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اﻻفتتاح ة

من اﻟسمات اﻟطي ة اﻟحميدة اﻟتي يتميز بها مجتمﻌنا اﻟﻌري عامة واﻟليبي

خاصة سمة اﻟتسامح واﻟتكافل واﻟتﻌاضد ،متأثرن أخﻼق أجدادنا ،مت ﻌين ﻟتﻌاﻟ َم حثنا
عليها ديننا قال تﻌاﻟى﴿وتﻌاونوا على اﻟبر واﻟتقو ﴾ وﻟكن اﻟمجتمﻌات قد تﻌترها اﻟغفلة

ف صيبها شيء من اﻟخلل فتنقلب اﻟق م واﻟمفاه م ﻟديهم ،تحل اﻟ غضاء محل اﻟحب،
واﻻنتقام محل اﻟتسامح ،فما أحوجنا اﻟيوم أكثر من أ

اﻷخﻼق اﻟنا ﻌة من ديننا اﻹسﻼمي.

وقت مضى إﻟى اﻟتشبث بهذه

ﻟقد تفشت و ش ل ملفت ﻟلنظر اﻟكراه ة واﻟحقد بين أبناء اﻟمجتمع ،وسرت في

دمائهم اﻟنفﻌ ة اﻟض قة ،واﻷنان ة اﻟمقيتة ،إن هذه اﻷخﻼق اﻟسيئة ﻟ ست من سمات

مجتمﻌنا ،وﻻ من تﻌاﻟ م ديننإ ،وانها ﻟمن عوامل اﻟضﻌف قال تﻌاﻟى ﴿:وﻻ تنازعوا فتفشلوا
وتذهب رح م﴾ فاﻟحب واﻟوئام روح اﻟقوة واﻟسمو ،وهو جوهر اﻷخﻼق واﻟدين ،واﻹنسان

اﻟمتوازن نفس ا واﻟمتش ع بتﻌاﻟ م اﻟدين له تسامح ٕواحسان ،فﺈن اﻹناء ما ف ه ينضح،
حسن اﻟظن اﻵخرن ،و لتمس اﻟﻌذر ﻟلمخطئين .

وما اﻟصراعات في اﻟمجتمﻌات اﻹسﻼم ة عامة واﻟليبي خاصة إﻻ نتاج هذه

اﻟكراه ة اﻟمصنوعة ،واﻟ غض اﻟمبثوث ،واﻟتنافس غير اﻟشرف ،مما يجﻌلنا فرسة سهلة
اﻟمنال ﻟﻸعداء ،انتشرت اﻟكراه ة حتى أص حت اﻟكلمات اﻟناب ة واﻟجارحة تتقاذف بين

اﻷمر أن تنتشر بين ﻌض طل ة أهل اﻟﻌلم ،وعلى منابر اﻟﻌلم
اﻟناس ،واﻷدهى و ّ
ونهار ،بذنب و دون ذنب.
ا
واﻟمﻌرفة ،وأص ح دم اﻟمسلم يراق ص احا ومساء ،ﻟ ﻼ
ﻟقد تقدمت قضا ا هامش ة على حساب أخر جوهرة مصير ة ،فأين قض ة

فلسطين واﻟقدس وما فﻌله أهلها اﻟيهود أعداء ﷲ مما يدور اﻵن ،فﻌلى أهل اﻟﻌلم

اﻟفضل و خاصة أساتذة اﻟجامﻌات واﻟ احثين أن يتقدموا اﻟصفوف في اﻟدعوة ﻟنبذ اﻟكراه ة
ٕوانﻌاش بذرة اﻟخير في قلوب اﻟناس ،وتﻌزز دعائم اﻟحب واﻟوئام .
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العدد 8

مهارات التف ير العلمي بين التعلم والتعل م

د .مفتاح ﷴ الش ر

مقدمة:

ل ة التر ة /جامعة المرقب
يتفاعل اﻹنسان مع هذا الكون ما ف ه من م ونات مختلفة طرق متعددة ،وذلك

ح م تكو نه الجسمي والنفسي والعقلي ،ف ل إنسان له شخص ة تتميز وتتفرد بخصائص

معينة ،وعمل ة معالجة المعلومات من العمل ات المعقدة التي م ن التعرف عليها من
خﻼل دراسة ما حدث داخل العقل ال شر من عمل ات معرف ة مختلفة تحدث عند

مواجهة الفرد لمش لة ما.

و لما انت المش لة متشع ة لما ازدادت العمل ات العقل ة صعو ة وتعقيداً ،وهنا
تبرز الفوارق العقل ة القائمة بين اﻷفراد" ،وقام ل من بين ه  Binetوهنر
Henriب حوث أثبتت أن الفوارق القائمة بين تف ير الناس أكثر من الفوارق القائمة بينهم
في تمييزهم الحسي .ودلت نتائج دراسات ثورندا ك Thorndikeأن ت اين الفروق

العقل ة عند اﻹنسان أوسع وأشد من ت اين النواحي العقل ة عند الحيوانات ،وتزداد هذه
الفروق في النواحي العقل ة الم تس ة عما هي عل ه في النواحي الفطرة") .عطوف
اسين(22 :2001،

والتوجه الجديد في دراسة العمل ات العقل ة ميل إلى دراسة جوانب النشا العقلي

ش ل سمح برسم تخط

نفسي "بروفيل  "profileيوضح نواحي الضعف والقوة لد

اﻷفراد ،وهو ما سمته ال احثة "انستاز " بـ"النظرة الفارقة" ،وأطل على هذه المحاولة ف ما
عد اسم "عوامل اﻻهتمام اﻻتجاه الفارق".

وتواجه المجتم ـ ـ ـ ـعات المعاصـ ـ ـرة تغي اًر يتس ـ ـ ـم السـ ـ ـرعة والتطـ ـ ـ ـور في تكنول ـ ـ ـ ـ ـ ـوج ا
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العدد 8

مهارات التف ير العلمي بين التعلم والتعل م

المعلومات ،وتواجه أ ضاً مش ٍ
ﻼت بيئ ٍة واجتماع ٍة واقتصاد ٍة تحتاج إلى تخط
لمواجهتها والتغلب على ما ينتج عنها من ٍ
آثار سلب ٍة ،وهذا يتطلب من النظم الترو ة في
المجتمع إعداد اﻷفراد ل س جسم اً فق

تكنولوج ا المعلومات فق

ما ان قد ماً ،ول س التدرب على مهارات

ما هو موجه إل ه اﻻهتمام اﻵن؛ بل إن اﻷمر يتطلب من

التر ة المعاصرة إعداد اﻷج ال وتدربهم على مهارات التف ير العلمي؛ لفهم وتقبل

ومواجهة المش ﻼت الناجمة عن هذا التطور.

ٍ
ٍ
ٍ
ماسة إلى
حاجة
عصر مضى ـ
ففي هذا العصر أص ح اﻹنسان ـ أكثر من أ ّ
ات وجدان ٍة ،وقدر ٍ
سمات انفعال ٍة ،ومهار ٍ
ٍ
ات عقل ٍة تم نه من فهم نفسه وفهم اﻵخرن في
عالم صارت الح اة ف ه مح وم ٌة أنما ٍ
ٍ
وسمات تجعل من متلكها قاد اًر على أن سلك
منهجاً يوجه سلو ه و م نه من التصرف ح ٍ
مة في أداء المهام واﻷدوار واﻷنشطة التي

تتطلبها الح اة.

و درك الفرد منذ نعومة أظافره عن طر

وعن طر

تلك الحواس

حواسه ل ما ح

ه و تأثر بذلك،

تسب الخبرات المناس ة ،وتقوم الحواس بوظائفها في تلقي

اﻹحساسات المختلفة التي تن عث من البيئة المح طة الفرد وتساعده على تكو ن المعاني
المتصلة بها ،وهذه العمل ات الذهن ة يتفاعل فيها اﻹدراك الحسي مع الخبرة والذ اء

لتحقي

هدف ،و تكون اﻹدراك الحسي من اﻹحساس الواقع واﻻنت اه إل ه ،أما الخبرة

فهي ما اكتس ه اﻹنسان من معلومات من الواقع عن طر معا شته له ،وما اكتس ه من
أدوات التف ير وأسالي ه ،و حتاج التف ير إلى الدافع المناسب الذ يجعل الفرد ي حث عن

حلول للمش لة موضوع التف ير.

و الرغم من أن علماء نفس النمو شيرون إلى أن عمل ة التف ير تص ح قائمة

على اﻻحتماﻻت والفرض ات والتفسير العلمي والر

المنطقي لﻸف ار مع نمو الفرد

و لوغه مرحلة المراهقة ،غير أن ما ﻻحظه المعلمون في المدارس هو عدم رغ ة التﻼميذ
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مهارات التف ير العلمي بين التعلم والتعل م

في التف ير ،وأن هناك ثير من اﻷطفال

العدد 8

ثرون من اﻷسئلة في أول مراحل العمر ،ثم

في مرحلة المراهقة ومع زادة نموهم فقدون هذه الرغ ة تدرج اً .و ذ ر فه م مصطفى

) (2001أن "السبب في ذلك يرجع لﻸسرة والمدرسة وما عتمدانه من أساليب ترو ة

تقليد ة تجعل اﻷبناء متلقين للمعلومات والتعل مات واﻷوامر ،دون تدربهم على الحوار
والمناقشة والتحليل واﻻستنتاج والوصول إلى الحقائ  ،و ل ذلك من شأنه أن يجعل

اﻷبناء فاقدين لروح ال حث والتف ير العلمي السل م") .فه م مصطفى(121 :2001 ،

أهم ة دراسة الموضوع:

عد مجال د ارسة العمل ات العقل ة من المجاﻻت التي ﻻ تزال الحاجة فيها إلى

ثير من الدراسة والتحليل المفصل ،وذلك لحداثة الدراسات الميدان ة في هذا المجال،

ولندرة الكتا ات والمؤلفات التي تتناول هذه الموضوع في الم ت ة العر ة ،ولما له من

أهم ة الغة للعاملين في مجال الخدمات النفس ة ،ولحاجة الطﻼب والمتدرين الذين يتم
إعدادهم للعمل في المجال الترو لفهم واستخدام اﻹم انات العقل ة أفضل استخدام،

و ذلك استجا ة للتوص ات التي وجهتها المؤتمرات العلم ة على مستو الوطن العري
والمنظمات وفقاً للرؤ ة المعاصرة والمستقبل ة التي تؤ د ضرورة استثمار الطاقة العقل ة

لﻸفراد.

واﻻتجاه لدراسة مهارات التف ير ل س ترفاً علم اً؛ قدر ما هو أسلو اً ح ات اً سهم

في الوصول إلى الحلول الصح حة طرقة أفضل ،و جعل النجاح في التعامل مع

مش ﻼت الح اة يتم ش ل أسهل ،والفرق بين من متلك مهارات التف ير العلمي ومن ﻻ

متلكها الفرق بين مسافرْ ن إلى بلد ،أحدهما معه خرطة توض ح ة واﻵخر سير
متخ طاً دون دليل) .عثمان السه مي(62 :2010 ،
و عمل التف ير العلمي على تطو ر قدرات الفرد على اتخاذ الق اررات ،وحل

المش ﻼت التي انت وﻻزالت تش ل أحد أهم اﻷهداف اﻷساس ة للتر ة في المدارس،
-8-

مجلة التربوي
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مهارات التف ير العلمي بين التعلم والتعل م

غير أن التغير السرع الذ تميز ه العصر الحالي أص ح يتطلب اهتماماً أكبر لمواك ة
التطور والتفاعل مع مطالب الح اة؛ اﻷمر الذ جعل القائمين على التر ة عملون على

إعداد التﻼميذ عقل اً لمواجهة تلك الظروف.

وقد عملت عض الدول  -خاصة المتقدمة منها  -على تخص ص ميزان ات

ضخمة لتحقي

هذا الغرض ،فعلى سبيل المثال" :خصصت الح ومة اﻷمر ة في

ميزانيتها عام ) (2001عشرة مل ارات دوﻻر ﻹصﻼح التعل م خﻼل عشرة سنوات".

)(Cheng et al., 2003

"وتعمل مهارات التف ير العلمي على ر

الفرد إيجاب اً الواقع المح

يتر ز اﻻهتمام في التر ة والتعل م على تنم ة مهارات التف ير لد

ه ،ولهذا

المتعلمين ،على

أساس أن عمل ة اكتساب المعرفة العلم ة هي عمل ة تف ير علمي ،وأن التف ير العلمي
مندمج في المادة العلم ة".

وحتى يتم ن الفرد من تجاوز أزماته وحل مش ﻼته ﻻبد من فهم الموقف والتعامل

معه انفعال اً وعقل اً ،وتساعد المشاعر اﻹيجاب ة الفرد في تصنيف وتنظ م المعلومات
اﻹبداع ،و ساعد على حل المش ﻼت ،والح اة

ينش
جيداً؛ بل إن المزاج اﻹيجابي ّ
الوجدان ة تعلن عن الموقف النفسي واﻻجتماعي للفرد تجاه البيئة ،وتعلن عن النس

الف ر الذ يجذ ه تجاه عض الم اد أو عض اﻷفراد أو اﻷش اء ،وت عده عن ال عض

اﻵخر ،ما أن اﻷف ار تؤد وظ فة مهمة في ت سير التواصل اﻻجتماعي بين اﻷفراد.
و ختلف اﻷثر الذ

تحمله البيئة؛ اختﻼف اﻹم انات المتوفرة لديها ،واﻷنشطة

الترفيه ة والراض ة واﻻجتماع ة التي توفرها ﻷبنائها ،و ختلف اﻷثر ذلك اختﻼف
المنهاج الذ

مراحل العمر.

تهتم المدرسة بتدرسه ،الذ

يختلف اختﻼف مجال الدراسة و اختﻼف

وﻻح ال احث خﻼل عمله في التدرس والتفت ش الترو أن عض المعلمين ض ـ ـ ـ ـعون
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العدد 8

مهارات التف ير العلمي بين التعلم والتعل م

القدرات اﻷكاد م ة في المقام اﻷول ،ول س هذا فحسب؛ بل إنهم غالون في التأكيد على

مد

أهم ة تحقي

اﻷهداف المعرف ة الدن ا -الحف

والتذ ر -التي تقاس نتائجها

اخت ارات تحصيل ة أسهل ما تكون في ص اغتها وتصح حها ،و ل هذا أتي على

حساب اﻷهداف العل ا وما ينطو عليها من قدرات تُعد أساس ة لجودة الح اة والتناغم مع
إ قاعها السرع ،عن طر الح م العقلي الذ يجعل الفرد يدفع بذاته إلى اكتشاف عالم
المفاه م؛ ومناقشة الم اد والطرح السل م والرفض المنطقي) .مرم سل م(418 :2002 ،

ٕواذا ان اهتمام الترو ين قد انصب في العصور الماض ة على محو اﻷم ة
اﻷبجد ة ،ثم محو أم ة الكمبيوتر واﻹنترنت ما هو في العصر الراهن؛ فإنها لن تكون
في المستقبل إﻻ في محو أم ة القدرة على قراءة أف ار ومشاعر اﻵخرن ،و ما تقول:

منار عبد الحميد )" (2005إن الزمن القادم ﻻ م ان في أ امه إﻻّ ﻷصحاب القدرات
مازال

الخاصة ،ل س على المستو العقلي فحسب؛ ولكن على المستو الروحي الذ
ٍ
ٍ
ماسة إلى التنقيب ف ه والتوغل في أعماقه من أجل اكتساب ملكات جديدة
حاجة
اﻹنسان

تثر ح اته وتم نه من التواف معها فاءة واقتدار") .منار عبد الحميد(15: 2005 ،
أهداف ال حث:

سعى ال احث من خﻼل هذا العمل إلى تحقي اﻷهداف اﻵت ة:

* فهم طب عة التف ير العلمي وخصائصه.
* رصد الحقائ

المش ﻼت.

العلم ة التي تناولت موضوع التف ير العلمي ومهاراته ودوره في حل

* التعرف على اﻻتجاهات التي م ن التعامل معها في تحديد طب عة التف ير العلمي.

* تحديد دور المعلم في تعل م مهارات التف ير العلمي.

* تحديد المهارات المتضمنة في خطوات التف ير العلمي.

وقبل دراسة وتحليل أساس ـ ـ ـ ات التف يـ ـ ـر ومهاراته والعوامـ ـ ـل التي تهـ ـيئ المناخ لتحسين
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مهارات التف ير العلمي بين التعلم والتعل م

مستو هذه العمل ة العقل ة التي تشغل ال المرين و ذلك ال احثين ،ين غي تحديد وتحليل

طب عة مفهوم التف ير وأنواعه وعناصره المختلفة.
ما طب عة التف ير العلمي؟:

بناء على دافع معين لتحقي هدف محدد ،وعندما يتجه الفرد إلى
حدث التف ير ً
أ َ مجال من مجاﻻت العلم أو الح اة صفة عامة تنش لد ه عض الدوافع التي بدورها
تجعله قوم ب عض اﻷنشطة العقل ة غ ة الوصول إلى الهدف.

