جدذ ٖىىان (اإلاىاَىت اإلاهغٍت ومؿخ٣بل الضًم٣غاَُت عئي
حضًضة) اإلاجلض الثاوي ،1ٍ ،م٨خبت الكغو ١الضولُت ،ال٣اهغة.
ًىؾ ٠وؾالمت ،مجى ،خؿً ( :)2004اطخؼال زأي عيىت مً شباب املدازض والجامعاث خىٌ املىاػىت ،اإلاجلت
الاحخماُٖت ،اإلاغ٦ؼ ال٣ىمي للبدىر الاحخماُٖت والجىاثُت بال٣اهغة ،اإلاجلض( ،)41الٗضص ألاوً ،٫ىاًغ .2004
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امللخص :هضقذ الضعاؾت بلى الخػغف غلى ؤؾباب جضوي مؿخىي جدهُل جالمُظ مغخلت الخػلُم ألاؾاس ي في حػلم اللؿت الاهجلحزًت مً
وحهت هظغ مػلمي اإلااصة بمداقظت غضن ،وجدضًض ؤزغ مخؿحراث الجيـ واإلااهل الػلمي وغضص ؾىىاث الخبرة في وحهاث هظغهم ،ومً ؤحل
جدهُو ؤهضاف الضعاؾت نمم الباخشان اؾدباهت مؿلهت ،وجٍىهذ بػض الخدٌُم مً ( )60قهغة ،مىػغت غلى ؾخت مجاالث ،جٍىهذ غُىت
الضعاؾت مً ( )19مػلما ومػلمت ،منهم ( )19مػلما و( )05مػلمت ،وجىنلذ هخاثج الضعاؾت بلى ؤن حمُؼ مجاالتها نض خاػث غلى مخىؾِ
غام بلـ ( 97.1مً  )0ؤي بضعحت نىة ؾبب يبحرة ،وغلى مؿخىي اإلاجاالث ،اخخل مجاُ اإلادخىي الضعاس ي غلى اإلاغجبت ألاولى بمخىؾِ
خؿابي ( ،)1791واخخل مجاُ ألاهضاف الخػلُمُت اإلاغجبت الشاهُت بمخىؾِ ( ،)1751وحاء مجاُ ؤؾالُب الخهىٍم في اإلاغجبت الشالشت
بمخىؾِ خؿابي ( ،)9719بِىما ؤخخل مجاُ َغاثو الخضعَـ اإلاغجبت الغابػت بمخىؾِ ( ،)9739زم جاله مجاُ اإلاػلم بمخىؾِ ( )9709في
اإلاغجبت الخامؿت ،وحاء في اإلاغجبت الؿاصؾت وألازحرة مجاُ الخلمُظ بمخىؾِ ( ،)9718وغضم وحىص قغوم طاث صاللت بخهاثُت بحن
مخىؾُاث آعاء اإلاػلمحن واإلاػلماث هدى ؤؾباب حػلم الخالمُظ ماصة اللؿت ؤلاهجلحزًت ،وطلَ بازخالف حيؿهم ،وماهالتهم الػلمُت وغضص
ؾىىاث زبراتهم 7وفي يىء الىخاثج التي ؤؾكغث غنها الضعاؾت ؤوص ى الباخشان بًغوعة الػمل غلى جُىٍغ بغامج بغضاص مػلمي اللؿت
ؤلاهجلحزًت ،وجهمُم بغامج زانت إلغضاص مػلم اللؿت ؤلاهجلحزًت في مغخلت الخػلُم ألاؾاس ي ،زانت والبرامج الحالُت في ًلُاث التربُت
نممذ إلاػلم اإلاغخلت الشاهىٍت ،وجٌشُل الضوعاث الخضعٍبُت في ؤزىاء الخضمت إلاػلمي اللؿت ؤلاهجلحزًت ،والتريحز غلى همىهم اإلانهي مً ؤحل
عقؼ مؿخىي جدهُل الخالمُظ7
اليلمات املفحاخُة :ؤؾباب جضوي جدهُل الخالمُظ ،الخػلُم ألاؾاس ي ،اللؿت ؤلاهجلحزًت ،مداقظت غضن

Reason of Low Level Achievement of Students at the Primary Schools in Teaching English Language
as Perceived by its Teachers in Aden Governorate
Abstract: The present study aims to know reason of low level achievement of students at the primary schools in teaching
English language as perceived by its teachers in Aden governorate, and to determine the effect of gender, qualification and
years of experience variables. An instrument of a questionnaire is designed to achieve the aims of the study. It is consisted of
(60)items distributed among six axes. The study's sample consisted of (91) teachers, (41) male and (50) female. Results of
the study revealed that all the axes obtained a higher degree reason, with mean(3.79). On the level of axes, obtained the
content axe the first rank with meal (4.12), obtained the targets axe the second rank with meal (4.04), obtained the
evaluation style axe the third rank with meal (3.93), obtained the teaching methods axe the fourth rank with meal (3.63),
and obtained the teacher axe the fifth rank with meal (3.48). The study has showed that there are not statistical differences
between the mean of the teachers views towards reasons teach the students of English language for their gender,
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qualification scholarliness and experience . On bases of the above results, the researchers recommends to develop the
training programme in the colleges of education and increased the training courses for teachers.
Key words: Reason of Low Level, Achievement of Students, Primary School , English Language, Aden Governorate.

 -1امللدمة:
بن اللؿت وؾُلت اجهاُ جخم ؾالبا في بِئت احخماغُت ،قالخػبحر غً قلؿكت ؤي مجخمؼ بمىعوزاجه الكٌغٍت
ومػخهضاجه وَغاثو جكٌحره ال ًخم بال مً زالُ اللؿت التي ٌؿخسضمها ،لظلَ مً ؤحل ؤن جخم غملُت الخىانل اللؿىي
البض مً وحىص شخهحن ؤو ؤيثر ،وغلُه حػض اللؿت مً ؤهم مٍىهاث الهىٍت التي جخمحز بها اإلاجخمػاث ،وؤنبذ الاجهاُ
اإلاباقغ وؾحر اإلاباقغ بحن صوُ الػالم يغوعة خخمُت لخباصُ الخبراث الػلمُت والخٌىىلىحُت ،قػمضث الحٍىماث بلى
الاهخمام بخػلُم ؤؾاؾُاث ؤصلت الاجهاُ اإلامشلت في اللؿت ألانُلت ،وبػٌ اللؿاث ألاحىبُت ،زانت اللؿاث يشحرة
الاهدكاع ،والتي جخمخؼ بؿؼاعة زهاقُت ،وغلمُت مشل اللؿت ؤلاهجلحزًت ،والكغوؿُت وألاإلااهُت( 7الهدُاوي7)99 :1559 ،
وٍدظى حػلم اللؿاث بىهِب يبحر مً الػىاًت؛ قهض ؤقاع (البيُان )98 :1559 ،بن لخػلم لؿت زاهُت
ًاإلهجلحزًت ؤو ؾحرها الٌشحر مً اإلاؼاًا الصخهُت والكٌغٍت وألاًاصًمُت ،قالصخو الظي ًخدضر وٍهغؤ بإيثر مً لؿت
ٌؿخُُؼ ؤن ًخىانل مؼ يشحر مً الىاؽ ،وٍهغؤ غً الشهاقاث اإلاسخلكت ،ومً اإلاػغوف ؤن اللؿت ؤلاهجلحزًت في غهغها
الحايغ لؿت صولُت ،وطيغ (البيُان )18 :1559 ،ؤجها لؿت الػلم والخجاعة والانخهاص والاجهاالث وزضماث الٌمبُىجغ،
والخٌىىلىحُا الحضًشت ،والؿُاخت والؿكغ ،باإلياقت بلى طلَ قاإلهجلحزًت جدظى بمٍاهت غاإلاُت بحن صوُ الػالم ،لظلَ
هي اللؿت الغثِؿت في الخجمػاث الؿُاؾُت الضولُت ،مشل صوُ الٍىمىىلث واإلاجلـ ألاوعبي European Council
والاجداص ألاوعبي  European Unitedوخلل الىاجى  Natoومىظمت الضوُ اإلاهضعة للىكِ  ،OPECوؤقاع ( Kitoe, 2003:
 )7ؤن (اللؿت ؤلاهجلحزًت) ًكىم غضص اإلاخدضزحن بها ًلؿت زاهُت غضص مخدضزيها ألانلُحن الظًً ال ًخػضون ؤعبػماثت ملُىن
وؿمت ،بِىما ًخدضثها ًلؿت ؤحىبُت في بقغٍهُا وآؾُا ؤيثر مً  355ملُىن وؿمت7
ولهظا ؾػذ غضص مً صوُ الػالم لخضعَـ لؿت ؤحىبُت ؤو ؤيثر لِؿهل اجهالها بالػالم الخاعجي ،ولهض هالذ اللؿت
ؤلاهجلحزًت اهخماما غاإلاُا لم جىله ؤًت لؿت ؤزغي ،وؤيضث بػٌ الضعاؾاث غلى يغوعة حػلم هظه اللؿت ومىايبت الخهضم في
الخهىُت الحضًشت ،وؤن اإلاخػلم في مغخلت الُكىلت ٌؿخُُؼ صعاؾت اللؿت ألاحىبُت حىبا بلى حىب مؼ صعاؾت اللؿت ألام،
وؤيضث غضص مً الضعاؾاث الىاعصة في (الحاػمي )0.-00 :1550 ،يضعاؾت نؿُىُُىى ( ،)Costantinoؤن ايدؿاب اللؿت
غىض ألاَكاُ ؤمغ َبُعي ،ألجهم َبُػُا مُالىن بلى طلَ ،وؤجها غملُت بضحهُت وغكىٍت وهاصقت ،خُث بن حػلم اللؿت ًٍىن
هدُجت لالجهاُ مؼ آلازغًٍ ،وصعاؾت هاًىجا ( ،(Hakutaؤيضث ؤن ألاشخام الظًً لضحهم يكاءة لؿىٍت في ؤيثر مً لؿت
ًخكىنىن غلى ؤولئَ الظًً ًخدضزىن بلؿت واخضة قهِ في ازخباعاث الظًاء ،وصعاؾت ًىبغ ( )Cooperؤيضث غلى ؤن
الخلمُظ الظي ًضعؽ لؿت ؤحىبُت اؾخُاع ؤن ًدهو هخاثج ؤقًل مً الظي لم ًضعؽ ؤي لؿت ؤحىبُت في ازخباع الاؾخػضاص
اإلاضعس ي وؾحرها7
ولهض ؤصعى الهاثمىن غلى الخػلُم في الجمهىعٍت الُمىُت ؤهمُت حػلم اللؿاث ألاحىبُت وزانت اللؿت ؤلاهجلحزًت،
لظلَ ؤصزلذ في اإلاىاهج الخػلُمُت ابخضاء مً الهل الؿابؼ مً الخػلُم ألاؾاس ي يمً اإلاىاص الغثِؿت في الخػلُم
الػام ،وؾػذ وػاعة التربُت والخػلُم بةصاعاتها اإلاسخلكت حاهضة لخػلُم ؤبىاء هظا الىًَ هظه اللؿت ،وبيؿابهم اإلاهاعاث
ألاؾاؾُت لها وهظا ًان مً ؤخض ألاهضاف التي حؿعى الىػاعة لخدهُهها يما وعص في اإلااصة ( )98مً الهاهىن الػام
للتربُت والخػلُم (وػاعة التربُت والخػلُم ،)15 :9111 ،وؤولذ الضولت ممشلت بالىػاعة اهخماما بخُىٍغ اإلاىاهج بما قيها
مىهج ماصة اللؿت ؤلاهجلحزًت ،وتهُئت ًاقت الىؾاثل الخػلُمُت والؿبل والُغاثو الخضعَؿُت الحضًشت لخضعَـ هظه اللؿت،
لبهص ،عبدالظالم& ملبل ،إدزَع
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ومما ًضُ ؤًًا غلى الاهخمام البالـ بهظه اللؿت غهض الضوعاث الخضعٍبُت ووعف الػمل الىَىُت إلاػلمي ومىحهي ماصة اللؿت
ؤلاهجلحزًت بحن الىنذ وآلازغ( 7وػاعة التربُت والخػلُم7)91 :9118 ،
ولًٌ بالغؾم مً الجهىص الجباعة والضغم اإلاؿخمغ لخػلُم هظه اللؿت وبىاء ناغضة ؤؾاؾُت لخػلُمها بال ؤن
الىنىُ بلى ألاهضاف مً حػلُم هظه اللؿت وجىكُظها بكٍل جام الػاُ ًدخاج بلى جُىٍغ وجدؿحن مؿخمغ ،وطلَ ألن
مؿخىي الخالمُظ في حػلم هظه اللؿت في اإلاغخلت ألاؾاؾُت الػاُ مىسكًا ،وؤن الىخاثج الػالذ صون اإلاؿخىي اإلاُلىب ،مما
ًجػل ألامغ بداحت ماؾت بلى بحغاء اإلاؼٍض مً البدىر والضعاؾاث الخهىٍمُت التي تهضف بلى جدؿحن الػمل وعقؼ مؿخىي
ألاصاء والىنىُ بلى ؤقًل الىخاثج7
مشيلة الدزاطة
حػض الػملُت الخػلُمُت هظاما قامل ًخٍىن مً غضة غىانغ؛ منها اإلانهاج الظي ًخٍىن مً ؤعبػت غىانغ هي
(ألاهضاف ،اإلادخىي ،اؾتراجُجُاث الخضعَـ ،الخهىٍم) ،والخالمُظ الضاعؾىن ،وألاوكُت الخػلُمُت واإلاػلمحن واإلاػلماث
وؾحرهم ،والبض مً مغاغاتها وجٍاملها لٍي جاصي بلى جدؿحن ألاصاء والخدهُل( 7مغعي والحُلت7)91 :1555 ،
بن وانؼ حػلُم اللؿت ؤلاهجلحزًت في الُمً ًلؿت ؤحىبُت لِـ في ؤخؿً خاُ مً خُث يكاًتها ؤلاهخاحُت ،خُث
بن مػظم الخالمُظ في مغخلت الخػلُم ألاؾاس ي ال ًخهىىن ؤؾاؾُاث اللؿت ؤلاهجلحزًت التي حػض قغَا ؤؾاؾُا لخػلمها،
وطلَ ًىػٌـ غلى مؿخىي جدهُل الخالمُظ ،بط ؤيضث صعاؾاث ًل مً (هاجي -ػيغٍا) الىاعصة في (هُشم)15 :1551 ،
غلى يػل اإلاؿخىي الػام للخالمُظ في ماصة اللؿت ؤلاهجلحزًت ،وؤن الؿالبُت مً خملت الكهاصة الشاهىٍت ال ًجُضون
بجهان الخػبحر الككىي والٌخابي بها ،وحكحر الخهاعٍغ الىاعصة مً مٌخب التربُت والخػلُم بمداقظت غضن -بصاعة الخىحُه
التربىي -بلى جغاحؼ اإلاؿخىي الػام لخػلُم اللؿت ؤلاهجلحزًت خُث ًالخظ جضوي مؿخىي الخالمُظ قيها في الخػلُم الػام،
وال ًهخهغ جضوي مؿخىي الخالمُظ في ماصة اللؿت ؤلاهجلحزًت غلى مداقظت غضن قهِ بل غلى مؿخىي حمُؼ
اإلاداقظاث؛ خُث ؤقاع الخهغٍغ الؿىىي الهاصع مً وػاعة التربُت والخػلُم لػام ( )159. -1593بلى ؤن وؿبت الغؾىب
في ماصة اللؿت ؤلاهجلحزًت بلـ في الخػلُم الػام ( %3.مٌخب التربُت والخػلُم ،غضن )9 :159. ،ومً زالُ زبرجىا
الػملُت يػًىي هُئت جضعَـ بٍلُت التربُت /ػهجباع وَىع الباخت ،الخظىا ؤزىاء هؼولىا اإلاُضاوي لإلقغاف غلى َلبت
التربُت الػملُت -جسهو لؿت بهجلحزًت -اإلاؿخىي الغابؼ ،بمضاعؽ الخػلُم الػام ،ؤن الُلبت/اإلاػلمحن ًىاحهىن يشحرا
مً الهػىباث ؤزىاء مماعؾتهم إلاهىت الخضعَـ هدُجت لخضوي مؿخىي الخالمُظ في اإلااصة 7وؤًًا مً زالُ غًىٍدىا في
مجالـ آلاباء في بػٌ مضاعؽ صاع ؾػض ،وغالنت الخػاون التي جغبُىا بةصاعاتها نمىا بخهُُم بػٌ الحهو في ماصة
اللؿت ؤلاهجلحزًت في غضص مً اإلاضاعؽ ،قالخظىا ؤن مؿخىي الخالمُظ في ماصة اللؿت ؤلاهجلحزًت مخضن 7ومً زالُ اَالغىا
غلى غضص مً الضعاؾاث يضعاؾت (هُشم -1551 ،ؤعؾالن -1553 ،الكاَمي – 1551 ،الؿهاف – 1551 ،ػًٍ- 1551 ،
الهاغضي ،)1595 ،خُث ؤحمػذ هخاثجها غلى ؤن هىاى يشحرا مً اإلاػىناث والهػىباث واإلاكاًل التي جىاحه الخالمُظ
في ؤزىاء حػلمهم إلااصة اللؿت ؤلاهجلحزًت ،مما غٌـ هكؿه غلى جضوي مؿخىاهم قيها 7باإلياقت بلى الٌشحر مً الكٍاوي مً
نبل غضص مً ؤولُاء ألامىع التي جكُض ؤن مىاهج اللؿت ؤلاهجلحزًت في الخػلُم الػام؛ التي جخمشل في يخب اللؿت الاهجلحزًت
مً ؾلؿلت ( )crescentنض غكى غليها الؼمً ألجها جضعؽ مىظ ؤعبػت وغكغًٍ غاما ،وًٍُل ؤولُاء ألامىع ؤهه مً زالُ
مخابػتهم لؿحر صعاؾت ؤبىائهم في ماصة اللؿت ؤلاهجلحزًت التي ًخػلمىها في نكىف مخإزغة مً مغخلت الخػلُم ألاؾاس ي،
ظهغث خاحتهم اإلااؾت لضعوؽ جهىٍت في اإلااصة هدُجت لًػل مؿخىي جدهُلهم قيها 7واهُالنا مً اإلابرعاث الؿابهت،
ولهلت الضعاؾاث -غلى خؿب غلمىا -التي اهخمذ باألؾباب اإلااصًت بلى جضوي مؿخىي الخالمُظ بماصة اللؿت ؤلاهجلحزًت
بمغخلت الخػلُم ألاؾاس ي التي ًخػلم قيها الخالمُظ ؤؾاؾُاث اللؿتً ،مًٌ جدضًض مكٍلت الضعاؾت في وحض ؾمىى
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ًخػلو باألؾباب الحهُهُت لخضوي مؿخىي جدهُل جالمُظ مغخلت الخػلُم ألاؾاس ي في حػلم ماصة اللؿت ؤلاهجلحزًت
بمداقظت غضن ،وٍمًٌ جىيُدها مً زالُ آلاحي:
أطئلة لدزاطة
ًمًٌ جدضًض مكٍلت الضعاؾت في الؿاالحن الغثِؿحن آلاجُحن:
 79ما ؤؾباب جضوي مؿخىي جدهُل جالمُظ مغخلت الخػلُم ألاؾاس ي في حػلم ماصة اللؿت ؤلاهجلحزًت بمداقظت
غضن مً وحهت هظغ مػلمي اإلااصة؟
 71هل جىحض قغوم طاث صاللت بخهاثُت غىض مؿخىي الضاللت ) )5750 =αفي وحهاث هظغ مػلمي اإلااصة حػؼي
إلاخؿحراث (الجيـ ،اإلااهل الػلمي وغضص ؾىىاث الخبرة) خىُ ؤؾباب جضوي مؿخىي جدهُل جالمُظ مغخلت
الخػلُم ألاؾاس ي في حػلم ماصة اللؿت ؤلاهجلحزًت بمداقظت غضن؟
أھداف الدزاطة
تهضف الضعاؾت بلى الخػغف غلى:
 79ؤؾباب جضوي مؿخىي جدهُل جالمُظ مغخلت الخػلُم ألاؾاس ي في حػلم ماصة اللؿت ؤلاهجلحزًت بمداقظت غضن مً
وحهت هظغ مػلمي اإلااصة7
 71الخإيض مً مضي وحىص قغوم طاث صاللت بخهاثُت غىض مؿخىي الضاللت ) )5750 =αفي وحهاث هظغ مػلمي اإلااصة
حػؼي إلاخؿحراث الضعاؾت (الجيـ ،اإلااهل الػلمي وغضص ؾىىاث الخبرة) خىُ ؤؾباب جضوي مؿخىي جدهُل
جالمُظ مغخلت الخػلُم ألاؾاس ي في حػلم ماصة اللؿت ؤلاهجلحزًت بمداقظت غضن7
أھمیة الدزاطة
جبرػ ؤهمُت الضعاؾت مً زالُ الجىاهب الخالُت:
 مداولت ويؼ بػٌ اإلاهترخاث للمؿاهمت في غمل خل ألؾباب جضوي مؿخىي جدهُل جالمُظ مغخلت الخػلُمألاؾاس ي في حػلم ماصة اللؿت ؤلاهجلحزًت بمداقظت غضن7
 مداولت ؤلاؾهام في جهضًم نىعة واضحت ألؾباب جضوي مؿخىي جدهُل جالمُظ مغخلت الخػلُم ألاؾاس ي في حػلمماصة اللؿت ؤلاهجلحزًت بمداقظت غضن لىيؼ الحلىُ الٌكُلت بمػالجتها.
 نض جكُض في جهضًم بػٌ الخىنُاث التي ًمًٌ ؤن حؿاغض في الخؿلب غلى ؤؾباب جضوي مؿخىي جدهُل جالمُظمغخلت الخػلُم ألاؾاس ي في حػلم ماصة اللؿت ؤلاهجلحزًت بمداقظت غضن7
 نض جكُض اإلاؿئىلحن وناوعي الهغاع في وػاعة التربُت والخػلُم بالُمً لىيؼ الخُِ والبرامج لخكػُل الخىنُاثواإلاهترخاث اإلاهضمت لخدهُو ؤهضاف جضعَـ ماصة اللؿت ؤلاهجلحزًت في مغخلت الخػلُم ألاؾاس ي ،وويؼ زُِ
مؿخهبلُت حؿاهم في جدؿحن جضعَـ ماصة اللؿت ؤلاهجلحزًت.
خدود الدزاطة
 79الحدود املىطىعُة :ؤؾباب جضوي مؿخىي جدهُل جالمُظ مغخلت الخػلُم ألاؾاس ي في حػلم ماصة اللؿت ؤلاهجلحزًت
بمداقظت غضن7
 71الحدود البشسٍة :مػلمي ماصة اللؿت ؤلاهجلحزًت في مضاعؽ مغخلت الخػلُم ألاؾاس ي الحٍىمُت بمداقظت غضن7
 79الحدود املياهُة :مضاعؽ الخػلُم ألاؾاس ي الحٍىمُت الخابػت إلاٌخب التربُت والخػلُم مداقظت غضن7
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 71الحدود الصماهُة :الكهل الضعاس ي الشاوي مً الػام الضعاس ي 71598 /159.
مصؼلحات الدزاطة
ثدوي مظحىي الحدصُل
غغقه (ػهغان )1.1 :1559 ،بإهه اهسكاى وؿبت الخدهُل صون اإلاؿخىي الػاصي واإلاخىؾِ ،وغغقه
(الهاقم 7)91 :155. ،بإهه خالت مً غضم الغياء والخىجغ جيكإ غىض بصعاى وحىص غىاثو حػترى الىنىُ بلى الهضف7
وَػغقه (ؤبى غلىان ) .1 :1558 ،ؤجها ألاؾباب ؤو الهػىباث ؤو اإلاكٌالث ؤو الػىامل التي حػغنل جدهُو ألاهضاف
اإلاسُِ لها7
وبحغاثُا ًههض بخضوي مؿخىي الخدهُل في هظه الضعاؾت بإهه :يػل نضعة جالمُظ مغخلت الخػلُم ألاؾاس ي
باإلاضاعؽ الحٍىمُت الخابػت إلاٌخب التربُت والخػلُم مداقظت/غضن ،الحهىُ غلى الحض ألاصوى مً صعحت الىجاح في
ماصة اللؿت ؤلاهجلحزًت7
 -2معلم اللغة إلاهجلحزًة
الـمـػ ّـلـم :هى الصخو الظي ًهىم بكػل الخضعَـ وٍماعؾه ،ؤي ّ
ًهضم وٍلهي صعوؾا 7وَػغقه (معجم الىؾُِ)
ّ
الىاعص في (حماغت مً الباخشحن) ّؤهه "هى اإلااهغ في الهىاغت ٌػلمها ؾحره" ،ؤي بمػنى ّؤهه مخهً لها ،مالَ هانُتها،
ّ
ّ
بجؼثُاتها ،ولهظا قهى حضًغ بإن ٌػلمها وٍلهنها لؿحره ،والؿحر ًههض به الخلمُظ قما غلُه بطن ؾىي ؤن ًخهبلها،
مدُِ
مً مىنؼ ًىهه جلمُظا (قغٍو مً الباخشحن7)11 :1599 ،
ّ
وبحغاثُا ًههض بمػلم اللؿت ؤلاهجلحزًت" هى الظي ًهىم بخضعَـ اإلااصة الضعاؾُت اإلاهغعة مً يخاب ( English
ّ
الحٍىمُت ،الخابػت إلاٌخب التربُت
 )Crescent Course for Yemenلخالمُظ وجلمُظاث مغخلت الخػلُم ألاؾاس ي باإلاضاعؽ
والخػلُم /مداقظت غضن"7
ّ
إلاهجلحزًة
 -3مادة اللغة
اللؿت :يما وعص في يخاب "الػحن" (للكغاهُضي 175-100 ،هـ) ،حاءث اللؿت مً {اللؿىن} :ازخالف الٌالم في
مػنى واخض ،ولؿا ًلؿى{لؿىا}ٌ ،ػني ازخالٍ الٌالم في الباَل"(الكغاهُضي 7)111 :1988 ،وٍغي (ابً مىظىع 711-
630هـ) بإن اللؿت ؤنلها" لغي ؤو لؿى ،والها غىى ،وحمػها لغى ،وفي اإلادٌم :الجمؼ لؿاث ولؿىن واللؿى :ما ًان مً
الٌالم ؾحر اإلاػهىص غلُه ،واللؿت :اللؿان" (ابً مىظىع7)101-105 :1990 ،
ّ
إلاهجلحزًة
اللغة
ّ
ّ
ّ
اللؿت ؤلاهجلحزًت هي التي ّ
جضعؽ بىنكها لؿت ؤحىبُت في الُمً في مضاعؽ الخػلُم الػام الحٍىمُت (ألاؾاس ي ـ
ّ
الشاهىي) ،ابخضاء مً الهل الؿابؼ ؤؾاس يّ 7
وجضعؽ في الجامػاث الُمىُت بٍلُاث التربُت يخسهو مىكغص ،ومخُلب
حامعي في ّ
بهُت الخسههاث ألازغي بىكـ الٍلُاث ،والٍلُاث ألازغي ؾحر التربىٍت7
ّ
اثُا -هي اإلااصة الضع ّ
ؤلاهجلحزًت -بحغ ّ
اؾُت اإلاهغعة مً يخاب ( English Course for Yemen
وهههض بماصة اللؿت
ّ
الحٍىمُت ،الخابػت إلاٌخب التربُت والخػلُم/
 )Crescentبط ًضعؾها جالمُظ وجلمُظاث مغخلت الخػلُم ألاؾاس ي باإلاضاعؽ
مداقظت غضن7
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 -4مسخلة الحعلُم ألاطاس ي
هي اإلاغخلت التي جٍىن في ؤوُ الؿلم الخػلُمي التي جدىاوُ الخلمُظ مً ؾً الؿاصؾت ختى الشاهُت غكغ ،قخخػهضه
بالغغاًت الغوخُت والجؿمُت والكٌغٍت والاهكػالُت والاحخماغُت غلى هدى ًخكو مؼ َبُػت ًل َكل وقو ؤهضاف اإلاجخمؼ
الظي ٌػِل قُه 7وغغقها (ألاؾمغ) الىاعص في (غىصة )98 :1551 ،بإجها الهكىف اإلاضعؾُت التي ًهىم اإلاػلم بخضعَؿها
وجمخض مً الهل ألاوُ ألاؾاس ي وختى الهل الػاقغ 7ووعص في اإلااصة ( )98مً الهاهىن الػام الُمني للتربُت والخػلُم
الظي ؤنغه مجلـ الىىاب في حلؿخه اإلاىػهضة بخاعٍش9111 /8 /99م بإن الخػلُم ألاؾاس ي "حػلُم غام مىخض لجمُؼ
الخالمُظ في الجمهىعٍت ّ
ومضجه حؿؼ ؾىىاث ،وهى بلؼامي وٍهبل قُه الخالمُظ مً ؾً الؿاصؾت ،وٍخم قُه ايدكاف
الاججاهاث واإلاُىُ لضي الخالمُظ وجُىٍغ نضعاتهم الظاجُت"( 7وػاعة التربُت والخػلُم7)90 :9111 ،

 -2الخلفُة الىظسٍة والدزاطات الظابلة
ً
أوال :الخلفُة الىظسٍة
حػض مغخلت الخػلُم ألاؾاس ي في ؤي مجخمؼ الهاغضة ألاؾاؾُت للؿلم الخػلُمي باغخباعه اإلاىُلو ألاوُ في الخىمُت
ّ
والبىاء ،جىمُت للمجخمؼ وبىاء لألقغاص الظًً هم عحاُ اإلاؿخهبل ،ولهض اهخمذ الضوُ
اإلاخهضمت بمغخلت الخػلُم ألاؾاس ي
وصغمتها بالىؾاثل وؤلامٍاهُاث اإلاسخلكت لخمٌُنها مً مماعؾت صوعها البىاجي والخىمىي بكٍل قػاُ( .قالجه7). :1551 ،
واإلاضعؾت في مغخل الخػلُم ألاؾاس ي هي البِئت الخػلُمُت الشاهُت ألايثر احؿاغا التي ًيخهل بليها الخلمُظ بػض
عٍاى ألاَكاُ ؤو ألاؾغة ،وؤًًا هي اإلااؾؿت التي جيهئ الظغوف وجىقغ ؤلامٍاهاث لؿحر الػملُت الخػلُمُت ،وٍهؼ غلى
ًاهلها جدهُو اإلاهماث وألاهضاف التي ؤوًل بليها اإلاجخمؼ لخدهُهها في مسغحاتها ،والػالنت جباصلُت بُنهما قٌالهما ًازغ
وٍخإزغ بالزغ ،وصوع اإلاضعؾت ًٍىن بًجابُا في جدهُو ؤهضاقها بطا جىاقغ لها الىؾِ اإلاالثم اإلاخمشل باالهخمام والغغاًت
وجىقحر مسخلل مخُلباتها وخل مكٌالتها وبػالت ًل ما مً قإهه غغنلت مؿحرتها التربىٍت والخإزحر الؿلبي غلى مسغحاتها
(قغٍو مً الباخشحن7)11 :1599 ،
ّ
ّ
وجايض الؿُاؾت الخػلُمُت في الُمً الاهكخاح الىاعي وؤلانباُ غلى الشهاقاث والحًاعاث الػاإلاُت بما ًدهو
ّ
الحغٍت ،والػضالت ،واإلاؿاواة ،والؿالم ،والخىانل ،والخػاون ،والخكاهم بحن الكػىب ،لظلَ مً مباصئها جُىٍغ
ّ
شخهُت ؤلاوؿان الُمني جُىٍغا مخٍامال ،وزلو اعجباٍ ؤوزو بحن اإلاضعؾت واإلاجخمؼ ،وغلُه هجض ؤن هظام الخػلُم -
ّ
ألاحىبُت ،وؤصعى خاحت اليلء بليها ،قإصزلذ
ؾىاء ؤًان نبل الىخضة ؤو بػضها -نض ؤولى غىاًت يبحرة بخػلُم اللؿاث
ّ
ؤلاهجلحزًت يمً اإلاىاص الضع ّ
اؾُت في الخػلُم الػام بىنكها ماصة عثِؿت ،وؤولذ الضولت ممشلت بىػاعة التربُت
اللؿت
ّ
ؤلاهجلحزًت (وػاعة التربُت والخػلُم7)15 :1998 ،
والخػلُم اهخماما بخُىٍغ اإلاىاهج بما قيها منهاج ماصة اللؿت
والُىم قهض ؤنبذ حػلم اللؿت ؤلاهجلحزًت ؤيثر ؤهمُت مً طي نبل -زانت في غهغ الػىإلات الظي ؤنبذ قُه
الػالم نغٍت واخضة -وحػخبر اللؿت ؤلاهجلحزًت لؿت الخىانل بحن صوُ الػالم قهي اللؿت الغؾمُت في ألامم اإلاخدضة وفي
اإلاىظماث الػاإلاُت ،ونض ػاص غضص اإلاخدضزحن بها في حمُؼ ؤهداء الػالم ،يظلَ ؤنبدذ ؤلاهجلحزًت وؾُلت للخػلُم والبدث
الػلمي في حمُؼ اإلاجاالث الػلمُت والخُبُهُت والخهىُت والهىاغُت ،قإنبذ الجمُؼ بداحت لخػلم هظه اللؿت7
ونض طيغ بهظا الهضص )الٌؿىضع) الىاعص في (ؤخمض 7)93 :2000 ،ؤن اللؿت ؤلاهجلحزًت طاث ؤهمُت نهىي ألي
باخث ًغٍض ؤن ًُىع هكؿه وٍىايب ما ًجغي في غالم الُىم ،وغلُه ؤنبذ لخػلم ؤلاهجلحزًت ؤهمُت بالؿت ،طلَ ؤجها اللؿت
الػاإلاُت ألاولى وألاوؾؼ اهدكاعا في الػالم ،قهي لؿت الػلىم والخٌىىلىحُا ،والبدث الػلمي ،ولؿت الؿُاخت والؿكغ ،وهي
لؿت الٌشحر مً اإلاىظماث الػلمُت الُبُت ولؿت اإلااجمغاث الضولُت والػمالت ألاحىبُت ،ولؿت الانخهاص والخجاعة ؤلالٌتروهُت
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غً َغٍو قبٌت ؤلاهترهذ ،باإلياقت بلى طلَ قهض اخخلذ هظه اللؿت مغيؼا مغمىنا ًىجها لؿت الٌمبُىجغ والضعاؾت في
مػظم الجامػاث واإلاػاهض ،وبما ؤن اللؿت حػخبر ؤصاة مً ؤصواث الاجهاُ ،قةن اللؿت ؤلاهجلحزًت حػخبر لؿت غاإلاُت ،وهي
وؾُلت اجهاُ لِـ قهِ بحن مخدضسي اللؿت ؤلاهجلحزًت ًلؿت ؤم ،ولٌنها ؤنبدذ وؾُلت اجهاُ بحن يشحر مً اإلاخدضزحن بها
ًلؿت زاهُت (7)kitoe, 2003: 11
ّ
إلاهجلحزًة:
ألاهداف العامة لحدزَع اللغة
ّ
وجخمشل ألاهضاف الػامت لخضعَـ اللؿت ؤلاهجلحزًت بالُمً قُما ًلي:
ألاؾاؾُت التي ّ
ّ
ّ
ّ
جاهلهم إلاىانلت صعاؾت اللؿت ؤلاهجلحزًت في الجامػت7
ؤلاهجلحزًت
ؤ -جؼوٍض الخالمُظ بمباصت اللؿت
ّ
ب -جمٌحن الخالمُظ مً بجهان الحض اإلاخىؾِ مً اللؿت ؤلاهجلحزًت هُها ويخابت7
ج -بغُاء مضزل ؤؾاؾُا لبػٌ مهاعاث الكهم الهغاجي7
ّ
باإلهجلحزًت مً زالُ اللؿت الكاجػت اإلاىُىنت
ص -جمٌحن الخالمُظ مً بجهان مهاعة الخكاهم مؼ ألاحاهب اإلاخدضزحن
واإلاٌخىبت7
ّ
ؤلاهجلحزًت بمغخلت الخػلُم ألاؾاس ي بالُمً بلى جدهُو ما ًلي:
وحهضف جضعَـ ماصة اللؿت
 -9حػلم ؤؾـ اللؿت ؤلاهجلحزًت التي ؾىف جمشل ألاؾاؽ للخمًٌ منها في اإلاؿخهبل.
 -1اؾخسضام الترايُب ألاؾاؾُت للجمل ؤلاهجلحزًت.
 -9حػلم اإلاكغصاث ألاؾاؾُت اإلاهغعة لهظه اإلاغخلت.
 -1اؾخماع وقهم اللؿت ؤلاهجلحزًت اإلابؿُت.
 -0نغاءة وقهم مىايُؼ اللؿت ؤلاهجلحزًت اإلاٌخىبت بلؿت مبؿُت.
 -3يخابت حمل مبؿُت مىحهت باللؿت ؤلاهجلحزًت (قغٍو مً الباخشحن7)91 :1559 ،
ّ
ّ
ّ
الُمىُت بمغاخل مسخلكت ومخػضصة ،وواحهتها الٌشحر مً
الجمهىعٍت
ؤلاهجلحزًت في
ومغث مىاهج اللؿت
ّ
ّ
الُمىُت ؤو بػضها ،قبػض الىخضة وجدضًضا في مُلؼ الػام الضعاس ي 1994/93
والخدضًاث ؾىاء نبل الىخضة
الهػىباث
ّ
ّ
ّ
الشاهىٍت
ؤلاهجلحزًت في حمُؼ مضاعؽ
ؤلاهجلحزًت مً ؾلؿلت ( )English for Yemenلخضعَـ اللؿت
جم حػمُم يخب اللؿت
ّ
ؤلاهجلحزًت مً ؾلؿلت ( English
الػامت بالُمً اإلاىخض ،وفي بضاًت الػام الضعاس ي  1995/11جم بصزاُ يخب اللؿت
ّ
ّ
ؤلاهجلحزًت وقها للؿلم الخػلُمي
 )Crescent Course for Yemenفي الهل الؿابؼ الظي ًبضؤ قُه جضعَـ ماصة اللؿت
ّ
ؤلاهجلحزًت مً ؾلؿلت
الجضًض إلاغخلت الخػلُم ألاؾاس ي ،وفي بضاًت الػام الضعاس ي9118/1.جم بصزاُ يخب اللؿت
( )Crescent English Course for Yemenفي الهل ألاوُ مً الخػلُم الشاهىي (ؤخمض7)31 :2000 ،
ّ
ّ
ّ
غملُت جضعَـ ماصة اللؿت ؤلاهجلحزًت في الُمً،
اإلاػىناث التي واحهتها
وهظا الخؿُحر في الٌخب مً ؤهم
ّ
ّ
زهىنا ّؤهه ال ًخم ؤزظ عؤي اإلاػلمحن في مشل هظا الخؿُحر ،خُث بن بقغاى اإلاػلمحن في بغضاص وجُىٍغ اإلاىاهج يغوعة
البض منها ،وهى ما ؤيضجه صعاؾت (الكِباوي ،)00 :2000 ،ولًٌ مكٍلخىا في الُمً هي ؤن بغضاص وجُىٍغ اإلاىاهج وحؿُحرها
ّ
بحن خحن وآزغ؛ جبرػ بىنكها ؤمىعا قىنُت مغيؼٍت ،وال ًدو للمػلمحن ؤن ٌكاعًىا قيها مما ؤصي بلى جدُُم الغوح
ّ
ّ
ؤلاهجلحزًت بىنكها ؤصاة للخىانل ،جىاقغ
اإلاػىىٍت لضحهم ،وجخُلب الاججاهاث الحضًشت التي جضغى بلى حػلُم اللؿت
ّ
ّ
ّ
اإلاخُىعة ،التي حػحن مػلم اللؿت غلى جُىٍغ اإلاهاعاث التي جدضصها ألاهضاف ،قػضم جىاقغ
الخػلُمُت الحضًشت
الىؾاثل
ّ
ّ
ّ
ّ
الخػلُمُت ،واإلاػامل
والبهغٍت الحضًشت ،مشل :الخلكؼٍىن الخػلُمي ،واإلاظًاع ،وألاقالم
الؿمػُت
الخػلُمُت
الىؾاثل
ّ
ّ
ؤلاهجلحزًت في الُمً ،ونض ؤيضث هخاثج صعاؾاث ًل مً (قغٍو مً الباخشحن2003 ،؛
اللؿىٍتٌ ،ػُو جضعَـ ماصة اللؿت
ّ
ّ
الخػلُمُت
وغُانغة2005 ،؛  )Abdul-Nasser, 2006ؤن اإلاػلمحن في مغخلت الخػلُم ألاؾاس ي ال ٌؿخسضمىن الىؾاثل
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ّ
ّ
ّ
الخػلُمُت ،ومػمل اللؿت ،وحهاػ غغى
الؿِىماثُت
ؤلاهجلحزًتً ،الخلكؼٍىن الخػلُمي ،وألاقالم
الحضًشت في جضعَـ اللؿت
الكغاثذ ،وألاقالم الشابخت وؾحرها7
بن حػلُم الُكل اللؿت ؤلاهجلحزًت في ؾً مبٌغة له بًجابُاث وؾلبُاث هظغا ألهمُت اإلاغخلت الػمغٍت اإلابٌغة
وٍجب التريحز غلى صوع مغخلت الخػلُم ألاؾاس ي في بىاء شخهُت الخلمُظ اإلاؿخهبلُت الػلمُت وبغُاء هظه اإلاغخلت
الخػلُمُت ؤولىٍت في الخسُُِ وؤلاغضاص وتهُئت الظغوف اإلاىاؾبت لخػلُم الخالمُظ اللؿت ؤلاهجلحزًت ،خُث بن نضعاث
الخلمُظ الخػلُمُت جىمى زالُ هظه اإلاغخلت ،قالخلمُظ ًٌدؿب اإلاػغقت واإلاهاعاث وٍدكبؼ بالهُم والاججاهاث وَؿدشمغها
غلى ؤخؿً وحه لخُىٍغ شخهِخه في حىاهبها اإلاسخلكت ،وؤًًا ًجب التريحز غلى الخلمُظ مً خُث بهه هى اإلاهضع
واإلادىع في الػملُت التربىٍت ،قالُكل نبل اإلاش ي -غلى ؾبُل اإلاشاًُ -جب ؤن ًٍىن ناصعا غلى الىنىف ،ويظلَ الخلمُظ
في مغخلت الخػلُم ألاؾاؾُتً ،جب عغاًخه وتهُئت الظغوف التربىٍت والاحخماغُت التي حؿني همىه همىا ؾلُما ًدبلىع في
جكٌحره وقػىعه وغالناجه يمً وؾُه اإلاضعس ي ،وحػلم الخلمُظ اللؿت ؤلاهجلحزًت في هظه اإلاغخلت بياقت بلى لؿخه ألام
حػخبر غامال مؿاغضا غلى جىمُت اإلالٍاث اإلاسخلل غىضه ،وجٍىن خاقؼا له لحب الخػلم ومهضعا للشهت بالىكـ ،وهى ؤخض
اإلاٍىهاث لصخهِخه اإلاؿخهبلُت (7)Abdul-Nasser, 2006: 33
بن الضوُ في ظل الػىإلات لً حؿخُُؼ الػِل في غؼلت مً الخُىعاث اإلادؿاعغت؛ ألامغ الظي ًايض الحاحت لخػلم
لؿت ؤحىبُت ،زانت اللؿت ألايثر اهدكاعا واإلاغجبُت بهظا الخهضم ،مشل ؤلاهجلحزًت؛ التي جِؿغ للكغص واإلاجخمؼ ؾبل الخكاهم
في الػالم وحؿاغضه غلى الاهضماج قُه والاؾخكاصة مً بهجاػاجه ويظلَ اإلاؿاهمت في ػٍاصة مبخٌغاجه ،وهىاى بیجابیاث
يشحرة لخػلُم اللؿت ألاحىبُت في ؾً مبٌغة ،وًان اإلااٍضون لخضعَـ اللؿت ؤلاهجلحزًت في ؾً مبٌغة ٌؿدىضون في جإًُضهم بلى
يشحر مً آلاعاء وألاصلت التي ًان مً ؤبغػها:
 79بن حػلم اللؿت ؤلاهجلحزًت لضي ألاَكاُ الهؿاع ؤؾهل مً حػلم الٌباع لها.
 71بهه مؼ ػٍاصة الػمغ جىهو اإلاهضعة غلى حػلم وايدؿاب اللؿت.
 79بن ألاَكاُ ناصعون غلى بزغاج ألانىاث باإلاداًاة والخهلُض صون نػىبت.
 71بن مؿخىي البراغت اللؿىٍت مغجكؼ لضي ألاَكاُ.
 70جمخؼ ألاَكاُ بالشهت بالىكـ والحماؽ وال ٌكػغون بالخىف مً الىنىع في ؤزُاء لؿىٍت غىض الخدضر باإلهجلحزًت
ًلؿت ؤحىبُت ( (7Marcos, 2001: 55
ّ
وًٍُل ؾٍىقل الىاعص في( 7الحاػمي )99 :1550 ،بإن مغوهت الضماؽ نبل ؾً البلىؽ جمًٌ ألاَكاُ لِـ قهِ
مً ايدؿابهم اللؿت (ألام (ألاولى ،بل ؤًًا مً ايدؿاب اللؿت الشاهُت ،لظلَ قةن ماٍضي حػلُم اللؿت ألاحىبُت في ؾً
مبٌغة ًغون ؤن مً بًجابُاث حػلم اللؿت ألاحىبُت في ؾً مبٌغة ػٍاصة الحهُلت اللؿىٍت للخالمُظ وبجاخت قغنا حػلُمُت
ووظُكُت ؤقًل ،وحػلهم ؤيثر جكهما لشهاقت الػهغ وؤيثر مغوهت في الخػامل مؼ آلازغًٍ ،ويظلَ ًمًٌ الاؾخكاصة مً
الخهىُاث الحضًشت؛ ًالحاؾب آلالي والاهترهذ وللخكاغل ؤلاًجابي مؼ الكػىب والشهاقاث ألازغي ،والاَالع غلى ألاقٍاع
واإلاكاهُم الحضًشت في مجاالث مخػضصة ،وؤًًا قةن حػلُم اللؿت ألاحىبُت في ؾً مبٌغة ؾُدُذ ونخا ؤَىُ للخػلم ،وؾُيهئ
الُالب للمغاخل الضعاؾُت الالخهت اإلاخىؾُت والشاهىٍت ،وؾُىقغ الىنذ والجهض واإلااُ ويظلَ ؾحزًل قبذ الخىف مً
هظه اللؿت وٌٍؿبهم الشهت وٍدببها لىكىؽ الُالب وٍجػلها مإلىقت لضحهم))Richards & Rogers.1986.p:43
وٍخمخؼ ألاَكاُ الظًً صعؾىا اللؿت ألاحىبُت في مغخلت الخػلُم ألاؾاس ي بمؿخىٍاث غالُت مً البراغت والحظم،
وٍدههىن ؤقًل الىخاثج في الازخباعاث التي جهِـ مؿخىي الخدهُل في الهغاءة وقىىن اللؿت ،بسالف ألاَكاُ الظًً لم
ًضعؾىا اللؿت ألاحىبُت في اإلاغخلت ألاؾاؾُت ،وٍخم جدهُل البراغت في اللؿت ألاحىبُت هدُجت بَالت اإلاضة في صعاؾتها وطلَ
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مً زالُ البضء اإلابٌغ في الضاعؾت مً اإلاغخلت ألاؾاؾُت ،يما ؤن الخالمُظ الظًً ًبضئون صعاؾت اللؿت الشاهُت (ألاحىبُت
(في ؾً مبٌغة مً اإلاغخلت ألاؾاؾُت ،والظًً ًمىدىن قغم الاؾخمغاع في صعاؾتها ومماعؾتها صازل وزاعج اإلاضعؾت جٍىن
لضحهم قغنا ؤخؿً ًي ًهبدىا باعغحن وخاطنحن في اللؿت ألاحىبُت ؤيثر مً ؤولئَ الخالمُظ الظًً لم ًضعؾىها مبٌغا
() ،Marcos, 2001: 35وؤونذ غضة صعاؾاث بخضعَـ اللؿت ألاحىبُت في ؾً مبٌغة ،ونض ؤزبدذ هظه الضعاؾاث ؤن حػلُم
الُكل اللؿت ألاحىبُت في ؾىىاث مغخلت الخػلُم ألاؾاس ي ال ًمًٌ ؤن ًازغ غلى لؿخه ألانلُت ؤو غلى حػلمها7
ولظا هغي بإن ًٍىن جضعَـ اللؿت ؤلاهجلحزًت مً الهكىف الضهُا في مغخلت الخػلُم ألاؾاس ي ،وههترح ؤن ًٍىن
جضعَؿها مً الهل الغابؼ الابخضاجي بضال مً الهل الؿابؼ ،ألن طلَ ال ًخػاعى مؼ صعاؾت الخالمُظ للؿت ألام7
وٍىحض قغٍو آزغ مً الظًً ٌػاعيىن جضعَـ اللؿت ألاحىبُت (ؤلاهجلحزًت) في ؾً مبٌغة ،مبرعًٍ طلَ بإن لها
ؾلبیاث يشحرة ومنها:
 -9مؼاخمت اإلاىاص الغثِؿت والخإزحر الؿلبي اإلادخمل غليها مشل اللؿت الػغبُت والتربُت ؤلاؾالمُت.
 -1بعباى الخالمُظ لؿىٍا وغاَكُا ،وػغؼغذ زهتهم بلؿتهم وزهاقتهم ،وؾُجػلهم ًدكغبىن بػٌ اإلاكاهُم ألاحىبُت
مىظ الهؿغ ،وطلَ ؾُجػلهم ًخػاَكىن مؼ اللؿت ألاحىبُت وزهاقتها ،ونض ًازغ غلى والئهم الػاَكي لضًنهم
ولؿتهم وزهاقتهم7
 -9بن حػلم الخلمُظ اللؿت ألاحىبُت في ؾً مبٌغة ًاصي بلى جىحُه ؤقٍاعه بلى الشهاقاث والػاصاث الؿغبُت.
 -1الحاحت بلى جىقحر غضص يبحر مً اإلاػلمحن إلااصة اللؿت ؤلاهجلحزًت ،في الىنذ الظي حػاوي هظه اإلااصة الىهو الحاص
في مػلميها7
 -0ػٍاصة الهىعة اإلاغؾىمت في غهىُ يشحر مً آلاباء خىُ ؤهمُت اللؿت ؤلاهجلحزًت ،وانتران طلَ بػضم جىاقغ اإلاػلم
الٌلء في الجاهب التربىي وألاًاصًمي.
 -3جضازل ألاهظمت اللؿىٍت لضي اإلاخػلم ،مً ؤلاهجلحزًت بلى الػغبُت والػٌـ غلى حمُؼ اإلاؿخىٍاث اللؿىٍت (الخضازل
الهىحي) مشل ًلكظ الُالب الٍاف ( )Kويثرة ألازُاء ؤلامالثُت.
وٍىحض قغٍو زالث ًضغى بلى بلؿاء جضعَـ اللؿت ألاحىبُت (ؤلاهجلحزًت) في ؾً مبٌغة ،مبرعًٍ طلَ بإن لها
ؾلبُاث يشحرة ومنها:
 79ؤنبذ جضعَـ اللؿت ؤلاهجلحزًت واخضا مً ألاؾباب التي جىصي بلى حؿغب الخالمُظ مً نكىف الضعاؾت ،هدُجت
العجكاع وؿبت الغؾىب قيها ،وقكل يشحر مً الخالمُظ في حػلمها7
 71خهُلت الخالمُظ في اللؿت ؤلاهجلحزًت ال حؿاوي ما بظُ قيها مً حهىص وما اهكو غليها مً مهغوقاث7
 79ال جىحض خاحت ماؾت للخلمُظ لضعاؾت اللؿت في هظه اإلاغخلت7
 71ؤن جضعَـ اللؿاث ألاحىبُت في اإلاغخلت الابخضاثُت في ًل مً بغٍُاهُا وؤمغٍٍا في الؿخِىاث ؤزبذ قكله ،ألامغ
الظي حػل يال منهما جهغع جضعَـ اللؿاث ألاحىبُت في الشاهىٍت7)Marcos, 2001: 37( 7
ً
راهُا :الدزاطات الظابلة
صعاؾت (ناصعي )1598 ،هضقذ بلى الٌكل غً نػىباث حػلم اللؿت ؤلاهجلحزًت مً وحهت هظغ ألاؾاجظة
وألاولُاء ،ولخدهُو ؤؾغاى الضعاؾت اؾخسضمذ الباخشت اإلاىهج الىنكي ،وجمشلذ ألاصاة في اؾدباهت ،وًاهذ غُىت
الضعاؾت مخمشلت في ( )10ؤؾاجظة و) )20ولي ؤمغ ،وبُيذ الىخاثجً :غحؼ ألاؾاجظة نػىباث حػلم اللؿت ؤلاهجلحزًت بلى
الػىامل الصخهُت ؤوال زم التربىٍت ،قالصخهُت؛ مخػلهت بالخلمُظ مً خُث غضم نضعجه غلى الخكغنت بحن ؤنىاث
خغوف اللؿت ؤلاهجلحزًت ،وغىامل جغبىٍت مخػلهت باألؾخاطة والظي غليهم ؤن ٌؿخػُىىا باألؾالُب الخػلُمُت اإلاخىاػهت والتي
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ؾخهىص بلى ايدؿاب الخالمُظ اللؿت ،وٍغحؼ ألاولُاء نػىباث حػلم اللؿت ؤلاهجلحزًت بلى غىامل جغبىٍت ؤي اإلاضعؽ زم بلى
غىامل احخماغُت ،قالتربىٍت جخػلو بػضم ازخُاع مػلمحن اللؿت ؤلاهجلحزًت بٍل غىاًت وخغم إلًهاُ اإلاػلىمت للخلمُظ،
ويػل جضعٍبهم وبغضاصهم ؤلاغضاص اإلاُلىب 7والػىامل الاحخماغُت زانت بالىالضًً بط ًخمخػان بمؿخىي زهافي وحػلُمي
ال بإؽ به لٌنهم ال ٌؿخُُػىن مؿاغضة ؤبىائهم في حػلم اللؿت ؤلاهجلحزًت وبن ًاهىا مشهكحن ألن الاؾخػماُ اللؿىي لهم
قغوس ي قهم ًخدضزىن باللؿت الكغوؿُت ؤيثر مً اللؿت ؤلاهجلحزًت ،ومكاهضاتهم للبرامج ؤو الحهو الخلكؼٍىهُت جٍىن
بالكغوؿُت ؤيثر7
صعاؾت (خلبي )1590 ،وهضقذ بلى الخػغف غلى صعحت اإلاكٌالث التي ًىاحهها مػلمى اإلاغخلت ألاؾاؾُت الضهُا
في جضعَـ اللؿت ؤلاهجلحزًت في مضاعؽ مضًغٍت هابلـ الحٍىمُت /قلؿُحن ،اؾخسضمذ الباخشت اإلاىهج الىنكي
الخدلُلي ،وألاصاة اؾدباهت مٍىهه مً ؾبػت مجاالث ،وػغذ غلى غُىت مً ( )993مػلما ومػلمت ،وجىنلذ الىخاثج بلى
ؤن اإلاجاالث الؿبػت يٍل التي جهِـ صعحت اإلاكٌالث التي ًىاحهها اإلاػلمىن ًان جهضًغها (مخىؾُا) وبلـ مخىؾُها
الحؿابي ( ،)178.ؤما جغجِب مجاالث الضعاؾت قهض حاءث جىاػلُا غلى الىدى الخالي :قاإلاجاُ الؿابؼ اإلاخػلو باإلاكٌالث
التي حػىص للمخػلمحن حاء في اإلاغجبت ألاولى بمخىؾِ ( ،)9785وحاء في الشاهُت اإلاجاُ الغابؼ اإلاخػلو باإلاكٌالث التي حػىص
للمدخىي بمخىؾِ ( ،)9731بِىما خل في اإلاغجبت الشالشت اإلاجاُ ألاوُ اإلاخػلو باإلاكٌالث التي حػىص لألهضاف بمخىؾِ
( ،)9753وًاهذ جهضًغاث اإلاجاالث الشالزت مغجكػت ،وفي اإلاغجبت الغابػت حاء اإلاجاُ الؿاصؽ اإلاخػلو بمكٌالث َغاثو
الخضعَـ ،بِىما في اإلاغجبت الخامؿت حاء اإلاجاُ الشاوي اإلاخػلو باإلاكٌالث التي حػىص للمجخمؼ اإلادلي ،وحاء في اإلاغجبت
الؿاصؾت اإلاجاُ الشالث اإلاخػلو باإلاكٌالث التي حػىص للىؾاثل الخػلُمُت وجٌىىلىحُا الخػلُم ،وفي اإلاغجبت الؿابػت حاء
اإلاجاُ الخامـ اإلاخػلو بمكٌالث ؤلاقغاف التربىي ،وًاهذ جهضًغاث اإلاجاالث ألاعبػت مخىؾُت 7غضم وحىص قغوم طاث
صاللت بخهاثُت غىض مؿخىي الضاللت ( )5.50 =αللمكٌالث التي جىاحه اإلاػلمحن في جضعَـ اللؿت الاهجلحزًت حػؼي
إلاخؿحراث الجيـ وغضص ؾىىاث الخبرة7
صعاؾت (الًمىع )1599 ،وهضقذ بلى الخػغف غلى مكٌالث جضعَـ اللؿت ؤلاهجلحزًت لُلبت الهل ألاوُ
الشاهىي في مضًغٍاث جغبُت الٌغى مً وحهت هظغ اإلاػلمحن ،اؾخسضم الباخث اإلاىهج الىنكي الخدلُلي ،وألاصاة اؾدباهت
مٍىهت مً ( )35قهغة ،وػغذ غلى غُىت مً ( )35مػلما ومػلمت ،جىنلذ الىخاثج بلى ؤن مؿخىي خضة مكٌالث
جضعَـ اللؿت ؤلاهجلحزًت التي جىاحه َلبت الهل ألاوُ الشاهىي مً وحهت هظغ اإلاػلمحن ًان مغجكػا في مداوع الضعاؾت
يٍل بمخىؾِ بلـ ( ،)9789بِىما اإلاجاالث بكٍل مىكغص حاءث غلى الىدى الخالي :اخخل مدىع الُالب اإلاغجبت ألاولى
بمخىؾِ ( ،)1791وفي اإلاغجبت الشاهُت حاء مدىع اإلاهغع (اإلادخىي) بمخىؾِ ( ،)97.0وًاهذ خضة اإلاكٌالث في اإلادىعًٍ
مغجكػت 7وخل في اإلاغجبت الشالشت مدىع اإلاػلم بمخىؾِ ( ،)9733وًاهذ خضة اإلاكٌالث قُه مخىؾُت 7وغضم وحىص
قغوم طاث صاللت بخهاثُت غىض مؿخىي الضاللت ( )α=0.05إلاكٌالث جضعَـ اللؿت ؤلاهجلحزًت التي جىاحه َلبت الهل
ألاوُ الشاهىي مً وحهت هظغ اإلاػلمحن حػؼي إلاخؿحر الجيـ 7قُما وحضث قغوم طاث صاللت بخهاثُت حػؼي إلاخؿحر غضص
ؾىىاث الخبرة لهالح طوي الخبرة  95ؾىىاث قإيثر ،وجبػا إلاخؿحر اإلااهل الػلمي ،لهالح طوي اإلااهل (بٍالىعٍىؽ+
صبلىم) و(صعاؾاث غلُا)7
صعاؾت (الهغوي )1551 ،وهضقذ بلى الخػغف غلى الهػىباث التي جىاحه َالب اإلاغخلت الشاهىٍت في حػلم مهاعة
نغاءة اللؿت ؤلاهجلحزًت في اإلاملٌت الػغبُت الؿػىصًت؛ والتي حػىص بلى اإلاػلم ،والُالب ،واإلاهـغع الضعاؾـي ،والىؾاثل
الخػلُمُت ،وَغم الخضعَـ ،اؾخسضم الباخث اإلاىهج الىنكي ،وجمشلذ ألاصاة في اؾدباهت؛ جم جىػَػها غلى غُىت مً
( )18مػلما و( )91مكغقا ،وجىنلذ الىخاثج بلى وحىص نػىباث جىاحه َالب اإلاغخلت الشاهىٍت في حػلم مهاعة نغاءة
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اللؿت ؤلاهجلحزًت حػىص بلى اإلاػلم بؿبب ؤن اإلاػلـم ؾـحر مخمًٌ مً جضعَـ مهاعة الهغاءة ،يما ؤهه ال ًغبِ مهاعة الهغاءة
باإلاهاعاث ألازغي ،ويظلَ ًهغؤ الجملت ؤو الهُػت مغة واخضة قهِ ،واؾخسضام اإلاػلم اللؿت الػغبُت ؤزىاء الكغح بٌثرة،
ونػىباث حػىص بلى الُالب بؿبب هضعة مماعؾتهم للهغاءة زاعج الهل ،وقهضان الضاقػُت لضحهم ،ونلـت بإلاـامهم
بمكغصاث اللؿت ؤلاهجلحزًت ،يما ؤن هىاى نػىباث حػىص بلى اإلاهغع الضعاس ي بؿبب غضم مغاغاة مهغع اللؿت ؤلاهجلحزًت
زُـىاث حػلـُم مهاعة الهغاءة ،ونلت الخضعٍباث في اإلاهغع غلى ؤهىاع الهغاءة ،ويظلَ َىُ نُػت الهغاءة ،يما ؤن بػٌ
اإلاىيىغاث ؾـحر مكـىنت للهغاءة ،وهىاى نػىباث حػىص بلى الىؾاثل الخػلُمُت بؿب نلت جىقغ مػامل زانت بخػلُم
اللؿت ؤلاهجلحزًت ،ونلت ألاوكـُت الـتي حؿاغض الُالب غلى مماعؾت مهاعة الهغاءة زاعج الهل ،ونلت جىقغ جهىُاث
الخػلُم اإلاىاؾبت لخػلُم مهاعة الهغاءة ،وهىاى نـػىباث حػىص بلى َغم الخضعَـ بؿبب نلت اؾخسضام اؾتراجُجُاث
الخضعَـ الحضًشت ،وغضم مالثمت بػٌ َـغم الخـضعَـ لخهـاثو الُالب.
صعاؾت ()Allen, 2008؛ وهضقذ بلى الخػغف غلى الػهباث التي جىاحه حػلُم وحػلم اللؿت ؤلاهجلحزًت في اإلاضاعؽ
الابخضاثُت في ججزاهُا ،اؾخسضمذ الباخشت اإلاىهج الىنكي الخدلُلي ،وجمشلذ ألاصاة في اإلاالخظت؛ خُث نامذ الباخشت
بخُبُو وعقت غمل غلى ًل مً اإلاػلمحن والخالمُظ ،ومالخظت ؤصائهم؛ للخػغف غلى ؤؾباب الًػل في حػلُم اللؿت
ؤلاهجلحزًت واإلاكٌالث اإلاغجبُت بظلَ ،جٍىهذ غُىت الضعاؾت مً ( )95مػلمحن و( )91جلمُظا ،ومً الىخاثج التي جىنلذ
لها الضعاؾت يػل اإلاؿخىي ألاًاصًمي واإلانهي للمػلمحن ،غضم وحىص صاقػُت لخػلُم وحػلم اللؿت ؤلاهجلحزًت لضي ًل مً
اإلاػلمحن والخالمُظ ألجها لِؿذ لؿتهم ألانلُت7
صعاؾت (الؼهحري)1558 ،؛ هضقذ بلى مػغقت ؤؾباب جـضوي مؿـخىي جدهـُل جالمُـظ اإلاغخلت اإلاخىؾُت في حػلم
اللؿت ؤلاهجلحزًت مً وحهت هظغ ألاًاصًمُحن واإلاػلمـحن واإلاكغقحن ،واؾخسضمذ اإلاىهج الىنكي ،ونام الباخث بةغضاص
اؾدباهت مىخضة لجمُؼ ؤقغاص الػُىت لجمـؼ البُاهـاث الالػمت لإلحابت غلى حؿائالث الضعاؾت ،ونض اؾخسضم الباخـث
اإلاـىهج الىنـكي ،وجٍىهذ غُىت ؤصاة الضعاؾت مً ( ).ؤًاصًمُحن) )13مكغقا و( )15مػلما ،وجىنلذ الضعاؾت بلى ؤن
ؤؾباب الخضوي حػىص للمهغع الضعاس ي ،بط ؤهه نػب وٍهخهغ غلى جؼوٍض الخالمُظ باإلاػلىماث ،وال ًغاعي الكغوم الكغصًت
قُما بُنهم ،يشاقت الٌم اإلاػغفي للمهغع الضعاس ي.
صعاؾت (اإلاكاعي )1550 ،وهضقذ بلى مػغقت ؤهم مكٌالث جضعَـ اللؿت ؤلاهجلحزًت لُالب اإلاغخلت الشاهىٍت
مً وحهت هظغ اإلاػلمحن واإلاكغقحن التربىٍحن ،واؾخسضمذ اإلاىهج الىنكي ،وجٍىهذ الػُىت مً مػلمي ماصة اللؿت
ؤلاهجلحزًت ومكغقيها للمغخلت الشاهىٍت في مىُهت الغٍاى الخػلُمُت البالـ غضصهم ( )950مػلما ومػلمت ،و( )15مكغقا
ومكغقت ،وألاصاة اؾدباهت ،وجىنلذ الضعاؾت في هخاثجها ؤن اإلاكٌالث التي اجكو عؤي اإلاػلمحن واإلاكغقحن غلى ؤجها نىٍت
حضا غضصها ( )93ؾذ غكغة مكٍلت جخػلو بالىؾاثل الخػلُمُت وؤؾالُب الخهىٍم7
صعاؾت (هُشم )1551 ،وهضقذ بلى الخػغف غلى نػىباث جضعَـ اللؿت ؤلاهجلحزًت في اإلاغخلت الشاهىٍت يما
ًغاها الُلبت ومػلمىهم ،واؾخسضمذ اإلاىهج الىنكي ،وًان للضعاؾت ؤصاجحن اؾدباهت زانت باإلاػلمحن وؤزغي بالُلبت،
وجٍىهذ غُىت الضعاؾت مً (َ )935البا وَالبت ( )19مػلما ومػلمت 7وؤظهغث هخاثج الضعاؾت ؤن ؤهم الهػىباث التي
جىاحه اإلاػلمحن والُلبت في جضعَـ ماصة اللؿت ؤلاهجلحزًت جغيؼث في مدىع الُالب الظي اخخل اإلاغجبت ألاولى ،ومنها:
يػل اعجباٍ اإلادخىي بدُاجىا الُىمُت ،غضم جىاقغ اإلاسخبراث اللؿىٍت في مضاعؾىا ،يػل ألاوكُت التي جىمي مهاعاجىا
في اإلاداصزت والاؾخماع7
صعاؾت (زىٍاع )1559 ،هضقذ الضعاؾت بلى جدضًض ؤهم مكٌالث مىهج اللؿت ؤلاهجلحزًت للهل ألاوُ زاهىي
للبىاث مً وحهت هظغ اإلاػلماث بمداقظت الُاثل ،واؾخسضمذ اإلاىهج الىنكي ،ؤما ألاصاة قاؾدباهت مٍىهت مً ()00
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قهغة ،وجٍىهذ غُىت الضعاؾت مً ( )959مً مػلماث اللؿت ؤلاهجلحزًت بمداقظت الُاثل ،وبُيذ الىخاثج التي جم الخىنل
بليها :غضم جغيحز ألاهضاف غلى اؾخسضام اللؿت ؤلاهجلحزًت زاعج الكهل ومىاحهت مكٍلت الاجهاُ الكٌغي والشهافي
بالػالم ،ال حصجؼ ألاهضاف غلى جىمُت اللؿت ؤلاهجلحزًت مً مهاصع ووؾاثل ؤزغي ًاألقالم الخػلُمُت والضوعاث وؾحرها،
اقخهاع اإلادخىي للمىيىغاث الكُهت والحضًشت وَىله بما ال ًدىاؾب مؼ الؼمً اإلاسهو له ،ال ٌصجؼ اإلادخىي الُالبت
غلى الخػلم الظاث ،هضعة الىؾاثل الخػلُمُت الحضًشت ،يثرة ؤغباء اإلاػلمت التي حػُهها مً اؾخسضام َغم جضعَـ خضًشت
ومخىىغت واقخهاع وؾاثل الخهىٍم للخىىَؼ واؾتهاليها للٌشحر مً الىنذ والجهض.
صعاؾت (ؤخمض )1555 ،هضقذ الضعاؾت بلى الٌكل غً اإلاكٌالث التي جىاحه اإلاػلمحن واإلاىحهحن التربىٍحن في
جضعَـ ماصة اللؿت ؤلاهجلحزًت في اإلاغخلت الشاهىٍت بمضًىت غضن ،واؾخسضمذ اإلاىهج الىنكي ،وألاصاة اؾدباهت مً ()10
قهغة ،جٍىن مجخمؼ الضعاؾت مً ( )991مػلما ومػلمت إلااصة اللؿت ؤلاهجلحزًت باإلاغخلت الشاهىٍت بمداقظت غضن،
ويككذ هخاثج الضعاؾت ؤن ؤيثر اإلاكٌالث خضة جغيؼث في الىؾاثل الخػلُمُت وؤهما :غضم جىاقغ اإلاسخبراث اللؿىٍت غضم
جىاقغ الىؾاثل الخػلُمُت آلالُت اإلاغثُت (جلكؼٍىن) ،نلت الىؾاثل الخػلُمُت آلالُت اإلاؿمىغت ًاإلاسجل ًاؾذ ،اقخهاع
اإلاػلم بلى الضوعٍاث واليكغاث واإلاغاحؼ اإلاخسههت وؾُاب الضلُل الخسهص ي (اإلاغقض اإلاضعس ي)7
الحعلُم على الدزاطات الظابلة:
مً زالُ اؾخػغاى الضعاؾاث الؿابهت لىخظ ؤن هىاى جىىع في ،ؤهضاقها ،وغُىاتها ،وؤصواتها ،ومغاخلها ،قمً
خُث ألاهضاف ًان هضف صعاؾاث ًل مً (ناصعي  ،1598خلبي  ،1590الًمىع  ،1599الهغوي ،Allen2008 ،1551
اإلاكاعي  ،1550هُشم  ،1551زىٍاع  ،1559ؤخمض  )1555الخػغف غلى نػىباث ؤو غهباث ؤو مكٌالث جضعَـ اللؿت
ؤلاهجلحزًت ،بِىما صعاؾت (الؼهحريً )1558 ،ان هضقها الخػغف غلى ؤؾباب جضوي مؿخىي جدهُل الخالمُظ في اللؿت
ؤلاهجلحزًت ،وهى ما ًخكو مؼ هضف صعاؾدىا الحالُت 7وجباًيذ اإلاغاخل الخػلُمُت للضعاؾاث قمنها مً ؤزظ الخػلُم
الشاهىي يضعاؾت ًل مً (الًمىع  ،1599الهغوي  ،1551اإلاكاعي  ،1550هُشم  ،1551زىٍاع  ،1559ؤخمض )1555
ومنها مً ازظ الخػلُم ألاؾاس ي يضعاؾاث ًل مً (ناصعي  ،1598خلبي  ،Allen-2008 ،1590الؼهحري )1558 ،وهى ما
ًخكو مؼ مغخلت الخػلُم ألاؾاس ي التي جم جُبُو صعاؾدىا قيها 7واجكهذ غُىاث الضعاؾاث ما غضا واخضة ،قجمُؼ
الضعاؾاث ًاهذ غُىتها مً اإلاػلمحن ؤو الخالمُظ ،ؤو الُلبت ،ؤو اإلاكغقحن التربىٍحن ،وهظا ما ًخكو مؼ غُىت صعاؾدىا
الحالُت ،ولًٌ صعاؾت (ناصعي )1598 ،ازخلكذ غً غُىت صعاؾدىا الحالُت قٍاهذ غُىتها مً ألاؾاجظة وؤولُاء ألامىع7
واجكهذ حمُؼ ؤصواث الضعاؾاث مؼ ؤصاة صعاؾدىا الحالُت وهي الاؾدباهت ،ماغضا صعاؾت (ً )Allen, 2008اهذ ؤصاتها
اإلاالخظت 7واجكهذ حمُؼ الضعاؾاث مؼ صعاؾدىا الحالُت مً خُث اؾخسضامها اإلاىهج الىنكي 7وغلُه ًمًٌ الهىُ ؤن
الضعاؾاث الؿابهت لها صوع مهم في حػؼٍؼ الضعاؾت الحالُت وبهًاج مؿاعاتها ،عؾم وحىص بػٌ الازخالقاث في ألاهضاف7
وكد اطحفادت الدزاطة الحالُة مً الدزاطات الظابلة هما ًلي:
 بىاء ؤصاة الضعاؾت اإلاخػلهت بإؾباب جضوي مؿخىي الخالمُظ في حػلم ماصة اللؿت ؤلاهجلحزًت في مغخلت الخػلُمألاؾاس ي بمداقظت غضن7
 ازخُاع الػُىت وجىكُظ الخهمُم الىنكي للضعاؾت7 بغُاء حػغٍكاث بحغاثُت واضحت ومدضصة7 -الخُبُو اإلاُضاوي ويُكُت جىكُظ زُىاجه ،واإلاػالجاث ؤلاخهاثُت7
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 -3مىهجُة الدزاطة وإحساءاتها
مىهج الدزاطة
اؾخسضمىا في الضعاؾت الحالُت اإلاىهج الىنكي الخدلُلي ،وطلَ مً زالُ اؾخسضام ؤلاخهاء الخدلُلي اإلاخمشل في
الخىنل بلى الىخاثج اإلاخػلهت بالكغوم بحن مخىؾُاث اؾخجاباث ؤقغاص غُىت الضعاؾت وقها إلاخؿحراتها ،الجيـ ،اإلااهل
الػلمي وغضص ؾىىاث الخبرة.
مجحمع الدزاطة Study's Population
جٍىن مجخمؼ الضعاؾت مً حمُؼ مػلمي ومػلماث ماصة اللؿت ؤلاهجلحزًت في مضاعؽ الخػلُم ألاؾاس ي الحٍىمُت
الخابػت إلاٌخب التربُت والخػلُم مداقظت غضن7
عُىة الدزاطة Study's Sample
جم ازخُاع غُىت الضعاؾت غكىاثُا مً ؤعبؼ مضًغٍاث في مداقظت غضن هي (زىعمٌؿغ ،يغٍتر ،اإلاػال والخىاهي)
بيؿبت  %13مً ؤحمالي زمان مضًغٍاث جخٍىن منها مداقظت غضن ،بط بلـ غضص ؤقغص الػُىت ( )19قغصا ،منهم ()19
مػلما و( )05مػلمت ،وٍبحن الجضوُ عنم ( )9زهاثو غُىت الضعاؾت7
حدول ( )1خصائص عُىة املعلمحن واملعلمات
مدًسٍة خىز مىظس
املحغحر
الجيع