تطبي

و ر ب اج ه أنه مع بلوغ الطفل ووصوله إلى سن المراهقة تظهر لد ه القدرة على

القائمة على المنط  ،و ستط ع أن حدد اﻷش اء و ستخلص المعاني

الخط

الخلق ة والمثل ،و ون لد ه القدرة على تطبي

مثل :الم اد

المنط

الش لي أو

الصور  ،و ون أ ضاً قاد اًر على تصور المش ﻼت من الناح ة المفهوم ة أو النظرة،
ولد ه الحلول المم نة التي يترتب عليها الحل الصح ح ،و ون لد ه أ ضاً القدرة على
التف ير العلمي المنطقي) .عﻼء الدين فافي(108 :1998 ،

والتف ير عمل ة واع ة قوم بها الفرد عن وعي ٕوادراك وﻻ تتم معزل عن البيئة
المح طة ،أ ْ أن عمل ة التف ير تتأثر الس اق اﻻجتماعي والس اق الثقافي الذ تتم ف ه،
وهو نشا

حدث في عقل اﻹنسان ﻷغراض متعددة منها :الفهم واﻻست عاب واتخاذ

القرار والتخط

أو حل المش ﻼت ،و ذلك الح م على اﻷش اء واﻹحساس البهجة

واﻻستمتاع والتخيل واﻻنغماس في أحﻼم ال قظة.

)(Http,ar.Wikipeda.Org/Wiki,2008

والنظرة الحديثة لمرحلة المراهقة تعتبرها مرحلة نمو تدرجي وشامل لجم ع جوانب

الشخص ة وﻻ تر ز فق على النواحي الجنس ة والتغيرات الجسم ة المصاح ة لها ،وأهم

ما ميز هذه المرحلة ظهور عض مهارات التف ير العلمي منها :القدرة على الح م على
اﻷش اء ،وحل المش ـ ـ ـﻼت ،و ذلك القدرة ع ـ ـلى التخي ـ ـ ـل واﻻستن ـ ـ ـ ـ ـتاج) .يوسف قطامي
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وآخرون. (446 :2002 ،

العدد 8

و قول عبد ﷲ الهنوف ) (2007أن القدرة على اﻻنت اه خﻼل مرحلة المراهقة

تزداد و ستط ع معها حل المش ﻼت المعقدة أو الطو لة و تعد

اﻹدراك اﻷش اء الحس ة

إلى المعنو ة واﻻحتماﻻت المستقبل ة ،و ون التف ير في فترة الطفولة ماد اً محدوداً ،بينما
ون لد المراه مجرداً معنو ًا واسعاً ،و ص ح التف ير لد المراه منهج ًا قائماً على
المنطقي لﻸف ار ،وفي نها ة المراهقة

اﻻحتماﻻت والفرض ات والتفسير العلمي والر

بناء على الخبرات السا قة ،وتزداد المرونة؛ فيبدأ يتقبل
تزداد الح مة وحسن تقدير اﻷمور ً
أف ار اﻵخرن ٕ -وان لم يواف عليها -وتزداد النزعة للمثال ة واﻻنتقاد في ل شيء مما
يدفعه للجدل والمحاججة واﻻستقﻼل ة الف رة والفعل ة ،مما يدفعه لمعارضة الك ار،

وأح اناً اعتناق م اد

و يبيد ا( .

دين ة أو س اس ة قد تكون خاطئة) .عبد ﷲ الهنوف:2007 ،

ما التف ير العلمي وما خصائصه؟:

الرغم من أن التف ير أمر مألوف لد

الناس ،و مارسونه ش ل مستمر ،إﻻ أنه

استعصاء على التعرف،
عد النس ة لمعناه العلمي من أكثر المفاه م غموضاً وأشدها
ً
ولعل مرد ذلك إلى أن التف ير ﻻ قتصر أمره على مجرد فهم اﻵل ة التي حدث بها؛ بل

هو عمل ة معقدة متعددة الخطوات ،تتداخل فيها عوامل ثيرة تتأثر بها وتؤثر فيها.
هي:

و ذ ر سل مان عبد الواحد ) (2010ثﻼثة أف ار رئ سة متعلقة التف ير العلمي

 -أنه عمل ة إدراك ة تتم داخل عقل اﻹنسان.

 -أنه عمل ة تنطو على حسن استخدام المعرفة في النظام اﻹدراكي و م ن استن اطه

من سلو ه فق .

 التف ير عمل موجه نحو هدف ما و تمخض عن سلوك من شأنه أن حل المش لة أو- 12 -
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العدد 8

ساعد على حلها ،ومن ثم فالتف ير يبدأ مش لة و نتهي حلها) .سل مان عبد الواحد،

. (302 :2010

يؤد
لد

حصل في الدماغ عد اﻹحساس بواقع معين

و ر إبراه م وج ه أن النشا الذ

إلى تفاعل ذهني بين قدرات الذ اء من جانب وهذا اﻹحساس والخبرات الموجودة

الشخص المف ر من جانب آخر ،وعلى هذا اﻷساس قام ص اغة التعرف التالي

للتف ير" :سلوك حدث عندما يواجه الشخص مواقف

ون له فيها غرض معين يود

الوصول إل ه ولكن قد تعوقه عض الصعو ات غير المألوفة ف شعر الحيرة والتردد ،وهذا

يدفعه إلى ال حث عن طرقة يتغلب بها على المش لة التي تواجهه ،فإذا تم ن من ذلك
انتهت عمل ة التف ير واستأنف الشخص أساليب سلو ه المعتاد") .أزهار ﷴ:2002 ،
. (54

و عد التف ير العلمي بوتقة تشمل ل صور التف ير اﻷخر  ،وقد لخصSchafes

السمات التي تميزه عن اقي أنواع التف ير في ونه يتصف التراكم ة والتنظ م وال حث
عن اﻷس اب والشمول ة وال قين ،والدقة والتجرب.

وقد حددت الموسوعة الحرة ) (2008التف ير العلمي أنه "العمل ة العقل ة التي يتم

موجبها حل المش ﻼت أو اتخاذ الق اررات طرقة علم ة من خﻼل التف ير المنظم

المنهجي"(Http: ar,Wikipedia: 2008) .

وعرفه سعد سي وآخرون ) (2001أنه "عمل ة تنظ م اﻷف ار والمعارف ،و هدف

إلى تفسير الظواهر الكون ة أو المواقف الح ات ة ،و تطلب قدرة على المﻼحظة والتنبؤ،

ووضع الفروض وتحديد المتغيرات وض طها ،وجمع المعلومات ،والقدرة على استقراء

الب انات ومعالجتها من خﻼل عمل ة ذهن ة تتطلب إيجاد أدلة و راهين ﻹث ات صحة
النتائج وتدع مها") .ﷴ أبوزد(9 :2006 ،

و صف إبراه م البليهي التف ير العلمي أنه حالة نادرة من حاﻻت التأل الذهني
- 13 -
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ومستو رف ع من مستو ات التف ير وانض ا

إلى ال حث عن الحق قة وف منهج قو م منض

)عثمان السه مي(18 :2010 ،

عقلي دقي

العدد 8

والتزام أخﻼقي صارم يهدف

تتغلب ف ه إرادة العقل على إرادة الهو .

و الرغم من تعدد تعرفات التف ير وتنوعها ،إﻻ أنها تتف

في أن التف ير هو

ممارسة الذ اء لدوره اﻻعتماد على الخبرة ،و هذا فهو عمل ة عقل ة ومهارات م ن

اكتسابها وأنه عتمد على توظيف القدرات الذهن ة اﻷخر  ،وهو نشا عقلي ل س محدوداً
أو س طاً أو عبر عنه عمل ٍة عقل ٍة و ٍ
احدةٕ ،وانما هو نشا عقلي معقد في تكو نه وله
خصائصه ونوعيته المتميزة ،وتؤثر ف ه عوامل متعددة ومتنوعة.
و خرج ال احث بتعرف للتف ير العلمي يتف

مع هدف ال حث يتمثل في ون

التف ير العلمي "نشا عقلي حدث عندما تواجه الفرد مش لة ما ،و ظهر في ش ل حوار

بين الفرد ونفسه ،ينتج عنه إصدار ح م يتعل

فهم المش لة وأس ابها وتحديد الطرق التي

م ن أن تساعد في حلها وتقد م اﻷف ار التي تفسرها وتعم م هذه اﻷف ار على المواقف

المشابهة".

ما اﻻتجاهات التي م ن التعامل معها لتحديد طب عة التف ير العلمي؟

هي:

بوجه عام هناك ثﻼث اتجاهات م ن التعامل معها لتحديد طب عة التف ير العلمي

اﻻتجاه اﻷول :وهو يهتم التف ير العلمي من حيث ونه عمل ات عقل ة عل ا تتضمن

الفهم والتطبي

والتحليل والتر يب والتقو م وفقاً لتصنيف بلوم" ،و ان الغرض من هذا

التصنيف هو تنظ م سلوك المتعلمين في أصناف أو فئات صغيرة نسب اً م ن أن

تستعمل في افة الم ادين الدراس ة وفي افة المستو ات التعل م ة"(Http:// .

)wwwee.eng Hawaii.edu\ `tep\EE367\coop\ bloom. html

اﻻتجاه الثاني :يتعامل مع التف ير العلـ ـ ـ ـ ـمي على أنه يتضمن عمل ات العلم )أساس ة-
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تكامل ة( ،أ أنه عمل ات عقل ة قوم بها اﻹنسان من أجل توض ح أو تفسير حدث عقلي

له عﻼقة اﻷحداث والظواهر الطب ع ة ،وتتمثل في عمل ات )المﻼحظة  -التفسير -

اﻻستنتاج  -اﻻتصال  -التنبؤ  -تكو ن الفروض  -التجرب  -ض
النماذج(.

المتغيرات  -بناء

اﻻتجاه الثالث :ينظر إلى التف ير العلمي على أنه يتضمن المهارات الﻼزمة لحل

المش لة طرقة موضوع ة .وهو اﻻتجاه الذ

يتف

وطب عة ال حث الحالي ،ذلك ﻷن

ثي اًر من الدراسات التي أجرت على التف ير العلمي قد ر زت على نم التف ير السببي

وحل المش ﻼت و عض المسائل المتعلقة التف ير اﻹجرائي الصور .
)(Htt:\\homepages. which.net\`gk. Sherman\ mbaaaab. Htm.
وأشار اﻷشول ) (1999إلى عض تطب قات التف ير في المعارف اﻻجتماع ة

للمراهقين ومفاه مهم عن ذواتهم ووجهات نظرهم في اﻷفراد اﻵخرن م ن تلخ صها في

اﻵتي:

در على تر يب واتخاذ اﻻقتراحات
 – 1ص ح الفرد عد وصوله مرحلة المراهقة قا ا

واﻻفتراضات.

 - 2تحسن الذاكرة عز إلى القدرة على التصنيف وتنظ م المعلومات.

 - 3خﻼل فترة المراهقة تص ح طرق اﻻكتشاف والتحقي واﻹث ات موحدة.

 - 4متلك المراهقون الوعي التبد ﻼت التوجيه ة والتصورة )عادل اﻷشول:1999 ،

(529-526

ما الخصائص التي يتميز بها التف ير العلمي؟

يتميز التف ير العلمي ب عض الخصائص التي تميزه عن اقي أنواع التف ير

اﻷخر  ،ومن تلك الخصائص ما يلي:
 -1قابل للتعل م والتعلم.

 -2عمل ة إنسان ة هادفة ابتكارة ومتكاملة.

- 15 -

مجلة التربوي

مهارات التف ير العلمي بين التعلم والتعل م

 -3يتميز المرونة و تصف الدقة والض .

العدد 8

 -4يتميز بإم ان ة اخت ار ومراجعة صدق نتائجه وتعل ماته ،و تميز الموضوع ة

والتراكم ة.

 -5يتميز التنظ م .حيث ﻻ يترك اﻷفراد أف ارهم تسير حرة طل قةٕ ،وانما قومون بترتيبها
طرقة محددة ،و نظمونها بوعي ،و بذلون جهداً مقصوداً من أجل تحقي أفضل تخط

مم ن لطرقة التف ير.

 -6قابل للتعم م ،و تميز الواقع ة  Realismوالعقﻼن ة )المنطق ة( Rationality

والنظام ة )الق اس ة(  Regularityوالسبب ة )العل ة( Causalityواﻻستكشاف ة )القدرة
على اﻻكتشاف( (Dickman,2000.p14) .Discoverability

و ر بير ينز وآخرون ) Berkins & Others, (1993أن ممارس التف ير

العلمي يتصف اﻵتي:

اﻻعتقاد اﻹجرائي في فلسفة العلم ،وفروضه -حب اﻻستطﻼع -التفتح العقلي-

القدرة على المثابرة -القدرة على ال حث والتجرب -إدراك المتناقضات -ال قظة العقل ة
عند المﻼحظة والقراءة والكتا ة -اﻻتجاهات الموج ة نحو النظرات العلم ة.

و قوم التف ير العلمي على ثﻼثة م ونات أساس ة هي :الفهم و قصد ه الر

ٕوادراك العﻼقات بين الظواهر المراد تفسيرها و ين اﻷحداث التي تﻼزمها .يلي ذلك التنبؤ
و قصد ه محاولة الوصول إلى عﻼقات جديدة ل س من السهل التحق من وجودها فعﻼً
بناء على معلوماتنا الماض ة وحدها .ثم أخي اًر التح م و قصد ه القدرة على ض

الظروف التي تحدد حدوث الظاهرة ش ل حق لنا الوصول إلى هدف معين و م ن أن
ون التح م في الظاهرة وتعديلها أو تغييرها إن لزم اﻷمر ) .مال خليل:2007 ،

.(113

ما الفرق بين التف ير ومهارات التف ير؟
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مهارات التف ير العلميScientific Thinking :

تظهر الحاجة ماسة في هذا الوقت للتفر

العدد 8
بين مفهومي )التف ير ومهارات

التف ير( ذلك ﻷن التف ير عمل ة ل ة نقوم عن طرقها معالجة عقل ة للمدخﻼت الحس ة

والمعلومات المسترجعة لتكو ن اﻷف ار أو استدﻻلها أو الح م عليها ،وهي عمل ة تتضمن

اﻹدراك والخبرة السا قة والمعالجة الواع ة واﻻحتضان والحدس ،وعن طرقها تكتسب
الخبرة معنى .أما مهارات التف ير فهي :عمل ات محددة نمارسها ونستخدمها عن قصد
في معالجة المعلومات مثل :مهارة تحديد المش لةٕ ،وايجاد اﻻفتراضات غير المذ ورة في
النص أو تقي م قوة الدليل أو اﻻدعاء) .حسان الشمر (94 :1999 ،
و قصد المهارة قدرة الفرد على الق ام أعمال تتطلب قد اًر من الكفاءة في اﻷداء.

وهي عمل ات عقل ة تتطلب قد اًر من إجراءات التحليل والتخط

والتقي م والوصول إلى

استنتاجات وصنع ق اررات(Muijs S & Reynolds, 2001: p78) .
و عرف إدوارد د

يونو ) (1989المهارة في التف ير أنها "القدرة على اﻷداء

طرقة فعالة في ظروف معينة للوصول إلى درجة من الدقة ت سر على الفرد العمل في
أقل وقت و أقل ٍ
جهد") .إدوارد د يونو(57 :1989 ،

و قوم اﻷداء على التقليد من ناح ةٕ ،وادراك المعارف العقل ة المتصلة المهارة من
ناح ة أخر حتى يتسنى للفرد أن يؤد المهارة ش ل قائم على الفهم العقلي ول س على
مجرد اﻷداء الحسي.

والف رة اﻷساس ة التي يرتكز عليها ال حث تكمن في أن الشخص ف ر إذا واجهته

مش لة ،ومن ثم عمل على تحديدها و فترض الفروض أو الحلول المحتملة ،ثم سعى
إلى جمع المعلومات طرقة موضوع ة حيث ستط ع في ضوئها اخت ار صحة
الفروض المحتملة ،ومنها صل إلى حل المش لة .وهذا حتاج إلى مهارات واسعة ﻷنه

يتضمن معرفة ماذا س فعل؟ ومتى فعل؟ وما اﻷدوات الﻼزم ـ ـ ـ ـ ـة؟ وما النتائج؟ وما الذ
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مهارات التف ير العلمي بين التعلم والتعل م
ين غي اﻻهتمام ه؟

العدد 8

وحدد راشد ) (1983مهارات التف ير العلمي اثني عشرة مهارة وهي :اﻹحساس
ْ
بوجود المش لة ،وتحديدها ،ثم التحليل وجمع الب انات ،ثم اخت ار الفروض واﻻستقراء
واﻻستن ا  ،و ذلك تفسير الب انات ،والتمييز بين الحجج ،والتعم م ،واﻻبتكارة) .ﷴ

أبوزد(9 :2006 ،

و ضيف سل مان عبد الواحد ) (2010عض المهارات اﻷخر وهي :المﻼحظة،

المقارنة ،التصنيف ،التنظ م ،التطبي  ،التلخ ص ،التعرف على اﻷنما  ،التقي م ،التعرف
على اﻷخطاء والمغالطات) .سل مان عبد الواحد. (312 :2010 ،

و عرف ال احث مهارات التف ير العلمي أنها "أسلوب منظم عتمد تحر الحق قة

ات اع عدد من الخطوات أو القدرات ،و ش ل يتطلب مستو معين من الدقة في اﻷداء

تبدأ بتحديد المش لة ثم اخت ار الفروض واخت ار صحتها وتنتهي العمل ة القدرة على

تفسير النتائج وتعم مها" .وتبرز براعة هذا النوع من التف ير في سهولته واحتوائه على

النقد الذاتي .وﻻ عد التف ير مهارة إﻻ قدر براعة ممارسته العقل ة ،ومن هنا م ن القول
أن مهارة التف ير قابلة للتعلم وتحتاج إلى الرعا ة من قبل المرين وأنها ل ست مجرد

استعداد فطر ينمو طرقة طب ع ة.

و ر ال احث أن جم ع مهارات التف ير العلمي لها أهميتها في ح اة الناس ذلك

ﻷنها تعمل على ت سير الح اة وتضيي الهوة بين النظرة والتطبي  ،وتعمل على تفجير
الطاقة اﻹبداع ة وتسهم في تنم ة المواهب لد

اﻷفراد وتساعدهم في حل المش ﻼت؛

حسب تف ير منظم سل م م نهم من مواجهة التحد ات ،و سهم في مواجهتهم للمستحدثات
التكنولوج ة.

و شير و ست وآخرون  West brook, et al.,إلى مجموعة من العناصر أطل

عليها ال عض خطـ ـ ـوات ،واستخدمـ ـ ـها فر آخر على اعتـ ـ ـ ار أنـ ـ ـها قدرات ،في حي ـ ـ ـن
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مهارات التف ير العلمي بين التعلم والتعل م
استخدمها فر

ثالث اعت ارها مهارات ،وهذا ع س رؤ ة ل فر

التف ير ،وهي اﻵتي.

 1ـ عناصر التف ير العلمي اعت ارها خطوات:

العدد 8

لماه ة عمل ات

استخدم عض ال احثين عناصر التف ير العلمي على أنها خطوات متسلسلة سير

فيها الفرد الذ

قوم عمل ة التف ير خطوة عد أخر إلى أن صل إلى الحل .ومن هؤﻻء

ال احثين :الدمرداش سرحان ،ومنير امل ،وعلم الدين الخطيب ،و ذلك حسن الج الي.
)أزهار ﷴ. (65 :2002 ،

وهذا ﻻ يتف مع ما ذ ر سا قاً عند الحديث عن خصائص التف ير العلمي ،فالفرد

ﻻ ف ر وف نظام جامد مح م التخط ؛ ﻷن التف ير العلمي عمل ة عقل ة مرنة ومنظمة

تتم ش ل متداخل وتتفاعل مع عضها ،فقد يتجاوز الفرد أحد هذه الخطوات أثناء تف يره
في حل مش لة ما وفقاً لما متلكه من خبرة المش لة ،ووفقاً لمرحلة نموه ومستو ذ ائه.

ولهذا صعب وصف عناصر التف ير أنها خطوات محددة.
 2ـ عناصر التف ير العلمي اعت ارها قدرات:
ير

عض ال احثين ومنهم :إبراه م وج ه ،وعلي راشد أن التف ير العلمي يتكون

من عدد من القدرات تبدأ بتحديد المش لة وتنتهي التعم م .ومعروف أن القدرة تر ز على
اﻷداء وﻻ تعطي أهم ة بيرة للسرعة والدقة واﻹتقان في العمل ،ولهذا ير

احثون

آخرون منهم :أزهار ﷴ ) (2002أن مصطلح القدرة ﻻ يتناسب مع عناصر التف ير

العلمي ،ذلك ﻷن التف ير العلمي ُيبنى على نتائج دق قة ٕواجراءات سل مة ،فالفرد الذ
يجر تجاره أ ش ل ان ،وﻻ يدق في مﻼحظاته وحسا اته لن صل إلى نتائج
سل مة ،وست قى النتائج التي توصل إليها مجرد فروض.
 3ـ عناصر التف ير العلمي اعت ارها مهارات:

شي ـ ـ ـ ـ ـر ل من :ﻻفو ٕ Lavoieوايجنو وجاك  Eggen & Kauchakإلى أن
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العدد 8

مهارات التف ير العلمي بين التعلم والتعل م

أسلوب التف ير العلمي يتم في مجموعة من المهارات وهي :تحديد المش لة -اخت ار
الفروض -اخت ار صحة الفروض -التفسير -التعم م.

وهنا م ننا القول إنه من الصعب الفصل بين القدرات والمهارات المتضمنة في

قدر
خطوات التف ير العلمي ،فالشخص الذ مارس التف ير العلمي ﻻبد أن يتوافر لد ه ٌ
ٍ
اف من المهارات واﻻتجاهات العلم ة في نفس الوقت ،غير أنه ولغرض الدراسة فق تم

تناول عناصر التف ير العلمي على أساس أنها مهارات حتى

ون ذلك مناس اً لطب عة

العمل ات العقل ة التي ون فيها اﻻهتمام منص اً على ق اس أقصى اﻷداء ،وأن مصطلح
المهارة ﻻ شير إلى النشا

الحر ي فق ؛ بل له جوانب أخر منها الجانب العقلي

المعرفي وهو المقصود في هذا العمل ،و ذلك فإن المهارة لكي يتم إنجازها فهي تحتاج

إلى توافر السرعة والدقة واﻹتقان ،ولما ان هدف ال حث التر يز على تعلم وتعل م أقصى

اﻷداء في التف ير العلمي ،فإنه من اﻷهم ة م ان توض ح مهارات مثل :الدقة في فهم
وتحديد المش لة ،والمهارة في اخت ار الفروض والتحق من صحتها ،و ذلك اﻹتقان في

عمل ة التفسير والتعم م.

وف ما يلي توض ح ﻷهم المهارات المتضمنة في خطوات التف ير العلمي:
 -1تحديد المش لةDefining Problem :

وهي مهارة يتم فيها تحديد المواقف المحيرة نوعاً ما ،وتستخدم في الغالب م اًر

في عمل ة التف ير ،وهي تشير إلى قدرة الفرد على تمييز السؤال الذ

حتو على

المش لة ش ل م ٍ
اشر ،و عبر عنها تعبي اًر م اش اًر دون سواه من اﻷسئلة المطروحة،

و م ن أن تتضمن ع ارات مثل :ما المش لة؟ ومن لد ه هذه المش لة؟ وما الذ

مش لة؟ أو لماذا يجب أن تحل؟.

يجعلها

وأح اناً تتضمن هذه المهارة تحديد ما يتم ال حث حوله بدقة تا ة جمل تصف ما

يرد عمله الفـ ـ ـعل .و عد تحديد المش لـ ـ ـة من أهم مهارات التف ي ـ ـر العلمي؛ ﻷن تمثـ ـ ـيل
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المش لة بدقة يؤد إلى الوصول إلى الحل).جودت سعادة(480 :2003 ،

العدد 8

و مثل تحديد المش لة نوعاً من التحد ؛ ﻷنه حتاج إلى دقة في اكتشاف المسائل

الرئ س ة التي قد تختفي تحت التفاصيل ،وتبدأ عندما يواجه الشخص مش لة ،و ص ح

السؤال :ما هي المش لة الض ؟.

عرف المش لة ش ل جيد تقل فرصة وضع حل سل م لها ،فالتعرف الجيد
ٕواذا لم تُ ﱠ
هو الذ س حدد يف يتم التعامل مع المش لة .وﻻ م ن ﻷ ِّ إنسان أن حل مش لة
دون أن عرفها) .بتصرف من :إبراه م الحارثي(246 :2009 ،
 -2اخت ار الفروضHypothesis Selecting :

و تمـ ـ ـ ـثل في القدرة على اخت ار أحد الحلول التي تصلح حل للمش لة ،من خﻼل

التمييز بين عدد من الفروض المتاحة التي تبدو و أنها حلول محتملة للمش لة أو

الموقف المطروح) .سل مان القادر وآخرون(113 :2004 ،

ومهارة اخت ار الفروض تعتمد على قدرة الفرد على اكتشاف العﻼقات ،والر بين

اﻷحداثٕ ،واخضاعها للتنظ م العقلي والمنطقي ،وتعتمد ق مة الفرض وأهميته على مد
قابل ة الفرض لﻼخت ار ،وعلى ما حدده من توقعات حول نتائج معينة.
ومن أهم مؤشرات أداء هذه المهارة:

 جمع الب انات ٕواجراء المﻼحظات حول المش لة. جمع الحقائ المتعارضة. -تحليل الب انات ونتائج المﻼحظات.

 -تحديد العﻼقات المم نة بين المعط ات والنتائج) .نع مة حسن وآخرون(25 :2001،

 -3التحق من الفروضTesting Hypothesis :

وهي مهارة تتعل بتحديد أ ّ الطرق التي تﻼئم الوصول إلى حل لفرض ما ،وذلك من
خﻼل تمييزه بين عدد من الطرق التي م ن استخدامها ﻻخت ار صحة فرض ما .و ر
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العدد 8

القادر ) (2004أن التحق من صحة الفروض عني القدرة على اخت ار صحة الفرض

وذلك اخت ار أنسب الطرق من بين عدد من الطرق التي تبدو مم نة) .سل مان القادر

وآخرون(113 :2004 ،
و ر الهو د

أن التحق

من صحة الفروض داخل الفصل الدراسي م ن أن

يتم من خﻼل استرتيج ة إمطار الدماغ )الحفز الذهني( وذلك من أجل الوصول إلى
الحل الصح ح ،حيث قوم اﻷفراد مناقشة الحلول المقترحة ،و عد ذلك يتم اخت ار الحل
اﻷنسب أو النتيجة) .زد الهو د (138 :2004 ،

 -4التفسيرInterpreting :

و عرفه ) yager, (2000أنه :القدرة على اخت ار أحد التفسيرات المقترحة حل

للمش لة التي طرحها الموقف الوارد في المش لة.

وأوضح جابر عبد الحميد ) (2008أن التفسير هو عمل ة وضع معني في

خبراتنا واستخراج معنى منها ،وأنه عمل ة عقل ة غايتها إضفاء معنى للخبرة الح ات ة،
ولها ثﻼث مستو ات ،و اﻹم ان مراجعة التفسير الذ

صل إل ه الفرد من خﻼل فحص

أنها على اﻷرجح صح حة .والمستو الثالث فهو الذ

تبدو ف ه التفسيرات توقعات أو

الحقائ

والب انات لمعرفة مد

وهي :اﻷول وهو الذ

الدعم الذ

تقدمه لهذا التفسير .والتفسير له مستو ات

ون بدرجة من ال قين .أما الثاني فيتضمن التفسيرات التي نعتقد

تخمينات مم نة).جابر عبد الحميد(372 :2008 ،

وتحدث عمل ة التفسير عندما قوم الفرد بتعليل أو ذ ر أس اب حدوث عض

اﻷحداث أو الظواهر الطب ع ة أو اﻹنسان ة أو قوم البرهنة على صحة عﻼقة معينة،
وتتطلب هذه المهارة القدرة على ترجمة الرسالة إلى أجزاء ،وهذا الط ع تس قه عمل ة

التعرف على المعلومات الواردة الرسالة .والتفسير ﻻ حدث نتيجة المشاهدة وﻻ نتيجة

جمع المعلوم ـ ـات لكنه يتطلب استخدام التحليـ ـ ـل أو ر النتائـ ـ ـج التي حصل عليها ما
- 22 -
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مهارات التف ير العلمي بين التعلم والتعل م

عرفه من معلومات(Parkinson, 2004, p169).

 -5التعم مGeneralization :

و قصد ه قدرة الفرد على تطبي نتيجة ما خاصة موقف وظروف معينة على

مجموعة مشابهة من المواقف والظروف اﻷخر ).سل مان القادر وآخرون:2004 ،

(114

و عني التعم م أ ضاً الوصول إلى النتائج من خﻼل الر

وقد يتم ن عض اﻷفراد من الوصول إلى الحقائ

بين الحقائ الجزئ ة،

العامة والنظرات سرعة ،و ر

الهو د

أن هذا إدا حدث داخل الفصل الدراسي فإن على المعلم أن طلب من تﻼميذه

وحقائ

جزئ ة جديدة ومساعدتهم في الوصول إلى التعم مات المناس ة) .زد الهو د ،

أن سجلوا نتائجهم في أوراق خاصة ،وعل ه أن قوم قراءتها فإذا انت صح حة فإنه

طلب منهم اﻻحتفا بها حتى يتم ن ق ة الطل ة من الوصول إلى النتيجةٕ ،واذا لم
يتم ن الطل ة من الوصول إلى التعم م أو القاعدة فيجب على المعلم أن قوم طرح أمثلة
(245 :2004

ما دور المعلم في تعل م مهارات التف ير العلمي:

التف ير الماهر ل س أم اًر فطر اً ظهر في مرحلة عمرة محددة و تطور ما

تتطور وظائف الحر ة والكﻼم وغيرها من الوظائف الحيو ة لﻸعضاء ،فالكثير من

الناس لو تُر وا وشأنهم لن يتطور ف رهم ولن تنمو طاقاتهم وﻻ أساليب تف يرهم ،وهذا
معناه أن التف ير الفعال ل س حصاد خبرات عارضة ،ول س نتيجة حتم ة للنضج
العضو  ،وﻻ للقراءة في المواد الدراس ة .ومن هنا تبرز أهم ة تعل م مهارات التف ير
العلمي في المؤسسات الترو ة والتعل م ة ،و رتكز تعل م مهارات التف ير في المدارس

على أساس ات عامة أهمها ما يلي:

 -1إدراك طب عة المش لة وم وناتها :حرص المعلم الذ يهتم بتنم ة م ـ ـ ـهارات التف ي ـ ـر
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العلمي لد

العدد 8

تﻼميذه على عرض موضوع الدرس مش لة لها مضمون وم ونات و قوم

مساعدة تﻼميذه على فهم المش لة وطرح اﻷسئلة المثيرة لتف يرهم ومناقشة المعلومات

اﻷول ة المتعلقة بها ،واﻷساليب المحتملة لحلها ،وفي نفس الوقت م ن مناقشة العق ات
واﻷخطاء التي قد تواجه التﻼميذ وحثهم على التف ير الجماعي.

 -2التف ير المستقل :في عصر المعلومات ة لم تعد اﻷساليب التقليد ة في التعل م التي

تر ز على حف

المعلومة واسترجاعها مجد ة ،فالمعارف تتضاعف تقر اً ل ثﻼث

سنوات ،والمتعلم مهما بلغت طاقته ﻻ ستط ع أن سطر ولو على نس ة س طة من م

المعلومات الهائل الذ

يتدف

عبر تقن ات اﻻتصال ،ما أن المعلومات التي يتلقاها

المتعلم أثناء سنوات تعلمه في المدارس تص ح قليلة الفائدة في مواجهة مستجدات العصر

ومتغيراته ،فالح اة المستقبل ة ﻻ م ان فيها إﻻ للمف رن المبدعين ،وﻻ قاء إﻻ لمن يجيد
فن التف ير الماهر .فالمتعلم في هذا العصر حتاج دائماً إلى التحفيز الذ

ساعده على

استكشاف المعلومة بنفسه ،ومن ثم استخدام هذه المعلومات مهارات .وطرح اﻷسئلة من

جانب المعلم يجعل التلميذ ستخدم عقله في حل المش ﻼت حﻼً علم اً ومنطق اً عيداً عن

اﻷف ار الخاطئة والخرافات ،ما تجعله يجدد أف اره و حللها عم ) .عثمان السه مي،

(48 - 47 :2010
 -3التوازن بين أر

التلميذ وآراء اﻵخرن :الحوار بين المعلم والتلميذ يجعل اﻷخير

يدرك أنه يجب أﻻ ينظر إلى آرائه على أنها صائ ة في ل اﻷحوال وفي ل المواقف،

وﻻ عتقد أن زمﻼئه دائماً على خطأ؛ بل يجب أن يتعلم الموازنة بين آرائه وآراء اﻵخرن
من خﻼل الحوار واﻻقتناع وتفهم م ونات المش لة المطروحة.