املؤهل

طىىات
الخبرة

مدًسٍة هسٍتر

مدًسٍة املعال

مدًسٍة الحىاهي

إحمالي العُىة

فئات املحغحر

غضص

%

غضص

%

غضص

%

غضص

%

غضص

%

ذهىز
إهاذ
إلاحمالي
دبلىم معلمحن
بيالىزٍىض
دبلىم بعد بيالىزٍىض
إلاحمالي
 5-1طىىات
 10-6طىىات
أهثر مً 10طىىات
إلاحمالي

04
18
22
02
19
01
22
04
06
12
22

18.18
81.82
100
9.09
86.36
04.55
100
18.18
27.27
54.55
100

12
23
35
01
31
03
35
03
04
28
35

34.28
65.72
100
2.85
88.58
08.57
100
08.57
11.43
80.00
100

05
11
16
01
14
01
16
--03
13
16

31.25
68.75
100
06.25
87.50
06.25
100
---18.75
81.25
100

07
11
18
01
16
01
18
-02
16
18

38.88
61.12
100
05.55
88.89
05.56
100
---11.11
88.89
100

28
63
91
05
80
06
91
07
15
69
91

30.76
69.24
100
05.49
87.92
06.59
100
07.69
16.48
75.83
100

ًخطح مً الجضوُ ( )9جكاوث وؿبت اإلاػلمحن واإلاػلماث والظًً ًان ؾالبُتهم مً خملت قهاصة البٍالىعٍىؽ
بيؿبت ( ،)%8.711يما ًظهغ ؤن ؾىىاث الخبرة للمػلمحن واإلاػلماث ًاهذ الخبرة الٌشحرة وبلؿذ وؿبتهم ()%.0789
بِىما مً خُث الجيـ ًاهذ وؿبت ؤلاهار ؤيثر بط بلؿذ (7)%31711
أداة الدزاطة Study's Tool
ونض جم بغضاص ألاصاة في نىعتها ألاولُت ،مً زالُ نُام الباخشان بخهمُم اؾدباهت مؿلهت اقخملذ غلى
ؤؾباب جضوي مؿخىي جدهُل جالمُظ مغخلت الخػلُم ألاؾاس ي في حػلم اللؿت ؤلاهجلحزًت بمداقظت غضن مٍىن مً ()30
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قهغة ،وًاهذ مىػغت غلى ؾخت مجاالث ،وبػض الخدٌُم ؤنبدذ ألاصاة في نىعتها النهاثُت مٍىهت مً ( )60قهغة،
مىػغت غلى ؾخت مجاالث وهي :مجاُ ألاهضاف الخػلُمُت واقخمل غلى ( )10قهغاث ،ومجاُ اإلادخىي الضعاس ي واقخمل
غلى ( )10قهغاث ،ومجاُ َغاثو الخضعَـ واقخمل غلى ( )10قهغاث ،ومجاُ ؤؾالُب الخهىٍم واقخمل غلى ()95
قهغاث ،ومجاُ اإلاػلم واقخمل غلى ( )95قهغاث ومجاُ الخلمُظ واقخمل غلى ( )95قهغاث7
صدق ألاداة ورباتها Validity & Stability Study's Tool
ُّ
ّ
َّ
للخدهو مً نضم مدخىي ؤصاة الضعاؾت ،والخإيض مً ؤجها جسضم ؤهضاقها ،جم غغيها غلى غضص مً الخبراء
اإلاخسههحن في مجاُ اإلاىاهج وَغاثو الخضعَـ ،واللؿت ؤلاهجلحزًت مً ؤؾاجظة حامػت غضن ،ومىحهي ومػلمي ماصة اللؿت
ؤلاهجلحزًت اإلاخمحزًً ،والباخشحن في مغيؼ البدىر والخُىٍغ التربىي /غضن ،وفي يىء هخاثج الخدٌُم جم حػضًل مدخىي
ُ
هبذ ؤيثر مالثمت ،وخظف بػٌ الكهغاث وبياقت قهغاث حضًضة ،وجصحُذ بػٌ ؤزُاء الهُاؾت
بػٌ الكهغاث لخ ِ
ّ
ّ
ّ
اإلادٌمحن ،وبحغاء ال ّخػضًالث اإلاكاع بليها ؤغاله بمشابت الهضم الظاهغي
اللؿىٍت ،ونض اغخبر الباخشان ألازظ بمالخظاث ِ
لألصاة وؤجها نالحت لهُاؽ ما ويػذ له.
ولؿغى اؾخسغاج مػامل زباث ؤصاة الضعاؾت اؾخسضم الباخشان َغٍهت الخجؼثت الىهكُت ،وطلَ بػض ؤن جم
جُبُو ؤصاة الضعاؾت غلى ( )15قغصا مً مػلمي ومػلماث ماصة اللؿت ؤلاهجلحزًت -مً زاعج ؤقغاص غُىت الضعاؾت ألانلُت
إلاغة واخضة -واؾخسضمىا َغٍهت يغوهبار الكاء الؾخسغاج مػامل الاحؿام الضازلي بحن الكهغاث ،ونض بلـ الشباث الٌلي
ألصاة الضعاؾت ( ،)83.1وبلـ مػامل الاحؿام الضازلي ( ،)82.5وَػخهض الباخشان ؤن هظه الهُم ماقغا ًاقُا إلاىاؾبت
ألاصاة لهُاؽ ما ويػذ لهُاؾه7
ثؼبُم أداة الدزاطة ِApplication Study's Tool
ّ
بػض ؤن ويػذ ؤصاة الضعاؾت في نىعتها النهاثُت ،وؤنبدذ حاهؼة للخُبُو ،ؤؾخإطن الباخشان بصاعة التربُت
والخػلُم بمداقظت غضن للهُام بػملُت الخُبُو ،وجم جىػَؼ ألاصاة غلى ؤقغاص غُىت الضعاؾت ،وجمذ غملُت الخُبُو في
ُ
حضوُ ػمني ،خُث زهو ؤؾبىغحن للخُبُو ،وجم طلَ زالُ قهغ قبراًغ 1598مً الكهل الضعاس ي الشاوي للػام
الضعاس ي ،1598/159.وبػض حمؼ ألاصاة مً اإلاؿخجُبحن جم مػالجتها بخهاثُا7
الىشن اليظبي لإلحابات:
اؾخسضم الباخشان مهُاؽ لٌُغث الخماس ي لخدضًض زالًا اإلاهُاؽ (يبحرة حضا ،يبحرة ،مخىؾُت ،يػُكت،
يػُكت حضا) غلى الخىالي ( )9 ،1 ،9 ،1 ،0ولخدضًض َىُ اإلا هُاؽ "الحضوص الضهُا والػلُاء" جم خؿاب اإلاضي (-0
 ،)1=9زم جهؿُمه غلى غضص زالًا اإلاهُاؽ للحهىُ غلى َىُ الخلُت الصحُذ ؤي  ،5785 = 0/1بػض طلَ ًخم
بياقت هظه الهُمت بلى ؤنل نُمت في اإلاهُاؽ ؤو بضاًت اإلاهُاؽ وهي الىاخض الصحُذ ،وطلَ لخدضًض الحض ألاغلى لهظه
الخلُت وهٌظا ؤنبذ َىُ الخالًا يما ًإحي :مخىؾِ خؿابي (ٌ )9785 -9ػني بضعحت يػُكت حضا -ومخىؾِ خؿابي
(ٌ )1735 -9789ػني بضعحت يػُكت – ومخىؾِ خؿابي (ٌ )9715 -1739ػني بضعحت مخىؾُت – ومخىؾِ خؿابي
(ٌ )1715 -9719ػني بضعحت يبحرة – ومخىؾِ خؿابي (ٌ )0 -1719ػني بضعحت يبحرة حضا7
حمع البُاهات واملعالجات إلاخصائُة
ٌػض جُبُو ؤصاة الضعاؾت غلى غُىت الضعاؾت مػلمي ومػلماث اللؿت ؤلاهجلحزًت ،نام الباخشان بخهيُل
وجمذ غملُت ّ
ْ
الخكغَـ وقو اإلاػاًحر اإلادضصة في ؤصاة الضعاؾت ،زم نام الباخشان
الاؾدباهاث خؿب مخؿحراث الضعاؾت،
لبهص ،عبدالظالم& ملبل ،إدزَع

أطباب ثدوي مظحىي ثدصُل ثالمُر مسخلة الحعلُم ألاطاس ي في جعلم
()75
اللغة إلاهجلحزًة مً وحهة هظس معلمي املادة بمدافظة عدن
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بمػالجت البُاهاث باؾخسضام الىظم ؤلاخهاثُت )Spss( ،وجمشلذ في اؾخسضام اإلاخىؾُاث الحؿابُت ،والاهدغاقاث
ّ
اإلاػُاعٍت إلاػغقت جهضًغاث الػُىت لألؾباب ،واؾخسضم ازخباع حي  T. testإلاػغقت صاللت الكغوم بحن اإلاخىؾُاث الحؿابُت؛
ّ
إلاخؿحر الجيـ؛ وجدلُل الخباًً ألاخاصي إلاػغقت صاللت الكغوم وقها إلاخؿحري؛ اإلااهل الػلمي وغضص ؾىىاث الخبرة7

 -4عسض ومىاكشة هحائج الدزاطة
ؤوال :لإلحابت غلى الؿااُ ألاوُ وهو غلى :ما ؤؾباب جضوي مؿخىي جدهُل جالمُظ مغخلت الخػلُم ألاؾاس ي
في حػلم ماصة اللؿت ؤلاهجلحزًت بمداقظت غضن مً وحهت هظغ مػلمي اإلااصة؟ جم اؾخسغاج اإلاخىؾُاث الحؿابُت
والاهدغاقاث اإلاػُاعٍت ونُمت  T. testإلاجاالث الضعاؾت بكٍل غام ،زم لٍل مجاُ غلى خضة7
الىخاثج اإلاخػلهت بجمُؼ مجاالث الضعاؾت ًىضحها الجضوُ عنم (7 )1
ً
حدول ( )2املحىطؼات الحظابُة والاهدسافات املعُازٍة ملجاالت الدزاطة مسثبة ثىاشلُا بدظ محىطؼاتها
الحظابُة (مً وحهة هظس معلمي املادة)
دزحة كىة
الاهدساف
املحىطؽ
ثسثِ املجاالت
املجاالت
م
املعُازي
الظب
الحظابي
يبحرة
9
5711
1791
اإلادخىي الضعاس ي
2
يبحرة
1
5790
1751
ألاهضاف الخػلُمُت
1
يبحرة
9
5799
9719
ؤؾالُب الخهىٍم
4
يبحرة
1
5719
9739
َغاثو الخضعَـ
3
يبحرة
0
5799
9709
اإلاػلم
6
يبحرة
3
5791
9718
الخلمُظ
5
يبحرة
-----5799
97.1
حمُع املجاالت
ًخطح مً الجضوُ عنم ( )1ؤن حمُؼ مجاالث الضعاؾت نض خاػث غلى صعحت نىة ؾبب يبحرة جغاوخذ
مخىؾُاتها بحن ( ،)1791 – 9718بط اخخل مجاُ اإلادخىي الضعاس ي غلى اإلاغجبت ألاولى بمخىؾِ خؿابي ( ،)1791واخخل
مجاُ ألاهضاف الخػلُمُت اإلاغجبت الشاهُت بمخىؾِ خؿابي ( ،)1751وحاء مجاُ ؤؾالُب الخهىٍم في اإلاغجبت الشالشت
بمخىؾِ خؿابي ( ،)9719بِىما ؤخخل مجاُ َغاثو الخضعَـ اإلاغجبت الغابػت بمخىؾِ خؿابي ( ،)9739زم جاله مجاُ
اإلاػلم بمخىؾِ خؿابي ( )9709في اإلاغجبت الخامؿت ،وحاء في اإلاغجبت الؿاصؾت وألازحرة مجاُ الخلمُظ بمخىؾِ
خؿابي (7 ،)9718ؤما اإلاجاالث مجخمػت قهض خهلذ غلى مخىؾِ خؿابي ( )97.1مما ًخطح ؤن صعحت ؤؾباب جضوي
مؿخىي جدهُل جالمُظ مغخلت الخػلُم ألاؾاس ي في حػلم ماصة اللؿت ؤلاهجلحزًت بمداقظت غضن مً وحهت هظغ مػلمي
اإلااصة حاءث يبحرة ،وَػؼي الؿبب بلى بن مٍىهاث اإلانهاج يىظام (اإلاضزالث ،الػملُاث واإلاسغحاث) اإلاخمشلت في اإلاٍىهاث
الاعبػت للمنهاج (ألاهضاف ،اإلادخىيَ ،غاثو الخضعَـ والخهىٍم) ونُبي غملُت الخضعَـ اإلاػلم والخالمُظ وؾحرهاً ،لها
بداحت بلى جهىٍم إلغاصة الىظغ في اإلاىاهج الحالُت إلااصة اللؿت ؤلاهجلحزًت التي لم حؿحر آو حػضُ مىظ ؤعبػت وغكغًٍ غاما7
وجخكو هظه الىدُجت مؼ صعاؾت (الًمىع )1599 ،التي خهلذ مداوعها يٍل غلى مخىؾِ خؿابي ( )9789ومدىع
الُالب ( ،)1791ومدىع اإلادخىي ( )97.0ومدىع اإلاػلم ( 7)9733وصعاؾت (خلبي )1590 ،بط بلـ اإلاخىؾِ الحؿابي
إلاجاالث اإلاخػلمحن واإلادخىي غلى الخىالي ( 9785و7)9731

لبهص ،عبدالظالم& ملبل ،إدزَع

أطباب ثدوي مظحىي ثدصُل ثالمُر مسخلة الحعلُم ألاطاس ي في جعلم
()76
اللغة إلاهجلحزًة مً وحهة هظس معلمي املادة بمدافظة عدن
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مجاالت الدزاطة ول على خدة
ؾيؿخػغى بحاباث اإلاػلمحن خؿب قهغاث ًل مجاُ غلى خضة يما هي مدؿلؿلت في اإلاغجبت التي خهلذ
غليها وهي ًالخالي:
الىحائج املحعللة بمجال املدحىي الدزاس ي
حدول ( )3املحىطؼات الحظابُة والاهدسافات املعُازٍة إلحابات العُىة لفلسات مجال املدحىي الدزاس ي مسثبة
ً
ثىاشلُا بدظ محىطؼاتها الحظابُة (مً وحه هظس معلمي املادة)
م

الفلسات

18
12

صعىبة مدحىي دزوض هح اللغة إلاهجلحزًة غحر محدزج.
الترهحز على الجاه املعسفي في هح اللغة إلاهجلحزًة.
ثفاوت ثىاشن مدحىي الىخدات الدزاطُة في هح اللغة إلاهجلحزًة مً خُث
شمىله وعمله.

15

املحىطؽ الاهدساف
الحظابي املعُازي
0.61
4.75
0.72
4.70

السثبة
1
2

دزحة كىة
الظب
ً
هبحرة حدا
-------

4.55

0.74

3

-------

20

ثىظُم الدزوض في هح اللغة إلاهجلحزًة غحر مخظلل مىؼلُا

4.45

0.66

4

-------

13
19
17

كلة الحؼبُلات املحىىعة في دزوض هح اللغة إلاهجلحزًة.
ثجاهل زأي املعلمحن ذوي الخبرة عىد ثألُف مدحىي هح اللغة إلاهجلحزًة.
كلة عدد الحصص ألاطبىعُة لحدزَع مدحىي هح اللغة إلاهجلحزًة
مدحىي دزوض هح اللغة إلاهجلحزًة ال ٌظاعد على إثلان مهازجي اللساءة
والىحابة.
مدحىي الدزوض في هح اللغة إلاهجلحزًة ال ًساعي الفسوق الفسدًة بحن
الحالمُر
طعف ازثباغ مدحىي هح اللغة إلاهجلحزًة بدُاة الحالمُر.
املحىطؽ العام ملجال املدحىي الدزاس ي

4.35
4.08
3.75

0.61
0.70
0.66

5
6
7

____
هبحرة
-----

3.71

0.91

8

-----

3.48

0.90

9

------

3.42
4.12

0.88
0.29

10

___

11
16
14

هبحرة

ًخطح مً الجضوُ عنم ( )9جكاوث قهغاث مجاُ اإلادخىي الضعاس ي في صعحت نىة الؿبب بحن الٌبحرة حضا،
والٌبحرة ،لظلَ خاػث زمـ قهغاث في هظا اإلاجاُ غلى صعحت نىة الؿبب "يبحرة حضا" جغاوخذ مخىؾُاتها الحؿابُت
بحن ( ،)17.0 -1790يما خاػث زمـ قهغاث غلى صعحت نىة الؿبب "يبحرة" جغاوخذ مخىؾُاتها الحؿابُت بحن (-9711
7)1758
وحكحر الهُم اإلاىسكًت لالهدغاقاث اإلاػُاعٍت لالوسجام الٌبحر في بحابت مػلمي ماصة اللؿت ؤلاهجلحزًت لكهغاث
هظا اإلاجاُ ،ؤما اإلاخىؾِ الػام إلاجاُ اإلادخىي قهض بلـ ( )1791ألامغ الظي ٌكحر ؤهه مً اإلاجاالث التي ؤؾبابها جهل
غاثها ؤمام الخالمُظ في حػلم ماصة اللؿت ؤلاهجلحزًت مما ؤصي بلى جضوي مؿخىاهم الضعاس ي7
حاءث الكهغة عنم (" )98نػىبت مدخىي صعوؽ يخب اللؿت ؤلاهجلحزًت ؾحر مخضعج" في اإلاغجبت ألاولى في مجاُ
اإلادخىي بمخىؾِ خؿابي ( )17.0وهى ًمشل صعحت نىة ؾبب "يبحرة حضا" وٍغي الباخشان ؤن الؿبب في طلَ ٌػىص بلى
اإلادخىي الضعاس ي للٌخب ؾحر مىاؾب لظغوف البِئت الاحخماغُت الُمىُت ،هدُجت ألن مدخىي الٌخب جم بغضاصه مً نبل
زبراء ؤحاهب وجم ججاهل عؤي اإلاػلمحن ؤو الخبراء الُمىُحن غىض جإلُل مدخىي يخب اللؿت ؤلاهجلحزًت في مغخلت الخػلُم
ألاؾاس ي 7

لبهص ،عبدالظالم& ملبل ،إدزَع

أطباب ثدوي مظحىي ثدصُل ثالمُر مسخلة الحعلُم ألاطاس ي في جعلم
()77
اللغة إلاهجلحزًة مً وحهة هظس معلمي املادة بمدافظة عدن
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حاءث الكهغة عنم (" )91يػل اعجباٍ مدخىي يخب اللؿت ؤلاهجلحزًت بدُاة الخالمُظ" في اإلاغجبت ألازحرة في
مجاُ اإلادخىي بمخىؾِ خؿابي ( )9711وهى ًمشل صعحت نىة ؾبب "يبحرة" وٍغي الباخشان ؤن الؿبب في طلَ ٌػىص بلى
ؤن الهاثمحن غلى غملُت بغضاص الٌخب لم ٌػُىا ماصة اللؿت ؤلاهجلحزًت مٍاهتها وؤهمُتها باليؿبت للخالمُظ الُمىُحن،
خُث يشكىا مً اإلاىيىغاث اإلاهغعة في الٌخاب اإلاضعس ي والتي جمخاػ بالحكى ،هدُجت ؤن الجهاث الخاعحُت التي ؤغضث
الٌخب لِـ لضحها زلكُت ًاقُت بظغوف وَبُػت البِئت الُمىُت7
الىحائج املحعللة بمجال ألاهـداف الحعلُمُة
حدول ( )4املحىطؼات الحظابُة والاهدسافات املعُازٍة إلحابات العُىة لفلسات مجال ألاهداف الحعلُمُة مسثبة
ً
ثىاشلُا بدظ محىطؼاتها الحظابُة (مً وحه هظس معلمي املادة)
املحىطؽ الاهدساف
الحظابي املعُازي

م

الفلسات

5

كلة معسفة معلمي مادة اللغة إلاهجلحزًة بسبؽ أهداف الدزوض ببلُة عىاصسها.

8
7
6
9
10
4
1
2
3

ًىاحه معلمي مادة اللغة إلاهجلحزًة صعىبة في اشحلاق ألاهداف الظلىهُة
للدزوض.
ًسهص معلمي مادة اللغة إلاهجلحزًة في صُاغة ألاهداف الظلىهُة للدزوض على
الجاه املعسفي.
صُاغة مادة اللغة إلاهجلحزًة للهداف الظلىهُة للدزوض ال ثيسجم مع
مدحىاها
صُاغة معلمي مادة اللغة إلاهجلحزًة للهداف الظلىهُة للدزوض ثصف طلىن
املحعلم.
صُاغة معلمي مادة اللغة إلاهجلحزًة للهداف الظلىهُة للدزوض ثأجي على
شيل هحاحات جعلُمُة.
صُاغة معلمي مادة اللغة إلاهجلحزًة للهداف الظلىهُة للدزوض ال ثساعي
الفسوق الفسدًة بحن الحالمُر.
كلة معسفة معلمي مادة اللغة إلاهجلحزًة في الحمُحز بحن أهداف مظحىٍات املجال
املعسفي.
كلة معسفة معلمي مادة اللغة إلاهجلحزًة في الحمُحز بحن أهداف مظحىٍات املجال
الىحداوي.
كلة معسفة معلمي مادة اللغة إلاهجلحزًة في الحمُحز بحن أهداف مظحىٍات املجال
املهازي.
املحىطؽ العام ملجال ألاهــداف الحعلُمُة

السثبة

دزحة كىة
الظب

4.20

0.39

1

هبحرة

4.18

0.36

2

-------

4.16

0.72

3

-------

4.14

0.55

4

-------

4.12

0.63

5

0.60

6

-----

3.96

0.83

7

-----

3.94

0.81

8

-----

0.62

9

___

0.58

10

___

3.98

3.92
3.85
4.04

0.35

هبحرة

ًخطح مً الجضوُ عنم ( )1خهىُ حمُؼ قهغاث مجاُ ألاهضاف الخػلُمُت غلى صعحت نىة ؾبب "يبحرة"،
جغاوخذ مخىؾُاتها الحؿابُت بحن ( 7)1715 -3.85وحكحر الهُم اإلاىسكًت لالهدغاقاث اإلاػُاعٍت الاوسجام الٌبحر في
بحابت مػلمي ماصة اللؿت ؤلاهجلحزًت لكهغاث هظا اإلاجاُ ،وٍايض ازخباع  tجلَ الىخاثج 7ؤما اإلاخىؾِ الػام إلاجاُ
ألاهضاف قهض بلـ ( )1751ألامغ الظي ٌكحر ؤهه مً اإلاجاالث التي جهل غاثها ؤمام الخالمُظ في حػلم ماصة اللؿت ؤلاهجلحزًت
مما ؤصي بلى جضوي مؿخىاهم الضعاس ي7

لبهص ،عبدالظالم& ملبل ،إدزَع

أطباب ثدوي مظحىي ثدصُل ثالمُر مسخلة الحعلُم ألاطاس ي في جعلم
()78
اللغة إلاهجلحزًة مً وحهة هظس معلمي املادة بمدافظة عدن
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حاءث الكهغة عنم (" )0نلت مػغقت مػلمي ماصة اللؿت ؤلاهجلحزًت بغبِ ؤهضاف الضعوؽ ببهُت غىانغها" في
اإلاغجبت ألاولى في مجاُ ألاهضاف بمخىؾِ خؿابي ( )1715وهى ًمشل صعحت نىة ؾبب "يبحرة" وٍغي الباخشحن ؤن الؿبب
في طلَ ٌػىص بلى ؤن ألاهضاف هي ؤهم غىهغ مً مٍىهاث اإلاىهج ألاعبػت ،وغلى ؤؾاؾه جبنى الػىانغ الشالزت ألازغي،
قػلى ؤؾاؽ الهضف ًإحي اإلادخىي ،وجسخاع َغٍهت الخضعَـ والىؾُلت الخػلُمُت ،زم ؤؾلىب الخهىٍم ،وال وؿخؿغب
غىضما هغي ؤن نُاؾت الهضف ال جيسجم مؼ ؤؾلىب جهىٍمه غىض يشحر مً اإلاػلمحن ،وهظا ًضُ غلى ؤن هىاى قجىة
غىض اإلاػلمحن في ؤصعاى الػالنت الترابُُت بحن مٍىهاث اإلاىهج ،لظلَ اخخلذ هظه الكهغة اإلاغجبت ألاولى في هظا اإلاجاُ
اإلاهم وهى (ألاهضاف الخػلُمُت)7
حاءث الكهغة عنم ( " )9نلت مػغقت مػلمي ماصة اللؿت ؤلاهجلحزًت في الخمُحز بحن ؤهضاف مؿخىٍاث اإلاجاُ
اإلاهاعي" في اإلاغجبت ألازحرة في مجاُ ألاهضاف بمخىؾِ خؿابي ( )9780وهى ًمشل صعحت نىة ؾبب "يبحرة" وٍغي
الباخشان ؤن الؿبب في طلَ ٌػىص بلى ؤن مػلمي ماصة اللؿت ؤلاهجلحزًت حهملىن الجاهب اإلاهاعي وٍغيؼون بكٍل ؤؾاس ي
غلى الجاهب اإلاػغفي غىض الخلمُظ ،مػخمضًً في طلَ غلى َغاثو الخضعَـ الػخُهت في جضعَـ اإلااصة ،وهي ال جىمي ؤي
حاهب مهاعي غىض الخالمُظ ألجها حػخمض غلى ؤؾلىب الخلهحن وخكى للمػاعف7
الىحائج املحعللة بمجال أطالُ الحلىٍم
حدول ( )5املحىطؼات الحظابُة والاهدسافات املعُازٍة إلحابات العُىة لفلسات مجال أطالُ الحلىٍم مسثبة
ً
ثىاشلُا بدظ محىطؼاتها الحظابُة (مً وحه هظس معلمي املادة)
م

الفلسات

37

هدزة إثبا معلمي مادة اللغة إلاهجلحزًة ملساخل بىاء الاخحباز الحدصُلي.
كلة اعحماد معلمي مادة اللغة إلاهجلحزًة على حدول املىاصفات في بىاء
اخحباز ثدصُلي لحلىٍم ثدصُل الحالمُر
ًسهص معلمي مادة اللغة إلاهجلحزًة في ثلىٍم ثدصُل الحالمُر على
الجاه املعسفي.
طعف زبؽ معلمي مادة اللغة إلاهجلحزًة عملُة ثلىٍم ثدصُل
الحالمُر بأهداف الدزوض.
كلة اطحخدام معلمي مادة اللغة إلاهجلحزًة لالخحبازات الشفىٍة في
ثلىٍم ثدصُل الحالمُر.
هدزة اطحخدام معلمي مادة اللغة إلاهجلحزًة لجمُع أهىا الاخحبازات
الحدصُلُة الحدسٍسٍة في ثلىٍم ثدصُل الحالمُر.
هدزة اعحماد معلمي مادة اللغة إلاهجلحزًة على البىزثفُلى
(ملف إلاهجاش) هأطلىب لحلىٍم ثدصُل الحالمُر.
كلة محابعة معلمي مادة اللغة إلاهجلحزًة للىاحبات املجزلُة التي ًيلفىا
بها الحالمُر

32

املحىطؽ الاهدساف
الحظابي املعُازي
0.72
4.38

السثبة
1

دزحة كىة
الظب
ً
هبحرة حدا

4.36

0.69

2

-------

4.22

0.96

3

-------

4.12

0.94

4

هبحرة

4.10

0.87

5

-----

4.01

0.98

6

-----

3.74

0.65

7

-----

3.72

0.62

8

-----

33

هدزة وطع معلمي مادة اللغة إلاهجلحزًة خؼؽ عالحُة لحدظحن
ثدصُل الحالمُر مىخفض ي املظحىي الدزاس ي.

3.60

0.67

9

-----

35

هدزة مساعاة معلمي مادة اللغة إلاهجلحزًة للفسوق الفسدًة بحن الحالمُر
عىد بىاء الاخحبازات الحدصُلُة.

3.10

0.56

10

محىطؼة

39
34
40
36
31
38

لبهص ،عبدالظالم& ملبل ،إدزَع

أطباب ثدوي مظحىي ثدصُل ثالمُر مسخلة الحعلُم ألاطاس ي في جعلم
()79
اللغة إلاهجلحزًة مً وحهة هظس معلمي املادة بمدافظة عدن
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م

الفلسات
املحىطؽ العام ملجال أطالُ الحلىٍم

املحىطؽ الاهدساف
الحظابي املعُازي
0.33
3.93

دزحة كىة
السثبة
الظب
هبحرة

ًخطح مً الجضوُ عنم ( )0جكاوث قهغاث مجاُ ؤؾالُب الخهىٍم في صعحت الؿبب بحن الٌبحرة حضا ،الٌبحرة،
واإلاخىؾُت ،لظلَ خاػث زالر قهغاث في هظا اإلاجاُ غلى صعحت نىة ؾبب "يبحرة حضا" جغاوخذ مخىؾُاتها الحؿابُت
بحن ( ،)1798 – 1711بِىما خاػث ؾذ قهغاث غلى صعحت نىة ؾبب "يبحرة" جغاوخذ مخىؾُاتها الحؿابُت بحن (- 9735
 ،)1791وقهغة واخضة في اإلاجاُ خاػث غلى صعحت نىة ؾبب مخىؾُت مخىؾُتها الحؿابي ()9795
وحكحر الهُم اإلاىسكًت لالهدغاقاث اإلاػُاعٍت الاوسجام الٌبحر في بحابت مػلمي ماصة اللؿت ؤلاهجلحزًت لكهغاث
هظا اإلاجاُ ،وٍايض ازخباع  tجلَ الىخاثج 7ؤما اإلاخىؾِ الػام إلاجاُ الخهىٍم قهض بلـ ( )9719ألامغ الظي ٌكحر ؤهه مً
اإلاجاالث التي حػُو حػلم الخالمُظ ماصة اللؿت ؤلاهجلحزًت ،وؤصي بلى اهسكاى مؿخىاهم الضعاس ي قيها7
حاءث الكهغة عنم (" )9.هضعة بجباع مػلمي ماصة اللؿت ؤلاهجلحزًت إلاغاخل بىاء الازخباع الخدهُلي "7في اإلاغجبت
ألاولى في مجاُ الخهىٍم بمخىؾِ خؿابي ( )1798وهى ًمشل صعحت نىة ؾبب يبحرة حضا وٍغي الباخشحن ؤن الؿبب في
طلَ ٌػىص ألهمُت بجباع اإلاغاخل الػلمُت لبىاء الازخباع ،والتي مً زاللها ًٍىن الازخباع قامل لجمُؼ مكغصاث اإلادخىي
اإلاػُى للخالمُظ ،بال ؤن اإلاػلمحن حهملىن بجباع هظه اإلاغاخل قٍُىن هىاى زلل في ازخباعاث جهىٍم اإلااصة التي ٌػضوجها،
مً خُث يػل قمىلُتها لجمُؼ مكغصاث اإلادخىي ،وطلَ ال ٌػٌـ الخهىٍم الصحُذ للماصة ،مما ؤصي بلى جضوي
مؿخىي جدهُل الخالمُظ في اإلااصة7
حاءث الكهغة عنم ( " )90هضعة مغاغاة مػلمي ماصة اللؿت ؤلاهجلحزًت للكغوم الكغصًت بحن الخالمُظ غىض بىاء
الازخباعاث الخدهُلُت" في اإلاغجبت ألازحرة في مجاُ الخهىٍم بمخىؾِ خؿابي ( )9795وهى ًمشل صعحت نىة ؾبب يبحرة
وٍغي الباخشان ؤن الؿبب في طلَ ٌػىص بلى ؤن مػلمي ماصة اللؿت ؤلاهجلحزًت ال ٌػخمضون غلى حضوُ اإلاىانكاث في بىاء
الازخباع ،الظي ًدضص وؿبت اإلاؿخىٍاث في اإلاجاُ اإلاػغفي ،لظلَ جإحي ألاؾئلت ؾحر مىاؾبت مً خُث صعحت الهػىبت ؤو
الؿهىلت لجمُؼ قئاث الخالمُظ في الهل ؾىا ًاهىا طوي اإلاؿخىي الضعاس ي الػالي ؤو اإلاخىؾِ ؤو اإلاىسكٌ7
الىحائج املحعللة بمجال ػسائم الحدزَع
حدول ( )6املحىطؼات الحظابُة والاهدسافات املعُازٍة إلحابات العُىة لفلسات مجال ػسائم الحدزَع مسثبة
ً
ثىاشلُا بدظ محىطؼاتها الحظابُة (مً وحه هظس معلمي املادة)
م
21
22
23
24
25
26

الفلسات
إفساغ معلمي مادة اللغة إلاهجلحزًة في اطحخدام اللغة العسبُة في أرىاء
ثىفُر الدزض.
كلة ثىىَع معلمي إلاهجلحزًة لؼسائم الحدزَع خظ مدحىي الدزض.
هدزة اطحخدام معلمي مادة اللغة إلاهجلحزًة اطتراثُجُة الحعلُم
الحىاصلي في ثىفُر الدزوض.
غُاب عىصس الخشىٍم في ػسائم ثدزَع بعع معلمي اللغة إلاهجلحزًة.
هدزة اطحخدام معلمي مادة اللغة إلاهجلحزًة أطالُ ثدزَع جظاعد على
جعلم مهازات الحفىحر.
صعىبة اطحخدام معلمي مادة اللغة إلاهجلحزًة ػسائم ثدزَع خاصة
بالحالمُر محدوي مظحىي الحدصُل الدزاس ي.
لبهص ،عبدالظالم& ملبل ،إدزَع

املحىطؽ
الحظابي

الاهدساف
املعُازي

السثبة

دزحة كىة
الظب

4.28

0.76

1

ً
هبحرة حدا

4.26

0.72

2

-------

4.22

0.75

3

-------

3.45

0.71

4

هبحرة

3.42

0.82

5

-----

3.41

0.80

6

-----

أطباب ثدوي مظحىي ثدصُل ثالمُر مسخلة الحعلُم ألاطاس ي في جعلم
()80
اللغة إلاهجلحزًة مً وحهة هظس معلمي املادة بمدافظة عدن
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م
27
28
29
30

الفلسات
صعىبة اطحخدام معلمي مادة اللغة إلاهجلحزًة ػسائم ثدزَع خاصة
للحالمُر ذوي الحاحات الخاصة.
كلة اػال معلمي مادة اللغة إلاهجلحزًة على ػسائم الحدزَع الحدًثة.
صعىبة اخحُاز معلمي مادة اللغة إلاهجلحزًة الؼسائم الحدزَظُة املىاطبة
لحىفُر مدحىي الدزوض.
هثافة الحالمُر في الفصل ال جظاعد معلمي مادة اللغة إلاهجلحزًة على
اطحخدام ػسائم ثدزَع خدًثة لحىفُر الدزوض.
املحىطؽ العام ملجال ػسائم الحدزَع

املحىطؽ
الحظابي

الاهدساف
املعُازي

السثبة

دزحة كىة
الظب

3.37

0.69

7

محىطؼة

3.32

0.64

8

___

3.30

0.85

9

------

3.27

0.62

10

------

3.63

0.43

هبحرة

ًخطح مً الجضوُ عنم ( )3جكاوث قهغاث مجاُ َغاثو الخضعَـ في صعحت نىة الؿبب بحن الٌبحرة حضا،
الٌبحرة واإلاخىؾُت ،لظلَ خاػث زالر قهغاث في هظا اإلاجاُ غلى صعحت نىة ؾبب يبحرة حضا جغاوخذ مخىؾُاتها
الحؿابُت بحن ( ،)1718 -1711يما خاػث زالر قهغاث غلى صعحت نىة ؾبب يبحرة جغاوخذ مخىؾُاتها الحؿابُت بحن
( ،)9710 -9719وخاػث اعبؼ قهغاث غلى صعحت نىة ؾبب مخىؾُت جغاوخذ مخىؾُاتها الحؿابُت بحن (7)979. -971.
وحكحر الهُم اإلاىسكًت لالهدغاقاث اإلاػُاعٍت الاوسجام الٌبحر في بحابت مػلمي ماصة اللؿت ؤلاهجلحزًت لكهغاث
هظا اإلاجاُ ،وٍايض ازخباع  tجلَ الىخاثج 7ؤما اإلاخىؾِ الػام إلاجاُ َغاثو الخضعَـ قهض بلـ ( )9739ألامغ الظي ٌكحر
ؤهه مً اإلاجاالث التي جهل غاثها ؤمام الخالمُظ في حػلم ماصة اللؿت ؤلاهجلحزًت ،مما ؤصي بلى اهسكاى مؿخىاهم قيها77
حاءث الكهغة عنم ( " )19بقغاٍ مػلمي ماصة اللؿت ؤلاهجلحزًت في اؾخسضام اللؿت الػغبُت في ؤزىاء جىكُظ
الضعؽ " في اإلاغجبت ألاولى في مجاُ َغاثو الخضعَـ بمخىؾِ خؿابي ( )1718وهى ًمشل صعحت نىة ؾبب يبحرة حضا
وٍغي الباخشح ن ؤن الؿبب في طلَ ٌػىص بلى ؤن مؿخىي مػلمي اإلااصة صون اإلاُلىب ،مما ٌػٌـ الًػل في بغامج
ًلُاث التربُت إلغضاص وجإهُل اإلاػلمحن ،وهظا ًىػـ غلى حػلم الخالمُظ ؤهكؿهم إلااصة اللؿت ؤلاهجلحزًت ،مما ؤصي بلى
اهسكاى مؿخىاهم قيها7
حاءث الكهغة عنم ( )95في الاؾخبُان "يشاقت الخالمُظ في الكهل ال حؿاغض مػلمي ماصة اللؿت ؤلاهجلحزًت غلى
اؾخسضام َغاثو جضعَـ خضًشت لخىكُظ الضعوؽ" في اإلاغجبت ألازحرة في مجاُ َغاثو الخضعَـ بمخىؾِ خؿابي ()971.
وهى ًمشل صعحت نىة ؾبب مخىؾُت وٍغي الباخشان ؤن الؿبب في طلَ ٌػىص بلى ؤن َغاثو الخضعَـ الحضًشت بداحت
بلى غضص نلُل مً الخالمُظ في الكهل الضعاس ي ،ألن ؤؾلىب الخضعَـ قيها ًهىم غلى ؤؾاؽ اإلاجمىغاث الهؿحرة ،وهىا
ًهػب جهؿُمهم لهؿغ مؿاخت الكهل وػٍاصة غضص الخالمُظ ،ؤو اؾخسضام جٌىىلىحُا الخػلُم الحضًشت في الخضعَـ
مشل الٌمبُىجغ وهظا ما ال ًخىاقغ في اإلاضاعؽ7
الىحائج املحعللة بمجال املعلم
ً
حدول ( )7املحىطؼات الحظابُة والاهدسافات املعُازٍة إلحابات العُىة لفلسات مجال املعلم مسثبة ثىاشلُا بدظ
محىطؼاتها الحظابُة (مً وحه هظس معلمي املادة)
م

الفلسات

48

كلة معلمي مادة اللغة إلاهجلحزًة الرًً ًحددرىن اللغة بؼالكة
كلة معلمي مادة اللغة إلاهجلحزًة الرًً ٌعدون الدزوض مظبلا كبل
ثىفُرها بالصف.

42

لبهص ،عبدالظالم& ملبل ،إدزَع

املحىطؽ الاهدساف
الحظابي املعُازي
0.66
4.20
4.17

0.62

السثبة
1
2

دزحة كىة
الظب
هبحرة
___

أطباب ثدوي مظحىي ثدصُل ثالمُر مسخلة الحعلُم ألاطاس ي في جعلم
()81
اللغة إلاهجلحزًة مً وحهة هظس معلمي املادة بمدافظة عدن
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م

الفلسات

43
44
50
46
47

كلة معسفة معلمي مادة اللغة إلاهجلحزًة ملساخل العملُة الحدزَظُة.
طعف بسامج إعداد معلمي اللغة إلاهجلحزًة كبل الخدمة.
كلة اطحخدام معلمي مادة اللغة إلاهجلحزًة لطالُ الحثبُد.
طعف محابعة معلمي إلاهجلحزًة لليشاػات التي ًيلفىن بها الحالمُر.
طعف كدزة معلمي مادة اللغة إلاهجلحزًة على إدازة الصف.

41

طعف الىفاًات الحدزَظُة املهىُة (التربىٍة) ملعلمي اللغة إلاهجلحزًة.

49
45

كلة اهحمام معلمي مادة اللغة إلاهجلحزًة بحصحُذ ألاخؼاء اللغىٍة
وإلامالئُة التي ًلع فيها الحالمُر.
طعف العالكة الاححماعُة الحمُمة بحن معلمي إلاهجلحزًة والحالمُر.
املحىطؽ العام ملجال املعلم

املحىطؽ الاهدساف
الحظابي املعُازي
0.55
4.15
0.51
3.20
0.62
3.14
0.59
3.12
0.44
3.10

السثبة
3
4
5
6
7

دزحة كىة
الظب
___
محىطؼة
----___
___

3.04

0.52

8

-----

3.00

0.43

9

___

2.98
3.51

0.31
0.33

10

----هبحرة

ًخطح مً الجضوُ عنم ( ).جكاوث قهغاث مجاُ اإلاػلم في صعحت نىة الؿبب بحن الٌبحرة واإلاخىؾُت ،لظلَ
خاػث زالر قهغاث غلى صعحت نىة ؾبب يبحرة مخىؾُاتها الحؿابُت بحن ( ،)1715-1790وخاػث ؾبؼ قهغاث غلى صعحت
نىة ؾبب مخىؾُت مخىؾُاتها الحؿابُت بحن (7)1718-9715
وحكحر الهُم اإلاىسكًت لالهدغاقاث اإلاػُاعٍت الاوسجام الٌبحر في بحابت مػلمي ماصة اللؿت ؤلاهجلحزًت لكهغاث
هظا اإلاجاُ ،وٍايض ازخباع  tجلَ الىخاثج 7ؤما اإلاخىؾِ الػام إلاجاُ اإلاػلم قهض بلـ ( )9709ألامغ الظي ٌكحر ؤهه مً
اإلاجاالث التي حػُو حػلم الخالمُظ إلااصة اللؿت ؤلاهجلحزًت ،مما ؤصي بلى اهسكاى مؿخىاهم الضعاس ي قيها7
حاءث الكهغة عنم (" )18نلت مػلمي ماصة اللؿت ؤلاهجلحزًت الظًً ًخدضزىن اللؿت بُالنت" في اإلاغجبت ألاولى في
مجاُ اإلاػلم بمخىؾِ خؿابي ( )1715وهى ًمشل صعحت نىة ؾبب يبحرة وٍغي الباخشحن ؤن الؿبب في طلَ ٌػىص بلى
يػل بغامج بغضاص اإلاػلمحن بٍلُاث التربُت نبل الخضمت ،ونلت خهىُ مػلمي اإلااصة غلى صوعاث جضعٍبُت في ؤزىاء
الخضمت 7حاءث الكهغة عنم ( )10في الاؾخبُان "يػل الػالنت الاحخماغُت الحمُمت بحن مػلمي ماصة اللؿت ؤلاهجلحزًت
والخالمُظ" في اإلاغجبت ألازحرة في مجاُ اإلاػلم بمخىؾِ خؿابي ( )1718وهى ًمشل صعحت نىة ؾبب مخىؾُت ،وٍغي
الباخشان ؤن هظه الىدُجت مخىنػت ،هدُجت للكٍىي الضاثمت مً نبل اإلاػلمحن خىُ قهاوة يشحر مً الخالمُظ ،وٍمًٌ
ؤن ٌػىص الؿبب بلى يغة الخالمُظ إلااصة اللؿت ؤلاهجلحزًت مما غٌـ هكؿه غلى يغه الخالمُظ إلاػلمي اإلااصة7
الىحائج املحعللة بمجال الحلمُر
ً
حدول ( )8املحىطؼات الحظابُة والاهدسافات املعُازٍة إلحابات العُىة لفلسات مجال الحلمُر مسثبة ثىاشلُا
بدظ محىطؼاتها الحظابُة (مً وحه هظس معلمي املادة)
م

الفلسات

57
52
59
54
60
56

ثدوي مظحىي وعي الحالمُر بأهمُة اللغة إلاهجلحزًة في دزاطتهم املظحلبلُة.
جشخد اهخباه بعع الحالمُر في الفصل عىد شسح املعلم لدزض إلاهجلحزًة.
طعف مظحىي الحالمُر في مهازجي اللساءة والىحابة في مادة اللغة إلاهجلحزًة.
طعف الدافعُة عىد الحالمُر لحعلم مادة اللغة إلاهجلحزًة.
كلة املحابعة ألاطسٍة لدزوض أبىائهم في مادة اللغة إلاهجلحزًة باملجزل.
كلة الحالمُر اللادزًٍ على اطحخدام كامىض اللغة إلاهجلحزًة بؼسٍلة
لبهص ،عبدالظالم& ملبل ،إدزَع

املحىطؽ الاهدساف
الحظابي املعُازي
0.77
4.18
0.94
4.11
0.87
4.09
0.65
3.35
0.76
3.32
0.92
3.29

السثبة
1
2
3
4
5
6

دزحة كىة
الظب
هبحرة
___
------محىطؼة
---------

أطباب ثدوي مظحىي ثدصُل ثالمُر مسخلة الحعلُم ألاطاس ي في جعلم
()82
اللغة إلاهجلحزًة مً وحهة هظس معلمي املادة بمدافظة عدن
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م

الفلسات

51
58

املحىطؽ الاهدساف
الحظابي املعُازي

السثبة

دزحة كىة
الظب

صحُدة.
طعف ثفاعل الحالمُر الصفي في دزوض مادة اللغة إلاهجلحزًة.
اعحلاد الحالمُر أن مادة اللغة إلاهجلحزًة صعبة الفهم.

3.22
3.12

0.62
0.80

7
8

___
-----

53

كلة التزام الحالمُر بدل ثمازًٍ دزوض مادة اللغة إلاهجلحزًة.

3.09

0.79

9

-----

55

هثرة غُاب الحالمُر عً خظىز دزوض مادة اللغة إلاهجلحزًة.
املحىطؽ العام ملجال الحلمُر

3.07
3.48

0.60
0.32

10

___
هبحرة

ًخطح مً الجضوُ عنم ( )8جكاوث قهغاث مجاُ الخلمُظ في صعحت نىة الؿبب بحن الٌبحرة واإلاخىؾُت ،لظلَ
خاػث زالر قهغاث غلى صعحت نىة ؾبب يبحرة مخىؾُاتها الحؿابُت بحن ( ،)1751 -1798بِىما خاػث ؾبؼ قهغاث غلى
صعحت نىة ؾبب مخىؾُت جغاوخذ مخىؾُاتها الحؿابُت بحن (7)9790 -975.
وحكحر الهُم اإلاىسكًت لالهدغاقاث اإلاػُاعٍت الاوسجام الٌبحر في بحابت مػلمي ماصة اللؿت ؤلاهجلحزًت لكهغاث
هظا اإلاجاُ ،وٍايض ازخباع  tجلَ الىخاثج 7ؤما اإلاخىؾِ الػام إلاجاُ الخلمُظ قهض بلـ ( )9718ألامغ الظي ٌكحر ؤهه مً
اإلاجاالث التي ؤؾبابه هابػت مً الخالمُظ ؤهكؿهم مما غٌـ هكؿه غلى جضوي مؿخىاهم الضعاس ي في ماصة اللؿت
ؤلاهجلحزًت7
حاءث الكهغة عنم ( " )0.جضوي مؿخىي وعي الخالمُظ بإهمُت اللؿت ؤلاهجلحزًت في صعاؾتهم اإلاؿخهبلُت" في
اإلاغجبت ألاولى في مجاُ الخلمُظ بمخىؾِ خؿابي ( )1798وهى ًمشل صعحت نىة ؾبب يبحرة وٍغي الباخشحن ؤن الؿبب في
طلَ ٌػىص لػضم قػىع الخالمُظ ب إهمُت اللؿت ؤلاهجلحزًت في خُاتهم اإلاؿخهبلُت ،لظلَ ال حهخمىن بها ،وٍغون ؤجهم ال
ًكهمىن صعوؽ اللؿت ؤلاهجلحزًت بؿهىلت ،وطلَ اوػٌـ غلى مؿخىاهم الضعاس ي في اإلااصة 7حاءث الكهغة عنم ( )00في
الاؾخبُان" يثرة ؾُاب الخالمُظ غً خًىع صعوؽ ماصة اللؿت ؤلاهجلحزًت" في اإلاغجبت ألازحرة في مجاُ الخلمُظ بمخىؾِ
خؿابي ( )975.وهى ًمشل صعحت نىة ؾبب مخىؾُت وٍغي الباخشان ؤن هظه الىدُجت مخىنػت ،هدُجت لٌغه الخالمُظ
للماصة ،مما اوػٌـ غلى جضوي مؿخىاهم قيها7
راهُا :لإلحابة على الظؤال الثاوي وهصه :هل ثىحد فسوق ذات داللة إخصائُة عىد مظحىي الداللة)= α
 )0.05في وحهات هظس معلمي املادة جعصي ملحغحرات؛ الجيع واملؤهل العلمي وعدد طىىات الخبرة خىل أطباب ثدوي
مظحىي ثدصُل ثالمُر مسخلة الحعلُم ألاطاس ي في جعلم مادة اللغة إلاهجلحزًة بمدافظة عدن؟
ً
أوال :محغحر الجيع
جم اؾخسغاج اإلاخىؾُاث الحؿابُت والاهدغاقاث اإلاػُاعٍت لخهضًغاث اإلاػلمحن واإلاػلماث لألؾباب لٍل مجاُ
غلى خضة ،زم للمجاالث مجخمػت ،وإلاػغقت هل الكغوم بحن اإلاخىؾُاث صالت بخهاثُا ،جم اؾخسضام ازخباع  Tالزخباع
صاللت الكغوم بحن مخىؾُاث بحاباث اإلاػلمحن واإلاػلماث ،والجضوُ عنم (ً )1بحن طلَ7
حدول ( )9هحائج اخحباز  Tالخحباز داللة الفسوق بحن محىطؼات إحابات معلمي اللغة إلاهجلحزًة باخحالف الجيع
إلاهاذ ن = 63
الرهىز ن = 28
الداللة
كُمة t
اإلاخىؾِ الاهدغاف اإلاخىؾِ الاهدغاف
إلاخصائُة
املدظىبة
املجاالت
م
اإلاػُاعي الحؿابي اإلاػُاعي
الحؿابي
 57959ؾحر صالت
-97310
57999
1750
57119
9713
اإلادخىي الضعاس ي
1
لبهص ،عبدالظالم& ملبل ،إدزَع

أطباب ثدوي مظحىي ثدصُل ثالمُر مسخلة الحعلُم ألاطاس ي في جعلم
()83
اللغة إلاهجلحزًة مً وحهة هظس معلمي املادة بمدافظة عدن
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 57519ؾحر صالت
97313
57935
9783
57151
9711
 2ألاهضاف الخػلُمُت
 57911ؾحر صالت
-9701.
57101
9781
57119
9780
ؤؾالُب الخهىٍم
3
 57509ؾحر صالت
97895
57990
97.8
57913
97.0
َغاثو الخضعَـ
4
 57953ؾحر صالت
5739.
57101
97.1
57191
9731
اإلاػلم
5
 57939ؾحر صالت
57059
57959
9715
5795.
9705
الخلمُظ
6
 57911ؾحر صالت
97913
57991
97..
57913
97.8
املجاالت مجحمعة
ًدبحن مً الجضوُ عنم ( )1ؤن هخاثج ازخباع  Tؤظهغث غضم وحىص قغوم طاث صاللت بخهاثُت بحن مخىؾُاث
آعاء اإلاػلمحن واإلاػلماث هدى ؤؾباب جضوي مؿخىي جدهُل جالمُظ مغخلت الخػلُم ألاؾاس ي في حػلم ماصة اللؿت
ؤلاهجلحزًت ،وطلَ بازخالف الجيـ باليؿبت إلاجاالث الضعاؾت ًل غلى خضة ،ومجاالث الضعاؾت مجخمػت ،بط ًاهذ نُم
الاخخماُ (مؿخىي الضاللت) ؤيبر مً مؿخىي الضاللت اإلاػخمضة في هظه الضعاؾت ( ،)5750بمػنى ؤن نُمت (ف) اإلادؿىبت
نؿحرة ،لظلَ قهي ؾحر صالت غىض مؿخىي صاللت ( ،)5750 =αوهظا ًضُ غلى جهاعب وحهاث هظغ اإلاػلمحن واإلاػلماث هدى
ؤؾباب جضوي مؿخىي جدهُل جالمُظ مغخلت الخػلُم ألاؾاس ي في حػلم ماصة اللؿت ؤلاهجلحزًت عؾم ازخالف حيؿهم7
وجخكو هظه الىدُجت مؼ صعاؾت ًل مً (خلبي )1590 ،و(الًمىع 7)1599 ،غضم وحىص قغوم طاث صاللت بخهاثُت غىض
مؿخىي الضاللت ( )α=0.05للمكٌالث التي جىاحه اإلاػلمحن في جضعَـ اللؿت ؤلاهجلحزًت حػؼي إلاخؿحر الجيـ ،وهظا
ؤحماع غلى ؤن يشحر مً مكٌالث اللؿت ؤلاهجلحزًت حؿهم بكٍل ؤو بأزغ في جضوي مؿخىي جدهُل الخالمُظ في ماصة
اللؿت ؤلاهجلحزًت7
ً
راهُا :محغحر املؤهل العلمي
جم اؾخسغاج اإلاخىؾُاث الحؿابُت والاهدغاقاث اإلاػُاعٍت لخهضًغاث اإلاػلمحن واإلاػلماث لألؾباب لٍل مجاُ
غلى خضة ،زم للمجاالث مجخمػت ،وإلاػغقت هل الكغوم بحن اإلاخىؾُاث صالت بخهاثُا ،جم اؾخسضام جدلُل الخباًً
ألاخاصي الزخباع صاللت الكغوم بحن مخىؾُاث بحاباث اإلاػلمحن واإلاػلماث بازخالف اإلااهل الػلمي ،والجضوُ عنم ()95
ًبحن طلَ7
حدول ( )10هحائج اخحباز ثدلُل الحباًً ألاخادي الخحباز داللة الفسوق بحن محىطؼات إحابات املعلمحن واملعلمات
باخحالف املؤهل العلمي
الداللة
F
مجمى دزحات محىطؽ
مصدز الحباًً
املجاالت
م
إلاخصائُة
املسبعات الحسٍة املسبعات املدظىبة
57559
1
57551
بحن اإلاجمىغاث
 57113ؾحر صالت
57599
575.3
81
17309
صازل اإلاجمىغاث
 1اإلادخىي الضعاس ي
19
173.1
الٌلي
575.1
1
57999
بحن اإلاجمىغاث
57999ؾحر صالت
175.5
57599
81
17151
صازل اإلاجمىغاث
 2ألاهضاف الخػلُمُت
19
17901
الٌلي
57993
1
57113
بحن اإلاجمىغاث
57919ؾحر صالت
17109
ؤؾالُب الخهىٍم
3
575.9
81
97390
صازل اإلاجمىغاث
لبهص ،عبدالظالم& ملبل ،إدزَع
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اللغة إلاهجلحزًة مً وحهة هظس معلمي املادة بمدافظة عدن
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F
املدظىبة

الداللة
إلاخصائُة

مجمى دزحات محىطؽ
مصدز الحباًً
املجاالت
م
املسبعات الحسٍة املسبعات
19
97813
الٌلي
57599
1
575.9
بحن اإلاجمىغاث
57390ؾحر صالت
57958
57991
81
.7511
صازل اإلاجمىغاث
َغاثو الخضعَـ
4
19
37915
الٌلي
57935
1
57115
بحن اإلاجمىغاث
575.9ؾحر صالت
17311
57509
81
97009
صازل اإلاجمىغاث
اإلاػلم
5
19
978.9
الٌلي
57505
1
575.9
بحن اإلاجمىغاث
57305ؾحر صالت
57908
57951
81
07911
صازل اإلاجمىغاث
الخلمُظ
6
19
37159
الٌلي
57511
1
57519
بحن اإلاجمىغاث
571.1ؾحر صالت
97110
57598
81
97591
صازل اإلاجمىغاث
اإلاجاالث مجخمػت
19
97581
الٌلي
ًدبحن مً الجضوُ عنم ( )95ؤن هخاثج ازخباع جدلُل الخباًً ألاخاصي ؤظهغث غضم وحىص قغوم طاث صاللت
بخهاثُت بحن مخىؾُاث آعاء اإلاػلمحن واإلاػلماث هدى ؤؾباب جضوي مؿخىي جدهُل جالمُظ مغخلت الخػلُم ألاؾاس ي في
حػلم ماصة اللؿت ؤلاهجلحزًت ،وطلَ بازخالف ماهالتهم الػلمُت باليؿبت إلاجاالث الضعاؾت ًل غلى خضة ،ومجاالث
الضعاؾت مجخمػت ،بط ًاهذ نُم الاخخماُ (مؿخىي الضاللت) ؤيبر مً مؿخىي الضاللت اإلاػخمضة في هظه الضعاؾت
( ،)5750بمػنى ؤن نُمت (ف) اإلادؿىبت نؿحرة ،لظلَ قهي ؾحر صالت غىض مؿخىي صاللت( ،)5750 =αوهظا ًضُ غلى
جهاعب وحهاث هظغ اإلاػلمحن واإلاػلماث خىُ ؤؾباب جضوي مؿخىي جدهُل جالمُظ مغخلت الخػلُم ألاؾاس ي في حػلم
ماصة اللؿت ؤلاهجلحزًت عؾم ازخالف ماهالتهم 7وجسخلل هظه الىدُجت مؼ صعاؾت (الًمىع )1599 ،التي ؤظهغث هخاثجها
وحىص قغوم طاث صاللت بخهاثُت غىض مؿخىي الضاللت ( )α=0.05إلاكٌالث جضعَـ اللؿت الاهجلحزًت التي جىاحه َلبت
الهل ألاوُ الشاهىي مً وحهت هظغ اإلاػلمحن حػؼي إلاخؿحر اإلااهل الػلمي ،لهالح طوي اإلااهل (بٍالىعٍىؽ +صبلىم)
و(صعاؾاث غلُا)7
رالثا :محغحر عدد طىىات الخبرة
جم اؾخسغاج اإلاخىؾُاث الحؿابُت والاهدغاقاث اإلاػُاعٍت لخهضًغاث اإلاػلمحن واإلاػلماث لألؾباب لٍل مجاُ
غلى خضة ،زم للمجاالث مجخمػت ،وإلاػغقت هل الكغوم بحن اإلاخىؾُاث صالت بخهاثُا ،جم اؾخسضام جدلُل الخباًً
ألاخاصي الزخباع صاللت الكغوم بحن مخىؾُاث بحاباث اإلاػلمحن واإلاػلماث بازخالف غضص ؾىىاث الخبرة ،والجضوُ عنم
(ً )99بحن طلَ7

لبهص ،عبدالظالم& ملبل ،إدزَع
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حدول ( )11هحائج اخحباز ثدلُل الحباًً ألاخادي الخحباز داللة الفسوق بحن محىطؼات إحابات املعلمحن واملعلمات
باخحالف عدد طىىات الخبرة
الداللة
محىطؽ
دزحات
مجمى
 Fاملدظىبة
مصدز الحباًً
م املجالت
إلاخصائُة
املسبعات
الحسٍة
املسبعات
575.1
1
57989
بحن اإلاجمىغاث
اإلادخىي
57159ؾحر صالت
9759.
57530
81
17183
صازل اإلاجمىغاث
1
الضعاس ي
19
173.1
الٌلي
57919
1
57310
بحن اإلاجمىغاث
ألاهضاف
57595
81
97.59
صازل اإلاجمىغاث
57991ؾحر صالت
97939
2
الخػلُمُت
19
17901
الٌلي
3

ؤؾالُب
الخهىٍم

بحن اإلاجمىغاث
صازل اإلاجمىغاث
الٌلي

57918
97019
97813

1
81
19

57535
575.9

97958

57930ؾحر صالت

57919
57919

1
57319
بحن اإلاجمىغاث
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الٌلي
ًدبحن مً الجضوُ عنم ( )99ؤن هخاثج ازخباع جدلُل الخباًً ألاخاصي ؤظهغث غضم وحىص قغوم طاث صاللت
بخهاثُت بحن مخىؾُاث آعاء اإلاػلمحن واإلاػلماث هدى ؤؾباب جضوي مؿخىي جدهُل جالمُظ مغخلت الخػلُم ألاؾاس ي في
حػلم ماصة اللؿت ؤلاهجلحزًت ،وطلَ بازخالف غضص ؾىىاث زبرتهم باليؿبت إلاجاالث الضعاؾت ًل غلى خضة ،ومجاالث
الضعاؾت مجخمػت ،بط ًاهذ نُم الاخخماُ (مؿخىي الضاللت) ؤيبر مً مؿخىي الضاللت اإلاػخمضة في هظه الضعاؾت
( ،)5750بمػنى ؤن نُمت (ف) اإلادؿىبت نؿحرة ،لظلَ قهي ؾحر صالت غىض مؿخىي صاللت)  ،)5750 =αوهظا ًضُ غلى
جهاعب وحهاث هظغ اإلاػلمحن واإلاػلماث هدى ؤؾباب جضوي مؿخىي جدهُل جالمُظ مغخلت الخػلُم ألاؾاس ي في حػلم ماصة
اللؿت ؤلاهجلحزًت عؾم ازخالف زبرتهم 7وجخكو هظه الىدُجت مؼ صعاؾت (خلبي ،)1590 ،التي ؤظهغث هخاثجها غضم وحىص
قغوم طاث صاللت بخهاثُت غىض مؿخىي الضاللت ( )α=0.05للمكٌالث التي جىاحه اإلاػلمحن في جضعَـ اللؿت ؤلاهجلحزًت
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حػؼي إلاخؿحر الخبرة ،وهظا ؤحماع غلى ؤن يشحر مً مكٌالث اللؿت ؤلاهجلحزًت حؿهم بكٍل ؤو بأزغ في جضوي مؿخىي
جدهُل الخالمُظ في ماصة اللؿت الاهجلحزًت7

الحىصُات وامللترخات:
في يىء الىخاثج التي ؤؾكغث غنها الضعاؾت ًىعص الباخشان غضصا مً الخىنُاث واإلاهترخاث التي ًمًٌ ؤن
جسكل مً ؤؾباب جضوي مؿخىي جدهُل جالمُظ مغخلت الخػلُم ألاؾاس ي في حػلم ماصة اللؿت ؤلاهجلحزًت7
 -9يغوعة الػمل غلى جُىٍغ مىاهج ماصة اللؿت الاهجلحزًت في مغخلت الخػلُم الػام ،زانت ؤن اإلانهاج الحالي اإلاػخمض
في يخب ؾلؿلت ( ،)Crescentنض غكى غليها الؼمً ولم ًخم جُىٍغها مىظ ؤعبػت وغكغًٍ غاما7
 -1يغوعة الػمل غلى جُىٍغ بغامج بغضاص مػلمي اللؿت ؤلاهجلحزًت ،وجهمُم بغامج زانت إلغضاص مػلم اللؿت
ؤلاهجلحزًت في مغخلت الخػلُم ألاؾاس ي ،زانت والبرامج الحالُت في ًلُاث التربُت نممذ إلاػلم اإلاغخلت الشاهىٍت7
 -9جٌشُل الضوعاث الخضعٍبُت في ؤزىاء الخضمت إلاػلمي اللؿت ؤلاهجلحزًت ،والتريحز غلى همىهم اإلانهي مً ؤحل عقؼ
مؿخىي جدهُل الخالمُظ7
 -1جٌشُل الضوعاث الخضعٍبُت في ؤزىاء الخضمت إلاػلمي اللؿت ؤلاهجلحزًت لخإهُلهم غلى يُكُت اؾخسضام الىؾاثل
الخػلُمُت بٌكاءة ،وجؼوٍضهم بهىاغض وؤؾـ اؾخسضام الىؾاثل الخػلُمُت بُغٍهت صحُدت ،لخىظُل الىؾاثل
الخػلُمُت صازل الحهت الهكُت7
 -0يغوعة الخػاون مؼ ؤغًاء هُئت الخضعَـ في الجامػاث والٍلُاث ،وزانت ؤنؿام اإلاىاهج وَغاثو الخضعَـ
إلغُاء صوعاث جضعٍبُت خىُ يُكُت الخؿلب غلى مػُهاث ومكٌالث ونػىباث حػلُم اللؿت ؤلاهجلحزًت بمغخلت
الخػلُم ألاؾاس ي ،باغخباعها اإلادُت ألاولى التي ًخلهى قيها الخلمُظ في الخػلُم الىظامي بالُمً ؤؾاؾُاث اللؿت
ؤلاهجلحزًت7
 -3بحغاء صعاؾت ممازلت غً ؤؾباب جضوي مؿخىي جدهُل الخالمُظ في حػلم ماصة اللؿت ؤلاهجلحزًت بمغاخل ؤزغي7
 -.بحغاء صعاؾت ممازلت غً ؤؾباب جضوي مؿخىي جدهُل الخالمُظ في حػلم ماصة اللؿت ؤلاهجلحزًت إلاػغقت ؤزغ
مخؿحراث ؤزغي لم جدىاولها صعاؾدىا7
 -8بحغاء صعاؾت مهاعهت غً ؤؾباب جضوي مؿخىي جدهُل الخالمُظ في حػلم ماصة اللؿت ؤلاهجلحزًت في مغخلت الخػلُم
ألاؾاس ي والشاهىي7

كائمة املساحع
أ-
-

املساحع العسبُة
ابً مىظىع ،الػالمت ؤبى الكًل حماُ الضًً مدمض بً مٌغم ( :)1990لؿان الػغب ،اإلاجلض  ،15صاع ناصع
للُباغت واليكغ والخىػَؼ ،1 ٍ ،بحروث ،لبىان7
ؤبى غلىان ،مهُكى غبضالجلُل مهُكى ( :)1558مػىناث جضعٍب اإلاػلمحن ؤزىاء الخضمت وؾبل الخؿلب غليها
بمداقظت ؾؼة ،عؾالت ماحؿخحر ؾحر ميكىعةً ،لُت التربُت ،الجامػت ؤلاؾالمُت ،ؾؼة
ّ
ّ
الشاهىٍت بمضًىت غضن مً وحهت هظغ
ؤلاهجلحزًت في اإلاغخلت
ؤخمض ،غبضالؿالم ( :)2000مكٌالث جضعَـ اللؿت
ّ
ّ
ّ
واإلاىحهحن التربىٍحن ،عؾالت ماحؿخحر ؾحر ميكىعة ،نؿم التربُتً ،لُت التربُت غضن ،حامػت /غضن،
اإلاػلمحن
ّ
ّ
الُمىُت7
الجمهىعٍت
لبهص ،عبدالظالم& ملبل ،إدزَع

أطباب ثدوي مظحىي ثدصُل ثالمُر مسخلة الحعلُم ألاطاس ي في جعلم
()87
اللغة إلاهجلحزًة مً وحهة هظس معلمي املادة بمدافظة عدن

مجلة مسهص حصٍسة العسب للبدىذ التربىٍة وإلاوظاهُة ـ املجلد ألاول ـ العدد ألاول -زمظان1440 /هـ -ماًى2019 /م/

-

-

-

-

-

-

-

ؤعؾالن ،هؼٍت غبضهللا مدمض ( :)1553الٌكاًاث الالػمت لخضعَـ مهغع ا لٌخابت للُلبت اإلاػلمحن في ؤنؿام اللؿت
ؤلاهجلحزًت بٍلُاث التربُت في الجامػاث الحٍىمُت الُمىُت ،عؾالت ماحؿخحر ؾحر ميكىعة ،نؿم التربُتّ ،
ًلُت التربُت
ّ
ّ
الُمىُت7
الجمهىعٍت
غضن ،حامػت/غضن،
البيُان ،ؤخمض ( :)1559مؿخىي الخالمُظ الؿػىصًحن في اللؿت ؤلاهجلحزًت في اإلاغخلخحن اإلاخىؾُت والشاهىٍت
الحٍىمُت وألاهلُت ،اإلاجلت الػلمُت لجامػت اإلالَ قُهل ،اإلاجلض الغابؼ ،الػضص الاوُ7
الحاػمي ،ؾلُان ( :)1550حػلُم اللؿت ؤلاهجلحزًت في اإلاغخلت الابخضاثُت باإلاملٌت الػغبُت الؿػىصًت ،صاعؾت
اؾخُالغُت ،خىلُت ًلُت اإلاػلمحن في ؤبها ،الػضص الؿابؼ7
خلبي ،جماعا مكهىع ناًل ( :)1590اإلاكٌالث التي ًىاحهها مػلمى اإلاغخلت الاؾاؾُت الضهُا في جضعَـ اللؿت
الاهجلحزًت في مضاعؽ مضًغٍت هابلـ ،عؾالت ماحؿخحر ؾحر ميكىعة ،حامػت الىجاح الىَىُتً ،لُت الضعاؾاث
الػلُا 7قلؿُحن7
زىٍاع ،وقاء اؾماغیل ( :)1559جدضًض ؤهم مكٌالث مىهج اللؿت ؤلاهجلحزًت للهل ألاوُ الشاهىي مً وحهت هظغ
اإلاػلماث بمداقظت الُاثل ،عؾالت ماحؿخحر ؾحر ميكىعة ،نؿم التربُت في ًلُت التربُت بجامػت ؤم الهغي ،مٌت
اإلاٌغمت7
ػهغان ،خامض غبضالؿالم ( :)1559غلم هكـ الىمى الُكىلت واإلاغاههت ،مٌخبت الػبٍُان ،3ٍ ،الغٍاى7
الؼهحري ،عاقض ػهان غُظت ( :)1558ؤؾباب مؿخىي جضوي جدهُل جالمُظ اإلاغخلت اإلاخىؾُت في حػلم اللؿت
الاهجلحزًت مً وحهت هظغ ألاًاصًمُحن واإلاػلمحن واإلاكغقحن في مٌت والُاثل ،عؾالت ماحؿخحر غبر ميكىعه ،حامػت
ؤم الهغي ،اإلاملٌت الػغبُت الؿػىصًت7
ػًٍ ،ػهاء غُضعوؽ غمغ ( :)1551جهىٍم الٌكاًاث الخػلُمُت الالػمت للمػلم في ؤصاء مػلمي اللؿت ؤلاهجلحزًت
(زغٍجي ًلُت التربُت نبر) :عؾالت ماحؿخحر ؾحر ميكىعةً ،لُت التربُت /غضن7
الؿهاف ،غبضه خامض مدمض غلىي ( :)1551نػىباث جضعَـ ماصة الغٍايُاث مً وحهت هظغ اإلاػلمحن والُلبت،
عؾالت ماحؿخحر ؾحر ميكىعةً ،لُت التربُت /غضن7
ؤلاهجلحزًت للهل الشاوي الشاهىي في الجمهىعٍتّ
ّ
الكِباوي ،غبضاإلاىػم غلي ( :)2000جهىٍم مدخىي يخاب اللؿت
الُمىُت ،عؾالت ماحؿخحر ؾحر ميكىعة ،نؿم مىاهج وَغم جضعَـّ ،
ّ
ًلُت التربُت – خىخىب ،حامػت الجؼٍغة،
ّ
حمهىعٍت الؿىصان7
الهاغضي ،مدمض ؤخمض ( :)1595الٌكاًاث الخػلُمُت الالػمت إلاػلم اللؿت ؤلاهجلحزًت وصعحت مماعؾتها في اإلاغخلت
الشاهىٍت بمداقظت ؤبحن ،عؾالت ماحؿخحر ؾحر ميكىعةً ،لُت التربُت /غضن7
الًمىع ،ؾامي خامض غابض ( :)1599مكٌالث جضعَـ اللؿت الاهجلحزًت لُلبت الهل ألاوُ الشاهىي في مضًغٍاث
جغبُت الٌغى مً وحهت هظغ اإلاػلمحن ،عؾالت ماحؿخحر ؾحر ميكىعة ،حامػت الكغم ألاوؾًِ ،لُت الػلىم التربىٍت،
نؿم اإلاىاهج وَغم الخضعَـ ،غمان ،ألاعصن7
غىصة ،ؤخمض حمُل ؤخمض ( :)1551مػُهاث اؾخسضام الىؾاثل الخػلُمُت مً وحهت هظغ مػلمي الغٍايُاث
للمغخلت ألاؾاؾُت في اإلاضاعؽ الحٍىمُت في مداقظت هابلـ ،عؾالت ماحؿخحر ؾحر ميكىعةّ ،
ًلُت الضعاؾاث الػلُا،
نؿم الػلىم ؤلاوؿاهُت ،هابلـ ،قلؿُحن7
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ّ
ّ
ؤلاهجلحزًت للمغخلت
الخػلُمُت في جضعَـ ماصة اللؿت
غُانغة ،خمؼة مدمض غلي ؤخمض ( :)2005وانؼ الىؾاثل
ّ
ّ
الشاهىٍت مً وحهت هظغ مضعاء اإلاضاعؽ ومػلمي اإلااصة في ؤماهت الػانمت ،عؾالت ماحؿخحر ؾحر ميكىعة،
ّ
ّ
الُمىُت7
الجمهىعٍت
حامػت/اإلالٌت ؤعوي،
الكغاهُضي ،ؤبي غبضا لغخمً الخلُل بً ؤخمض ( :)1988يخاب الػحن ،خههه مهضي اإلاسؼومي وببغاهُم الؿامغاجي،
ماؾؿت ألاغلم للمُبىغاث ،9 ٍ ،بحروث ،لبىان7
قغٍو مً الباخشحن ( :)1559وانؼ جضعَـ ماصة اللؿت ؤلاهجلحزًت وبمٍاهُاث جضعَؿها مً الهل الغابؼ في
الجمهىعٍت الُمىُت ،مغيؼ البدىر والخُىٍغ التربىي قغع غضن7
قغٍو مً الباخشحن ( :)1599هظام جهىٍم ألاصاء اإلاضعس ي في مضاعؽ الخػلُم ألاؾاس ي في الجمهىعٍت الُمىُت –
صعاؾت مُضاهُت ،-مغيؼ البدىر والخُىٍغ التربىي -غضن ،الجمهىعٍت الُمىُت7
قالجه ،ببغاهُم مدمىص خؿحن ( :)1551الػملُت التربىٍت في اإلاضعؾت الابخضاثُت ،الُبػت  ،1مُابؼ الهكا ،مٌت
اإلاٌغمت7
ناصعي ،خلُمت ( :)1598نػىباث حػلم اللؿت الاهجلحزًت مً وحهت هظغ ألاؾاجظة وألاولُاء ،مجلت حُل للػلىم
الاوؿاهُت والاحخماغُت ،الػضص  ،18صٌؿمبر
الهدُاوي ،صلُم مؿػىص ( :)1559ؤزغ جىػَؼ مضة الخضعَـ اللؿت ؤلاهجلحزًت غلى جدمُل َالب الجامػت ،مجلت
مغيؼ الىزاثو والضعاؾاث ؤلاوؿاهُت (حامػت نُغ) :الػضص 7 09
الهغوي ،قىاػ بً ؾػُض ألاؾىص ( :)1551الهػىباث التي جىاحه َالب اإلاغخلت الشاهىٍت في حػلم مهاعة نغاءة اللؿت
ؤلاهجلحزًت في مضًىت مٌت اإلاٌغمت ،عؾالت ماحؿخحر غبر ميكىعه ،حامػت ؤم الهغي ،اإلاملٌت الػغبُت الؿػىصًت7
مغعي ،جىقُو ؤخمض والحُلت ،مدمض مدمىص ( :)1555اإلاىاهج التربىٍت الحضًشت مكهىمها وغىانغها وؤؾؿها
وغملُاتها ،صاع اإلاؿحرة لليكغ والخىػَؼ ،9 ٍ ،غمان ،ألاعصن7
اإلاكاعي ،غبض الػؼٍؼ بً غبض هللا ( :)1550ؤهم مكٌالث جضعَـ اللؿت ؤلاهجلحزًت لُالب اإلاغخلت الشاهىٍت مً
وحهت هظغ اإلاػلمحن واإلاكغقحن التربىٍحن ،عؾالت ماحؿخحر ؾحر ميكىعة ،نؿم التربُت في ًلُت الػلىم الاحخماغُت
بجامػت ؤلامام مدمض بً ؾػىص ؤلاؾالمُت7
مٌخب التربُت والخػلُم/غضن ( :)159.الخهغٍغ الؿىىي7
الهاقم ،اؾػض بً مدمض ؾلمان بً غلىي ( :)155.مػىناث جُبُو بصاعة الجىصة الكاملت في اإلاضاعؽ الشاهىٍت
في مداقظت الهُُل باإلاملٌت الػغبُت الؿػىصًت ،عؾالت ماحؿخحر ؾحر ميكىعة ،نؿم التربُتً ،لُت التربُت،
حامػت غضن ،الُمً7
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واكع جضمين مفاهيم الخلىياث الجغزافيت املعاصزة بمدخوى هخب الجغزافيا
للمزخلت الثاهويت بالجمهوريت اليمىيت
د .عارف مدمد علي املىصوري
اؾخاط اإلاىاهج وػغق الخضعَـ اإلاؿاكض || ولُت التربُت وألالؿً حاملت كمغان ||| الُمً
E: almansory711@gmail. Com || phone: 00967777721773
امللخص :هــضفذ الضعاؾــت بلــى الخلغف كلى واكم جظمين مفاهُم الخلىُاث الجغغافُت اإلالاصغة بىخب الجغغافُا للمغخلت الثاهىٍت مً
زالٌ جدلُل مدخىاها في طىء كائمت مفاهُم الخلىُاث الجغغافُت اإلالاصغة التي جىصلذ اليها الضعاؾت ،وحشمل اللائمت ( )36مفهىما
ّ
جىلؿم بلى مجالين عئِؿين (جلىُت الاؾدشلاع كً بلض ـ ـ ـ جلىُت هـم اإلاللىماث الجغغافُت) احؿمذ اللائمت بـضاللتي صـضق وزبــاث وافُــت
ألغ ـغاض الضعاؾــت ،وجيىن مجخمم وكُىت الضعاؾت مً هخب الجغغافُا باإلاغخلت الثاهىٍت ،واؾخسضمذ الضعاؾت اإلاىهج الىصفي مً زالٌ
ؤؾلىب جدلُل اإلادخىي ،وهش ــفذ هخــائج جدلُ ــل اإلادخــىي كً جظمين مفاهُم جلىُت الاؾدشلاع كً بلض بيؿبت ( ،)%8668بِىما جم جظمين
مفاهُم جلىُت هـم اإلاللىماث الجغغافُت بيؿبت ( ،)%1362وهى ما ٌشير بلى ؤن مفاهُم الخلىُاث الجغغافُت اإلالاصغة غير مظمىت باللضع
اإلاخىاػن واللمم اإلاىاؾـب فـي هخـب الجغغافُا الخالُـت .وؤوصذ الضعاؾت باالؾخفاصة مً كائمت مفاهُم الخلىُاث الجغغافُت اإلالاصغة التي
جىصلذ بليها الضعاؾت في جؼىٍغ هخب الجغغافُا باإلاغخلت الثاهىٍت ،وجظمين وجىـُم مفاهُم الخلىُاث الجغغافُت اإلالاصغة للمفاهُم التي
لم جغص بمدخىي هخب الجغغافُا باإلاغخلت الثاهىٍت مم مغاكاة الخىاػن وجدلُم الخيامل بين مفاهُم الخلىُاث الجغغافُت اإلالاصغة وغيرها
مً اإلافاهُم ألازغي ،واكترخذ الضعاؾت بحغاء صعاؾاث ؤزغي جخللم بالخلىُاث الجغغافُت اإلالاصغة.
الكلمـاث املفخاخيـت :الخلىُاث الجغغافُت ،هخـب الجغغافُا ،اإلاغخلت الثاهىٍت ،الجمهىعٍت الُمىُت.

The status quo of integrating the concepts of modern geographical techniques
in the content of geography books in secondary schools in the Republic of Yemen
Abstract: This study aims at specifying the concepts of modern geographical techniques that should be included in
geography books in secondary schools through analysing the content in the light of modern geographical techniques which
this study arrives at. The list includes 36 concepts divided into two main fields: remote sensing technology and geographical
information technology. The list is characterized with credibility and constancy enough for the purpose of this study. This
study is based on description through analysing the content. The result of analysing the content finds out that the
percentage of including the remote sensing concepts is %86.8 while the percentage of geographical information technology
conceps is %13.2. This indicates that modern geographical techniques are not included in a balanced and proportionate
way in the current geographical books. Accordingly this study arrives at a number of recommendations and suggestions.
Key Words: Geographical techniques- geography books- sexondary school- Republic of Yemen.

 -1امللدمت
ؤؾهمذ الخلىُاث الجغغافُت اإلالاصغة في جدلُم زىعة كلمُت هبيرة في مىاهج الجغغافُا وجؼبُلاتها الخضًثت،
خُث جم بصزاٌ الخدلُل ؤلاخصائي ،واإلالالجت الغٍاطُت للمللىماث والبُاهاث الجغغافُت ،وطلً إلاؿاكضة اإلاخللمين
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كلى مىاهبت الخؼىعاث الخضًثت اإلاىحىصة في البِئت اإلادُؼت بهم ،وكض صاخب طلً ؤًظا جؼىع هبير في ؤبدار الفظاء
وألاكماع الصىاكُت ،خُث ؿهغث ؤحهؼة الاؾدشلاع كً بلض التي جخجىٌ في الفظاء؛ عاصضة ول ما كلى ألاعض مً
ؿىاهغ حغغافُت مً زالٌ ما جلضمه الصىع واإلاغئُاث الفظائیت ألازغي ،واؾخؼاق ؤلاوؿان ؤن ًصىع وٍضعؽ ول
جفاصُل ؾؼذ ألاعض ،وكض جدىٌ الخفؿير البصغي للمغئُاث بلى الخفؿير آلالي باؾخسضام الخاؾب بلض جؼىع
الخاؾب والبرمجُاث اإلاسصصت لهظه الغایت ،والتي ؾغكان ما جلاػلذ مم هـم اإلاللىماث الجغغافُت ختى اؾخلغث
حؼءا مىه.
وؤصبذ الجغغافُىن بفظل هظه الخؼىعاث الىبيرة التي حلغض لها كلم الجغغافُت في اإلاىهج والخلىُاث
ووخضاث اللُاؽ وؤصواث البدث ٌلالجىن مىاطُم لم جىً باألمـ ملغوفت ،لظلً لم حلض الجغغافُت الللم الظي
ً
ً
يهخم بىصف الـىاهغ وصفا ؾؼدُا بل ؤصبدذ جخماشخى والخؼىع الللمي الخضًث اإلالخمض كلى الخدلُل واللُاؽ
واؾخلماٌ الىماطج والىـغٍاث الخضًثت (وػٍغ وكغبان.)81 ،2011 ،
بن هظه الخلىُاث اإلاؿخسضمت في خلىٌ اإلالغفت الجغغافُت في الىكذ الخاطغ لم جىً مجغص ؤفياع جغاوص
ؤطهان الجغغافُين والخلىُين واإلاسؼؼين ،بل ؤصبدذ ؤصواث عاسخت في ول خلل مً خلىٌ اإلالغفت الجغغافُت ،وال
ٌلخلض ؤن الخلىُاث اإلالاصغة ؾخلف كىض هظا اإلاؿخىي مً اإلالاعف ؤهما ؾخـهغ جلىُاث وبغامج حضًضة آزظة في الىمى
ً
ً
الخثِث مما ًمثل حغيرا حظعٍا في خُاة الىاؽ ،وفي اللملُت التربىٍت بغمتها وهى مىطىق اهخمام التربىٍين مً ؤحل
الاؾخفاصة مً مىافلها وكؼف زماعها لخدلُم مؿخلبل ؤفظل ومشغق ألحُالىا الصاكضة (ؾلُض.)40 ،2016 ،
وحشيل اإلاىاهج التربىٍت اإلادىع ألاؾاسخي لبىاء مىـىمت جغبىٍت فلالت وطاث حىصة كالُت ،فإي بصالح حللُمي
ال ًخىغل بلى اإلاىاهج وَغير مدخىي اللملُت الخللُمُت هىكُا ًدىم كلُه بالفشل ،باكخباع اإلاىاهج هي الخجؿُض الحي
ليافت ؤهضافىا مً ؤي بصالح ؤو جؼىٍغ ،وٍمثل الىخاب اإلاضعسخي ؤؾاؽ اإلاىهج ،واإلاغحم ألاوٌ للمللم واإلاخللم ،وله صوع
ؤؾاسخي في كملُت الخللم والخللُم ،فهى عهيزة ؤؾاؾُت مً عوائؼ الخلضم والخؼىع في ؤي مجخمم وَشيل خللت مهمت بين
واطعي اإلاىاهج والؼالب (الهاشمي ومدؿً.)17 ،2009 ،
ً
ً
وجخجلى ؤهمُت الىخاب اإلاضعسخي بيىهه ًلضم للؼلبت كضعا مشتروا مً اإلاللىماث والخلائم ،وٍدُذ الفغ ؤمام
ً
اإلاللم الؾخسضام اللضًض مً الؼغائم وألاؾالُب الخضعَؿُت في جضعَؿه ،وٍدُذ للؼلبت فغصا للخضعب كلى اللغاءة
ً
ً
والفهم ،وَلالج اإلااصة الللمُت بؼغق وؤمثلت مً البِئت اإلادلُت وَلض وفلا ألهضاف ملُىت ًخم جدضًضها مؿبلا ،وٍمثل
اإلاىؼلم للبدث كً اإلاللىماث واإلالغفت والخفىير ،وٍدخىي كلى مجمىكت مً اليشاػاث والىؾائل الخللُمُت
والازخباعاث اإلاخىىكت ألزغاء كملُت الخللُم وهلل زلافت اإلاجخمم بلى الؼلبت مً حُل بلى حُل وَلمل كلى اإلادافـت كلى
الترار الثلافي (الؼوٍجي.)103 ،2014 ،
وفي ؿل هظا الخؼىع والخغير جىاحه مىاهج الجغغافُا في مضاعؽ الخللُم اللام جدضًاث هبيرة بلظها ًغجبؽ
بتزاًض مشىالث وكظاًا اإلاجخمم ،وؿهىع مشىالث؛ الؼاكت ،الىلل ،الخلىر ،كلت اإلاىاعص ،هظىب البِئت ،والبلع آلازغ
ًغجبؽ بالخؼىع الللمي والخىىىلىجي الىبير في وؾائل الاؾدشلاع كً بلض -الجىٍت والفظائُت -والاؾخفاصة مً
اإلاللىماث والبُاهاث التي ًمىً ؤن جمضها بها هظه الىؾائل؛ بلض ملالجتها وجدلُلها في الخلغف كلى خلائم لم جىً
ملغوفت لىا مً كبل كً وىهب ألاعض وػبُلخه ،مما كض ٌؿاكض في الىصىٌ بلى فهم ؤوضح إلصاعة واؾخسضام اإلاىاعص
بىفاءة( .كبض اإلاىلم)141 ،2005 ،
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واإلاخإمل لؼبُلت الجغغافُا -بصفت كامتً -الخف ؤنها جدؿم بؿغكت الخؼىع والخغُير ،مما ًخؼلب طغوعة
مغاحلت ؤهضافها ومدخىاها وؤؾالُب جضعَؿها وجلُُمها وجؼىٍغها باؾخمغاع وَلىص طلً بلى كضة ؤؾباب ؤبغػها
(مدمىص27 :26 ،2005 ،؛ طُاف ػًٍ الضًً:)143 ،2007 ،
مىاهبت ما ٌؿخجض مً ازتراكاث حضًضة وما ًؼغؤ مً مشىالث حؿخضعي جؼىٍغها وجضعَؿها بما ٌؿاكض
الؼلبت لفهم جلً اإلاشىالث ومنها كلى ؾبُل اإلاثاٌ( :الاهفجاع الؿياوي ،ؤػمت الغظاء اللالمي ،الخلىر البُئي ،مشىالث
الخصخغ والجفاف ،الخغيراث الفيزًلُت لباػً ألاعض ،وما ًيخج كنها مً زىعاث بغواهُت وػالػٌ ،والخغيراث في ألاهماغ
اإلاىازُت ،باإلطافت إلاا ٌشهضه اإلاجخمم الضولي مً الخغوب وجفىً الضوٌ وججمم اللىمُاث).
خضزذ جؼىعاث كضًضة في مسخلف اإلاجاالث في الؿىىاث ألازيرة حؿخلؼم بكاصة الىـغ في اإلاىاهج الخالُت
وجؼىٍغها إلاىاهبت هظه الخؼىعاث وبما ًدىاؾب مم الخلضم الللمي والخدىالث الاحخماكُت والاكخصاصًت والخغيراث
اللاإلاُت وجلبُتها إلاؼالب الخىمُت الاحخماكُت والاكخصاصًت في اإلاجخمم وجدضًاث اللىإلات.
ما ًلضم للمخللمين في الىكذ الخالي ال ًغجبؽ بدُاتهم وال بخىكلاتهم وػمىخاتهم اإلاىخـغة مً مجخمم اللغن
الخاصي واللشغًٍ الظًً ؾُلظىن خُاتهم فُه ولظا فةهه مً البضًهي في ؿل الخدىالث اللمُلت في الىـام اللالمي
الضولي الجضًض ،وما ًغافله مً جؼىعاث جىىىلىحُت ومللىماجُت ،ؤصبذ مً الظغوعي بكاصة الىـغ في مىاهجىا
التربىٍت ،وفم ملاًير وؤؾـ مسخلفت كما ؤلفىاه ؾابلا.
ما ؤهضجه اللضًض مً الضعاؾاث الؿابلت مثل صعاؾت( :ؾلُض2016 ،؛ Akkus, 2015؛ الخىباث2014 ،؛
اإلالافا2013 ،؛  )Cepn, 2013,كلى ؤهمُت اؾخسضام الخلىُاث الجغغافُت اإلالاصغة في جضعَـ ماصة الجغغافُت ومنها
جلىُت الاؾدشلاع كً بلض ( ،)RSوجلىُت هـم اإلاللىماث الجغغافُت ( ) GISالتي حلض مً ؤهم البرامج التي جم ؤطافتها بلى
الاؾتراجُجُاث وألاؾالُب الخضعَؿُت في بضاًاث اللغن الخالي وهي طاث كُمت كلمُت هبيرة بدُث ًمىً جىؿُفها في
بكضاص وجىـُم ماصة مىاهج الجغغافُت بما ًدىاؾب مم فلؿفتها وؤهضافها ،وطلً ألنها جمخلً اللضعة كلى الخسؼًٍ
واؾخىشاف وجدمُل البُاهاث اإلاياهُت بؿغكه وصكت فائلت وبصضاع كغاعاث ؾلُمت بشان جغشُض اؾخسضام اإلاىاعص
الؼبُلُت والبشغٍت اإلاخاخت ،وبما ًدىاؾب مم فلؿفت وؤهضاف جضعَـ ماصة الجغغافُت.
وؤوصذ اللضًض مً الضعاؾاث والبدىر مثل( :مدِؿً2018 ،؛ Erena, Yagbasanb, 2017؛ غىضوع،2017 ،
مىسخى2016 ،؛ Arsada; Osmana, 2011؛ مصلح2010 ،؛  )Sukor, et al, 2010بظغوعة مغاحلت وجؼىٍغ اإلاىاهج
الخللُمُت اإلاسخلفت في طىء اإلاؿخدضزاث الللمُت والخلىُت ،والاججاهاث اإلالاصغة؛ إلاؿاًغة الخؼىع الللمي اإلاتزاًض مً
ؤحل مىاحهت اخخُاحاث اإلاجخمم في خلل ومُاصًً اإلالغفت والللم والخىىىلىحُا؛ فاإلاىهج وؾُلت اإلاضعؾت لخدلُم
ؤهضافها التربىٍت واللُام بضوعها في بكضاص وجغبُت ؤحُاٌ اإلاؿخلبل.
وكض كامذ الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍىُت بخؼىٍغ مىاهج الجغغافُا ؤوازغ الؿخِىاث مً اللغن اإلااضخي ،مً زالٌ
اللضًض مً اإلاشغوكاث الخاصت باؾخسضام الاؾدشلاع كً بلض ،هما كامذ اإلاملىت اإلاخدضة بخؼىٍغ هخب الجغغافُا
لدؿاًغ هظه الخىىىلىحُا مم بضاًت الؿبلُىاث (كبضاإلاىلم .)142 ،2005 ،ؤما في الضوٌ اللغبُت مثل :اإلاملىت اللغبُت
الؿلىصًت ،ومصغ ،وؾىعٍا ،واليىٍذ ،وؾلؼىت كمان ،فلض اكخصغ ألامغ كلى اللُام بضعاؾاث كً اؾخسضاماث
ً
ألاعض ،والىشف كً اإلاىاعص الؼبُلُت للبِئت .ولم جضزل هظه الخىىىلىحُا بلى البرامج التربىٍت في جلً الضوٌ؛ زاصت
في مغاخل الخللُم اللام بال في الؿىىاث الللُلت اإلااطُت.
ً
ً
وفي الجمهىعٍت الُمىُت جاهض اإلاىؼللاث اللامت للمىاهج الخللُمُت كلى جظمين اإلاىاهج الضعاؾُت كضعا وافُا
مً مؿخدضزاث الللم والخىىىلىحُا ،وصمجها في مدخىي اإلاىاهج الخللُمُت ،والاؾدُلاب الىاعي للخلىُاث الخضًثت
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واإلاللىماجُت ،وؤن جسظم اإلاىاهج الضعاؾُت ومدخىاها للمغاحلت الضوعٍت بالخىلُذ والخدضًث لخىاهب الخؼىعاث
الللمُت والخلىُت واإلاللىماجُت ،وجدبم الجضًض في هـغٍاث التربُت وكلم الىفـ (مغهؼ البدىر والخؼىٍغ التربىي،1997 ،
.)8 :5
هما جاهض وزُلت بػاع مىاهج الخللُم اللام الصاصعة كً وػاعة التربُت والخللُم كؼاق اإلاىاهج بالجمهىعٍت
الُمُىت ،ؤن جلىٍم وجؼىٍغ اإلاىاهج بالجمهىعٍت الُمى ُت ًجب ؤن ًىؼلم مً مجمىكت مً الضواعي والخىحهاث التي
جلخضخي بكاصة الىـغ في اإلاىاهج وجدؿُنها وجؼىٍغها إلاىاهبت الخؼىعاث واإلاؿخجضاث اإلالاصغة؛ وطلً بهضف الىصىٌ
للصىعة اإلاثلى التي حؿهم في الاعجلاء بىىكُت مسغحاث اللملُت التربىٍت والخللُمُت ،وجدضص مجمىكت مً ألاؾباب
الغئِؿت التي جضكى بلى جؼىٍغ اإلاىاهج الُمُىت ومنها الجغغافُا جخمثل في (وػاعة التربُت والخللُم كؼاق اإلاىاهج
بالجمهىعٍت الُمُىت:)5 ،2013 ،
 الخدىالث والخؼىعاث التي ٌشهضها اللالم مم بضاًت ألالفُت الثالثت في مسخلف حىاهب الخُاة.َ
ً
ً
ً
ً
 الخؼىعاث التي ًمغ بها اإلاجخمم الُمجي ؾُاؾُا واحخماكُا وزلافُا وكلمُا وجىىىلىحُا. كصىع اإلاىاهج الخالُت في جدلُم اإلاشاعهت الفاكلت للمللم واإلاخللم وفي جلبُت اخخُاحاث اإلاجخمم وػمىخاثاإلاخللم وكضعاجه.
ً
ً
 بصعان ؤن اللغن الىاخض واللشغًٍ ًخؼلب هىكا حضًضا مً اإلاخللمين.وٍإحي الاهخمام بمغخلت الخللُم الثاهىي ألنها حشيل ألاؾاؽ في بىاء مهاعاث الخللُم لضي اإلاخللمين ،ویجب ؤن
ً
ً
جيخلل فيها اإلالغفت الجغغافُت بلى مىاهج بلیضة كً الخللين ؤو امخالن اإلاللىمت الثابخت ،هما ؤنها جدخل مياها وؾؼا بين
مغخلتي؛ الخللُم ألاؾاسخي والجامعي ،فهي حشيل كخبت لنهاًت مغخلت حللُمُت والاؾخلضاص والتهُئت الؾخلباٌ مغخلت
ؤزغي ،خُث ًخميز اإلاخللم باحؿاق طهىه مً ؤحل الخصىٌ كلى اإلالاعف واإلاهاعاث التي حلمل كلى صلل شخصِخه،
وجإهُله لخُاة ؤوؾم واشمل جؼل كلى اللالم.
وخؿب كلم الباخث لم جسظم هخب الجغغافُا باإلاغخلت الثاهىٍت للملُت جدلیل وجؼىٍغ في طىء مفاهُم
الخلىُاث الجغغافُت اإلالاصغة ،وفي طىء هخائج وجىصُاث الضعاؾاث الؿابلت؛ جخطح ؤهمُت جظمين مفاهُم الخلىُاث
الجغغافُت اإلالاصغة بمدخىي هخب الجغغافُا ،وجإحي هظه الضعاؾت واؾخجابت للضكىاث اإلاىاصًت بظغوعة بحغاء اإلاؼٍض
مً البدث والضعاؾاث لخلىٍم وجؼىٍغ اإلاىاهج إلاىاهبت اللصغ ومخؼلباجه.
مشكلت الدراست:
ً
ً
ً
بما ؤن الخغير في اإلالغفت ٌلض ؾببا عئِؿا لخلىٍم مدخىي اإلاىهج وجدضًثه ،وهـغا إلاا ٌشهضه اللالم مً زىعة
مخضفلت مً اإلاؿخدضزاث الللمُت ،ووىن مدخىي مىهج الجغغافُا مً اإلاىاهج التي جدخاج بلى مغاحلت في ول فترة
وؤزغي فلملُاث ألاعض وخغهت اليىن ال جخىكف؛ فةهه ًيبغي بكاصة الىـغ في مدخىي هخب الجغغافُا وبساصت ؤنها مً
ً
ً
ؤهثر اإلاىاص اعجباػا بالخؼبُم الخُاحي للؼالب ،واؾدىاصا بلى ما جم كغطه مً هخائج البدىر والضعاؾاث التي جىاولذ
اإلاؿخدضزاث الللمُت والخلىُت ًخطح ؤن هىان حهض واضح كلى وافت اإلاؿخىٍاث اللاإلاُت واللغبُت واإلادلُت لخلىٍم
وجؼىٍغ اإلاىاهج الخللُمُت في طىء بلع اإلاخغيراث .بال ؤن هظه الضعاؾاث جفخلغ بلى جلىٍم مدخىي هخب الجغغافُا
باإلاغخلت الثاهىٍت في طىء بلع مفاهُم الخلىُاث الجغغافُت اإلالاصغة ،وهظا ًضكى بلى طغوعة الىـغ لألوطاق الخالُت
إلادخىي مىاهج الجغغافُا باإلاغخلت الثاهىٍت في الجمهىعٍت الُمُىت للخلغف كلى مضي مىاهبتها للخؼىعاث الللمُت
والخلىُت .وهى ما حلل الباخث ًغي بظغوعة الخلغف كلى واكم جظمين مفاهُم الخلىُاث الجغغافُت اإلالاصغة بمدخىي
هخب الجغغافُا باإلاغخلت الثاهىٍت.
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أسئلت الدراست:
ً
بىاء كلى ما ؾبم؛ جخدضص مشيلت الضعاؾت في الؿااٌ الغئِـ:
"ما واكع جضمين مفاهيم الخلىياث الجغزافيت املعاصزة بمدخوى هخب الجغزافيا باملزخلت الثاهويت
بالجمهوريت اليمىيت"؟ .وٍخفغق مىه الؿاالان آلاجُان:
 .1ما مفاهُم الخلىُاث الجغغافُت اإلالاصغة التي ًيبغي جظمُنها بمدخىي هخب الجغغافُا باإلاغخلت الثاهىٍت
بالجمهىعٍت الُمىُت؟.
 .2ما مفاهُم الخلىُاث الجغغافُت اإلالاصغة اإلاظمىت بمدخىي هخب الجغغافُا الخالُت باإلاغخلت الثاهىٍت
بالجمهىعٍت الُمىُت.
أهداف الدراست:
حؿعى الضعاؾت بلى جدلُم ألاهضاف آلاجُت:
 .1بكضاص كائمت بمفاهُم الخلىُاث الجغغافُت اإلالاصغة التي ًيبغي جظمُنها بمدخىي هخب الجغغافُا باإلاغخلت
الثاهىٍت بالجمهىعٍت الُمُىت.
 .2جدلُل مدخىي هخب الجغغافُا باإلاغخلت الثاهىٍت للخلغف كلى مضي جظمُنها إلافاهُم الخلىُاث الجغغافُت
اإلالاصغة في طىء اللائمت اإلالترخت ،وؤهم حىاهب اللصىع فيها.
أهميت الدراست:
جىمً ؤهمُت الضعاؾت في الجىاهب الخالُت:
 كض جفُض هخائج الضعاؾت في بللاء الظىء كلى مفاهُم الخلىُاث الجغغافُت اإلالاصغة ،ولفذ هـغ اإلاخسصصينباإلاىاهج بليها ،وطلً بتزوٍضهم بلائمت ببلع مفاهُم الخلىُاث الجغغافُت اإلالاصغة التي ًيبغي جظمُنها
بمدخىي هخب الجغغافُا باإلاغخلت الثاهىٍت بالجمهىعٍت الُمُىت.
 مً اإلاخىكم ؤن ٌؿخفُض منها اإلاللمىن والؼلبت؛ واؾخجابت لالججاهاث التربىٍت اللاإلاُت التي جىاصي بظغوعةؤلاخاػت بما ٌؿخجض مً مىطىكاث وكظاًا كلمُت واججاهاث حغغافُت ملاصغة.
ً
 كض جفُض ؤولُاء ألامىع واإلاجخمم كمىما؛ خُث جبين طغوعة مىاهبت الخلضم الللمي والخىىىلىجي مً زالٌجظمين الخلىُاث الجغغافُت اإلالاصغة اإلاغجبؼت بالخُاة وجدضًاتها اإلالخت.
خدود الدراست:
اكخصغث الضعاؾت كلى الخضوص الخالُت:
 .1الحدود املوضوعيت :واكم جظمين مفاهُم الخلىُاث الجغغافُت اإلالاصغة بمدخىي هخب الجغغافُا
ً
للمغخلت الثاهىٍت .وجدضًضا كائمت بمفاهُم جلىُتي (الاؾدشلاع كً بلض  ،RSوهـم اإلاللىماث الجغغافُت )GIS
والتي ًغي اإلاسخصىن ؤهمُت جظمُنها بمدخىي هخب الجغغافُا باإلاغخلت الثاهىٍت.
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 .2الحدود املكاهيت :هخب الجغغافُا باإلاغخلت الثاهىٍت اإلالخمضة مً وػاعة التربُت والخللُم بالجمهىعٍت الُمُىت؛
وهي( :حغغافُت ؤلاوؿان والبِئت للصف ألاوٌ الثاهىي ،حغغافُت الُمً والىػً اللغبي للصف الثاوي الثاهىي،
حغغافُت اللالم اإلالاصغ للصف الثالث الثاهىي).
 .3الحدود الشماهيت :اللام الضعاسخي .2019 /2018
مصطلحاث الدراست:
الخلىياث الجغزافيت املعاصزة:
هي الفغوق الخضًثت في كلم الجغغافُا التي ؿهغث هدُجت للخدىالث الؿغَلت واإلاخالخلت الىاججت كً الخلضم
الللمي والخىىىلىجي الهائل وخضور حغيراث ومؿخجضاث مدؿاعكت في مجاالث الخُاة اإلاسخلفت الاحخماكُت والاكخصاصًت
والؿُاؾُت والجغغافُت( .الشغبُجي.)15 ،2009 ،
ویلغفها الباخث بحغا ًئیا بإنها :مىطىكاث جلىُت جدؿم بالخضازت واإلالاصغة في كلم الجغغافُا جخمثل في جلىُتي
(الاؾدشلاع كً بلض  -RSهـم اإلاللىماث الجغغافُت  ،)GISالالػمت لؼلبت اإلاغخلت الثاهىٍت بالجمهىعٍت الُمىُت ،إلاا لها
مً صوع مهم في جدؿين حىصة الخللُم والخللم في الفصىٌ الضعاؾُت ،وإلاىاهبت اإلاؿخجضاث كلى صلُضي جىىىلىحُا
اإلاللىماث واخخُاحاث ؾىق اللمل.
هخب الجغزافيا:
هي الىخب اإلالخمضة مً وػاعة التربُت والخللُم اإلالغعة كلى ػلبت اإلاغخلت الثاهىٍت بالجمهىعٍت الُمىُت لللام
الضعاسخي (.)2019 /2018
املزخلت الثاهويت:
هي اإلاغخلت الثاهُت مً مغاخل الخللُم اللام بالجمهىعٍت الُمىُت؛ وجإحي بلض اإلاغخلت ألاؾاؾُت ،مضة الضعاؾت
فيها زالر ؾىىاث جبضؤ بالصف ألاوٌ الثاهىي وجيخهي بالصف الثالث الثاهىي وٍتراوح ؤكماع الؼلبت في هظه اإلاغخلت ما
بين ( )17 -15ؾىت.

 -2إلاطار الىظزي والدراساث السابلت:
ا
أول /إلاطار الىظزي:
للض ؤخضزذ الخؼىعاث الخلىُت في مجاالث الخىاؾِب وألاحهؼة اإلاغجبؼت بها وبعؾاٌ اللضًض مً ألاكماع
الاصؼىاكُت زىعة في كالم البرمجُاث التي اؾخسضمذ في جدلُل البُاهاث اإلاىبثلت كنها بدُث ال حؿخؼُم الؼغق
الخللُضًت جدلُلها وجفؿيرها .ولم ًلخصغ ألامغ لهظا الخض وبهما كاصث بلى جللُل مً الجهض واليلفت وصكت كالُت ،وبظلً
ؾهلت ؤحغاء اللضًض مً الضعاؾاث الخؼبُلُت في مسخلف اإلاجاالث.
ولم یىً كلم الجغغافُا بملؼٌ كً هظه الخؼىعاث ،خیث اؾخىكب ما ؤفغػجه الخلىُت الخضیثت في كلم
الخاؾىب وؤلاخصاء واإلاؿاخت ألاعطت والجىیت وكلم الفظاء وبغوػ هـم اإلاللىماث الجغغافُت وهـام جدضیض اإلاىاكم
اللالمي ،وؤصبدذ الجغغافُا جمیل بلى الىىاحي الخؼبُلُت بلض ؤن خضث مً ؤؾالُبها الخللیضیت في هلل اإلالغفت
والخلامل ملها.
املىصوري ،عارف مدمد علي

()95

واكع جضمين مفاهيم الخلىياث الجغزافيت بمدخوى هخب الجغزافيا للمزخلت الثاهويت

مجلت مزهش جشيزة العزب للبدور التربويت وإلاوساهيت ـ املجلد ألاول -العدد ألاول -رمضان1440 /هـ  -ماًو2019 /م

وؤمام هظه الخؼىعاث والخدضًاث ؤصبذ مً الظغوعي جلىٍم وجؼىٍغ مدخىي مىاهج الجغغافُا بما ًخالءم مم
ػبُلت اللصغ الضًىامُت إلاىاهبت مؿخجضاث اللصغ الظي جخفجغ فُه اإلالغفت مما ًاصي بلى عفم مؿخىي الؼلبت وجلبُت
خاحاتهم ومُىلهم وعغباتهم ،لظلً ًجب كلى اإلاسخصين اللمل كلى جؼىٍغ وجىمُت مىهج الجغغافُا بما ًخالءم مم
الخضازت واإلالاصغة إلاىاحهت هظ ه الخدضیاث والخىؿُف الفلاٌ للخلىُاث الجغغافُت والللمُت والخىىىلىحُت.
ومً الخلىُاث الجغغافُت اإلالاصغة التي حؿخسضم في كلم الجغغافُا ومىاهجها وجؼبُلاتها الللمُت :جلىُت
هـام الاؾدشلاع كً بلض ( ،)RSوجلىُت هـم اإلاللىماث الجغغافُت ( )GISهظه الخلىُاث ؤؾهمذ في جدلُم زىعة كلمُت
هبيرة في مىاهج الجغغافُا وجؼبُلاتها الخضًثت ،خُث ؤن جلىُت الاؾدشلاع كً بلض واؾخسضامه في الخؼبُلاث الخضًثت
في كلىم الجغغافُا ًخمثل بمجمىكت مً اللملُاث التي حؿمذ بالخصىٌ كلى مللىماث لبلع زصائص الـىاهغ
الجغغافُت كلى ؾؼذ ألاعض مً صون ؤن ًىحض اجصاٌ مباشغ بين الـاهغة الجغغافُت واإلاخدؿـ (حهاػ الخلاغ
اإلاللىماث) .ؤما جلىُت هـم اإلاللىماث الجغغافُت حلخبر ػغٍلت ؤو ؤؾلىب لخىـُم اإلاللىماث الجغغافُت وغير الجغغافُت
بىاؾؼت حهاػ الخاؾىب وعبؼها بمىاكلها الجغغافُت اكخماصا كلى بخضازُاث ملُىت .لظا فهي ػغٍلت لغبؽ الـىاهغ
الجغغافُت اإلاىدشغة كلى ؾؼذ ألاعض بىـام بخضازُاث وجسؼٍنها في طاهغة الخاؾىب وعبؽ البُاهاث الىصفُت اإلاغجبؼت
بخلً الـىاهغ مً زالٌ كاكضة بُاهاث وجدلُلها وبؿهاعها بملُاؽ مدضص ومً زم ػباكتها.
وفُما ًلي كغض ألهم الخلىُاث الجغغافُت اإلالاصغة( :ؾلُض ،2016 ،وصٌم2015 ،؛ الشغبُجي:50 ،2009 ،
)69
 .1جلىيت الاسدشعار عً بعد :Remote Sensing
ؿهغث جلىُت الاؾدشلاع كً بلض ( )RSهإؾلىب بدثي حضًض ًلىم كلى اؾخسضام ػغق مخلضصة لضعاؾت
ؿىاهغ ملُىت مً مؿافاث بلُضة صون الخاحت بلى الاكتراب منها وجدذ ؿغوف ال ًمىً لللين البشغٍت الىصىٌ بليها
مً زالٌ مجمىكت مً الىؾائل وألاصواث فائلت الؿغكت والضكت ٌشمل ؤؾلىب الصىع الجىٍت (الاؾدشلاع الجىي)
وؤؾلىب ألاكماع الصىاكُت (الاؾدشلاع الفظائي) .حلمل كلى الخلاغ وحسجُل اعجضاصاث ؤلاشلاكاث الىهغومغىاػِؿُت
اإلادمىلت كلى متن الؼائغاث ؤو ألاكماع الصىاكُت ،ومً زم جمض الجغغافي بصىع حىٍت ومغئُاث فظائُت لها فائلت
الضكت ًمىً بكاصة جدلُلها وجفؿيرها ببرامج الىمبُىجغ ،وعؾم زغائؽ حغغافُت صكُلت وصوعٍت للـىاهغ اإلاصىعة ،وكض
ؤؾهم طلً في احؿاق مجاٌ الضعاؾت الجغغافُت ومجاالث الاؾخفاصة منها ،بىصفها جلىُت كالُت الخؿاؾُت والضكت،
وطاث بمياهُت فائلت في الخلامل مم مشىالث ومجاالث خُاجُت مخىىكت.
وكلى الغغم مً جىىق الخلغٍفاث وحلضصها التي صاغها الباخثىن لخلغٍف الاؾدشلاع كً بلض بال ؤنها جخفم في
ما بُنها كلى وصفه ّ
بإهه :جصىٍغ الـاهغاث ألاعطُت البلُضة واللغٍبت مً ألاعض صون الاخخيان اإلاباشغ بها .وٍمىً
الىـغ بلى الاؾدشلاع كً بلض كلى ؤهه :مجمىكت الىؾائل ،مً ػائغاث ،ؤو ؤكماع صىاكُت ،ؤو بالىهاث ،وؤحهؼة
الخلاغ البُاهاث ،ومدؼاث الاؾخلباٌ ،ومجمىكت بغامج ملالجت البُاهاث اإلاؿخلبلت ،التي حؿمذ بفهم اإلاىاص والـىاهغ
مً ػغٍم زىاصها الؼُفُت (ألاؾضي.)14 ،2013 ،
وجصىف ؤهـمت الاؾدشلاع كً بلض خؿب مؿخىي اإلاىصاث التي جدمل ؤحهؼة الاؾدشلاع بلى هىكين؛ وهما
وفلا ليل مً (ؾلُض54 ،2016 ،؛ الغفاعي56 ،2015 ،؛ صاوص:)7 ،2013 ،
 .1الاسدشعار الجوي :وفُه ًخم الاؾدشلاع كً بلض باؾخسضام جلىُاث الخصىٍغ الجىي ،وفُه جىطم ؤحهؼة
ً
الخلاغ البُاهاث بالؼائغاث التي جؼير كلى اعجفاكاث مىسفظت وؿبُا.
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ُ
 .2الاسدشعار الفضائي :وٍلصض به الاؾدشلاع كً بلض باؾخسضام ألاكماع الصىاكُت .وفُه جدمل ؤحهؼة الالخلاغ
كلى ألاكماع الصىاكُت التي جؼير كلى اعجفاكاث كالُت حضا.
وفي الاؾدشلاع كً بلض ًفغق بين الصىعة ( )hpgrgotohpواإلاغئُت ( )qgooiفالصىعة مصؼلح ًؼلم كلى
جلً التي ٌسجل ؤلاشلاق الىهغومغىاػِسخي فيها كلى الفُلم مباشغة .ؤما اإلاغئُت فهي التي ٌسجل ؤلاشلاق
الىهغومغىاػِسخي فيها ؤوال كلى شيل كُم عكمُت ،فال ًؼلم كليها صىعة وبن وان الفُلم مؿخسضما في بهخاحها .وهظا
ٌلجي ؤن ول صىعة هي بالظغوعة مغئُت ،ولىً لِـ ول مغئُت صىعة.
أهميت الصور الجويت واملزئياث الفضائيت
وللل ؤهمها وفلا ليل مً (الغفاعي51 ،2015 ،؛ صاوص5 ،2013 ،؛ كبض هللا )18 ،2006 ،آلاحي:
ُ
ؿهم الصىع والخغائؽ الجىٍت والفظائُت في صعاؾت اللضًض مً الـاهغاث الجغغافُت الؼبُلُت؛ والجباٌ،
 .1ح ِ
والهظاب ،والؿهىٌ ،وألاوصًت ،وألانهاع ،والبداع ،واإلادُؼاث ،وؤهماغ الخصغٍف اإلاائي ،وصعاؾت اإلاىار،
والىباث الؼبُعي ،وصعاؾت ؤهىاق التربت.
ُ
ؿهم الصىع الجىٍت والفظائُت في صعاؾت اللضًض مً الـاهغاث الجغغافُت البشغٍت؛ هضعاؾت اإلاجخملاث
 .2ح ِ
الصىاكُت ،وصعاؾت البِئت الغٍفُت ،والخلغف كلى حلضاص الؿيان ،وصعاؾت جلىر البِئت ،وصعاؾت اإلاداصُل
الؼعاكُت ،والخلغف كلى ألامغاض التي جصِب اإلادصىٌ ،وصعاؾت اؾخسضام ألاعض.
ً
 .3حلض مصضعا مهما للمللىماث التي ًمىً حسجُلها في صىعة كاكضة بُاهاث ًمىً الغحىق بليها كىض الخاحت .هما
ً
حلض مصضعا مهما للمللىماث كً اإلاىاػم التي ًصلب الىصىٌ بليها مثل اإلاىاػم شضًضة الىكىعة.
 .4حؿخسضم في عؾم الخغائؽ ،وبىاء هـم اإلاللىماث الجغغافُت بضكت كالُت .هما حؿخسضم للخصىٌ كلى كُاؾاث
ؾغَلت وصكُلت للمؿافاث واإلاؿاخاث والاعجفاكاث.
 .5جدبم الخغيراث في الـىاهغ البشغٍت والؼبُلُت كً ػغٍم ملاعهت صىع الخلؼذ في جىاعٍش مسخلفت لىفـ
اإلاىؼلت .وحؿخسضم في الخسؼُؽ اللمغاوي ،هما حؿخسضم في عصض آلازاع الؿلبُت لإلوؿان كلى البِئت.
جطبيلاث الاسدشعار عً بعد في مدخوى مىاهج الجغزافيا
وجخمثل ؤهم جؼبُلاث الاؾدشلاع كً بلض في مدخىي مىاهج الجغغافُا في :عؾم الخغائؽ والخلغف كلى
الـاهغاث الؼبُلُت والبشغٍت ،هشف اإلاىاعص الؼبُلُت مً ملاصن ومُاه ،الضعاؾاث اللمغاهُت ،الضعاؾاث اإلاىازُت
والخيبا بالخغيراث اإلاىازُت مثل ألاكاصير ،الخؼبُلاث الؼعاكُت وطلً في الىشف اإلابىغ كً بصابت اإلاؼعوكاث والخلغف
كلى ؤهىاق التربت ،وهظلً الضعاؾاث البُئُت في جدضًض مصاصع الخلىر ،وجدضًض اإلادمُاث الؼبُلُت وعصض اليىاعر
الؼبُلُت ،واللضًض مً الخؼبُلاث التي ٌؿخفُض منها اإلاجخمم مثل :مسح التربت وبوشاء زغائؽ التربت ،صعاؾت اللمغان،
الضعاؾاث الجُمىعفىلىحُت ،الضعاؾاث الجُىلىحُت -الؼعاكت – مسح الاؾخسضاماث الغٍفُت والخظاعٍت لألعض -
مسح الغاباث -صعاؾت ألاهماغ الخظاعٍت والصىاكُت -مسح اإلاىاعص الؼبُلُت -مجاالث الجُىلىحُا -مجاالث الؼعاكت –
عصض الخلىر -الخسؼُؽ الخظغي وؤلاكلُمي -ألاغغاض اللؿىغٍت -مجاٌ آلازاع -ألاعصاص الجىٍت -الثروة الؿمىُت -
عؾم زغائؽ اؾخسضام ألاعض واإلاداصُل الؼعاكُت (ألاؾضي.)13 ،2013 ،
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مشاًا الاسدشعار عً بعد:
ومً ؤهمها؛ الخصىٌ كلى البُاهاث بصفت صوعٍت ،والخغؼُت ؤلاكلُمُت الىاؾلت ،وجسؼًٍ وملالجت البُاهاث،
وكمل سجل جاعٍخي للبُاهاث ،وبمياهُت الغئٍت اإلاجؿمت لؿؼذ ألاعض ،والخصىٌ كلى بُاهاث ال ًمىً اؾدشلاعها
باللين اإلاجغصة ،والىصىٌ بلى ؤماهً ًصلب الىصىٌ بليها بالؼغق الخللُضًت مثل :مثل اإلاىاػم الصخغاوٍت والغاباث
ومىاػم الفُظاهاث وعصض ػخف اإلاضن كلى ألاعاضخي الؼعاكُت وجلىر الشىاػئ وغيرها.
 .2جلىيت هظم املعلوماث الجغزافيت :Geographic Information System
ً
ؿهغث خضًثا هـم اإلاللىماث الجغغافُت ( )GISهإؾلىب آلي ًدؿم بالضكت والؿغكت في حمم وجصيُف
وملالجت وجفؿير وبكاصة جمثُل اإلاللىماث الجغغافُت التي ؤفغػتها الثىعة اإلالغفُت ،فمً زالٌ بغامج زاصت جدفف
البُاهاث الجغغافُت صازل هظا الىـام كلى هُئت زغائؽ ػبلُت ،وَلمل الىمبُىجغ كلى الجمم بُنها ،والىشف كً
اللالكاث اإلاياهُت اإلادشلبت التي جغبؼها ،وكلُه ًخم جفؿيرها والخغوج بخلمُماث ،وكمل الىماطج وألاهماغ اإلاؼلىبت مم
عؾم الخغائؽ وألاشياٌ الالػمت ،ولظا ٌلض هظا الىمؽ الخىىىلىجي صكامت ؤؾاؾُت جمض مخسظي اللغاع واإلاسؼؼىن
باإلاللىماث الصخُدت وما ًخللم بها مً ماشغاث مؿخلبلُـت.
وَلغف (ألاؾضي )119 ،2013 ،هـم اإلاللىماث الجغغافُت بإنها :كباعة كً جلىُت لجمم وبصزاٌ وملالجت
وجدلُل وكغض وبزغاج اإلاللىماث الجغغافُت والىصفُت ألهضاف مدضصة ،وكغطها كلى شاشت الخاؾىب ؤو كلى وعق
في شيل :زغائؽ ،جلاعٍغ ،وعؾىماث بُاهُت.
ومً اللىامل التي ؾاكضث كلى جؼىع هـم اإلاللىماث الجغغافُت واهدشاعها ،جؼىع ؤحهؼة الخاؾب آلالي
وعزص ؤؾلاعها ،جؼىع بغمجُاث هـم اإلاللىماث الجغغافُت وجىىكها وعزص ؤؾلاعها ،وفغة البُاهاث اإلاياهُت
والىصفُت والخغائؽ في الصىعة الغكمُت ،احؿاق جؼبُلاتها ومجاالتها ،زاصت اإلاجاالث الاكخصاصًت اإلاسخلفت ،ؿهىع
شبىت ؤلاهترهذ وجؼىع وؾائل الاجصاٌ ،ػٍاصة الىعي بإهمُت هـم اإلاللىماث الجغغافُت مً زالٌ اإلااجمغاث والىضواث
واإلالاعض الللمُت .وجخمثل ؤهم جؼبُلاث هـم اإلاللىماث الجغغافُت في( :الخؼبُلاث الهىضؾُت والخسؼُؼُت،
الخؼبُلاث البُئُت ،الخؼبُلاث ؤلاخصائُت ،الخؼبُلاث الاكخصاصًت والخجاعٍت ،الخؼبُلاث اللؿىغٍت وألامىُت).
ومً مؼاًا اؾخسضام هـم اإلاللىماث الجغغافُت ( )GISالظي ٌلخمض ؤؾاؾا كلى اؾخسضام الخاؾىب
(الشمغي45 ،2007 ،؛ ألاؾضي:)123 ،2013 ،
حؿهُل كملُت عؾم الخغائؽ مهما هبر حجمها وبضكت كالُت ختى ًدؿجى لألشخا اللاصًين اؾخسضامها في
كملهم .وؾهىلت بؿهاع البُاهاث كلى الخغائؽ ،خُث ًخم كغض البُاهاث اإلاؼلىبت وبالشيل الظي ًدخاحه اإلاؿخسضم
وبؿهىلت كالُت.
حؿهُل كملُت خفف البُاهاث مم الخغائؽ الطخمت صازل الخاؾىب بدُث ًمىً الىصىٌ اليها بؿهىلت
وبحغاء الخلضًالث كليها .وؾهىلت كمل وسخ اخخُاػُت مً البُاهاث والخغائؽ واؾخسضامها كىض الخاحت ،وبمياهُه
الخدضًث والخجضًض وؤلاطافت والخظف.
بمياهُت صىم الخغائؽ زالزُت ألابلاص والاؾخفاصة منها زصىصا في خالت اإلاضن الجبلُت ؤو اإلاضن التي جلم في
مىاػم غير مىبؿؼت .واللضعة كلى اؾخسضام ؤي هـام بخضازُاث وؤخُاها ًمىً جدىٍل الخغائؽ مً هـام بلى آزغ صون
خصىٌ ؤي زؼإ ملخىؾ.
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العالكت بين جلىيتي الاسدشعار عً بعد وهظم املعلوماث الجغزافيت:
للض جؼىعث هـم اإلاللىماث الجغغافُت حىبا بلى حىب الاؾدشلاع كً بلض بؿبب اللالكت الىزُلت واإلاخياملت
بين الازىين والتي حلؼي بلى (ألاؾضي128 -127 ،2013 ،؛ اللؼاوي:)47 -35 :2008 ،
 الاؾدشلاع كً بلض ًؼوص هـم اإلاللىماث الجغغافُت بالبُاهاث الخضًثت واإلاخجضصة وبشيل صوعي ومىخـم بإكلجيلفت وحهض.
 ٌؿخسضم الاؾدشلاع كً بلض وهـم اإلاللىماث الجغغافُت ؤحهؼة وبغامج خاؾىبُت مدشابهت. اخخىث هـم اإلاللىماث الجغغافُت كلى هـم زاصت جلىم بملالجت اإلاغئُاث الفظائُت وهفـ الىكذ جلىمبمؼابلتها مم بُاهاث زؼُت لخغائؽ ؤؾاؾُت وطلً للخصىٌ كلى هخائج مغطُت.
 بن البُاهاث الغكمُت لالؾدشلاع كً بلض اإلادللت واإلاصىفت بىاؾؼت بغمجُاث هـم اإلاللىماث الجغغافُت(الصىع والخغائؽ الغكمُت) ًجب ؤن جدىٌ مغة ؤزغي بلى صُغت عكمُت بلض بحغاء كملُاث الخصخُذ
الهىضسخي كليها ،ليي جصبذ اإلاغئُت الفظائُت اإلاصدخت جخصف بسىا هىضؾُت مالئمت إلصزالها في هـم
اإلاللىماث الجغغافُت وطلً للخصىٌ كلى هخائج كالُت الضكت.
مً زالٌ اللغض الؿابم للخلىُاث الجغغافُت اإلالاصغة ومؼاًاها ًخطح ؤن هظه الخلىُاث الجضًضة ؤؾهمذ
بضوع فلاٌ في بخضار زىعة كلمُت واؾلت في كلىم الجغغافُت ومىاهجها وجؼبُلاتها وٍمىً الاؾخفاصة منها في آلاحي:
 جىفغ جلىُاث الاؾدشلاع كً بلض مللىماث خضًثت وشاملت كً الـىاهغ الجغغافُت ،مما ًمىً صاعؽالجغغافُا مً الخصىٌ كلى زغائؽ صكُلت ومغاكبت ألازؼاع البُئُت ،واإلاىاعص الؼبُلُت ،وصعاؾت الخغير في
اؾخسضام ألاعض ،وهظلً جدضًض اإلاىاػم اإلاصابت في الخلىٌ الؼعاكُت وملغفت الـىاهغ الخضعَؿُت وهىق
التربت والصخىع الؿائضة ،واللضًض مً الخؼبُلاث التي ٌؿخفُض منها اإلاجخمم.
 جؼاًض اؾخسضام هـم اإلاللىماث الجغغافُت ،واحؿاق جؼبُلاتها في وافت اإلاجاالث الجغغافُت ،مً زالٌ حمماإلاللىماث الجغغافُت مً مصاصعها اإلاخباًىت ،ومنها الخغائؽ ،والصىع ،والىخب ،واليلماث اإلاؿمىكت،
والخلاعٍغ ،وبصزاٌ هظه اإلاللىماث وجسؼٍنها في كىاكض بُاهاث حغغافُت ،وجدلُل البُاهاث وبهخاحها في صىعة
بُاهاث بخصائُت ؤو جلاعٍغ ؤو زغائؽ.
أهميت جضمين مدخوى هخب الجغزافيا بمفاهيم الخلىياث الجغزافيت املعاصزة:
للض ؤصبدذ ؤؾالُب حمم البُاهاث واإلاللىماث وجدلُلها وجفؿيرها هي ألاصاة ؤهثر مالءمت في صعاؾت الـىاهغ
الجغغافُت ،بط جغبؽ بين اإلايان والبُاهاث اإلاخلللت به بشيل عكمي ًمىً كً ػغٍلها اؾخيخاج اإلاللىماث بشيل ؤهثر
صكت .للخىصل بلى هخائج صكُلت مخؼىعة ومىاهبت للخؼىع الللمي والخلجي الظي هلل كلم الجغغافُا مً الىصف بلى
الخؼبُم؛ فالجغغافُا جؼىعث مً ؿاهغة الىصف بلى خالت الاؾخلصاء واإلاشاهضة والخدلُل والىشف كً الـاهغاث
الؼبُلُت وؤؾغاع الخُاة البشغٍت ،وخـُذ الجغغافُا بالىثير مً الخغُير والخؼىع في طىء ملؼُاث الللم وجؼىع
خلىٌ اإلالغفت.
مبرراث جضمين هخب الجغزافيا بمفاهيم الخلىياث الجغزافيت
وٍمىً بًجاػ مبرعاث جظمين هخب الجغغافُا بمفاهُم الخلىُاث الجغغافُت اإلالاصغة في مجمىكت مً
الخدضًاث جخمثل في ألاحي (ؾلُض8 ،2016 ،؛ 3؛ الىُالوي56 ،2011 ،؛ طُاف:)146 ،2007 ،
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 سيادة الخدصيل العلمي للطلبت :جىفغ الخلىُاث الجغغافُت اإلالاصغة مصاصع مخىىكت للخصىٌ كلى اإلاللىماثالللمُت في مجاٌ الجغغافُا التي حؿاكض كلى صكم اللملُت الخللُمُت واؾخسضام الىؾائؽ اإلاؿمىكت واإلاغئُت
لبلع اإلاىطىكاث الجغغافُت والؼالػٌ والبراهين والهؼاث ألاعطُت واللىاصف وغيرها.
 الخطوراث في املعزفت العلميت والتربويت والخكىولوجيت :وكض صىف اإلاخسصصين الخغيراث والخؼىعاث التيخضزذ في اللالم في نهاًت اللغن اللشغًٍ بلى زىعاث كاإلاُه كضًضة :زىعة اإلالغفت ،زىعة الاجصاالث ،واللىإلات
والثىعة الاحخماكُت والثىعة الصىاكُت؛ وبالخالي ؤصبدذ الخاحت ماؾت بلى جدضًث مدخىي الجغغافُا إلاىاهبت
هظه الخؼىعاث.
 ألاخدار واملشكالث والخطوراث العامليت ومنها( :غؼو الفظاء ،وؿهىع ؤمغاض حضًضة ،واهدشاع اإلاسضعاثومشيلت جلىر البِئت ،وجأول ػبلت ألاوػون ،والخغوب ،واللىف ،والخلىُاث الخضًثت الخاؾب وألاهترهذ).
 ألاخدار واملشكالث والخطوراث الداخليت واملدليت :مثل( :ػٍاصة ملضٌ الىمى الؿياوي ،مشيلت الخصخغ،وهلص الغكلت الؼعاكُت بؿبب الخىؾم اللمغاوي فيها ،ومشيلت ججغٍف التربت الؼعاكُت ،وجضمير الغاباث وكؼم
ألاشجاع).
 جخفم هذه الخلىياث املعاصزة مع ميول الطالب؛ وطلً في اؾخسضام البُاهاث الخاصت باالؾدشلاع كً بلض؛زاصت بطا واهذ هظه البُاهاث كً مىؼلت مللىمت لضي الؼالب.
 حسمذ الخلىياث الجغزافيت املعاصزة باسخخدام ملاًيس رسم صغيرة ،وهظا ًدُذ الفغصت لضعاؾتاللالكاث ؤلاكلُمُت إلاىاػم واؾلت كلى ؾؼذ ألاعض .هما حؿمذ بضعاؾت مىؼلت ؤو بكلُم ملين زالٌ فترة
ػمىُت مدضوصة ،مما ًاصي بلى الىكىف كلى الخغُيراث البُئُت.
ومً مىـىع الضعاؾت الخالُت فةن ؤهمُت جظمين مفاهُم الخلىُاث الجغغافُت بمدخىي هخب الجغغافُا
باإلاغخلت الثاهىٍت ،والاؾخفاصة مً جؼبُلاتها في مسخلف مجاالث الخُاة جخمثل في آلاحي:
 )1مىاهبت الخؼىعاث الللمُت والخىىىلىحُت التي جسضم اإلاجخمم.
 )2الخدىٌ مً الفىغ الخللُضي الؿائض في صعاؾت وجضعَـ الجغغافُا بلى الفىغ الخضًث اللائم كلى الاؾخلصاء
الجغغافي واؾخسضام الخلىُاث الجغغافُت اإلالاصغة.
 )3الخض مً ألاؾالُب الخللُضًت والىصفُت في حللُم وحللم الجغغافُا والاهخلاٌ بلى اإلاجاالث الخؼبُلُت.
 )4جىمي لضي الؼلبت اللضعة كلى اإلاالخـت الضكُلت والخفصُلُت وبشيل زا اإلاالخـت كً كغب.
 )5حؿاكض الؼلبت كلى الاإلاام بلغاءة وجفؿير الصىع الجىٍت واإلاغئُاث الفظائُت.
 )6حؿاكض كلى مغاكاة الفغوق الفغصًت بين اإلاخللمين.
وعغم ما جم اؾخلغاطه مً ؤهمُت هظه الخلىُاث؛ بال ؤن جظمين مفاهُم الخلىُاث الجغغافُت اإلالاصغة
ً
بمىاهج الجغغافُا في مغاخل الخللُم اللام ألاؾاسخي والثاهىي بالجمهىعٍت الُمىُت ،مدضوص حضا؛ خُث ًلخصغ كلى
بلع الخغائؽ والىماطج وألاشياٌ وبلع الصىع الجىٍت في الىخب اإلاضعؾُت).
ا
زاهيا /الدراساث السابلت:
كلى الغغم مً ؤهمُت جظمين مفاهُم الخلىُاث الجغغافُت اإلالاصغة بال ؤن الضعاؾاث الؿابلت التي ؤحغٍذ
في هظا اإلاجاٌ جىاولذ الخلىُاث الجغغافُت بشيل كام مً خُث ؤهمُتها وجإزيرها في جىمُت مهاعة كغاءة وعؾم الخغائؽ
واللضعة اإلاياهُت والخدصُل الضعاسخي ،صون التره يز كلى جظمين هظه اإلافاهُم بىخب الجغغافُا ،وؾِخم كغض ومىاكشت
الضعاؾاث وألابدار طاث الصلت بالضعاؾت الخالُت بمغاخل الخللُم اللام ومنها ما ًلي:
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هضفذ صعاؾت مدِؿً ( ) 2018بلى مداولت الخلغف كلى الاججاهاث اإلالاصغة في جؼىٍغ مىاهج كلم
الجغغافُت ،واؾخسضمذ الضعاؾت مىهج البدث الخدلُلي مً زالٌ ؤلاكضاص في جيىًٍ اػاع الضعاؾت اللام ومىاكشت
ألاصبُاث اإلاخصلت بمىطىق الضعاؾت ،وجىصلذ الضعاؾت بلى ؤن اؾخسضام الخلىُاث الجغغافُت الخضًثت وىؾائل
حللُمُت مىاؾبت طمً الاججاهاث اإلالاصغة ٌلمل كلى جىفير ؤحىاء حللُمُت غىُت جدىاؾب مم اخخُاحاث الضاعؾين في
مجاٌ الجغغافُت ،وجظُف كىصغ الدشىٍم وؤلازاعة للملُت فهم وصعاؾت الـىاهغ الجغغافُت.
هما هضفذ صعاؾت البيرًجي ( ) 2016بلى جلىٍم مىهج الجغغافُا للصف الثامً في طىء بلع الاججاهاث
اللاإلاُت اإلالاصغة ،واؾخسضمذ اإلاىهج الىصفي الخدلُلي ،جمثلذ ؤصاة الضعاؾت في كائمت ببلع ملاًير الاججاهاث
اللاإلاُت إلادخىي منهاج الضاعؾاث الاحخماكُت (الجغغافُا) خُث اشخملذ كلى ( )24ملُاع ،جم جىػَلها كلى مجالين هما:
التربُت الؿياهُت ،اللظاًا اللاإلاُت اإلالاصغة ،جيىهذ كُىت الضاعؾت مً ( )110مللما مً مللمي الجغغافُا للصف
الثامً بمدافـت خمص جم ازخُاعهم بالؼغٍلت اللشىائُت ،هما جم ازخُاع مدخىي هخاب الضاعؾاث الاحخماكُت
للصف الثامً التي زظلذ للملُت الخدلُل ،وؤؿهغث الىخائج جظمين الاججاهاث اللاإلاُت اإلالاصغة بيؿبت ملبىلت
بمىهج الضعاؾاث الاحخماكُت كُىت الخدلُل.
بِىما اؾتهضفذ صعاؾت غاػي ( )2016الخلغف كلى فلالُت جىؿُف هـم اإلاللىماث الجغغافُت لخضعَـ
الجغغافُا في جىمُت بلع مهاعاث كملُاث الللم لضي ػالب الصف ألاوٌ الثاهىي ،وجيىهذ كُىت الضعاؾت مً ()60
ػالب وػالبت مً ػلبت الصف ألاوٌ الثاهىي اهلؿمذ بلى مجمىكخين :ججغٍبُت وطابؼت ،وجم جضعَـ الىخضة اإلالضة
باؾخسضام هـم اإلاللىماث الجغغافُت للمجمىكت الخجغٍبُت بِىما صعؾذ اإلاجمىكت الظابؼت هفـ الىخضة بالؼغٍلت
اإلالخاصة ،وجىصلذ هخائج الضعاؾت بلى وحىص فغوق طاث صاللت بخصائُت كىض مؿخىي  0605بين ؤصاء اإلاجمىكخين
الخجغٍبُت والظابؼت في الخؼبُم البلضي الزخباع مهاعاث كملُاث الللم لصالح اإلاجمىكت الخجغٍبُت.
وهضفذ صعاؾت الغفاعي ( )2015الضعاؾت بلى ملغفت ؤزغ اؾخسضام مغئُاث الاؾدشلاع كً بلض في جضعَـ
الىخضة الؿابلت (اللالم اللغبي واللالم ؤلاؾالمي) كلى جىمُت مهاعة كغاءة الخغٍؼت والخدصُل الضعاسخي لضي ػالباث
الصف الثاوي مخىؾؽ ،ولخدلُم ؤهضاف الضعاؾت جم بكضاص ازخباع مهاعة كغاءة الخغائؽ ،ازخباع جدصُلي ،وػبلذ
الضعاؾت كلى ( )٨٤ػالبت بمضًىت ًيبم الؿلىصًت ،وجىصلذ الضعاؾت بلى ؤزغ اؾخسضام مغئُاث الاؾدشلاع كً بلض كلى
جىمُت مهاعة كغاءة الخغٍؼت ،وكلى جدصُل الؼالباث كىض مؿخىي ( )0605لصالح اإلاجمىكت الخجغٍبُت.
واؾتهضفذ صعاؾت الخىباث ( ) 2014جؼىٍغ وخضة حللُمُت مً هخاب الجغغافُت للصف اللاشغ ألاؾاسخي في
طىء هـم اإلاللىماث الجغغافُت وازخباع ازغها في جدصُل الؼلبت واججاهاتهم هدىها ،ولخدلُم هضف الضعاؾت جم
بكضاص ؤصواث الضعاؾت اإلاخمثلت في زغائؽ عكمُت في بغمجُت هـم اإلاللىماث الجغغافُت ،وازخباع جدصُلي ،وملُاؽ
اججاه ،وجيىهذ كُىت الضعاؾت مً ( )112ػالب وػالبت مً ػلبت الصف اللاشغ ألاؾاسخي في مضاعؽ لىاء اليىعة
الخابلت إلادافـت اعبض ،وؤؿهغث هخائج الضعاؾت وحىص ازغ للىخضة الخللُمُت اإلاؼىعة في طىء هـم اإلاللىماث الجغغافُت
في جدصُل الؼ لبت لصالح اإلاجمىكت الخجغٍبُت ،وجدؿً اججاهاث الؼلبت هدى هـم اإلاللىماث الجغغافُت ،وكضم وحىص
فغوق طاث صاللت بخصائُت حلؼي ألزغ الجيـ في الاججاهاث.
ؤما صعاؾت ( komlenovic)2013فهضفذ بلى الخلغف كلى اؾخسضام هـم اإلاللىماث الجغغافُت بمضاعؽ
الخللُم الثاهىي في صغبُا ،واؾخسضمذ الضعاؾت اإلاىهج الىصفي وجمثلذ ؤصاة الضعاؾت في اؾخبُان ؤعاء الؼلبت ،وجيىهذ
كُىت الضعاؾت مً ( )126ػالبا مً اإلاضاعؽ الثاهىٍت اإلاهىُت ًخللمىن الجغغافُا همىطىق بلؼامي في اإلاضاعؽ الصغبُت،
وجىصلذ هخائج الضعاؾت بلى ؤن جىىىلىحُا اإلاللىماث والاجصاالث الجضًضة ال حؿخسضم بما فُه الىفاًت في اإلاضاعؽ
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الثاهىٍت في صغبُا .خُث ًخم الخللم في الغالب مً زالٌ بللاء اإلاداطغاث ،ومً بين اللضًض مً جىىىلىحُاث الاجصاٌ
اإلالغوطت التي ًمىً اؾخسضامها في الخضعَـ ازخاع غالبُه الؼالب هـم اإلاللىماث الجغغافُت ألنها خؿب آعاءهم
حؿاهم بشيل هبير في جؼىٍغ مهاعاث عؾم الخغائؽ.
وهضفذ صعاؾت الخؼاب ( )2011بلى جلىٍم مىهج الجغغافُا بالصف ألاوٌ الثاهىي بجمهىعٍت مصغ اللغبُت في
طىء كائمت مفاهُم هـم اإلاللىماث الجغغافُت ،واؾخسضمذ اإلاىهج الىصفي الخدلُلي ،وجمثلذ ؤصاة الضعاؾت في كائمت
بمفاهُم هـم اإلاللىماث الجغغافُت التي ًيبغي جظمُنها بمىهج الصف ألاوٌ الثاهىي ،وجىصلذ الضعاؾت بلى جضوي
جظمين مفاهُم هـم اإلاللىماث الجغغافُت بمىهج الصف ألاوٌ الثاهىي ،وؤوصذ الضاعؾت بظغوعة جؼىٍغ مىاهج
الجغغافُا في طىء الخلىُاث الجغغافُت الخضًثت.
بِىما هضفذ صعاؾت (مصلح )2010 ،بلى جلىٍم مىهج الجغغافُا للمغخلت ألاؾاؾُت الللُا ،واؾخسضمذ اإلاىهج
الىصفي الخدلُلي ،وجمثلذ ؤصاة الضعاؾت في كائمت ملاًير الاججاهاث اللاإلاُت إلادخىي مىهج الجغغافُا خُث اشخملذ
كلى( )37ملُاعا جىػكذ كلي زالر مجاالث وهي (التربُت الؿياهُت ،هـم اإلاللىماث الجغغافُت ،اللظاًا اللاإلاُت
اإلالاصغة ) ،وجىصلذ هخائج الضعاؾت بلى طلف وؿبت جىافغ ملاًير الاججاهاث اللاإلاُت في مدخىي منهاج الجغغافُا في
التربُت الؿياهُت واللظاًا اإلالاصغة ،واولضامها في هـم اإلاللىماث الجغغافُت .وؤوصذ الضعاؾت بلى طغوعة جؼىٍغ
مدخىي مىهج الجغغافُا وفم الاججاهاث اللاإلاُت.
واؾتهضفذ صعاؾت ( ،Demirci )2009بلى الخلغف كلى هُفُت حلامل اإلاضعؾين مم الخىىىلىحُا الخضًثت
واججاهاث مللمي الجغغافُا هدى جىىىلىحُا هـم اإلاللىماث الجغغافُت في جضعَـ الجغغافُا بالخللُم الثاهىي في جغهُا،
واؾخسضمذ الضعاؾت اإلاىهج اإلاؿحي وجيىهذ كُىت الضعاؾت مً ( )200مضعؾت زاهىٍت زاصه جلم في ( )33ملاػلت
مىفصلت ،وجىصلذ هخائج الضعاؾت بلى ؤن اإلالغفت بىـم اإلاللىماث الجغغافُت واؾخسضامها في صعوؽ الجغغافُا مً كبل
اإلاللمين طئُلت ،وؤن ؤهثر مً هصف اإلاللمين كُىت الضعاؾت ( )% 66لم ًىً لضًه فهم صكُم لخلىُت هـم اإلاللىماث
الجغغافُت ( ،)GISوال ٌلغفىن هُف ًمىً اؾخسضامها في صعوؽ الجغغافُا .غير ؤن اججاهاث اإلاللمين واهذ بًجابُه
ججاهها ،وملـم اإلاللمين ٌلخلض ؤن جلىُت ( )GISؤصاه حللُمُت فلالت للضعوؽ الجغغافُت.
حعليب على الدراساث السابلت:
جىىكذ الضعاؾاث الؿابلت التي جىاولذ الخلىُاث الجغغافُت في اإلاغاخل الخللُمُت اإلاسخلفت ما بين اإلاغخلت
ألاؾاؾُت والثاهىٍت .هما جباًيذ ؤماهً بحغائها ،وَشير هظا الخىىق بلى طغوعة الاهخمام بالخلىُاث الجغغافُت التي صكذ
بليها اإلاىـماث التربىٍت إلاىاهبت الخغيراث والخؼىعاث اللصغٍت وجؼىٍغ مىاهج الجغغافُا في طىئها .وٍمىً ببغاػ ؤهم
اإلاالخـاث كلى الضعاؾاث الؿابلت فُما ًلي:
للض ؾاهمذ جلً الضعاؾاث الؿابلت في جإهُض مضي اللصىع وهضعة الضعاؾاث والبدىر التربىٍت اإلاهخمت
بماصة الجغغافُا للمغخلت الثاهىٍت ؾىاء كلى اإلاؿخىي اللىمي ؤو اإلادلي ،وزاصت في مجاٌ جظمين مفاهُم الخلىُاث
الجغغافُت بىخب الجغغافُا ،وهظا ما ًاهضه الىاكم التربىي ،مما ًجلل الخاحت ملخت لخىحُه الجهىص بلى مؼٍض مً
البدث والضعاؾت في هظا اإلاجاٌ.
جسخلف الضعاؾت الخالُت كً الضعاؾاث الؿابلت في اهخمامها بخظمين مفاهُم الخلىُاث الجغغافُت اإلالاصغة
بىخب الجغغافُا باإلاغخلت الثاهىٍت ،وهظا ما ًميز الضعاؾت الخالُت كً الضعاؾاث الؿابلت التي اهخمذ بالخلىُاث
الجغغافُت بشيل كام مً خُث ؤهمُتها وجإزيرها في جىمُت مهاعة كغاءة وعؾم الخغائؽ واللضعة اإلاياهُت والخدصُل
الضعاسخي صون الترهيز كلى جظمين مفا هُم هظه الخلىُاث بىخب الجغغافُا للمغخلت الثاهىٍت.
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كلى الغغم مً هضعة البدىر والضعاؾاث الؿابلت في هظا اإلاجاٌ بال ؤن الباخث كض اؾخفاص مً جلً البدىر
والضعاؾاث الؿابلت في جدضًض مىطىق الضعاؾت ،وصُاغت الاػاع الىـغي ،وبكضاص ؤصاة الضعاؾت وآلُت الخدلُل
ومىهجُت البدث وفي ػغٍلت جدلُل هخائج الضعاؾت وجفؿيرها ،والخلغف كلى بلع اإلاغاحم اإلاخلللت بمىطىق الضعاؾت
الخالُت.