 -4ال حث عن اﻷف ار والمعلومات :ين غي أن عرف التلميذ يف ي حث عن المعلومات
من خﻼل مصادر التعلم ،و يف يوظفها توظ فاً إيجاب اً في حل مش ﻼته الدراس ة

والخاصة ،ما يجب أن يتعلم يف فسر القضا ا التي تحتاج إلى تف ير وتحليلها وفهم
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الموقف من عدة جوانب و أساليب متنوعة.

 -5تقي م اﻷف ار والمعلومات :وذلك التأكد من صحتها ودقتها ومد
الموضوع أو الموقف المطروح ونقده.

 -6عدم تسط ح اﻷف ار :طرح المعلم لمواقف ومش ﻼت تتسم العم

والمنطق ة من شأنه أن
ع اراته

ارت اطها

والشمول ة

سب التلميذ مهارات التف ير العلمي والمنطقي ،الذ

تتميز

لمات تبتعد عن التعم م والشمول ة والتأكيد ،وذلك من خﻼل طرح أف اره أمام

اﻵخرن) .فه م مصطفى(98 :2001 ،

و تسب التﻼميذ اﻻتجاهات الصح حة في التف ير إذا ان المعلم أنموذجاً جيداً
في تف يره و سعى إلى اﻻبتعاد عن الطرق التقليد ة في التدر س حيث عمل على توج ه

سلوك التﻼميذ وف اﻻتجاهات الصح حة التي تم نهم من فهم المنهج المدرسي وتسخيره

لخدمة مواقف الح اة الحال ة والمستقبل ة و وضح لهم أن هذا المنهج س ضل دوماً خاضعاً

للمراجعة وقا ﻼً للتحسين وأن عليهم أن سهموا في هذا التغيير من خﻼل النقد الهادف

والبناء).نع مة حسن وآخرون(9 :2001 ،

و قول جابر عبد الحميد ):(2000إن المعلم م نه توفير المناخ الصفي الذ

شجع على التف ير من خﻼل مراعاة اﻵتي:

 -1اﻹصغاء إلى التﻼميذ :و تم ذلك من خﻼل إتاحة الفرص المتعددة للتﻼميذ لكي

يتحدثوا و عبروا عن أف ارهم ،و الرغم من أن هذا النشا
للمعلم الوصول إلى أف ار التﻼميذ.

ستغرق وقتاً ،إﻻّ أنه يت ح

 -2تقدير الفرد ة والصراحة في التف ير :ين غي على المعلم مراعاة الفروق الفرد ة بين

تﻼميذه و ت ح لهم الفرصة لبذل الجهد في التعبير عن اﻷف ار التي قد تساير أو تغاير

وجهة نظر اﻵخرن.

 -3تشج ع المناقشة المفتوحة :يزداد تف ير التﻼميذ احترام جهودهم و مناقشة أف ارهـ ـ ـم
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ووجهات نظرهم وتحل ﻼتهم مع المعلم ومع عضهم ال عض ،وهنا ين غي على المعلم
توفير الفرص للتﻼميذ ﻻتخاذ الق اررات وفحص البدائل والتصرف وفقا لق ارراتهم.

 -4تشج ع التعلم النش  :وهذا يتطلب إدماج التﻼميذ في عمل ة التعلم وذلك أن طلب

منهم أن ﻼحظوا و قدموا تقر اًر عن مﻼحظاتهم ،وهذا عني أﻻّ تفي التﻼميذ اﻻستماع

لتف ير المعلم فحسب؛ بل يندمجوا بنشا في صنع اﻷف ار مع المعلم.

 -5السماح بوقت للتف ير :وذلك بإتاحة الفرصة المﻼئمة للتﻼميذ ل ف روا و ناقشوا

إجا اتهم؛ ﻷن هذا ساعد التﻼميذ على التعلم من أخطائهم.

 -6تقبل أف ار التﻼميذ :وذلك مناقشتها وتشج ع التﻼميذ على أن ف روا عم

وأن يتأملوا أف ارهم ،وأن ينظروا في البدائل والمعتقدات ومناقشتها مع المعلم.

أكبر

 -7تنم ة الثقة :مع تزايد ثقة التﻼميذ أنفسهم وأف ارهم تتحسن مهارات التف ير و ظهرون

نمواً وتقدماً ،و تم ذلك غال اً من خﻼل تقدير المعلم لتقدم تﻼميذه واﻻعتراف قدراتهم.

 -8توفير التغذ ة الراجعة :وهي تتم من خﻼل عدم التقليل من شأن استجا ات التﻼميذ،

أو تقد مها على ش ل عقاب أو عتاب؛ بل ين غي تشج ع اﻹجا ات غير الم تملة لتعمي
أف ار التﻼميذ.

 -9إقامة ار طة وجدان ة :وذلك بتكو ن عﻼقة إيجاب ة قائمة على الدفء والتقبل بين
المعلم وتﻼميذه تساعد على تنم ة مهارات التف ير ،حيث ِ
شعر المعلم التﻼميذ أنه حترم
ُ
رأيهم و هتم بهمٕ ،وان أخطأوا في التعل م ف شعرهم أن ذلك ﻻ مثل نقصا عندهم.
)بتصرف من جابر عبد الحميد 256 ،2000ـ . ( 258

ٕواذا ان المعلم ما ذ ر ين غي أن يتوفر لد ه قدر من الذ اء لكي ينمي مهارات

التف ير العلمي لد

تﻼميذه "فإن التﻼميذ أ ضا حتاجون إلى قدر من الفهم واﻹدراك

السل م وتوج ه اﻻنت ـ ـ ـ اه واﻻستكشاف وتطبي ـ ـ ـ المعرفة ،و ذلك معرفة ف ة التعامل مـ ـ ـ ـع
الموقف وال حث عن الدليل ،وهذه لها تمثل أساساً مهماً ﻷهداف التر ة والتعل م".
)(http:// homepages,\ `gk. Sherman\mbaaaab. htm
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والذ اء قدرة عقل ة عامة تدخل ضمن ل أنشطة الفرد الف رة واﻻنفعال ة

والسلو ة ،ومهارات التف ير تنظم عﻼقة الفرد اﻵخرن و نفسه وقد تؤثر سل اً في تلك
العﻼقة إذا انت اﻷنشطة الف رة والوجدان ة غير متكافئة.

التطب قات التر و ة والمقترحات:

في ضوء ما تم فحصه من نظرات ،وما تم اﻻطﻼع عل ه من دراسات م ن

التوجه التوص ات الترو ة اﻵت ة:

 1ـ التوجه عند تطو ر المناهج إلى تقد م مقترحات متطورة تعمل على تضمين

موضوعات تسهم في تحقي التكامل بين مهارات التف ير العلمي المختلفة.

 2ـ توج ه اهتمام المعلمين لتدع م نمو مهارات التف ير العلمي وذلك من خﻼل الرقي
مستو اﻷهداف المعرف ة من مستو المعرفة والفهم إلى مستو ات التطبي

والتحليل والتقو م.

والتر يب

 3ـ تر يز اهتمام المعلمين على ص اغة أهداف تعل م ة تعمل على تكو ن اتجاهات

إيجاب ة لد المتعلمين واﻻنتقال بهم من مجرد التعبير عن الميل إلى مراحل اﻻندماج في
العمل ٕوايجاد حلول للمش ﻼت المطروحة.

 4ـ توج ه مؤسسات التنشئة اﻻجتماع ة إلى ممارسة أدوارها الترو ة التي تسهم في

ت سير اﻻرتقاء مهارة التف ير وتنظ مها؛ ما ساعد المتعلمين على الوصول إلى حلول
لمش ﻼتهم اﻻعتماد على خطوات التف ير العلمي السل م.

 5ـ إعادة النظر في عض جوانب بن ة التعل م العام بين فترة وأخر  ،مع التر يز على

تنظ م الموضوعات المنهج ة ودعمها أنشطة ترو ة تسهم في اﻻرتقاء مهارات التف ير
العلمي ش ل عام.

 6ـ إجراء دراسات مقارنة على مستو الوطن العري للتعرف على مستو ومهارات
التف ير العلمي واﻻستفادة من خب ـ ـ ـرات الدول والمجتمـ ـ ـ ـ ـعات ما سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهم في تنم ة تلك
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العدد 8

 7ـ إجراء دراسات تتناول أثر اﻻرتقاء في العمر والمستو الدراسي على مهارات التف ير

العلمي ،وذلك لتحديد المرحلة العمرة والدراس ة التي
أكثر فاعل ة.

ون اﻻهتمام فيها بهذه المهارات

8ـ العمل على إقامة برامج تدرب ة لتطو ر المعلمين بهدف إكسابهم مهارات واستراتيج ات
التدرس الحديثة التي تسهم فاعل ة في تنم ة مهارات التف ير العلمي.

 9ـ العمل على تزو د البيئة التعل م ة المدرس ة اﻹم انات الﻼزمة التي تسمح بتشج ع
العﻼقات اﻹيجاب ة والتفاعل المستمر بين أعضاء المنظومة التعل م ة ،وذلك من أجل

تنم ة التواصل الوجداني واﻹحساس مشاعر الغير وتقدير وجهة نظرهم واست عابها.
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د .عبد السﻼم عمارة إسماعيل
ل ة اﻵداب /جامﻌة المرقب

المقدمة:

الفصام )الشيزوفرن ا(هو اضطراب ذهاني عقلي صيب التر يب البنائي في

الشخص ة التف ك ،و تضح في اﻷف ار والقدرات المﻌرف ة المضطرة للمرض ،والتي
صل فيها إلى درجة تمنع وتقلل من قدرته في الح م علي اﻷمور أو اﻻتصال الواقع

مما يؤد

إلي عدم تواف بين اﻷف ار والمشاعر والسلوك ،وهذا يختلف عما هو شائع

بين الناس من أن الفصام ﻌني تف ك الشخص ة الذ

الهو ة ،و ﻌتبر الفصام من اﻷمراض الﻌقل ة الخطيرة

طل

عل ه اﻵن اضطراب

واﻷكثر انتشا اًر بين المرضى

الﻌقليين .فالفصام هو حاله عقل ه طو لة اﻷمد تسبب مجموعة من اﻻضط ار ات الﻌقل ة

المختلفة منها) :هلوسات سمﻌ ة ،أو شم ه ،أو صرة ،أو حس ة ،أو ذوق ة ،وأوهام

وأف ار مشوشة ،وغال ا ما صف اﻷط اء الفصام مرض ذهاني،مما ﻌني أح اناً عدم
قدرة الشخص علي تمييز أف اره ومﻌتقداته عن الواقع ،و نتشر بنس ة  %1من بين أفراد

المجتمع و تخذ سي اًر مزمناً ،لذا نجد أن أكثر المترددين على الﻌ ادات النفس ة

والمستشف ات الﻌقل ة هم من مرضى الفصام .ولقد ظل دور اﻷسرة

ﻌامل مسبب

للفصام لسنوات طو لة .ينظر إل ه نظر خاصة ﻻ تخلو من تحيز .ما أن قدرة اﻷسرة

علي المشار ة في إعادة التكامل للمرض والمشار ة في التأهيل ظلت موضع شك .وﻻ

تقف اﻷسرة وحدها في هذه المشار ة؛ بل هناك اﻷط اء النفسيون واﻻختصاصيون
النفسيون والمستشف ات النفس ة و ثير من المؤسسات اﻻجتماع ة اﻷخر .

والفصام من أكثـر اﻷمراض إعاقة للش اب ف صيب المراهقين أو الش اب ما بين

سن  25 - 16سنة ،ما صيب الرجال والنساء بنسب متساو ة ف ون النس ة للرجال
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الﻌدد 8

ون

سن اﻹصا ة ما بين  11إلى  20عاماً ،أما النس ة للنساء فﺈن سن اﻹصا ة

متأخ اًر بين سن  20إلى  30عاما .ومن المم ن ظهور المرض في سن النضوج ،ولكن
البدا ة تكون أقل ﻌد سن الثﻼثين ،وناد اًر ﻌد سن اﻷرﻌين .وهناك نوع في الطفولة
ولكنه نادر ومن المم ن أن ظهر في اﻷطفال الصغار من سن الخامسة .ما أن

المرض ظهر عند ل الشﻌوب وفي جم ع أنحاء الﻌالم و صيب ل اﻷجناس و ل

الط قات اﻻجتماع ة.
مش لة ال حث:

الفصام مرض عقلي يتميز اضطراب في التف ير والوجدان والسلوك وأح انا

اﻹدراك ،و ؤد

المرض إذا لم ﻌالج م اًر إلي تدهور في المستو

السلو ي

واﻻجتماعي ما فقد الفرد شخصيته ،و التالي ص ح في مﻌزل عن الﻌالم الواقﻌي.

و ﻌتبر مرض الفصام من أخطر اﻷمراض الﻌقل ة التي تصيب اﻹنسان وتسبب له

المشاكل التي ت ﻌده عن أهله وأصدقائه ،وقد يدفﻌه إلى اﻻعتداء على نفسه اﻻنتحار أو
على اﻵخرن أساليب مختلفة ،سواء انت ماد ة أو لفظ ة أو رمزة ،و دفﻌه إلي الﻌزلة

واﻻنطواء على ذاته ل س ح في أحﻼم خ ال ة ﻻ تمت إلى الواقع صلة ،ول س فق

المرض ولكن ذلك أسرته وأصدقاؤه يتأثرون ش ل م اشر أو غير م اشر سبب
المرض ﻼ طرقة ما ،ومﻌاناتهم ﻻ تقاس حيث ﻌانى  % 13-10من أسر مرضى

الفصام من مشاكل واضط ار ات وجدان ة ،ومﻌاناة اقتصاد ة وماد ة سبب أن أبناءهم ﻻ
ستط ﻌون اﻻعتماد على الذات وتحمل أع اء ح اتهم ،و ظلون مﻌتمدين على أسرهم لمدد

طو لة أو مد

الح اة .و ذلك يتأثر المجتمع اقتصاد ا واجتماع اً على المد

ال ﻌيد.

و ّون مرض الفصام  %1من نس ة الﻌجز في الثروة ال شرة في المجتمع ،وثلث عدد
المشردين بدون مأو في مﻌظم دول الﻌالم حتى المتقدمة منها ،هذا بخﻼف الفرد الذ
ﻌاني من أحد اﻷمراض النفس ة اﻷخر التي قد يتﻌا ش فيها الفرد مع حالته النفس ة،

و تجاوز مش لته ل ﻌاود التواف النفسي مع المجتمع ،و ستمر في دوره في الح اة .وفي
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الﻌدد 8

هذا ال حث تتحدد المش لة في التﻌرض لهذا المرض الﻌقلي التحليل للتﻌرف بهذا
المرض وأنواعه وأس ا ه وأعراضه وأساليب عﻼجه ،أو مساعدة من ﻌانون منه.

أﻫم ة ال حث

 -1إلقاء الضوء على مرض الفصام والتغيرات التي تحدث للمرض وما يخلفه من آثار

سلب ة نفس ة واجتماع ة.

 -2ت صير اﻵ اء والمرين وذو المرضى الﻌواقب التي قد يخلفها مرض الفصام على

ح اة المرض.
أﻫدف ال حث:

 -1التﻌرف مرض الفصام.

 -2التﻌرف مﻼمح نشأة المرض ومراحل تأزمه.
 -3التﻌرف اﻷس اب التي تكمن وراء ظهوره.

 -4التﻌرف اﻷعراض والمضاعفات لهذا المرض.

 -5التﻌرف بتصن فات مرض الفصام وتشخ صه.
 -6التﻌرف أنواع الﻌﻼجات المم نة.

 -7إرشاد اﻷسرة واﻷصدقاء و ل من يهمه اﻷمر إلى

مساعدة المرض في أن ستﻌيد حالته السو ة.