 -3مىهجيت وإجزاءاث الدراست:

ُ
لخدلُم ؤهضاف الضعاؾت ؤجبلذ ؤلاحغاءاث الخالُت:
ا
أول :مىهج الدراست :اؾخسضمذ الضعاؾت اإلاىهج الىصفي مً زالٌ ؤؾلىب جدلُل اإلادخىي ليىهه ؤوؿب
اإلاىاهج وؤهثرها مالئمت لخدلُم ؤهضاف الضعاؾت للخلغف كلى واكم جظمين مدخىي هخب الجغغافُا باإلاغخلت الثاهىٍت
إلافاهُم الخلىُاث الجغغافُت اإلالاصغة.
ا
زاهيا :مجخمع وعيىت الدراستّ :
جيىن مجخمم الضعاؾت وكُىتها مً هخب الجغغافُا باإلاغخلت الثاهىٍت ،وكضصها
زالزت هخب ،ول هخاب كباعة كً حؼؤًً (الجؼء ألاوٌ والثاوي) ،وكض بلغ مجمىق وخضاث هظه الىخب ( )18وخضة ،هما
ًىضخها الجضوٌ الخالي:
جدول (ً )2وضح مجخمع الدراست وعيىتها خسب ألاجشاء والوخداث
مجموع
وخداث الكخاب بالجشء ألاول
وخداث الكخاب بالجشء الثاوي
الكخاب
الوخداث
الىخضة الغابلت :اإلاىار واإلاُاه.
الىخضة ألاولى :ؤلاوؿان والفظاء.
حغغافُت
الىخضة الثاهُت :ؤلاوؿان وجمثُل مجاله
الىخضة الخامؿت :ؤلاوؿان وصًىامُت ألاعض.
ؤلاوؿان
6
الجغغافي.
والبِئت للصف
الىخضة الؿاصؾت :ؤلاوؿان وؤهـمت البِئت
الىخضة الثالثت :ؤلاوؿان ًمثل مجاله
ألاوٌ الثاهىي
الىبري.
الجغغافي.
الىخضة ألاولى :ؤلاوؿان الُمجي وبُئخه الىخضة الغابلت :الجغغافُا الؼبُلُت للىػً
اللغبي.
الؼبُلُت
حغغافُت
الىخضة الخامؿت :ؾيان الىػً اللغبي
الىخضة الثاهُت :الؿيان والخىمُت
الُمً والىػً
6
ومىاعصهم الاكخصاصًت.
الاحخماكُت في الُمً
اللغبي للصف
الثاوي الثاهىي
الىخضة الؿاصؾت :مشىالث وكظاًا
الىخضة الثالثت :مىاعص الُمً الاكخصاصًت
ملاصغة في الىػً اللغبي.
الىخضة ألاولى :جىـُم اإلاجاٌ الجغغافي
الىخضة الغابلت :اإلاىاصالث والاجصاالث.
لللالم اإلالاصغ.
حغغافُت
الىخضة الخامؿت :الخباصٌ الخجاعي
اللالم اإلالاصغ الىخضة الثاهُت :الخىخالث الاكخصاصًت في
6
والؿُاحي في اإلاجاٌ اللالمي
اللالم اإلاخلضم.
للصف الثالث
الثاهىي
الىخضة الؿاصؾت :مشىالث كاإلاُت
الىخضة الثالثت :جىخالث ومىـماث اللالم
ملاصغة.
الىامي.
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ا
زالثا :إعداد أداة الدراست :جم بكضاص كائمت بمفاهُم الخلىُاث الجغغافُت اإلالاصغة التي ًيبغي جظمُنها
ً
بمدخىي هخب الجغغافُا للمغخلت الثاهىٍت بالجمهىعٍت الُمىُت لدؿخسضم ملُاعا في الخدلُل ،وفم الخؼىاث الخالُت:
الهدف مً اللائمت :الىشف كً مضي جظمين مفاهُم الخلىُاث الجغغافُت اإلالاصغة بمدخىي هخب الجغغافُا
باإلاغخلت الثاهىٍت في طىئها.
مصادر اشخلاق اللائمت :اشخلذ اللائمت مً زالٌ مغاحلت الىخب والبدىر والضعاؾاث الؿابلت التي اهخمذ
بالخلىُاث الجغغافُت اإلالاصغة ،والىخب الللمُت في مجاٌ الاؾدشلاع كً بلض ،وهـم اإلاللىماث الجغغافُت.
اللائمت في صورتها ألاوليت :جم وطم اللائمت في صىعتها ألاولُت في طىء الخؼىاث الؿابلت ،وكض جظمىذ ()38
مفهىما مىػكت كلى مجالين عئِؿين (الاؾدشلاع كً بلض ،هـم اإلاللىماث الجغغافُت).
صدق اللائمت :جم الخإهض مً صضق اللائمت مً زالٌ كغطها كلى ؾبلت مً اإلادىمين اإلاخسصصين في اإلاىاهج وػغق
الخضعَـ ،والجغغافُا الؼبُلُت ،وطلً بهضف ببضاء آعائهم خىٌ مضي ؤهمُتها ومىاؾبتها ،وهظلً ؤلاطافت والخظف،
وكض ؤحمم غالبُت اإلادىمين كلى ؤهمُت هظه اإلافاهُم إلادخىي هخب الجغغافُا باإلاغخلت الثاهىٍت مم ببضاء بلظهم كضص
مً اإلاالخـاث التي ؤزظث بلين الاكخباع كىض وطم اللائمت في صىعتها النهائُت .وفي طىء الخلضًالث وؤلاطافت التي
اكترخها اإلادىمىن ؤصبدذ كائمت مفاهُم الخلىُاث الجغغافُت اإلالاصغة حاهؼة في صىعتها النهائُت ،ميىهت مً ()36
ً
مفهىما مىػكت كلى مجالين عئِؿُين هما :الاؾدشلاع كً بلض ،وَشخمل كلى ( )23مفهىما ،وهـم اإلاللىماث
الجغغافُت ،وَشمل كلى ( )13مفهىما.
زباث أداة الخدليل :اؾخسضمذ الضعاؾت (الثباث كبر الؼمً) للخإهض مً زباث ؤصاة الخدلُل؛ خُث كام الباخث
بلملُتي الخدلُل إلادخىي هخب الجغغافُا (كُىت الخدلُل) بفاعق ػمجي كضعه زالزت ؤؾابُم ،وجم خؿاب وؿبت الاجفاق
بين كملُتي الخدلُل ألاولى والثاهُت فياهذ الىخائج هما ًبُنها الجضوٌ الخالي:
جدول ركم ( )2وسبت الاجفاق (زباث الخدليل) بين عمليتي الخدليل ألاولى والثاهيت
الخكزاراث معامل الاجفاق
جكزاراث
جكزاراث
موضوع الخدليل
الزكم
(الثباث)
الخدليل ألاول الخدليل الثاوي املخفم عليها
هخاب الصف ألاوٌ الثاهىي
95.8
46
46
48
.1
هخاب الصف الثاوي الثاهىي
0
0
0
0
.2
هخاب الصف الثالث الثاهىي
87.5
7
7
8
.3
94.6
53
53
56
إلاجمالي
ًالخف مً الجضوٌ الؿابم عكم ( )2ؤن وؿب ملامل الثباث جغاوخذ ما بين ( )9568 – 8765باليؿبت ليل
هخاب كلى خضه ،في خين ًالخف مً الجضوٌ هفؿه ؤن وؿبت الثباث اليلُت للىخب الثالزت بلغذ ( )9466مما ٌشير بلى
زباث كملُت الخدلُل.
ا
رابعا :إجزاءاث عمليت الخدليل:
بلض بكضاص كائمت مفاهُم الخلىُاث الجغغافُت اإلالاصغة في صىعتها النهائُت ،والخإهض مً صضكها وزباتها،
اؾخسضمذ في جدلُل مدخىي هخب الجغغافُا باإلاغخلت الثاهىٍت وفم الخؼىاث الخالُت:
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-1
-2
-3

-4

-5
-

جددًد الهدف مً الخدليل :اؾتهضفذ كملُت الخدلُل الخىم كلى مدخىي هخب الجغغافُا باإلاغخلت الثاهىٍت
مً خُث مضي جظمُنها إلافاهُم الخلىُاث الجغغافُت اإلالاصغة.
جددًد فئاث الخدليل :شملذ فئاث الخدلُل مفاهُم الخلىُاث الجغغافُت اإلالاصغة التي جظمىتها اللائمت
اإلالضة لظلً وكضصها ( )36مفهىما.
جددًد وخداث الخدليل :جم اؾخسضام الفلغة وىخضة لخدلُل مدخىي هخب الجغغافُا ،خُث جم جلؿُم ول
صفدت مً صفداث الىخاب بلى كضص مً الفلغاث بدُث حشمل ول فلغة ؤو كضص مً الفلغاث الصغيرة كلى
فىغة واخضة.
وضع اسخمارة الخدليل :ختى ًخمىً الباخث مً كملُت الخدلُل كام بةكضاص اؾخماعة جدلُل مدخىي ،وطلً
بخدىٍل كائمت مفاهُم الخلىُاث الجغغافُت اإلالاصغة بلى اؾخماعة جدلُل ميىهت مً زمؿت ؤكمضة (اإلافهىم،
جىغاع الفلغة التي جخظمً اإلافهىم ،اإلاجمىق ،اليؿبت ،مالخـاث) ،ومً زم جفغَم البُاهاث وحضولتها وجدلُلها
بخصائُا.
خطواث عمليت الخدليل:
وكض مغث كملُت الخدلُل بالخؼىاث الخالُت:
جم اؾدبلاص صفداث اللىىان واإلالضماث والفهاعؽ وكىاوًٍ الفصىٌ واإلاغاحم.
جدضًض الصفداث التي شملتها كملُت جدلُل اإلادخىي.
جلؿُم ول صفدت مً الصفداث التي جم جدضًضها بلى كضص مً الفلغاث ،بدُث حشمل ول فلغة ؤو كضص مً
الفلغاث الصغيرة فىغة واخضة.
جدضًض الفلغاث التي جظمىذ مفاهُم الخلىُاث الجغغافُت اإلالاصغة الىاعصة في ؤصاة الخدلُل.

ا
خامسا :ألاساليب إلاخصائيت:
جم اؾخسضام ألاؾالُب ؤلاخصائُت الخالُت:
ؤ -الخكزاراث :جم اؾخسال مجمىق الخىغاعاث للفلغاث التي جىاولذ مفاهُم الخلىُاث الجغغافُت اإلالاصغة.
ب -اليسب املئويت :جم خؿاب اليؿبت اإلائىٍت لخىغاع الفلغاث التي جىاولذ مفاهُم الخلىُاث الجغغافُت
اإلالاصغة.
ج -معادلت ( :)itsloHجم اؾخسضام هظه اإلالاصلت لخؿاب وؿبت الاجفاق بين الخدلُلين ألاوٌ والثاوي الؾخماعة
جدلُل هخب الجغغافُا (كُىت الضعاؾت).

 -4هخائج الدراست وجفسيرها:
الىخائج املخعللت بالسؤال ألاول :لإلحابت كً الؿااٌ ألاوٌ مً ؤؾئلت الضعاؾت وهصه "ما مفاهُم الخلىُاث
الجغغافُت اإلالاصغة التي ًيبغي جظمُنها بمدخىي هخب الجغغافُا باإلاغخلت الثاهىٍت بالجمهىعٍت الُمىُت؟" جم الاػالق
كلي ألاصبُاث التربىٍت والىخب واإلاغاحم والضعاؾاث الؿابلت طاث الصلت بمفاهُم الخلىُاث الجغغافُت اإلالاصغة ،وجم
بكضاص كائمت بمفاهُم الخلىُاث الجغغافُت اإلالاصغة ميىهت مً مجالين عئِؿُين هما( :الاؾدشلاع كً بلض -هـم
اإلاللىماث الجغغافُت) .زم كغطذ اللائمت كلي مجمىكت مً اإلادىمين ؤؾاجظة مسخصين في اإلاىاهج وػغق الخضعَـ
والجغغافُا الؼبُلُت؛ وطلً إلبضاء مالخـاتهم وآعائهم ،وبظلً زغحذ كائمت مفاهُم الخلىُاث الجغغافُت اإلالاصغة
بصىعتها النهائُت كلى الىدى اإلابين في الجضوٌ الخالي:
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جدول ركم ()3مفاهيم الخلىياث الجغزافيت املعاصزة التي ًيبغي جضمينها بمدخوى هخب الجغزافيا باملزخلت
الثاهويت بالجمهوريت اليمىيت
املفاهيم الفزعيت
املجال الزئيس ي
ماهُت الاؾدشلاع كً بلض -ؤهمُت الاؾدشلاع كً بلض -ميىهاث الاؾدشلاع كً بلض -ألاشلت
الىهغومغىاػِؿُت -الخصىٍغ الجىي -الخصىٍغ الفظائي -الصىع الجىٍت -ؤهىاق الصىع الجىٍت-
اللىامل اإلاازغة كلى الصىع الجىٍت -اإلاىصاث الجىٍت -ألاكماع الصىاكُت -اإلاغهباث الفظائُت-
أول :الاسدشعار
اإلايىن الفظائي – اإلاؿدشلغاث -اإلاىصاث الفظائُت -مدؼت ؤلاعؾاٌ الفظائُت -مدؼاث
عً بعد
الاؾخلباٌ ألاعطُت -اإلاغئُاث الفظائُت (الصىع الفظائُت) -ؤهىاق الصىع الفظائُت -جؼبُلاث
الاؾدشلاع كً بلض -جفؿير وجدلُل الصىع الجىٍت واإلاغئُاث الفظائُت -بغامج الاؾدشلاع كً بلض-
اإلاىصاث ألاعطُت.
ماهُت هـم اإلاللىماث الجغغافُت -ؤهمُت هـم اإلاللىماث الجغغافُت -وؿائف هـم اإلاللىماث
زاهيا :هظم
الجغغافُت -اإلايىهاث اإلااصًت (ألاحهؼة) -بغمجُاث هـم اإلاللىماث -مصاصع البُاهاث -البُاهاث
املعلوماث
اإلاياهُت – البُاهاث الىصفُت -جسؼًٍ البُاهاث -كىاكض البُاهاث الجغغافُت -هـام جدضًض اإلاىاكم
الجغزافيت
اللاإلاُت -ؤلاخضازُاث الجغغافُت -جؼبُلاث هـم اإلاللىماث الجغغافُت.
الىخائج املخعللت بالسؤال الثاوي:
لإلحابت كً الؿااٌ الثاوي مً ؤؾئلت الضعاؾت وهصه "ما واكم جظمين مفاهُم الخلىُاث الجغغافُت اإلالاصغة
بمدخىي هخب الجغغافُا الخالُت للمغخلت الثاهىٍت بالجمهىعٍت الُمىُت"؟ جم جدلُل هخب الجغغافُا (كُىت الضعاؾت)،
وجدضًض الفلغاث التي جىاولذ مفاهُم الخلىُاث الجغغافُت اإلالاصغة ،وخؿاب جىغاعها ووؿبتها اإلائىٍت للىكىف كلى
واكم جظ مين مفاهُم الخلىُاث الجغغافُت اإلالاصغة بىخب الجغغافُا باإلاغخلت الثاهىٍت كلى الىدى الخالي:
جدول ( )4عدد الفلزاث املخضمىت ملفاهيم الخلىياث الجغزافيت املعاصزة وجكزارها ووسبتها بكخب الجغزافيا
للمزخلت الثاهويت
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9

اول :مفاهيم الاسدشعار
عً بعد
ماهيت الاسدشعار
أهميت الاسدشعار
مكوهاث الاسدشعار
ألاشعت
الكهزومغىاطيسيت
الخصويز الجوي
الخصويز الفضائي
الصور الجويت
أهواع الصور الجويت
العوامل املؤززة على
الصور الجويت

املىصوري ،عارف مدمد علي

هخاب الصف الثاوي الثاهوي هخاب الصف الثالث الثاهوي
هخاب الصف ألاول الثاهوي
الخكزاراث
الخكزاراث
الخكزاراث
الخكزار اليسبت
الخكزار اليسبت
الخكزار اليسبت
الكليت
الكليت
الكليت
0
0
0
0
0
0
%2,2
%2,4
1
0
0
0
0
0
0
%2,2
%2,4
1
0
0
0
0
0
0
%2,2
%2,4
1
1

%2,4

%2,2

0

0

0

0

0

0

1
1
2
2

%2,4
%2,4
%4,9
%4,9

%2,2
%2,2
%4,3
%4,3

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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م
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

هخاب الصف الثاوي الثاهوي هخاب الصف الثالث الثاهوي
هخاب الصف ألاول الثاهوي
اول :مفاهيم الاسدشعار
الخكزاراث
الخكزاراث
الخكزاراث
عً بعد
الخكزار اليسبت
الخكزار اليسبت
الخكزار اليسبت
الكليت
الكليت
الكليت
0
0
0
0
0
0
0
0
0
املىصاث الجويت
%6,5
%60
3
0
0
0
%19,6
%22
9
ألاكمار الصىاعيت
%4,3
%40
2
0
0
0
%6,5
%7,3
3
املزهباث الفضائيت
0
0
0
0
0
0
%2,22 %2,4
1
املكون الفضائي
0
0
0
0
0
0
%4,3
%4,9
2
املسدشعزاث
0
0
0
0
0
0
املىصاث الفضائيت
0
0
0
0
0
0
%4,3
%4,9
2
مدطت إلارسال الفضائيت
مدطاث الاسخلبال
0
0
0
0
0
0
%4,3
%4,9
2
ألارضيت
0
0
0
0
0
0
%15,2
%18
7
املزئياث الفضائيت.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
أهواع الصور الفضائيت
0
0
0
0
0
0
0
0
0
املىصاث ألارضيت
جدليل الصور الجويت
0
0
0
0
0
0
0
0
0
والفضائيت
0
0
0
0
0
0
0
0
0
بزامج الاسدشعار
00
0
0
0
0
%10,9
%13
5
جطبيلاث الاسدشعار
%10,7
100
5
0
0
0
%89,1
100
41
املجموع
زاهيا :مجال جلىيت هظم املعلوماث الجغزافيت
ماهيت هظم املعلوماث
0
0
0
0
0
0
0
0
0
الجغزافيت.
أهميت هظم املعلوماث
الجغزافيت.
وظائف هظم املعلوماث
الجغزافيت.
املكوهاث املادًت
(ألاجهشة).
بزمجياث هظم املعلوماث.
مصادر البياهاث.
البياهاث املكاهيت.
البياهاث الوصفيت.
جخشيً البياهاث.
كواعد البياهاث
الجغزافيت.
هظام جددًد املواكع.
إلاخدازياث الجغزافيت.
جطبيلاث هظم املعلوماث
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

%20

%2,8

0

0

0

2

100

%4,3

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1

%20

%2,8

0

0

0

0

0

0

1
2
0

%20
%40
0

%2,8
%4,3
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
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م

اول :مفاهيم الاسدشعار
عً بعد
الجغزافيت.
املجموع
املجموع الكلي للفلزاث

هخاب الصف الثاوي الثاهوي هخاب الصف الثالث الثاهوي
هخاب الصف ألاول الثاهوي
الخكزاراث
الخكزاراث
الخكزاراث
الخكزار اليسبت
الخكزار اليسبت
الخكزار اليسبت
الكليت
الكليت
الكليت
5
46

100
86,8

%10,9
100

0
0

0
0

0
0

2
7

100
13,2

%4,3
100

ًالخف مً الجضوٌ عكم ( )4بإن مفاهُم الخلىُاث الجغغافُت اإلالاصغة في اإلاجاٌ ألاوٌ( :جلىُت الاؾدشلاع
كً بلض) ،والتي جم جظمُنها في هخب الجغغافُا لصفىف اإلاغخلت الثاهىٍت كض بلغ ( )16مفهىما بىاكم ؾخت وؤعبلين
ً
جىغاعا ،وكض جباًيذ صعحت جظمين هظه اإلافاهُم ،خُث عهؼث كلى مفاهُم مدضصة وؤهملذ ؤزغي .وٍالخف ؤن ؤهثر
ً
اإلافاهُم جىغاعا في هظا اإلاجاٌ مفهىم "ألاكماع الصىاكُت والتي بلغ ( )9جىغاعاث في هخاب الصف ألاوٌ الثاهىي بيؿبت
( ،)%1966و( )3جىغاعاث في هخاب الصف الثالث الثاهىي بيؿبت ( ،)%665بِىما لم ًخم ؤلاشاعة بلُه في هخاب الصف
الثاوي الثاهىي ،هظلً اخخل مفهىم اإلاغئُاث الفظائُت (الصىع الفظائُت) اإلاغجبت الثاهُت في هخاب الصف ألاوٌ
الثاهىي بىاكم ( )7جىغاعاث بيؿبت ( ،)%1562بِىما لم ًخم ؤلاشاعة لهظا اإلافهىم في هخابي الصف الثاوي والثالث
الثاهىي ،زم ًإحي مفهىم اإلاغهباث الفظائُت في اإلاغجبت الثالثت بىاكم ( )3جىغاعاث في هخاب الصف ألاوٌ الثاهىي بيؿبت
( ،)%665وجىغاعًٍ في هخاب الصف الثالث الثاهىي بيؿبت ( ،)%463بِىما لم ًخم ؤلاشاعة بلى هظا اإلافهىم في هخاب
الصف الثاوي الثاهىي ،وجغاوخذ بلُت اإلافاهُم في هظا اإلاجاٌ بين جىغاعا واخضا وجىغاعًٍ فلؽ بيؿبت جغاوخذ بين
( )%463 – 262في بلُت هخابي الجغغافُا بالصف ألاوٌ والثالث الثاهىي.
وكلى الغغم مً جىاوٌ هخب الجغغافُا باإلاغخلت الثاهىٍت لؿخت كشغ مفهىما في مجاٌ (جلىُت الاؾدشلاع كً
بلض) ،بال ؤنها ؤغفلذ ؾبلت مفاهُم مهمت وطغوعٍت لم ًخم الخؼغق بليها ،وهظه اإلافاهُم هي" :اللىامل اإلاازغة كلى
الصىع الجىٍت ،اإلاىصاث الجىٍت ،اإلاىصاث الفظائُت ،ؤهىاق الصىع الفظائُت ،اإلاىصاث ألاعطُت ،جفؿير وجدلُل
الصىع الجىٍت واإلاغئُاث الفظائُت ،بغامج الاؾدشلاع" .وعبما ًفؿغ طلً بؿبب اكخلاص اإلالىُين بخصمُم هخب
الجغغافُا بإن بصعاج مثل هظه اإلافاهُم ًخؼلب بلى ؤلامياهُاث الخىىىلىحُت والىؾائؽ الخلىُت الخضًثت التي جياص جيىن
مىلضمت وغير مخاخت كلى مؿخىي مضاعؽ الخللُم اللام بالجمهىعٍت الُمىُت ،وجخفم هظه الىدُجت مم هخائج بلع
الضعاؾاث الؿابلت التي ؤشاعث بلى جظمين مفاهُم الخلىُاث الجغغافُت والاججاهاث اإلالاصغة بيؿب ملبىلت بىخب
الجغغافُا مثل صعاؾت (البيرًجي.)2016 ،
وٍالخف مً الجضوٌ عكم ( ) 4بإن مفاهُم الخلىُاث الجغغافُت اإلالاصغة في اإلاجاٌ الثاوي( :جلىُت هـم
اإلاللىماث الجغغافُت) ،والتي جم جظمُنها في هخب الجغغافُا لصفىف اإلاغخلت الثاهىٍت كض بلغ ( )4مفاهُم بىاكم ؾبلت
ً
جىغاعاث ،وؤن ؤهثر اإلافاهُم جىغاعا في هظا اإلاجاٌ هى مفهىم اإلايىهاث اإلااصًت "ألاحهؼة" ،والظي بلغ جىغاعًٍ في هخاب
ً
الصف الثالث الثاهىي بيؿبت ( )%463وجىغاعا واخضا في هخاب الصف ألاوٌ الثاهىي بيؿبت ( ،)%268زم ًإحي مفهىم
ؤلاخضازُاث الجغغافُت في اإلاغجبت الثاهُت بىاكم جىغاعًٍ في هخاب الجغغافُا للصف ألاوٌ الثاهىي بيؿبت ( ،)%463بِىما
لم ًخم ؤلاشاعة بلى هظا اإلافهىم في هخابي الصف الثاوي والثالث الثاهىي ،زم ًإحي مفهىمي كىاكض البُاهاث الجغغافُت،
وهـام جدضًض اإلاىاكم بىاكم جىغاعا واخض وبيؿبت ( )%268ليل منهما في هخاب الصف ألاوٌ الثاهىي ولم ًخم ؤلاشاعة
لهظًً اإلافهىمين في هخابي الصف الثاوي والثالث الثاهىي.
هما ًالخف جضوي جظمين مفاهُم الخلىُاث الجغغافُت اإلالاصغة بىخب الجغغافُا باإلاغخلت الثاهىٍت في مجاٌ
جلىُت هـم اإلاللىماث الجغغافُت ،بل جياص جيىن مىلضمت فلض ججاهلذ حؿلت مفاهُم ؤؾاؾُت ومهمت لم ًخم الخؼغق
املىصوري ،عارف مدمد علي
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بليها وهظه اإلافاهُم هي" :ماهُت هـم اإلاللىماث الجغغافُت ،ؤهمُت هـم اإلاللىماث الجغغافُت ،وؿائف هـم اإلاللىماث
الجغغافُت ،بغمجُاث هـم اإلاللىماث ،مصاصع البُاهاث ،البُاهاث اإلاياهُت ،البُاهاث الىصفُت ،جسؼًٍ البُاهاث،
جؼبُلاث هـم اإلاللىماث الجغغافُت" .وعبما ًفؿغ طلً وىنها مً اإلافاهُم الخضًثت وجدخاج بلى جىىىلىحُا وؤحهؼة
مخؼىعة خضًثت ؛ ألن مثل هظه الخلىُت جدخاج بلى جىافغ بمياهُاث وججهيزاث ماصًت وبشغٍت ًصلب جىفيرها في ؿل
الـغوف الغاهىت ،وجخفم هظه الىدُجت مم بلع هخائج الضعاؾاث الؿابلت التي ؤشاعث بلى جضوي جظمين مفاهُم هـم
اإلاللىماث الجغغافُت بىخب الجغغافُا هما في صعاؾت (الخؼاب2011 ،؛ مصلح.)2010 ،
وإلحماٌ هخائج الخدلُل جم خؿاب الخىغاعاث واليؿب اإلائىٍت إلاضي جظمين هخب الجغغافُا -كُىت الخدلُل -
إلافاهُم الخلىُاث الجغغافُت اإلالاصغة ليل مجاٌ كلى خضة وللمجالين مجخملين كلى الىدى الخالي:
جدول ركم ( )5الخكزاراث واليسب املئويت ملدى جضمين هخب الجغزافيا عيىت الخدليل ملفاهيم الخلىياث
الجغزافيت املعاصزة لكل مجال على خدة وللمجالث مجخمعت.
املجالث
الاسدشعار
عً بعد
هظم
املعلوماث
الجغزافيت
املجموع

هخاب الصف الثاوي زاهوي
هخاب الصف ألاول زاهوي
اليسبت
اليسبت
الخكزار اليسبت
الخكزار اليسبت
الكليت
الكليت

هخاب الصف الثالث زاهوي
اليسبت
الخكزار اليسبت
الكليت

املجموع
الخكزار

اليسبت

41

89,1

77,4

0

0

0

5

71,4

9,4

46

86,8

5

10,9

9,4

0

0

0

2

28,6

3,8

7

13,2

46

100

86,8

0

0

0

7

100

13,2

53

100

ًالخف مً الجضوٌ الؿابم عكم ( )5ؤن جظمين مفاهُم الخلىُاث الجغغافُت اإلالاصغة بمجاٌ الاؾدشلاع كً
بلض اخخلذ اإلاغجبت ألاولى خُث بلغ جىغاعاتها ( )46جىغاعا وبيؿبت ( ،)% 8668زم ًإحي جظمين مفاهُم جلىُت هـم
اإلاللىماث الجغغافُت في اإلاغجبت الثاهُت خُث بلغ جىغاعاتها ( )7وبيؿبت (.)1362%
هما ًالخف مً الجضوٌ عكم ( )5ؤن صعحت جظمين مفاهُم الخلىُاث الجغغافُت اإلالاصغة كض جفاوجذ مً
هخاب آلزغ؛ خُث ًالخف ؤن وؿبت جظمين مفاهُم الخلىُاث الجغغافُت اإلالاصغة بلغذ في هخاب الصف ألاوٌ الثاهىي
( ،)%8668وٍمىً ؤن ّ
ًفؿغ طلً بيىن الىخضة ألاولى مً هخاب الجغغافُا للصف ألاوٌ الثاهىي حاءث بلىىان
"ؤلاوؿان والفظاء" جظمىذ بلع الضعوؽ مثل :الضعؽ ألاوٌ الظي حاء بلىىان ؤلاوؿان واهدشاف الفظاء مما
ؾاكض كلى جظمين بلع مفاهُم الاؾدشلاع كً بلض ،ؤما بلُت صعوؽ الىخضة فخىاولذ اإلاجمىكت الشمؿُت ،وخغهت
ألاعض وؤبلاصها ،وؤلاخضازُاث واإلاىاكُذ .هظلً الىخضة الثاهُت بلىىان "ؤلاوؿان وجمثُل مجاله الجغغافي" حاء الضعؽ
ألاوٌ بلىىان الاؾدشلاع كً بلض ألامغ الظي ؾاكض كلى جظمين بلع مفاهُم الاؾدشلاع كً بلض.
وكض ٌلؼي طلً بلى ػبُلت الخؼىغ اللغٍظت إلاىاهج الجغغافُا ،خُث جغؾم مثل هظه الخؼىغ اللغٍظت
إلاالفي الىخب اإلاضعؾُت ما ًجب ؤن ًخظمىه ول هخاب مً الىخب الثالزت كُىت الضعاؾت مً مفاهُم الخلىُاث
الجغغافُت ،هما ًمىً ؤن ٌلؼي طلً بلى بصعان اللائمين كلى جإلُف هظه الىخب اإلاضعؾُت طغوعة جظمين ؤهبر كضص
ً
ممىً مً مفاهُم الخلىُاث الجغغافُت اإلالاصغة في هخاب الصف ألاوٌ الثاهىي جدضًضا بؿبب اطؼغاع الؼلبت الزخُاع
مؿاع الخللُم الللمي ؤو ألاصبي نهاًت الصف ألاوٌ الثاهىي مباشغة.
وٍإحي هخاب الجغغافُا للصف الثالث الثاهىي في اإلاغجبت الثاهُت بيؿبت ( ،)%1362وهي وؿبت طلُفت حضا،
وكلى الغغم مً مىطىكاث الىخاب التي جخظمً اللضًض مً الىخضاث والضعوؽ التي جىحي بخظمين مفاهُم الخلىُاث
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الجغغافُت اإلالاصغة بال ؤن الىخاب واص ًسلى جماما مً هظه اإلافاهُم وكض ًغحم الؿبب في طلً بلى الىم الىبير وهثافت
اإلاللىماث في مدخىي اإلاىهج الخالي ؾاهم بشيل هبير في كضم جىفغ مفاهُم جلىُاث هـم اإلاللىماث الجغغافُت بمدخىي
هخاب الجغغافُا بالصف الثالث الثاهىي.
هما ًالخف مً الجضوٌ هفؿه عكم ( )5كضم جظمين هخاب الصف الثاوي الثاهىي ألي مفهىم مً مفاهُم
الخلىُاث الجغغافُت اإلالاصغة ،وكض ٌلىص الؿبب في طلً بلى ػبُلت اإلاىطىكاث التي جىاولها هخاب الجغغافُا لهظه
اإلاغخلت ،خُث عهؼ الىخاب كلى الؿيان والخىمُت الاحخماكُت ،واإلاىاعص الاكخصاصًت ،واإلاشىالث الجغغافُت واللظاًا
اإلالاصغة في الُمً والىػً اللغبي.

الخوصياث وامللترخاث:
ا
أول /الخوصياث:
في طىء الىخائج التي ؤؾفغث كنها الضعاؾت ًمىً جلضًم الخىصُاث الخالُت:
 -1الاؾخفاصة مً كائمت مفاهُم الخلىُاث الجغغافُت اإلالاصغة التي جىصلذ بليها الضعاؾت الخالُت في جؼىٍغ هخب
الجغغافُا باإلاغخلت الثاهىٍت.
 -2جظمين وجىـُم مفاهُم الخلىُاث الجغغافُت اإلالاصغة للمفاهُم التي لم جغص بمدخىي هخب الجغغافُا باإلاغخلت
الثاهىٍت مم مغاكاة الخىاػن وجدلُم الخيامل بين م فاهُم الخلىُاث الجغغافُت اإلالاصغة وغيرها مً اإلافاهُم
ألازغي بدُث ال ًؼغى حاهب كلى آزغ.
ا
زاهيا /امللترخاث:
وباإلطافت للخىصُاث الؿابلت ًلترح الباخث آلاحي:
 -1بحغاء صعاؾت ممازلت في اإلاغخلت ألاؾاؾُت للخلغف كلى واكم جظمين هخب الجغغافُا لهظه اإلاغخلت إلافاهُم
الخلىُاث الجغغافُت اإلالاصغة.
 -2بحغاء صعاؾت حؿتهضف وطم جصىع ملترح إلافاهُم الخلىُاث الجغغافُت اإلالاصغة بىخب الجغغافُا باإلاغخلت
الثاهىٍت.
 -3بحغاء صعاؾت إلالغفت مضي امخالن مللمي الجغغافُا في اإلاغخلت الثاهىٍت إلافاهُم الخلىُاث الجغغافُت اإلالاصغة.
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التربُت.
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ثأصُلُة)
إلاًجاز بىصفه بنُة نصُة (دراصة بالغُة
د .عبذ اكترٍ حضين علي رعذان
ؤظخار البالٔت والىٝذ اإلاؽاس١ || ٟلُت التربُت باإلاهشة || حامّت خمشمىث || الُمً
E: r.adan2009@hotmail.com || phone: 00967777311772
امللخص :هذٗ هزا البدث بلى وـ ٚؤدواث ؤلاًجاص بىـٙه بيُت هفُت في الٝشآن والخذًث وِذد مً ألاظالُب ألادبُت ،وٜذ جممً
الخذًث ًِ ؤهمُت ؤلاًجاص٘ ،هى ظمت الّشبُت الٙفخى ،وِمىد البالٔت ،وؤن ال٢الم البلُٖ هى اإلاىحض في لٍٙه ،ال٢ثُ ٚفي داللخه٠ .ما ؤن
ؤلاًجاص ًٝىم ِلى ِذد مً ألا لُاث وألادواث ألاظلىبُت ،وجخمثف في ٜعمحن :دايلُت ،جخّل ٞبالىق هٙعه ،وجٍهش في البيُت اللٕىٍت والذاللت
والخ٢ثُ ٚواإلاجاص ،وفي الخزٗ وؤلاًداء والشمض والخلمُذ وؤلاؼاسة ،وفي الخىاؿ والاٜخباط والخممحن .وآلُاث ياسحُت حّمف ِلى بظىاد
ألادواث وآلالُاث الذايلُت ،وجخمثف في اإلابذُ واإلاخلٝي وفي ألاظلىب والعُا.ٛ
٠ما جدذر البدث ًِ هق الٝشآن والخذًث وِذد مً ألاظالُب ألادبُت اإلادعمت باٜخفادها اللٍٙي ،و٠ثا٘تها الذاللُت٠ ،ىفىؿ
ألامثا ٥والخ٢م ،وهفىؿ الخىُّٜاث ألادبُت ،وهق الٝفت الٝفحرة ،والؽّش.
اككلمات املفحاحُة :ؤلاًجاص؛ بيُت؛ هفُت؛ ؤظالُب ،ؤدبُت؛ جإـُلُت.

)Briefness as a textual structure (a rhetorical study
Abstract: This research aimed to describe the Iijaź (using little words to mean many)which is textual construction in a
number of literary styles. Therefore to talk about the importance of Iijaz, It is an attribute of the classic Arabic language and
the pillar of eloquence. Thus any rhetoric speech always uses economic words and is also full of connotative meanings. Iijaz
utilizes internal and external mechanism and stylistic tools. The first is related to the text itself, and it appears in the
linguistic structure, signification, ample, imagery, deletion, induction, symbol, hint, quotation and inclusion. The second tool
of Iijaz, i.e., external tools which depend on the manifestation of internal tools and mechanisms, and namely include the
sender, the receiver, the style and context.
Finally, the study discussed the literary styles which are characterized by their economical utterances, and its connotative
significant as they appeared in the Noble Quran, the text of the Prophet's Hadith, proverbs and idioms, and in the literary
texts like the short story and in poetry.
;Keywords: briefness; structure; text; methods; literary

 -1املدقذمة:
ؤلاًجاص لِغ ظمت حمالُت وببذاُِت في الىفىؿ ألادبُت وخعب ،بف هى س ً٠ؤظاط في بيُتها اللٕىٍت،
وؤظلىب ١امً في جشُ٠بها الىص ي .وهزا البدث ال ًٝخفش في جىاوله لإلًجاص ِلى الىمارج الجضثُت للىفىؿ و٘ ٞـىسجه
البالُٔت اإلاىدفشة في الٝفش والخزٗ( ،)1وبهما ٌععى إلاداولت الخّشٗ ِلى ؤلاًجاص بىـٙه بىاء هفُا ٘ىُا ،حعدىذ
(ًٝ )1عم ِلماء البالٔت ؤلاًجاص -وٍٝابله ؤلاوىاب -بلى ٜعمحن :بًجاص الخزٗ وبًجاص الٝفش٘ .ةًجاص الخزٗ ِىذهم ً٣ىن في الجمف ؤو في اإلاٙشداث ،مْ ٜشٍىت حؽحر
للمدزوٗ وٍٝذسها ظُا ٛال٢الم ،وٍمثلىن له بٝىله حّالى( :واظإ ٥الٝشٍت) ؤي ؤهف الٝشٍت .وبًجاص الٝفش :وَعمى بًجاص البالٔت ،وٍ٣ىن بخممحن اإلاّاوي ال٢ثحرة

محاح عبر إلانترندhttp://www.apcra.org :

()113

ً
ً
ّ
ثأصُلُة)
رعذان ،إلاًجاز بىصفه بنُة نصُة (دراصة بالغُة

مجلة مركس حسٍرة اكعرب كلبحىذ اكتربىٍة وإلانضانُة ـ املجلذ وألو  -اكعذد وألو  -رمضان1440 /هـ  -ماًى2019 /م

ِلُه ِذد مً الٙىىن ألادبُت اإلادعمت باالٜخفاد اللٕىي في بيُتها ،والخ٢ثُ ٚالذاللي في وٌُٙتها٠ ،ما يهذٗ البدث
لىـ ٚؤدواث ؤلاًجاص وآلُاجه البالُٔت وألاظلىبُت في هق ( :الٝشآن ،والخذًث الىبىي ،واإلاثف والخ٢مت ،والخىُّٜاث
ألادبُت ،والٝفت الٝفحرة ،وفي الؽّش) .وٍىٍش في جٙاوث جل ٤الىفىؿ ،مً خُث دسحت بًجاصها وج٢ثُٙها الذاللي،
٘مجها هفىؿ ؼذًذة ِؤلاًجاص ،جفف بلى معخىي الخّبحر الشمض ّي١ ،األمثا ٥والٝفت الٝفحرة حذا ،والؽّش ،وهزه
جخىلب ٜذسة مّشُ٘ت وروٜا ِالُا في ِملُت الخلٝي ،وهفىؿ ؤيشي جدخاج بلى ٜشاءة جإوٍلُت وجٙعحرًت إلاّش٘ت وحهت
دالالتها٠ ،ىق الٝشآن ال٢شٍم ،وهفىـا بذسحت بًجاصٍت ؤٜف ،مثف؛ الخذًث الىبىي ،بر ٌعخىُْ اإلاخلٝي الّادي ٘همه
وبدسا ٟدالالجه بالخإمف واإلاماسظت.
وجإحي ؤهمُت ؤلاًجاص ١ىهه ظمت الّشبُت الٙفخى ،ووعُجا في ؤظالُبها ؤلابذاُِت٠ .ما ج٢مً ؤهمُخه في داللخه
َ
ِلى اٜخذاس اإلاخ٣لم وؤظلىبه اإلاخمِ ٘" ،ً٢به ًفف اإلاخ٣لم بلى هذ٘ه مً ٔحر جمهُذ ؤو صٍادة ال ًٝخمحها اإلاّنى ،وبه ًإحى
ال٢الم ٜفحرا ٌعهف خٍٙه وسواًخه"(.)2
وهىاِ ٟذد مً الذساظاث جىاولذ ؤلاًجاص في مالٙاث وؤبدار ٜفحرة ومىىلت ،و١اهذ  -في ألألب ألاِم –
جخدذر ًِ ؤلاًجاص بىـٙه مبدثا مً مباخث ِلم اإلاّاوي ،مٝشهت له باإلوىاب٘ .الٝذماء جىاولىا ٜمُت ؤلاًجاص،
وٜامىا بخدبْ ؼىاهذه الجضثُت في الىفىؿ ألادبُت ،بذءا بخل ٤الذساظاث التي سبىذ ٜمُت ؤلاًجاص بةعجاص الٝشآن في
ظّحها ل٢ؽ ٚؤظشاسه وؤظلىبه البُاوي ،ومً رل٠ ٤خاب بعجاص ؤلاًجاص ألبي مىفىس الثّالبي (429هـ) ومخخفشه لٙخش
الذًً الشاصي (1210هـ)( ،)3وهى مً اإلاالٙاث التي جىاولذ مبدث ؤلاًجاص بىـٙه مٙهىما ِاما في مىىى ٛالٝشآن٘ ،إوسد
الثّالبي ؼىاهذ إلًجاص الٝشآن ،وؼىاهذ لجىامْ ال٣لم مً ألاخادًث الىبىٍت ،وما ـذس ًِ الخلٙاء والصخابت مً
ؤٜى ٥مىحضة٠ ،ما ؤوسد همارج مً ٠الم اإلالى ٟوالخ٢ماء والٙالظٙتِ ،لى ظبُف بحشاء مٝاسهاث بحن بًجاص الٝشآن وجل٤
الىفىؿ.
ؤما الذساظاث الخذًثت ٘ٝذ وٜٙذ ِلى ؤلاًجاص بىـٙه ِىفشا بالُٔا ٌّخمذ ِلى الخزٗ والٝفش ،وظّذ –
في مٍّمها  -بلى جدبْ همارج مً ؤلاًجاص – بىىُِه  -في هفىؿ الٝشآن والخذًث الىبىي وفي هفىؿ ألادب ؼّشا
وهثرا ،وهى جىاو ٥حضجي ًخخل ًِ ٚهذٗ هزا البدث ومٙشداجه ومىلىِاجه ،وٍم ً٢الىٜىٗ ِلى ؤبشص جل ٤الذساظاث
 في بًجاص جداؼُا ؤلاوالتُ٘ ،-ما ًلي: دساظت بّىىان ( :بالٔت الى٘شة والىذسة مبدث في ؤلاًجاص وؤلاوىاب) ،لىىس الهذي بادٌغ ،جىاولذ ُ٘ه مٙهىمؤلاًجاص وؤلاوىاب وجدبّذ ؤٜىا ٥وآساء الٝذماء خى ٥جل ٤الّىاـش التي ًٝىم ِلحها ؤلاًجاص البالغي .وهزه
الذساظت ال جخّذي الىٝاػ الجضجي ألمثلت وحضثُاث ٕ٠حرها مً دساظاث ؤلاًجاص.
 ودساظت بّىىان :بالٔـت ؤلاًـجـاص في الؽّشٍـت الّـشبُـت للباخث ًىظ ٚبذًذة ،سظالت ماحعخحر حامّـت الخاجلخمش ـ باجىـت بالجضاثش هىٜؽذ ـ بخاسٍخ 2009م .وٜذ جدذر ٘حها الباخث ًِ ؤظالُب ؤلاًجاص في الٝشآن ال٢شٍم
وفي الؽّش وفي الىثر ِلى لىء ِىاـش ؤلاًجاص البالُٔت اإلاّشو٘ت ،مْ بًشاد ألامثلت الجضثُت والؽىاهذ الؽّشٍت،
وهي دساظت ُٜمت بال ؤنها لم جخجاوص همي الذساظاث التي جىاولذ ؤلاًجاص ٠جضثُت مً حضثُاث البالٔت.
في ؤلٙاً ٜلُلت مً ٔحر خزٗٝ٠ ،ىله حّالى( :ول٢م في الٝفاؿ خُاة)ً( .ىٍش :الٝضوٍني ،الخىُب ( :)1993إلاًضاح في علىم اكبالغة ،جد :ُٞٝمدمذ ِبذ
اإلاىّم يٙاجي ،داس الجُف – بحروث ،ه .3ج ،3ؿ .)188و (الهاؼمي ،ؤخمذ ( :)1999حىاهر اكبالغة في املعاني واكبُان واكبذٌع ،لبي وجذ ُٜٞوجىزُ :ٞد.
ًىظ ٚالفمُلي ،اإلا٢خبت الّفشٍت ،بحروث ،ه .1ؿ.)198
( )2مىلىب ،ؤخمذ ( )1980أصاكُ بالغُة ،اكفصاحة -اكبالغة – املعاني ،و١الت اإلاىبىِاث – ال٣ىٍذ ،ه .1ؿ.207
(ً )3ىٍش :يلُٙت ،خاجي ( ،)1941كشف اكظنىن عن أصامي اكتح واكفنىن ،داس بخُاء الترار الّشبي .ج ،1ؿ.81
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 ودساظت ؤيشي بّىىان ( ٌاهشة جىظْ اإلاّنى في اللٕت الّشبُت همارج مً الٝشآن ال٢شي) للذ٠خىس بلٝاظم بلّشجحامّت ٜاإلات ،ميؽىس في مجلت الّلىم ؤلاوعاهُت ،حامّت مدمذ يُمش بع٢شة -ماسط 2006م .جىاو٘ ٥حها
ٌاهش جىظْ اإلاّنى مً يال ٥همارج ٜشآهُت ،وٜذ هاٜؾ ٘حها آساء الٝذماء خى ٥جىظْ اإلاّنى مً يالِ ٥ذد مً
الّىاـش اللٕىٍت ١االؼترا ٟاللٍٙي والخزٗ والخممحن والخٝذًم والخإيحر ،وهزه الذساظت حهذ مخمح في
الخىاو ٥اللٕىي ولِغ البالغي.
وهىا ٟدساظاث ؤيشي وؤبدار ال جخخل ٚفي جىاولها لإلًجاص ًِ العابٝت؛ في جش٠ح ها ِلى الؽىاهذ الجضثُت
لإلًجاص اإلابني ِلى ِىفشي الٝفش والخزٗ ،ومجها ِلى ظبُف الخمثُف:
 ؤلاًجاص في البالٔت الّشبُت دساظت جاسٍخُت و٘ىُت لعلُمان بً ِبذ الّضٍض اإلاىفىس ،وهي سظالت ماحعخحر مًحامّت ؤلامام مدمذ بً ظّىد ؤلاظالمُت 1409هـ.
 ؤلاًجاص في البالٔت الّشبُت ،مدمذ خعً ؼشؼش ،سظالت ماحعخحر مً حامّت ألاصهش 1993م. ؤلاًجاص في البالٔت الّشبُت ،هادًت ِباط ِبذ الشخُم ،حامّت ألاصهش 1993م.وٜذ ؤ٘اد الباخث مً هزه الذساظاث في الجىاهب الٙىُت مً خُث اإلاٙهىم للمفىلخاث اإلاخّلٝت بالبدث
و٘ ٞاإلاىٍىس الٝذًم لذسط ؤلاًجاص البالغي،
وٜذ اِخمذ الباخث ِلى الىـ ٚوالخدلُف في الاظخٝفاء وجدبْ الىفىؿ وـىال بلى آلالُاث البالُٔت
وألاظلىبُت التي حؽ٣ف بيُت ؤلاًجاص ،مْ خمىس للمىهج الخىبُٝي في ِملُت جدلُف وجىـُ ٚالىفىؿ ؤلاًجاصٍت
مىلْ الذساظت.
وٜذ حّف الباخث دساظخه في مبدثحن؛ اإلابدث ألاو :٥ؤلاًجاص مٙهىمه وآلُاث البالُٔت وألاظلىبُت ،واإلابدث
الثاوي :الىفىؿ ؤلاًجاصٍت.

املبحث وألو  :إلاًجاز مفهىمه ويكُاثه
أوال :مفهىم إلاًجاز
اإلاٙهىم اإلاُّاسي الٝذًم للبالٔتً ،خمثف في :جإدًت اإلاّاوي وبًفالها بلى الىٙغ في ؤخعً ـىسة لٍُٙت(ٔ ،)4حر
ُّ
ٌ
"هٍام ِمً الٝىاِذ ،جٝىم َّ
الخىحه في بهخاج
مهم ُخه ِلى
ؤن البالٔت مٙهىم ؤوظْ٘ ،هي  -بلى ١ىنها ظمت ؤدبُت وحمالُت -
ّ
ّ
ّ
ّ
الىق ألادبي ،وهي ٌ َ َّ
()5
َّ
اإلاخلٝي في َّ
الاجفا ٥ألادبي" .
ِملُت ِ
جازش ِلى ِ
جازش ِلى الٝاست بةٜىاِه ،ؤو ِ
هٍام ًخد ٞٝفي الىقِ ،
وٜذ اسجبىذ البالٔت في راثٝت الّشبي وظلُٝخه – ٜذًما  -بىابّها الزهني ٜبف وحىدها الاـىالحي٘ ،ال٢الم البلُٖ هى
اإلاىحض في لٍٙه ،ال٢ثحر في مّىاه( ،)6وظئف ؤخذهم" :ما حّذون البالٔت ُ٘٢م؟ ٜا :٥ؤلاًجاص"( ،)7وٍز٠ش آيش بإنها "بحاِت
الل َٙوبؼباُ اإلاّنى"( .)8واظخمش هزا اإلاٙهىم ظاثذا بلى البذاًاث ألاولى للخذوًٍ٘ .االٜخفاد وبًجاص الٝى١ ٥ان وبّا
ظلُُٝا مدمىدا لذي الّشب ،وؤن ال٢الم الضاثذ معخ٢شه مزمىم .ولعبب ٠شاهت الّشب ؤلاوالت ؤولٝىا ِلى ٠ثحر ال٢الم
معمُاث وـٙاث ٘حها الٕشابت والزم؛ ُ٘ٝىلىنّ :
"هذاس ،وزشزاس ،وبجباج هٙاج"( .)9وحّني؛ زشزشة الخذًث٘ .ةوالت ال٢الم
(ً )4ىٍش :الشماوي ،ؤبى الخعً ( :)1976اكنتد في إعجاز اكدقرين ،جد :ُٞٝمدمذ يل ٚهللا ،د .مدمذ صٔلى ٥ظالم ،داس اإلاّاسٗ بمفش ،ه .3ؿ.76
( )5بدحري ،د.ظُّذ خعً ( :)2004عل كغة اكنص املفاهُ والاثجاهات ،ماظعت اإلاخخاس لليؽش .ؿ.22
(ً )6ىٍش :الجاخَِ ،مش بً بدش :)1988( ،اكبُان واكحبُين ،جد ُٞٝوؼشحِ :بذ العالم هاسون ،م٢خبت الخاهجي الٝاهشة ،ه .7ج ،1ؿ.96
( )7الجاخَ ،اكبُان واكحبُين .ج ،1ؿ.96
( )8الٝحرواوي ،ابً سؼُ :)1981( ٞاكعمذة في محاصن اكشعر ويدابه ،جد :ُٞٝمديي الذًً ِبذ الخمُذ ،داس الجُف ،ه .5ج ،1ؿ .242
( )9ابً مىٍىس ،مدمذ بً م٢شم (1414هـ) :كضان اكعرب ،داس ـادس – بحروث ،ه( 3مىاد ال٣لماث) .وابً دسٍذ ،حمهرة اكلغة ،ج ،2ؿ .1219
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ُ٘ما ال٘اثذة مىه ًدىاٜن مْ واّٜهم الخىاـلي اإلاخمثف في ٜىلهم "يحر ْال َ٢الم َما ٜف َو ّ
دَ ٥ولم ًمف"( ،)10ووـٚ
بّمهم البالٔت بإنها "إلادت دالت"(٘ .)11فاس ؤلاًجاص في بّذه الخاسٍخي مح ة في مىى ٞالّشب ،ويفلت بالُٔت مدمىدة في
لعانهم .ور٠ش الجاخَ ( 255هـ) ؤن "مّاوٍت بً ؤبي ظُٙانٜ ،ا ٥لصخاس الّبذي :ما ؤلاًجاص؟ ٜا :٥ؤن ججُب ٘ال
جبىئ ،وجٝى٘ ٥ال جخىئ"( ،)12والجاخَ هٙعه خاو ٥مٕالبت البالٔت وخفشها في ؤلاًجاص خحن ٜا" :٥دسحذ ألاسك مً
(.)13
الّشب والعجم ِلى بًثاس ؤلاًجاص ،وخمذ الايخفاس ،ورم ؤلا٠ثاس والخىىٍف والخ٢شاس ،و١ف ما ٘مف ًِ اإلاٝذاس"
ور٠ش رل ٤الخلُف الٙشاهُذي (170هـ) ٜبله خحن ِشٗ البالٔت بإنها":ما ٜشب وش٘اه وبّذ مىتهاه"( ،)14وٜا ٥يلٚ
ألاخمش" :البالٔت ١لمت ج٢ؽ ًِ ٚالبُٝت"(٠ .)15ما خذد الٝذماء  -في الىٜذ هٙعه  -مٙهىم ؤلاًجاص بىاء ِلى مٙهىمهم
للبالٔت٘ ،ز٠شوا ؤن ؤلاًجاص "جإدًت اإلاّنى بّباسة هاٜفت ِىه ،وؤخعً ال٢الم ما ١ان ٜلُله ٌُٕىُ٠ ًِ ٤ثحره ،ومّىاه في
ٌاهش لٍٙه"(ُّ ،)16
وخذ ؤلاًجاص ًخمثف في "داللت اللِ َٙلى اإلاّنى مً ٔحر ؤن ًضٍذ ِلُه"( .)17ور٠شوا ؤن "مً ٘ىاثذ
ؤلاًجاص خعً الخخحر ودٜت الخ٢ٙحر ،وجٝشٍب الٙهم وحعهُف الخ ،َٙوؤ٠ثر ما ًىحذ الجُذ مىه في آي الز٠ش الخُ٢م
وخذًث الشظى ٥ال٢شٍم ،ويىب البلٕاء ،وؤٜىا ٥الخ٢ماء وفي ؤمثالهم العاثشة"(.)18
وٍخطح – مما ظب -ٞؤن ؤلاًجاص هى ِمىد البالٔت٘ ،البالٔت "ه َي َّ
الخ ّْبحر ًَِ ْاإلاَ ّْنى َّ
الص ِخُذ إلاا وابٝه مً
ِ
ِ
ْ
الشاث ٞمً ٔحر مضٍذ ِلى ْاإلاَ ْٝفذَ ،وال اهخٝاؿ َِ ُ
َّ ْ
()19
ىه ِفي ال َب َُان"  .وهزا الخىـٌُ ٚؽحر بلى ألابّاد اللٍُٙت
اللِ َّ َٙ
ِ
والذاللُت وألاظلىبُت لإلًجاص؛ ًٝى ٥الشماوي (384هـ)" :وؤلاًجاص ِلى زالزت ؤوحه :ؤلاًجاص بعلى ٟالىشٍ ٞألاٜشب دون
ألابّذ ،وؤلاًجاص باِخماد الٕشك دون ظّت ،ومً ؤلاًجاص بةٌهاس الٙاثذة ما ٌعخدعً دون ما ٌعخٝبذ .زم ٜا:٥
وؤلاًجاص تهزًب ال٢الم بما ًدعً به البُان ،و ؤلاًجاص :جفُٙت ألالٙاً مً ال٢ذس ،وؤلاًجاص :بٌهاس اإلاّنى ال٢ثحر
بالل َٙالِعحر"( . )20وهزا جدذًذ د ُٜٞألبّاد ؤلاًجاص؛ في دٜت الل َٙوحماله ،واٜخفاده في جدذًذ اإلاّنى ،وبًفا٥
ال٢ٙشة للمخلٝي وبٜىاِه والخإزحر ِلُه ،ومشاِاة راثٝخه وبمخاِه.
ومعإلت سبي الٝذماء بحن البالٔت وؤلاًجاص ٜمُت مدىسٍت ،بر البالٔت بّلىمها الثالزت ومباخثها ظىاء اإلاخّلٝت
بالل َٙؤو اإلاّنى لها ِالٜت  -مباؼشة ؤحر مباؼشة – بةًجاص ال٢المّ٘ ،لم البُان في مباخثه؛ الدؽبُه والاظخّاسة
واإلاجاص وال٢ىاًتً ،خّل ٞبةًفا ٥ال٢الم وبخالخه مً خُٝٝخه بلى مذلىالجه اإلاجاصٍت٘ ،خخخفش ألالٙاً في ـىس بالُٔت،
جخ٣از٘ ٚحها اإلاّاوي ،وهزا ما ؤؼاس بلُه ابً ألازحر ( 630هـ) خحن خذد وٌُٙت ِلم البُان بالىٍش في ٘مُلت الذاللت
َّ ُ
ُ
َّ
الخاـت( ،)21بِىما ِلم اإلاّاوي يهخم اهخماما مباؼشا بخدلُف" :الل َٙالّشبي ،مً خُث ب٘ادجه اإلاّاوي الثىاوي التي هي

( )10الثّالبي ،ؤبى مىفىس :خاص الخاص ،جد :ُٞٝخعً ألامحن ،داس م٢خبت الخُاة – بحروث ،لبىان .ؿ.7
( )11الٝحرواوي ،اكعمذة ،ج ،1ؿ .302
( )12الجاخَ1424( ،هـ) :الحُىان ،داس ال٢خب الّلمُت ،بحروث ،ه ،2ج ،1ؿ.62
( )13الجاخَ :)1964( ،اكرصائل ،جد ُٞٝوؼشحِ :بذ العالم هاسون ،م٢خبت الخاهجي ،الٝاهشة .ج  ،4ؿ.151
( )14ابً اإلاّت ِ ،بذ هللا ( :)1990اكبذٌع ،داس الجُف ،ه .1ؿ.10
( )15الٝحرواوي ،الّمذة ،ج ،1ؿ.242
( )16العشاج ،مدمذ ِلي ( :)1983اكلباب في مىاعذ اكلغة ويالت وألدب ،مشاحّت :يحر الذًً ؼمس ي باؼا ،داس ال٢ٙش – دمؽ ،ٞه .1ؿ .166
( )17ابً ألازحر ،لُاء الذًً (1420هـ) :املثل اكضائر في أدب اككاث واكشاعر ،جد : ُٞٝمدمذ مخي الذًً ِبذ الخمُذ ،اإلا٢خبت الّفشٍت للىباِت واليؽش ،بحروث.
ج ،2ؿ .70
( )18العشاج :اللباب في ٜىاِذ اللٕت .ؿ .166
( )19الٙ٢ىي ،ؤًىب :اككلُات ،جدِ :ُٞٝذهان دسوَؾ -مدمذ اإلافشي ،ماظعت الشظالت – بحروث .ؿ.236
( )20العب٣ي ،بهاء الذًً ( :)2003عروش وألفراح في شرح ثلخُص املفحاح ،جدِ :ُٞٝبذ الخمُذ هىذاوي ،اإلا٢خبت الّفشٍت للىباِت واليؽش ،بحروث – لبىان،
ه .1ج ،1ؿ.600
( )21اإلاثف العاثش .ج ،1ؿ.26

رعذان ،عبذاكترٍ حضين علي

()116

ً
ً
ّ
ثأصُلُة)
إلاًجاز بىصفه بنُة نصُة (دراصة بالغُة

مجلة مركس حسٍرة اكعرب كلبحىذ اكتربىٍة وإلانضانُة ـ املجلذ وألو  -اكعذد وألو  -رمضان1440 /هـ  -ماًى2019 /م

ّ
َّ
ُ
ّ
والخفىـُاث"(٠ ،)22ما ًىٍش بلى الفىسة
ألأشاك اإلاٝفىدة للمخ٣لم ،مً حّف ال٢الم مؽخمال ِلى جل ٤اللىاثٚ
الذاللُت الزهىُت مً يال ٥بىاء الجملت ،وظب٢ها وجشُ٠بها جشُ٠با ًالثم ؤخىا ٥اإلاخلٝي وجفف بلُه بما ًىاظب خالخه،
وبما ًخىلبه وا ْٜالخلٝي ،ختى ال يهذس ال٢الم في ٔحر ٘اثذة٘ ،األٔشاك البالُٔت ألظلىبي الخبر وؤلاوؽاء جدُف ِلى
ُ
"ؤلاًجاص اِخيذ به
دالالث ومٙاهُم معخىخاة مً جشاُ٠ب الجملت الخبرًت وؤلاوؽاثُتٜ ،ا ٥ابً حجت الخمىي (837هـ):
َ
ُ
٠ثحرة؛ ٠إدواث
الّشب وبلٕائها ٠ثحراِ ٘ ،ة َّن ُه ْم ١اهىا برا ٜفذوا ؤلاًجاص ؤجىا بإلٙاً اظخٕىىا بىاخذها ًِ
٘صخاء
ٍ
ؤلٙاً ٍ
ِ
ؤصٍذ في َّ
الاظخٙهام والؽشوه ؤحر رلٝ٘ ،٤ىل :٤ؤًً صٍذ؟ ُم ًْٕ ًِ ٜىلٌ :٤
الذ ِاس ؤم في اإلاسجذ؟ بلى ؤن حعخٝشي حمُْ
ٍ
ألاما.)23("ً٠
وؤظالُب الٝفش ،والٙفف والىـف ،وبيشاج ال٢الم يالٗ مٝخط ى الٍاهش لها وٌاث ٚجشجبي بمٙاهُم بًجاص
ال٢الم .وِلم البذٌْ ٌعحر في اليع ٞهٙعه٘ ،هى بمدعىاجه اللٍُٙت واإلاّىىٍت ٌععى بلى يذمت بًجاص ال٢الم مً يال٥
ِىاـش ِذة ،مجها جدعحن اللٍٙت بًٝاُِا ،وتهزًب الجملت وبٌهاس حمالها الؽ٢لي٠ ،ما في الىبا ٛوالجىاط والسجْ،
واإلاٝابلت وهدىها.
رانُا :إلاًجاز واكلضانُات
ًىـ ٚالىق ألادبي في اللعاهُاث الخذًثت بإهه بيُت راث ؼٝحن؛ دا ٥ومذلى ،٥وؤدبُت ألادب هي الّىفش
اإلامح له ،وجخد ٞٝؤدبِخه مً يال ٥اظخخذام اللٕت اظخخذاما ببذاُِا ،وألادب ً٘ جفىٍشيًٝ ،ىم ِلى هٍام لٕىي
ياؿ وجد٢مه ٜىاهحن دايلُت( .)24وحّخمذ بّن الذساظاث اللعاهُت في جدلُف الىق ألادبي ِلى جٝىُاث ؤظلىبُت
١الّذو ٥والاهضٍاح ،وهما مفىلخان ًلخُٝان مْ ؤظلىب اإلاجاص بىـٙه آلُت مً آلُاث الخ٢ثُ ٚاللٕىي ،بر ٌّمف
بةم٣اهاجه الّذولُت وبما ججشي ُ٘ه مً جٙاِالث واهدشا٘اث لٕىٍت  -بلى بهخاج دالالث واظّت(٘ .)25االهضٍاح هى
ُّ
ُ
ًخشج ِلى ٜىاِذ الايخُاس للشمىص اللٕىٍت؛ ١ىلْ الٙشد م٣ان الجمْ ،ؤو الفٙت م٣ان
"الاهدشاٗ الاظدبذالي الزي
ُّ
الاظم ،ؤو الل َٙالٕشٍب بذ ٥اإلاإلىٗ"( ،)26والّذو"َ ٥م ٌ
ُف ًِ الىٍام ؤو ألاـف اللٕىي"(٠ .)27ما ؤن الخدلُف البيُىي
للىق ألادبي ًخم مً يال ٥الىٍش بلى البيُت اللٍُٙت بىـٙها ألاظاط الخامف للذالالثُ٘ ،خم ج ٤ُ٢ٙالىق بلى بنى
حضثُت ،ومً زم ججمُّها وـىال بلى البيُت الّمُٝت وما جخممىه مً الذالالث اإلاخُٙت في البىاء اللٕىي الٍاهشي(.)28
ً
راكثا :يكُات إلاًجاز:
بىاء ِلى ما ظبً ٞم ً٢الٝى ٥بن ؤلاًجاص في الىفىؿ ألادبُت ًخّاوى – ِملُا  -بىاظىت ِذد مً آلالُاث
ألاظلىبُت التي حؽتر ٟفي بىاء الىق٘ ،خدؽاب ٤حمُّها لمً ِملُت مخ٣املت وجادي وٌاث ٚمخىىِت ،جدُف مّها
الىق بلى مشبْ لٕىي م٢خج ً ،ادي بلى ٠ثا٘اث داللُت واظّت ،وجىٝعم جل ٤آلالُاث بلى ٜعمحن ،دايلُت جخّل ٞبالىق
راجه ،وياسحُت حّمف ِلى بظىاد آلالُاث الذايلُت وحعاِذ في اظخٝشاء الىق وجٙعحره ،و٘هم ٘شأاجه ٔحر اإلاىىىٜت.

( )22الهاؼمي ،حىاهش البالٔت .ؿ.47
( )23الخمىي ،ابً حجت ( :)2004خسانة وألدب وغاًة وألرب ،جدِ :ُٞٝفام ؼُٝى ،داس وم٢خبت الهال ،٥داس البداس -بحروث ،الىبّت ألايحرة .ج ،2ؿ .274
(ً )24ىٍش٠ :ح ًف :)1985( ،عصر اكبنُىٍة من كُفي شتراوش إلى فىكى ،جشحمت :حابش ِفٙىس ،ه ،1بٕذاد .ؿ.190
(ً )25ىٍش :بى خاجمِ ،لي ( :)2005مصطلحات اكندقذ اكعربي اكضُمائي (إلاشكاكُة ووألصى والامحذاد) ،ميؽىساث اجداد ال٢خاب الّشب.
(٘ )26مف ،ـالح ( :)1998عل وألصلىب مبادئه وإحراءاثه ،داس الؽشو ،ٛالٝاهشة .ؿ.212
( )27ؤلاعجاص الفشفيِ ،بذالخمُذ هىذاوي ،ؿ.141
(ً )28ىٍش :الجُالوي ،د .خاجم ( :)2001املنهج اكضُمُائي وثحلُل اكبنُة اكعمُدقة اكنص ،مجلت اإلاى ٜٚألادبي ،العىت  ،31الّذد  .365ؿ .38 ،37
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ً
أوال :آلاكُات املحعلدقة باكنص إلاًجازي وثحمثل في آلاجي:
بيُت اللٕت :والبىاء اللٕىي في الىق ألادبي ًخىلب حؽُ٢ال لٕىٍا مخخلٙا ج٣ىن ُ٘ه اإلاٙشدة راث بم٣اهُاث
٘ىُت جخجاوص خذود اإلاّنى اإلاباؼش بلى دالالث رهىُت ِمُٝت٘ ،ال٣لمت لها دوس داللي جادًه لمً الدؽُ٢ف الترُ٠بي في
العُا ٛالىص ي ألادبي ٔحر مذلىلها اإلاعجمي في الىفىؿ اللٕىٍت ألايشي ،ومٙشداث اللٕت الّشبُت ٔىُت الذاللت ،وهي
في وبُّتها لٕت بًجاصٍت؛ ٘الترادٗ وـُٖ الاؼخ ٝا ٛوالخماد واإلاؽتر ٟاللٍٙي والىدذ والخٝذًم والخإيحر ًدعْ ٘حها
الخّبحر الظدُّاب مّان ٔحر اإلاّاوي اإلاباؼشة(ٙ٘ ، )29حها ًىمى الىق بدىىُ دالالجه٘ .اللٕت هي اإلاادة اإلاخاخت لل٣اجب
ًفُٕها في ظُاٜاث الىق مشاُِا الجىاهب الخعُت والزهىُت ،و٘حها ًخت  ٥الضمان واإلا٣ان وألا٘٣اس .وال ًخٙى ؤن ّ
جخحر
ألالٙاً ًادي بلى ِالٜاث بًجابُت بُجها ،وٍخل ٞسباوا داللُا ١اإلظىاد والٙاِلُت واإلاّٙىلُت ؤحرها.
الذاللت :وهي الٕاًت مً البىاء اللٕىي ؤلاًجاصيًٝ ،ى ٥ابً ألازحر" :والىٍش ُ٘ه – ٌّني ؤلاًجاص  -بهما هى بلى
اإلاّاوي ال بلى ألالٙاً ،ولعذ ؤِني بزل ٤ؤن تهمف ألالٙاً ،بدُث حّشي ًِ ؤوـا٘ها الخعىت ،بف ؤِني ؤن مذاس
الىٍش في هزا الىىُ بهما ًخخق باإلاّاوي٘ ،شب لٜ َٙلُف ًذِ ٥لى مّنى ٠ثحر ،وسب ل٠ َٙثحر ًذِ ٥لى مّنى
ٜلُف"( . )30وٜذ ؤؼاس ِلماء البالٔت بلى ؤهىاُ الذاللت الشثِعت وجخمثف في الذاللت الىلُّت وهي داللت اإلاىابٝت ُ٘٣ىن
ّ
الخممىُت ،و٘حها ًذ ٥اللِ َٙلى حضء ؤو ؤحضاء مً معماه ،وداللت اللضوم،
الل َٙدالا ِلى جمام معماه ،والذاللت
و٘حها ًذ ٥اللِ َٙلى الصم مّىاه(.)31
اإلاجاص :وهى ـىسة مً ـىس الخ٢ثُ ٚالذاللي ،ومهمخه الىٝف اإلاجاصي إلاّاوي ألالٙاً وجدىٍلها بلى لٕت مجاصٍت
واظخّاسٍت ياسٜت إلاإلىٗ الخّبحر .وَّشٗ اإلاجاص بإهه "ما حاوص وحّذي ًِ مدله اإلاىلىُ له بلى ٔحره؛ إلاىاظبت بُجهما؛
بما مً خُث الفىسة ،ؤو مً خُث اإلاّنى الالصم اإلاؽهىس ،ؤو مً خُث الٝشب واإلاجاوسة"( .)32وحّخمذ ِلى اإلاجاص مٙاهُم
ِذًذة٘ ،تربىه ِالٜت بالفىسة ا لبالُٔت وألادبُت .وبلى هزا اإلاٙهىم ؤؼاس ِبذ الٝاهش الجشحاوي (0471هـ) بٝىله
ُ
ْ ُّ
آيش َ
ؤهذ ال جف ُف مىه بلى الٕشك بذاللت اللَ َٙ
ُ
ٌ
"ولشب ُ
مىلىِ ُه
ولً ً٢ذل َ ٤اللِ َٙلى مّىاه الزي ًَ ْٝخمُه
وخذه،
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
في ُّ
اللٕتُ ،ز َّم َج ُ
الٕ َشكَ .وم ُ
ذاس هزا ألامش ِلى ال٢ىاًت و"الاظخّاسة والخمثُف"(،)33
جذ لزل ٤اإلاّنى َداللت زاهُت ج ِف ُف بها بلى
٘٣ف ١لمت ؤسٍذ بها ٔحر ما وّٜذ له في ولْ والّها ،إلاالخٍت بحن الثاوي ّ
وفي ٜىله  -ؤًما ّ :-
"وؤما اإلاجاصّ ،
وألاو٘ ٥هي
مجاص وبن ؼئذ ٜلذّ :
١ف ١لمت حضث بها ما وّٜذ به في ولْ الىالْ بلى ما لم جىلْ له ،مً ٔحر ؤن حعخإه٘ ٚحها
ولّا ،إلاالخٍت بحن ما ّ
ججىص بها بلُه ،وبحن ؤـلها الزي ولّذ له"( .)34ومهما جِ ً٢ملُت يٙاء اإلاّنى ألاـلي في اإلاجاص
واظخدماس اإلاّنى اإلاجاصي ٘عدبٝى الثىاثُت الذاللُت للمجاص (اإلاّنى ألاـلي – اإلاّنى اإلاجاصي) هي بزشاء داللي في رهىُت
اإلاخلٝي٘ ،اإلاّنى ألاـلي ً٣ىن خالشا بلى حاهب اإلاّنى اإلاجاصي .وجٍهش ِملُت ؤلاًجاص في اإلاعاخاث الذاللُت التي ًيخجها
اإلاجاص ِلى هُئت ـىس بالُٔت ،وٍخمىلْ ٘حها الخُا ٥وجخّل ٞبه ؤبّاد جٙعحرًت واظّتُ٘ ،داو ٥الٝاست مً يال٥
الّملُاث الزهىُت مّش٘ت اًداءاث ال٢الم واظخٝشاء اإلاّاوي اإلاخُٙت في هفىـهاًٝ ،ى ٥ابً سؼُ" :ٞالدؽبُه
ُ
َ
ُ ّ
ٝشبان البُّذ"(.)35
والاظخّاسة حمُّا ًخشحان ألأمن بلى ألاوضح ،وٍ ِ

(ً )29ىٍش :الفالح ،ـبخي ( :)1960دراصات في فدقه اكلغة ،داس الّلم للمالًحن ،ه .1ؿ.302
( )30اإلاثف العاثش .ج ،2ؿ.209
(ً )31ىٍش :الّلىيً ،ديى بً خمضة :اكطراز ألصرار اكبالغة وعلىم حدقائق إلاعجاز ،اإلا٢خبت الّفشٍت – بحروث ،ه ،1ج ،1ؿ.27-24
( )32الجشحاويِ ،لي بً مدمذ ( :)1983اكحعرٍفات ،لبىه وصدخه حماِت مً الّلماء ،داس ال٢خب الّلمُت بحروث –لبىان ه .1ؿ.203
(ِ )33بذ الٝاهش ،الجشحاوي ( :)1992دالئل إلاعجاز ،جد :ُٞٝمدمىد مدمذ ؼا٠ش ،مىبّت اإلاذوي بالٝاهشة -داس اإلاذوي بجذة ،ه .3ؿ.262
(ِ )34بذ الٝاهش ،الجشحاوي ( :)2001أصرار اكبالغة فى عل اكبُان ،جدِ :ُٞٝبذ الخمُذ هىذاوي ،داس ال٢خب الّلمُت ،بحروث ه .1ؿ .249
( )35الّمذة في مداظً الؽّش .ج ،1ؿ.287
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الخ٢ثُ :ٚالخ٢ثُ ٚمفىلح لعاوي خذًث ًخّل ٞبالبنى اللٍُٙت دايف الىق ودسحاتها وِالٜاتها وام٣اهُاتها
الايت الُت في بهخاج الذالالث ،بدُث جادي ١ف بيُت دايف الىق وٌُٙتها بذٜت٘ .الخ٢ثُ ٚـىسة مٝابلت لإلًجاص
البالغي.
الخزٗ :هى ِىفش بالغي وؤخذ ؼٝي ؤلاًجاص في ِلم اإلاّاوي ،وَّمف ِلى بلماس ال٢الم مً يال ٥الخزٗ
ُ َ
اإلاخّحن ؤو اإلاٝذس ،وٍ٣ىن في الّذًذ مً البنى واإلاٙشداث والجمفًٝ ،ىِ ٥بذ الٝاهش الجشحاوي" :هى ٌ
د ُٜٞاإلا ْعل،٤
باب
ُ َ
َ
ْ
ُ
َ
بالس ْخشَ ،
ٌ
٘ةه ٤جشي به َج ْش َ ٟالز ْ٠شَ ،ؤ ْ٘ َ
ؼبُه ّ
ؤلا٘ادة ،ؤ ْصٍَ َذ
ص َح مً الزِ ٠ش ،والفمذ ًِ
عجُب ألامش،
لىُ ٚاإلاإيز،
ِ
ِ
ِ
ُ
لإل٘ادةَ ،وج ُ
جذ ََ ٟؤ ْه َى َ ٞما ج٣ى ُن برا لم َج ْى ِى َْ ،ٞوؤ َّ
جم ما ج٣ىن بُاها برا لم جبن"( .)36والخزٗ مىلىُ واظْ ًىاٜؽه
ِ
ِ
الذسط اللٕىي والبالغي ألٔشاك داللُت وبالُٔت مجها بًجاص ال٢الم ،وتهزًب الّباسة ،وجخ ُٚٙزٝف ال٢المُ٘ ،إحي في
ؤلاظىاد وفي اإلاٙشداث والجمف ٠جملت اإلاىـى ٥والؽشه والٝعم ومخّلٝاث ألاّ٘ا ٥اإلابيُت للمجهى ٥وهدىها" .وٜذ
ِذث الذساظاث الخذًثت جٝىُت الخزٗ مً ؤهم م ٝاًِغ احعام الىفىؿ ألادبُت بالّم ٞالٙني والجمالي٘ ،هى ٌّمف
ِلى ج٢ثُ ٚدالالث الىق ألادبي ٘مال ًِ اوسجامه واحعاٜه"(ُ٘ ،)37دُذ ٘شأاث في بنى الىق جدُذ للمخلٝي
اظدُّابها دون ب٠ثاس مً جل ٤البنى.
ؤلالماس :وال٢الم اإلاممش ؤوحض مً اإلاُ َ
ٍهش( ،)38وهى مٙهىم واظْ بر بن "مً ُظجن الّشب ؤلالماس ،وٍ٣ىن ِلى
ُ
ُ
ُ
زالزت ُ
وبلماس الخشوٗ"( .)39وٍٙخذ ؤلالماس معاخاث داللُت في الىفىؿ
وبلماس ألاّ٘ا،٥
بلماس ألاظماء،
ؤلشب:
ألادبُت ؼإهه ؼإن الخزٗ.
ؤلاًداء :وهى "بًٝاُ اإلاّنى في الىٙغ بخٙاء وظشِت"( .)40وؤلاًداء ًىبث ٞمً مٙهىم ال٣لمت٢٘ ،ما ؤن داللت
الّباسة ٜذ جىحي بلى داللت ؤيشي ٠زل ٤داللت الىق ٌعخىحى مجها دالالث ؤيشي ،وهزا ٌّخمذ ِلى يُا ٥اإلاخلٝي،
وروٜه وبم٣اهاجه في اظخٝشاء الذالالث ،التي جخىالذ في رهىِخه ،مً يال ٥اللٕت الٙىُت ؤلابذاُِت٘ ،اإلاّاوي ؤلاًداثُت التي
ُ
مّان حعخىحى مً الخمىلْ الزي جٙشدث به جل ٤ال٣لمت في
جدملها ال٣لماث لِعذ مّاهحها اإلاعجمُت الّادًت ،وبهما هي ٍ
ظُاٜها ألا٘ٝي ،وا٠دعبتها لمً الىاٜت ال٣لُت لىٍام الىق الٙني٠ .ما في الّٙف اإلابني للمجهى ٥والمماثش اإلاعخترة
التي حّمف في بواس جٝلُف ٠مُت ألالٙاً واٜخفاد بيُت الىق ألادبي.
الشمضِ :المت لٕىٍت جخٙي وساءها ؤبّادا داللُت٘ ،الشمض في ألاظاط ٌعدىذ ِلى اإلاٙشدة ؤو الجملت وٍٝىم
بخدىٍف داللتها بلى ـىسة ؤيشي ،مّخمذا ِلى الدؽُ٢ف اإلاجاصي والٝشاثً العُاُٜت والخمازالث اإلاّشُ٘ت اإلاخّاسٗ ِلحها،
٘ذوسه حؽٙحر ال٢الم وَعخذعي مً اإلاخلٝي وُِا ل ٤ٙجل ٤الؽٙشة وـىال بلى الذاللت٘ .الشمض ِادة "ًٝىم ِلى ؤلاًداء ال
الىلىح٘ ،هى جشُ٠ب لٍٙي ؤظاظه ؤلاًداء بما ٌعخّص ي ِلى الخدذًذ و الخٝشٍش"(ٝ٘ .)41ذ ًشمض إلاّنى بًداجي مً
يال ٥مٙشدة ؤو حملت مدىسٍت٘ ،ل َٙالخمام ًشمض به إلاّنى العالم ،ووحراهه ِلى الخشٍت .وٜذ ً٣ىن الىق ـىسة
سمضٍت أل بّاد زٝاُ٘ت ؤو ظُاظُت ؤو دًيُت؛ ٠شمضٍت ألاوالِ ٥لى اإلاىث والضمً الٕابش في الؽّش الٝذًم٘ .الشمض ؤظاط في
الىفىؿ ألادبُت ،ومىه ٌععى اإلاخلٝي للبدث ًِ الىق الٕاثب.

( )36دالثف ؤلاعخاص ،ؿ .146
( )37الخمذاوي ،د٘ .اسط ًاظحن ( :)2014اكبنى اكفنُة :دراصة في شعر مجذ اكذًن اكنشابي ،ه .1ؿ .74
(ً )38ىٍش :ابً ألازحر ،اإلاثف العاثش ،ج ،1ؿ .177
( )39ابً ٘اسط ،ؤخمذ ( :)1997اكصاحبي في فدقه اكلغة اكعربُة ومضائلها وصنن اكعرب في كالمها ،جد :ُٞٝمدمذ ِلي بُمىن ،ه .1ؿ.176
( )40اإلاىاوي ،مدمذ ِبذ الشئوٗ (1410هـ) :اكحىمُف على مهمات اكحعارٍف ،جد :ُٞٝد .مدمذ سلىان الذاًت ،داس ال٢ٙش اإلاّاـش ،داس ال٢ٙش -بحروث  ،دمؽ- ٞ
ه .1ؿ .105
(ِ )41بذ الفبىس ،ـالح ( :)1982مراءة حذًذة كشعرنا اكدقذً  ،داس الّىدة ،بحروث .ؿ .129
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الخلمُذ :هى "ؤلاؼاسة بلى خذر ؤو اظم ؤو ٜفت مؽهىسة"(٘ )42خجشي ُ٘ه بخالت لٍُٙت إلاا ًذ ٥داللت حضثُت ؤو
وشُ٘ت لخذر ؤو مىلىُ مّشوٗ ومؽهىس ،دون جفشٍذ ؤو ر٠ش للخٙفُالث وٜذ ً٣ىن بلٍٙت واخذة ؤو حملت ؤو بِذ
ؼّشي.
ؤلاؼاسة :وحّني بزباث خ٢م ؤو مٙهىم مً يال ٥ألالٙاً ٠إن ًخممً وحها لجىاب ما ؤو داللت في بواس ظُاٛ
َ
ال٢الم ،وهزا ًدخاج بلى جإمف َولشب ج٢ٙش( .)43وؤلاؼاسة ل ذي ِلماء البالٔت هي بخذي ؤٜعام داللت ألالٙاً ِلى
اإلاّاوي ،خُث ِش٘ها ابً ظىان الخٙاجي بٝىله" :ؤلاؼاسة وهى ؤن ً٣ىن اإلاّنى صاثذا ِلى الل .َٙؤي ؤهه ل َٙمىحض ًذ٥
ِلى مّنى وىٍف ِلى وحه ؤلاؼاسة واللمدت"(.)44
الخىاؿ :وَّني جذايف هفىؿ ظابٝت مْ هق حذًذ ،بمّنى آيش :هى اإلاادة اللٍُٙت واإلاممىهُت وألاظلىبُت
التي ًمخل٢ها الىق ألادبي الجذًذ والتي حؽ٣ف بخاالث بلى هفىؿ ؼّشٍت وهثرًت ظابٝت ِلُه ؤو مىاصٍت له٘ .الخىاؿ،
مٙهىم حذًذ لدؽ٣ف الىق ألادبي مً هفىؿ ؤيشي ،وٍخٙاِف مّها في ِالٜاث مدؽاب٢ت –ًِ ٜفذ ؤو ٔحر ٜفذ -
٘الخىاؿ ؤوظْ مذي مً ِملُاث الاٜخباط والخممحن والعشٜاث الؽّشٍت واإلاّاسلاث ،وٍمخل ٤بم٣اهُت الاهذماج
الىص ي  -بىعي ودون وعي -وٜذ ال ج٣ىن ٌاهشة بال بالخإمف والخدلُف(٣ُ٘ .)45ىن الىق الجذًذ ظلعلت مً ؤلاؼاساث
الذاللُت اإلاخّالٝت هفُا مْ هفىؿ مخّذدة ،وله "وحىد ِالٜت ياسجي بحن ؤهىاُ مً الخىاب ،ودايلي بحن معخىٍاث
اللٕت"(.)46
ّ
الاٜخباط :وَّني "ؤن ًُ َ
م ِّم ًَ اإلاخ٣لم ٠المه مً ؼّش ؤو هثر ٠الما لٕحره بلٍٙه ؤو بمّىاه"( )47دون بؼّاس اإلاخلٝي
بزل ٤الاٜخباط٘ ،خىذمج الىفىؿ لدؽ٣ف ظُاٜا هفُا مخ٣امال ًتر ٟللخُا ٥جدبْ جل ٤الاخاالث الاٜخباظُت
للىفىؿ" .وَّذ الاٜخباط آلُت ج٢ثُُٙت بًجاصٍت ًخم مً ياللها هفىؿ دًيُت مّشو٘ت ًِ وشٍ ٞاإلاخلٝي الزي ًٝشؤ
حضءا مجها وٍخم اظخز١اسها ١املت ،ألنها مّشو٘ت ولِغ هىا ٟؤدوى خاحت لز٠شها ١املت في الىق"(.)48
الخممحن :وهى ؤن ًممً الؽاِش في ؼّشه ؼِئا مً ؼّش آيش دون ؤلاؼاسة بلُه( ،)49ومجهم مً ًشي لشوسة
الخفشٍذ به بن لم ً ً٢مؽهىسا( ،)50وفي الخممحن جخذايف هفىؿ ؤدبُت مخخاسة ٜذًمت ؤو خذًثت مْ هق الٝفُذة
ألاـلي ،بدُث ج٣ىن ميسجمت ومىذمجت لمً ؤلاواس الذاللي ٘حها ومخىا٘ٝت مْ ٘٢شة الىق ؤاًخه.
ً
رانُا :آلاكُات الخارحُة
ؤما آلالُاث الخاسحُت ٘خّمف ِلى بهجاص الىق ألادبي ،بىـٙها حضءا مً بىاثه وظُاٜه الذاللي٠ ،ما ؤنها
حعاِذ في ّ
٘ ٤ؼٙشة الىق ،وجخمثف في آلاحي:
ِ
ِا ٥مً ال٣اجب ،وٜذ
اإلابذُ٘ :الىق ٌّخمذ ِلى اإلابذُ /ال٣اجب ،والىفىؿ ؤلاًجاصٍت جخىلب ٜذسة وؤداء ٍ
ّ
ؤؼاس ِبذ الٝادس الجشحاوي بلى ؤداء اإلابذُ في ِملُت ؤلاًجاص خحن ِش٘ه بإهه "ؤداء اإلاٝفىد بإٜف مً الّباسة
(ُ٠ )42لُلىهِ ،بذ الٙخاح ( :)1985اكتحابة واكحناسخ ،مفهىم املؤكف في اكثدقافة اكعربُة ،داس الخىىٍش للىباِت واليؽش ،الذاس البماء اإلإشب ،اإلاش٠ض الثٝافي
الّشبي ،ه .1ؿ.25
(ً )43ىٍش :ال٣لُاث :ؿ .120
( )44الخٙاجي ،ابً ظىان ( :)1982صر اكفصاحة ،داس ال٢خب الّلمُت ،ه .1ؿ.207
(ً )45ىٍش :ماض ي ،ؼ٢شي ِضٍض :نظرٍة وألدب ،ؿ .187
( )46مٙخاح ،مدمذ :اكخشابه والاخحالف نحى منهجُة شمىكُة ،ؿ.44
( )47اإلاُذاويِ ،بذ الشخمً ( :)1996اكبالغة اكعربُة ،داس الٝلم ،دمؽ ،ٞه .1ج ،2ؿ .537
( )48الضواهشة ،دٌ .اهش ( :)2013اكحناص في اكشعر اكعربي املعاصر ،داس الخامذِ ،مان ،ه .1ؿ .74
(ً )49ىٍش :العب٣يِ :شوط ألا٘شاح ،ج ،2ؿ.334
(ً )50ىٍش :وهبت ،مجذي ،واإلاهىذط١ ،امف ( :)1984معج املصطلحات اكعربُة في اكلغة ووألدب ،م٢خبت لبىان ،ه .2ؿ .108
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اإلاخّاس٘ت"(٘ ،)51الّمف ألادبي هى هق مىحه مً اإلابذُ بلى اإلاخلٝيّ٘ ،لُه ؤن ًخجاوص بلٕخه اإلاٍهش الّادي الخٝلُذي بلى
ـىسة مبذِت جثحر اإلاخلٝي وجٝىّه وجمخّه .وهزه ؤلام٣اهُاث اإلاخّلٝت باإلابذُ وال٣اجب ر٠شها الع٣ا١ي بٝىله "البلُٖ مً
ؤيز بخىام ٠المه وؤهايه في مبر ٟاإلاّنى زم حّف الايخفاس له ِٝاال ،وؤلاًجاص له مجاال ٘لم ًىذ ًِ ألارهان ولم
ٌؽز ًِ آلاران"(ُ٘ . )52خدش ٟفي بواس حؽُ٢ف الىق بىاظىت اللٕت الٙىُت التي هي مً "هخاج الٙشد اإلابذُ ،وهي لزل٤
شخفُت جفذس ًِ ِبٝشٍت البلُٖ وجخدذي ما هى همىي واـىالحي"( ،)53وِملُت بهجاص الىق ألادبي اإلا٢ث ٚداللُا
ِملُت مّٝذة جدخاج بداسة وٜذسة جخمثف في "ؤن ًبلٖ اإلاخ٣لم ؤ٠بر ِذد مً الٙىاثذ بإٜف ٠مُت مً الجهىد الزهىُت و
الّالحُت آللت الخىاب"(. )54
اإلاخلٝي :ودوسه ً٢مً في جلٝي الىق بز١اء و٘اِلُت٘ ،الىق ؤلاًجاصي هق مىٕلً ٞشجبي ٘همه بزهىُت ِالُت
للمخلٝي ،والىفىؿ ألادبُت في ألاظاط مىحهت إلاخل ٞياؿ ًخمخْ بز١اء وٜذسة واُِت الظدُّابها و٘همها( ،)55وؤلاًجاص
ؤظلىب هص ي م٢ثُ٘ ٚه جٝذًش للمخاوب ِلى ؤظاط رهىِخه الٝادسة ِلى ٘هم ؤلاؼاساث والذالالث اإلاخُٙت٘ ،هى "ال
ً ٢خٙي بمجشد الٙهم بف ًيخٝف بلى مداولت الخّشٗ ِلى الجىاهب الّٝلُت والىحذاهُت ،مً يال ٥مّاٌؽت ججشبت الىق
ألادبي ،بما ُ٘ه مً ؤخاظِغ وؤ٘٣اس ومىا ،ٜٚواججاهاث ،وفي هزا ً٢مً الخٙاِف بحن الىق ومخلُٝهُ٘ ،ثري ججشبخه
الخاـت ،وٍخفبها باهٙخاخه ِلى ججاسب ؤدبُت ج ْٝجدذ واثلت ٘همه وبخعاظه"( .)56وهٍشٍت الخلٝي في الذساظاث
الىٝذًت الخذًثت مشجبىت بّالٜت ٜىٍت بالىق ألادبي٘ ،ال وحىد للىق بن لم ًٌٝشؤ ،والىق الجُذ ؤظاظه بؼاسة
الٝاست؛ ٘هى الزي ً٢ؽ ًِ ٚحما ٥الىق ودالالجه(.)57
ألاظلىب :وج٢مً ُ٘ه الٝذسة ألاداثُت التي ًُيخج مً ياللها الىق ،وله ِالٜت بخ٢ثُ ٚاللٕت داللُا .وَّشٗ
ألاظلىب بإهه "الفىسة اللٍُٙت التي ٌّبر بها ًِ اإلاّاوي ؤو هٍم ال٢الم وجإلُٙه ألداء ألا٘٣اس وِشك الخُا ،٥ؤو هى
الّباساث اللٍُٙت اإلايعٝت ألداء اإلاّاوي"(٘ .)58مدىس ألاظلىب ألاظاط هى الىـى ٥بلى اإلاّنى .وبم٣اهاث الىق الذاللُت
ج٢مً في ؤظلىبه الٙز الٝادس ِلى اظخٕال ٥اللٕت ،وٜذ خفش (بالي) داللت ألاظلىب "في جٙجش الىاٜاث الخّبحرًت ال٣امىت
في ـمُم اللٕت ،بخشوحها مً ِاإلاها الا٘تراض ي بلى خح اإلاىحىد اللٕىي٘ ،األظلىب خعب جفىس  -بالي  -هى
الاظخّما ٥راجه٢٘ ،إن اللٕت مجمىِت شخىاث مّضولت ،وألاظلىب هى بديا ٥بّمها في جٙاِف مْ البّن آلايش"(.)59
العُا٘ :ٛهى اإلاعاس الزي ًدذد الاججاهاث الذاللُت ،وٍذيف لمً مالبعاث الخإوٍف والخٙعحر الذاللي،
و٘اِلُت العُا ٛؤهه "ًشؼذ بلى جبُحن اإلاجمف وحُّحن اإلادخمف والٝىْ بّذم اخخمأ ٥حر اإلاشاد ،وجخفُق الّام
وجُُٝذ ا إلاىل ٞوجىىُ الذاللت ،وهزا مً ؤٍِم الٝشاثً الذالت ِلى مشاد اإلاخ٣لم٘ ،مً ؤهمله ٔلي في هٍشه ؤالي في
مىاٌشجه"( . )60وَؽحر بلُه ِبذ الٝاهش الجشحاوي في جىاوله لعُا ٛالىٍم ِىذما ر٠ش ؤن "ألالٙاً ال جُٙذ ختى جالٚ

( )51الجشحاوي ،الخّشٍٙاث .ؿ.5
( )52الع٣ا١ي ،ؤبى ٌّٝىب ًىظ :)1987( ٚمفحاح اكعلىم ،لبىه و٠خب هىامؽه وِلِ ٞلُه :وُّم صسصوس ،داس ال٢خب الّلمُت ،بحروث – لبىان ،ه .2ؿ .256
( )53ساض ي ،دِ.بذ الخُ٢م ( :)1980نظرٍة اكلغة في اكندقذ اكعربي ،م٢خبت الخاهجي .ؿ. 85
(ٜ )54باوة٘ ،خش الذًً ( :)2001الامحصاد اكلغىي في صُاغة املفرد ،الٝاهشة ،ه .1ؿ.31
(ً )55ىٍشِ :خُِ ،ٞبذ الّضٍض ( :)2009عل املعاني ،داس الجهمت الّشبُت للىباِت واليؽش والخىصَْ ،بحروث – لبىان ،ه .1ؿ .39
(ِ )56بذ اإلاىلب ،مدمذ ( :)1994اكبالغة ووألصلىبُة ،الؽش٠ت اإلافشٍت الّاإلاُت لليؽش ،لىهجمان ،ه .1ؿ.237
(ً )57ىٍش :اإلاعذيِ ،بذ العالم ( :)1984مراءات مع اكشابي واملحنبي والجاحظ وابن خلذون ،الؽش٠ت الخىوعُت للخىصَْ .ؿ .21
( )58الؽاًب ،ؤخمذ ( :)2003وألصلىب ،م٢خبت الجهمت اإلافشٍت ،ه .12ؿ .46
( )59اإلاعذيِ ،بذ العالم ( :)1982وألصلىبُة ووألصلىب ،الذاس الّشبُت لل٢خاب ،ه .1ؿ.89
( )60ابً الُٝم الجىصٍت ( :)1996بذائع اكفىائذ ،جد :ُٞٝهؽام ِبذ الّضٍض ِىا وِادِ ٥بذ الخمُذ الّذوي ؤحرهما ،م٢خبت هضاس مفىٙى الباص -م٢ت اإلا٢شمت،
ه .1ج ،4ؿ.815
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لشبا ياـا مً الخإلُ ،ٚوَّمذ بها بلى وحه دون وحه مً الترُ٠ب والترجِب"(٘ ،)61ال٣لمت ال ُٜمت لها ياسج ظُاٜها،
والعُاً ٛمثف هٍشٍت داللُت في خذ راجه ،وهى مخممً دايف الىق وٍٝىم بخدذًذ الذاللت و٘ ٞالخاالث التي جٝخمحها
وبُّخه وؤخىاله( .)62وجشجبي بالعُاٜ ٛشاثً لٍُٙت وِٝلُت حّمف ِلى ٘ ٤ؼٙشاث الاظخخذام اللٕىي في ـُٖ
ِذًذة ،ظىاء في اإلاٙشداث؛ ٠إظماء اإلا٣ان والضمان واإلافادس اإلاُمُت ،ؤو في التراُ٠ب؛ ٠إّ٘ف الخٙمُف والخىسٍت
والاظخّاساث واإلاجاصُ٘ ،دذد اإلاّاوي الٝشٍبت والبُّذة ،وٍىضح الذالالث ألاـلُت مً اإلاجاصٍت ،وبزل٣ً ٤ىن للعُاٛ
٘اِلُت في الثراء الذاللي.

املبحث اكثاني :اكنصىص إلاًجازٍة
وهزا اإلابدث ًدىاو ٥الىفىؿ ؤلاًجاصٍت بالذساظت الخىبُُٝت الخإـُلُت وجخمثف في :هق الٝشآن ال٢شٍم،
وهق الخذًث الىبىي ،والخ٢م وألامثا ٥الّشبُت ،والخىُّٜاث ،والٝفت الٝفحرة حذا ،والؽّش.
إًجاز اكنص اكدقريني:
الٝشآن هق لٕىي؛ له ـٙت الٝذاظت ١ىهه ٠الم هللا حّالى٘ ،بىِخه جٝىم ِلى "هٍام ،ملخئم ،مد٢م،
مـخ٠ ، )63("ًٝما ؤهه هق معخٝف مخٙشد ًِ ٔحره مً الىفىؿ في لٕخه وؤظلىبه ،ومخمح بٙ٢اءجه اللٍُٙت وا٠خما٥
دالالجه٘ .دالخه الترُ٠بُت بًجاصٍت ؤـالت ،لِغ ُ٘ه بوالت .وهى في حملخه هق ًدخىي ِلى بيُت راث بؼاساث
وبًداءاث جخاوب اإلاخلٝي بمٙاهُم ِامت ،مٙسخت للزهً الخإمف والخخُف والخإوٍف والخٙعحر ،لمً الاخخماالث
الذاللُت وفي ؤوش الخىاـف اللٕىي ومّاًحره ووٌاثٙه في الخإزحر وؤلامخاُ .وبًجاصه ًبذؤ مً دٜت اإلا ٙشدة التي جدمف واٜت
داللُت سؤظُت مباؼشة ،وؤُ٘ٝت ظُاُٜت ،وفي حمله وجشاُ٠به وآًاجه ومٝاوّه وظىسه مٙاهُم ١املت معخى٘اة .والخذًث
ًِ مىالْ الاوىاب في بّن آلاًاث التي حعا ٛلبُان ؤٔشاك بالُٔت ُ٘ -ما ًز٠شه ِلماء البالٔت  -ال ًبّذ الىق
الٝشآوي ًِ بًجاصه اللٍٙي واٜخ فاده في جشاُ٠به ووعٝه ووعُجه اإلاترابي ِمىٍا ،بر ال بم٣اهُت لخزٗ ١لمت مً
حمله ،وال اظخٕىاء ًِ حملت مً آًاجه؛ ُ٘خخف اإلاّنى وجشجب ٤الذاللتًٝ ،ى ٥دساص" :الٝشآن بًجاص ١له ،ظىاء مىالْ
بحماله ؤو مىالْ جٙفُله٘ ،الٝشآن ٌعدثمش داثما بش٘ ٞؤٜف ما ًم ً٢مً الل َٙفي جىلُذ ؤ٠ثر ما ًم ً٢مً اإلاّاوي.
ؤحف؛ جلٌ ٤اهشة باسصة ُ٘ه ١له؛ ٌعخىي ٘حها مىالْ بحماله التي ٌعمحها الىاط مٝام ؤلاًجاص ،ومىالْ جٙفُله التي
ٌعمىنها مٝام ؤلاوىاب .ولزل ٤وعمُه بًجاصا ١له؛ ألهىا هشاه في ٠ال اإلاٝامحن ال ًجىص ظبُف الٝفذ ،وال ًمُف بلى
ؤلاظشاٗ مُال ما ،وهشي ؤن مشامُه في ٠ال اإلاٝامحن ال ًم ً٢جإدًتها ١املت الّىاـش والخعً بإٜف مً ؤلٙاٌه ،وال بما
ٌعاويها٘ ،لِغ ُ٘ه ١لمت بال هي مٙخاح لٙاثذة حلُلت ،ولِغ ُ٘ه خشٗ بال حاء إلاّنى"( .)64وما ؤحى ُ٘ه مً ج٢شاس لٍٙي
٘زل ٤ال ًخشحه ًِ وعٝه ؤلاًجاصي؛ ٘لل٣لمت اإلا٢شسة ؤو الجملت بًٝاُ ـىحي ًدُف بلى داللت ظمُّت ،بلا٘ت بلى
اإلاممىن الذاللي٠ ،ما في ٜىله حّالى٠ ( :ال برا د٠ذ ألاسك د١ا د١ا)( .)65وفي الٝشآن هفىؿ ِذة جذِى بلى بًجاص الٝى٥
وَعشه ـشاخت ولمىا٘ ،ىـ ٚالٝى ٥بإوـاٗ ال ًخلى ؤي مجها مً بًماءة إلاٙهىم الاٜخفاد وؤلاًجاص؛ ٠ما في آلاًاث:
َ
ُ َ
ُ َ
َ
َ
ُ ُ َ َ
َ َ َ
(٘ ُْ ٝف ل ُه ْم ْ ٜىال َم ِْ ُعىسا)((َ ،)66وٜىلىا ل ُه ْم ْ ٜىال َم ّْ ُشو٘ا)((َ ،)67وْ ٜف ل ُه ْم ِفي ؤ ْه ُِ ٙع ِه ْم ْ ٜىال َب ِلُٕا)((َ ،)68وْ ٜف ل ُه َما ْ ٜىال
(ِ )61بذ الٝاهش ،ؤظشاس البالٔت .ؿ .14
(ً )62ىٍشِ :بذ اللىُ ،ٚد .مدمذ خماظت ( :)1983اكنحى واكذالكة مذخل كذراصة املعنى اكنحىي اكذاللي ،الٝاهشة ،ه .1ؿ .98
( )63يلُف ،ببشاهُم ( :)1995وألصلىبُة ونظرٍة اكنص ،اإلااظعـت الّشبُـت للذساظاث ،بحروث ،ه .ؿ.39
( )64دساص ،مدمذ ِبذ هللا ( :)2005اكنبأ اكعظُ نظرات حذًذة في اكدقرين اكترٍ  ،اِخنى به :ؤخمذ مفىٙى ٘ملُت ،داس الٝلم لليؽش والخىصَْ .ؿ .163 ،162
( )65ظىسة الٙجش آلاًت.21 :
( )66ظىسة ؤلاظشاء ،آلاًت .28
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ُ َ َ َ
َ
ُ ُ َ
ِ ٠شٍما)(ٝ٘( ،)69ىال ل ُه ْ ٜىال ل ُِّىا)((َ ،)70وٜىلىا ْ ٜىال َظ ِذًذا)(ٙ٘ ،)71ي آلاًاث العابٝت جىـُٙاث دالت وجىحُه بلى تهزًب
الٝى ٥وجشؼُذ الّباسة ،والبّذ ًِ ؤلاوالت ،وٜذ ؤ٠ذ بّن الّلماء واإلاٙعشًٍ ؤن وابْ الٝشآن ؤلاعجاصي ً٢مً في
ؤلاًجاص(٘ .)72الثّالبي ًجّف ظش بعجاص الٝشآن في ؤلاًجاص ُ٘ٝى" :٥مً ؤساد ؤن ٌّشٗ حىامْ ال٣لم ،وٍخيبه بلى ٘مف
ؤلاعجاص والايخ فاس ،وٍدُي ببالٔت ؤلاًماء ،وٍٙىً لٙ٢اًت ؤلاًجاص٘ ،لُخذبش الٝشآن"(" .)73ولىال بًجاص الٝشآن ل٣ان ؤداء
ما ًخممىه مً اإلاّاوي في ؤلّاٗ مٝذاس الٝشآن"( .)74وٍاٍذ هزا ما هجذه مً ٠خب في الخٙعحر والخإوٍف واظخيباه
ألاخ٣ام والٝىاِذ اإلاىهجُت ،ومىلىِاث ِٝاثذًت وجشبىٍت واح خماُِت وؤيالُٜت ،و٠ثحر مً اإلاالٙاث اإلاخّلٝت بممامحن
حاس لم ًخى.ٜٚ
الٝشآن اإلاىجضة ،وال ًضا ٥البدث ٍ
وٜذ لجإ اإلاٙعشون بلى ِلم الخإوٍف ،وهى ِلم ًبدث في البنى الذاللُت الّمُٝت٘ ،الباخث في ِلم الخإوٍف
"ًمًّ الىٍش في الجمف والتراُ٠ب وآلاًاث ،وَّخمذ في هٍشه ِلى ج ذبشه وبِماِٝ ٥له ،وجٝلُب وحىه الشؤي والىٍش،
وجىٙز هٍشاجه بلى باوً آلاًت ،وٍلخٙذ بلى لىاثٙها وبؼاساتها وبًداءاتها ،وَعخخشج خٝاثٝها ودالالتها ،وٍلخَ اإلاّنى
البُّذ ٔحر اإلاخبادس للزهً ،ؤحر الٍاهش مً آلاًت ،وَسجف الخىحُه والشمض والىممت التي حؽش ٛبها"(.)75
وٜذ ؤدس ٟالّشب بٙىشتهم بالٔت الٝشآن وبًجاصه٘ ،دحن ًٝشؤ واخذ مجهم بمْ آًاث مىه ،ؤو ٌعمّها مشجلت،
ُ ّ
ً ٚٝلها بحالال ،وجُٙ٢ه بٜىاِا باإلًمان٘ ،ز٠ش"َ :ؤ َّن ْال َىل َ
الؽ ّْ َش َ َح َض ُه َو َٜش َ
ُذ ْب ًَ ْاإلإُ َحرة َْ َ َ ٜ
ٍم ُه
اٜ :٥ذ َظ ِم ّْذ ِ س
ِ
ِ ِ
ِ
َّ َ ُ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ َ َ َّ َ ُ َ
َو ُم َخ َّم َع ُهَ َ٘ ،ما َظم ّْ ُذ م ْث َف َه َزا ْال َ٢الم ( ٌَ ّْني ْال ُْ ٝش َ
ُ
ْ
آن َما ُه َى ِب ِؽّ ٍش)ِ ،بن له لخالوة ،وِبن ِلُ ِه لىالوة ،وِبن له لىىسا،
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ
َ َّ ُ َ َ ْ ُ َ َ ُ ْ َ ()76
َوِب َّن ل ُه ل َْ ٙشِا ،وِبهه لُّلى وما ٌّلى" .
ولى لم ً ً٢الٝشآن مخٙشدا بىفه في الّىاء الذاللي إلاا خذر رل ٤الخإزحر الٝىي في ٜىم حبلىا ِلى البالٔت
والبُانًٝ ،ى ٥الشا٘عي" :ومً ؤعجب ما سؤًىاه في بعجاص الٝشآن وبخ٣ام هٍمه ،ؤه ٤جدعب ؤلٙاٌه هي التي جىٝاد
إلاّاهُه .زم جخّشٗ رل ٤وجخٕلٕف ُ٘ه ٘خيخهي بلى ؤن مّاهُه مىٝادة أللٙاٌه ،زم جدعب الّ٢غ وجخّش٘ه مخثبخا ٘خفحر
مىه بلى ِ٢غ ما خعبذ وما جضا ٥مترددا ِلى مىاصِت الجهخحن ١لخحهما"( .)77وٍٝى ٥الخىابي" :واِلم ؤن الٝشآن بهما
َ َ
َ
حاء بإ٘صح ألالٙاً في ؤخعً هٍىم الخإلُ ،ٚمممىا ؤصح اإلاّاوي ،مً جىخُذ له ِضث ٜذسجه،
ـاس معجضا ألهه
وجج ًه له فى ـٙاجه ،ودِاء بلى واِخه ،وبُان بمجهاج ِبادجه؛ مً جدلُف وجدشٍم ،وخٍش وبباخت ،ومً وَِ وجٝىٍم
وؤمش بمّشوٗ وههي ًِ مى٢ش ،وبسؼاد بلى مداظً ألايال ،ٛوصحش ًِ معاوئها ،والّا ١ف ش ٍيء مجها مىلّه الزي ال
ًشي ش يء ؤولى مىه  ،وال ًشي في ـىسة الّٝف ؤمش ؤلُ ٞمىه"(.)78
وهزا الخىىُ اإلاىلىعي ظمت مً ظماث الىق الٝشآوي ،خُث حاء في ظُا ٛؤخىا ٥اإلاخاوبحن وهى هاجج ًِ
"هٍام جإلُٙه البُاوي في الٝىّت مىه خُث اإلاىلىُ واخذ بىبُّخه ٘هلم بلى الىٍش في العىسة مىه خُث اإلاىلىِاث
( )67ظىسة اليعاء ،آلاًت .5
( )68ظىسة اليعاء ،آلاًت .63
( )69ظىسة ؤلاظشاء ،آلاًت .23
( )70ظىسة وه ،آلاًت .44
( )71ظىسة ألاخضاب ،آلاًت .70
(ً )72ىٍش :سلا ،مدمذ سؼُذ ( :)1990ثفضير املنار ،الهُئت اإلافشٍت الّامت لل٢خاب .ج ،1ؿ ،267ج ،3ؿ.100
( )73الثّالبيِ ،بذ اإلال ٤بً مدمذ ؤبى مىفىس :إلاعجاز وإلاًجاز ،م٢خبت الٝشآن – الٝاهشة .ؿ .15
( )74بً ِاؼىس ،مدمذ الىاهش ( :)1984اكححرٍر واكحنىٍر ،الذاس الخىوعُت لليؽش – جىوغ .ج ،2ؿ .178
( )75الخالذي ،ـالح ِبذ الٙخاح ( :)1996اكحفضير واكحأوٍل في اكدقرين ،داس الىٙاجغ ،ألاسدن ،ه .1ؿ .180
( )76ألاـبهاوي ،ؤبى وُّم ( :)1986دالئل اكنبىة ،جد :ُٞٝمدمذ سواط ٜلّه جي ،وِبذ البر ِباط ،داس الىٙاجغ ،بحروث ،ه .2ج ،1ؿ.234
( )77الشا٘عي ،مفىٙى ـاد :)1947( ٛثارٍخ يداب اكعرب ،داس ال٢خاب الّشبي ،ه .4ج ،2ؿ .34
( )78الخىابي ،بعجاص الٝشآن .ؿ .28 ،27
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ؼتى والٍشوٗ مخٙاوجت لتري مً هزا الىٍام ما هى ؤديف في ؤلاعجاب وؤلاعجاص ،ؤلعذ حّلم ؤن ما امخاص به ؤظلىب
ال ٝشآن مً احخىاب ظبُف ؤلاوالت والت ام حاهب ؤلاًجاص بٝذس ما ًدعْ له حما ٥اللٕت ٜذ حّله ؤ٠ثر ال٢الم ا٘خىاها وّني
ؤ٠ثره جىاوال لؽاون الٝى ٥وؤظشِه جىٝال بُجها ،مً وـ ٚبلى ٜفق بلى حؽشَْ بلى حذ ٥بلى لشوب ؼتى ،بف حّف
ال ًٙالىاخذ مىه ًدؽّب بلى ٘ىىن والؽإن الىاخذ ُ٘ه جىىىي جدخه ؼاون وؼاون"(.)79
ّ
وٜذ وٌ ٚالٝشآن ِىاـش البالٔت وآلُاث ؤلاًجاص ،واظخخذمها في بواسه الىص ي٣٘ ،ان في ؤِلى دسحاث
ُُ
ُ
َُ
الى ْمف ََ ٜال ْذ َه ْم َل ٌت ًَ َاؤ ُّي َها َّ
(خ َّتى ب َرا َؤ َج ْىا َِ َلى َواد َّ
ؤلابذاُ والخإزحرٙ٘ .ي ٜىله حّالىَ :
الى ْم ُف ْاديلىا َم َع ِا٠ىْ ٢م ال ًَ ْد ِى َم َّىْ ٢م
ِ
ِ
ِ
ْ
َ
ُظ َل ُْ َم ُ
ان َو ُح ُى ُ
ىد ُه َو ُه ْم ال ٌَؽ ُّ ُشون )( ،)80والخذًث هىا ًِ مداوسة الىملت مْ الىبي ظلُمان ِلُه العالم ،وآلاًت حضء
مً ظُاٜ ٛفت ،وفي الىٜذ هٙعه جبذو ٜفت معخٝلت بزاتها ،لها وابّها ألاظلىبي٘ ،ىق آلاًت جممً "الىذاء،
َّ َ ْ
والخىبُه ،وألامش ،والىهى ،والخدزًش ،والخخفُق ،والّمىم ،وؤلاؼاسة ،وؤلاِزاس"( .)81وٜا ٥حّالىِ ( :ب َّن الله ًَإ ُم ُش
ُْ َ ْ ْ
َْ َ
ُ ُ َ َّ ُ َ َ َّ َ
ُْ
َ
ب ْال َّ ْذَ ٥و ْ
ؤلاخ َع ِان َوِبًخ ِاء ِري الْ ٝشَبى َو ٍَ ْى َهى َِ ًِ الْ ٙدؽ ِاء َواإلا ْىِ ٢ش َوال َبػ ِي ٌَ ٍِّْ ٢م ل َّلْ ٢م جزُ ٠شون )( .)82وفي هزه آلاًت
ِ
ِ
()83
حماُ الخٝىي  ،وفي حملها الٝفحرة "جبُان ؤـى ٥الهذي في الدؽشَْ للذًً ؤلاظالمي الّاثذة بلى ألامش والىهي ،بر
الؽشَّت ١لها ؤمش وههيّ ،
والخٝىي مىدفشة في الامخثا ٥والاحخىاب ،وآلاًت اظخئىاٗ لبُان ١ىن ال٢خاب جبُاها ل٣ف ش يء،
ََْ َ َْ َ ُ ّ ُ َ َ َ
ْ
َ ََْ
َ َ
ّ
ىس ى ؤ ْن ؤ ْس ِل ِّ ُِه ٘ ِةرا ِي ِْ ٙذ َِل ُْ ِه ٘إل ُِِ ٝه ِفي ال َُ ِ ّم َوال
٘هي حامّت ؤـى ٥الدؽشَْ"( .)84وفي ٜىله حّالى( :وؤوخُىا ِبلى ؤ ِم م
َ
ُْ
َ
َ َ
َج َخافي َوال َج ْد َضوي ب َّها َس ُّاد ُوه ب َل َُْ ٤و َحاِ ُل ُ
ىه ِم ًَ اإلا ْش َظ ِل َحن )(٘ ،)85اآلًت حمّذ"َ :ب ْح َن ؤ ْم َشٍْ ًِ َو َن ْه َُ ْح ِن َوي َب َرًْ ًِ َو ِبؽ َاسج ْح ِن"(.)86
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
َ َْ َ ُ َ َْ ُ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ
َ َ َ َْ ُ َْ
ََ َ َ َْ
ُ
َ
َ
ُ
َ
ْ
َ
ّ
ىد ِي و ُِٜف بّذا
اء ٟوٍا ظماء ؤِ ٜل ِعي و ُِٔن اإلااء وِ ٜط ي ألامش واظخىث ِلى الج ِ
وفي ٜىله حّالى( :و ُِٜف ًا ؤسك ابل ِعي م ِ
َّ
َ
ّْ َ
َ
وؤيبر،
ِللْ ٝى ِم الٍ ِ ِاإلا َحن)( .)87وبالٔت ؤلاًجاص واضخت في الاٜخفاد اللٍٙي والخ٢ثُ ٚالذالليٝ٘ " :ذ ؤمش ٘حها ُّسبىا وه َهى،
ْ َ
وٜق مً ألاهباء ما ّ
وظمىْ ،
َ
وهاديَ ،
ْ
وؤب َٝىْ ،
وؤه َل َْ ٤
ووّ َذَّ ،
َّ
الٝف َىي مً البُان.
خ ٞٝبه الٕاًت
وؤظ َّ َذ ،وؤؼٝى،
ّ
ال٣لُت ّ
ووشٍ ٞؤلاًجاص ٘حها الخّبحراث ّ
ال٢ٙشٍت(.)88
الّامت ،والاظخٕىاء بما حّىُه اللىاصم
ِ
ُّ
نص الحذًث اكنبىي:
وٍٝفذ بالخذًث "ال٢الم الّشبي الزي ـذس ًِ الىبي ـلى هللا ِلُه وظلم مخممىا الخُٝٝت واإلاجاص،
وال٢ىاًت والخفشٍذ والّام والخاؿ واإلاىل ٞواإلاُٝذ ،واإلادزوٗ واإلاممش واإلاىىى ٛواإلاٙهىم ،وؤلاؼاسة والاٜخفاد،
والّباسة والذاللت ،والخىبُه وؤلاًماء"( .)89وٍخِ ٞٙلماء البالٔت ِلى ٘فاخت الىبي  -ـلى هللا ِلُه وظلم – وبالٔخه،
ّ
وحف ًِ
٘جري الجاخَ (255هـ) ًف ٚالخذًث الىبىي بإهه "ال٢الم الزي ٜف ِذد خشو٘ه ،و٠ثر ِذد مّاهُه
الفىّت وهضه ًِ الخ٣ل .)90("ٚوبشصث بالٔت الىبي في اهخٝاء ألالٙاً وبًجاص الٝى ،٥وٍٝخفش في ٠المه ِلى ٜذس خاحخه

( )79دساص ،الىبإ الٍُّم .ؿ.145
( )80ظىسة الىمف ،آلاًت .18
( )81الجىصي ،حما ٥الذًً (1422هـ) :زاد املضير في عل اكحفضير ،جدِ :ُٞٝبذ الشصا ٛاإلاهذي ،داس ال٢خاب الّشبي – بحروث ،ه .1ج ،3ؿ.356
( )82ظىسة الىدف ،آلاًت .20
( )83البٕىي ،الخعحن بً معّىد (1420هـ) :معاك اكحنزًل ،جدِ :ُٞٝبذ الشصا ٛاإلاهذي ،داس بخُاء الترار الّشبي – بحروث ه .1ج ،1ؿ .82
( )84بً ِاؼىس :الخدشٍش والخىىٍش .ج  ،14ؿ .254
( )85ظىسة الٝفق ،آلاًت .7
( )86ألاهذلس ي ،ابى خُان مدمذ بً ًىظ1420( ٚهـ) :اكبحر املحُط في اكحفضير ،جد :ُٞٝـذقي مدمذ حمُف ،داس ال٢ٙش ،بحروث .ج ،8ؿ .287
( )87ظىسة هىد ،آلاًت .44
( )88اإلاُذاوي :البالٔت الّشبُت .ج ،2ؿ.38
( )89الُّني ،البذس :عمذة اكدقارئ شرح صحُح اكبخاري ،داس ال٢ٙش .ج ،1ؿ.11
( )90الجاخَ ،البُان والخبُحن .ج ،2ؿ.18 ،17
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دون ج٣ل٘ ،ٚشوي ؤهه  -ـلى هللا ِلُه وظلم – ٜا ٥لجشٍش البجليً" :ا حشٍش ،برا ٜلذ ٘إوحض ،وبرا بلٕذ خاحخ٘ ٤ال
جخ٣ل . )91("ٚوجىذسج ال٢ثحر مً ألاخادًث الىبىٍت في الىفىؿ اللٕىٍت راث الخ٢ثُ ٚالذاللي وما ٌعمُه ِلماء البُان
بجىامْ ال٣لم(٘ ،)92العمت الٍاهشة في الخذًث الىبىي هي الاٜخفاد اللٍٙي٘ ،خيخٍم هفىؿ الخذًث في حمف
ٜفحرة مىحضة ،حامّت للمّاوي ،وٜذ وـ٠ ٚالمه ـلى هللا ِلُه وظلم "ؤهه ١ان ًدذر خذًثا لى ِذه الّاد
ألخفاه"( .)93وهزه الخاـُت م٢ىذ اإلاخلٝحن مً خ َٙألاخادًث وسواًتها ،وؤـبدذ الّذًذ مجها مؽا١لت لألمثا٥
العاثشة في جذاولها الؽٙهيٜ ،ا ٥اإلاُذاوي" :وؤن ٠الم هبُه ـلى هللا ِلُه وظلم  -وهى ؤ٘صح الّشب لعاها ،وؤ٠ملهم
وؤس َج ُخهم في بًماح الٝى ٥مح اها  -لم ًَ ْخ ُف في بًشاده وبـذاسه ،وجبؽحره وبهزاسه ،مً َم َثف ًدىص ََ ٜ
ف َب َّ
بُاهاْ ،
الع ْب ٞفي
ْ
َخلبت ؤلاًجاص"( .)94ومً ؤمثلت رلٜ ٤ىله ـلى هللا ِلُه وظلم" :ال لشس وال لشاس"( .)95وٜذ ر٠ش الّلماء ِذدا مً
الخٙشَّاث والٝىاِذ ِلى ؤـف هزا الخذًث ،مجها" :المشس ًضا ،"٥والمشس ال ًضا ٥بمثله ،والمشس ًذْ٘ بٝذس ؤلام٣ان،
وٍخدمف المشس الخاؿ لذْ٘ المشس الّام ،والمشس ألاؼذ ًضا ٥بالمشس ألاي ،ٚوبرا حّاسلذ مٙعذجان ُسوعي
ؤٍِمهما لـشسا باسج٢ـاب ؤيٙهما"( .)96وهزه الٝىاِذ و٘شوِها هي دالالث بًداثُت لىق الخذًث ،وبىِخه اإلاىحضة(.)97
ًٝى ٥الشا٘عي" :ولشب آيش مً ألاولاُ الترُ٠بُت في بالٔت الىبي ـلى هللا ِلُه وظلم ٔحر ما مشث مثله مً رل ٤الىدى
الزي ً٣ىن مجخمّا بىٙعه مىٙشدا في ال٣لم الٝلُلت ،وهزا المشب ًخ ٞٙفي بّن ال٢الم اإلابعىه٘ ،خٝىم اللمدت مىه
في داللتها بإوظْ ما جإحي به ؤلاوالت ،وجٙ٢ي مً مشاد٘ت اإلاّاوي وجىُ٠ذها ومٝابلتها بّمها ببّن٣ُ٘ ،ىن الع٣ىث
ِلحها ٠الما وىٍال ،والىٜىٗ ِىذها ؼإوا بُّذا وهى الٝلُف في ٠الم البلٕاء بلى خذ الىذسة التي ال ًبنى ِلحها خ٢م،
ًً َمخ ٌحن٘ ،اؤف ُ٘ه بش٘ٞ؛ َ٘ َّ
"بن َه َزا ّ
ول٢ىه ٠ثحر اجْ في البالٔت الىبىٍت"(ٙ٘ .)98ي ٜىله ـلى هللا ِلُه وظلمَّ :
الذ َ
ةن
س
ِ
ِ
ِ ِ ِ ٍ
َ َ
َ َ َ َ َ َْ
ُ
َ ْ َ ()99
حعخذ ٘اـىْ مـا
اإلا ْى َب َّذ ال ؤ ْسلا ٜىْ وال ٌهشا ؤبٝى"  ،وٜىله" :بن مما ؤدس ٟالىاط مً ٠الم الىبىة برا لم
ِ
ؼئذ"( . )100وٜىله ـلى هللا ِلُه وظلم ً٠" :في الذهُا ٠إهٔ ٤شٍب ؤو ِابش ظبُف"( ،)101وٜىله" :الىاط مّادن ٠مّادن
الزهب والٙمت ،يُاسهم في الجاهلُت ،يُاسهم في ؤلاظالم برا ٘ٝهىا"(٘ .)102هزه ألاخادًث الثالزت مىحضة راث ؤـالت
في اإلاٙشداث ،وٜذ ـُٕذ بتراُ٠ب لٕىٍت مخِىت ،وواضخت ،بُّذة ًِ الخ٣ل ،ٚو٘حها مٙاهُم ِامت جىذسج جدتها مّان
٠ثحرة ،و٘حها بحما ٥ل٣لُاث مخّذدة ،بر ؼملذ مىلىِاث دًيُت وحؽشَُّت ويلُٝت وجىححهاث ووـاًا وآدابا،
واسؼاداث خُاجُت .واإلاالخَ ؤن العمت الٕالبت في ألاخادًث الىبىٍت مً خُث ِالٜتها بالىٌُٙت الخىابُت هي ؤلابالٓ،
وجىلُذ اإلاعاثف الدؽشَُّت ،وبخخىائها ِلى الفىس البالُٔت الٝاثمت ِلى الدؽبُه والاظخّاسة واإلاجاص وال٢ىاًت،
وؤظالُب بالُٔت ؤيشي٘ .إزشث ِلى اإلاخلٝي ،وؤـبدذ مفذسا مً مفادس الدؽشَْ.
( )91اإلابرد ،ؤبى الّباط ( :)1997اككامل في اكلغة ووألدب ،جد :ُٞٝمدمذ ؤبى الٙمف ببشاهُم ،داس ال٢ٙش الّشبي – الٝاهشة ،ه .3ج ،1ؿ.10
( )92ابً ألازحر :اإلاثف العاثش .ج ،1ؿ.65
( )93البخاسي ،مدمذ بً بظماُِف ( :)1987الجامع اكصحُح ،جد :ُٞٝمفىٙى دًب البٕا ،داس ابً ٠ثحر ،الُمامت – بحروث ،ه ،3ج ،3ؿ .1307
( )94اإلاُذاوي ،ؤبى الٙمف ؤخمذ بً مدمذ :مجمع وألمثا  ،جد :ُٞٝمدمذ مديى الذًً ِبذ الخمُذ ،داس اإلاّش٘ت -بحروث ،لبىان .ج ،1ؿ  1اإلاٝذمت.
( )95مال ٤ابً ؤوغ ( :)1998املىطأ ،جد :ُٞٝمإمىن يلُف ؼُدا ،داس اإلاّش٘ت بحروث لبىان ،ه .1ج ،2ؿ.265
( )96اهٍش :صٍذانِ ،بذ ال٢شٍم ( :)2003اكىحيز في شرح اكدقىاعذ اكفدقهُة في اكشرَعة إلاصالمُة ،ماظعت الشظالت ،بحروث لبىان ،ه .1ؿ.98-85
(ً )97ىٍش :سِذانِ ،بذ ال٢شٍم خعحن ( :)2006خصائص وألصلىب اكبالغي في اكعصرٍن الجاهلي وإلاصالمي ،سظالت الذ٠خىساه للباخث (مخىىه) ،حامّت
ؤ٘شٍُٝا .ؿ .325
( )98الشا٘عي ،جاسٍخ آداب الّشب ،ج  ،2ؿ.219
( )99ظجن البحهٝي ال٢بري ،ج ،3ؿ.18
( )100ظجن البحهٝي ال٢بري ،ج ،3ؿ .122
( )101صخُذ البخاسي ،بشٜم.6053 :
( )102صخُذ البخاسي سٜم الخذًث.3203 :
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ُّ
نص وألمثا والحت :
ألامثا ٥هفىؿ حّبحرًت ٜفحرة في ؤدوى خذ للخّبحر اإلاىحض ،وَّشٗ اإلاثف بإهه "حملت مً الٝى ٥مٝخمبت مً
ؤـلها ؤو مشظلت بزاتها جدعم بالٝبى ٥وحؽتهش بالخذاو .)103("٥وحّذ ألامثا ٥ؤوحض هفىؿ الىثر ،وٍ٢مً بًجاصها في بيُتها
الذالت ِلى الّمىم ا لذاللي ،وـُأتها ِلى ؼ٣ف حملت يبرًت ؤو بوؽاثُت ،وفي ؤظلىب زىاجي ؤلاظىاد ١اإلابخذؤ والخبر
والّٙف والٙاِفٜ ،ا ٥الٝلٝؽىذي" :وؤما ألامثا ٥الىاسدة هثرا ٘ةنها ١لماث مخخفشة جىسد للذاللت ِلى ؤمىس ١لُت
مبعىوت ،ولِغ فى ٠المهم ؤوحض مجها ،وإلاا ١اهذ ألامثا١ ٥الشمىص وؤلاؼاسة التى ًلىح بها ِلى اإلاّاوى جلىٍدا ـاسث مً
ؤوحض ال٢الم وؤ٠ثره ايخفاسا"( ،)104واإلاثف بٝالبه اللٕىي اإلافٕش وهفِخه ألالُ ٞهى "ـىسة بالُٔت ؤو خ٣اثُت جيبني ٘حها
الّباسة ِلى الاظخّاسة والخ٢ثُ٠ .ٚما ؤن الذا٘ ٥حها ًبّذ ًِ مذلىله ،وٍدُف ٘حها اإلاّنى ألاوِ ٥لى مّان زاهىٍت،
وبزل ٤جخدى ٥الذاللت في اإلاثف بلى داللت سمضٍت حّبر مً اإلاجاص بلى الخُٝٝت ،ومجها بلى الىا ْٜؤلاوعاوي٘ ،اإلاثف في حىهشه
ـىسة بًداثُت ال جىى ٞبمّنى بال ؤوخذ بأيش"( ،)105وألن ؤظلىب ألامثا ٥الىص ي مىحضٝ٘ ،ذ ظهف ِلى الزا٠شة
الٙشدًت والجمُّت خٍٙها وحسجُلها ،واظترحاِها بعشِت وبذاهت٘ ،زاِذ واهدؽشث وظاسث ِلى ألالعىت في ِملُت
الخىاـف اإلاجخمعي لذي الّامت والخاـت ،ختى ؤن اإلاثف ؤيز له مىّٜا في هفىـه ٘ؽبهىا ١ف ما هى ؼاجْ ومىدؽش
َ
()106
الخ٢م ٘هي حّبحراث مىحضة مشجبىت ٘ـي داللتها بمّنى واضح مّلـىم ٔالبا.
باإلاثف في ٜىلهم" :ؤظحر مً مثف"  .ؤما ِ
٘خلخٝي الخ٢مت مْ اإلاثف في هفىـهما الٝفحرة ،ودالالتهما اإلا٢ثٙت" .ومً خُث مىىى ٛالخ٢مت واإلاثف ٘ةنهما ًٙترٜان
ٜبف ظحروستهما في ؤن الخ٢مت هابّت في ألألب ًِ ٜذسة بالُٔت ِٝلُت و٠المُت ايخق بٝىلها ؤهاط اؼتهشوا بزل٤
٠إ٠ثم بً ـُٙي وِامش بً الٍشب ،ولٝمان الخُ٢م ؤحرهم"(.)107
والخ٢مت ال جدمف مّنى الخمثُف والخمثف وبهما جدمف دالالث ِمُٝت وجثحر الخُا ٥الظخدعان مّاهحها وجدشٟ
ؤدب اإلاشء ٌ ْ
ال٢ٙش للىٍش ٘حها ،وجذْ٘ بالعلى ٟإلاماسظتهاٙ٘ .ي ٜىلهم " ُ
رهبه"( )108هجذ في الّباسة مّنى واضح
ِ
يحر ِمً ِ
الذاللتٔ ،حر مىٕل ٞالٙهم ،و٘حها مٝاسهت بحن زىاثُتي ألادب والزهب ،وداللت ألادب والزهب ِلى حملت مً العلىٟ
العلبي وؤلاًجابي ،الخعً والعيئ٘ .األمثاِ ٥باسة ًِ حمف مترابىت جادي هُئت اإلاّنى ال راجه ،وجفف بلُه بز٠ش ٔحره
ِلى وشٍ ٞالاظخّاسة الخمثُلُت ،وٜذ ُٜلذ للخّبحر ًِ مى ٜٚما ،مخت  ٥في ١لماث ٜلُلت ،بِىما الخ٢مت جادي راث
اإلاّنى وجفف بلُه مباؼشة بإظلىب جٝشٍشي وجادي وٌُٙت بٜىاُِت خُث ٔشلها ألاظاس ي الىَِ وهٝف الخجاسب
اإلاد٢مت الذاُِت بلى الخحر(. )109
وحعدىذ حملت اإلاثف في الٕالب ِلى ؤظلىب ألامش ؤو الىهي ؤو ؤّ٘ف الخٙمُف ؤو ؤظلىب الؽشه ،وبيُتها
ؤلاًجاصٍت جخ٘ ُٚ٢حها اإلاممشاث والشوابي والعُاٜاث الضمىُت والخاسٍخُت إلخاالث مّشُ٘ت لمىُت ومباؼشة .وهزه
العماث في اإلاثف ؤِىخه ٜىة جإزحرًت وبٜىاُِت .وٍلخَ وى ٥هفىؿ الخ٢م ،وٍٍهش ٔالبا ٜاثلها٠ ،ما في ٜىِ ٥مش بً
الخ ًَ َّ
َ
َْ ُ َ
"عج ْبذ إلاَ ًْ َ
الى َ
ىام َْ ال٣لم؛ مّىاه  ُٚ٠ال ًٝخفش ِلى ؤلاًجاص وٍتر ٟالٙمى٥
اط  ُٚ٠ال ٌّ ِشٗ ح ِ
ِ
ِبذ الّضٍضِ :
مً ال٢الم "( . )110و٠ما في ٜىِ ٥مشو بً مّذ ً٢شب ؤمام ٠عشي" :بهما اإلاشء بإـٕشٍه؛ ٜلبه ولعاهه٘ ،بالٓ اإلاىىٞ
( )103العُىوي ،حال ٥الذًً ِبذ الشخمً ( :)1998املسهر في علىم اكلغة وأنىاعها ،جد٘ :ُٞٝااد ِلي مىفىس ،داس ال٢خب الّلمُت ،بحروث ،ه .1ج ،1ؿ.375
( )104الٝلٝؽىذي ،ؤخمذ بً ِلي ( :)1987صبح وألعش ى في صناعة إلانشا  ،جد :ُٞٝدً .ىظِ ٚلي وىٍف ،داس ال٢ٙش – دمؽ ،ٞه .1ج ،1ؿ.347
( )105ظمحر ،خمُذ (ًىاًش  :)2001شعرٍة املثل عنذ املحنبي ،مى ْٜمجلت ٘٢ش وهٝذ ،الّذد .19 /35
( )106الثّالبي ،ابى مىفىس ( :)1985رمار اكدقلىب في املضاف واملنضىب ،وبّت داس اإلاّاسٗ – الٝاهشة .ؿ .660
( )107الح ًذي ،د .امحن ِبذ هللا ( :)2006الخصائص اكفنُة في الحت ووألمثا اكعربُة ،ه .1ؿ.25
( )108الُىس ي ،اإلادالشاث في اللٕت وألادب ،ؿ.129
(ً )109ىٍش :الح ًذي ،الخفاثق الٙىُت في الخ٢م وألامثا ٥الّشبُت .ؿ.28 ،27
( )110ابً مىٍىس :لعان الّشب .ج ،8ؿ.53
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الفىاب ،ومال ٟالىجذة الاسجُاد ،وِٙى الشؤي يحر مً اظخ٢شاه ال٢ٙشة"( .)111بِىما ًخخق اإلاثف في الٕالب بىابّه
الشمضي٠ ،ما في ٜىلهم" :لُٝخه بحن ظمْ ألاسك وبفشها"( )112وٍمشب إلاً ٔاب زم خمش وال ؼاهذ مّه وال سُٜب.
َ َ َّ
َْ
ؤلابف"( ،)113والخاهت الىاٜت اإلاشٍمت التي ج٣ىن آيش الٝا٘لت ،وممشبه للصخق ِذًم
وٜىلهم١ " :الخاه ِت ِفي ؤيشي ِ
الُٝمت ،ؤو اإلاخإيش في ِمله الزي ال ُيهخم ألمشه .وٜذ ًدمف بّذا بؼاسٍا مً بىِخه الاظخّاسٍت؛ ٝ٠ىلهم" :ؤجتهم ٘الُت
ألا٘اعي"( ،)114و٘الُت ألا٘اعي هي يىٙعاء جخشج مً جخىس ألا٘اعي .وٍمشب لصخق ٜادم بؽش ،ؤو لص يء مؽاوم ًإحي
ُ٘٣ىن وساءه ؼش ٠بحر.
وجخد ٞٝوٌُٙت اإلاثف الذاللُت بخّبحره ؤلاًجاصي وِ٘ ٞملُت ِذولُت حعدىذ ِلى اإلاجاص ٘خ٢عش سجابت اللٕت
اإلاإلى٘ت ،خُث ٌّمف اإلاجاص ِلى ؤلاًجاص وج٢ثُ ٚالذاللت في حملت اإلاثف الٝفحرة(٘ .)115ال ًىٍش بلى داللت اإلاثف اللٍُٙت،
ومّىاه الٍاهشي ،ولً ً٢ىٍش بلى وٌُٙخه ؤو ما ٌعمى "ممشب اإلاثف" .والتي حّني خفُلت داللُت لّملُاث مدؽاب٢ت،
ورل ٤ؤن اإلاثف ِباسة ًِ هق حامذ لخادزت ظابٝت مجهىلت ؤو مّلىمت ،وٍخم الخمثف به في مى ٜٚحذًذ جشبىه ِالٜت
ما باإلاى ٜٚالعاب.ٞ
نصىص اكحىمُعات:
ٌّشٗ الٝذماء الخى ُْٜبإهه" :ما ًلخ ٞبال٢خاب بّذ الٙشآ مىه ممً ُس ِْ٘ بلُه ١العلىان وهدىه مً والة
ُ
"ؤظخىٗ لهزا
ألامش ،ؤو برا سّ٘ذ بلى العلىان ؤو الىالي ؼ٣اة ٘٢خب جدذ ال٢خاب ؤو ِلى ٌهشهً :ىٍش في ؤمش هزا ؤو
ِ
خٝه" ،ؤو هدى رل ،٤وَّش٘ه اإلادذزىن بإهه :ما ١ان ً٢خبه الخلُٙت ؤو اإلال ٤ؤو ألامحر ؤو العلىان ؤو الىصٍش حّلُٝا ِلى
٠خاب ؤو سّٜت ؤو ملخمغ بخىُّٜه بجملت ؤو ِذة حمف ٜفحرة هي حىاب ال٢خاب ؤو الشّٜت ًزًلىنها باظمهم ِلى ـىسة
جى ُْٜؤي بمماء"( .)116وللخىُّٜاث ؤهمُت جذاولُت في الىا ْٜالعُاس ي وألادبي الّشبي٘ ،هي جمثف ـىسة مً ـىس
الىطج البالغي في الّفىس العابٝت ،بر ١اهذ مُٝاظا لبالٔت الخ٣ام وألامشاء والىالة ،ودلُال ِلى ٜذساتهم في الخّبحر
البلُٖ الشاقي اإلاخف ٚباإلًجاص والبُان ،وبًفا ٥ال٢الم بلى مشاده ومىتهاه(٘ . )117الٕاًت مً الخى" ُْٜؤن ٌعخّمف في ١ف
٠خاب ً٢خبه اإلال ،٤ؤو مً له ؤمش وههي في ؤظٙف ال٢خاب اإلاش٘ىُ بلُه ؤو ِلى ٌهشه ؤو في ِشله بةًجاب ما ٌعإ ٥ؤو
بمىّه ٝ٠ى ٥اإلالً ٤ىٙز هزا بن ؼاء هللا ،ؤو هزا صخُذ ،و٠ما ً٢خب اإلالِ ٤لى ٌهش ال٢خاب لترد ِلى هزا ٌالمخه ،ؤو
لُىٍش في يبر هزا ؤو هدى رل .)118("٤وجذيف الخىُّٜاث في ٜلب داثشة اإلاجاص ،وجٍهش في ـىس مً ال٢ىاًاث البالُٔت،
"اب ٞلهم لخىما ٌّٝذوا بها
والاظخّاساث الخمثُلُت ،والخّشٍن ،والخلمُذ ،بر ٌؽاس بها للمّاوي بؼاسة٘ ،الخى ُْٜالٝاثفِ :
شخىما(ً ،)119دمف داللت جلمُدُت للدجاج مً ِبذ اإلال ٤بً مشوانً ،ذِىه ُ٘ه بلى الٌ ًِ ٚ٢لم ؤهف العىاد ،وؤن
ال ًثٝف ِلحهم في حباًخه اإلاا ٥مجهم وصٍادجه الخشاج ِلحهم.
( )111ألاهذلس ي ،الّٝذ الٙشٍذ ،ج ،1ؿ.105
( )112اإلاُذاوي ،مجمْ ألامثا .٥ج ،2ؿ .183
( )113هٙعه .ج ،2ؿ .166
( )114الُىس ي ،الخعً بً معّىد ( :)1981زهر وألك في وألمثا والحت  ،جد :ُٞٝد .مدمذ خجي ،د .مدمذ ألايمش ،الؽش٠ت الجذًذة -داس الثٝا٘ت ،الذاس البُماء
– اإلإشب ،ه .1ج ،1ؿ .63
(ً )115ىٍش:الح ًذي ،الخفاثق الٙىُت في الخ٢م وألامثا ٥الّشبُت ،ؿ.171 ،170
( )116مّشوٗ ،هاجي ( :)1963اكحىمُعات اكحذرَضُة .ؿ.6 ،5
(ً )117ىٍش :سِذانِ ،بذ ال٢شٍم خعحن () ًىاًشً -ىلُى 2012م :).فن اكحىمُعات في وألدب اكعربي ،مجلت الذساظاث الاحخماُِت ،حامّت الّلىم والخ٢ىىلىحُا الّذد
( ،)34ؿ.229
( )118البىلُىس ي ،ابً ظُذ ( :)1973الامحضاب في شرح أدب اكتحاب ،داس الجبف ،بحروث .ؿ .101
( )119لّبذ اإلال ٤بً مشوان سدا ِلى الدجاج في ؤهف العىاد (ياؿ الخاؿ .ؿ.)87
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والخىُّٜاث جخمازف في بيُتها ودالالتها مْ ألامثا ٥والخ ٢م ،ؤاًت الّشب مً اظخّما ٥هزه الخىُّٜاث
الايخفاس وؤلاًجاص في الشظاثف العُاظُت والذًىاهُت ،والبّذ ًِ الخىىٍف والخؽى( .)120ختى ؤنها ٜذ جٝخفش ِلى
الجملت ؤو الجملخحن ،ومً ؤمثلت رل ٤ما وّٜه هاسون الشؼُذ بلى ـاخب يشاظان "داو حشخ ٤ال ًدعْ" .وو ْٜآيش
"دُ المشُ ًذس لٕحر٠ ٟما دس ل .)121("٤وُٜمت الخى ُْٜج٢مً في بىِخه اللٕىٍت ؤلاؼاسٍت ألوش مّشُ٘ت وبخاالث لذالالث
ْ
خفذت ُهم
ومٙاهُم مىحهت للمخاوبٙ٘ ،ي جى ُْٜهاسون الشؼُذ ًِ البرام٢ت ًٝى" :٥ؤهبختهم الىاِت ،و
اإلاّفُت"( .)122هشي الخفىٍش الاظخّاسي الزي ؤلٙي بّذا وٜىة داللُت و٘ىا حمالُا ًٍهش في الخىاٜن الذاللي بحن
"ؤهببتهم الىاِت" ،و"خفذتهم اإلاّفُت" ،والاظخّاسة الٙزة في ١لمتي؛ (ؤلاهباث والخفاد) راث ُٜمت بُاهُت ،صادث في
َ
ّ
بًماح حما ٥الفىسة .ووً ْٜضٍذ بً ِبذ اإلال ٤بلى ـاخب يشاظان بٝىله" :ال ٌَٕشهُ ٤خعً سؤي ٘ةهما جٙعذه ِثرة
َ
(.)123
َ
ؤهف بِخه" :ما ١ان ِلُ ٤لى ـٙدذ ِىه واظخىـلخني"
ٍ
وب ."٥وو ْٜؤًما في ٜفت مخٍلم ؼ٣ا بّن ِ
ًّ ً
حذا ( وألمصىصة)
اكدقصة اكدقصيرة
الٝفت الٝفحرة حذا ؤو ألاٜفىـت هي لىن ٜفص ي خذًث ًخىاـف مْ وا ْٜالخلٝي العشَْ بةم٣اهاث
ببذاُِت وحمالُت ،وبىظاثف ظشدًت مثحرة وحاربت للٝاست بؽ٣ف مذهؾ ،بر حععى لشـذ ألاخذار والىٜاجْ والهمىم
الىٙعُت والّاوُٙت وال٢ٙشٍت والعُاظُت والذًيُت في ـىسة وممت ٜفحرة.
وٍفٙها بّن الىٝاد بإنها" :مىخى ظشدي بالٖ التر٠ح والاٜخفاد ،د ُٜٞالخذر ،مخّاٜب اإلاٙاسٜاث ،ومترا٠م
ؤلاًداءاث ،بر ال ٌعّٜ ٚفشها في وش١ ٛف ؤبيُتها ١ي ال جدف الجهاًت بؽ٣ف مبأذ ،دون ؤن جدذر ألازش الجمالي
اإلاٙاس. )124("ٛ
ُوجبنى الٝفت الٝفحرة حذا ِلى الخ٢ثُ ٚالذاللي بر "ًدذد بيُتها ومخاهتها ال بمّنى الاٜخفاد اللٕىي
٘دعب ،وبهما في ٘اِلُخه اإلاازشة ،في ايت ا ٥اإلاىلىُ ووشٍٝت جىاوله ،وبًجاص الخذر والٝبن ِلى وخذجه"( .)125وهزا
ّ
الٝق ٌععى بلى اظخخذام ألاّ٘ا ٥وٍتر ٟالفٙاث والخىابْ وؤدواث الشبي بال لمشوسة ٜفىي٠ ،ما ؤن هزه
الىىُ مً
الىفىؿ الٝففُت جمثف ؤٜص ى دسحاث ؤلاًجاص ،في ايت ا ٥اإلاّاوي وج٢ثُ ٚالذالالث ،والىـى ٥باإلاخلٝي بلى الجهاًاث
اإلاثحرة٘ ،خىذمج بزاث اإلابذُ والٝاست بما جدمله مً بهجاص مّشفي وهٙس ي ًخٙي همىم ومثاٜف الخُاة بلى حاهب مخّتها
َّ
مشوٍتُ٘ ،ددؽذ الٝاست مّها ب٢ٙشه
الخّبحرًت ،وَعبذ الخُا ٥بحن ١لماتها الٝفحرة ،وٍجذ الزهً ٘حها ٘فىال
وِىاوٙه ،وحعاحله ألاخذار واللخٍاث ،وجخإبي مخضوها زٝاُ٘ا و٘لعُٙا واظّا ،ومً همارحها ٜفت بّىىان "شجشة"
للٝاؿ ظمحر مشجط ى؛ ًٝى" :٥ؤوـىه ٜبف ظٙشهم بشِاًت شجشة ِخُٝت ،ول٢ىه ؤهملهاً ،بعذ ؤوساٜها وؤٔفانهاَّ ،
مش
راث ًىم بجىاسها ٘هىث ٘ىٜه ٘ٝخلخه"(٘ .)126الىق وـف بلى ٔاًخه دون هذس لل٢الم ،في بًٝاُ مدعاسُ ،ونهاًت
ماظٙت ،ايخفشث ألاخذار وايت لذ الضمً والصخفُاث ،ومٝاسبت الخُاة ومٙاسٜتها٘ ،بيُت الٝفت هىا واظّت
الذاللت في بذاًتها الخبرًت خُث ججّف الٝاست و٠إهه ٜذ ٜشؤ سواًت ١املت للصخفُاث" ،ؤوـىه" ٌؽحر لضمً وىٍف في
صساِت "شجشة ِخُٝت" وبهباتها وظٝحها ،زم ؤِذوا السجدالهم هدى اإلاجهى .٥وفي الجهاًت "٘ٝخلخه" جلخٝي يُىه الخذر،
(ً )120ىٍش :الخمىي ،يضاهت ألادب.ج ،2ؿ.274
( )121ألاهذلس ي ،الّٝذ الٙشٍذ ،ج ،4ؿ.304 ،296
( )122هٙعه ،ج ،2ؿ.57
( )123هٙعه،ج 4ؿ.208
( )124الضٍاوي ،دِ .بذ الّاوي ( :)2009املاكروثخُُل في اكدقصة اكدقصيرة حذا باملغرب ،ميؽىساث مٝاسباث ،اإلإشب ،ه .1ؿ .12
( )125بلُاط ،حاظم يل :)2008 /10/28( ٚاكحتثُف في اكدقصة اكدقصيرة حذا ،بدث ميؽىس في مى ْٜماظعت الىىس للثٝا٘ت وؤلاِالم.
( )126مشجط ى ،ظمحر :عشر مصص مصيرة حذا ،ميؽىس ِلى مى ْٜألايهم ـالح2006 /1 /16،م.
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لختر ٟالٝاست ٌعبذ في ٘مائها الذاللي خحن جدىلذ الخُاة بلى مىث .وبًجاص الفىسة جبذو في جش٠ح ال٣اجب ِلى ال٢ٙشة
والخذر والخٝاه اللخٍت اإلادىسٍت ،خحن اظخخذم ألاّ٘ا ٥اإلاخخابّت؛ ( ؤوـىهً -خّاهذ -وعحها  -ربلذ  -حٙذ  -مش -
وّٜذٜ -خلخه ).
ّ
ومً خُث ٠مُت الٝفت الٝفحرة حذاٝ٘ ،ذ جمُ ٞبلى ؤٜف معاخت مم٢ىت ٘خ٣ىن حملت ؤو حملخحن٠ ،ما في
ٜفت مدمذ الؽُخ بّىىان خىحن" :ؤـِب بذاء الخىحنَّ ،
٘شمه الىحْ"( ،)127وٜذ جىى ٥بلى ٘ٝشة ؤو مٝىْ ؤو مؽهذ(.)128
ّ
الٝق جخّال٘ ٞحها اإلاٙاسٜاث وٍ٢خىٙها الٕمىك هدُجت إلٌٕالها في الشمضٍت٠ .ما في ٜفت مدمذ وه
وفي هزا الىىُ مً
ؼلبي بّىىان (اؼتهاء) "جىظذ الشـُ ٚهاٌشا بًاهم يل ٚالضحاجً ،مشخىنً ،إ١لىنٌ ،ؽشبىن ؤما هى ٌف في الخاسج
ًشٜب خلمه الفٕحر"( . )129وهمىرج آيش هلمذ مً يالله الشمضٍت الذاللُت إلاّالجت الىا ْٜالخلٝي٘" :جإة حعلٝذ دًذان
ألاسك ِلى ٌهش الجبف مخدذًت يؽىهت وؤؼىا ٟالفباس التي ٜاومذ يىاها لخثىحها ًِ الفّىد ،وِىذما وـلذ ٜمخه
ايخالذ ٘شخا ،مّخٝذة ؤنها حعخىُْ ؤن جىخش را ٟالجعذ الهاثف ،ختى بنها اصدادث بـشاسا ِىذما اِخٝذث ؤن الذم
الىاصٗ مً ؤٌا٘شها ١ان مفذسه الجبف"(.)130
اكنص اكشعري:
الؽّش في حّشٍٙه الؽ٢لي "هى ال٢الم اإلاىصون اإلاٙٝى" .وهزا الخّشٌٍ ٚؽحر بلى الٝالب الؽّشي الزي ًدُذ
بم٣اهُت حؽُ٢ف اللٕت حؽُ٢ال ياـا٘ ،اللٕت في الؽّش بًجاصٍت ،والؽّش ً٘ مد٣ىم بىٍام مُّاسي ،بذءا بالىصن الزي
هى "ؤٍِم ؤس١ان ّ
خذ الؽّش ،وؤوالها به يفىـُت ،وهى مؽخمف ِلى الٝاُ٘ت وحالب لها لشوسة"()131؛ مما ًجّله
ِ
هفا سظمُا لٕىٍا جخ٣ازُ٘ ٚه داللت ال٣لمت والّباسةُ٘ ،زًب الؽاِش ؼّشٍخه في لٕت م٢خج ةُ٘ ،فبذ الىق بيُت راث
واٜاث داللُت ٔحر مخىاهُت٘ .الؽّش بىبّه ٘ىا بًجاصٍا ال بم٣اهُت في بىِخه الٙىُت للخىىٍف والخٙفُف اللٍٙي٘ ،خٙ٢ي
ُ٘ه ال٣لمت اإلاىحضة ،واللمدت الخاوٙت( ،)132و "برا ١ان ؤلاًجاص في ألادب الّشبي بالٔت في الىثر ٠ما هى بالٔت الؽّش،
٘ةن الؽّش ؤولى به مً الىثر ،ألن الؽّش في خاحت بلى ١ف ما ًٝىي دِاثم الخُاُ٘ ٥ه وٍٙسح اإلاجا ٥الهىال ٛؤحىدخه
وساء ألالٙاً والّباساث"( .)133وٍف ٚؤبى هال ٥الّع٢شي بًجاص الؽّش بٝىله" :وال ؤِش٘ه بال بالٔت في حمُْ الؽّش ألن
ظبُف الؽّش ؤن ً٣ىن ٠المه ١الىحي ومّاهُه ١السخش مْ ٜشبها مً الٙهم والزي ال بذ مىه ،خعً اإلاّشك ،وولىح
الٕشك"( . )134والُٝاط هىا ًِ الىق الؽّشي خحن ً٣ىن في ؤسقى دسحاجه وفي همىرحه ؤلابذاعي ،الزي حعخ٢مف ُ٘ه
يفاث ق الؽّشٍت والجما ٥وؤلابذاُ ظىاء الٝذًم مىه ؤو الخذًث٘ ،الؽّش "ٜىة مالٙت مً ِىاـش دُٜٝت جيخٍم
بىبُّتها ِلى الىدى الزي ًفىسها في ؼ٣لها اإلاالثم لخفشٍ ٚمادة الٝىة ٘حها ،وِلى خعب ما ًفشٗ الؽاِش مً هزه
الٝىة"(٘ .)135ال مجاُ٘ ٥ه للٙلخان اللٕىي ؤو حؽخِذ اللٕت ،وبّثرة ال٢الم٘ ،الؽاِش ً٢خب لٕخه في بنى حّبحرًت لُٝت،
معخٕال بم٣اهاتها الشمضٍت والعُاُٜت٘ ،خيخٍم ٜعشا لخخى ٜٚخحن جيخهي الٝاُ٘تُ٘ ،خلٝاها الٝاست نهاًت ١ف بِذ ،في