الم حث اﻷول :تعر ف الفصام

ف ة المشار ة في مهمة

ﻌرف قاموس الطب النفسي الفصام أنه اضطراب عقلي مرت

ب ﻌض

النقص التكو ني ذ الطا ع الفسيولوجي ،وأهم أعراضه الﻌامة هي :اﻻنسحاب من الواقع

واﻷوهام والهلوسات والهذاءات.
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و ضيف "حامد زهران ") (2005أن الفصام مرض ذهاني يؤد

الﻌدد 8

إلى عدم انتظام

الشخص ة ٕوالى تدهورها التدرجي .ومن خصائصه اﻻنفصام عن الﻌالم الواقﻌي
الخارجي ،وانفصام الوصﻼت النفس ة الﻌاد ة في السلوك .و ﻌ ش المرض في عالم

خاص ﻌيد عن الواقع و أنه في حلم مستمر .و ﻌني انفصام الشخص ة تشتت وتناثر

م وناتها وأجزائها ،فقد ص ح التف ير واﻻنفﻌال ل في واد ،والفصام ﻌني أ ضا تف ك
الذات ) .إمام والرماد (1990،

ونستخلص مما سب أن الفصام:

 .1هو اضطراب عقلي وهو من اﻷمراض الوظ ف ة أ تلك اﻷمراض التي ﻻ ترجع إلى

أس اب عضو ة في جسم اﻹنسان ،أو في مخه ،ولكنها اضط ار ات تط أر على الوظائف
الﻌقل ة فق .

 .2هو مرض ذهاني وظ في صيب البناء الوظ في للشخص ة ف فقده الت ار
وظائفه الﻌقل ة المختلفة ،و تميز مجموعة من اﻷعراض النفس ة والﻌقل ة.

ف ما بين

 .3هو ع ارة عن اضطراب في الﻌﻼقة المتصلة الحق قة حيث ص ح إدراك الشخص

متأث اًر شﻌوره أو وجدانه.

 .4الفصام مرض ذهاني يؤد إلى نقص انتظام الشخص ة ٕوالى تدهورها التدرجي،
ومن خصائصه اﻻنفصام عن الﻌالم الواقﻌي الخارجي ،وانفصام الوصﻼت النفس ة
الﻌاد ة في السلوك ،والمرض ﻌ ش في عالم خاص ﻌيد عن الواقع و أنه في حلم

مستمر.

وتكون ثرة
 .5الفصام هو استجا ة نوع ة لحالة شديدة من القل تتأصل في الطفولة ّ
اللجوء إلى الحيل الدفاع ة مما يؤد إلى الن وص ول س إلى التكامل).زهران2005،

وعبد الرحمن الﻌ سيو (1997 ،

وقد يرجع عدوان الفصاميين إلى الطرقة الذهن ة التي يدر ون بها البيئة المح طة

من خﻼل هلوساتهم وهذ انهم ،ولكننا غال اً ما نر مﻌظمـ ـ ـ ـ ـهم متبلدين منطو ن و شﻌرون
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الفصام )الشيزوفرن ا(

الﻌدد 8

التهور.

مفهوم الفصام:

 -1المفهوم السلو ي:
وهو المفهوم الذ

ﻌتبر أكثر المجاﻻت تحديداً وقابل ة للق اس ،وأن نحدد مفهوم

الفصام اعت ار أنه ))المرض النفسي والﻌقلي(( الذ

تغلب على أعراضه اضط ار ات

ش ل الف ر ،وفي صورة الغموض والﻌ ان ة ،وفي صورة تناقض الوجدان واﻻنفﻌاﻻت
المتناقضة وغير المناس ة للمواقف ،وتذبذب الﻌواطف وت اين الف ر ،وأخي اًر أعراض
اﻻنسحاب من التفاعﻼت اﻻجتماع ة المختلفة واضطراب نواحي السلوك فيبدأ في

أعراض الﻌزلة الفﻌل ة.

 -2المفهوم التر يبي للفصام:

هو أن تكون الشخص ة مت اعدة في

اناتها بدرجة تﻌم

اﻻغتراب ،بل و قلل

من حدة الصراع بين هذه الك انات لدرجة قد تف ك في النها ة م وناتها وتفقد درجة
الت ار

الفاعل.

 -3المفهوم الغائي للفصام:
للفصام هدف

ق ة اﻷمراض النفس ة والﻌقل ة اﻷخر  ،فالهدف الذ

حققه

الفصام في جوانب شخص ة المرض هو الن وص واﻻرتداد إلى مراحل تجاوزها اﻹنسان
النضج لتحقي

إش اع لجوانب غير مش ﻌة من دوافع وحاجات الفرد البيولوج ة الخف ة

والنفس ة التي تتﻌارض مع قوة اﻷنا في حال السواء.
 -4المفهوم البيولوجي التطور :

وهذا المفهوم ل س شائﻌاً رغم أنه هو أهم ما تقدمه هذه الدراسة حق ق ًة وفﻌﻼً ،وهو
المفهوم الوحيد الذ ستط ع أن يلم ل ما سب  ،فهو تﺂلف منطقي سمح التحقي

الفﻌلي متى ته أت سبل الدراسة السل مة وأدواتها الدق قة لمشاكل اﻹنسان في مسيرته
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الﻌدد 8

التطورة ،فالفصام بيولوج اً هو اﻻنتصار المرحلي أو النهائي لقوة التدهور التي تحملها

المادة البيولوج ة في مقابل قوة التطور التي تحملها ) .مال ،1996 ،عبدﷲ(2004 ،
تقد م:

الم حث الثاني :مﻼمح نشأة المرض ومراحل تأزمه

حين يبدو الفصام في الظهور -عادة في مراحل الرشد الم رة -فﺈن ظهوره ﻻ

ﻌني حديث التكو ن تماماً؛ بل هو استمرار لسلسة من اﻹجراءات غير السو ة انت

غائمة في عيون أفراد اﻷسرة ،وعن وعي المرض نفسه ،ما أنه ل ست هناك تحاليل أو

فحوص طب ة نستط ع بواسطتها الكشف عن حدوث الفصام مستق ﻼً لشخص ما ،أو
حتى ﻹث ات وجوده حين حدث ،وهناك عﻼمات متفاوتة الشدة لحدوث الفصام -ولكنها

ل ست دل ﻼً مؤ داً أو حتى مرجﻌاً لحدوث الفصام -ولكن حق قة اﻷمر أن مﻌدل حدوثه
بين أفراد تلك المجموعة س ون أعلى عدة مرات منه في عموم الناس ،ومن تلك
الﻌﻼمات:

 -1حدوث تغير ملحو في الشخص ة :و حدث ذلك أح اناً بﺈ قاع طيء حتى إن من

ﻌ ش مع هذا الشخص ﻻ يلح عل ه أدنى تغير -لكن من غيب عنه طو ﻼً ﻌتقد حين

يراه أنه شخص آخر أقل تنبيهاً ،أكثر تردداً ،أقل فاعل ة ،انخفاض مستو تحصيله
الدراسي حتى ص ح عرضة للرسوب ،ص ح ﻻ م ال اً تجاه ثير مما يوجهه في بيئته

من أش اء وأناس.

وقد حدث الﻌ س أح اناً إذ نجده قد أص ح ان ساط اً رما إلى حد الوقاحة في

أمور ان موقفه منها يتسم الخجل والتحف
اﻷح ان اﻷخر

الشديد اﻷمور الجنس ة ،وفي ﻌض

صرح ﻷهله وأصدقائه ﻌدم قدرته على التح م في اندفاعاته السلو ة،

إذ تصدر عنه ﻌض اﻷفﻌال التي يجب أن

شﻌر تجاهها ما لو انت صادرة عن سواه.

ون لد ه شﻌور المسؤول ة عنها ،إﻻ أنه
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 -2قد ص ح الشخص غير مستقر على حال ،دائم التحفز إلى فﻌل ما ،سأل ثي اًر من
اﻷسئلة دون داع ،و ص ح شديد الحساس ة ،ميل إلى إساءة التفسير ﻷمور عاد ة ،وهناك
حاﻻت ميل الناس فيها إلى نس ة مقاصد خاصة أو خاطئة إلى تصرفات اﻵخرن

تجاههم ،وعامة لو تكررت شدة الحساس ة وسوء التفسير لمقاصد اﻵخرن وتصرفاتهم
الﻌاد ة ،ذلك أن ثمة متاعب مرض ة في طرقها إلى هذا الشخص.

الشخص ميل متزايد للتحف

 -3اﻻنسحاب التدرجي من الح اة حيث ينمو لد

ولﻼنغﻼق على الذات حتى ص ح شخص ة منطو ة على ذاتها ،غير م ال ما يجر

حوله ،ساع اً إلى اختزال احت اجاته ،مقلﻼً من تﻌامله مع اﻵخرن ومن نشاطاته إلى
أقصى حد ،وفي ﻌض الحاﻻت حتف

ﻌﻼقات محدودة.

 -4قد ص ح الشخص قلقاً ﻌاني من إحساس شديد ﻌدم اﻷمان ،دائم التوجس إلى حد
ال أس ،شاك بدرجة زائدة من إم ان نجاحه في أ

شيء ،مشغول ال ال ﻌدم جدو

أفﻌاله ،يتوقع الفشل في ل شيء ،يرفض التحدث عما يدور بداخله خش ة أن سيء

اﻵخرون فهمه.

 -5ﻌاني من قل

الغ -وأح اناً يبدو قلقاً تجاه ل شيء؛ بل قد صل ه اﻷمر إلى أن

تس طر عل ه مخاوف غير منطق ة ،وهنا نجد أن حاﻻت اﻹف ار في تﻌاطي الكحول إلى
درجة التسمم الكحولي المتكرر ،وحالة تﻌاطي الﻌقاقير المؤثرة على الحالة النفس ة ،فتلك

حاﻻت حاول فيها المرض أن يخفي عن نفسه أو أن يدفع عن نفسه إحساساً القل هو

من الشدة حيث م ن أن يدفع ه إلى حالة فصام ة ،و ذلك فالﻌقاقير المؤثرة على
الحالة النفس ة م ن أن تكون مثا ة مهرب -لكنه هروب وهمي من حالة القل التي
ﻌاني منها) .بتصرف عن مجد أحمد عبد ﷲ(2004 ،

مراحل الفصام وتأزمه :

"تنقسم مراحل الفصام إلى ثﻼثة مراحل تقليد ة وهي :

أوﻻ :مرحلة ما قبل اﻻضطراب :عادة ما تحـ ـ ـدث بدا ة الفـ ـ ـصام خﻼل مرحلة المراه ـ ـ ـ ـقة
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الﻌدد 8

أو الرشد الم ر .وفي ﻌض الحاﻻت تكون بدا ة الفصام مفاجئة جدا ،وفي أ ام يتحول
الفرد من شخص حسن التواف

أخر

ش ل مﻌقول إلى مرض ذهاني هﻼوسي .وفي حاﻻت

ون هناك تدهور طيء لﻸداء الوظ في قد ستمر لسنوات قبل أن تظهر أ ة

أعراض ذهان ة ش ل واضح  .وهذا اﻻنزﻻق التدرجي ﻷسفل ﻌرف اسم " المرحلة
المنذرة اﻻضطراب ".

وخﻼل هذه المرحلة عادة ما ص ح الفصاميون اﻷوليون )أ

المصابين الفصام

اﻷولي( منسحبين صفة عامة ومنﻌزلين اجتماع اً  .وغال اً ما يتوقفون عن اﻻهتمام
مظهرهم أو نظافتهم الجسد ة ،و نامون مﻼ سهم .
وه ذا يبدأ اﻷداء في المدرسة أو الﻌمل في التدهور ،حيث صل الفرد متأخ اًر أو

مهمﻼً وغير قادر على التر يز .وفي نفس الوقت تبدأ انفﻌاﻻت الشخص في صورة

سطح ة ،و ظهر عدم التﻼؤم لد ه ،وتﻼح

اﻷسرة واﻷصدقاء تغي اًر في الشخص ة،

و ﻌض اﻷح ان يتأزم اﻻضطراب صورة تدرج ة حتى إنه ﻻ ﻼحظه عل ه أحد.

ثان ا :المرحلة النشطة :وفيها يبدأ المرض في إظهار أعراض ذهان ة ارزة

وهلوسات وتوهمات)هذاءات( و ﻼم غير منظم ،وانسحاب حاد ،وما إلى ذلك .فاﻷعراض
تصف المرحلة النشطة للفصام.

ثالثا :المرحلة المت ق ة  :قد يتم الشفاء بين يوم وليلة تقر ا مثلماً قد تحدث البدا ة
بين يوم وليلة أ ضا ،وعادة ما ون الشفاء تدرج اً  .وتلي المرحلة النشطة لد مﻌظم
المرضى مرحلة مت ق ة أو متخلفة

ون فيها السلوك مماثﻼ للسلوك الذ

ير أثناء

المرحلة المنذرة اﻻضطراب ،وتكون الﻌاطفة فاترة ،ورغم أن الهلوسات والهذاءات

الصرحة قد تكون تبددت ،فﺈن الشخص رما تكون لد ه مع ذلك خبرات إدراك ة غير
عاد ة وأف ار شاذة ،زاعماً مثﻼ أنه قادر على التنبؤ المستقبل أو التح م في اﻷحداث

من خﻼل التف ير الخ الي ،وستظل نتيجة لذلك إدارة منزل أو الق ام بوظ فة أو أ

مسئول ة صﻌ اً النس ة لمﻌظم المرضى الفصاميين في مرحلته المت ق ة أو المتخلفة ،وفي
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الﻌدد 8

ﻌض الحاﻻت تنتهي المرحلة المت ق ة ﻌودة إلى اﻷداء الوظ في الطب ﻌي تماماً .ولكن

هذه النتيجة ضئيلة).عبد ﷲ (2004،
مرض الفصام

الم حث الثالث :أس اب الفصام

ﻌتبر من أقدم الﻌلل التي أصابت اﻹنسان منذ وجوده على

اﻻرض ،وأثارت انت اهه واهتمامه ،ولﻌل من المم ن تبرر هذا الواقع أن طب ﻌة هذا
المرض هي أكثر تﻌقيداً وصﻌو ة للفهم لد

المختصين الصحة النفس ة والﻌقل ة عن

غيره من اﻷمراض النفس ة والﻌقل ة اﻷخر  .ف ون من الصﻌب للقار التوصل إلى

نتيجة مﻌينة ﻌد اﻻطﻼع على النظرات والب انات المختلفة الواردة في أس اب المرض ﻻ

سبب تﻌددها فق  ،أو سبب استقطابها في وجهات نظر متﻌارضةٕ ،وانما سبب تﻌدد
وجهات النظر في قطب سببي.

ولﻌل القار يجد نفسه و أنه في متاهة سبب ة صﻌب عل ه الخروج منها ،وقد

سهل اﻷمر إلى حد ما بﺈعطاء خﻼصة قصيرة عن النظرات السبب ة السائدة في الوقت

الحاضر وهي ما يلي:

 .1إن مرض الفصام مﻌقد متﻌدد اﻷنواع ومن غير المحتمل أن ون هناك سبب واحد
من وراء جم ع هذه اﻷنواع.

 .2إن البيئة المتوفرة حتى اﻵن تشير إلى أن الوراثة تلﻌب دو اًر هاماً في تكو ن
اﻻستﻌداد لﻺصا ة المرضٕ ،وان من المش وك ف ه أن تكون هناك أ تجرة ح ات ة

اف ة لتكو ن المرض في فرد ﻻ حمل هذا اﻻستﻌداد الوراثي ،هذا وﻻ ﻌرف حتى اﻵن

على وجه التحديد وذلك لطب ﻌة الﻌامل الوراثي أو

عليها في الفرد المستلم له.

 .3ينظر إلى المح

أنه ﻻ

ف ة انتقاله أو الطرقة التي ظهر

ﻌامل هام ساعد على إظهار اﻻستﻌداد الوراثي للمرض ،غير

في وحده لتكو ن المرض بدون اﻻستﻌداد الوراثي ،ما أنه ﻻ توجد حتى اﻵن
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الﻌدد 8

أ ة عوامل مح ط ة مﻌينة مخصصة الفﻌل في ترسيب الماضي ،و بدو أن لكل مرض

تجرته المح طة ه والتي يتفاعل بها و طرقته الخاصة مع اﻻستﻌداد الو ارثي الذ

من

ف ه لﻺصا ة المرض ،وه ذا ﻻ بد من النظر إلى مرض الفصام على أنه حصيلة
تفاعل بين الخصائص الوراث ة التي آلت إلى الفرد و ين الظروف المح طة ه والتي

تﻌرض لها في ح اته.

 .4الﻌوامل الجسم ة .ير
المخي اﻷساسي.

ﻌض الﻌلماء بين الفصام و ين النم

الجسمي والنم

 .5إصا ة الجهاز الﻌصبي ب ﻌض اﻷمراض الﻌضو ة وظهور ﻌض اﻷعراض

النفس ة المصاح ة يجﻌل ال ﻌض ظن أن اﻷعراض قر ة الش ه حاﻻت الفصامٕ ،واذا لم
فحص المرض ﻌنا ة ودقة فمن المحتمل تشخ ص اﻷعراض عن طر الخطأ أنها

مرض الفصام ،والمثال على ذلك أورام الفص الصدغي والجبهي المخ ،وهبو نس ة
الس ر الدم ،والحمى المخ ة ،وزهر الجهاز الﻌصبي ،مما يدل على أن اضطراب
الجهاز الﻌصبي يؤد

إلى أعراض فصام ة ،وأن الفصام ذاته من المحتمل أن

سب ه اضطراب فسيولوجي في الجهاز الﻌصبي.