( )127بٕذاديِ ،لي خعً ،و١امف ،د .هجىي :صفىة كحاب اكدقصة اكدقصيرة حذا في مصر ،الىىاسط للذِاًت واليؽش ،ؿ.48
ً
(ً )128ىٍش :خمذاوي ،حمُف ( ٥٢دٌعمبر  :)٥٠٠٢اكدقصة اكدقصيرة حذا حنط أدبي حذًذ ،بدث ميؽىس في مى ْٜمجلت دًىان الّشب.
( )129ـٙىة ٠خاب الٝفت الٝفحرة حذا .ؿ .46
()130الجمضاوي ،نهلت :الّشبت مجمىِت ٜففُت ،ؿ .9
( )131ابً سؼُ ،ٞالّمذة .ج ،1ؿ.134
(ً )132ىٍش :الؽاًب ،ألاظلىب .ؿ .193
( )133الجىذي ،دسوَؾ :عل املعاني ،داس نهمت مفش ،الٝاهشة ،ه .1ؿ .166
( )134الّع٢شي ،ؤبى هال( ٥د.ث) :دًىان املعاني ،داس الجُف ،بحروث .ج ،2ؿ.87
( )135الشا٘عي ،جاسٍخ آداب الّشب ،ج ،3ؿ .54
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اهخٍاس ا٠خما ٥داللت الىق ال٣لُت ،وجخىاسد ؤلاًداءاث الزهىُت اإلاممىت في الفىس واإلاجاصاث ،وفي ِىاـش الؽّشٍت
ألايشي٘" ،ةرا ّ
الفىس الزهىُت الخاـلت مً ؤلادسا ،ٟؤٜام الل َٙاإلاّبر به هُئت لخلّ ٤
ِبر الؽاِش ًِ جلّ ٤
الفىسة
الزهىُت في ؤ٘هام العامّحن وؤرهانهم٘ ،فاس للمّنى وحىد آيش مً حهت داللت ألالٙاً"( ،)136خُث "ألالٙاً ١لها
جذيف في هالت الؽّش الٙىُت ،والعُا ٛهى الزي ٌّىحها ـٙتها الؽّشٍت بؽٙاُ٘تها وبًداءاتها ووع ٞجشُ٠بها ،وولّها
باليعبت إلاا ٜبلها وبّذها"( .)137وٍز٠ش الٝذماء همارج ؼّشٍت جخٙاِف بيُتها اللٍُٙت ٘خدعْ مّاهحها ،في بؼاسة لإلًجاص
والخ٢ثُٚ؛ ٜا ٥ابً سؼُ" :ٞالاحعاُ ؤن ًٝى ٥الؽاِش بِخا ًدعْ ُ٘ه الخإوٍف؛ ُ٘إحي ١ف واخذ بمّنى ،وبهما ً ْٝرل٤
الخخما ٥الل ،َٙوٜىجه ،واحعاُ اإلاّنى ،مً رلٜ ٤ى ٥امشت الِٝغ:
()138
م٢ش مٙش مٝبف مذبش مّ ــا *** ٠جلمىد صخش خىه العُف مً ِف" .
٠ما ؤن ألابّاد الشمضٍت للؽّش واخذة مً آلُاث بًجاصه١ ،ىن الشمض ًىلذ واٜت داللُت ،جىبث ٞهدُجت الدؽاب٤
اللٕىي دايف لٕخه ،بر "بن اإلابذؤ ألاظاس ي في ّ
ً٘ الؽّش والزي ًمح ه ًِ ؤهٍمت اللٕت ألايشي ،هى ؤن الٝفذ ُ٘ه
ِ
()139
ًتر٠ض ال ِلى الذاللت وبهما ِلى الشمض في هٙعهِ ،لى الخّبحر في راجه"  .وبلى حاهب ألابّاد الشمضٍت ًدمف الؽّش ؤبّادا
اهّٙالُت وحمالُت؛ جيخجها ِملُت الّذو ٥اللٕىي٘ ،الؽّش يش ٛإلاّخاد ال٢الم وحّبحره مخفف بجمالُاث الخّبحر ،وُ٘ه
واٜاث ببذاُِت ٔحر مدذودةًٝ ،ى ٥الؽاًب" :وإلاا ١ان الؽّش ؤديف في باب ال ًٙوؤؼذ جمثُال له ١ان ؤمُف بلى ؤلاًجاص
والٝفذ في جإلُ ٚالّباساث؛ ٘مً خٝه الا٠خٙاء بالّىاـش الشثِعُت ١اإلاعىذ واإلاعىذ بلُه دون الت ام الٙملت ،و٠ثرة
الشوابي مثف خشوٗ الّى ،ٚوالجش ،والمماثش٠ ،زل٢ً ٤خٙي الؽّش باإلاٝذماث دون الىخاثج ،وِ٢غ رل ٤ؤًما،
ماثال بزل ٤بلى الشمض وؤلاؼاسة واللمدت دون الخفشٍذ والخٙعحر"(.)140

خاثمة اكبحث:
و ٜٚهزا البدث ِلى مٙهىم ؤلاًجاص بىـٙه بيُت هفُت ١امىت في ِذد مً ألاظالُب ألادبُت ،التي ججّف
اللٕت لمً ٜالبها الٙني وجدىلها بلى ـُٕت سظمُت م٢ثٙت ًُخت ٘ ٥حها الخّبحر بلى دسحت ٜفىي مً الاٜخفاد اللٍٙي،
ومً زم جخىلذ ُ٘ه واٜت داللُت ٔحر مدذودة .وفي هزا الفذد ٘ةن البدث جىـف بلى الىخاثج الخالُت:
 ج٣اد البالٔت بٙىىنها ومباخثها جىدفش وٌُٙتها في ؤلاًجاص. ٌّمف ؤلاًجاص و٘ ٞمىٍمت مً آلالُاث البالُٔت وألاظلىبُت؛ وهي هىِان: دايلُت وجخّل ٞبالىق هٙعه وجخمثف في؛ البيُت اللٕىٍت والذاللت والخ٢ثُ ٚواإلاجاص ،وفي الخزٗ وؤلاًداء والشمضوالخلمُذ وؤلاؼاسة ،وفي الخىاؿ والاٜخباط والخممحن.
 وآلُاث ؤيشي ياسحُت حّمف ِلى بظىاد ألادواث وآلالُاث الذايلُت ،وجخمثف في اإلابذُ واإلاخلٝي وفي ألاظلىبوالعُا.ٛ
وفي الذساظت الخىبُُٝت الخإـُلُت جىـف البدث بلى آلاحي:

( )136الٝشواحني ،ؤبى الخعً خاصم ( :)1981منهاج اكبلغاء وصراج وألدباء ،جٝذًم وجد ُٞٝمدمذ الخبِب بً الخىحت ،داس الٕشب ؤلاظالمي ،بحروث ،لبىان ،ه.2
ؿ .19
( )137الخاوي ،د .ؤخمذ ( :)2016/1/25اكشكل في نظرٍة وألدب اكدقائذ ،مٝا ٥ميؽىس ِلى ؼب٢ت ألالى٠ت.
( )138ابً سؼُ ،ٞالّمذة .ج ،2ؿ.93
(ِ )139بذ الشخمً ،د :)1987( ُِٚٙ .وألدب الجاهلي في يرار اكذارصين مذًما وحذًثا ،داس ال٢ٙش لليؽش والخىصَْ ،ه .1ؿ.200
( )140الؽاًب ،ألاظلىب .ؿ .71
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-

ؤن هق الٝشآن بًجاصي بىبّه٘ ،بىِخه جٝىم ِلى هٍام لٕىي م٢ثٚ؛ في مٙشداجه وحمله وآًخه وظىسه٘ ،ىفه
بًجاصي ظىاء في مىالْ بحماله ؤو في جٙفُالجه.
ؤن هق الخذًث الىبىي ٌّذ مً ألاظالُب ؤلاًجاصٍت ،لخمح ه بّم ٞألاظلىب البُاوي الخالي مً الخىىٍف،
ووظمذ ألاخادًث الٝفحرة ،بجىامْ ال٣لم ،الٜخفادها اللٍٙي و٠ثا٘تها الذاللُت.
وجذيف هفىؿ ألامثا ٥والخ٢مت لمً ألاظالُب ؼذًذة ؤلاًجاص١ ،ىنها راث بيُت حّبحرًت ٜفحرة مٝخمبت،
وحّذ ؤ٠ثر الىفىؿ ألادبُت ٠ثا٘ت داللُت وسمضٍت.
الخىُّٜاث ألادبُت هفىؿ مىحضة ،حؽبه اإلاثف والخ٢مت في بيُتها اللٍُٙت الٝلُلت ،وفي وٌُٙتها الشمضٍت،
وؤهمُتها الذاللُت في بخاالتها ؤلاؼاسٍت إلاٙاهُم واظّت.
وحّذ الٝفت الٝفحرة ّ
ٌّ
حذا هفا مىحضاً ،مثف ؤٜص ى دسحاث الخ٢ثُ ٚوالاٜخفاد اللٍٙي٘ ،خخت  ٥الخذر في
حمف ٜفحرة ،وجادي بلى مٙاسٜاث مازشة ،جمخْ اإلاخلٝي وجٝىّه خحن جفف به بلى الجهاًاث اإلاذهؽت.
وَّذ الؽّش هفا بًجاصٍا ،جفآ ُ٘ه اللٕت لمً ٜالب مدذد ،ال مجاُ٘ ٥ه لبّثرة ال٢الم٘ ،هى هق مد٣ىم
بالىصنً ،جبر ال٣لمت ِلى معاوٜت جُّٙالجه٘ ،دعب ٤في خح لُ ،ٞوجىٍم ب٢ثا٘ت ِالُت ،لخخى ٜٚاإلاٙشدة خُث
جيخهي الٝاُ٘ت٘ ،خيخج دالالث وبًداءاث ٔحر مخىاهُت.

ربد باملصادر واملراحع:
-

ابً ألازحر ،لُاء الذًً (1420هـ ) :اإلاثف العاثش في ؤدب ال٣اجب والؽاِش ،جد :ُٞٝمدمذ مخي الذًً ِبذ
الخمُذ ،اإلا٢خبت الّفشٍت للىباِت واليؽش ،بحروث.
ابً الجىصي ،حما ٥الذًً (1422هـ) :صاد اإلاعحر في ِلم الخٙعحر ،جدِ :ُٞٝبذ الشصا ٛاإلاهذي ،داس ال٢خاب الّشبي
– بحروث ،ه.1
ابً الُٝم الجىصٍت ( :)1996بذاجْ الٙىاثذ ،جد :ُٞٝهؽام ِبذ الّضٍض ِىا ،وِادِ ٥بذ الخمُذ الّذوي
ؤحرهما ،م٢خبت هضاس مفىٙى الباص  -م٢ت اإلا٢شمت ،ه.1
ابً اإلاّت ِ ،بذ هللا (1990م ) :البذٌْ ،داس الجُف ،ه.1
ابً ٘اسط ،ؤخمذ ( :) 1997الفاخبي في ٘ٝه اللٕت الّشبُت ومعاثلها وظجن الّشب في ٠المها ،جد :ُٞٝمدمذ ِلي
بُمىن ،ه.1
ابً مىٍىس ،مدمذ بً م٢شم (1414هـ) :لعان الّشب ،داس ـادس – بحروث ،ه.3
ألاـبهاوي ،ؤبى وُّم ( :)1986دالثف الىبىة ،جد :ُٞٝمدمذ سواط ٜلّه جي ،وِبذ البر ِباط ،داس الىٙاجغ،
بحروث ،ه.2
ألاهذلس ي ،ؤبى خُان مدمذ بً ًىظ1420( ٚهـ) :البدش اإلادُي في الخٙعحر ،جد :ُٞٝـذقي مدمذ حمُف ،داس
ال٢ٙش ،بحروث.
بدحري ،ظُّذ خعً ( ِ :) 2004لم لٕت الىق اإلاٙاهُم والاججاهاث ،ماظعت اإلاخخاس لليؽش.
البخاسي ،مدمذ بً بظماُِف ( :) 1987الجامْ الصخُذ ،جد :ُٞٝمفىٙى دًب البٕا ،داس ابً ٠ثحر ،الُمامت –
بحروث ،ه.3
البىلُىس ي ،ابً ظُذ ( :)1973الاٜخماب في ؼشح ؤدب ال٢خاب ،داس الجبف ،بحروث.
البٕىي ،الخعحن بً معّىد (1420هـ) :مّالم الخج ًف ،جدِ :ُٞٝبذ الشصا ٛاإلاهذي ،داس بخُاء الترار الّشبي –
بحروث ه.1
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بً ِاؼىس ،مدمذ الىاهش ( :)1984الخدشٍش والخىىٍش ،الذاس الخىوعُت لليؽش – جىوغ.
الثّالبي ،ؤبى مىفىس ِبذ اإلال( ٤د .ث) :ؤلاعجاص وؤلاًجاص ،م٢خبت الٝشآن – الٝاهشة.
الثّالبي ،ؤبى مىفىس ِبذ اإلال( ٤د .ث) :ياؿ الخاؿ ،جد :ُٞٝخعً ألامحن ،داس م٢خبت الخُاة – بحروث ،لبىان.
الثّالبي ،ؤبى مىفىس ِبذ اإلال :)1985(٤زماس الٝلىب في اإلاماٗ واإلايعىب ،وبّت داس اإلاّاسٗ – الٝاهشة.
الجاخَِ ،مش بً بدش (1424هـ) :الخ ُىان ،داس ال٢خب الّلمُت ،بحروث ،ه.2
الجاخَِ ،مش بً بدش ( :)1964الشظاثف ،جد ُٞٝوؼشحِ :بذ العالم هاسون ،م٢خبت الخاهجي ،الٝاهشة.
الجاخَِ ،مش بً بدش ( :)1988البُان والخبُحن ،جد ُٞٝوؼشحِ :بذ العالم هاسون ،م٢خبت الخاهجي الٝاهشة،
ه.7
الجشحاويِ ،بذ الٝاهش :)2001( ،ؤظشاس البالٔت فى ِلم البُان ،جدِ :ُٞٝبذ الخمُذ هىذاوي ،داس ال٢خب
الّلمُت ،بحروث ه.1
الجشحاويِ ،بذ الٝاهش :)2001( ،ؤظشاس البالٔت فى ِلم البُان ،جدِ :ُٞٝبذ الخمُذ هىذاوي ،داس ال٢خب
الّلمُت ،بحروث ه.1
الجشحاويِ ،لي بً مدمذ ( :)1983الخّشٍٙاث ،لبىه وصدخه حماِت مً الّلماء ،داس ال٢خب الّلمُت بحروث –
لبىان ه.1
الجىذي ،دسوَؾِ :لم اإلاّاوي ،داس نهمت مفش ،الٝاهشة ،ه.1
الخمذاوي٘ ،اسط ًاظحن ( :)2014البنى الٙىُت :دساظت في ؼّش مجذ الذًً اليؽابي ،ه.1
الخمىي ،ابً حجت ( :)2004يضاهت ألادب ؤاًت ألاسب ،جدِ :ُٞٝفام ؼُٝى ،داس وم٢خبت الهال ،٥داس البداس-
بحروث ،الىبّت ألايحرة.
الخالذي ،ـالح ِبذ الٙخاح ( :)1996الخٙعحر والخإوٍف في الٝشآن ،داس الىٙاجغ ،ألاسدن ،ه.1
الخٙاجي ،ابً ظىان ( :)1982ظش الٙفاخت ،داس ال٢خب الّلمُت ،ه.1
يلُٙت ،خاجي ( ٠ ،)1941ؽ ٚالٍىىن ًِ ؤظامي ال٢خب والٙىىن ،داس بخُاء الترار الّشبي.
يلُف ،ببشاهُم ( :)1995ألاظلىبُت وهٍشٍت الىق ،اإلااظعـت الّشبُـت للذساظاث ،بحروث ،ه.
دساص ،مدمذ ِبذ هللا ( :) 2005الىبإ الٍُّم هٍشاث حذًذة في الٝشآن ال٢شٍم ،اِخنى به :ؤخمذ مفىٙى ٘ملُت،
داس الٝلم لليؽش والخىصَْ.
ساض يِ ،بذ الخُ٢م ( :)1980هٍشٍت اللٕت في الىٝذ الّشبي ،م٢خبت الخاهجي.
الشا٘عي ،مفىٙى ـاد :)1947( ٛجاسٍخ آداب الّشب ،داس ال٢خاب الّشبي ،ه.4
سلا ،مدمذ سؼُذ ( :)1990جٙعحر اإلاىاس ،الهُئت اإلافشٍت الّامت لل٢خاب.
سِذانِ ،بذ ال٢شٍم خعحن ( :)2006يفاثق ألاظلىب البالغي في الّفشًٍ الجاهلي وؤلاظالمي ،سظالت د٠خىساه
للباخث (مخىىه) ،حامّت ؤ٘شٍُٝا،
الشماوي ،ؤبى الخعً ( :)1976الى٢ذ في بعجاص الٝشآن ،جد :ُٞٝمدمذ يل ٚهللا ،د .مدمذ صٔلى ٥ظالم ،داس
اإلاّاسٗ بمفش ،ه.3
الضواهشةٌ ،اهش ( :)2013الخىاؿ في الؽّش الّشبي اإلاّاـش ،داس الخامذِ ،مان ،ه.1
الضٍاويِ ،بذ الّاوي ( :)2009اإلاا٠شوجخُُف في الٝفت الٝفحرة حذا باإلإشب ،ميؽىساث مٝاسباث ،اإلإشب ،ه.1
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صٍذانِ ،بذ ال٢شٍم ( :) 2003الىحح في ؼشح الٝىاِذ الٝٙهُت في الؽشَّت ؤلاظالمُت ،ماظعت الشظالت ،بحروث
لبىان ،ه.1
العب٣ي ،بهاء الذًً (ِ :)2003شوط ألا٘شاح في ؼشح جلخُق اإلاٙخاح ،جدِ :ُٞٝبذ الخمُذ هىذاوي ،اإلا٢خبت
الّفشٍت للىباِت واليؽش ،بحروث – لبىان ،ه.1
العشاج ،مدمذ ِلي (1983م ) :اللباب في ٜىاِذ اللٕت وآالث ألادب ،مشاحّت :يحر الذًً ؼمس ي باؼا ،سداس ال٢ٙش
– دمؽ ،ٞه.1
الع٣ا١ي ،ؤبى ٌّٝىب ًىظ :)1987( ٚمٙخاح الّلىم ،لبىه و٠خب هىامؽه وِلِ ٞلُه :وُّم صسصوس ،داس ال٢خب
الّلمُت ،بحروث – لبىان ،ه.2
العُىوي ،حال ٥الذًً ِبذ الشخمً ( :)1998اإلاضهش في ِلىم اللٕت وؤهىاِها ،جد٘ :ُٞٝااد ِلي مىفىس ،داس
ال٢خب الّلمُت ،بحروث ،ه.1
الؽاًب ،ؤخمذ ( :)2003ألاظلىب ،م٢خبت الجهمت اإلافشٍت ،ه.12
الفالح ،ـبخي( :)1960دساظاث في ٘ٝه اللٕت ،داس الّلم للمالًحن ،ه.1
ِبذ الشخمً :)1987( ُِٚٙ ،ألادب الجاهلي في آزاس الذاسظحن ٜذًما وخذًثا ،داس ال٢ٙش لليؽش والخىصَْ ،ه.1
ِبذ الفبىس ،ـالح (ٜ :)1982شاءة حذًذة لؽّشها الٝذًم  ،داس الّىدة ،بحروث.
ِبذ اللىُ ،ٚمدمذ خماظت ( :)1983الىدى والذاللت مذيف لذساظت اإلاّنى الىدىي الذاللي ،الٝاهشة ،ه1
ِبذ اإلاىلب ،مدمذ ( :) 1994البالٔت وألاظلىبُت ،الؽش٠ت اإلافشٍت الّاإلاُت لليؽش ،لىهجمان ،ه.1
ِخُِ ،ٞبذ الّضٍض (ِ :)2009لم اإلاّاوي ،داس الجهمت الّشبُت للىباِت واليؽش والخىصَْ ،بحروث – لبىان ،ه.1
الّع٢شي ،ؤبى هال( ٥د.ث) :دًىان اإلاّاوي ،داس الجُف ،بحروث.
الّلىيً ،ديى بً خمضة :الىشاص ألظشاس البالٔت وِلىم خٝاث ٞؤلاعجاص ،اإلا٢خبت الّفشٍت – بحروث ،ه.1
الُّني ،البذسِ :مذة الٝاست ؼشح صخُذ البخاسي ،داس ال٢ٙش.
٘مف ،ـالح (ِ :)1998لم ألاظلىب مبادثه وبحشاءاجه ،داس الؽشو ،ٛالٝاهشة.
ٜباوة٘ ،خش الذًً ( :)2001الاٜخفاد اللٕىي في ـُأت اإلاٙشد ،الٝاهشة ،ه.1
الٝشواحني ،ؤبى الخعً خاصم ( :) 1981مجهاج البلٕاء وظشاج ألادباء ،جٝذًم وجد ُٞٝمدمذ الخبِب بً الخىحت،
داس الٕشب ؤلاظالمي ،بحروث ،لبىان ،ه.2
الٝضوٍني ،الخىُب ( :)1993ؤلاًماح في ِلىم البالٔت ،جد :ُٞٝمدمذ ِبذ اإلاىّم يٙاجي ،داس الجُف – بحروث،
ه.3
الٝلٝؽىذي ،ؤخمذ بً ِلي ( :) 1987ـبذ ألاِص ى في ـىاِت ؤلاوؽا ،جد : ُٞٝدً.ىظِ ٚلي وىٍف ،داس ال٢ٙش –
دمؽ ،ٞه.1
الٝحرواوي ،ابً سؼُ :)1981( ٞالّمذة في مداظً الؽّش وآدابه ،جد :ُٞٝمديي الذًً ِبذ الخمُذ ،داس الجُف،
ه.5
الٙ٢ىي ،ؤًىب :ال٣لُاث ،جدِ :ُٞٝذهان دسوَؾ  -مدمذ اإلافشي ،ماظعت الشظالت – بحروث.
٠ح ًف1985( ،م )ِ :فش البيُىٍت مً لُٙي ؼتراوط بلى ٘ى١ى ،جشحمت :حابش ِفٙىس ،ه ،1بٕذاد.
ُ٠لُلىهِ ،بذ الٙخاح ( :)1985ال٢خابت والخىاسخ ،مٙهىم اإلاال ٚفي الثٝا٘ت الّشبُت ،داس الخىىٍش للىباِت
واليؽش ،الذاس البماء اإلإشب ،اإلاش٠ض الثٝافي الّشبي ،ه.1

رعذان ،عبذاكترٍ حضين علي

()133

ً
ً
ّ
ثأصُلُة)
إلاًجاز بىصفه بنُة نصُة (دراصة بالغُة

مجلة مركس حسٍرة اكعرب كلبحىذ اكتربىٍة وإلانضانُة ـ املجلذ وألو  -اكعذد وألو  -رمضان1440 /هـ  -ماًى2019 /م

-

مال ٤بً ؤوغ ( :)1998اإلاىوإ ،جد :ُٞٝمإمىن يلُف ؼُدا ،داس اإلاّش٘ت بحروث لبىان ،ه.1
اإلابرد ،ؤبى الّباط ( :)1997ال٣امف في اللٕت وألادب ،جد :ُٞٝمدمذ ؤبى الٙمف ببشاهُم ،داس ال٢ٙش الّشبي –
الٝاهشة ،ه.3
اإلاعذيِ ،بذ العالم ( :)1982ألاظلىبُت وألاظلىب ،الذاس الّشبُت لل٢خاب ،ه.1
اإلاعذيِ ،بذ العالم (ٜ :)1984شاءاث مْ الؽابي واإلاخىبي والجاخَ وابً يلذون ،الؽش٠ت الخىوعُت للخىصَْ.
مىلىب ،ؤخمذ (  )1980ؤظالُب بالُٔت ،الٙفاخت  -البالٔت – اإلاّاوي ،و١الت اإلاىبىِاث – ال٣ىٍذ ،ه.1
اإلاىاوي ،مدمذ ِبذ الشئوٗ (1410هـ) :الخىِ ُٜٚلى مهماث الخّاسٍ ،ٚجد :ُٞٝد .مدمذ سلىان الذاًت ،داس
ال٢ٙش اإلاّاـش ،داس ال٢ٙش  -بحروث ،دمؽ - ٞه.1
اإلاُذاوي ،ؤبى الٙمف ؤخمذ بً مدمذ :مجمْ ألامثا ،٥جد :ُٞٝمدمذ مديى الذًً ِبذ الخمُذ ،داس اإلاّش٘ت -
بحروث ،لبىان.
اإلاُذاويِ ،بذ الشخمً ( :)1996البالٔت الّشبُت ،داس الٝلم ،دمؽ ،ٞه.1
الهاؼمي ،ؤخمذ ( :) 1999حىاهش البالٔت في اإلاّاوي والبُان والبذٌْ ،لبي وجذ ُٜٞوجىزُ :ٞدً .ىظ ٚالفمُلي،
اإلا٢خبت الّفشٍت ،بحروث ،ه.1
وهبت ،مجذي ،واإلاهىذط١ ،امف ( :)1984معجم اإلافىلخاث الّشبُت في اللٕت وألادب ،م٢خبت لبىان ،ه.2
الح ًذي ،د .امحن ِبذ هللا ( :)2006الخفاثق الٙىُت في الخ٢م وألامثا ٥الّشبُت ،ه.1
الُىس ي ،الخعً بً معّىد ( :)1981صهش ألا٠م في ألامثا ٥والخ٢م ،جد :ُٞٝد .مدمذ خجي ،د .مدمذ ألايمش،
الؽش٠ت الجذًذة  -داس الثٝا٘ت ،الذاس البُماء – اإلإشب ،ه.1

املجالت واكذورٍات:
 مجلت الذساظاث الاحخماُِت ،حامّت الّلىم والخ٢ىىلىحُا الّذد ()34 مجلت اإلاى ٜٚألادبي ،العىت  ،31الّذد .365 مى ْٜمجلت ٘٢ش وهٝذ ،الّذد .35مىامع إلانترند:
 ؼب٢ت ألالى٠ت مى ْٜاجداد ال٢خاب الّشب. مى ْٜاإلا٢خبت الؽاملت مى ْٜمجلت دًىان الّشب. -مى ْٜماظعت الىىس للثٝا٘ت وؤلاِالم.
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للبحوث التــربــويت واإلنسانيت

شهادة ؤلاًذا دذار التح رم (.)2019/1250

اإلامارسة النبىية للقيادة الخادمة (دراسة نىعية)
د .عبذ السالم أحمذ حسين ماس العزوس ي
ؤؾخاط بصاعة مهاصع اإلاٗلىماث اإلاؿاٖض|| اإلاٗهض الٗالي للخضعٍب والخإهُل ؤزىاء الخضمت
الكى٧اوي || نىٗاء || E: Arosi707@gmail.com || phone: 00967775015554
اإلالخص :هضٞذ الضعاؾت بلى الخٗغٖ ٝلى ٖىانغ الُ٣اصة الخاصمت ٦ما بدثذ في ألاصبُاث اإلاٗانغة ،ومً زم جدلُل مماعؾاث الُ٣اصة
الىبىٍت لهظه الٗىانغ ،بٛغى الىنى ٫بلى ال٨ك ًٖ ٠مماعؾاث الُ٣اصة الىبىٍت للُ٣اصة الخاصمت بإمثلت ٖملُت – ممثلت بصخو
الىبي.
ولخد ٤ُ٣هض ٝالضعاؾت اؾخسضم الباخث اإلاىج الىىعي ،وبالخدضًض اإلاىج الخاعٍدي الىىعي (اإلاىج الىزاث٣ي الخدلُلي) للخٗغٖ ٝلى ُُٟ٦ت
مماعؾت الُ٣اصة الىبىٍت ممثلت بصخو الىبي  للُ٣ا صة الخاصمت ،وجىنل البدث بلى :الخٗغٖ ٝلى ٖىانغ الُ٣اصة الخاصمت (الاههاث،
الخ٣مو الٗاَٟي ،اإلاؿاٖضة ،الخىُٖت ،ؤلا٢ىإ ،وي٘ جهىع للمؿخ٣بل ،البهحرة ،الُ٣ام بالخضمت ،الالتزام بخد ٤ُ٣جىمُت الىاؽ ،بىاء
اإلاجخم٘) ،ومً زم جدضًض الٗىانغ اإلاغ٦ؼٍت التي ق٩لذ الاَاع الٗام للُ٣اصة الىبىٍت اهُال٢ا مً الُ٣اصة الخاصمت ،وطل ٪مً زال ٫جإُ٦ض
مماعؾت الُ٣اصة الىبىٍت للُ٣اصة الخاصمت بإمثلت همىطحُت ٖملُت مً شخو ٞ ،الُ٣اصة الىبىٍت ؤلاؾالمُت ممثلت بصخو الغؾى٫
ال٨غٍم  جخجاوػ الُ٣اصة الخاصمت التي ويٗها (حغٍىلُ )Greanleaf, 1970 ٠بإقىاٍ ٦ثحرة ،والتي هي ؤًٞل مما ونلذ بلُه اإلاضاعؽ
الٛغبُت في الُ٣اصة الخاصمت .وٖلُه ٞالىبي ال٣اثض مدمض ٌٗ ض ؤٖٓم ٢اثض زاصم مغ ٖبر الخاعٍش ،وَكهض بظل ٪ؾلى٦ه الُ٣اصي اإلاخمحز،
ً
وزهاثهه الُ٣اصًت الُٗٓمت ،بل بن ٧ل ما ط٦غه الٗلماء الٛغبُىن في صعاؾاتهم وؤبداثهم ًٖ الُ٣اصة الخاصمت ٧ان ٌٗخبر ؤؾاؾا في
ً
الُ٣اصة ٖىض اإلاؿلمحن ،وٖىض هبي البكغٍت مىظ ؤ٦ثر مً (ٖ )1440اما" .وفي يىء الىخاثج ٢ضمذ الضعاؾت مجمىٖت مً الخىنُاث
واإلا٣ترخاث.
الكلمات اإلافحاحية :اإلاماعؾت الىبىٍت .الُ٣اصة الخاصمت ،صعاؾت هىُٖت.

)Prophetic Practice of Servant Leadership (Quality Study
Abstract: This Study aimed at achieve an items of Servant Leadership, and analyzing prophet leadership practice from the
perspective of the most modern leadership theories, namely, servant leadership that combines prophet practical practicesrepresented by the person of the prophet (peace and blessing of Allah be upon him), and servant leadership from a modern
administrative perspective.
In order to achieve the study objective, the researcher used the qualitative method, namely the historical qualitative method
to achieve how was prophet- peace and blessing of Allah be upon him- for servant with typical practical examples from the
person of the prophet - peace and blessing of Allah be upon him- The findings of the study were as the following:
achieve an items of Servant Leadership: (Listening, Empathy, Healing, Awareness, Persuasion, Conceptualization, Foresight,
Stewardship, Commitment to the Growth of People and Building Community).
achieve how was prophet- peace and blessing of Allah be upon him- for servant with typical practical examples from the
person of the prophet - peace and blessing of Allah be upon him-. "The Islamic prophetic leadership represented by person
of the Holy prophet (Greeneleaf, 1970) with many strokes, which is better than the Western schools in Servant leadership
محاح عبر ؤلانترنتhttp://www.apcra.org :
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Thus the prophet Commander Muhammad - peace and blessing of Allah be upon him- is the greatest leader of a servant
passed through history, and all the Western scholars mentioned in their studies and research on the servant leadership was
considered of Muslims, and the prophet of humanity for more than (1440) years.
Keywords: Prophetic practice. Leadership. quality study.

 -1اإلاقذمة:
ٌكهض الٗهغ الحالي الٗضًض مً الخُىعاث اإلادؿاعٖت ،والخٛحراث اإلاخالخ٣ت؛ هدُجت الثىعة اإلاٗغُٞت ،ألامغ
الظي جدخاج ُٞه اإلااؾؿاث في الٗالم اإلاٗانغ بلى ُ٢اصاث مخمحزة ،وطل ٪مً زال ٫اؾخسضام اججاهاث خضًثت في
الُ٣اصة ،ومىا٦بت للخُىع الؿغَ٘ في ؤؾالُب الُ٣اصة وؤلاصاعة في ْل اإلاخٛحراث الٗاإلاُت٦ ،ما ؤجها مُالبت بسل ٤ؤحىاء
مىاؾبت للمغئوؾحنٌ ،ؿىص ٞحها الٗمل الجماعي ،وعوح الٟغٍ ٤الىاخض.
وفي ْل ْهىع ما ٌٗغ ٝبالخىحهاث الحضًثت في الُ٣اصةْ ،هغث الُ٣اصة الخاصمت  Servant Leadershipخُث
ٌٗض عوبحرث حغٍىلُ (Robert Greenleaf) ٠ؤو ٫مً ؤزاع مٟهىم الُ٣اصة الخاصمت يمً الىٓغٍاث الخىُٓمُت الحضًثت
ً
في ٖام ( ،(Spears, 1996, 33) )1970و٢ض ؤقاع ٞان  )228 ،2007( Vanبلى ؤن الؼمً ٢ض حٛحر ،وحٛحرث ؤًًا وحهاث
ً
الىٓغ ًٖ ؾلى ٥ال٣اثض ،وؤنبذ الُلب الحالي للماؾؿاث مىحها هدى بصاعة ؤ٦ثر ؤزالُ٢ت جغ٦ؼ ٖلى مهلحت
ً
اإلاغئوؾحن ،وجدبجى ُ٢اصة ٢اثمت ٖلى ؤ٩ٞاع مً هٓغٍت الُ٣اصة الخاصمت حُٗي اهخماما ل٩ل ألاَغا ٝطاث الٗال٢ت
باإلااؾؿت .خُث "ج٣ىم الُٗ٣ضة الغثِؿُت للُ٣اصة الخاصمت ٖ Servant Leadershipلى ؤن اإلاغئوؾحن ؾى٩ً ٝىهىا ؤ٦ثر
ً
اػصهاعا وخ٨مت ،وؤ٦ثر اؾخ٣اللُت في ؤصاء ؤٖمالهم" (ؤبى ال٣مهان ،)3 ،2011 ،وحٗخبر الُ٣اصة الخاصمت همِ ُ٢اصة
ً
مدب لآلزغًٌٍ ،ؿهم في جُىٍغ الاججاهاث ؤلاًجابُت لضي اإلاغئوؾحن ،وؤ٦ثر اعجباَا في الى٢ذ اإلاٗانغ بالبِئت
).(Sendjaya et al, 2008,402
في خحن ؤقاع بٌٗ باخثي الُ٣اصة الخاصمت ؤمثا (Reinke, 2004, 30; Liden et al, 2008, 162) ٫بلى ؤن
ال٣اثض الخاصم  Servant Leaderال ٌؿخسضم ٢ىجه في بهجاػ ألاقُاء ،ول٨ىه ًداو ٫ؤن ًبدث وٍ٣ى٘ اإلاغئوؾحن مٗه،
وٍمخل ٪صوع اإلاؿاو ًٖ ٫الخضمت الظي ًً٘ اإلااؾؿت جدذ عٖاًت ؤمُىت ،بهه مدٟؼ بالحاحت بلى الخضمت ،ولِـ
الحاحت بلى ال٣ىة ،ولضًه عٚبت خُ٣ُ٣ت في جلبُت خاحاث وؤهضا ٝاإلاغئوؾحن.
بن جُىع ٞلؿٟاث هٓغٍاث الُ٣اصة ومماعؾتها ٖبر اإلاغاخل الخاعٍسُت ٢ض جدى ٫مً الىماطج التي ٧اهذ جىٓغ
بلى ُ٢اصة ألاٞغاص ٦مغئوؾحن بلى مضازل ؤو ٞلؿٟت حضًضة جغج٨ؼ ٖلى الٗال٢ت بحن َغفي الٗملُت وهما :ال٣اصة
واإلاغئوؾىن ،والتي ججٗل اإلاغئوؾحن في ألاولىٍت ،ولٗل الُ٣اصة الخاصمت هي مً حؿضث هظه الٟلؿٟت (Russel,
).2001, 22
ومً هظه الٟلؿٟاث مىيىٕ الُ٣اصة الخاصمت ،والظي ًدٓى باهخمام بال ٜلضي الىسب ال٨ٟغٍت وألاوؾاٍ
ألا٧اصًمُت في الجامٗاث ،واإلاٗاهض ؤلاصاعٍت الخضعٍبُت؛ وما طا ٥بال ألهمُت صعاؾت هظا اإلاىيىٕ وجىاوله بحن اإلاسخهحن
والخبراء (البضاح.)2 ،2009 ،
وٍا٦ض مخٗب ( )2 ،2015بإن الُ٣اصة الخاصمت ؤعوٕ هماطج الُ٣اصة ٖلى الاَال١؛ ٧ىجها اخخلذ الهضاعة بحن
الىٓغٍاث ألازالُ٢ت التي حؿدىض بلى ألا٩ٞاع واإلاباصت الؿماوٍت اإلاغجبُت بالُ٣م واإلاثل الغوخُت٦ ،ما ؤجها ججٗل خاحاث
ألاٞغاص اإلاغئوؾحن ؤولىٍت لل٣اثض الخاصم ٢بل ٧ل ش يء.
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والُ٣اصة الخاصمت هٓغٍت طاث مًامحن ٖملُت جضٖم ٧ل مً ًغٍض ؤن ًسضم الىاؽ لُ٣ىصهم حماٖاث
وماؾؿاث ،وَٗض عوبغث حغٍىل (Robert Greenleaf) ٠هى ناخب هٓغٍت الُ٣اصة الخاصمت  Servant Leadershipبط
ًامً بإؾلىب اإلاؿاٖضة ،وج٣ضًم ًض الٗىن إلهجاػ ألاٖما ،٫وجد ٤ُ٣آلاما( ٫الٛامضي.)26 ،2014 ،
وٍُل ٤هجم (ٖ )344 ،2011لى الُ٣اصة الخاصمت اؾم ُ٢اصة ؤوؿىت الٗال٢اثٞ ،الُ٣اصة الخاصمت ج٣ىم ٖلى
ً
٨ٞغة طُ٦ت وهي ؤن الُ٣اصة ٖىضما ج٣ىص ألاٞغاص ل٩ي ً٩ىهىا ؤ٦ثر اؾخٗضاصا ً٣ىمىا هم بإهٟؿهم لخضمت آلازغًٍ ،وؤن
ً
مما ً٨مل ال٨ٟغة خ٣ا هى ؤن ألاٞغاص الظًً جسضمهم ًجب جدٟحزهم إلهجاح الُ٣اصة الخاصمت ،بدُث ً٩ىهىا مً همِ
ً
ً
ؤوال ،ؤي لضحهم الضاُٗٞت لُ٩ىهىا ؤ٦ثر اؾخٗضاصا لخضمت آلازغًٍ ،وال٣اصة الخاصمىن
ألاٞغاص الظًً ًمُلىن بلى الخضمت
هم الظًً ًسضمىن اإلاغئوؾحن بالك٩ل الظي ًم٨جهم مً زضمت آلازغًٍ.
وبما ال ًسٟى ٖلى الباخثحن ؤن جُىٍغ ألاصبُاث الىٓغٍت إلاسخل ٠الخسههاث ،ؤو بزغاء هظه ألاصبُاث مً
ألامىع الًغوعٍت في اإلاجا ٫اإلاٗغفي ،والبدث يمً هظا الىُا ١ال ً٣ل ؤهمُت البخت ًٖ الضعاؾاث البدثُت طاث البيُت
ؤلاخهاثُت ،وال ؾُما الضعاؾاث طاث الخسههاث ؤلاصاعٍت.
ومً زال ٫الاَالٕ ٖلى ألاصبُاث الىٓغٍت اإلاخٗل٣ت باإلاجا ٫الُ٣اصي -وزانت الُ٣اصة الخاصمت -ؾُجض الباخث
شحت في اإلاهاصع الٗغبُت ،واؾخٟايت في اإلاهاصع ألاحىبُت ،بال ؤن ال٣اعت ًلحٔ هضعة الاؾخٟاصة اإلاباقغة ؤو ٚحر اإلاباقغة
ألهم الخجاعب الُ٣اصًت التي مغث ٖلى ؤلاوؿاهُت ،وَؿخٛغب ؤًًا مً الخدُُض لها ،والتي هي بال عٍب ق٩لذ لها ه٣لت
هىُٖت ،لِـ ٖلى اإلاؿخىي الًُ ٤لؤلمم التي ؤعؾلذ بلحهم الغؾل مً ؤحلها ،بل ؤًًا حٗضي طل ٪بلى البِئاث
اإلادُُت ،وحمُ٘ ؤَغا ٝالٗال٢اث طاث الهلت٦ ،ما هى الحا ٫م٘ البٗثت الىبىٍت اإلادمضًت.
بن الجهض الجباع الظي بظله ؤولى الٗؼم مً الغؾل -والظًً هم بال ق٢ ٪اصة مً الُغاػ ألاو -٫والىخاثج التي
خهضوها ،بن ٧ل طل ٪زلُ ٤بإن ج٩ىن ُ٢اصتهم لؤلمم التي ؤعؾلىا بلحها مً ؤهم اإلاهاصع الٗملُت الٗلمُت في اؾخسالم
ألاصبُاث الىٓغٍت ،وال ؾُما اإلاخٗل٣ت بإهم ٖملُت بصاعٍت ايُلٗىا بها ،ؤال وهي الُ٣اصة.
وبىاء ٖلى ما ؾبْ ٤هغث الغٚبت لضي الباخث في اإلاداولت ٢ضع اإلاؿخُإ إلزغاء ألاصبُاث الىٓغٍت اإلاخٗل٣ت
بالُ٣اصة اهُال٢ا مً الُ٣اصة الىبىٍت ،وال ؾُما الؿحرة الىبىٍت.
مشكلة الذراسة:
ْهغث –زال ٫الٗ٣ىص ألازحرة -هٓغٍاث في الُ٣اصة ٧ان مً ؤهمها الُ٣اصة الخاصمت Servant Leadership
واإلاالخٔ ؤن هظه الىٓغٍت ال حضًثت اؾخٟاصث مً ٧ل ألاصبُاث الؿاب٣ت ،وبيذ ٖلحها ،ل٨جها في الى٢ذ هٟؿه ؤهملذ
الاؾخٟاصة مً ال٨ثحر مً اإلاماعؾاث الُ٣اصًت الىاجحت ٖلى مغ الخاعٍش ،ومً ؤهم جل ٪اإلاماعؾاث الٟغٍضة مً هىٖها
ؤصبُاث الُ٣اصاث ؤلاؾالمُت ،وٖلى عؤؾها الُ٣اصة الىبىٍت ،بياٞت بلى ؤجها ؤ٦ضث ٖلى الجاهب ألازالقي الٗالي ،والبٗض
الغوحي.
ٞاإلاضة الىححزة التي ٖاقها الىبي  في م٣ابل ألازغ الُ٣اصي ال٨بحر الظي جغ٦ه في هٟىؽ ؤجباٖه ،ومً جبٗهم،
في البٗ٣ت اإلا٩اهُت التي ٧اهذ اإلاجا ٫الحُىي لٗمله ،وما ٧ان لها مً جإزحر ٦بحر ٖلى ب٣إ ؤزغي ممخضة في ؤن٣إ ألاعى،
بن ٧ل طل ٪ماقغ واضح ٖلى الىجاح الُ٣اصي الظي خ٣٣ه ،وهظا الىجاح حضًغ باالهخمام البدثي الخسهص ي؛
لالؾخٟاصة مً هظه الُ٣اصة الىبىٍت في بزغاء اإلاٗغٞت ون٣لها بخجاعب خُىٍت ٖملُت (ٖبض اإلاىلى.)4-3 ،2015 ،
وٖلُه ٞةن الضعاؾت الحالُت ال ج٣خهغ ٖلى اإلاىاػهت بحن الخسهو ؤلاصاعي والكغعي اإلادٌ  ،ِ٣ٞبل
ؾدخٗضي اإلاداولت في اإلاؿاهمت في ؤلاياٞت اإلاٗغُٞت؛ ؾىاء بالخٗضًل ،ؤم بٖاصة الهُ٩لت و ٤ٞالغئٍت ؤلاؾالمُت بما ًهب
والُ٣اصة الخاصمت ،في مداولت للىنى ٫بلى ؤولى اللبىاث الٗلمُت لخإؾِـ هٓغٍت هبىٍت طاث زلُٟت زاصمت.
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وٖلُه جم ً٨مك٩لت الضعاؾت في ٖضم وحىص همىطج بؾالمي لىٓغٍت الُ٣اصة الخاصمت ،بياٞت بلى ؤهه لم ًىل
خ٣ه مً الضعاؾت ،وما ػا٨ً ٫خىٟه الٛمىى؛ في خحن ٌؿدىض مٗٓم اإلاؿلمحن الُىم بلى الىٓغٍاث الٛغبُت الحضًثت،
والتي ٌكىبها ال٨ثحر مً ال٣هىع.
أسئلة الذراسة:
بىاء ٖلى ما ؾب٤؛ جخدضص مك٩لت الضعاؾت في ألاؾئلت آلاجُت:
 -1ما ٖىانغ الُ٣اصة الخاصمت ٦ما بدثذ في ألاصبُاث ؤلاصاعٍت اإلاٗانغة؟
٧ ٠ُ٦ -2اهذ مماعؾت الىبي  لٗىانغ الُ٣اصة الخاصمت؟
 -3ما ألاصلت الٗملُت لُُٟ٨ت مماعؾت الىبي  للُ٣اصة الخاصمت؟
أهذاف الذراسة:
تهض ٝالضعاؾت بلى الخٗغٖ ٝلى ٖىانغ الُ٣اصة الخاصمت ٦ما بدثذ في ألاصبُاث ؤلاصاعٍت اإلاٗانغة ،ومً زم
مٗغٞت ُُٟ٦ت مماعؾت الىبي  لٗىانغ الُ٣اصة الخاصمت ،مً زال ٫ؤصلت ٖملُت لهظه اإلاماعؾاث.
أهمية الذراسة:
جيب٘ ؤهمُت الضعاؾت مً ؤهمُت مىيىٖها ،والؾُما م٘ هضعة الضعاؾاث الخسههُت ؤلاصاعٍت التي جىاولذ
الُ٣اصة مً اإلاىٓىع ؤلاؾالمي ،وبظلٞ ٪مً اإلاخى ٘٢ؤن جُٟض هخاثج الضعاؾت ٖلى الىدى آلاحي:
٢ -1ض حؿهم هخاثج البدث في جبهحر ٖمىم اإلاؿلمحن بجاهب مهم مً خُاة عؾىلهم ال٨غٍم؛ وبُان ُُٟ٦ت
جُبُ٣ها في خُاتهم الٗملُت.
٢ -2ض جمثل الضعاؾت بياٞت مٗغُٞت مهمت للم٨خبت الٗغبُت في مجا ٫الُ٣اصة الخاصمت.
 -3وٍامل الباخث ؤن حؿهم الضعاؾت في حٗغٍ ٠الباخثحن مً ٚحر اإلاؿلمحن بٗٓمت ؤلاؾالم والغؾى ٫ال٨غٍم ،
وزهىنا في مجا ٫الُ٣اصة.
 -4مً اإلاامل ؤن جىٗ٨ـ هخاثج الضعاؾت في جدؿحن ؾلىُ٦اث ومماعؾاث الُ٣اصاث ؤلاصاعٍت ،وحٗامالتهم م٘
مغئوؾحهم.
حذود الذراسة:
 .1الحضوص اإلاىيىُٖت والبكغٍت :بن اإلاجا ٫الخُبُ٣ي الٗملي للضعاؾت ؾُ٩ىن م٣خهغا ٖلى شخهُت الىبي مدمض
 ،وؾلى٦ه الٗملي ،بدُث ال ٌؿخٗغى الباخث ٧ل ؤخضار الؿحرة الىبىٍت مً ؤحل اؾخسغاج صعوؽ الُ٣اصة،
بل ؾِؿخٗغى ؤصبُاث ٖلم الُ٣اصة الخاصمت في يىء ما اقاع بلُه ؾبحرػ ) (Spears, 1996مً زهاثو للُ٣اصة
الخاصمت ،ومً زم ؾِؿ  ِ٣الباخث هظه الخهاثو ٖلى شخهُت الىبي  ،زم ًبحن الكىاهض الىبىٍت ٖلحها،
وؤلاياٞاث اإلاٗغُٞت اإلاخاخت ،مً ٚحر ج٩ل ٠للمىا.٠٢
 .2الحضوص اإلاىججُت :ؾُ٩ىن الهُ٩ل ألاؾاس ي لؤلصب الىٓغي للُ٣اصة الخاصمت مؿخٟاصا مً ؤخضر الىٓغٍاث الُ٣اصًت
ألاحىبُت ،وهظا ال ًىٟي الاؾخٟاصة مً بُ٣ت الضعاؾاث البدثُت اإلاخهلت بمجا ٫البدث ،وؾخ٩ىن ٦خب الؿحرة
الىبىٍت مىي٘ الخدلُل لُُٟ٨ت مماعؾت الىبي  للُ٣اصة الخاصمت.
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جعزيف اإلاصطلحات:
القيادة الخادمة:
ٌٗغٞها ؾبحرػ  )33 ،1996( Spearsبإجها" :هىٕ حضًض مً هماطج الُ٣اصة ًً٘ ،زضمت اإلاغئوؾحن في اإلا٣ام
ً
ً
ألاو ،٫وَكضص ٖلى حٗؼٍؼ زضمت اإلاغئوؾحن مىججا قامال للٗمل ،م٘ حٗؼٍؼ الاخؿاؽ باالهخماء للجماٖت ،واإلاكاع٦ت في
ٖملُت نى٘ ال٣غاع".
وحٗغ ٝبإجها" :هىٕ مً الُ٣اصة جدخه ٠باإلاباصت ؤلاوؿاهُت ولها زهاثو ومماعؾاث مكاهضة جغج٨ؼ ٖلى مباصت
ؤؾاؾُت مً اإلاؿاواة والاخترام والاؾخ٣امت في اإلااؾؿت واإلاجخم٘" ).(Greenleaf, 1997, 5
في خحن ًغي آعُٞىج  )25 -24 ،2005( Irvingبإجهاٖ" :ملُت مكاع٦ت بحن ال٣اصة واإلاغئوؾحن ،وطل ٪لخد٤ُ٣
هض ٝمٗحن ،وعئٍت مكتر٦ت جم ويٗها ،والتي حٗىص بالخحر ٖلى الجمُ٘".
في خحن ٌٗغٞها ٖابضًً ( ) 1434 ،2012بإجهاُ٢ " :اصة جىُل ٤مً الاخؿاؽ باإلاؿاولُت ًٖ زضمت آلازغًٍ
والغٚبت بمؿاٖضتهم وؤلاقغاٖ ٝلحهم صازل اإلااؾؿت الخٗلُمُت صون الغ٧ىن بلى الهغمُت وؾلُت اإلاغ٦ؼ".
وَٗغٞها الباخث بحغاثُا بإجها :همِ ُ٢اصي بؾالمي ٢اثم ٖلى ؤؾاؽ ألازال ١وال٣ضوة الحؿىت وزضمت
آلازغًٍ ،والظي ًيبغي ؤن جيخججه الُ٣اصاث ؤلاوؿاهُت ألامغ الظي ًاصي بلى جىُٟظ اإلاهام ،وجد ٤ُ٣ؤهضا ٝمباخت في ؤ٢ل
و٢ذ وحهض مم٨ىحن.

 -2الخلفية النظزية والذراسات السادقة:
أوال القيادة الخادمة:
نشأة القيادة الخادمة:
وحض اإلاٟهىم الٗام للُ٣اصة الخاصمت  Servant Leadershipمىظ الٗهىع ال٣ضًمت٣ٞ ،ض جدضر حكاهاُ٦ا
( )Chanakyaفي ال٣غن الغاب٘ ٢بل اإلاُالص في ٦خابه )" (Arthashastraبإن ٖلى اإلال – ٪ال٣اثض -ؤن ًإزظ بٗحن الاٖخباع
لِـ ما ًغض ي هٟؿه ،ول ً٨ما ًغض ي عٖاًاه -مغئوؾُه ،-وؤن اإلال ٪هى زاصم بإحغ ،وٍخمخ٘ بمىاعص الضولت م٘
ً
الكٗب" .وجدضر ؤًًا جاو حكيُ ًٖ )Tao Teching( ٪الُ٣اصة الخاصمت التي وؿبذ بلى الو جؼو ( ،)Lao Tzuالظي
ٖاف في الهحن ما بحن (٢ )490 -570بل اإلاُالصٖ ،ىضما ٢ا" :٫بن ؤًٞل الح٩ام الظي ًضع ٥الىاؽ وحىصهُٞ ،إحي
ً
واخض مجهم ًدبه وٍثجي ٖلُه ،زم ًإحي آزغ ًسكاه ،وزالث ًدخ٣غه وٍخدضاه" ،و٢ا ٫ؤًًا" :بن ال٣اثض الخاصم هى طاحي
ألايىاء ،وهاصع ال٩لماث ،وٖىضما ًىجؼ مهمخه ً٣ى :٫ل٣ض خ٣٣ىا طل ٪بإهٟؿىا" ).(Tzu & Ching, 2006, 15
ؤما مً خُث مهُلح الُ٣اصة الخاصمت ٦ىمِ ُ٢اصي ٣ٞض ْهغ للمغة ألاولى في بضاًت الؿبُٗيُاث مً ال٣غن
الٗكغًٍ في بصاعة ألاٖما ٫بىاؾُت عوبغث حغٍىلُ )Robert Greenleaf( ٠في م٣الخه التي وكغها ٖام ( ،)1970بٗىىان:
" ،"The Servant As Leaderوهي اإلا٣الت التي ؤخضزذ زىعة في مماعؾاث الُ٣اصة ،والتي جدىلذ ُٞما بٗض بلى الٟهل
ً
ألاو ٫مً ٦خابه ) (seminal bookخُث ؤقاع بلى ؤن ال٣اثض ًجب ؤن ً٩ىن زاصما في اإلا٣ام ألاو ،٫وَكٗغ باإلاؿاولُت
ججاه آلازغًٍ ).(Black, 2013, 439
وٍغح٘ حؿمُت الُ٣اصة الخاصمت بهظا الاؾم ٖىضما اؾخمض ) (Greenleafؤلالهام مً زال ٫جٟاٖله م٘ ٢غاءاجه
ألخضار عواًت ٢هحرة ٖىىاجها "عخلت بلى الكغ ،)The Journey to the East) "١لل٩اجب هغمان هِـ (،)Herman Hesse
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والتي ٦خبها ٖام ( ،)1956وجخدضر الغواًت ًٖ مجمىٖت مً الغحا ٫جم اهخ٣ائهم لغخلت صًيُت ؤؾُىعٍت بصحبت
مغا( ٤ٞزاصم) ًضعى لُى ()Leo؛ وُْٟخه الاٖخىاء بخل ٪اإلاجمىٖت مً الغحا ٫والؿهغ ٖلى عاختهم ،وحكحر ؤخضار
ال٣هت بلى ؤن الغخلت ؾاعث ٖلى زحر ما ًغام بلى ؤن ازخٟى لُى ( )Leoطاث ًىمٞ ،ىٗ٢ذ اإلاجمىٖت بٗضه في ٞىض ى
وجحهان صٗٞها إللٛاء الغخلت ،زم ًبحن الغاوي وهى واخض مً مجمىٖت الغحا ٫الظًً قاع٧ىا في الغخلت ؤهه الخ٣ى لُى
( )Leoبٗض ٖضة ؾىىاث مً الغخلت ،وطهب به بلى عحل الضًً مىٓم الغخلت ،لُ٨دك ٠ؤن لُى ( )Leoالظي ٖغٝ
بالخاصم لم ً ً٨بال ٦بحر عحا ٫الضًً ،ومغقضهم الغوحي ).(Hannay, 2012, 3; Black, 2013, 439
ومً ؤخضار هظه ال٣هت ْهغث بضاًت الُ٣اصة الخاصمت ،واؾخىحى الٗضًض مً الضعوؽ ًٖ صوع ال٣اثض
ً
الخاصم ،وبمغوع الى٢ذ جُىعث هظه الضعوؽ في مٟهىمه للُ٣اصة الخاصمت ،خُث ا٢ترح ) (Greenleafحٗغٍٟا لل٣اثض
ً
ؤوال  "the great leader is seen as servant firstوبهظا ٌٗض ) (Greenleafؤو٫
الخاصم ب٣ىله" :ال٣اثض الُٗٓم هى زاصم
ً
ً
مً ؤصزل مهُلح ال٣اثض الخاصم  The Servant As Leaderاؾدىاصا بلى ٢ىاٖخه بإن ال٣اثض الجُض ًجب ؤن ً٩ىن زاصما
ً
ً
حُضاً ،امً بإؾلىب اإلاؿاٖضة ،وج٣ضًم ًض الٗىن إلهجاػ ألاٖما ،٫ألامغ الظي ؤخضر اه٣البا في مٟهىم صوع الُ٣اصة،
ً
خُث بجها جغ٦ؼ ٖلى ُ٢اصة ٢اثمت ٖلى اإلاكاع٦ت والضًم٣غاَُت ،وزضمت اإلاغئوؾحن بضال مً الُ٣اصة ألاوجى٢غاَُت ،وفي
ؤزىاء جلبُت اخخُاحاث اإلاغئوؾحن ،ال ًٟ٨ي ال٣اثض الخاصم التر٦حز ٖلى مجمىٖت مً الخهاثو مثل :الجزاهت ،ألاماهت،
ع ٘ٞالغوح اإلاٗىىٍت صازل اإلااؾؿت ).(Covey, 2006, 6
ً
ً
وًٍُ ٠ال٩اال  )23 ،2009( Alcalaبإن ال٣اثض الخاصم ؤًًا ٌؿعى لخم٨حن اإلاغئوؾحن مٗه بضال مً الؿُُغة
ً
ٖلحهم٦ ،ما ٌؿخسضم وؾاثل ب٢ىاٖهم بضال مً ب٦غاههمًٞ ،ال ًًٖ حصجُ٘ اإلاغئوؾحن ٖلى اإلاكاع٦ت وؤلابضإ،
باإلياٞت بلى جد ٤ُ٣الخىا ٤ٞفي آلاعاء صازل ٞغٍ ٤الٗملٞ ،هى ال ٌؿعى بلى الحهىٖ ٫لى الامخُاػاث الخانت ،ؤو ؤن
ً
ًيؿب ؤلاهجاػاث لىٟؿه ،ول٨ًٟ ً٨غ صاثما في ُُٟ٦ت مؿاٖضة آلازغًٍ مما ٌؿهم في جدٚ ٤ُ٣غى ؤؾمى وهى مهلحت
اإلااؾؿت.
وٖلى الغٚم مً ؤن الخىٓحر لهظا اإلاىيىٕ ًغح٘ بلى ٖهض ٢غٍب بال ؤن الىا ٘٢الٗملي ًخجؿض مىظ ػمً بُٗض في
شخهُت الغؾى  ٫والظي حؿض ال٣ى ٫اإلاإزىع)ؾُض ال٣ىم زاصمهم) (ألالباوي ،1988 ،بغ٢م3323 :؛ وألالباوي،1992 ،
َ
ُُ
بغ٢م1502 :؛ والسخاوي ،1985 ،بغ٢م٩ٞ ،)597 :ان ال٣ضوة و٧ان ٦ما ٢اُٞ ٫ه عب الٗؼة ( َوِب َّه َ ٪ل َٗلى زل ٍٍُ ِٓ َٖ ٤م)
ً
(ؾىعة ال٣لم آلاًت .)4 :وُٞما ًإحي ٖغيا إلاٟهىم الُ٣اصة الخاصمت مً زال ٫الخٗغٖ ٝلى ألاؾاؽ الظي ج٣ىم ٖلُه،
وؾلى ٥الُ٣اصة الخاصمت ،وزهاثهها.
جعزيف القيادة الخادمة:
هىا ٥الٗضًض مً الخٗغٍٟاث للُ٣اصة الخاصمت ،وجسخل ٠الخٗغٍٟاث بازخال ٝالؼاوٍت التي ًىٓغون بلحها ،لظا
ً
ً
ًهٗب ؤن ججض حٗغٍٟا مىخضا لها ،وُٞما ًإحي ؾغص بٌٗ الخٗاعٍ:٠
حٗغ ٝبإجها" :الٟهم واإلاماعؾت للُ٣اصة التي حؿمى ٖلى الاهخمام ؤو اإلاهالح الظاجُت لل٣اثض ،وهظه الُ٣اصة جغوج
هدى جثمحن وجُىٍغ الىاؽ ،وبىاء اإلاجخم٘ والاهها ٝبدب الٛحر ،ومىذ الُ٣اصة لؤلنلح مً الىاؽ ،واإلاكاع٦ت في الىٟىط
ً
واإلا٩اهت إلاا هى نالح ل٩ل ؤٞغاص اإلااؾؿت ،وللماؾؿت طاتها ،وؤًًا لهاالء الظًً ج٣ىم اإلااؾؿت بسضمتهم " (Laub,
).1999, 81
ً
وحٗغ ٝؤًًا بإجهاٞ" :لؿٟت ومجمىٖت مً اإلاماعؾاث التي جثري خُاة ألاٞغاص وحٗمل ٖلى بىاء ماؾؿاث
ؤًٞل ،وبالخالي جاصي بلى زلٖ ٤الم ؤ٦ثر ٖضالت وٖىاًت باألٞغاص" (ٚالي.)9 ،2015 ،
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وٍغي ٖىصة ( )14 ،2016بإجهاٞ" :هم ومماعؾت الُ٣اصة التي جً٘ مهلحت اإلاغئوؾحن ٞى ١اإلاهلحت الظاجُت
لل٣اثض مً زال ٫جم٨حن اإلاغئوؾحن ،ومؿاٖضتهم ٖلى الخُىع والىجاح ،والاهخمام بهم ،وخثهم ٖلى الخهغ ٝبإزال،١
والغٖاًت الصخهُت بهم ،وبىاء وجُىٍغ اإلاجخم٘".
وَٗغٞها الباخث بإجها :همِ ُ٢اصي بؾالمي ٢اثم ٖلى ؤؾاؽ ألازال ١وال٣ضوة الحؿىت وزضمت آلازغًٍ،
والظي ًيبغي ؤن جيخججه الُ٣اصاث ؤلاوؿاهُت ألامغ الظي ًاصي بلى جىُٟظ اإلاهام ،وجد ٤ُ٣ؤهضا ٝمباخت في ؤ٢ل و٢ذ
وحهض مم٨ىحن.
أهمية ومشاًا القيادة الخادمة:
ً
ً
ا٦دؿبذ الُ٣اصة الخاصمت ٢ضعا هاثال مً الضعاؾاث والبدىر زانت في اإلااؾؿاث واإلاىٓماث ألامغٍُ٨ت؛
باٖخباعها خل واٖض لخل٧ ٤اصع ُ٢اصي ًخه ٠بالٟ٨اءة واإلاباصت ،والتر٦حز ٖلى اإلاغئوؾحن.
٦ما ج٨مً ؤهمُت الُ٣اصة الخاصمت في اؾدُٗابها للمخٛحراث اإلادؿاعٖت في الٗالم اإلاٗانغ ،ؤ٦ثر مً ؤي و٢ذ
ً
ً
مط ى ،وؤ٦ثر جىاٞؿا مً خُث اؾدُٗاب الخٛحراث الخ٣ىُت ،واإلاىاٞؿت الضولُت ،و٢ىة الٗمل اإلاخٛحر ؾ٩اهُا (Spears,
).1996, 1
ً
ً
في خحن ًغي باؽ  )29 ،2000( Bassؤن الُ٣اصة الخاصمت حصج٘ ٖلى الخٗلم والىمى ،وجلٗب صوعا هاما في
ً
ُ٢اصة اإلااؾؿاث مؿخ٣بال ،وبما ؤن مٗٓم اإلااؾؿاث بداحت بلى الخٗلم في حمُ٘ اإلاؿخىٍاث ؤلاصاعٍت مً ؤحل الخ٠ُ٨
م٘ البِئت الخاعحُت اإلاخٛحرة؛ لظلٞ ٪اجبإ اؾتراجُجُت الُ٣اصة الخاصمت ج٩ىن طاث ٞاثضة ل٣اصة الُىم؛ ألجها جدُذ
وجم ً٨اإلاغئوؾحن مً الخٗلم والىمى.
وٍظ٦غ حالب ( )516 ،2011ؤن الُ٣اصة الخاصمت جبضو ؤ٦ثر ؤهمُت مً زال:٫
 -1صوع ال٣اثض الخاصم الظي ًازغ مهالحه الصخهُت ،بمهالح اإلاغئوؾحن ،والاهخمام بسضمت خاحاتهم.
 -2مؿاٖضة اإلاغئوؾحن ٖلى جد ٤ُ٣الىمى والخُىع.
ً
ً
 -3مىذ اإلاغئوؾحن الٟغنت لخد ٤ُ٣ما ًُمدىن بلُه ماصًا وقٗىعٍا.
 -4مؿاٖضة اإلاغئوؾحن ٖلى بلى ٙؤهضا ٝاإلااؾؿت التي ٌٗملىن بها.
بِىما ٌكحر صًغٍىضوه )1237 ،2011( Dierendonck ٪ؤن الُ٣اصة الخاصمت جازغ ٖلى اإلاغئوؾحن في زالر
مؿخىٍاث:
 -1اإلاؿخىي الٟغصي (جد ٤ُ٣الظاث ،الؿلى ٥ؤلاًجابي ،ػٍاصة ألاصاء).
 -2مؿخىي الٟغٍ( ٤ػٍاصة ٗٞالُت الٟغٍ.)٤
 -3اإلاؿخىي الخىُٓمي (ػٍاصة التر٦حز ٖلى الاؾخضامت ،اإلاؿاولُت الاحخماُٖت للماؾؿاث).
وٍغي الباخث ؤن ؤهمُت الُ٣اصة الخاصمت ج٨مً في هظا الىمِ طاجهٞ ،هي حؿعى لخم٨حن اإلاغئوؾحن ،وحٗمل
ً
ً
ً
ٖلى حصجُٗهم ،وجىمُت مهاعاتهم ،وجسل ٤مؼٍضا مً الث٣ت بحن ال٣اصة واإلاغئوؾحن ،م٘ بُٖائهم مؼٍضا مً الحغٍت ،و٢ضعا
ً
٦بحرا إلاماعؾت ٢ضعاتهم الخانت في ؤٖمالهم.
عناصز القيادة الخادمة في ألادديات ؤلادارية اإلاعاصزة:
محز )ٖ (Spears, 1996, 27; Arrington, 2015, 19كغ زهاثو للُ٣اصة الخاصمت:
 .1الاههاث  ،Listeningالخإُ٦ض ٖلى ؤهمُت الاجها ٫والبدث لخدضًض عٚبت اإلاغئوؾحن.
 .2الخ٣مو الٗاَٟي ٞ ،Empathyهم اإلاغئوؾحن ،والٓغو ٝالتي جىاحههم.
العزوس ي ،عبذ السالم أحمذ حسين ماس
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 .3اإلاٗالجت  ،Healingال٣ضعة ٖلى مؿاٖضة الجمُ٘.
 .4الىعي  ،Awarenessالخدلي بالُٓ٣ت.
ً
 .5ؤلا٢ىإ  ،Persuasionالخإزحر ٖلى اإلاغئوؾحن مٗخمضا ٖلى الحجت ،ولِـ ٖلى الؿُلت الىُُْٟت.
 .6وي٘ جهىع للمؿخ٣بل  ،Conceptualizationالخ٨ٟحر للمؿخ٣بل.
 .7البهحرة (الح٨مت)  ،Foresightجى ٘٢الىخاثج ،ؾغَ٘ البضحهُت.
 .8الُ٣ام بالخضمت  ،Stewardshipالغٖاًت ألامىُت وجد ٤ُ٣خاحاث اإلاغئوؾحن.
 .9الالتزام بخد ٤ُ٣جىمُت الىاؽ  ،Commitment to the Growth of Peopleج٩ىن ؤؾاؾُت في خُاة ال٣اصة.
 .10بىاء اإلاجخم٘  ،Building Communityالخإُ٦ض ٖلى ؤن اإلاجخمٗاث اإلادلُت ج٩ىن ؤؾاؾُت في خُاة ألاشخام.
جانيا /الذراسات السادقة:
 .1دراسة (العزوس ي )2017 ،هضٞذ الضعاؾت بلى بىاء ؤهمىطج ُ٢اؽ ٞاٖلُت الُ٣اصة الخاصمت في حىصة الحُاة
الىُُْٟت لضي الُ٣اصاث ألا٧اصًمُت في الجامٗاث الُمىُت ،وطل ٪مً زال ٫جد ٤ُ٣مجمىٖت مً ألاهضا ٝجمثلذ
في الخٗغٖ ٝلى مؿخىي مماعؾت الُ٣اصاث ألا٧اصًمُت للُ٣اصة الخاصمت٦ ،ما ؾعى البدث للخٗغٖ ٝلى ٞاٖلُت
الُ٣اصة الخاصمت في حىصة الحُاة الىُُْٟت لضي الُ٣اصاث ألا٧اصًمُت ،وؤًٖاء هُئت الخضعَـ ومؿاٖضحهم في
الجامٗاث الُمىُت .ولخد ٤ُ٣ؤهضا ٝالبدث اؾخسضم الباخث اإلاىججحن آلاجُحن :اإلاىج الؿُ٩ىمتري ،في بىاء
اإلاُ٣اؽ ،اإلاىج الىنٟي بكُ٣ه :اإلاؿحي والاعجباَي ،و٢ام الباخث بازخُاع ُٖيخحن للبدث :ألاولى بالُغٍ٣ت
ً
ً
الهضُٞت (ُٖىت مٟخىخت) بلٛذ (ٞ )442غصا ،والثاهُت بالُغٍ٣ت الُبُ٣ت الٗكىاثُت بلٛذ (ٞ )582غصا ،وجىنلذ
الضعاؾت بلى بىاء ؤهمىطج (مُ٣اؽ م٣جن) للُ٣اصة الخاصمت للُ٣اصاث ألا٧اصًمُت ًًم (٣ٞ )36غة ،مىػٖت ٖلى
ً
زمؿت ؤبٗاص ،بن مؿخىي مماعؾت الُ٣اصاث ألا٧اصًمُت للُ٣اصة الخاصمت في الجامٗاث الُمىُت ٧ان مخىؾُا،
خُث بل ٜاإلاخىؾِ الحؿابي ( ،)2.65وباهدغا ٝمُٗاعي ( ،)0.861هىاٞ ٥اٖلُت بًجابُت طاث صاللت بخهاثُت
ٖىض مؿخىي ) ( ≤ 0.05بحن ؤبٗاص الُ٣اصة الخاصمت ٩٦ل وحىصة الحُاة الىُُْٟت ٩٦ل لضي الُ٣اصاث ألا٧اصًمُت
في الجامٗاث الُمىُت ،خُ ــث بل ٜمٗامل الاعجباٍ ) ،)0.71( (Rؤما مٗامل الخدضًض )٣ٞ (R2ض بل.)0.506( ٜ
 .2دراسة (حلبي )2016 ،هضٞذ بلى مٗغٞت صعحت مماعؾت مضًغي اإلاضاعؽ الح٩ىمُت الثاهىٍت في مدآٞاث قما٫
الًٟت للُ٣اصة الخاصمت وٖال٢تها بالخىمُت اإلاهىُت للمٗلمحن مً وحهاث هٓغ مضًغحها ومٗلمحها ،ومً ؤحل جد٤ُ٣
طل٢ ٪امذ الباخثت بخُىٍغ اؾدباهت جم جىػَٗها ٖلى ُٖىت م٣ضاعها ( )903جم ازخُاعها بالُغٍ٣ت الٗكىاثُت
الُبُ٣ت ،واؾخسضمذ اإلاىج الىنٟي بكُ٣ه اإلاؿحي والاعجباَي ،وجىنلذ بلى الىخاثج آلاجُت :وحىص صعحت
اؾخجابت ٦بحرة في صعحت مماعؾت الُ٣اصة الخاصمت ،وحىص ٖال٢ت بًجابُت بحن صعحتي الُ٣اصة الخاصمت والخىمُت
اإلاهىُت للمٗلمحن ،وحىص ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت في صعحت مماعؾت الُ٣اصة الخاصمت حٗؼي إلاخٛحر الىىٕ
الاحخماعي لهالح ؤلاهار ،وفي مخٛحر الىُْٟت لهالح اإلاضًغ ،وفي مخٛحر اإلااهل الٗلمي لهالح ماحؿخحر وما ٞى،١
وفي مخٛحر ؾىىاث الخبرة لهالح ( 10ؾىىاث ٞإ٦ثر ،وفي مخٛحر اإلاىُ٣ت الخٗلُمُت لهالح مضًغٍاث هابلـ و٢باَُت
وَىل٨غم.
 .3دراسة (النشاش ،والتيالني :)2015 ،هضٞذ بلى جُىٍغ مضوهت ؤزالُ٢ت للُ٣اصة الخضمُت في ألاعصن٦ ،ما هضٞذ
ً
ؤًًا بلى بُان ؤهمُت الُ٣اصة الخضمُت في ألاعصن ٦ما جغاها الُ٣اصاث التربىٍت في مضًغٍاث التربُت والخٗلُم واإلاضاعؽ
الثاهىٍت في ألاعصن ،وجم ازخُاع ُٖىت ٖكىاثُت َبُ٣ت مثلذ اإلاخٛحراث اإلاغاص صعاؾتها (الجيـ ،اإلااهل الٗلمي،
واإلاؿمى الىُْٟي) ،وج٩ىهذ مً (٢ )510اثض جغبىي ،واجبٗذ الضعاؾت اإلاىج الىنٟي اإلاؿحي ،وجم جُىٍغ ؤصاة
العزوس ي ،عبذ السالم أحمذ حسين ماس
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الضعاؾت (مضوهت ؤزالُ٢ت) ٖلى مُ٣اؽ جُُ٣م الُ٣اصة الخىُٓمُت الخاصمت لـ (لىب The )Lube, 1999
 ،Organizational Leadership Assessmentوؤْهغث هخاثج الضعاؾت ما ًإحي :الُ٣اصاث التربىٍت في ألاعصن جماعؽ
الُ٣اصة الخضمُت بضعحت مخىؾُت٦ .ما خهلذ مجاالث اإلاضوهت ألازالُ٢ت للُ٣اصة الخضمُت التربىٍت في ألاعصن ٖلى
ؤهمُت ٖالُت .وحىص زماهُت مباصت ؤزالُ٢ت للُ٣اصة الخضمُت في ألاعصن مً زال ٫وا ٘٢ألاهمُت واإلاماعؾت ،ومً
زال ٫ألاصب الىٓغي اإلاخٗل ٤باإلاىيىٕ.
 .4دراسة ) :(Arrington, 2015هضٞذ بلى ٦ك ٠الٗال٢ت بحن مؿاهضة الٟغٍ ٤ألا٧اصًمي ٣٦اصة زضام وعيا الُلبت،
٦ما هضٞذ بلى مٗغٞت مضي مماعؾت الٟغٍ ٤ألا٧اصًمي للُ٣اصة الخاصمت في ماؾؿاث الخٗلُم الٗالي في والًت
اإلاؿِؿُبي ،وج٩ىهذ ُٖىت الضعاؾت مً الُلبت ،خُث بلٛذ ُٖىت الضعاؾت (َ )1451الب وَالبت ،وجم ازخُاعهم
بالُغٍ٣ت ال٣هضًت ،واؾخسضم الباخث اإلاىج الىنٟي اإلاؿحي ،وجبجى الباخث مُ٣اؽ ) ،(OLAجُُ٣م الُ٣اصة
الخىُٓمُت  ، Organizational Leadership Assessmentوجىنلذ الضعاؾت بلى الٗضًض مً الىخاثج ؤبغػها :بن
ً
مؿخىي مماعؾت الٟغٍ ٤ألا٧اصًمي في ماؾؿاث الخٗلُم الٗالي في والًت مؿِؿُبي ٧ان مخىؾُا .هىا ٥ؤعب٘ مً
ماؾؿاث الخٗلُم الٗالي في والًت مؿِؿُبي مً ُٖىت الضعاؾت ال ًماعؽ الٟغٍ ٤ألا٧اصًمي الُ٣اصة الخاصمت٦ ،ما
ؤن هىا ٥زالر ماؾؿاث مً ماؾؿاث الخٗلُم الٗالي في والًت مؿِؿُبي مً ُٖىت الضعاؾت جغي بإن ُ٢اصتها
ألا٧اصًمُت جماعؽ الُ٣اصة الخاصمتً ،ىحض ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت ٖىض مؿخىي ( )0.01إلاماعؾت الُ٣اصة
الخاصمت ،في ماؾؿاث الخٗلُم الٗالي في والًت مؿِؿُبي ،وطل ٪لهالح ماؾؿاث الخٗلُم الٗالي نٛحرة الحجم.
٦ما جىحض ٖال٢ت َغصًت طاث صاللت بخهاثُت بحن الُ٣اصة الخاصمت وعيا الُلبت في ماؾؿاث الخٗلُم الٗالي في
والًت مؿِؿُبي ألامغٍُ٨ت.
 .5دراسة ) :(Erkutlu & Chafra, 2015وهضٞذ بلى ازخباع الٗال٢ت بحن الُ٣اصة الخاصمت ومماعؾت ألازالُ٢اث في
الجامٗاث الترُ٦ت٦ ،ما هضٞذ الضعاؾت بلى مٗغٞت جإزحر الُ٣اصة الخاصمت ٖلى الخم٨حن والالتزام الىٟس ي في هظه
الجامٗاث ،وج٩ىهذ ُٖىت الضعاؾت مً ( )10حامٗاث جغُ٦ت وازخاع الباخثان الُٗىت البكغٍت بُغٍ٣ت ٖكىاثُت
ً
ً
ً
بؿُُت ؤًًا واإلا٩ىهت مً (ًٖ )793ىا بهظه الجامٗاث ،بياٞت بلى (ٖ )46مُضا وٖمُضة ،واجب٘ الباخثان اإلاىج
الىنٟي اإلاؿحي ،وجبجى الباخثان مُ٣اؽ ) ،(Ehrhart's, 2004للُ٣اصة الخامت ،وجىنلذ الضعاؾت بلى الٗضًض مً
الىخاثج ؤهمها :بن مماعؾت الُ٣اصة الخاصمت في الجامٗاث الترُ٦ت ٧اهذ بك٩ل مخىؾِ .ال جىحض ٞغو ١طاث صاللت
بخهاثُت ٖىض مؿخىي ( )0.05إلاماعؾت الُ٣اصة الخاصمت في الجامٗاث الترُ٦ت حٗؼي إلاخٛحراث الضعاؾت (ؤٖماع
ؤًٖاء هُئت الخضعَـ ،الىىٕ الاحخماعي ألًٖاء هُئت الخضعَـ ،الىىٕ الاحخماعي لٗمضاء ال٩لُاث ،ؾىىاث الخبرة
ألًٖاء هُئت الخضعَـ) .جىحض ٞغو ١طاث صاللت بخهاثُت ٖىض مؿخىي ( )0.05إلاماعؾت الُ٣اصة الخاصمت في
الجامٗاث الترُ٦ت حٗؼي إلاخٛحر ؤٖماع الٗمضاء ،وطل ٪لهالح الٗمضاء الظًً ؤٖماعهم ٞى ١ؤعبٗحن ؾىت٦ ،ما جىحض
ٞغو ١حٗؼي إلاخٛحر ؾىىاث الخبرة ،وطل ٪لهالح الٗمضاء ألا٦ثر زبرة٦ .ما جىحض ٖال٢ت اعجباٍ َغصًت مخىؾُت
بحن الُ٣اصة الخاصمت في الجامٗاث الترُ٦ت ومماعؾت ألازالُ٢اث .وؤًًا جىحض ٖال٢ت اعجباٍ َغصًت مخىؾُت بحن
الُ٣اصة الخاصمت في الجامٗاث الترُ٦ت والخم٨حن الىٟس ي.
الحعليق على الذراسات السادقة:
مً زال ٫اؾخٗغاى للضعاؾاث الؿاب٣ت ؾىاء الضعاؾاث الٗغبُت ؤو الضعاؾاث ألاحىبُت٣ٞ ،ض ازخلٟذ
الضعاؾت الحالُت م٘ حمُ٘ الضعاؾاث الؿاب٣ت مً خُث اإلاىج اإلاؿخسضم ،خُث اٖخمضث حمُ٘ الضعاؾاث الؿاب٣ت
ٖلى اإلاىج ال٨مي وبالخدضًض اإلاىج الىنٟي اإلاؿحي ،في خحن ؤن البدث الحالي اٖخمض ٖلى اإلاىج الىىعي وبالخدضًض
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اإلاىج الخاعٍدي الىىعي (اإلاىج الىزاث٣ي الخدلُلي) ،بياٞت بلى ؤن الضعاؾاث الؿاب٣ت ٢ض ازخاعث الُٗىت بالُغٍ٣ت
الٗكىاثُت ،باؾخثىاء صعاؾت )٣ٞ (Arrington, 2015ض ازخاع ُٖيخه بالُغٍ٣ت ال٣هضًت ،وهي ما جدكابه م٘ البدث
الحالي في ازخُاع الُٗىت بالُغٍ٣ت ال٣هضًت ،وهظا ؤبغػ ما ّمحز البدث الحالي ًٖ بُ٣ت الضعاؾاث الؿاب٣ت ،في جىاوله
ً
ً
مىيىٖا حىهغٍا والظي ٌُٗض مً بخضي الضعاؾاث التي جداو ٫جإنُل مٟاهُم واججاهاث خضًثت في الُ٣اصة في يىء
اإلاماعؾاث الىبىٍت إلاثل هظه الخىحهاث٦ .ما اؾخٟاص البدث الحالي مً الضعاؾاث الؿاب٣ت في :بزغاء ؤلاَاع الىٓغي.

 -3منهجية الذراسة وئجزاءاتها:
ًىضعج جهيُ ٠هظه الضعاؾت جدذ مٓلت البدث الىىعي ،وبالخدضًض اإلاىج الخاعٍدي الىىعي( -اإلاىج الىزاث٣ي
الخدلُلي) ، -وهى مىج بدثي وزاث٣ي ٚحر جٟاٖليٌٗ ،خمض ٖلى الىزاث ٤لجم٘ البُاهاث ،بدُث حٗغى الح٣اث ٤بُغٍ٣ت
ؾغصًتٌ ،ؿخسضم ٞحها الباخث ال٩لماث ،وهاصعا ما ٌؿخسضم الباخث في هظا الىىٕ مً ألابدار البُاهاث الغ٢مُت .وٍ٩ىن
ً
ً
ً
ً
الباخث مىًبُا طاجُا ،بُٗضا ًٖ الخدحز ،ؾىاء ٖىض حم٘ البُاهاث ؤو ٖىض جدلُلها .مؿدىضا في طل ٪بلى ما ٌؿخُ٣ه
مً ؤصلت ٖلمُت صحُدت جبرهً اؾخيخاحاجه ،لئلحابت ًٖ ؤؾئلت الضعاؾت بما ًخ ٤ٟمٗه في مًمىجها و ٤ٞالخُىاث
الخالُت:
 .1الغحىٕ بلى اإلاهاصع ألاولُت ،وحكمل ال٣غآن ال٨غٍم ،و٦خب الؿحرة ،و٦خب الحضًث.
 .2الغحىٕ بلى اإلاهاصع الثاهىٍت طاث الٗال٢ت .
 .3الغحىٕ بلى الغؾاثل الٗلمُت وألابدار اإلاد٨مت التي جىاولذ مىيىٕ الضعاؾت.
ثجلي القيادة الخادمة في اإلامارسة النبىية للقيادة:
ال ٌؿخُُ٘ الباخث ؤن ًهل بلى بزباث ٞغيُت وحىص همىطج ُ٢اصي بؾالمي (هبىي) مخٟىٖ ١لى همِ الُ٣اصة
الخاصمت ٢بل اإلاٗغٞت الٗملُت مً جد ٤٣زهاثو الُ٣اصة الخاصمت في الُ٣اصة ؤلاؾالمُت ،ومً هىا ؾُ٩ىن هظا اإلادىع
بُان مضي وٞغة ٖىانغ الُ٣اصة الخاصمت في اإلاماعؾاث الىبىٍت الٗملُت وال٣ىلُت لخاجم الىبُحن مدمض ،وطل ٪مً
زال ٫جدب٘ ٧ل زانُت مً زهاثو الُ٣اصة الخاصمت ٖلى خضه ،ومٗغٞت مضي جىاٞغها في الُ٣اصة الىبىٍت.
وؾخ٩ىن هظه الجؼثُت زانت بةحابت الؿاالحن الثاوي والثالث مً ؤؾئلت الضعاؾت؛ وطل ٪مً زال ٫اؾخ٣غاء
للىزاث ٤الخاعٍسُت في ٦خب الؿحر الىبىٍت ،و٦خب الحضًث ٖلى ازخال ٝؤهىاٖهاٞ ،الىزاث ٤هي اإلاهاصع ألاؾاؾُت للمٗغٞت
للبدىر الخاعٍسُت الىىُٖت ،وج٣ىم َغٍ٣ت اإلاىج الخاعٍدي ٖلى جٟؿحر جل ٪الىزاث ٤الخاعٍسُت لخ ٪ُ٨ٟبيُت ٧ل ٖىهغ
إلاٗغٞت ؤهم م٩ىهاجه ألاؾاؾُت ،ومً زم الخمثُل ٖلى هظه اإلا٩ىهاث مً خ٣ل الؿحرة الىبىٍت ،ومً الُبُعي ج٣اَ٘ ٦ثحر
مً هظه الهٟاث م٘ بًٗها البٌٗ ،ومً الُبُعي الخٟاوث في مضي ٖم ٤هظه الهٟاث لضي ال٣اصة ،وفي الهٟداث
الخالُت ؾًُغب الباخث ؤمثلت ٖلى بٌٗ هظه الهٟاث مً الؿحرة الىبىٍت.
خُث جىاو ٫ال٣غآن في آًاث ٖضًضة ومىا ٠٢مسخلٟت ،ومً ػواًا وؤبٗاص مخ٩املت مجها ما ًدضص ً ٠ُ٦خم
ازخُاعه ،وماهي اإلا٣ىماث التي جبرع طل ،٪مثل ما خضر في مىٟ٢ي َالىث وٍىؾٖ ٠لحهما الؿالم ،ومجها ما ًدىاو ٫همِ
وؤؾلىب ال٣اثض م٘ مغئوؾُه ،مثل جل ٪آلاًاث التي وعصث في ون ٠الىبي  ،وؤؾلىبه في الُ٣اصة والخٗامل م٘
مغئوؾُه ،ومجها ما ًخٗامل ما صوعه في الخُٛحر والخإزحر ٖلى مً خىله (البلىي ،)4 ،2010 ،وؾُداو ٫الباخث التر٦حز
ّ
َ
ٖلى الجاهب الخام بىمِ الُ٣اصة الخاصمت خُث ً٣ى ٫هللا ؾبداهه وحٗالى في ون ٠الىبي ِ ٞ( ب َما َع ْخ َم ٍت ِّم ًَ الل ِه
َ َ ُ ْ َ َ ْ ُ َ َ ًّ َ َ ْ َ ْ َ َ ُّ ْ ْ َ ْ َ َ ْ ُ َ ْ ُ ْ َ ْ ْ َ
َ َ َ
َ
اؾ َخْ ِٟ ٛغ ل ُه ْم َوق ِاو ْع ُه ْم ِفي ألا ْم ِغ ِ ٞةطا َٖ َؼ ْم َذ
ِلىذ لهم ولى ٦ىذ ٓٞا ِ ٚلُٔ ال٣ل ِب الهًٟىا ِمً خى ِلٞ ٪اٖٖ ٠جهم و
ّ
َ ّ
ُْ ّ
َ َّ
َ ٞخ َىْ ٧ل َٖلى الل ِه ِب َّن الل َه ًُ ِد ُّب اإلا َخ َى ِِ ٧ل َحن) (آٖ ٫مغان ،)159 :ول٣ض جُىعث الُ٣اصة وجىىٖذ مجاالتها وؤؾالُبها
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ومؿاولُاتها بٗض هجغة الغؾى  ٫بلى اإلاضًىت اإلاىىعة ،وؤ٢ام ٞحها الضولت ؤلاؾالمُت ،و٢ام بدؿُحر قاوجها ،وجضبحر
ؤمىعها ،والٗىاًت بمهالحها ،مثل جىُٓم وبٗث الجُىف ،وجىػَ٘ الٛىاثم ،وٖ٣ض اإلاىازُ ٤والٗهىص ،وبصاعة بِذ اإلاا،٫
وجىُٓم وج٩لُ ٠ال٣اصة والىالة ،وب٢امت الحضوص ،وبعؾا ٫الضٖاة والغؾل وٚحر طل ٪مً بصاعة خُاة اإلاؿلمحن ،وحؿُحر
ً
ؤمىعهم ٢اثما بمهالح الضولت ؤلاؾالمُت الضًيُت الضهُىٍت ،ختى لح ٤بالغ ٤ُٞألاٖلى ،بٗض ؤن عؾم للمؿلمحن مً بٗضه
اإلاىج  ،ووضح لهم الُغٍ ،٤وؤ٢ام الحجت.
زم حاء مً بٗضه  الخلٟاء الغاقضون – عض ي هللا ٖجهم -مهخضًً بهضًه ،ومخإؾحن وم٣خضًً به ،ؾاثغًٍ
ٖلى هججه ،مهخمحن بكاون الُ٣اصة والخالٞتً ،د٨مىن وَؿىؾىن الىاؽ بالٗض ٫والح٨مت والغخمت ،قٗاعهم ب٢امت
الٗض ،٫وهضاًت الخل ،٤وٖماعة ألاعى و ٤ٞاإلاىج الغباوي الظي ؤزظوه ًٖ الغؾىٗٞ  ٫ىىا بازخُاع الىالة وال٣اصة
ً
ممً ٖغٞىا بال٣ىة وألاماهت ،والىصح للخل ،٤ختى ٞخذ هللا ٖلى ؤًضحهم ال٣لىب والبالص ،وؤؾهمىا حمُٗا في بىاء خًاعة
بؾالمُت ٖغٍ٣ت ٧ان لها ؤزغها الخحر والٟغٍض في جاعٍش ؤلاوؿاهُت ٖبر ال٣غون (البلىي.)5 ،2010 ،
ومً زال ٫مغاحٗت ألاصب الىٓغي والاَالٕ مً الباخث ُٞما ًخٗل ٤بالُ٣اصة الخاصمت بىحه ٖام ،وزهاثهها
ً
بىحه زامً ،جض ؤن ٧ل ما ط٦غه الٗلماء الٛغبُىن في صعاؾاتهم وؤبداثهم ًٖ الُ٣اصة الخاصمت ٧ان ٌٗخبر ؤؾاؾا في
ً
الُ٣اصة ٖىض اإلاؿلمحن ،وٖىض هبي البكغٍت مىظ ؤ٦ثر مً (ٖ )1440اما.
ً
وٍ٣ىم هظا الىمِ الُ٣اصي في ؤلاؾالم ٖلى ؤؾاؽ اخترام الٟغاص ٦ةوؿان ،واُٖاثه ٢ضعا ؤ٦بر مً الكغا٦ت في
ؤلاقغا ٝوالخىحُه ،والحغم ٖلى الاؾدىاعة بأعاثه وب٢غاع الهىاب مجها ،م٘ الا٢ال٢ ٫ضع ؤلام٩ان مً الخىحُه الهاعم،
ً
والخد٨م اإلاخٗؿ ٠مً حاهب مكغٞحهمٖ ،مال بدضًث ؾهل بً ؾٗض ٢ا٢ :٫ا ٫الىبي( :ؾُض ال٣ىم زاصمهم)
(ألالباوي ،1988 ،بغ٢م3323 :؛ وألالباوي ،1992 ،بغ٢م1502 :؛ والسخاوي ،1995 ،بغ٢م ،)597 :وٍ٣ىي هظا الحضًث
ً
ً
خضًث ؤبى هغٍغة -عض ي هللا ٖىه٢ -ا :٫ؤن الىبي ٢ ا( :٫مً جىاي٘ هلل صعحت عٗٞه هللا صعحت ختى ًجٗله في ٖلُحن،
ً
ً
ومً ج٨بر ٖلى هللا صعحت ويٗه هللا صعحت ختى ًجٗله في ؤؾٟل ؾاٞلحن) (مؿىض ؤلامام ؤخمض ،بغ٢م٩ٞ ،)27324 :ان
َ
ُُ
الىبي  ال٣ضوة ،و٧ان ٦ما ٢اُٞ ٫ه عب الٗؼةَ ( :وِب َّه َ ٪ل َٗلى زل ٍٍُ ِٓ َٖ ٤م) (ال٣لم ،)4 :ولِـ هظا ٞدؿب٣ٞ ،ض حؿض
ً
الىبي اخترام الٟغص ٦ةوؿان هاب٘ مً ٧ىهه م٨غما مً ٢بل هللا ٖؼ وحل ،وب ٌٛالىٓغ ًٖ صًىه ،خُث مغث
ً
ً
بالىبي حىاػة ٣ٞام لها اختراماُ٣ٞ .ل له :بجها حىاػة حهىصي٣ٞ .ا" : ٫ؤلِؿذ هٟؿا" (صحُذ البساعي ،بغ٢م:
ْ ْ
ْ
ََ َ
ْ
 ،)1250و٧ل طل ٪الاخترام مؿخ٣ى مً ٢ىله حٗالىَ ( :ولْ ٣ض َّ ٦غ ْم َىا َب ِجي َآص َم َو َخ َمل َى ُاه ْم ِفي ال َب ّ ِر َوال َب ْد ِغ َو َع َػَ ٢ى ُاهم ِّم ًَ
َ َ
َّ ّ َ َ َ َّ ْ
ً
ََ َ
ًل َى ُاه ْم َٖلى ِ ٦ث ٍحر ِّم َّم ًْ زل َْ ٣ىا ج ًُِْ ٟال) (ؤلاؾغاء ،)70 :وهظا الاخترام الكضًض للمسلى ١البكغي حٗضي بلى
اث وٞ
الُ ُِب ِ
ً
الحُىان ؤًًا٣ٞ ،ض ؤزبر الىبي  ؤههٖ" :ظبذ امغؤة في هغة خبؿتها ختى ماجذ حىٖاٞ ،ضزلذ ٞحها الىاع" (صحُذ
البساعي ،بغ٢م.)2236 :
و٦ما ٧ان الىبي ٌ ؿاٖض ؤصحابه في بىاء اإلاسجض ،وٍغ ٘ٞالحجغ بىٟؿه ،وَكاع ٥ؤصحابه في خٟغ
الخىض ،١وٍى٣ل بىٟؿه التراب ختى ؤٚمغ بُىه ،ؤو ؤٚبر بالتراب ،بل وٍخهضي إلاا ٌعجؼون ٖىه مً الحٟغ٦ ،ما ٧ان
ًإزظ ههِبه مٗهم مً الجىٕ والبرص والجهض الكضًض ،و٧ان وَؿاٖض ؤهله في بِخهُٞ ،سه ٠وٗله٣ٞ ،ض ٧ان ال٣اثض
الظي لم جىجب البكغٍت مثله٣ٞ ،ض ٧ان ًهى٘ ٢اصة ال مغئوؾحن ،جل ٪هي ٖٓمت الُ٣اصة الىبىٍت ممثلت في شخو
الىبي ٨ٞ م هي ٖضص ألاوامغ التي ٧ان ًل٣حها الىبي  بهىعة الدصجُ٘ والخدٟحز ختى في ؤخل ٪الٓغو ٝوألاػماث،
عوي خظًٟت بً الُمان -عض ي هللا ٖىهٖ -ىضما ٢ا :٫ل٣ض عؤًدىا م٘ عؾى ٫هللا  في ألاخؼاب ،وؤزظجىا عٍذ قضًضة،
٣ٞا ٫عؾى ٫هللا ( :ؤال عحل ًإجُجي بسبر ال٣ىم حٗله هللا معي ًىم الُ٣امت) (ابً ٦ثحر ،1976 ،ج.)343 ،2
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مالمح سلىك القيادة الخادمة في القيادة النبىية
ً
ومً زال ٫ما ؾبٖ ٤غيه ،في آلاحي ًىحؼ الباخث بًٗا مً مالمذ ؾلى ٥الُ٣اصة الخاصمت في الُ٣اصة
الىبىٍت ممثلت في شخو الىبي مدمض  وزهاثهه ٣٦اثض زاصم ،وطل ٪ببُان ؤن ما خضصه (ؾبحرػ )Spears, 2010
مً زهاثو الُ٣اصة الخاصمت مخىٞغ بجالء في ُ٢اصجه وطل٦ ٪ما ًإحي:
 -1ؤلاصغاء :مً مٓاهغ ؤلانٛاء لآلزغ في شخهُت الىبي  الانٛاء ختى لٛحر ألاجبإ ،وزحر مثاٖ ٫لى طل :٪خحن
ؤحى ٖخبت بً عبُٗت ٞجلـ بلى الىبي ٣ٞ ا ٫لهً :ا ابً ؤخي به ٪مىا خُث ٢ض ٖلمذ مً الؿلُت في
الٗكحرة ،واإلا٩ان في اليؿب ،وبه ٪ؤجِذ ٢ىم ٪بإمغ ُٖٓم ٞغ٢ذ به حماٖتهم ،وؾٟهذ به ؤخالمهم ،وٖبذ
ً
به آلهتهم وصًجهم ،وٟ٦غث به مً مط ى مً آبائهمٞ ،اؾم٘ مجي ؤٖغى ٖلُ ٪ؤمىعا جىٓغ ٞحها لٗل ٪ج٣بل مجها
بًٗها٣ٞ .ا ٫له عؾى ٫هللا ٢" : ل ًا ؤبا الىلُض ؤؾم٘"٢ ،اً :٫ا ابً ؤخي بن ٦ىذ جغٍض بما حئذ به مً هظا
ً
ً
ً
ألامغ ماال حمٗىا ل ٪مً ؤمىالىا ختى ج٩ىن ؤ٦ثرها ماال ،وبن ٦ىذ جغٍض به قغٞا ؾىصهاٖ ٥لُىا ختى ال هُ٘٣
ً
ً
ً
ؤمغا صوه ،٪وبن ٦ىذ جغٍض به مل٩ا مل٨ىاٖ ٥لُىا ،وبن ٧ان هظا الظي ًإجُ ٪عثُا جغاه ال حؿخُُ٘ عصه ًٖ
هٟؿَ ٪لبىا ل ٪الُب ،وبظلىا ُٞه ؤمىالىا ختى جبرث ٪مىه ...ختى بطا ٞغٖ ٙخبت وعؾى ٫هللا ٌؿخم٘ مىه ٢ا٫
له الىبي " :ؤ٢ض ٞغٚذ ًا ابا الىلُض"؟ ٢اٖ ٫خبت :وٗم٢ ،ا ٫الىبي ٞ" :اؾم٘ مجي"٢ ،اٖ ٫خبه :ؤٗٞل،
٣ٞا" : ٫بؿم هللا الغخمً الغخُم .....وحغي بُجهما خضًث َىٍل (ابً هكام.)139 ،2010 ،
 -2الحعاطفً :جب ٖلى ال٣اثض الخاصم ؤن ًخٗاَ ٠م٘ اخخُاحاث اإلاغئوؾحن بٗض ؤن ًٟهمهمٞ ،الىاؽ ًدخاحىن
إلاً ً٣بلهم وٍخٗغٖ ٝلى هٟىؾهم اإلاخٟغصة ،وال٣اثض الخاصم ًجب ؤن ًٟترى الىُت الحؿىت في مغئوؾُه ،وال
ً
ًلٟٓهم ختى لى ايُغ ؤن ًغ ٌٞؤخُاها مؿخىي ؤصائهم .وفي طل ٪ؤن عؾى ٫هللا  اإلاثل ألاٖلى في الُٗ٠
ً ّْ َ
َ َ َ ْ َ ْ َ َ َّ
اِ ٥بال َع ْخ َمت ِلل َٗ ِاإلا َحن) (ألاهبُاء:
والغخمت والغ ،٤ٞونٟه ال٣غآن ال٨غٍم بالغخُم في ٢ىله حٗالى( :وما ؤعؾلى
.)107
و٧ان ً ىص ي ؤصحابه بالغخمت ،ومً طل :٪خضًث حغٍغ بً ٖبض هللا -عض ي هللا ٖىه٢ -ا٢ :٫ا ٫عؾى ٫هللا
( :ال ًغخم هللا مً ال ًغخم الىاؽ) (البساعي ،بغ٢م .)6852 :وُٞما ًضٖ ٫لى الاهخمام ؤلاوؿاوي مً الغؾى٫
بغُٖخه خضًث مٗاوٍت بً الح٨م الؿلمي -عض ي هللا ٖىه -خُث ٢ا( :٫بِىا ؤها ؤنلي م٘ عؾى ٫هللا بط ُٖـ عحل
مً ال٣ىم ٣ٞلذ ًغخم ٪هللا ٞغماوي ال٣ىم بإبهاعهم٣ٞ ،لذ واز٩ل ؤمُاه ما قإه٨م جىٓغون بلي ٞجٗلىا ًًغبىن
ً
بإًضحهم ٖلى ؤٞساطهم ٞلما عؤًتهم ًهمخىهجي ؾ٨ذ ٞلما نلى عؾى ٫هللا ٞ بإبي هى وؤمي ما عؤًذ مٗلما ٢بله وال
ً
بٗضه ؤخؿً حٗلُما مىه ٞىهللا ما جهغوي وال يغبجي وال قخمجي ٢ا :٫بن هظه الهالة ال ًهلح ٞحها ش يء مً ٦الم الىاؽ
بهما هى الدؿبُذ والخ٨بحر و٢غاءة ال٣غآن) (صحُذ مؿلم ،بغ٢م537 :؛ ومؿىض ؤلامام ؤخمض ،بغ٢م .)23350 :هظا و٢ض
٧ان الىبي ٌُٗ ي ٧ل واخض مً حلؿاثه خ٣ه مً الالخٟاث بلُه ،والٗىاًت به ،ختى ًًٓ ٧ل واخض مجهم ؤهه ؤخب
الىاؽ بلى عؾى ٫هللا.
وٖلُه ٣ٞض ٢ضم الىبي  مؿخىٍا ث ٖالُت مً الؿلى ٥ألازالقي وألاصبي الٗملي م٘ صحابخه ال٨غام ،ختى
اؾخُإ ؤن ًهل بلى هظه الضعحت اإلاثالُت وبؿبب هظه اإلاؿخىٍاث الٗلُا الٗملُت مً الؿلى ٥ألازالقي ًخٟهم اإلاغء
َّ ْ
َ َ َّ َ ً
ْ
َّ
ََ ْ َ َ َُ
الله ُؤ ْؾ َى ٌة َخ َؿ َى ٌت ّإلاًَ ََ ٧
ُ
ان ًَ ْغ ُحى الل َه َوال َُ ْى َم آلا ِز َغ َوطَ ٦غ الل َه ِ ٦ثحرا) (ألاخؼاب:
٢ى ٫هللا ٖؼ وحل( :ل٣ض ٧ان لْ ٨م ِفي َعؾى ِِ ٫
ِ
ً
ؾىاء ٢بل البٗثت ؤم بٗضها.
 ،) ١٢و٦ىدُجت مىُُ٣ت لهظا الؿلى ٥ألازالقي ٧ان الىبي  مىي٘ اخترام ل٩ل مً خىله،
 -3الاححىاء العاطفي (العالمات ؤلانسانية) :مً ؤٖٓم هىاحي ال٣ىة في الُ٣اصة الخاصمت :هى الىمى في قٟاء
الظاث وقٟاء آلازغًٍ٦ .ثحر مً الىاؽ لضحهم هٟىؽ م٨ؿىعة وَٗاهىن مً حغوح مخىىٖت في اإلاكاٖغ .وم٘ ؤن
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هظا ً
حؼءا مً ُ٦ان ؤلاوؿان ،بال ؤن ال٣اصة الخضام ًضع٧ىن ؤن لضحهم ٞغنت للمؿاٖضة ٖلى ج٨مُل مً
ًخٗاملىن مٗهمُٞ .ما ًخٗل ٤بخٟاٖل الُ٣اصة الىبىٍت الخاصمت لآلزغًٍ ،وبصعا ٥الىبي  الخخُاحاث مغئوؾُه
الٟغصًت ،واهخماماتهمً ،ظ٦غ الباخث ٢هت الىبي  م٘ حابغ بً ٖبض هللا -عض ي هللا ٖجهما ،-التي ٢هها حابغ
ً
ًٖ هٟؿه خُث ٢ا :٫زغحذ م٘ عؾى ٫هللا في ٚؼوة طاث الغ٢إ مغجدال ٖلى حمل لي يُٗٞ ،٠لما ٟ٢ل
عؾى ٫هللا حٗلذ الغٞا ١جمط ي ،وحٗلذ ؤجسل ،٠ختى ؤصع٦جي عؾى ٫هللا ٣ٞا" :٫مالً ٪ا حابغ"؟ ٢لذ ًا
عؾى ٫هللا ؤبُإ بي حملي هظا٢ ،ا ٫الىبي ٞ" : إهسه" وؤهار عؾى ٫هللا ،زم ٢ا" :٫ؤُٖجي هظه الٗها مً
ًضٞ ،"٥إُُٖخه بًاهاٞ ،ىسـ الغؾى ٫بها الجمل هسؿاث ،زم ٢ا ٫لجابغ" :اع٦ب"٣ً ،ى ٫حابغٞ :غ٦بذ
ً
ٞسغج ًىاه ٤ها٢خه مىاه٣ت(،زغج مؿغٖا)٢ .ا ٫حابغ :وجدضر معي عؾى ٫هللا٣ٞ ،ا" :٫ؤجبُٗجي حمل ٪هظا ًا
حابغ"؟ ٢لذ ًا عؾى ٫هللا :بل اهبه ل٢ ،٪ا ٫الىبي" :ال ،ول ً٨بٗىُه"٢ ،ا ٫حابغٞ :ؿمجي به٢ ،ا ٫الىبي٢" :ض
ً
٢لذ ؤزظجه بضعهم"٢ ،ا ٫حابغ :ال بطا ٌٛبىجي عؾى ٫هللا٢ ،ا ٫الىبيٞ" :بضعهمحن"٢ ،ا ٫حابغ ال٣ً ...ى ٫حابغ:
ٞلم ًؼً ٫غ ٘ٞلي عؾى ٫هللا ختى بل ٜألاوُ٢ت٢ ،ا ٫حابغ٣ٞ :ض عيِذ ،هى ل ،٪زم ٢ا ٫الىبيً" :ا حابغ هل
ً
ً
ً
جؼوحذ بٗض"؟ ٢ا :٫وٗم ًا عؾى ٫هللا٢ ،ا ٫الىبي" :ؤزِبا ؤم ب٨غا"؟ ٢ا ٫حابغ :بل زِبا٢ ،ا ٫الىبي" :ؤٞال حاعٍت
ً
جالٖبها وجالٖب"٪؟ ٢ا ٫حابغً :ا عؾى ٫هللا بن ؤبي ؤنِب ًىم ؤخض ،وجغ ٥بىاث له ؾبٗاٞ ،ى٨دذ امغؤة
حامٗت ججم٘ عئوؾهً ،وج٣ىم ٖلحهً٢ ،ا ٫الىبي " :ؤنبذ بن قاء هللا".
وفي الُىم الخالي ٢ا ٫حابغٞ :لما ؤنبدذ ؤزظث بغؤؽ الجمل ٞإ٢بلذ به ختى ؤهسخه ٖلى باب عؾى ٫هللا ،زم
ً
حلؿذ في اإلاسجض ٢غٍبا مىه ،وزغج عؾى ٫هللا ٞغؤي الجمل٣ٞ ،ا" :٫ما هظا"؟ ٢الىاً :ا عؾى ٫هللا هظا حمل حاء به
حابغ٢ ،ا ٫الىبي ٞ" : إًً حابغ"؟ وٖىضما حاء حابغ ٢ا ٫له الىبي" :حٗاً ٫ا ابً ؤخي زظ بغؤؽ حملٞ ٪هى ل ،٪وصٖا
ً
ً
ً
الىبي بالال ٣ٞا" :٫اطهب بجابغ ٞإُٖه ؤوُ٢ت"٣ً ،ى ٫حابغٞ :ظهبذ مٗه ٞإُٖاوي ؤوُ٢ت وػاصوي قِئا ٌؿحرا (مؿىض
ؤلامام ؤخمض ،بغ٢م.)15068 :
الاخخىاء الٗاَٟي الىىعي ْاهغ بامخُاػ في هظا الحىاع ،الظي ؤحغاه ال٣اثض الخاصم  م٘ ؤخض ؤجباٖه ال٣ٟغاء،
ً
واجسظ الىبي  هظه اإلاؿاومت الخجاعٍت الُىٍلت واإلااحٗت مً ؤحل ؤن ًباؾُه بالحضًث ؾاثال ًٖ همىمه وٚمىمه،
ً
ومً اإلاالخٔ ؤن الىبي  لم ج ً٨له خاحت بلى طل ٪الجمل ،وؤعاص ؤن ٌؿاٖض حابغا بإن ٌؿم٘ مىه ب٣لب مٟخىح ،ومً
زم لبى خاحخه اإلااصًت مً صون بعا٢ت ماء وحه طل ٪الخاب٘ ،بل خ ٟٔلجابغ ٦غامخه.
 -4ثىعية آلاخزين :لٗل مً بحن ؤٖٓم حىاهب شخهُت الغؾى  ٫شخهِخه الُ٣اصًت الىاُٖت ،وٖب٣غٍخه
الٟظة ،خُث جم ً٨ببؿاَت وَؿغ مً جٟجحر الُا٢اث ؤلابضاُٖت والابخ٩اعٍت لصحابخه -عيىان هللا ٖلحهمٖ -لى
ً
ازخال٢ ٝضعاتهم ومؿخىٍاتهم ،وحٗل ٦ال مجهم ٌٗمل ٖ٣له و٨ٞغه لخضمت ال٨ٟغة التي آمً بها ،وطل ٪بإٖلى
صعحاث الٟ٨اءة ،والٟاٖلُت الٟغصًت والخىُٓمُت.
ً
ً
ً
٣ٞض حٗل ٦ال مجهم ٢اثضا ممحزا في مجالهٌ ،ؿدكٗغ ؤٖلى صعحاث اإلاؿاولُت ،وٍىٛمـ في الٗمل ل٨ٟغجه ب٩ل
ُ٦اهه ووحضاهه ،وَكاع ٥وٍبضٕ وٍباصع بخ٣ضًم ؤ٩ٞاعه وعؤًه صون اهخٓاع ؤن ًُلب طل ٪مىه .ولٗل هظه واخضة مً
ؤٖلى صعحاث الىمِ الُ٣اصي الخاصم ،والظي ْهغث ؤماعجه في مىاٖ ٠٢ضة ،ؤقهغهاً :ىم بضع ،ومباصعة الحباب بً
اإلاىظع با٢تراح مىي٘ لجزو ٫الجِل ؤلاؾالمي ٚحر طل ٪اإلاىي٘ الظي ؤمغ به الغؾى ، ٫والظي صٖ ٫لى مضي بخؿاؾه
باإلاؿاولُت واإلاكاع٦ت واإلاباصعة ،وبٖما٨ٞ ٫غه وٖ٣له في حٛغاُٞت اإلا٩ان ،و٦إهه ال٣اثض ألاٖلى للجِل ،ولِـ مجغص
حىضي ٖاصي.
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و٧ان الىبي ً ضع ٥بم٩اهاث و٢ضعاث صحابخه -عض ي هللا ٖجهم ًٗٞ -ؤوـ بً مال -٪عى هللا ٖىه٢ -ا٢ :٫ا٫
عؾى ٫هللا " :ؤعخم ؤمتي بإمتي ؤبى ب٨غ ،وؤقضهم ٖمغ ،وؤنض٢هم ً
خُاء ٖثمان ،وؤٖلمهم بالحال ٫والحغام مٗاط بً
حبل ،وؤٞغيهم ػٍض بً زابذ ،وؤ٢غئهم ؤبي ،ول٩ل ؤمت ؤمحن ،وؤمحن هظه ألامت ؤبى ٖبُضة بً الجغاح" (ؾجن الترمظي،
بغ٢م3790 :؛ وؾجن ابً ماحه ،بغ٢م.)155 :
ً
 -5ؤلامنا ٣٦ :اثض زاصم ًيبغي الاٖخماص ٖلى ؤلا٢ىإ بضال مً الؿلُت التي ًمىدها اإلاىهب ،ال٣اثض الخاصم ًيكض
ً
ا٢ىإ آلازغًٍ ٖىيا ًٖ بحباعهم ٖلى الاطٖان ،هظا الٗىهغ الخام هى ؤخض ؤوضح ؾبل الخمُحز بحن
الىمىطج الؿلُىي الخ٣لُضي للُ٣اصة ،وبحن همىطج ال٣اثض الخاصم .وفي الحىاع الغاقي الخالي هدُجت َبُُٗت
ً
لئل٢ىإ ،ومدانغة ؤلامُٗت٣ٞ ،ض حاء قاب بلى الىبي ٢ اثال :اثظن لي في الؼها!! ٞهاح به الىاؽ ،وػحغوه
٣ٞالىا :مه مه؟ ؤما الىبي ٣ٞ ض ٢ا ٫للٟتى" :ؤصن مجي"ٞ ،ضها مىه ختى حلـ بحن ًضي الىبي ٣ٞ ،ا ٫له
الىبي " :ؤجدبه ألم"٪؟ ٢ا ٫الٟتى :ال وهللا حٗلجي هللا ٞضا٢ .٥ا" : ٫وال الىاؽ ًدبىهه ألمهاتهم ،ؤٞخدبه
البيخ"٪؟ ٢ا ٫الٟتى :ال وهللا ًا عؾى ٫هللا ،حٗلجي هللا ٞضا٢ .٥ا" : ٫وال الىاؽ ًدبىهه لبىاتهم ،ؤٞخدبه
ألزخ"٪؟ ٢ا ٫الٟتى :ال وهللا ًا عؾى ٫هللا ،حٗلجي هللا ٞضا ،٥زم ٢ا" : ٫ؤجدبه لٗمخ"٪؟ ٢ا ٫الٟتى :ال وهللا
ًا عؾى ٫هللا ،حٗلجي هللا ٞضا ،٥زم ٢ا" : ٫وال الىاؽ ًدبىهه لٗماتهم ،ؤجدبه لخالخ"٪؟ ٢ا ٫الٟتى :ال وهللا
ًا عؾى ٫هللا ،حٗلجي هللا ٞضا ،٥زم ٢ا" : ٫وال الىاؽ ًدبىهه لخاالتهم" ٞىي٘ الىبي ً ضه ٖلى نضعه
و٢ا" :٫اللهم اٟٚغ طهبه ،وَهغ ٢لبه ،وخهً ٞغحه" (مؿىض ؤلامام ؤخمض ،بغ٢م.)22265 :
ًالخٔ الباخث في هظا الحضًث ٢ضعجه  في ؤلا٢ىإ ،وفي الث٣ت التي ٚغؾها بحن مغئوؾُه ،وهظه الصجاٖت
ً
ال٨ٟغٍت لم جدهل ؾغا بحن ال٣اثض ومغئوؾه ،بل ٧ان اإلاغئوؽ ٚحر آبه في عصة ٗٞل ٚحره مً اإلاغئوؾحن.
بن ٖم ٤صعحت الا٢ىإ ،والحغٍت ال٨ٟغٍت التي ؤؾؿها الىبي  بحن ؤجباٖه في بَال ١الٗىان والخ٨ٟحر بهىث
ٖا ٫حٗ٨ـ اإلاؿخىي ال٨ٟغي الغاقي الظي قُضه هظا ال٣اثض الخاصم الُٗٓم ،بما ال ًدىافى م٘ الٗال٢اث ؤلاوؿاهُت ،وبما
ال ًسل م٣انض الكغُٖت.
 -6بعذ النظز (ثتىين الزؤية) :بن الىٓغ إلااؾؿت ما مً مىٓىع عئٍىي ٌٗجي ؤن ال٣اثض ًجب ؤن ً٨ٟغ ُٞما وعاء
ً
الح٣اث ٤الُىمُت ،وجخُلب هظه الخانُت هٓاما وزبرةٖ ،ىضما جخطح في طهً ال٣اثض الخاصم نىعة اإلاؿخ٣بل
ً
ًيخ٣ل بلى اإلاغئوؾحن ،وٍهبذ طل ٪ؤمال لضحهم ،وجخىلض لضحهم الغٚبت ألاُ٦ضة في جد٣ُ٣ه٦ ،ما ًخىلض لضحهم
الكٗىع الح٣ُ٣ي باألهمُت والُٗاء ،وٍٓل هظا الكٗىع ًخٛلٛل في ٢لىبهم وؤعواخهم ختى ٌؿخسغج ؤًٞل ما
لضحهم ،بن الغئٍت اإلاؿخ٣بلُت للىبي ٧ اهذ في ؤٖلى مغاخلها ،وهظا الخجؿض الٗلمي للغئٍت ٌؿمذ للباخث بإن
ًه ٠الىبي مدمض بإهه عحل عئٍىي مً الُغاػ ألاوٞ ،٫غٚم ٧ل الاٚغاءاث التي ٢ضمذ له للحُض به ًٖ جل٪
ً
الغئٍت ب٣ي زابخا ٖلحها ،ولم ًتزخؼح ٖجها ُ٢ض ؤهملت٣ٞ .ض ع٧  ٌٞل الاٚغاءاث اإلاالُت والاحخماُٖت ٖلى
ٖٓمتها ،والتي خاولذ زيُه ًٖ عئٍخه وعؾالخه ،وؤونض الباب ٖلى زهىمه في طلٖ ٪ىضما ؤعؾل لهم عؾالت
ٖلى لؿان ٖمه" :وهللا ًا ٖم لى يٗىا الكمـ في ًمُجي ،وال٣مغ في ٌؿاعي ،ما جغ٦ذ هظا ألامغ ختى ًٓهغه هللا
ؤو ؤهل ٪صوهه" (ابً هكام125 ،2010 ،؛ الُبريٞ )545 ،2001 ،هى ٢ضم عوخه عزُهت في ؾبُل زضمت
عئٍخه التي ؤٖلجها ٖلى اإلاؤل وبكغ بها.
ولظل ٪خغم ؾُض ال٣اصة مدمض ٖ لى ؤن ًىضح ألصحابه -عض ي هللا ٖجهم -نىعة مؿخ٣بل الضٖىة مً
ؤوً ٫ىم بك٩ل ٌٗلي مً هممهم ،وٍظ٧ي َمىخهمٞ ،اهٓغ بلُه وهى ًغؾم لهم الهىعة ًٖ :جمُم الضاعي -عض ي هللا
ٖىه٢ -ا :٫ؾمٗذ عؾى ٫هللا ٣ً ى( :٫لُبل ًٛهظا ألامغ ما بل ٜاللُل والجهاع ،وال ًتر ٥هللا بِذ مضع وال وبغ بال ؤصزله
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ً
ً
هللا هظا الضًً بٗؼ ٖؼٍؼ ،ؤو بظ ٫طلُلٖ ،ؼا ٌٗؼ به هللا ؤلاؾالم ،وطال ًظ ٫هللا به الٟ٨غ) (مؿىض ؤلامام ؤخمض ،بغ٢م:
.)16997
و٦ظل٧ ٪ان الىبي  صاثم الخظ٦حر باآلزغة  ،وهي الغئٍت الجهاثُت للمؿلمحن ،وٍدث الغؾى ٫ال٣اثض 
اإلاؿلمحن ٖلى الجهاص ًٗٞ .ؤوـ بً مال -٪عض ي هللا ٖىه٢ -ا٢ :٫ا٢( :٫ىمىا بلى حىت ٖغيها الؿماواث وألاعى)
(صحُذ مؿلم ،بغ٢م.)5024 :
 -7الحخطيط (البصيرة) :البهحرة هي الخانُت التي جدُذ لل٣اثض الخاصم ؤن ٌعي الضعوؽ اإلاؿخ٣اة مً اإلااض ي،
ً
ومً و٢اج٘ الحايغ ،والىخاثج اإلاخىٗ٢ت مؿخ٣بلُا الجساط ٢غاع ما .ال عٍب ؤن و٢ىص ال٨ٟغ الحغ هى الٗلم ،ومً
ؤعاص الجهىى ال٨ٟغي بإجباٖه ؾُجض بُٛخه بُغٍ٣ت مسخهغة مً زال ٫بط٧اء اإلاٗاع ٝلضحهم ،وهظا ما ٗٞله
الىبي  في اإلاغاخل اإلاب٨غة مً صٖىجه ،وزحر مثاٖ ٫لى طل :٪ما حاء ٖلى لؿان ابً ٖباؽ -عض ي هللا ٖجهما-
ٖىضما ٢ا٧ :٫ان ؤهاؽ مً ألاؾغي ًىم بضع لم ً ً٨لهم ٞضاءٞ ،جٗل عؾى ٫هللا ٞ ضاءهم ؤن ٌٗلمىا ؤوالص
ً
ألاههاع ال٨خابت (مؿىض ؤلامام ؤخمض ،بغ٢م٣ٞ ،)2216 :ض ٧ان باؾخُاٖخه ٢ خل ألاؾغي ه٩اال بإٖضاثه؛ ل٨ىه
٢ضم مهلحت عاُ٢ت ٖلى مهالح مغحىخت.
ومً صٖاثم الخسُُِ في خُاة الىبي  جصحُذ اإلاٟاهُم اإلاٛلىَت بحن اإلاغئوؾحنٞ ،الخإؾِـ لالؾخ٣اللُت
في الخ٨ٟحر ،وٖضم الخ٣لُض ألاٖمى ،والؾُما ج٣لُض آلاباء في ٖباصة ٚحر هللا حٗالى ،مً ؤواثل اإلاباصت التي ؤعؾاها  في
مجخم٘ حاهلي همُيٞ ،ىجاح الضٖىة ؤلاؾالمُت ًخُلب ج ٪ُ٨ٟالظهىُت ال٣اثمت ٖلى ألامُٗت ،وهظا ما هصح به الىبي
ً
 صحابخه؛ وطلٖ ٪ىضما ؤوناهم ٢اثال" :ال ج٩ىهىا بمٗت ج٣ىلىن بن ؤخؿً الىاؽ ؤخؿىا ،وبن ْلمىا ْلمىا ،ولً٨
وَىىا ؤهٟؿ٨م بن ؤخؿً الىاؽ ؤن جدؿىىا ،وبن ؤؾائوا ٞال جٓلمىا" (ؾجن الترمظي ،بغ٢م.)2007 :
 -8الالتزامً :غي ال٣اثض ؤن صوعه هى الحٟاّ ٖلى زغوة اإلااؾؿت ومىاعصها ،واؾخسضامها إلاهلحت اإلاجخم٘ .وٍىٓغ
بلى الُ٣اصة الخاصمت ٖلى ؤجها التزام إلاؿاٖضة اإلاغئوؾحن وزضمتهم .وٖلُه ٞةن مً ألاونا ٝالتي اقتهغ ٞحها
الىبي  نٟت الهاص ١ألامحن ،وهظا الىن ٠ؤَلٖ ٤لُه ٢بل بٗثخه وبٗضها ،ولكضة ؤماهخه ٧ان الىاؽ
ًلجاون بلُه في خ ٟٔؤماهاتهم ووصاجٗهم ،وازخالٞه الٗ٣ضي م٘ زهىمه لم ًسضف جل ٪اإلا٩اهت الُٗٓمت في
الهض ١وألاماهت التي جبىؤها ،ولم ًجض الباخث في ٦خب الؿحر ؤن بٌٗ اإلاىصٖحن سحبىا وصاجٗهم مىه ٖىضما
ً
بضؤ بالجهغ بالضٖىة زىٞا ٖلى ؤماهاتهم.
ًالخٔ الباخث ؤًًا ؤن زهىمخه الٗ٣ضًت م٘ بجي ٢ىمه ؤ٦ضث جل ٪الهٟتٞ ،هى في لُلت هجغجه مً م٨ت بلى
اإلاضًىت لم ًبرح م٩اهه ختى ؤوص ى ؤلامام ٖلي -عض ي هللا ٖىه -بإن ًغص ألاماهاث اإلاىصٖت ٖىضه بلى ؤهلها ٧املت ٚحر
مى٣ىنت ،اإلااٍضًً له ؤو ٚحر اإلااٍضًً.
هظا وجا٦ض ٦خب الؿحرة الىبىٍت ؤهه ٧ ان بطا ؤمغ ؤصحابه بإمغ بضؤ بخُبُ٣ه ٖلى هٟؿه ًٖ ،ابً ٖباؽ-
عض ي هللا ٖجهما ًٖ -الىبي ٢ ا( :٫زحر٦م زحر٦م ألهله وؤها زحر٦م ألهلي) (ؾجن ؤبي صاوص ،بغ٢م4786 :؛ وؾجن ابً
ماحه ،بغ٢م.)1977 :
 -9ثحمل اإلاسإولية (الالتزام دارثقاء اإلازؤوسين) :ال٣اثض الخاصم ً٣ى٘ ؤن الىاؽ لضحهم ُ٢مت ٗٞلُت جخجاوػ
بؾهامهم ٦مغئوؾحن ،ولظلً ٪يبغي ؤن ٌٛظي همى الىىاحي الصخهُت واإلاهىُت والغوخُت للمغئوؾحن ٖلى
ؾبُل اإلاثا :٫بهٟا ١اإلاا ٫لخُىٍغ الىىاحي الصخهُت واإلاهىُت للمغئوؾحن الظًً ٌك٩لىن اإلااؾؿت ،حصجُ٘
ؤ٩ٞاع الجمُ٘ ،وبقغا ٥آلازغًٍ في نى٘ ال٣غاع .ول٣ض ؤزبذ الىبي  هٟؿه ٖلى ؤهه عحل ًم ً٨الخٗىٍل ٖلُه،
وال ؾُما في الً٣اًا الحؿاؾت طاث الهلت بالكإن الٗام ،والتي حٗخبر بِئت زهبت للمىاػٖاث والخهىماث
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بحن ال٣باثل ،وزحر مثاٖ ٫لى طل ٪هى :اؾخبكاع اإلاخىاػٖحن ب٣ضومه ٚحر اإلا٣هىص ٖىضما ازخلٟىا ُٞمً
ً
ؾُدكغ ٝبىي٘ الحجغ ألاؾىص ٖىضما اٖاصوا جغمُم الٗ٨بت ،وال٢ذ وحهت هٓغه في بًجاص الحل اإلاىاؾب ٢بىال
لضي ٧ل ألاَغا ٝالتي ٧اصث ازخالٞاث وحهاث الىٓغ ُٞما بُجهم ؤن ج٩ىن ٞخُل هؼإ وق٣ا( ١ابً هكام،
.)93 ،2010
ومً صالثل الالتزام باعج٣اء اإلاغئوؾحن وجدمل مؿاولُتهم ما وعص ًٖ مٗاط بً حبل -عض ي هللا ٖىه -ؤن عؾى٫
هللا  خحن بٗثه بلى الُمً ٣ٞا ٠ُ٦( :٫جهى٘ بن ٖغى لً٢ ٪اء؟ ٢ا :٫ؤ٢ط ي بما في ٦خاب هللا٢ ،اٞ :٫ةن لم ًً٨
في ٦خاب هللا؟ ٢اٞ :٫بؿىت عؾى ٫هللا٢ ،اٞ :٫ةن ل ً٨ً ٪في ؾىت عؾى ٫هللا؟ ٢ا :٫ؤحتهض بغؤَي٢ ،اًٞ :٫غب عؾى٫
هللا  نضعي زم ٢ا :٫الحمض هلل الظي و ٤ٞعؾى ٫عؾى ٫هللا إلاا ًغض ي عؾى ٫هللا) (مؿىض ؤلامام ؤخمض ،بغ٢م:
21556؛ وؾجن الترمظي ،بغ٢م1327 :؛ وؾجن ؤبي صاوص ،بغ٢م.)3592 :
و٧ان هظا مً جمام ببضاٖه الُ٣اصي ٞ ،هى حهخم بةٖضاص ال٣اصة الظًً ٌٗضون لُ٩ىهىا ٢اصة اإلاؿخ٣بل ،ومً
ً
ألامثلت ٖلى طل :٪ؤمغه ألبي ب٨غ -عض ي هللا ٖىه -بالهالة بضال مىه خحن مغى ،وبنغاعه ٖلى طلٖ ًٗٞ ،٪اجكت -عض ي
هللا ٖجها٢ -الذ :إلاا مغى الىبي  مغيه الظي ماث ُٞه ٞدًغث الهالة ٞإطن ٣ٞا" :٫مغوا ؤبا ب٨غ ٞلُهل
بالىاؽ" (صحُذ البساعي ،بغ٢م646 :؛ وصحُذ مؿلم ،بغ٢م ،)633 :و٦ظل ٪ولى ؤؾامت بً ػٍض -عض ي هللا ٖجهما -و٧ان
ً
قابا ٖلى ُ٢اصة الجِل اإلاؿلم الظي ٚؼا الغوم م٘ وحىص ٦باع الصحابت -عض ي هللا ٖجهم -وطل٢ ٪مت ؤلاٖضاص والتهُئت
لهاالء ال٣اصة.
ً
ولٗل ؤهم محزة جمحز بها الىبي  في جىمُت اإلاغئوؾحن ،هي ؤهه ٧ان ٢ضًغا ٖلى ازخُاع الغحل اإلاىاؾب للٗمل
اإلاىاؾب ،وؤهه ٧ان ٌٗغ ٝالىٟـ البكغٍت ،وٍ٣ضعها خ٢ ٤ضعها ،وَٗغً ٠ُ٦ ٝىحهها بلى ما ًىاؾبها (زُاب،2002 ،
.)442
مً ألامثلت الضالت ٖلى هظا الباب في الؿحرة ٖضة ؤمىع مجها ألامغ بالخٗلم والحث ٖلُه ومىه ؤمغه لؼٍض بً
زابذ حٗلم الٗبرًت لُإمً م٨غ ح هىص ،وجدٟحزه للصحابت بخٗلم  ًٞالغماًت ....الخ
 -10دناء اإلاجحمع (دناء مجحمع مترادط) :بن الىبي  ؤؾـ مباصت ُٖٓمت في خُاة البكغٍت ٢امذ ٖلى مىٓىمت
مً الُ٣م واإلاباصت الكاملت واإلاخ٩املت التي ؤههٟذ الجمُ٘ ،وؾاص بها اإلاؿلمىن الٗالم ،وفي ٢هت اإلاسؼومُت
التي ؾغ٢ذ خُث خاو ٫بٌٗ الصحابت الكٟاٖت لها إلؾ٣اٍ خض الؿغ٢ت ٖجهاٞ ،اؾدكٟٗىا بإؾامت بً ػٍض
ً
خب عؾى ٫هللا ٞ غ ٘ٞالًُ٣ت بلُهًٛٞ ،ب ٖ ًٗٞ ،اجكت -عض ي هللا ٖجها :-ؤن ٢غَكا ؤهمتهم اإلاغؤة
اإلاسؼومُت التي ؾغ٢ذ ٣ٞالىا مً ً٩لم عؾى ٫هللا ومً ًجترت ٖلُه بال ؤؾامت بً ػٍض خب عؾى ٫هللا ،
٣ٞا :٫ؤحك ٟ٘في خض مً خضوص هللا زم ٢ام ٞسُب ٢ا" :٫ؤحها الىاؽ بهما يل مً ٢بل٨م ؤجهم ٧اهىا بطا ؾغ١
ٞحهم الكغٍ ٠جغ٧ىه وبطا ؾغٞ ١حهم الًُٗٞ ٠حهم ؤ٢امىا ٖلُه الحض ،وؤًم هللا لى ؤن ٞاَمت بيذ مدمض
ؾغ٢ذ ل ُ٘٣مدمض ًضها" (البساعي ،بغ٢م.)6788 :
وفي ٢هت مىث ببغاهُم ؤ٦ض الىبي ٖ لى مباصت عاسخت ٖىضما ج٩لم صحابخه في ؤن ال٨ؿى ٝخضر إلاىث
ببغاهُم ابً عؾى ٫هللا  ًٖ .ؤبي مؿٗىص -عض ي هللا ٖىه -ؤن عؾى ٫هللا ٢ ا" :٫بن الكمـ وال٣مغ لِـ
ًى٨ؿٟان إلاىث ؤخض مً الىاؽ ،ول٨جهما آًخان مً آًاث هللاٞ ،ةطا عؤًخمىه ٣ٞىمىا ٞهلىا" (صحُذ مؿلم ،بغ٢م:
.)2145
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الخاثمة:
بمثل هظا ألاؾلىب الُ٣اصي جإؾؿذ للمؿلمحن ؤٖٓم صولت بؾالمُت ٖلى مغ الٗهىع في مضة ٢هحرة٣ٞ ،ض
٧ان الىبي مدمض  ال٣اثض ألآٖم الظي ٖلم البكغٍت مىظ ؤ٦ثر مً (ٖ )1440ام  ٠ُ٦ج٩ىن الُ٣اصة الخاصمت.
ً
خُث جؼزغ الؿحرة الىبىٍت بإمثلت ٦ثحرة حضا ٖلى بؾ٣اٍ زهاثو الُ٣اصة الخاصمت ٖلى الُ٣اصة الىبىٍت ،بل
بن الُ٣اصة الىبىٍت ؤلاؾالمُت ممثلت بصخو الغؾى ٫ال٨غٍم  جخجاوػ الُ٣اصة الخاصمت التي ويٗها (حغٍىلُ٠
 )Greanleaf, 1970بإقىاٍ ٦ثحرة ،والتي هي ؤًٞل مما ونلذ بلُه اإلاضاعؽ الٛغبُت في الُ٣اصة الخاصمت .وٖلُه ٞالىبي
ال٣اثض مدمض ٌٗ ض ؤٖٓم ٢اثض زاصم مغ ٖبر الخاعٍش ،وَكهض بظل ٪ؾلى٦ه الُ٣اصي اإلاخمحز ،وزهاثهه الُ٣اصًت
الُٗٓمتٞ ،اإلاهمت الُٗٓمت ،التي ؤو٧لذ بلى الىبي مدمض  لم ً ً٨مً الؿهل ألي بوؿان ؤن ً٣ىم بها ،ول٩ىن الىبي
ً خمخ٘ بسهاثو ونٟاث ٖضًضة ال جخىاٞغ في ٚحره مً بجي البكغ٣ٞ ،ض ٢ام بدمل ألاماهت زحر ُ٢ام وجد ٤٣له
ً
الهض ،ٝبل بن ٧ل ما ط٦غه الٗلماء الٛغبُىن في صعاؾاتهم وؤبداثهم ًٖ الُ٣اصة الخاصمت ٧ان ٌٗخبر ؤؾاؾا في الُ٣اصة
ً
ٖىض اإلاؿلمحن ،وٖىض هبي البكغٍت مىظ ؤ٦ثر مً (ٖ )1440اما.

الحىصيات واإلاقترحات:
 -1الاؾخٟاصة مً ُ٢اصة الىبي ٖ مىما ،في بزغاء ألاصب الُ٣اصي بك٩ل ٖام ،والُ٣اصة الخاصمت بك٩ل زام.
 -2يغوعة جضعَـ م٣غع الُ٣اصة ؤلاؾالمُت بك٩ل ٖام ،والُ٣اصة الىبىٍت بك٩ل زام في ٧اٞت اإلاغاخل الخٗلُمُت
ً
ابخضاء مً الخٗلُم الٗام بلى الجامعي والضعاؾاث الٗلُا.
٣ٖ -3ض صوعاث جضعٍبُ ت زانت لؤل٧اصًمُحن وألا٧اصًمُاث ،وللمٗلمحن واإلاٗلماث مً ؤحل ؤلاإلاام بالُ٣اصة الىبىٍت،
والخإُ٦ض ٖلى ؤهمُت جل ٪الُ٣اصة وُُٟ٦ت جُبُ٣ها ٖلى الىا ٘٢التربىي.
 -4الخإُ٦ض ٖلى صمج ال٨الم الىٓغي للُ٣اصة الىبىٍت م٘ اإلاماعؾاث الٗملُت في ٧ل مجا ٫مً مجاالث الحُاة.
 -5ؤوص ي ال٣اثمحن واإلاهخمحن بمىيىٕ الُ٣اصة ٖلى وكغ الُ٣اصة الىبىٍت ،وؤلاقاعة بلحها في ٧اٞت صعاؾاتهم وؤبداثهم.
 -6بحغاء اإلاؼٍض مً البدىر اإلاسخهت بالُ٣اصة الخاصمت بك٩ل مخٗمٖ ٤لى ٧ل الخلٟاء الغاقضًً ،وؤبغػ ال٣اصة
ؤلاؾالمُحن في مسخل ٠الٗهىع.
 -7بحغاء اإلاؼٍض مً الضعاؾاث الخإنُلُت للٗضًض مً الاججاهاث الحضًثت في الُ٣اصة وؤلاصاعة ،وببغاػ زهىنُت ألامت
ؤلاؾالمُت في هظا الجاهب ،وبْهاع بهمتها الحًاعٍت.
ً
ً
ُ
وفي الخخام ؤؾإ ٫هللا الٗلي ال٣ضًغ ؤن ًلهمىا عقضها ،وؤن ًبرم لهظه ألامت ؤمغا عقضاٌٗ ،ؼ ُٞه ؤهل الُاٖت
ً
ً
وٍظُٞ ٫ه ؤهل اإلاٗهُت ،وؤن ًغٍىا الح ٤خ٣ا وٍغػ٢ىا بجباٖه ،وؤن ًغٍىا الباَل باَال وٍغػ٢ىا احخىابه ،ونل اللهم
وؾلم وباعٖ ٥لى هبِىا مدمض وٖلى آله وؤصحابه ؤحمٗحن ،وآزغ صٖىاها ؤن الحمض هلل عب الٗاإلاحن.
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ؾالب دٖخىساٍ ومذسط الىدى والطشٍ في ْعم اللًت الهشبُت|| ٗلُت اللًاث|| ظامهت ضىهاء|| الُمً
|| E: Al-jahfaly@hotmail.com || phone: 0096777853518
اإلاخلخ :
جىاولذ َزا الذساظت الخالٍ الىدىي ،وشإجه ،ؤظبابه مكاَشٍ ،وْذ انخمذث الذساظت نلى اإلاىهج الخاسٍخي والىضُي ،واهٓعمذ
َّ
وؤولُاجه ،وجىا و ٛاإلاؿلب الشاوي :ؤظباب الخالٍ الىدىي،
الذساظت نلت زالزت مؿالب ،اإلاؿلب ألاو :ٛجىاو ٛوشإة الخالٍ الىدىي،
ومازشاجه ،وجىاو ٛاإلاؿلب الشالض :مكاَش الخالٍ الىدىي ،وْذ ؤوضخذ الذساظت مطؿلخاث الذساظت اإلاُخاخُت ،الخالٍ ،اإلاىاقشاث،
ؤولُاث الخالٍ الىدىي الزي بذؤ باالخخماالث ،زم اإلاىاقشاثَّ ،
اإلاجالغ ،وجىضلذ الذساظت بلى :بُان َّ
وبُيذ الذساظت ؤظباب الخالٍ
الىدىي ومازشاجه اإلاخمشلت بـ :باإلاازشاث العُاظُت والبُئُت واللًىٍت والشٓاَُت ،ومازشاث العمام والُٓاطٖ ،ما ؤوضخذ الذساظت مكاَش
الخالٍ الىدىي ،اإلاىاقشاث ،اإلاعائل الىدىٍت ،وٖخب الخالٍ الىدىي ،والخالٍ الىدىي بحن هداة اإلازَبحن وهداة اإلازَب الىاخذ،
والخالٍ نىذ الىدىي هُعه ،وْذ ؤوضذ الذساظت بـ :دنىة الىداة لهذم الدشذد في اإلاعائل الخالَُت ،ال ظُما مذسسخي الىدى في اإلاذاسط،
والشظىم للٓشآن ال٘شٍم ّ
بهذٍ ال٘خاب الزي ال ًإجُه الباؾل مً بحن ًذًه وال مً خلُت .وألاخز بالشؤي ألاْشب بلى الُهم في ؤزىاء جذسَغ
ِ
الىدى ،والابخهاد نً آلاساء الخالَُت الخإوٍلُت التي جبهض الخهُٓذ ،وبْامت الىذواث واإلاىاقشاث الخلُضٍىهُت وؤلارانُت بحن اإلاخخططحن
للخهشٍِ بٓىانذ الىدى الهشبي وؤضىله ،وَخذ مىاْو بل٘تروهُت وْىىاث حهلُمُت ،وبوشاء مجالث مخخططت للىدى ،والذنىة بلى وغو
ٖخب في جِعحر الىدى مخجاوصة حهُٓذاث الخالٍ الىدىيٖ ،ما ًٓترح الباخض بظشاء الذساظاث خى ٛاإلاىغىناث والهىاوًٍ آلاجُت :دساظت
الخالٍ الىدىي مً اإلاىكىس العُاسخي ،ودساظت الخٓبت ألاولى للخالٍ الىدىي التي ظبٓذ خٓبت ؤي ألاظىد الذئلي ،وألاظباب التي ؤدث
بلى تهمِش الىدى الٙىفي وبنالء الىدى البطشي ،ودساظت الخالٍ الىدىي وؤظبابه نىذ الىدىي هُعه ،وَل للخالٍ الىدىي دوس في جِعحر
الىدى.

Grammar controversy: its origins, causes, manifestations
Abstract: This research deals with the grammatical disagreement, its origin, causes and manifestations. It bases on the
historical and descriptive approaches. It is divided into three sections. The first section deals with the origin of the
grammatical disagreement and its beginnings. The second section discusses the reasons behind the grammatical
controversy and its effects. The third section shows the manifestations of the grammatical disagreement. The study shows
the key terms of the research, points out the rudiments of the grammatical disagreement that was started as expectations
and then as debates. It also explains the reasons behind the grammatical disagreement and its political, environmental,
linguistic, and cultural influences as well as the influences of listening and anologies. The study also points out the
manifestations of grammatical dispute: debates, grammatical issues, the books which include the grammatical
disagreement, the grammatical controversy between grammarians of the two different doctrines and the scholars of the
same doctrine, and the disagreement of the grammarian himself. The study recommended the grammarians not to be strict
about the controversial issues, especially grammar teachers in schools. They can return to the Holy Quran as the book that
doesn't contain any mistake, and to take the closest opinion while teaching grammar. The study also, recommended the
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teachers to avoid the controversial and interpretive views. There could be television and radio seminars and debates
between specialists to introduce Arabic Grammar. In addition, to the opining of websites, educational channels, and
magazines for Grammar, and to provide books in facilitating the grammar to avoid the complexities of grammatical
controversy. This study recommends to study the grammatical controversy from political point of view as well as its first era
that preceded Abu Al-aswad Alduwali'speriod. Inaddition, it recommends the study of the reasons that led to the
marginalization of Alkufi grammar and the enhancement of Albasra grammar, the grammatical disagreement and its causes
for the grammarian himself, and whether the grammatical controversy plays a role in facilitating grammar.