ون

 .6الﻌوامل الفسيولوج ة والنفس ة ينظر لها ﻌامل محفز مثل التغيرات المصاح ة
للبلوغ الجنسي والنضج والحمل والوﻻدة والتوتر والقل .

 .7الﻌوامل الك م ائ ة الحيو ة وما يتﻌل

م اء الجسم عامة والجهاز الﻌصبي

خاصة ،فالمصابون الفصام يبدو أن لديهم عدم توازن الجهاز الﻌصبي ولذلك اتجه
ﻌض ال احثين إلى دراسة الموصﻼت الﻌصب ة التي تسمح اتصال الخﻼ ا الﻌصب ة

ب ﻌضها ال ﻌض .و ﻌد النجاح في استخدام ﻌض اﻷدو ة التي تتدخل في إنتاج مادة
ماو ة المخ تسمى " دو امين" وجد أن مرض الفصام ﻌاني من حساس ة مفرطة تجاه

هذه المادة أو إنتاج م ة بيرة من هذه المادة ،وقد ساند هذه النظرة ما ﻻحظه الﻌلماء

عند مﻌالجة حاﻻت مرض " ار نسون" أو الشلل الرعاشي الناتج من إفراز م ات قليلة
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الﻌدد 8

جداً من مادة "الدو امين" وقد وجد أنه عند عﻼج هؤﻻء المرضى بنفس الﻌقار أنهم
ﻌانون من ﻌض أعراض الهوس ،وقد أد هذا إلى أن الﻌلماء قد بدأوا في دراسة ل
الموصﻼت الك م ائ ة المخ على اعت ار أن مرض الفصام قد ينتج من خلل في مستو

عدد بير من هذه المواد الك م ائ ة ول س "الدو امين" وحده .ولذلك تهدف اﻷدو ة

الﻌصب ة الحديثة إلي ثﻼث موصﻼت عصب ة هي :الدو امين ،والسيروتونين

والنورادرنالين .

 .8فقدان الحواس أو ضﻌفها قد يؤد بدوره إلى اضطراب التف ير واﻷوهام والهلوسات.

 .9احت اجات البيئة وعوامل الفشل التي تتحطم أمامها الدفاعات النفس ة للفرد مثل الفشل

في الﻌﻼقات الغرام ة أو الفشل في الح اة الزوج ة وفي النمو الجسمي والجنسي السو .

 .10التغيرات الثقاف ة والحضار ة الشديدة مثل التي تصاحب الهزات اﻻقتصاد ة

والكوارث اﻻجتماع ة والهجرة دون اﻻستﻌداد النفسي لمواجهتها ،والصدمات النفس ة
الﻌن فة ،والحرمان في الطفولة الم رة ،مما يجﻌل الفرد حساساً ﻻ يتحمل الضغ
المتأخر عندما بر).حامد زهران(445-442:1977،

الم حث ال ار ع  :أعراض الفصام واضط ار اته:

الفصام من أكثر اﻻضط ار ات الﻌقل ة حدة ،ولقد وصف عبر التارخ أنه جنون

واختﻼل عقلي وخبل ،واليوم ﻌتبر اضط ار اً ذهان اً يتميز أعراض حادة في مجال القدرة

على إصدار اﻷح ام والﻌواطف واﻻنفﻌاﻻت واﻹدراك والسلوك ،و ﻌاني الشخص

الفصامي من ذهان أو حالة عقل ة تظهر فيها إعاقة في اخت ار الواقع ،وأح اناً خل لواقع

جديد ،والفصام اضطراب مزمن وتكلفته على المجتمع ضخمة وهائلة ،إن أعراض
الفصام مﻼمح من خﻼلها م ن تحديد النوع ودرجة الشدة ومﺂل الحالة ،وأخي اًر الﻌﻼج

المناسب لكل نوع ،تؤثر على ل جوانب الح اة الﻌقل ة ،ورغم أنه ﻻ يوجد فصام ان
لديهما نفس اﻷعراض تماماً؛ إﻻ أن مﻌظم المرضى الفصاميين ظ ـ ـ ـ ـهرون مشاكل ف ـ ـ ـي
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الفصام )الشيزوفرن ا(

مجلة التربوي

التف ير واﻹدراك والﻌاطفة واﻹحساس النفس ومفهوم الذات والسلوك.

الﻌدد 8

"وهناك سمات مﻌينة للفصاميين ﻻ قبلها أ مجتمع وهي:

 -أن الفصامي ﻻ سلك دائماً سلو اً متوائماً مع الموقف – وﻻ متسقاً مع توقﻌات

المجتمع ،فالمجتمع سند إلى النظام والتضامن والرضوخ ﻷعرافه وتقاليده ،وعزل المرض

الفصامي المستشفى إنما ستهدف حمايته وحما ة الغير منه.

-الفصام ﻻ سبب ألما عضو اً ،ولكن شدة المﻌاناة الﻌقل ة التي تنشأ عنه من ضراوة

الﻌضو الناجم عن المرض من هول اﻷلم الﻌقلي ،تس قه بدورها مﻌاناة طو لة لم
يلحظها أحد.

-الفصامي ذو الميول الضﻼل ة)ال ارنو ا( يتسم سلو ه بتصيد أخطاء الناس جم ﻌاً ،و ل

ما من شأنه إث ات أنهم غير منصفين.

-الفصامي ﻻ ستط ع التمييز بين الواقع والخ ال ،ول ست لد ه القوة ﻷن يبد إرادته في

موقف من مواقف الح اة.

-الفصامي ل س لد ه إحساس الزمن ،فالزمن ما حس ه لم ﻌد يتحرك فل س ثمة

تقدماً إلى اﻷمام ،وﻻ يتراجع إلى الخلف؛ بل هو متوقف ﻼ حراك عند تلك الحالة من
الدمار.

-الفصامي يبدو شخصاً صﻌب التﺂلف مﻌه ،ﻌزف عن الناس ،ﻌطي انط اعاً الخوف

منهم أو برفضه إ اهم ،فهو يتخذ أح اناً وضﻌاً يبدو ف ه و أنه ل س لد ه ما فﻌله إزاء ما
حدث حوله ،أو يبدو و أنه ينظر إلى الكون أسره بترفع ﻻ حد له.
ومن أهم أعراض الفصام:

 -1اضطراب اﻹحساس الذات أو الهو ة :فترض الﻌلماء ما يدرك مﻌظمنا أن هو تنا
مستمرة في التواجد منذ عشرة سنوات مثﻼً حتى اﻵن ما هو موجود في الواقع ،ولكن

الفصاميون ﻻ

ونون متأكدين من يوم إلى آخر حتى من لحظة إلى أخر من هؤﻻء

الذين س نون أجسامهم ،أو مما إذا انت أجسامهم حق ق ة أم ﻻ ،وهذا يدعو المرض
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الﻌدد 8

الفصام إلى التف ير واﻻنشغال اﻷسئلة الوجود ة الفلسف ة عن هو ته ،ورما يؤد

هذا

اﻻضطراب في اﻹحساس الذات إلى تحول الفصامي إلى التف ير الخداعي أو الوهمي،

حيث ﻌتقد المرض أنه تحت س طرة قو أفراد خارجيين مما يؤد

في حاﻻت ﻌض

المرضى إلى حالة من الﻌجز تمنﻌهم من التحرك سبب اﻻفتقار إلى الدافع مصحو اً
اﻷف ار الوسواس ة أو سبب تناقض الوجدان.

 -2اضطراب اﻹرادة :إننا نجد في حالة الفصام أكثر من إرادة ،وهذا فسر ضﻌف

المرض عن اتخاذ قرار آخر غيره ،وﻻ ينفذ أ قرار مما أصدر ،وﻻ يتوقف عن ذلك بل
نجده يتردد عند تنفيذ فﻌل ما ،ما رر المرض لمات وجمل صورة آل ة بدون هدف،

و أنه يدرك أن قو خارج ة ترغمه على هذا التكرار ،و ظهر ضﻌف اﻹرادة أ ضاً في

ار ثيرة تقحم عل ه القوة ،وأن اﻷف ار تنسحب
مجال التف ير ،ف شﻌر المرض أن أف ا

منه دون إرادته.

 -3اضطراب الﻌﻼقة المجتمع والﻌالم الخارجي :ﻌتبر بلو لر أن اضطراب عﻼقة

المرض الﻌالم الخارجي وانﻌزاله الﻌاطفي عنه من اﻷعراض اﻷول ة اﻷساس ة للفصام

مما يجﻌله عالماً خاصاً مليئاً الخ اﻻت التي تﻌوضه عن الﻌالم الواقﻌي مما يؤد

ماير إلى الن وص لحالة التف ير الطفلي وعدم تكامل الشخص ة.
 -4انه ار في قو الدفاع :ستط ع الفرد عن طر

عند

الكبت أن حمي ذاته الوسطى وأن

ي ﻌد عن مجال شﻌوره ل اﻷف ار التي م ن أن تثير القل لد ه ،فمشاعر القل هذه

تسبب اضطراب التف ير ٕوالى جانب الكبت هناك الحيل الدفاع ة اﻷخر مثل اﻷف ار
والتبرر واﻹسقا .

 -5ال ﻌد عن الواقع :متاز الفصام فقدان المرض القدرة على اﻻتصال الواقع ،ف ﻌجز
عن التكيف اجتماع اً و نسحب تدرج اً من جم ع الﻌﻼقات اﻹنسان ة واستجابته للمواقف

اﻻجتماع ة تص ح غير مﻼئمة ،ونجد أن المرض هنا فسر الحق قة و شوهها حتى تخدم
حاجاته الداخل ة والذات ة ،و ظل فﻌل ذلك حتى ﻌجز عن فهم الحق قة الموضوع ة،
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الﻌدد 8

و مرور الوقت ﻻ ستط ع التمييز بين عالمه الخ الي الوهمي و ين الﻌالم الخارجي ،ومن

هنا فقد اﻹحساس الواقع ف شﻌر أن وجوده الجسمي غير حق قي ،أ ضاً صاح ه هذ ان
أ  :أف ار زائفة أن شﻌر أنه أجوف ،أو أنه قد مات منذ زمن ﻌيد.
 -6تدف

اﻷف ار وتطايرها :من أهم أعراض الفصام وأكثرها أهم ة عند التشخ ص،

حيث ﻻ ستط ع المرض اﻻستمرار في موضوع واحد حيث ينتقل من جملة إلى أخر

دون أ

ار

الكلمات ال ار

بينها.

بينهما ،و التالي ﻻ م ن فهم ما قول ،وقد تشتد هذه الحالة حتى تفقد
بينها في الجملة الواحدة ،فنجد أن الجملة ع ارة عن تجمع لمات ﻻ ار

 -7التدهور الﻌقلي المﻌرفي :وصﻌو ة التفاهم مع المرض.

 -8صﻌو ة إيجاد وتوصيل المﻌنى سهولة حيث يدخل في تفص ﻼت تافهة ،و حوم

حول الموضوع وﻻ ستط ع الدخول إلى اللب.

 -9فقدان القدرة على التح م في الدوافع واﻻنفﻌاﻻت :نجد أن فقدان القدرة على التح م
في الدوافع تظهر في المراحل اﻷولى من نمو المرض ،فالشخص الذ

ان يتصف

الهدوء وعدم التطفل سوف ص ح فجأة مزعجاً وعاصفاً ،و ميل إلى اﻹف ار في الحر ة
والنشا  ،وهذا النشا متاز الﻌنف ،و ﻌض المرضى ص حون عدوانيين ،وقد ص ح
المرض مشوشاً من الناح ة الجنس ة.

-10

فقدان القدرة على التنظ م واﻻبتكار :تتم ن أرقي أنواع التحصيل الﻌقلي عند

-11

الﻼزمات الحر ة :وخاصة حر ات الوجه واليدين والرجلين واﻷوضاع الجسم ة

اﻹنسان على التنظ م والتأليف بين عناصر الخبرة حتى م ن تكو ن ارت اطات مفيدة،

وحتى م ن الحصول على تﻼزم أفضل ،وهذه القدرة فتقدها الشخص الفصامي.

الغر ة الشاذة ،وفقدان اﻻهتمام المظهر الشخصي ،ونقص ال صيرة ،وعدم إدراك
المرض أنه مرض مرض عقلي.
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 -12الهلوسات :نصف حاﻻت مرض الفصام ظهر عندها الهلوسات ،وتمتاز هلوساتهم

التف ير الذاتي ،وقد تظهر ﻌض اﻷمراض الحس ة اﻷخر  ،وهذه الهلوسات قد تكون

سمﻌ ة أو صرة وهناك أ ضاً الهلوسات الشم ة والذوق ة واللمس ة والسمﻌ ة وال صرة
والهلوسات الجنس ة.

 -13اضطراب الدوافع :وتﻌتبر من بين اﻷعراض الهامة في الفصام اضط ار ات
الدافﻌ ة ،ف ثير من أوجه النشا

الشاذة واﻻندفاع ة تنشأ من عدم تكامل الدوافع

واﻻنفﻌاﻻت والسلوك اﻻندفاعي للفصامي ،يجب أن ينظر إليها على أنه نتيجة للتناقص
اﻻنفﻌالي وتناقص اﻻستﻌدادات الدافﻌ ة).بتصرف عن حنفي عبدﷲ ،نور الرماد  ،حامد

زهران(

يتﻌرض مرض الفصام للمضاعفات التال ة:

 -1الفشل الدراسي رغم أن المرض قد يتمتع بذ اء متوس أو فوق المتوس .

 -2فشل المرض في عمله أو ح اته الزوج ة أو ضﻌف مستو أدائه أو عدم قدرته على
اﻻستمرار في نفس الﻌمل.

 -3اﻹقامة المستشفى لفترات طو لة من ح اته.

 -4ارتكاب ﻌض جرائم الﻌنف المفرطة في الغ ار ة.

 -5قصر ح اة الفصاميين ،إما لكثرة اﻻنتحار بينهم ،أو لسوء التغذ ة التي تنشأ عنه

اﻷمراض ،أو لسوء الرعا ة الطب ة ،وتجدر اﻹشارة إلى أن %50من مرضى الفصام
حاولون اﻻنتحار ،وأن  %10منهم ينهون ح اتهم فﻌﻼً ) .إمام والرماد (1990،
الم حث الخامس :تصن فات مرض الفصام وتشخ صه

صنف الفصام إلى عدة أنواع وفقاً لنوع اﻷعراض السائدة في ل منها ،إﻻ أننا

نجد حاﻻت عديدة تختل فيها اﻷعراض حيث صﻌب إدراجها تحت أ نوع منها.
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 -1الفصام ال س :

وهو أنذر أنواع الفصام ،ومن أنماطه المزمنة ال طيئة الوضوح ،،المخادعة

المسار ،ف ظهر على المصاب عدد من اﻷعراض المت اعدة ،و ون أوضحها أوﻻً ﻌض

اﻷفﻌال الغر ة المتناثرة التي ﻻ تبدو على أنها اضطرات ،و ل ما ساعد على

التشخ ص في هذه الحالة هو اتصاف المرض السلب ة الفصام ة ،مع تغير طيء في
السلوك فقد أثناءه اهتماماته شيئاً فشيئاً ،و بتﻌد عن الق ام أ

عمل أو أ

نشا ،

و ص ح منﻌزﻻً اجتماع اً ،و ﻌد وقت طو ل من هذا اﻻنسحاب تظهر ق ة اﻷعراض

الفصام ة أو ﻌضها واحدة تلو اﻷخر على مد سنوات طو لة ،فيهمل مظهره ونظافته

الشخص ة ،وتبدو على أفﻌاله صفات التخلف الﻌقلي.
وﻻ

ون متخلفاً عقل اً الفﻌل إﻻ أنه في مﻌظم وقته ﻻ أ ه استﻌمال قدراته

الﻌقل ة ،وفي هذا النوع تقل ف ه الهلوﺳات والهذاءات ،و ظهر ف ه الخمول وال ﻼدة ،وعدم
اﻻهتمام أو النشا

أو الم ادأة ،مع ضﻌف التواصل اﻻجتماعي ،و رود اﻻستجا ات

اﻻنفﻌال ة ،وتدهور تدرجي متزايد في القو الﻌقل ة.