اإلاقامة:
-1
ِّ

ٌهذ الخالٍ َّ
ؤَم الٓػاًا التي اسج٘ض نليها الىدى الهشبي مً بذاًت وشإجه ختى آلان ،وَى ما َّ
ُّ
الىدىي مً ُّ
مهذ
َ
َُ
لكهىس مذسظخحن ٖبحرجحن في الىدى الهشبي ،مذسظت البطـشة ومذسظت الٙىَت ،ومً ز َّم قهشث بهذ رل ٚاإلاذاسط ألاخش،
اإلاذسظت البًذادًت واإلاذسظت اإلاطـشٍت واإلاذسظت ألاهذلعُت.
لٓذ ٗاهذ ْػُت الخالٍ َّ
الىدىي وما صالذ مً ؤَم الٓػاًا التي شًلذ داسسخي الىدى الهشبي وؾالبه ،وَزٍ
الخالَاث ٖشحرة ومدشهبت في ٖخب الىدى ،ولم جبرص َزٍ الخالَاث بحن مذسظت وؤخشي ،ؤو بحن هدىي وآخش َدعب ،بل
َ َّ
بشص الخالٍ لذي َّ
الىدىي هُعه ،مما شٙل مهػلت ؤمام داسط الىدىَٙ ،ان الذاسط بداظت ماظت لخىغُذ َزٍ
ً
الخالَاث وجٓشٍب وظهاث الىكش؛ لزا ولج ال٘شُـشون باب الخالٍ َّ
الىدىي ً
َ
مىاحي
ْذًما وخذًشا ،وَزٍ الذساظاث هدذ
ُ
مخ ّ
هذدة ،منها ما سضذ معائل الخالٍ بحن اإلازَبحن البطـشي والٙىفي وجخشٍجها ،ؤو سضذ معائل الخالٍ بحن هدىي
ِ
وآخش ،ؤو سضذ معائل الخالٍ للىدىي هُعه ،وٗان الهذٍ مً جل ٚالذساظاث جبعُـ الشؤي ألاْشب بلى الطىاب
وجشظُده ،وبن ٗاهذ في بهؼ ألاخُان نىذ بهؼ الىداة جيخطش إلازَب نلى آخش؛ لزا سؤًىا ؤن هؿشّ َزا اإلاىغىم
لذساظخه ،خُض اهٓعم َزا اإلاىغىم نلى زالزت مؿالب ،حعبٓهما مٓذمت ،وجلخٓهما خاجمت ،جىاو ٛاإلاؿلب ألاو :ٛوشإة
الخالٍ الىدىي ،واإلاؿلب الشاوي :ؤظباب الخالٍ الىدىي ،واإلاؿلب الشالض :مكاَش الخالٍ الىدىي ،وْبل ؤن هخهمٔ
في َزٍ الذساظت ظىىضح آلاحي:
ً
أوال :مشكلة الا اصة:
ً
ؤن ْػُت الخالٍ َّ
ظابٓاَّ -
الىدىي مً ؤَم الٓػاًا التي شًلذ داسسخي الىدى الهشبي وؾالبه؛
ٖما ؤظلُىا -
َّ
ورل ٚل٘شحرة اهدشاس َزٍ الخالَاث في ٖخب الىدى وحشهبها ،ما شٙل مهػلت ؤما داسسخي الىدى في َهمهَ٘ ،ثرة آساء
الىداة الىاججت نً الخالٍ الىدىي ؤزٓلذ ٗاَل الذسط الىدىي ،الظُما نىذ ؾالب الىدى اإلابخذئحنَٙ ،ان الذاسط
ً
بداظت ماظت لخىغُذ َزٍ الخالَاث وجٓشٍب وظهاث الىكش ،ومً هاخُت ؤخشيَ ،الخالٍ ًُخذ للمخخططحن ؾشْا
لخىظُه آسائهم وجخشٍجها ،وَزا ما ظىىضخه في َزا الذساظت.
وٍمً٘ َّ
ؤن هدذد مشٙلت الذساظت نً ؾشٍٔ ألاظئلت آلاجُت التي ظخداو ٛالذساظت ؤلاظابت ننها ،وهي ٗاآلحي:
 .1متى قهش الخالٍ الىدىي ،ومتى ٗاهذ َّؤو َّلُاجه ،ونلى ًذ مً ٗاهذ بذاًاجه ووشإجه؟
 .2ما ؤظباب قهىس الخالٍ الىدىي؟
 .3ما مازشاث الخالٍ الىدىي؟
 .4ما ّ
ؤَم مكاَش الخالٍ الىدىي؟
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ً
جانيا :أهااف الا اصة:
تهذٍ الذساظت بلى:
َّ
َّ
 .1بُان جاسٍخ قهىس الخالٍ الىدىي ،وؤولُاجه ،وجدذًذ نلى ًذ مً ٗاهذ بذاًاجه ووشإجه.
 .2جدذًذ ؤظباب قهىس الخالٍ الىدىي.
 .3جىغُذ اإلاازشاث والهىامل التي ؤدث الهدشاس الخالٍ الىدىي.
 .4خطش ّ
ؤَم مكاَش الخالٍ الىدىي.
ً
جالثا :أهمية الا اصة:
ج٘مً ؤَمُت الذساظت في آلاحي:
َّ
 .1ؤلاَادة مً هخائج الذساظت في جٓىٍم ألاظالُب التي اهخهجها الىداة في بىاء الىدى ،وما ظذ بهذ نطىس الخالٍ
مً جشاُٖب ،وْبى ٛما ًصح منها ،وسَؼ ما ًخشط نً مىهج الهشبُت ،بى ًاء نلى ألاظغ التي اهخهجها الىداة
مً خال ٛالخالٍ.
ْ .2ذ حعهم َزٍ الذساظت في معانذة الباخشحن نلى الىْىٍ نلى ؤظغ الخالٍ الىدىي في الٓػاًا الىدىٍت،
واإلاُاغلت ؤو اإلاىاصهت بحن مكاَشٍ وؤظبابه.
 .3ؤلاَادة مً هخائجه في جدذًذ ألاؾش التي ال ًيبغي ؤن ًخشط ننها ؤي مىهج ،ؤو دنىة لخبجي الىظه ألاسجح في
ْػاًا الىدى ؤو جِعحرٍ.
 .4الاظخُادة مً دساظت الخالٍ الىدىي في جبُحن ؾشٍٓت الخُ٘حر الىدىي الزي جىضل بلُه الىداة ،والدجج
والبراَحن التي انخمذوا نليها في دنم آسائهم ،وبُان ألاضى ٛالتي بىىا نليها ،والىخائج التي اهتهىا بليها.
ً
ابعا :حاود الا اصة:
انخمذث الذساظت نلى ٖخب جاسٍخ الىدى وؤضىله ،وٖخب اإلاذاسط الىدىٍت ،وانخمذ نلى ٖخب الخالٍ
الىدىيَّ ،
ونشظذ الذساظت نلى بهؼ ٖخب التراظم ،وبهؼ اإلاهاظم؛ ورل ٚإلاا جٓخػُه الذساظت.
خامضا :منهج الا اصة:
َّ
وجمشل مىهج الذساظت في اإلاىهج الخاسٍخي الزي ّ
ؤضل َّ
ألولُاث الخالٍ الىدىي وبذاًاجه ووشإجه ،وبُئخه
ٗل رلَّ ٚ
البذ ؤن ٌهخمذ نلى اإلاىهج الخاسٍخي ،وٖزا اإلاىهج الىضُي الزي مً خالله َّ
ومجالغ الخالٍ ومىاقشاجهُ ،
جم
جىضُِ نىاضش الذساظت وْػاًاَا.
ً
خامضا :مصطخلحات الا اصة:
ً
أوال :الخالف:
ً
َّ
اإلاػاداة ،وْذ خالُه مخالُت وخالَا ،وجخالِ ألامشان واخخلُا،
الخالٍ في اللًت :مطذس خالِ ،والخالٍ
َ
لم ًخُٓاّ ،
ًدعاو َٓذ جخالِ واخخلِ(.)1
وٗل مالم

()1اهكش :ابً مىكىس (د.ث) :لعان الهشب مادة (خلِ).
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ً
وفي الاضؿالح :ؤن ًإخز ٗل واخذ ؾشٍٓا يحر ؾشٍٔ آلاخش في خاله ؤو ْىله( ،)2وَى مىاصنت ججشي بحن
الػذ؛ َّ
ّ
ٗل غذًً مخخلُان ،وال ُّ
ألن ّ
وهذ َّ
ٗل مخخلُحن
اإلاخهاسغحن لخدُٓٔ خٔ ،ؤو ببؿا ٛباؾل( ،)3وَى ؤن ّم مً
ِ
غذًً(.)4
ومً رل ٚوعخؿُو الٓىّ :ٛ
بن الخالٍ الىدىي َى جخالِ الىداة في جىظيهاتهم وجخشٍجاتهم وآسائَم اإلاخخلُت
واإلاخهذدة في ْػاًا الىدى وبنشابه.
ً
جانيا :اإلاناظرة:
اإلاىاقشة في اللًت :هاقشٍ مىاقشة ،بمهجى :ظادله مجادلت(.)5
ً
وفي الاضؿالح :هي الىكش بالبطحرة مً الجاهبحن في اليعبت بحن الشِئحن بقهاسا للطىاب)6( ،وهي هىم مً
الخىاس بحن ؾشَحن ؤو ؤٖثر؛ بدُض ًٙىهىن نلى مهشَت بالٓػُت اإلاؿشوخت للمىاقشة ،وجٓىم نلى ؤظاط وظىد ؾشٍ
ماٍذ للٓػُت وؾشٍ آخش مهاسع ،خُض ًٓىم ّ
ٗل ؾشٍ بمداولت بزباث صخت سؤًه(.)7
ومً رل ٚوعخؿُو الٓىّ :ٛ
بن اإلاىاقشة بحن الىداة هي مجادالتهم وخىاساتهم في ْػاًا الىدى ،ومداولت ّ
ٗل
ٍّ
بزباث حجخه ،والاهخطاس لشؤًه ؤو مزَبه.
ً
جالثا :اإلاجالط:
في اللًت :الجلىط :الٓهىد ،وظلغ ًجلغَ ،هى ظالغ ،وْىم ظلىط وظالط ،واإلاجلغ :مىغو الجلىط،
ّ
ً
والج ْلغ َ
الظاَ ،
والجلِغ :اإلاجالغ ،وَم الجلعاء،
والجلِغ
وظ
ِ
واإلاجلغ :ظمانت الجلىط ،وْذ ظالعه مجالعهِ ،
َّ
والجالط(.)8
َّ
مً رل ٚوعخؿُو حهشٍِ اإلاجالغ ؤنها :ألاماًٖ التي ًخخزَا الجالعىن والجالط في مٙان ما؛ إلداسة
اإلاىاْشاث واإلاىاقشاث َيها ،ومً رل ٚمجالغ الىدى التي ٗاهذ حهٓذ.

اإلاطل ألاول :نشأة الخالف النحىي
ً
أوال :نشأثه:
الىدىي مو بذاًت وشىء نلم الىدى مش ً
آَا له في ّ
لٓذ وشإ الخالٍ َّ
مذة همىٍ وجؿىسٍ ،وَى ما ظهل الىدى
الهشبي ًضدَش وٍدعو بلى ؤن ضاس له مذاسط ومـزاَـب ،وٍشظو ظبب خُىٍت الىدى الهشبي ويىاٍ بلى الخالٍ َّ
الىدىي،

()2اهكش :الُُىمي (د.ث) اإلاطباح اإلاىحر _ :مادة (خلِ).
()3اهكش :الجشظاوي (1996م) :الخهشٍُاث.135 :
()4اهكش :ألاضُهاوي (1992م) :مُشداث الٓشآن.294 :
()5اهكش:اإلاطباح اإلاىحر مادة (هكش).
()6اهكش :الُ٘ىي (1998م) :الٙلُاث.849 :
()7اهكش :ظالمي( :د.ث) :اإلاذخل بلى ًَ اإلاىاقشاث.44 -43 :
()8اهكش :ابً ظُذة (200م) :اإلاد٘م مادة (ظلغ).271 -270/7 :
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ولىالٍ إلاا ُنشَذ اإلازاَب َّ
الىدىٍت ،بطـشٍت وٗىَُت في ؤو ٛألامــش ،ومً زم بًذادًت وؤهذلعُت ومطـشٍت ،وإلاا وضل الىدى
بلى ما وضل بلُه مً ظهت في ْىانذٍ وؤخٙامه ومطؿلخاجه وهكشٍاجه(.)9
ٌُ ُّ
هذ الخلُل بً ؤخمذ الُشاَُذي (ثَ175ـ) ؤو ٛمً َخذ في ؤلانشاب ما ًمً٘ حعمُخه باالخخماالث ،بر هشاٍ
ً
ٖشحرا مً ألامشلت جدمل و ً
َ
ُ
والؿىٍل ،بالػم
الؿىٍل
ظىَا مخخلُت إلنـشابـهـا ،ومً رل ٚججىٍضٍ فيً :ا صٍذ
ٌهشع
ً
والىطب ،ومً رلْ ٚىلً :ٚا َزا صٍذ ،و ًا َزا صٍذا ،ونلى َزا الىدى ٗان الخلُل ً٘ثر مً الاخخماالث في وظىٍ
ؤلانشاب للطٌُ وألالُاف والهباساث ٖما ٗان ً٘ثر مً الخإوٍل والخخشٍج خحن ًطؿذم ببهؼ الٓىانذ التي ٌعخكهشَا،
ً
وَى في جػانُِ رلً ٚدلل ألالُاف وال٘الم جدلُال ٌهُىه نلى ما ًشٍذ مً جىظُه ؤلانشاب وما ًشٍـذٍ مً الخإوٍل
والخُعحر(.)10
ؤما الخالٍ َّ
الىدىي الزي ؤخز ؾابو اإلاىاقشاث َٓذ بذؤ نىــذ هدــاة الـبطــشة ،وؤولى البذاًاث للمىاقشاث
َّ
الىدىٍت ٗاهذ نلى ًذ نبذ هللا بً ؤبي بسخاّ الخػـشمي (ثَ117ـ) وجالمُزٍَ ،هم الزًً َخدىا بابها ونذوا خلٓاتها،
ًا ّ
ًمذ الىدى الهشبي بالهؿاء والىماء(.)11
َٙاهذ مطذس
()12
مً جل ٚاإلاىاقشاث التي نٓذَا ابً ؤ بي بسخاّ مو نلماء نطـشٍ مىاقشجه مو بال ٛبً ؤبي بشدة  ،ومىاقشة
ابً ؤبي بسخاّ ألبي نمشو بً الهالء(َ149ـ)( ،)13ومىاقـشة ابً ؤبي بسخاّ لُىوغ بً خبِب البطـشي(ثَ182ـ) .نً
ُ
ًىوغ ْا :ٛمػِذ بلى نبذ هللا بً ؤبي بسخاّ الخػـشميَٓ ،لذ له ُِٖ :جٓشؤَ (( :ةرا ِبش َّ
البطش)) الُٓامت ،٧ :
َٓاَ :ٛةرا َبشّ البطـش ،وَخذ الشاءَٓ ،مذ بلى ؤبي نمــشو ابـً الـهــالءَٓ ،ا :ٛمً ؤًً بٚ؟ ْلذ :مً نىذ نبذ هللا بً
ؤبي بظـدـاّ الخـػـشمـيَ ،عإلخه ُِٖ جٓشؤَ :ةرا ِبشّ البطـش؟ َٓاَ :ٛب َشّ البطــش بُخـذ ال ـشاءَٓ ،ا :ٛؤبى نمشو وؤًً ًشاد
ّ
َ
َ
َ
َبرّ ٖما ظمهىا(.)14
به؟ ًٓا :ٛبشْذ العماء ،وبشّ الىبذ ،وبشْذ ألاسعَ ،إما البطش ِ
ؤولُت للخالٍ َّ
جل ٚاإلاىاقشاث ُح ُّ
هذ همارط َّ
الىدىي ،الزي اخخذم بحن هداة اإلازَب الىاخذ ،وَى اإلازَب
البطـشي ،وَزٍ اإلاىاقشاث شاَذة ودلُل ًمً٘ مً خاللها الىْىٍ نلى َّؤو َّلُاث الخالٍ َّ
الىدىي وبذاًاث قهىسٍ
الُهلي ،الزي ؤخز شٙل اإلاىاقشاث وؾابهها ،وَى الزي ًمشل بذاًت الطـشاناث والجزاناث في اإلاعائل َّ
الىدىٍت ،وَزٍ
ٗاهذ مشخلت جالُت للمشخلت ألاولُت للخالٍ َّ
الىدىي.
ً
جانياَّ :أو َّلياثه:
الىدىي بحن اإلازَبحن البطـشي والٙىفيَُ ،مً٘ ّ
ؤما َّؤو َّلُاث الخالٍ َّ
نذ بذاًخه مً مىاقشة ظِبىٍه(ثَ180ـ)
وال٘عائي(ثَ189ـ) بر ؤسظو الذٖخىس َاوي نبذ ال٘شٍم َخشي َّؤو َّلُاث الخالٍ َّ
الىدىي بحن اإلازَبحن بلى اإلاىاقشة بحن
الضهب َّ
ال٘عائي وظِبىٍه في اإلاعإلت اإلاهشوَت باإلاعإلت ُ
ىسٍت(.)15
وْذ اهٓعم الذاسظىن اإلادذزىن خى ٛرل ٚنلى َشٍٓحن:
الضهب َّ
()9اهكشَ :خشي (2009م) :اإلاعإلت ُ
ىسٍت ،23 :خُض جؿشّ َزا ال٘خاب للخالٍ الىدىي ونىامله ومكاَشٍ ،وَطل الٓىَ ٛزا ال٘خاب
في اإلاعإلت الضهبىسٍت ظمُو ظىاهبها.
َّ
()10اهكش :شىقي غُِ (د.ث) :اإلاذاسط الىدىٍت ،شىقي غُِ.154 :
( )11اهكش :م٘شم (1993م) :الخلٓت اإلآُىدة في جاسٍخ الىدى111 :
( )12اهكش :الضظاجي (1984م) :مجالغ الهلماء241 :ـ .242
( )13هُعه.243 :
( )14هُعه.247 :
َّ
ُ
( )15اهكش :اإلاعإلت الضهبىسٍت.27 :
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 .1ألاوً :ٛشي َّ
ؤن الخالٍ بذؤ بإبي ظهُش الشئاسخي (ث َ189ـ) والخلُل.
ؤن الخالٍ َّ
 .2والشاويً :شي َّ
الىدىي بذؤ بال٘عائي وظِبىٍه.
ؤن ؤبا ظهُش الشئاسخي َى ماظغ مذسظت الٙىَتَّ ،
ؤما نلى الشؤي ألاوَ :ٛمً الهلماء مً ًشي َّ
وؤهه ؤو ٛمً
ً
وغو ٖخابا في الىدى ،وْذ اؾلو نلُه الخلُل واهخُو به( ،)16ومً رل ٚالخحن بذؤث مذسظت الٙىَت جىاقش مذسظت
البطشة ،وقهشث َّؤو َّلُاث الخالٍ َّ
الىدىي نلى ًذ الخلُل وؤبي ظهُش الشئاسخي ،زم اشخذث بحن ظِبىٍه وال٘عائي(.)17
وْذ رَب مدمذ الؿىؿاوي بلى َّ
ؤن الشئاسخي ؤخز نً ؤبي نمشو بً الهالء ،ويحرٍ مً نلماء الؿبٓت ألاولى في
البطـشة ،زم ُْل بلى الٙىَت واشخًل َيها بالىدى مو نمه مهار الهشاء (ثَ187ـ)َ ،خٙىهذ الؿبٓت ألاولى مً هداة
الٙىَت ،زم ضىِ ٖخابه (الُُطل)في الىدى ،وْذ بهض بلُه الخلُل ًؿلبهَ ،إسظله بلُهَّ ،
وؤن ظِبىٍه هٓل في ٖخابه
نىه ٖما هٓل نً البطـشٍحنَ ،ةلى الشئاسخي بذؤ الىدى في الٙىَت دساظـت وجـإلُ ًـُاَ ،هى سؤط الؿبٓت ألاولى ،وٖخابه
ؤن الخالٍ َّ
(الُُطل)ؤو ٛمالِ في الىدىَ ،إصخاب َزا اإلازَب ًشون َّ
الىدىي بذؤ نلى ًذ الخلُل والشئاسخي(.)18
ً
ً
والخُٓٓت َّ
ؤن َزا وَم ْذ ظشي بحن الذاسظحن ْذًما وخذًشاَ ،الٓائلىن بهزا الشؤي ؤسادوا ؤن ًشَهىا مً
ؤن َّ
شإن الٙىَُحن بمٓابلت ؤبي ظهُش الشئاسخي وشُخ الهشبُت الخلُل بً ؤخمذ ،والخُٓٓت َّ
الىدى الٙىفي لم ًبذؤ خُٓٓت
ً
هٓلت جػاهي َّ
الىدى البطشي.
بال نلى ًذ ال٘عائي الزي هٓله
ؤما الذٖخىس شىقي غَُُِ ،اٍذ ْى ٛؤبي خاجم :وٗان بالٙىَت هدىي ًٓا ٛله ؤبى ظهُش الشئاسخي ،وَى
مؿشوح الهلم لِغ بشخيء ،بهما ًبذؤ الىدى الٙىفي الخُٓٓي بال٘عائي وجلمُزٍ الُشاء (ثَ207ـ)َ ،هما اللزان سظما
َّ
وؤنذاٍ بدزْهما وَؿىتهما؛ لخٙىن له خىاضه التي ٌعخٓل بها نً الىدى البطـشي،
ضىسة الىدى ووغها ؤضىله،
()19
مشجبحن إلآىماجه ،ومذْٓحن في ْىانذٍ ،ومخخزًً له ألاظباب التي جشَو بيُاهه .
ً
َّ
ؤما نبذ الها ٛم٘شم َٓذ ّسد مٓىلت ؤبي خاجم نً الشئاسخي بلى الخعذ والخٓذ ،وؤن الهكماء دائما ال
ٌعلمىن مً ؤلعىت الخاْذًًّ ،
ورم الخاظذًً ومً َاالء الخاظذًً ؤبى خاجمَٓ ،ذ ْاٗ :ٛان بالٙىَت هدىي ًٓا ٛله
ؤبى ظهُش الشئاسخي وَى مؿشوح الهلم لِغ بشـيء ،وؤَل الٙىَت ٌهكمىن مً شإهه ،وٍضنمىن َّ
ؤن ً
ٖشحرا مً نلىمهم
وْشاءاتهم مإخىرة نىه ،وسواًت ؤبي خاجم جذ ٛنلى الخهطب اإلازَبي(.)20
الزي ًاٍذ ؤي الذٖخىس نبذ الها ٛمً َّ
ؤن ؤبا خاجم ْذ ْا ٛما ْا ٛبهما َى مً باب الخهطب والخعذ
س
َّ
والخٓذ ،بْشاس ؤبي خاجم هُعه ؤن ؤَل الٙىَت -وهي شهادة للشئاسخيٌ -هكمىن مً شإهه وٍإخزون نىه نلىمهم
وْشاءاتهم ،وٍبذو ؤن حهكُمهم بًاٍ ال ًإحي مً َشاى ،وال ًيبو مً غهِ ،بال برا ٗاهذ جل ٚالشواًاث التي جشَو مً
شإهه مشٙىٕ في صختها.
َّ
وهخخم ال٘الم في الشؤي ألاو ٛالٓائل :بيشإة الىدى الٙىفي نلى ًذ الشئاسخي ،وؤن بذاًت الخالٍ بذؤ به والخلُل
َ
بشؤي الذٖخىس َاوي َخشيَٓ ،ذ نٓب نلى رلْ ٚائال« :بن جدذًذ وشإة اإلازَب الٙىفي بالشئاسخي ومً ز َّم وشإة
الخالٍ بحن اإلازَبحن البطـشي والٙىفي وشإ به وبالخلُل ؤمش لم ًٓشٍ البدض الهلمي؛ َّ
ألهالشئاسخي لم جشد له آساء هدىٍت
في ٖخب الىدى ،والٓى :ٛب َّن الخلُل ؤَاد مً ٖخابه ّ
َذون مىه جلمُزٍ ظِبىٍه في ٖخابه(ال٘خاب) ؤمش ال ًمً٘ ألاخز به؛
( )16اهكش :الخلٓت اإلآُىدة في جاسٍخ الىدى 422:وألاًَاوي (د.ث) :في ؤضى ٛالىدى.176 :
( )17اهكش :ألاًَاوي (د.ث) :غحى ؤلاظالم.294/2 :
( )18اهكش :الؿىؿاوي (د.ث) :وشإة الىدى وجاسٍخ ؤشهش الىداة.115 :
()19اهكش :شىقي غُِ (1968م) :اإلاذاسط َّ
الىدىٍت.154 :
()20اهكش :الخلٓت اإلآُىدة في جاسٍخ الىدى.423 :
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َّ
ألن الادناء ؤن ظِبىٍه في ال٘خاب ْذ رٖش مً خٙاًت الٙىفي ؤبي ظهُش الشئاسخي ؤمش ال ًٓشٍ ظمهشة مً الذاسظحن
اإلادذزحن الظُما بهذ الىكش في ال٘خاب»(.)21
ؤن ؤولُت الخالٍ بذؤ بعِبىٍه وال٘عائي ،هاَحن ؤن ًٙىن الخالٍ َّ
ؤما الشؤي الشاويَ:حري ؤصخابه َّ
الىدىي ْذ
بذؤ بالشئاسخي والخلُل ،وؤو ٛمكاَش رل ٚالخالٍ اإلاىاقشة الشهحرة بحن ظِبىٍه وال٘عائي ،التي داسث في مجلغ
(الضهب َّ
ُ
ىسٍت)(.)22
الششُذ في اإلاعإلت اإلاهشوَت التي حعمى اإلاعإلت

اإلاطل الثاني :أصباب الخالف النحىي ومؤجراثه
 .1مؤجرات صياصية:
َّ
ًمً٘ ّسد ؤظباب الخالٍ الىدىي بلى اإلاازشاث العُاظُتَ ،مىز ؤن وشإث البطـشة والٙىَت بإمش مً الخلُُت
الشاشذ نمش بً الخؿاب -سضخي هللا نىه -وَما ٗالبلذ الىاخذ ،ال ًُ ّ
٘ذس ضُىَما شخيء بلى ؤن خذزذ مىْهت الجمل،
ِ
َأزش ؤلامام نلي بً ؤبي ؾالب -سضخي هللا نىه -الٙىَت ناضمت له ،واهكم ؤَل البطشة بلى العُذة نائشت وؾلخت
والضبحر(.)23
ً
ونىذما اهتهذ الخشوب بحن اإلاذًيخحن جشٖذ جل ٚالخشوب هض ً
ً
وجخاضما وجىاَعا بحن ؤبىاء البلذًً ،زم
انا
ظاءث دولت بجي ؤمُتَٙ ،اهذ البطشة ؤمىٍت الاهخماء قاَشتها و هاضشتها ،والٙىَت نلى خخِ ومػؼ جخٓبل غًـ
ألامىٍحن نليها؛ لٓعىة ألامىٍت وضشامتها ،زم ظاءث الذولت الهباظُت نلى ؤهٓاغها وٗان مبذؤ قهىسَا في الٙىَت ،ومً
َ
ز َّم ما ٛؤمشاء بجي الهباط بلى الٙىَُحن(.)24
ُّ
ً
َّ
انا ونطبُت بحن اإلاذًيخحن ،وْذ َّ
امخذ َزا الجزام والخىاَغ بلى الهلماءَٓ ،ذ ؤ ِلُذ ٖخب في رلٚ
وَى ما َولذ هض
منها ٖخاب (َخش ؤَل الٙىَت نلى البطـشة)(.)25
ً
ً
واظتهادا في معائل ٖشحرة ،وَى ما ًبحن َّ
وَزا الخالٍ ْذ امخذ بلى َّ
ؤن
الىدىٍحن ًخخلُىن َُما بُنهم اججاَا
ً
دوسا في برٗاء الخالٍ بحن َّ
الىدىٍحن.
للهىامل العُاظُت واإلازَبُت
 .2مؤجرات البيئة اللغىية:
َّ
َّ
ؤزبدذ الذساظاث الىدىٍت ؤن البطـشة ٗاهذ ؤظبٔ مً ؤختها الٙىَت في وغو نلم الىدى وؤلاإلاام به وبٓىانذٍ،
َٓذ ب ذؤ الىدى في البطـشة بهذ اهدشاس اللخً نلى ألالعىت ،وْذ رٖش ًاْىث الخمىي سواًت ؤبي ألاظىد الذئلي (ثَ69ـ)

( )21اهكش :اإلاعإلت الض ُهب َّ
ىسٍت.29:
ً
ً
ً
( )22لٓذ بعـ الذٖخىس َاوي َخشي الٓى ٛفي َزا الشؤي ،وجىاوله مً ظمُو ظىاهبه راٖشا ومُطال ومدلال آساء الذاسظحن خىله ،اهكش:
ىسٍت ،84-55 :خُض جؿشّ َزا ال٘خاب بلى الخالٍ الىدىي ونىامله ومكاَشٍَّ ،
اإلاعإلت الض ُهب َّ
وَطل الٓى ٛفي اإلاعإلت الىىسٍت ظمُو
ظىاهبهُ ،وَ ُّ
هذ َزا ال٘خاب ؤوٖ ٛخاب ًىُشد بذساظت اإلاعإلت الضهبىسٍت ،وٍدمل نىىاهه.
()23اهكش :ابً ٖشحر (د.ث) :البذاًت والنهاًت.282/7 :
( )24اهكش :وشإة الىدى وجاسٍخ ؤشهش الىداة.107 :
()25اهكش :ابً الىذًم (1978م) :الُهشظذ.145 :
حضين ،أكرم ناصر ناصر

()161

َّ
الخالف النحىي :نشأثه ،أصبابه ،مظاهره

مجلة مركس جسيرة العرب للبحىث التربىية وؤلانضانية ـ اإلاجلا ألاول -العاد ألاول -مضان1440 /هـ  -ماديى2019 /م

اإلاشهىسة خحن دخل نلى ؤمحر اإلاامىحن نلي بً ؤبي ؾالب ـ سضخي هللا نىه ـ وَى مؿشّ مُ٘ش بعبب جُشـي اللخً ،وبهذ
ؤن ظإله ؤمشٍ ؤلامام ؤن ًػو نلم الىدى( ،)26وَزٍ الشواًت حشحر بلى ْذم وظبٔ ؤَل البطشة في وغو الىدى.
ُ
وْا ٛابً ظالم الجمحي (ثَ231ـ)ٗ« :ان ألَل البطـشة في الهشبُت ْذمت وبالىدى ولًاث الهشب والًشٍب
ً
نىاًت ،وٗان ؤو ٛمً ؤظغ الهشبُت ،وَخذ بابها وؤههج ظبُلها ووغو ُْاظها ،ؤبى ألاظىد الذئلـي ،وٗان سظـال مً ؤَل
البطـشة ،وٗان نلىي الـشؤي.)27( » ...
وٗاهذ الٙىَت في جل ٚالخٓبت مشًىلت بشواًت ألاشهاس وألاخباس والىىادس التي جِعـشث لها ،ورٖش ابً
ظجي(ثَ392ـ) ما سواٍ خماد الشاوٍت :ؤمش الىهمان َيسخذ له ؤشهاس الهشب في الؿىىطْ ،ا« :ٛوهي ال٘شاسَغ ،زـم
َ
دَنهـا في ْطـشٍ ألابُـؼَ ،لما ٗان اإلاخخاس بً ؤبي نبُذُْ ،ل لهَ :اخخُشٍَ ،إخشط جل ٚألاشهاسَ ،مً ز َّم ؤَل الٙىَت
ؤنلم بالشهش مً ؤَل البطشة»(.)28
ونىذما ؤدسٕ ؤَل الٙىَت َّؤنهم ْذ ُظبٓىا بلى نلم الىدى ،ظاسنىا بلُه وشاسٗىا البطـشٍحن في ألاخز بإظبابه،
َ
وقهش في الٙىَت نلماء في الىدى ،حهلمىا ؤضىله ودسظىا ؤبىابه ،وؤسادوا مػاسنت نلماء البطـشة َُه ،ومً ز ّم ٗان
َىإ مزَبان في الىدى بطشي وٗىفي.
َالىدى ْذ وشإ في الهشاّ؛ َّ
ألن الخاظت بلُه في الهشاّ ٗاهذ ؤشذ الخخالؽ الهشب بًحرَم ،وؤو ٛلخً ظمو
بالهشاّ َزٍ نطاحي( ،)29والطىاب َيها ْىلىاَ :زٍ نطايَ ،ضٍادة الخاء ْبل ًاء اليعب لخً.
ً
ً
لٓذ ٗان مبذؤ الهلم في البطـشة ،وهي التي مهذث ظبُله ،وخذدث مهاإلاه واجخزث لها ؤظلىبا ضاسما للخُاف
ً
ً
نلى اللًت الهشبُت :ظلُمت هُٓت مً الاغؿشاب ،زم شاسٖتها الٙىَت َُه ،واجخزث لها مىهجا مخخلُا-ظاسث نلُه-
الىدىٍت واللًىٍت ،وْذ ظانذ رل ٚنلى قهىس الخالٍ َّ
ًخخلِ في د اظخه وجىاوله للٓػاًا َّ
الىدىي ،وٗاهذ البطشة جٓو
س
نلى ؾشّ البادًت ،وْذ ظانذ رل ٚنلى سخلت الهلماء بلى البادًتٖ ،ما ظانذ رل ٚؤنشاب البادًت نلى ْذومهم بلى
البطشة(.)30
ً
ٗاهذ البطـشة جػم ؤٖثر الٓبائل الهشبُت التي بُٓذ نلى هٓاء لًتها وظالمتها ،وٗاهذ لًاث َزٍ الٓبائل مجاال
ً
خطبا للىداة ٌعدشهذون ب٘المهم وٍدخجىن بإشهاسَمَٙ ،اهذ جػم ؤٖثر الٓبائل الهشبُت الُطُدت منها ِْغ
وجمُم ،وبلى ظاهب رلٗ ٚاهذ جػم ً
بهػا ممً ًيخمىن بلى ؤضى ٛيحر نشبُت ،وَم الزًً نشَىا باإلاىاليَٙ ،ان منهم َم ًْ
لًخه َطُدت ،ومنهم َم ًْ لًخه يحر َطُدت(.)31
وٗان في البطـشة ظىّ اإلاشبذ ،وهي ظىّ مشهىسة ًامها الىاَذون مً وظـ الجضٍشة ،وٍامها الٓشاء
والُصخاء(.)32
وفي البطـشة مسجذَا الزي ٗاهذ حهٓذ َُه خلٓاث الهلم ومجالغ الىنلً ،ام جل ٚاإلاجالغ ؤَل البطـشة
مً الهشب والُشط ،وبهؼ ألانشاب الىاَذًً مً البادًت ،وْذ ؤوسد ألاضُهاوي ْطت ألانشابي الزي دخل اإلاسجذ

()26اهكش :جُاضُل الشواًت في مجالغ الهلماء9 :ـ 19ومعجم ألادباء.177/4 :
()27اهكش :الجمحي (د.ث) :ؾبٓاث َدى ٛالشهشاء.12/1 :
()28اهكش :ابً ظجي (د.ث) :الخطائظ.387/1 :
( )29اهكش :ابً العُ٘ذ (د.ث) :بضالح اإلاىؿٔ.297 :
( )30اهكش :الخمىي (د.ث) :معجم البلذان.432/1 :
( )31اهكش :ابً خلٙان (1948م) :وَُاث ألانُان.70/1 :
( )32اهكش :ألاًَاوي (1981م) :ضبذ ألانشخى.337/4 :
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بٓىله :دخل ؤنشابي مسجذ البطـشةَ ،اهخهى بلى خـلٓـت ًخزاٖـشون َيها ألاشهـاس وألاخبـاس ،وَى ٌعخؿُـب ٖالمهم ،زم
ً
ؤخزوا في الهشوع ختى برا ظمو اإلاُانُل واإلاُهى ،ٛوسد نلُه نلم ال ٌهشَهَ ،كً َّؤنهم ًإجمشون بهَٓ ،ام معـشنا
وخشط ،وْا:ٛ
ختى حهاؾىا ٖالم الضهج والشوم
ْذ ٗان ؤخزَم في الشهش ٌعجبجي
ً
َّ
ٖإهـه صظـل الًـشبـان والـبـىم
إلاا ظمهذ ٖـالمـا لعذ ؤنـشَـه
وفي البطـشة مجلغ خماد بً ظلمت ،وْطخه اإلاشهىسة مو ظِبىٍه ،التي ظهلخه ٌهضم نلى ؾلب نلم
الىدى(.)33
ومً ؤشهش اإلاجالغ مجلغ الـدعً البطـشي ،وْطخه مو واضل بً نؿاء مشهىسة ،التي بعبب جل ٚالٓطت
ُظ ُّمى باإلاهتزلت(.)34
ومً ؤٖبر مجالغ البطـشة مجلغ الخلُل بً ؤخمذ ،وٗان ًػم ؾائُت ٖبحرة مً الذاسظحن ضاسوا َُما بهذ
مً ؤئمت اللًت ،ولهل مً ؤشهشَم ظِبىٍه بمام هداة البطشة(.)35
ً
ؤما الٙىَت َٓذ ٗاهذ مهبـ ظبهحن سظال مً صخابت سظى ٛهللا (ﷺ) ،والهشب ألاولىن ٗاهىا مً ألاششاٍ
وظشاة الٓبائل ،وٗان مً هاصلتهم اإلاىالي(.)36
ُ
ً
َ
وْذ ؤوشئذ الٙىَت نلى َم ْذوى مً الخُـشة ْانذة اإلاىارسة ْذًما ،وفي ضُٓو ٗان جدذ بششاٍ ألاٗاظشة
خاغها إلمشتهم ،دبذ بلُه الشوح الُاسظُت في نلىمها وؤهكمتها مً خشٍت الخُ٘حر والهىى لعلؿان الهٓل ،والذؤب نلى
الخىظو في الابخٙاس(َ .)37الٙىَت ٗاهذ ال جُطلها بال بػهت ؤمُا ٛنً الخـحرة ،دًاس اللخمُحن الزًً ٗاهىا جدذ العُؿشة
الُاسظُتً ،خإلُىن مً الهشب الزًً ؤظعىَا ،ومً يحر الهشب الزً ً وَذوا بليها مً بالد الىبـ والُشط وألاَىاص
وخشظان(.)38
وٗان هدُجت امتزاط الهشب بًحرَم مً يحر الهشب باإلاطاَشة ؤن قهش ظُل ظذًذ ُنشٍ بجُل اإلاىلـذًً ،ولهـزا
الجـُل مُـضاث خـاضـت ظـىاء في لـًخـه ؤو َـي بُئخه(.)39
اشتهشث الٙىَت ب٘شـشة الٓشاءَٓ ،ذ قهش َيها زالزت مً َّ
الٓشاء العبهت اإلاشهىسًٍ ،وَم خمضة(ثَ156ـ)
وناضم(ثَ127ـ) وال٘عائي ،لزلً ٚدخُل الٙىَُىن ٖشحرا بالعمام والشواًت ،وٍ٘ثر نىذَم الُٓاط نلى اإلاعمىم.
وفي الٙىَت ظىّ ال٘ىاظت ،وهي جداٗي مشبذ البطـشةَّ ،
ول٘نها لِعذ في شهشتها وال مٙاهتها(.)40
ً
ُ
جل ٚهي البِئت التي قهش َيها الىدى الزي شخً بالخالٍ مخإزشا بخل ٚالبِئت.

( )33اهكش :جُطُل الٓطت في الخمىي (د.ث) :معجم ألادباء.245/3 :
( )34اهكش :معجم ألادباء.568/5 :
( )35هُعه.505/4 :
( )36اهكش :الؿبٓاث ال٘بري.4/6:
( )37اهكش :وشإة الىدى وجاسٍخ ؤشهش الىداة.127 :
( )38اهكش :ابً ألازحر (َ1348ـ) :الٙامل في الخاسٍخ.485/1 :
( )39اهكش :دًشٍ (2003م) :دساظت في الىدى الٙىفي مً خال ٛمهاوي الٓشآن للُشاء.32 :
( )40اهكش :في ؤضى ٛالىدى.199 :
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 .3اإلاؤجرات الثقافية والعلمية:
ٗان لإلظالم ؤزش ٖبُـش في برٗاء سوح الهلم واإلاهشَت نىذ الهشبَ ،لم ً٘ذ ُّ
ًمش ْشن مً الضمً ختى ؤخزث
الهلىم اإلاخخلُت جخدذ ؤضىلها وجخطح مهاإلاها ،وؤخز الهشب ٌعخُُذون مً الشٓاَاث ألاظىبُت التي ٗاهذ جدُـ بهم
وجُذ بليهمَٙ ،ان الهشب ًنهلىن مً الهلىم اإلاخخلُت وٍىٓلىنها بلى لًتهم(.)41
وٗان لزل ٚؤٖبـش ألازش في اصدَاس الخشٖت الهلمُت والشٓاَُت ،واهدشاس الخهلُم بحن ؤبىاء الهامت والخاضت،
َُ
َنهػذ الهلىم الذًيُت واللًىٍت َّ
والىدىٍت ،وقهش الانتزا ٛونلم ال٘الم واإلاىؿٔ والجذ ،ٛويحرَا مً الهلىم ألاخش.
ً
ً
وْذ ٗان نلماء البطـشة ؤٖشـش جإزشا مً نلماء الٙىَت بالُلعُت واإلاىؿَٔٓ ،ذ ٗاهذ البطشة مُذاها للشٓاَاث
الىاَذة؛ َّ
ألنها ؤْشب بلى ظىذٌعابىس الُاسظُـت التي ٗاهذ جذسط َيها الشٓاَـاث الُىهاهُت والهىذًت والُاسظُت ،ما ظهل
ً
ظذاو ٛالشٓاَاث جطب َيها ،وؤَل الٙىَت ؤصخاب َٓه وخذًض وْشاءة ،وَم ؤٖشـش جدشظا مً ؤَل البطـشة في ألاخز
بالشٓاَاث ألاظىبُت؛ ل٘شـشة َم ًْ َيها مً الصخابت والخابهحن ،ومً الُٓهاء والٓشاء وؤَل الذًً(.)42
ً
َعىّ اإلاشبذ ٗان مٙاها للٓاء الُصخاء مً ألانشاب والخدذر بليهم والتزود مً ظلُٓتهم ،وٖزا مسجذ
ً
ً
البطـشة لم ًً٘ داس نبادة َدعب ،وبهما مٙاها للخهلُمَٙ ،اهذ جٓام َُه خلٓاث الهلم ،وٖشحرا ما ٗاهذ جذاس َُه
ً
ً
مىاقشاث نلمُت ًدػـشَا ٖشحر مً الىاط ،وٖزا مجالغ الخلُاء ،التي ٗاهذ مُذاها واظها للجذا ٛواإلاىاقشاث ،وٗاهذ
حهٓذ َيها الىذواث واإلاداغشاث الهلمُت.
ً
ٖال اإلاذًيخحن جإزشث بالشٓاَاث ألاظىبُت ،بال بن البطشة ٗاهذ ؤٖثر جإزشا مً الٙىَت بالُلعُت واإلاىؿٔ ،ؤما
الٙىَُىن َٓذ قهش جإزشَم بالشٓاَاث ألاظىبُت في الهىى لعلؿان الهٓل ،والذؤب نلى الخىظو في الابخٙاس،
َهزٍ الهىامل ويحرَا ؤرٖذ ؤظباب الاخخالٍ والخىاَغ بحن اإلاطـشًٍَٙ ،ان مً هخائج َزا الخىاَغ ؤنَّ
ً
الهلماء ٗاهىا ًدىاقشون في مجالغ الخلُاء ،وٗان الخلُاء ًدػشون اإلاىاقشاث ،بل سبما ًكاَشون َشٍٓا نلى َشٍٔ(.)43
َٓذ ٗان لهزٍ البِئت ؤزش في الخالٍ َّ
الىدىيَٓ ،ذ اخخلِ اإلاإخز وجىىنذ الشٓاَت للمطـشًٍَٙ ،ان البذ ؤن
ًخخلِ اإلاىهج الخخالٍ اإلانهل ،وٍكهش الخالٍَٙ ،ان هدى البطـشة ًخػو للٓىاهحن الطاسمت والػىابـ اإلاد٘مت ،وَى
في الٙىَت ؤٖثر مشوهت وؤْل ضشامت؛ َّ
ألهه ًٓىم نلى العمامَ ،إٖثر الهلماء مً ؤصخاب الٓشاءاث ،باإلغاَت بلى ٖثرة
الشهش والشواًت نىذَم(.)44
 .4العىامل الشخصية:
َّ
مً الهىامل التي ٗان لها ؤزش بالٌ في بشها ٛظزوة الخالٍ الىدىي الخىاَغ الهلمي بحن الىداة والخشص نلى
الخُىّ والخٓذم ،خُض ٗان الخلُاء ًدشضىن نلى مجالعت الهلماء واإلاادبحن الزًً رام ضُتهم واهدشـش نلمهم
وَػلهم ،ومً َاالء الهلماء الزًً اهدشـش ؤمشَم ال٘عائي خحن وضل رٖشٍ معمو الخلُُت اإلاهذيَ ،اظخٓذمه بلُه
ً
ً
لُٙىن مادبا ولذٍ؛ الششُذ ،زم نهذ بلُه الششُذ بهذ ؤن ولي الخالَت ؤن ًٙىن مادبا ولذًه؛ ألامحن واإلاإمىن ،وإلاا
مشع ال٘عائي ؾلب الخلُُت مىه اخخُاس مهلم ًىىب نىهَ ،اخخاس ؤبا الخعً نلي بً اإلاباسٕ اإلالٓب باألخمش(.)45

( )41اهكش :ألاًَاوي (1975م)َ :جش ؤلاظالم.142 :
( )42اهكش :اإلاخضومي (د.ث) :مذسظت الٙىَت ومىهجها.66 :
( )43اهكش :الضظاجي (1987م) :ؤمالي الضظاجي.240 :
َّ
( )44اهكش :خامذَ ،اؾمت (َ1430ـ) :ؤظغ الترظُذ الىدىي.25 :
( )45اهكش :العُىؾي (د.ث) :بًُت الىناة.158/2 :
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ً
وٗاهذ شهشة ال٘عائي واجطاله بالخلُاء داَها لخشص الهلماء نلى الاجطا ٛبالخلُاء وهُل الهؿاء ،وٗان
ممً لخٔ به مً الٙىَُحن الُشاء الزي اجطل باإلاإمىن(.)46
وَ٘زا ٗان لخلُاء بجي الهباط الذوس الباسص وألازش ألاٖبر في دنم اإلازَب الٙىفي وجٙازش ؤجبانهَٙ ،اهىا ًٓشبىن
نلماء الٙىَت وٍيخطـشون لهم نلى البطشٍحنٖ ،ما جٓذم مً خبر ال٘عائي وظِبىٍه.
وْذ ٗاهذ اإلاىاقشاث شهلت جىحر ؾشٍٔ الاظتهاد والخشص والذؤبَُ ،دشذ ٗل مً اإلاخىاقشًٍ حججه وؤدلخه
للشد نلى مىاَعه ،وبزل ٚج٘ثر الُىاسّ وٍكهش الخالٍ بحن اإلازَبحن(.)47
 .5مؤجرات الضما :
لٓذ خشص نلماء البطـشة نلى اهخٓاء ألاظالُب الُطُدت والشىاَذ الصخُدتَٓ ،ذ ظمهىا نً الهشب
ً
ٖشحرا ،ول٘نهم لم ًٓبلىا َّ
ٗل ما ظمهىا ولم ٌهخمذوا ٗل ما سوي لهم ،ولم جٓم ْىانذَم نلى الشواًت الهابشة ،ؤو البِذ
الـىادس ،ؤو الٓـىلت الىابُتَّ ،بنهم ؤسادوا ؤن ًػهىا ؤظغ نلم خُٓٓي ،وؤسادوا لهـزٍ ألاظغ ؤن جٙىن ْـىٍـت مخُـىت،
َشىاَذَا ال بذ ؤن جٙىن مخىاجشة ،ؤو ْشٍبت الخىاجش ختى جشسخ ْىانذَا َال جتزلض ،ٛوٍٓىي ؤظاظها َال ًلحن(.)48
ُ
ؤما هداة الٙىَت َٓذ جىظهىا في العمام ،وْبلىا ظمُو ما سوي مً الشهش ،وما ؤزش مً ٖالم الهشب ،وظمهىا
ُ
مً الٓبائل التي ؤخز ننها البطـشٍىن ،وظمهىا ْبائل ؤخش سَؼ البطشٍىن ألاخز ننها(.)49
َخل ٚالػىابـ الطاسمت والٓىاهحن اإلاد٘مت نىذ البطـشٍحن ،وما ًٓابلها مً جىظو ولُىهت نىذ الٙىَُحن في
ً
العمام هخج نىه بشوص الخالٍ َّ
الىدىي ،الزي ججعذ خالَا بحن اإلازَبحن.
 .6القياش:
ّ
ً
ً
قهش الُٓاط نىذ هداة البطـشة ؤوالَٓ ،ذ وظذ الىداة ؾشٍٔ الُٓاط ؤمامهم ممهذآَ ،ذ رلل الؿشٍٔ لهم
ومهذٍ الُٓهاء الزًً ؾشْىا باب الُٓاط ْبل الىداة ورللىٍَ ،عاس الىداة نلى ؾشٍٓهمً :دزون خزوَم وٍيسجىن
ً
نلى مىىالهم؛ لزا قهش الُٓاط نىذ هداة البطـشة ؤوال(َٓ ،)50ذ اَخم بالُٓاط ؤوائل هداة البطـشة مشل ؤبي ألاظىد
الذئلي الزي ؤظغ الهشبُت وَخذ بابها ،وؤههج ظبُلها ،ووغو ُْاظها ،ونبذ هللا بً ؤبي بسخاّ الخػـشمي الزي ٗان
ً
ؤو ٛمً َب َعج الىدى َّ
ججشٍذا للُٓاط
ومذ الُٓاط والهلل ،وٗان مهه ؤبى نمشو بً الهـالء( ،)51وٗان ابً ؤبى بسخاّ ؤشذ
مً ؤبي نمشو ،وٗان ؤبى نمشو ؤبشم في اللًت(َٙ ،)52ان هداة البطـشة خشٍطحن في ؤِْعتهم َّ
الىدىٍت ،وَزٍ البرانت ٗان
غابؿها خشضهم الشذًذ في حهاؾيهم الُٓاط ونذم الخىظو َُه.
ً
ؤما هداة الٙىَت َٓذ ٗان لهم -ؤًػا -اَخمام بالُٓاط ،ول٘نهم جىظهىا في اإلاعمىم نىذ الهشب ،وَزا ؤدي
بلى جىظههم في الُٓاطَ ،ةمام الٙىَت ال٘عائي ًٓى:)53(ٛ

( )46اهكش :معجم ألادباء.620/5 :
( )47اهكش :ؤظغ الترظُذ َّ
الىدىي.30 :
( )48اهكش :العُذ (1968م) :مذسظت البطـشة َّ
الىدىٍت.146 :
( )49اهكش :مذسظت الٙىَت ومىهجها.331 :
َّ
( )50اهكش :الؿىٍل (1985م) :الخالٍ بحن الىدىٍحن.٦٣١ :
( )51اهكش :ؾبٓاث َدى ٛالشهشاء.12/1:
( )52هُعه.14 /1 :
( )53اهكش :معجم ألادباء.99/4 :
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ّ
بهما الىدى ُْاط ًدبو وبه في ٗل ؤمش ًُيخُو
َٓذ جىظو ال٘عائي في الُٓاط ،ولم ًِٓ نىذ اإلاعخهمل الشائو نلى ألالعىت ؤو نىذ ؤنشاب البذو اإلاىزىّ
في ظالمت لًتهم ،بل َّ
مذٍ لِشمل ما ًىؿٔ به الهشب اإلاخدػـشونَٙ ،ان ٌعمو الشار والشهش يحر الُطُذ
ً
والػـشوساثَُ ،جهل رل ٚؤضال ًِٓغ نلُه(.)54

اإلاطل الثالث :مظاهر الخالف النحىي

مً خال ٛخذًصىا العابٔ نً الخالٍ َّ
الىدىي َّ
وؤو َّلُاجه وؤظبابه جخطح مكاَشٍ ،التي جخمشل في:

اإلاناظرات:
ً
ً
ُ
َّ
ُّ
ؤخزث اإلاىاقشاث الىدىٍت بحن الىداة اإلاخىاصنحن واإلاخخاضمحن ؤشٙاال مخهذدةَٙ ،اهذ ؤخُاها جيشب بحن هداة
ً
اإلازَب الىاخذ ،وْذ جؿشْىا ظابٓا بلى همارط منها ،وهي جل ٚاإلاىاقشاث التي داسث بحن ابً ؤبي بسخاّ وجالمزجهَٓ ،ذ
ً
ً
ٗاهذ اإلاىاقشاث جيشب بحن هداة اإلاطـشًٍ ،وَزٍ اإلاىاقشاث ٗاهذ ؤخُاها جيشإ بحن الىداة والشهشاء ،وؤخُاها بحن الىداة
وسظا ٛالذًً ،ومً رل:ٚ
اإلاناظرة بين التضائي وصيبىيه:
ً
ؾمدذ هُغ ظِبىٍه بلى الصخىص في بًذاد ؤمال في الخكىة نىذ الخلُاء وألامشاءَ ،اسجدل بليها وَى ال
ً
ًذسي ما خبإٍ الًُب لهَ ،جز ٛغُُا نىذ ًدحى بً خالذ البرمٙي وصٍش َاسون الششُذَ ،هضم ًدحى الجمو بِىه وبحن
ً
ً
نشٍ الششُذ ظلُت ألامشَّ ،
ال٘عائي ،بهذ ؤن ّ
ونحن لزلً ٚىما في داس الششُذَ ،دػـش ظِبىٍه ؤوال ،وجالقى مو الُشاء
وألاخمش(ث َ194ـ) جلمُزي ال٘عائيَ ،عإالٍ وخؿأٍ ،وؤيلكا له في الٓىَٓ ،ٛا :ٛال ؤٗلم٘ما ختى ًإحي ضاخب٘ما .ظاء
ال٘عائي ويطذ الذاس بالخػىس نلى مشهذ مً ًدحى وابىه ظهُش ،زم بذؤ ال٘عائي في الخذًض ،وْا ٛلعِبىٍه:
حعإلجي ؤو ؤظإلٚ؟ ْا ٛظِبىٍه :ظل ؤهذَٓ ،ا ٛلهَ :ل ًٓاٖ ٛىذ ؤقً الهٓشب ؤشذ لعهت مً الضهبىس َةرا َى هي،
ُ
الٓائم ؤو
ؤوَةرا َى بًاَا؟ َٓا ٛظِبىٍهَ :ةرا َى هي وال ًجىص الىطبَ ،عإله ؤمشا ٛرل ٚهدى :خشظذ َةرا نبذ هللا
ً
َ
الٓائمَٓ ،اٗ ٛله بالشَوَٓ ،ا ٛال٘عـائي :الهشب جشَو رل ٚوجىطبه ،واخخذم الخالٍ بُنهما ؾىٍالَٓ ،اً ٛدحىْ :ذ
اخخلُخما وؤهخما سئِعا بلذً٘ماَ ،مً ًد٘م بِى٘مآَ ،ا ٛال٘عائيَ :االء الهشب بباب ٚوَذوا نلُ ٚمً ٗل ضٓو،
وْذ ْىو بهم ؤَل اإلاطـشًٍ ًدػـشون وَعإلىنَٓ ،اً ٛدحىْ :ذ ؤهطُذ ،واظخذناَمَ ،خابهىا ال٘عائيَ ،إْبل
ال٘عائي نلى ظِبىٍه وْا ٛلهْ :ذ حعمو ؤيها الشظلَ ،اظخٙان ظِبىٍه ،واهٓبؼ خاؾشٍَٓ ،ا ٛال٘عائي لُدحى:
ً
َّ
ايباَ ،ةن ؤسدث ال جشدٍ ً
خائباَ ،شّ له ًدحى وظبر ٖعشٍ(.)55
ؤضلـذ هللا الىصٍش ،بهه ْذم بلُ ٚس
وٗاهذ يلبت ال٘عائي نلى ظِبىٍه في َزٍ اإلاىاقشة ظببها العُاظت ،ورل ٚلٓشب ال٘عائي مً الخلُُت()56ال
لطىاب سؤًهَٓ ،ذ ؤزبدذ الشىاَذ الٓشآهُت صخت سؤي ظِبىٍهٖ ،ما ؤزبدذ اللًت ضىاب سؤًه(.)57

( )54اهكش :معجم ألادباء.95/4:
( )55اهكش :مجالغ الهلماء9 :ـ.10
( )56اهكش :وشإة الىدى وجاسٍخ ؤشهش الىداة.54 :
َّ
َّ
ُ
( )57لالؾالم نلى مىاْشت َزٍ اإلاعإلت وجىظيهها الىدىي ،اهكش :اإلاعإلت الضهبىسٍت.222-195 :
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اإلاناظرة بين ابن أبي إسحاق والفرزدق:
نً ألاضمعي َّ
ؤن الُشصدّ خػـش مجلغ ابً ؤبي بسخآَّ ،ا ُِٖ :ٛجيشذ َزا البِذ:
َهىالث باأللباب ما جُهل الخمش
ونُىان ْا ٛهللا ٗىوي َٙاهخا
ْا ٛالُشصدّٖ :زا ؤوشذٍَٓ ،ا ٛابً ؤبي بسخاّ الخػـشمي :ما ٗان نلُ ٚلى ْلذَ :هىلحنَٓ ،ا ٛالُشصدّ،
لى شئذ ؤن ؤظبذ لعبدذَٓ ،ا ٛابً ؤبي بسخاّ :لى ْاَ ٛهىلحن؛ ألخبر َّ
ؤن هللا خلٓهما وؤمشَما ،ول٘ىه ؤسادَ :ما
ًُهالن باأللباب ما جُهل الخمش(.)58
مناظرة أبي عمرو ابن العالء مع أبي حنيفة:
َّ
نً ظالد بً ًضٍذ ألاسْـ نً ؤبي نمشو ابً الهالء ؤهه ظمو ؤبا خىُُت ًبؿل الٓىد بال ما ٗان ْخال بدذًذ،
َٓا ٛؤبى نمشو :ؤسؤًذ بن غشبه ب٘زاْ ،ا ٛؤبى خىُُت :ختى ولى غشبه بإبى ْبِغ( ،)59لم ًً٘ نلُه ْىدَٓ ،ا ٛؤبى
ً
نمشوَ :زا ٖالم شيُوْ ،ا :ٛوما الشيُو؟ ْا :ٛوال حهشٍ الشىو ؤًػا؟
وٍٓى ٛؤبى نمشو بً الهالء في ؤبي خىُُت إلاا ظمو ٖالمه في الُٓهَّ :بهه لخؿاب لى ظانذٍ ضىابه ،وْا ٛله
مشة :به ٚألخىط بلى بضالح لعاه ٚمً ظمُو الىاط(.)60
ومً مكاَش اإلاىاقشاث اخخُاء اإلاجالغ بةْامتها ،مجالغ الخلُاء والهلماء واللًىٍحن ،وَزٍ اإلاجالغ خاَلت
ً
في ٖخاب (ؤمالي الضظاجي)و(مجالغ الهلماء) ،وْذ جٓذم رٖش َزٍ اإلاجالغ ،ومً َزٍ اإلاجالغ ؤًػا :مجلغ الششُذ
ومجلغ ألامحن ومجلغ بال ٛبً ؤبي بشدة ومجلغ ابً ؤبي بسخاّ ومجلغ الخعً البطـشي ومجلغ الخعً بً
ْدؿبت ،ومجلغ الخلُل ،ومجلغ خماد بً ظلمت ،وؤشهش جل ٚاإلاجالغ ،وهي:
 .1مجلغ ال٘عائي مو ألاضمعي نىذ الششُذ.
 .2مجلغ ال٘عائي مو ؤبي مدمذ الحزًذي.
 .3مجلغ ال٘عائي مو ًىوغ.
 .4مجلغ ؤبي نبُذة مو ؤبي نشمان اإلااصوي.
 .5مجلغ سهلب مو الشٍاشخي(.)61
اإلاضائل الخالفية:
َّ
َّ
ُّ
ُ
ٗان مً مكاَش الخالٍ الىدىي خمل اإلاعإلت نلى ؤوظه مخخلُت ،وَهذ َزا ضلب الخالٍ الىدىيَ ،الىدى
الهشبي اهبيذ ْىانذٍ وجإظعذ ؤسٗاهه نلى الخالٍ َّ
الىدىي ،وَزٍ اإلاعائل َح ُّ
عج بها ٖخب الىداة ظىاء ٗاهذ َزٍ
اإلاعائل بحن هداة اإلازَبحن ،ؤو بحن هداة اإلازَب الىاخذ ،التي جشبذ وشىء الىدى نلى الخالٍ.

( )58اهكش :مجالغ الهلماء.234 :
( )59ظبل مً ظبا ٛم٘ت.
( )60اهكش :مجالغ الهلماء.337 :
َّ
ُ
( )61ساظو ؤخباس َزٍ اإلاجالغ وجُاضُلها :اإلاعإلت الضهبىسٍت199 :ـ.124-
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َّ
كت الخالف النحىي:
بن مً ؤبشص مكاَش الخالٍ َّ
َّ
الىدىي الخالٍ بحن اإلازَبحن ،البطـشي والٙىفي ،ومً شىاَذٍ وبذاًخه اإلاىاقشة
الشهحرة بحن ال٘عائي وظِبىٍه ،وفي َزا العُاّ ُؤ ّلُذ ٖخب مخهذدة ،مشل( :اإلاعائل نلى مزَب َّ
الىدىٍحن مما اخخلِ
ِ
َُه البطـشٍىن والٙىَُىن) ألبي الخعً مدمذ بً ؤخمذ بً ِٖعان(ث َ299ـ) ،و(اإلآىو في اخخالٍ البطـشٍحن
والٙىَُحن) ألبي ظهُش ؤخمذ بً مدمذ الىداط(ث َ338ـ) ،و(ؤلاهطاٍ في معائل الخالٍ بحن َّ
الىدىٍحن البطـشٍحن
والٙىَُحن) ألبي البرٗاث نبذالشخمً بً ألاهباسي(ثَ577ـ) ،وٍدىي مئخحن وبخذي ونشـشًٍ معإلت ،و(الخبُحن نً
مزاَب َّ
الىدىٍحن البطـشٍحن والٙىَُحن) ألبي البٓاء اله٘بري (ثَ616ـ) ،وٍدىي خمعا وزماهحن معإلت ،و(ائخالٍ
الىطـشة في اخخالٍ هداة الٙىَت والبطـشة) ،ألبي نبذهللا نبذ اللؿُِ بً ؤبي ب٘ش الشـشجي (ثَ805ـ) ،وٍدىي مئخحن
ُ
ً
ً
خذًشا(الخالٍ َّ
الىدىي بحن البطـشٍحن والٙىَُحن وٖخاب
وزالزا ونـششًٍ معإلت ،ومً ال٘خب الخذًشت التي ؤلُذ
ؤلاهطاٍ) إلادمذ خحر الخلىاوي ،و(زمشة الخالٍ بحن ا َّلىدىٍحن البطـشٍحن والٙىَُحن) للذٖخىس مدمذ خعىحن ضبرة،
ويحرَا ٖشحر.
الخالف بين نحاة اإلاذه الىاحا:
لٓذ َّبِ َّىا -مً خال ٛنشغىا للمىاقشاث واإلاجالغ التي خُلذ بخل ٚاإلاىاقشاث -الخالٍ بحن هداة اإلازَب
الىاخذ ،وفي َزا اإلاجاُ ٛؤ ّلُذ مالُاث ُ
مخ ُّ
هذدة ،منها( :الاه خطاس لعِبىٍه نلى اإلابرد) ألبي الهباط مدمذ بً والد(ث:
ِ
َ332ـ) ،و(الخالٍ بحن ظِبىٍه واإلابرد) ألبي الخعً الشماوي(ثَ384ـ) ،وخذًشا( :معائل خالَُت بحن الخلُل وظِبىٍه)
لُخش ضالح ْذاسة ،و(معائل الخالٍ َّ
الىدىي بحن ال٘عائي والُشاء) الخعُجي مدمذ الٓهىجي ،و(خالٍ ألاخُش
ألاوظـ نً ظِبىٍه) لهذي ظُىىٍدشـي.
َّ
الخالف عنا النحىي نفضه:
ؤن َّ
الىدىي َّ
مً مكاَش الخالٍ َّ
الىدىي هُعه ٌهاسع آساءٍ وٍخالُها في ظملت مالُاجه؛ ورل ٚهاجج –سبما-
نً الهامل الضمجي وجضودٍ باإلاهشَت الجذًذة مً خحن آلخش ،ؤو الهامل اإلاٙاوي ،ورل ٚمً خال ٛجىٓله مً مٙان بلى
آخش ،ؤو ًيخج رل ٚالخهاسع مً جخلمزٍ نلى ؤٖثر مً هدىي :ما ًجهله ٌهاسع هُعه ،وْذ ًٙىن رل ٚالخالٍ نً
نذوله نً سؤًه العابٔ بن سؤي يحرٍ ؤسجح مىه في مالِ آخش ،ومما ُؤ ّلِ في رل( :ٚمعائل الخالٍ َّ
الىدىٍت والطـشَُت
ِ
َّ
في ٖخاب ألاضى )ٛإلبشاَُم بً ضالح الخىذود ،م٘خبت اإلالَ ٚهذ الىؾىُت1990 -م ،و(الخالٍ الىدىي في الخبُان ألبي
البٓاء اله٘بري) لعيُت بيذ نبذالشخمً اله٘ش ،سظالت مسجلت في ظامهت ؤم الٓشيَ1422 -ـ ،و(دساظت هدىٍت في
نالْت بهؼ اإلاعائل الخالَُت ب٘خاب ظِبىٍه) لهبذال٘شٍم ظىاد ٗاقم الضبُذي ،داس البُان الهشبي-ظذةَ1403 -ـ،
و(ْػاًا الخالٍ َّ
الىدىي في َمو الهىامو للعُىؾي) لهلي ؤخمذ ال٘بِعـي .ؤؾشوخت دٖخىساٍ-ظامهت الٓاَشة1987 -م.

الخاثمة:
جىاولذ َزا الذساظت الخالٍ الىدىي :وشإجه ،ؤظبابه ،مكاَشٍ ،وْذ ؤَػذ بلى الىخائج آلاجُت:
 َّبُيذ الذساظت َّؤولُاث الخالٍ الىدىي ،الزي بذؤ بالخلُل ،والبذاًت الخُُٓٓت للخالٍ الىدىي الزي ؤخز
ؾابو اإلاىاقشاث ،نلى ًذ نبذ هللا بً ؤبي بسخاّ الخػشمي وجالمزجه الزًً َخدىا بابها ُّ
ونذوا خلٓاتهاَّ ،
وبحن
ٖزلَّ ٚ
ؤولُاث الخالٍ بحن البطشٍحن والٙىَُحن ،الزي بذؤ باإلاىاقشة بحن ظِبىٍه وال٘عائي.
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ّبُيذ الذساظت ؤظباب الخالٍ الىدىي ومازشاجه ،وؤَمها؛ مازشاث جخهلٔ بـ(:ظُاظُت ،والبِئت اللًىٍت،
والشٓاَت الهلمُت ،والهىامل الصخطُت ،ومازشاث العمام ،والُٓاط.
ؤوضخذ الذساظت مكاَش الخالٍ الىدىي اإلاخمشلت في اإلاىاقشاث ،واإلاجالغ التي داسث َيها اإلاىاقشاث
الخالَُت ،وٖخب الخالٍ الىدىي ،والخالٍ بحن هداة اإلازَب الىاخذ ،والخالٍ نىذ الىدىي هُعه.
نشغذ الذساظت بلى ؤَم اإلاجالغ التي داس َيها الخالٍ الىدىي ،وؤَمها مجالغ :ألامحن ومجلغ بال ٛبً
ؤبي بشدة ،ابً ؤبي بسخاّ ،الخعً البطشي ،الخعً بً ْدؿبت ،الخلُل ،خماد بً ظلمت ،وٖزل ٚمجلغ
ال٘عائي مو ألاضمعي نىذ الششُذ ،ال٘عائي مو ؤبي مدمذ الحزًذي ،ال٘عائي مو ًىوغ ،ؤبي نبُذة مو ؤبي
نشمان اإلااصوي ،سهلب مو الشٍاشخي.

ثىصيات الا اصة ومقترحاتها:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

دنىة الىداة لهذم الدشذد في اإلاعائل الخالَُت ،ال ظُما مذسسخي الىدى في اإلاذاسط.
الشظىم للٓشآن ال٘شٍم ّ
بهذٍ ال٘خاب الزي ال ًإجُه الباؾل مً بحن ًذًه وال مً خلُت.
ِ
ألاخز بالشؤي ألاْشب بلى الُهم في ؤزىاء جذسَغ الىدى ،والابخهاد نً آلاساء الخالَُت الخإوٍلُت التي جبهض الخهُٓذ.
بْامت الىذواث واإلاىاقشاث الخلُضٍىهُت وؤلارانُت بحن اإلاخخططحن للخهشٍِ بٓىانذ الىدى الهشبي وؤضىله.
َخذ مىاْو بل٘تروهُت وْىىاث ،وبوشاء مجالث مخخططت للىدى.
الذنىة بلى وغو ٖخب في جِعحر الىدى بهُذة نً حهٓذاث الخالٍ الىدىي.

كما ديقترح الباحث إجراء الا اصات حىل اإلاىضىعات والعناوين آلاثية:
 .1دساظت الخالٍ الىدىي نلى ؤَ اإلاىكاس العُاسخي ،ودوس العُاظت في جىظُه الخالٍ الىدىي.
 .2دساظت الخٓبت ألاولى التي ُج ُّ
خهذ اللبىت ألاظاط للخالٍ الىدىي ،وهي الخٓبت التي ظبٓذ خٓبت الخلُل بً ؤخمذ.
 .3دساظت ألاظباب في الخالٍ الىدىي ،التي ؤدث بلى تهمِش الىدى الٙىفي وبنالء الىدى البطشي.
 .4دساظت الخالٍ مً وظهت هكش الىدىي هُعه ،وبُان ألاظباب التي ظهلذ الىدىي ًخالِ هُعه.
 .5الخالٍ الىدىي ودوسٍ في جِعحر الىدى وجبعُؿه.

مصاد البحث ومراجعه
-

ببشاَُم ،مدمذ ؤبى الُػل(د.ث) :جدُٓٔ بًُت الىناة في ؾبٓاث َّ
الىدىٍحن واللًىٍحن ظال ٛالذًً العُىؾي،
اإلا٘خبت الهطشٍت ،د.ؽ ،ضُذا وبحروث.
ألاضُهاوي ،الشايب ( :)1992مُشداث ؤلُاف الٓشآن ، ،ؽ ،2داس الٓلم -دمشٔ.
ألاًَاوي ،ظهُذ (د.ث) :في ؤضى ٛالىدى ،د.ؽ ،داس الُ٘ش ،بحروث.
ؤمحن ،ؤخمذ (َ :)1975جش ؤلاظالم ،ؤخمذ ،ؽ ،11داس ال٘خاب الهشبي ،بحروث.
ؤمحن ،ؤخمذ( د.ث) :غحى ؤلاظالم ،ؽ ،1داس ال٘خاب الهشبي ،بحروث.
الجشظاوي ،نلي مدمذ ( :)1996الخهشٍُاث ، ،داس ال٘خب الهلمُت – ؽ ،1بحروث.
خامذَ ،اؾمت ؾاَش ( :)ٌ1430ؤظغ الترظُذ َّ
الىدىي ،ؤؾشوخت دٖخىساٍ ،مٓذمت بلى ٗلُت اللًت الهشبُت
وآدابها؟؟ ٗلُت-ظامهت ؤم الٓشي.
الخذًثي ،خذًجت (ـ  :)2001اإلاذاسط َّ
الىدىٍت ،ؽ ،3داس ألامل – بسبذ.
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الخمىيً ،اْىث (  :)1936معجم البلذان ،د.ؽ ،داس ضادس ،بحروث.
الخمىيً ،اْىث ( :)1965معجم ألادباء ،د.ؽ ،داس ضادس ـ بحروث.
دًشٍ ،مخخاس ؤخمذ ( َ1424ـ  :)2003دساظت في الىدى الٙىفي مً خال ٛمهاوي الٓشآن للُشاء ،ؽ ،2داس ْخِبت،
ظىسٍا.
َّ
صٗاس ،نبذ الٓادس ( :)1981جدُٓٔ ضبذ ألانشخى في ضىانت ؤلاوشاء ،للٓلٓشىذي ،ؽ ،1وصاسة الشٓاَت ،دمشٔ.
ظالمي ،نبذ اللؿُِ (د.ث) :اإلاذخل بلى ّ
ًَ اإلاىاقشاث ،ؽ ،1داس بلىمضبشيْ -ؿش.
العُذ ،نبذ الشخمً :)1968( ،مذسظت البطـشة الىدىٍت ،وشإتها وجؿىسَا ،ؽ ،1مؿابو سجل الهشب ،الٓاَشة.
شاٖش ،ؤخمذ مدمذ ،وَاسون ،نبذالعالم ،جدُٓٔ بضالح اإلاىؿٔ (د.ث) :ابً العُ٘ذ ،ؽ ،4داس اإلاهاسٍ،
الٓاَشة.
شاٖش ،مدمىد ؤخمذ (د.ث) :جدُٓٔ ؾبٓاث َدى ٛالشهشاء ،مدمذ بً ظالم الجمحي ،ؽ داس اإلاذوي ،ظذة.
شحري ،نلي :)1988( ،جدُٓٔ البذاًت والنهاًت البً ٖشحر ،ؽ ،1داس بخُاء الترار الهشبي.
غُِ ،شىقي (د.ث) :اإلاذاسط الىدىٍت ،شىقي غُِ ،ؽ ،7داس اإلاهاسٍ ،الٓاَشة.
الؿىؿاوي ،مدمذ (د.ث) :وشإة الىدى وجاسٍخ ؤشهش ُّ
الىداة ،ؽ ،2داس اإلاهاسٍ ،الٓاَشة.
الؿىٍل ،العُذ سصّ ( :)1985الخالٍ بحن َّ
الىدىٍحن ،دساظت -جدلُل -جٓىٍم ،ؽ ،1اإلا٘خبت الُُطلُت.
نبذ الخمُذ ،مدمذ مدحي الذًً ( ـ1948م ) :جدُٓٔ وَُاث ألانُان ،ابً خلٙان ،ؽ ،1م٘خبت النهػت الهشبُت،
الٓاَشة.
الهعٓالوي ،ابً حجش الهعٓالوي الؿبٓاث ال٘بري ،ؾبهت لُذن.
َّ
ىسٍت َّ
الضهب َّ
َخشيَ ،اوي نبذ ال٘شٍم (  :)2009اإلاعإلت ُ
وؤو َّلُاث الخالٍ الىدىي ،ؽ ،1مشٖض اإلاخُىّ للؿبانت
واليشش ،ضىهاء.
الُُىمي ،ؤخمذ بً مدمذ ،اإلاطباح اإلاىحر في يشٍب ششح الىظحز ،اإلا٘خبت الهلمُت -بحروث.
ال٘بحر ،نبذهللا نلي ،والشارلي ،مدمذ ؤخمذ خعب هللا ومدمذَ ،اشم ،جدُٓٔ لعان الهشب ،ابً مىكىس،
ؾبهت ظذًذة ومشٙىلت ،ـ د.ؽ ،داس الهاسٍ ،الٓاَشة ،د.ؽ.
الُ٘ىي ،ؤبى البٓاء (1998م ) :الٙلُاث ،ماظعت الشظالت -بحروث.
ُّ
اإلاخضومي ،مهذي (د.ث) :مذسظت الٙىَت ومىهجها في دساظت اللًت والىدى ،ؽ ،2مؿبهت الباب الخلبي ،مطش.
م٘شم ،نبذ الها ٛظالم (  :)1993الخلٓت اإلآُىدة في جاسٍخ الىدى الهشبي ،ؽ ،1ماظعت الشظالت ،بحروث .
مىحر ،مدمذ ( َ1348ـ) :جدُٓٔ الٙامل في الخاسٍخ ،ابً ألازحر.
الىجاس ،مدمذ نلي (د.ث) :جدُٓٔ الخطائظ ،ؤبى الُخذ نشمان بً ظجي ،ؽ ،1اإلا٘خبت الهلمُت ،مطش.
الىذًم ،مدمذ بً بسخاّ (ـ :)1978الُهشظذ ،داس اإلاهشَت ،د.ؽ ،بحروث .
َّ
َاسون ،نبذ العالم مدمذ ( :)1987جدُٓٔ ؤمالي َّ
َّ
الض َّظاجي ،ؤبى الٓاظم نبذ الشخمً الضظاجي ،ؽ ،2داس الجبل،
بحروث.
َّ
َّ
َشون ،نبذ العالم مدمذ ( :)1984جدُٓٔ مجالغ الهلماء ،ؤبى الٓاظم نبذ الشخمً بً ؤبي بسخاّ الضظاجي،
ؽ ،2وصاسة ألانالم ،الٙىٍذ.
َىذاوي ،نبذ الخمُذ (2000م) :جدُٓٔ اإلاد٘م واإلادُـ ألانكم ،ؤبى الخعً بظمانُل بً ظُذة ،ؽ ،1داس
ال٘خب الهلمُت -بحروث.

حضين ،أكرم ناصر ناصر
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الخالف النحىي :نشأثه ،أصبابه ،مظاهره