 -2الفصام التخشبي أو الذهولي)الكاتاتوني(:

ون اﻻضطراب النفس حر ي هو الظاهرة ال ارزة في هذا النوع من الفصام،

و تأرجح اﻻضطراب الحر ي بين النشا

الشديد والذهول التام ،وقد ي قى المصاب في

وقفة أو جلسة متخش ة متجمدة لمدة طو لة تره

الفرد الطب ﻌي على ش ل أوضاع

تصلب ة منها الجنيني والصليبي والقرفساء ،ومن هنا جاء مسمى هذا اﻻضطراب ،وﻻ
يجب تشخ ص الوقفات التخشب ة على أنها اتاتون ا دائماً؛ ﻷن هذا الوضع قد يجيء
نتيجة لمرض دماغي أو ﻻضطراب ميتابولوجي ،أو سبب تناول الكحول ات أو الﻌقاقير،
لذلك

ون من الضرور التأكد من وجود ل اﻷعراض اﻷخر للفصام قبل الح م

التشخ ص اﻷخير .و شير اصطﻼح الفصام التخشبي إلى صﻌو ة حر ة الﻌضﻼت،
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ٕوالى جمودها ،وفقدان القدرة على الق ام النشا الحر ي ،و بدو المرض في حالة جمود
وخمول ما لو ان تمثاﻻً من الشمع ،والفصام التجمد أقل أنواع الفصام خطورة.
 -3الفصام اله اجي )الحر ي(:

إن مرض الفصام الحر ي الهائج ظهر استثارة نفس ة جسم ة أو عضو ة

قصو  ،فقد يتحدث أو صرخ استمرار ،و ثي اًر ما ون مرض الفصام الحر ي المزمن

مصد اًر رئ ساً للدمار والﻌنف تجاه اﻵخرن ،و من الخطر في احتمال ة وقوع ضرر
شخصي حيث تحدث استثارة جنون ة للمرض ،أو أن حدث انه ار نتيجة لﻺرهاق

الشديد ،و تسم المرض الﻌناد والذات ة في ﻼ الطورن سواء الذهولي أو اله اجي.

 -4الفصام الهي فرني:

يتسم المصابون بهذا النوع من المرضى ضحالة اﻻنفﻌاﻻت ،وعدم مﻼءمتها

للظروف ،ما تظهر ف ه هلوسات وهذاءات غير متسقة ،أ  :غير متسقة ف ما بينها ،ما

يتسمون استخدام ألفا وع ارات ﻻ مﻌنى لها عند اﻵخرن ،و ذلك الق ام أعمال سخ فة
ومزرة.

وتظهر أعراض هذا النوع من الفصام قبل الﻌشرن من الﻌمر ،وتبدأ التغيرات

الوجدان ة في الوضوح في أول مراحل المرض ،فتتصف اﻻنفﻌاﻻت التف ك وعدم الث ات،

و قوم المصاب سلوك غير ناضج تنﻌدم ف ه المسؤول ة وتكثر ه الحر ات المتصنﻌة،
و تصف مزاج الهي فرني الضحالة وعدم التناسب مع الموقف.

و صاحب السلوك ضحك أو ابتسام غير سبب ،و ثير من التﻌبيرات الغر ة على

الوجه ،و ش و المصاب من سوء صحته استمرار بدون داع ،و تصف ﻼمه في
التطرف في الكم والنوع ليبدو غير مفهوم ،و ثير ما فضل المرض الوحدة

واﻻنﻌزال،وتخلو ح اته من اﻷهداف والمشاعر ،وحيث إن هذه اﻹصا ة تبدأ م رة
جداًفﺈن تقدمها حتى ٕوان ان طيئاً إﻻّ أن مﺂلها غير مرضي على اﻹطﻼق ،بل ومسار

المرض ناد اًر ما صحح؛ ﻷن هذا النوع من اﻻضط ار ات ثي ار ما ﻻ فطن إلى تشخ صه
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أهل المرض ،و ذلك مر وقت طو ل قبل بدء الﻌﻼج ل ص ح الشفاء أو إ قاف تقدم
المرض أم اًر صﻌ اً.

 -5الفصام الهذ اني أو الضﻼلي )ال ارانو ا الفصام ة(:

ﻌتبر هذا النوع من أكثر أنواع الفصام شيوعاً في ل أنحاء الﻌالم ،وتتلخص

أعراضه في هذ انات التت ع أو اﻻضطهاد ،أو هذ انات الﻌظمة والتميز والنسب الراقي،
أو هذ انات اﻻنتماء إلى أسرة أو فئة راق ة ،أو اﻹحساس بتغيرات جسم ة ﻻ وجود لها،

وأخي اًر المﻌاناة الغير مفرطة ،والهذ اني في هذه الحالة مر أ ضاً بهلوسات صوت ة ،إما
من النوع المهدد له ،أو من هلوﺳات ﻻ تنتمي إلى لغة واضحة مثل أصوات الضحك أو
الهمس المبهم.

 -6الفصام الوجداني:

إن الفصام الوجداني هو ع ارة عن تصرفات فصام ة صاحبها اضطراب شديد

في الط ع ،و ظهر ذلك إما من خﻼل الشﻌور الجنون أو اﻻكتئاب ،وغال اً ما تقل
اضط ار ات الط ع ﻌد شهور قليلة الرغم من أن هناك فترات من الح اة صﻌ ة أو

عصب ة.

في هذا النوع من الفصام ي ي المرض حرقة ،و ون م تئ اً و ش و من الخوف

من أن قتل نفسه ،و دعي أن هناك أصواتاً تدعوه إلى قطع رسغ ه وراحتي يد ه،

و صاحب ذلك شحوب وجه المرض وعدم تناوله الطﻌام لﻌدة أ ام ،و حاول المرض
الخروج من هذه الحالة لكنه سرعان ما ﻌود إليها ،ما ﻌتقد أنه ﻻ ستح الح اة.

"إلى جانب اﻷعراض الفصام ة نجد تغيرات واضحة في الحالة الوجدان ة أو

المزاج ة ،وهي تغيرات قد تسم نوعاآخر من اﻷمراض الذهان ة هو ذهان )الهوس-
اﻻكتئاب(حيث نجد أن المرض مر فترات من اﻻكتئاب و فت ارت من الفرح قد صل
إلى حد النشوة ،وقد شفى هذا المرض ولكنه سرعان ما ﻌود ثان اً إلى الظهور.
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 -7الفصام الكامن:

حيث ميل السلوك نحو الفصام لكنه مازال خارج نطاق الشخص ة الفصام ة،

و ون المرض على حدود الذهان ،ولد ه ﻌض أعراض الفصام ،ولكن الحالة ﻻ تكون

متقدمة ول ست مثل الفصام الحاد أو المزمن ،و حق

الفرد نوعاً من التواف

الحد

ولكن سلو ه عامة ون شاذاً وغامضاً وغر اً) .بتصرف عن حامد زهران .عبد الرحمن
ع سيو  .ألفت حقي(

تشخ ص الفصام:

م ن اﻻستفادة من اﻻخت ا ارت النفس ة في تشخ ص حاﻻت الفصام من أمثلة

هذه اﻻخت ارات اخت ار قع الحبر لرورشاخ ،فهناك ﻌض الﻌﻼمات واﻻستجا ات التي

توضح الفرق بين حاﻻت الفصام والحاﻻت الﻌصب ة اﻷخر  ،فحاﻻت الفصام المبدئ ة

تميل إلى رؤ ة أش اء في ال قع ﻌيد عن التر يب أو البناء الحق قي لل قﻌة ،هذه
اﻻستجا ات الرديئة تدل على ن وص المرض وعودته إلى حالة التف ير البدائي الطفلي.

وهناك اخت ارات أخر غير إسقاط ة تفيد في اكتشاف الفصام مثل اخت ار

و سلرـ ـ بللفيو للذ اء و م ن أن ﻌطي ﻌض الدﻻلة على وجود الفصام ،وهذا اﻻخت ار

له جزآن :جزء عملي ،وجزء لفظي ،فﺈذا وجد فرق بير بين هذين الجزأين ان ذلك دل ﻼً

على الفصام ،و ذلك إذا حصل المرض على درجات عال ة في اخت ار بناء الم ﻌ ات
وعلى درجة صغيرة على اخت ار جمع اﻷش اء ان ذلك دل ﻼً على وجود حالة الفصام،

ذلك فﺈن درجة الفهم الﻌام إذا انت منخفضة عن درجة الفرد على اخت ار المﻌلومات

دل ذلك على وجود حالة فصام.
ما يجب التفر :

بين الفصام والهستيرا حيث نجد في الهسيرا أن البدء فجائي والسبب واضح.

بين الفصام والوسواس حيث قاوم المرض وساوسه شﻌور اً.

بين الفصام وذهان الهوس واﻻكتئاب حيث يتغير اﻻنفﻌال و شتد سرعة.
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بين الفصام )خاصة الفصام الم ر أو فصام المراهقة( و ين اضط ار ات مرحلة

المراهقة وصراعاتها ومش ﻼتها). .حامد زهران(459: 1977 ،
الم حث السادس :عﻼجات الفصام والوقا ة منه

تقد م:

من اﻷهم ة م ان أن يتم تر يز اﻷسرة والمجتمع والفرد نفسه على سبل الوقا ة

من اﻹصا ة اﻻضط ار ات النفس ة والذهان ة لحما ة الفرد من أ

من اﻷضرار الﻌقل ة

)الذهانات الﻌقل ة( ذلك ﻷن الﻌﻼج ٕوان ان مم ناً فﺈنه أمر صﻌب ،و ستغرق وقتاً

طو ﻼً ،وفي ثير من اﻷح ان قد يتطلب دخول المرض للمستشفى الﻌقلي ،وتتمثل
أهم ة تلقي المﻌالجة في عدم تدهور حالة المرض ومساعدته على التكيف والتﻌا ش مع
حالته وفي النها ة الشفاء ،ولحما ة مرضى اﻻكتئاب من التﻌرض لﻼنتحار أو إيذاء

أنفسهم أو غيرهم ،ذلك تحق

المﻌالجة اﻻحتفا

وتوفير الغذاء الجيد والراحة للمرض.
أنواع العﻼج:

الصحة الجسم ة للمرض الﻌقلي

إن أعراض الفصام المﻌقدة تتطلب عﻼجاً متﻌدد اﻷوجه ومن أجل هذه الغا ة

استخدمت عدة استراتيج ات بدرجات نجاح متفاوتة أو مت اينة تشمل الﻌﻼج الﻌقاقير،

والﻌﻼج النفسي ،والﻌﻼج السلو ي ،والﻌﻼج اﻷسر  ،وعﻼج البيئ ة اﻻجتماع ة ،واهتمت

طرق التأهيل الكثير من حاﻻت الﻌجز المرت طة الفصام.
 -1الﻌﻼج الوقائي:

وذلك بتقليل من زواج الفصامي ما أم نٕ ،واذا تزوج فﻼ ون من فصام ة ،وأﻻّ
ينجب أكثر من طفل واحد؛ ﻷن التهيئة الوراث ة للمرض تنتقل إلى اﻷبناء بنس ة )-%15
 (%40ما ينصح ﻌدم الزواج من أقاره.

 -2الﻌﻼج الﻌقاقير:
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وهو عﻼج الفصام الﻌقاقير المضادة للذهان التي تتح م في أعراض الفصام

بتقليل من نشا الدو امين المخ ،وهي فﻌالة ضد اﻷعراض اﻹيجاب ة أكثر من فاعليتها
ضد اﻷعراض السلب ة ،وتﻌمل هذه الﻌقاقير أح اناً على تحسين اﻻنت اه والتف ير المجرد

وقدرات مﻌالجة المﻌلومات.

اﻷدو ة المﻌالجة لمرض الفصام

هذه ﻌض النماذج من مضادات الذهان التي تستخدم في عﻼج الفصام نذ رها

حسب ثرة استخدامها ،وتﻌطى هذه الجرعات من الطبيب المختص اﻷمراض الﻌقل ة
ولكل طبيب خبرة ود ار ة خاصة مضادات الذهان المختلفة ومنها:
 دواء ستالزن Stalinizeوهو على هيئة

سوﻻت  2و 10و 15مجم،

وأقراص  1و 5مجم ،وتتراوح جرعته ما بين  45-15مجم ،وتزد عن ذلك في ﻌض
الحاﻻت .

و فضل ﻌض اﻷط اء النفسيين بدء الﻌﻼج استخدام هذا الدواء نظ اًر ﻷنه دواء

مﻌروف وقد م ،وﻷن له تأثير في تخفيف الضﻼﻻت والهلوسات وخاصة في حالة الفصام
ال ارانو  ،ولكن ﻷن تأثير المهد محدود فقد ضاف إل ه عقار آخر ذو تأثير مهد .

 دواء سيرناس Serenaceأو سافينيز Safinaceأو هالدول Haldolلها نفس

التر يب والخواص ،وهي على هيئة أقراص  1.5و 5و 10مجم ،وحقن قصيرة المفﻌول

وأخر طو لة المفﻌول متد تأثيرها من  4-2أساب ع ،وتفيد الحقن طو لة المفﻌول في
حاﻻت رفض الﻌﻼج أو عدم اﻻنتظام في تناوله.

ثير من المرضى يتم
ا
وﻻ يبدأ اﻷط اء عﻼج الفصام عادة بهذا الدواء ،ولكن

تحو لهم إل هذا الدواء ،و ستمرون عل ه سنوات ،و حق
الحاﻻت.

مﻌهم نتائج طب ة في أغلب

وتفيد هذه اﻷدو ة ثي اًر في حاﻻت اله اج والهوس ،ما تفيد في حاﻻت اﻷطفال

و ار السن ،ما تستخدم في ﻌض اﻻضط ار ات الشخصي ـ ـة و ﻌض اضط ار ات الحر ة
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الﻼإرادية.
وتتوفر هذه اﻷدو ة أ ضاً على هيئة حقن قصيرة المفﻌول تﻌطي تأثي اًر فور اً في

تهدئة مرض الفصام المتهيج.

 دواء ﻻرجاكتيل  Largactilأو دواء بروماسيد  Promacidأو دواء

نيورازن  Neurazineوتتوفر على هيئة أقراص  10و 25و 100مجم ،وحقن 25

و50مجم،تستخدم جرعته الصغيرة في عﻼج القيء والقل  ،وتستخدم جرعته الكبيرة في
عﻼج الفصام وأنواع أخر من الهوس والذهان ،وهو إلى جانب ذلك له مفﻌول مهد

مضاد لله اج والتوتر.
 -3الﻌﻼج الكهرائي:

وهو الﻌﻼج الكهرائي المحدث للتشنجات )الﻌﻼج الكهرواهتزاز (أو طل

عل ه

عﻼج الرجفة الكهرائ ة ،و ستخدم في بدا ة الفصام ،أو في الحاﻻت الحادة أو

المصاح ة أعراض تصلب ة تاتون ة ،أو المصاح ة أعراض اكتئاب ة والفصام الهذ اني،

أو حاﻻت الفصام المصاح ة أعراض اضطراب وجداني ،وأح اناً ون مبرر إعطائه هو

تقليل جرعات مضادات الذهان الﻼزمة للس طرة على اﻷعراض الذهان ة.

 -4الﻌﻼج الجراحي الفصي:

وهو عﻼج جراحي فصي ،يتم عندما تفشل ل الوسائل الﻌﻼج ة اﻷخر

الﻌﻼج الﻌقاقير المهدئة ،والﻌﻼج الصدمات ،ما ستخدم الﻌﻼج الجراحي الفصي في

الحاﻻت المزمنة ﻌد مضي سنتين أو ثﻼث سنوات من الﻌﻼج الفﻌال الذ

يتضمن

عﻼجاً نفس اً ،وتتم هذه الجراحة ش مقدم الفص الجبهي ،وقد اتضح أن الحيوانات التي

يتم إجراء الجراحة الفص ة لها تحدث لها تأثيرات هادئة ،أ  :يتم في هذه الجراحة قطع
اﻷل اف الﻌصب ة الموصلة بين الفص الجبهي والثﻼموس فتقل حدة اﻻنفﻌال.
 -5الﻌﻼج النفسي واﻻجتماعي:

و ؤخذ عﻼج الفصام اﻵن بنظرة أكثر تفاؤﻻً عما ان حدث ف ما سب وخاصة في
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الﻌدد 8

مراحله اﻷولى ،فاﻻستخدام المتسع النطاق لﻸدو ة المهدئة جﻌل من المم ن اﻻحتفا

الﻌديد من المرضى في مجتمﻌاتهم ،و التالي تقليل عدد نزﻻء المستشفى من مرض

الفصام ،ومن أهم فوائدها أنها جﻌلت من المم ن استخدام أساليب اجتماع ة ونفس ة مع
المصاب الفصام في المجتمع.

 -6الﻌﻼج الغذائي:

وهي اﻻهتمام الﻌﻼقة بين الغذاء والمرض ،و التالي استﻌمال الغذاء وسيلة

عﻼج ة ف قلل من مﻌاناة المرض و ساعد في رده إلى الحالة الصح ة.

 -7الﻌﻼج المح طي:

وهو اﻷسلوب الﻌﻼجي الذ يتوجه إلى مح

هذا المح

المرض ومحاولة تغيير أو تحو ر

الطرقة والقدر التي تتﻼءم مع حال المرض القائمة بهدف التقليل من شدة

المرض وتقصير أمده والحيلولة دون عودته.

وهو يهدف إلى تغيير الطرقة في المستشف ات والمجال الدراسي ووضع المرض

الﻌقلي في ظروف مح ط ة أفضل).حامد زهران .عبد الرحمن الﻌ سيو (

المﻼحظات و التوص ات:
مﻼحظات تتﻌل

مرضى الفصام:

سرعة اكتشاف المرض إذ في مﻌظم الحاﻻت يبدأ المرض ﻌﻼمات م رة مثل

انﻌزال المرض عن الناس ،وش ه اﻵخرن ش ل م الغ ف ه ،و ثرة السرحان وغير ذلك.

و ﻌد ذلك ظهر المرض صورته الكاملة .والواقع أن تأخر اﻷهل ﻌرض المرض على
طبيب نفسي وابتداء الﻌﻼج المناسب يؤد

عل ه.

إلى استفحال المرض وصﻌو ة الس طرة

 .1إذا صاحب المرحلة الحادة من المرض )الذهان ة( أ اضطراب في المزاج )فرح زائد
أو حزن و ﺂ ة( لما ان مسار المرض أفضل.
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الﻌدد 8

 .2ع ش المرض في جو أسر مستقر وحصوله على الدعم اﻻجتماعي قلل من
انتكاسات المرض و حسن من مسار المرض ومﺂله.

.3

شدة.

لما بدأ المرض في سن متأخرة أو استجا ة لضغو مﻌينة لما ان المرض أقل

 .4لما طالت مدة الحالة الحادة )أ  :الذهان ة والتي تحو أعراض إيجاب ة( لما
أص حت الس طرة على المرض أصﻌب.

 .5لما ان للمرض سيرة جيدة في عمله ومهنته لما ان تحسن مﺂل المرض.

 .6لما انت شخص ة المرض قبل المرض ذات مهارة جيدة في التﻌامل مع اﻵخرن
ومع الضغو واﻷحداث لما انت حدة المرض أقل واستجا ة المر ض للﻌﻼج أفضل.

 .7المداومة على أخذ الﻌﻼج الﻼزم حسب تﻌل مات الطبيب مما ساعد على وقف
تدهور المرض.

 .8صلة الق ار ة مرضى آخرن :حيث ون المرض أشد لمن لد ه أقارب مصابين بنفس
المرض.

 .9النساء والمرضى المتزوجون ومن لديهم ش ة اجتماع ة جيدة )الﻌائلة الكبيرة( يبدون
استجا ًة أفضل للﻌﻼج.
إرشادات ﻫامة:

إلى اﻵ اء واﻷمهات واﻷخوة واﻷصدقاء والمربن والزمﻼء في الﻌمل لمرض

الفصام:

 -1حاف ـ ـ على مواعيدك وعهودك للمر ـ ـ ـض دائماً  .إذا وعدت المرض أن تأخذه إلى

م ان ما مثل الناد أو م ان ترف ه فيجب أن تفي بوعدك حتى إذا ان ذلك مرهقاً لك.

 -2يجب التأكد من أن المرض يتناول الدواء الموصوف له الوصفة الطب ة في

مواعيدها حتى لو ان مﻌترضا عليها ،وحتى لو ان يبدو متحسناً وﻻ حتاج إليها؛ ﻷن
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الﻌدد 8

الطبيب ﻌلم ما هو اﻷفضل للمرض ،وأين مصلحته ،ولذلك فﺈن إرشاداته يجب أن تنفذ

بدقة.

 -3إذا ان هناك مواعيد محددة ودق قة للمرض لمقابلة الطبيب يجب التأكد من

المحافظة على تلك المواعيد حتى لو ان المرض ﻻ يرد أن يذهب في المواعيد
المحددة للطبيب وعلى الجانب اﻵخر ﻻ ترهقه.

 -4اجﻌله ﻌرف أنك تساعده في الكبيرة والصغيرة وأنك سوف تكون دائما بجان ه
لمساعدته عندما تستط ع وأنك لن تتخلى عنه.

 -5إذا انت لد ك أسئلة عما يجب أن تفﻌله للمرض اتصل الطبيب أو اﻷخصائي
النفسي في المستشفى أو الﻌ ادة لﻼستفهام عنها.

 -6إذا ان المرض له وظ فة قبل مرضه فﺈنه يجب أن ﻌود للﻌمل مرة أخر

تحسنه بدرجة اف ة؛ ﻷن ال قاء في المنزل أو حوله في فراغ من المم ن أن يؤد

تحط م الروح المﻌنو ة لد ه .أداء أ

مجرد
إلى

نوع من الﻌمل ﻌد أفضل له من الراحة النفس ة؛

ﻷن وجود الوظ فة أو الﻌمل يؤثر ثي ار في إحساسه الثقة في النفس والصحة النفس ة.

 -7الزمﻼء في الﻌمل ستط ﻌون مساعدة المرض النفسي ات اع هذه القاعدة ال س طة:
عامله ما تﻌامل الشخص الذ
اجﻌله حس أنه فرد عاد
للصداقة مثل أ فرد آخر.

أدخل المستشفى للﻌﻼج من أ

مرض عضو …

في الﻌمل… أشﻌره الود والصح ة والثقة .إنه حتاج

 -8ﻻ تدلل المرض محاولة أن تحم ه من المسؤول ات واﻷعمال الشاقة وأعطه الفرصة

لكي شارك فيها ،ﻻ تكن ش اكاً ف ه وتتوقع منه أن ﻌمل أش اء غر ة .إذا نت متوقﻌا

منه ذلك فﺈن أ

عمل عاد

منه سوف يبدو لك غر إً ،واذا عمل شيئاً خارجاً ﻌض

الشيء عن الطب ﻌي فتذ ر أن أ فرد منا من المم ن أن ﻌمل ذلك .

 -9اﻷفضل أن تقابله أنك لم تسمع أو تﻌرف أنه ان مرضاً نفس ا من قبل .ﻻ تضع
القيود على لماتك أن تخشى أن تقول أ لم ـ ـ ـة مثل لمة ) جنون أو مرض ( أمامه،
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فق تكلم ما تتكلم مع أ فرد آخر .

الﻌدد 8
ون

عرفه نظام الﻌمل الكامل حتى
 -10عندما يرجع للﻌمل مرة أخر ﻌد الﻌﻼج ّ
متأقلما مع نظام الﻌمل الروتيني .فﺈنه إذا ان في المستشفى لمدة طو لة فﺈن التأقلم
سوف ستغرق مدة أطول ﻌض الشيء) .بتصرف عن محمود جمال أبو الﻌزائم (
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التصو ر واﻹ قاع في شعر حسن ﷴ صالح

د/عادل شير الصار

ل ة اللغة العر ة ـ الجامعة اﻷسمر ة اﻹسﻼم ة

تش ل الصـورة الشـعرة مـع عنصـر اﻹ قـاع عمـاد بن ـة الـنص الشـعر  ،فبهمـا معـا

تبــرز شــعرة الــنص ،وتثــر دﻻﻻتــه ،حيــث ﻻ م ــن تصــور نــص شــعر جيــد يخلــو مــن
عنصــر التصــو ر واﻹ قــاع ،أو قتصــر علــى أحــدهما ،وفــي هــذا ال حــث أحــاول اســتجﻼء

تجل ــات الصــورة واﻹ قــاع فــي ديـوان ) عــد الحــرب ( للشــاعر حســن ﷴ صــالح ،فمــن هــو
هذا الشاعر؟.
الشاعر:

حســن ﷴ صــالح أبــو قــد م الدرســي ) 1934ـ 1991م( شــاعر ليبــي معاصــر جــاء
إلى الدن ا صمت ورحل عنها صمت ،لم يخّلِف ضجة في ح اته أو عد مماته ،ولم ـد

أحد شعر بوجوده أو رحيلـه سـو نفـر قليـل ممـن جـذبتهم تجر تـه الشـعرة ،مـع أن أمنيتـه
صرح ه في هذا البيت:
انت هي أن ُي َخﱠلد في شعره ،وهو ما ﱠ
)(1
ُخﱠلد في أشعار ْه
أترك
خلفي ضج ًة أر ُد أن أ َ
أر ُد ْ
أن َ
َ
والواقع ل س ف ما ُ تب عن سيرة ح اته ما يثير اﻻهتمام ،أو ُ ِعين علـى استكشـاف
فضائه الشعر  ،فمعجـم الشـعراء الليبيـين ذ ـر أنـه ولـد فـي بلـدة )قميـنس( جنـو ي بنغـاز ،
وأنه واصل دراسته حتى نال شـهادة )الل سـانس( فـي التـارخ ،و عـد تخرجـه عمـل فـي عـدد

مـن الوظـائف اﻹدار ـة المختلفـة فـي مجــال المحاسـ ة والمعـارف والصـحة ،وفـي هـذه الفتـرة
نشر عددا من قصائده في عض الصحف والمجﻼت المحل ة.

)(1
)(2

عد الحرب  ،حسن ﷴ صالح  ،ص .35

)(2

ُينظر :معجم الشعراء الليبيين ،عبد ﷲ سالـ ـ ـ ـم مل طان ،ص ، 104وُنظ ـ ـ ـر أ ضا :الحر ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
الشعرة في ليب ا في العصر الحديث ،الد تور قر رة زرقون نصر. 150/2 ،
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وفـ ــي سـ ــنة 1963م أصـ ــدر ديوانـ ــه اﻷول ) عـ ــد الحـ ــرب( ،وف ـ ــه ثمـ ــان وعشـ ــرون

قدمــه إلــى الق ـراء مفتــاح الســيد الشــرف ،و عــد عشــر ســنوات أصــدر ديوانــه
قصــيدة ،وقــد ّ
الثــاني )أغن ــة العاش ـ ( مقدمــة للــد تور عبــد القــادر الق ـ )ت2002م( .وقــد ضــم ثمــاني
عش ـرة قصــيدة اصــط غت ص ـ غة واقع ــة ،ولــم ح ـ َ هــذان الــديوانان بد ارســة واف ــة مســتقلة
التي حظيت بها دواو ـن عـدد مـن معاصـره مثـل إبـراه م اﻷسـطى عمـر) 1908ـ(1950

خص نتاج
وعلي الرق عي )1934ـ 1966م( ،بل ﻻ أعلم حتى اﻵن أن احثا من ال ﱠحاث ﱠ
الش ــاعر بد ارس ــة س ــو ال احث ــة ته ــاني مفت ــاح ارش ــد الت ــي درس ــته ض ــمن د ارس ــتها لﻼتج ــاه
الرومانسي في الشعر الليبي المعاصر ،وذلك في تابها )القصيدة الرومانس ة في ليب ا( .
والواقــع أن د ارســة تهــاني راشدـ ـ علــى عﻼﱠتهاـ ـ قــد شــملت جوانــب ثي ـرة مــن تجر ــة

الشــاعر حس ــن ﷴ صــالح ،وتت ع ــت أهــم مــا فيه ــا مــن ســمات رومانس ـ ة ،مش ــيرة إل ــى أن

ب ــدا ات الش ــاعر تؤ ــد ))اتجاه ــه الرومانســي الم ــر ،يب ــدو ذلــك واضــحاً ف ــي ديوان ــه ع ــد
ـت ف ــه قصــائده ال ــر موضـ ٍ
ـوعات اقتــرب بهــا مــن اﻻتجــاه الرومانســي،
الحــرب الــذ تناولـ ْ
ُ
ُ
وقــد تميــزت شــيوع العنصــر الــذاتي ،واســتخدام مفــردات ذات صــلة بوجدانــه ،وموقفــه مــن
مجتمعه  ،فضﻼً عن اﻹغراق في الحديث عن عناصـر

الطب عة ،والتحلي في عالم الخ ال(( ).(1

وم ــا ع ــدا د ارس ــة ته ــاني ارش ــد فلـ ـ س ثم ــة س ــو

تا ــات قليل ــة ﻻ تتج ــاوز ض ــعة

ـت بتت ـع
سطور ،أو ضع ورقات مبثوثة في هذا المصدر أو ذاك مـن المصـادر التـي ُعني ْ
الحر ــة الشــعرة المعاص ـرة فــي ليب ــا ،وهــذه الكتا ــات مــع قلتهــا اتســمت ــاﻻختزال الشــديد
واﻹشارات الخاطفة والدوران من عيد حول تجرة الشاعر.

تجر ة الشاعر:

إن مــا م ــن أن ﻼحظــه متل ـ ـ ـ ـقي تجر ــة الشاع ـ ـ ـ ـر حســن ﷴ صال ـ ـ ـ ـح مــن خــﻼل

ديوانه اﻷول ) عد الحرب( هو أن ـ ـ ـها تجرة رومانس ة ،لكن ـ ـ ـها مؤلم ـ ـ ـة ومر رة ،وذلك ﻷن

)(1

القصيدة الرومانس ة في ليب ا  ،تهاني مفتاح راشد  ،ص .101
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العدد8

ثﻼثة عناصـر خارج ـة قـد تضـافرت علـى صـ اغتها وتشـ يلها ،وهـي الفقـر ،والحرمـان مـن

حنان اﻷم ،والفشل في الحب.

و تبد من فحص قصائد هذا الديوان أنها من حيث الش ل لم يلتـزم فيهـا الشـاعر

الت ازم ـاً تام ـاً قواعــد اﻹطــار الموس ـ قي القــد م ،فقــد تــرخص فــي اســتعمال الزحافــات والعلــل
وغيره ــا م ــن الجـ ـوازات المس ــموح به ــا للش ــاعر دون الن ــاثر ،وعم ــد إل ــى اس ــتعمال اﻹط ــار
المقطعــي الــذ أتــاح لــه الخــروج عــن وحــدة القاف ــة ،مــا اســتعمل أ ضــا اﻹطــار الموسـ قي

الجديد ،أ  :إطار السطر الشعر  ،وأما المضمون فقد ان موضـوع المـرأة هـو الموضـوع

الرئ س لمعظم قصائده.

والمعجم الشعر السـائد فـي نتـاج الشـاعر تعانقـت ف ـه ثيـر مـن المفـردات شـ ل

غير مألوف ،حيث تجاور الحسي منها مـع المعنـو  ،والمرئـي مـع غيـر المرئـي ،مـا فـي

مثل هذه الت اركيب المبثوثة في عدد من قصائد ديوانه اﻷول:

جوف اﻷثير ـ مرضعة ال غضاء ـ عشب الكناسة ـ دجـى العـاهرة ـ صـ اح العفـاف ـ

غ ـار الضـجر ـ معسـول النشـيد ـ سـحاب القنـو

ـ سـمع الـدجى ـ ر ـاح المنـى ـ جوفــاء

الصد ـ مشلول الشعور ـ عناكب الشهوات ـ أجنحة الخ ال ـ أجنحة الفتور ـ حيرتـا حنـان
ـ ارتعاشـات الصـرر ـ قلـب الليـل ـ نـوح الغصـون ـ مقـرورة اﻷحشـاء ـ أنفـاس الـورود ـ أغن ـة
السـاق ة ـ أنـين السـواقي ـ ترن مـة الموجـة ـ زئيـر الر ـاح ـ دجـى ال ـائس ـ عبيـر الثـوم ـ عبيـر

جروحي ـ شفق ة الشفتين ـ شـ ابي الور ـ ـ الشـراع الحـالم ـ القمـر الشـاحب ـ ثـورتي الكـافرة ـ
حذائه الصلف ـ تنهد المص اح ـ ارتجفت ل ال ه .

لكــن مــا أضــعف مــن ق مــة عــض قصــائد الشــاعر هــي عــض اﻻخــتﻼﻻت اللغو ــة

والنشاز الموس قي ،وهوـ ف ما نر ـ عود إلى ضعف الثقافة اللغو ة للشاعر ،وقد أشار إلى
هذا اﻷمر مفتاح الشرف في مقدمته لديوان ) عد الحرب( والد تور عبد القادر الق ـ ـ ـ في

مقدمته لديوان )أغن ة العاش ( ).(1
)(1

ُينظر :عد الحرب ،حسن ﷴ صالح ،ص  4ـأغن ة العاش  ،حسن ﷴ صالح ،ص 11ـ

-62-

مجلة التربوي

التصو ر واﻹ قاع في شعر حسن ﷴ صالح

العدد8

و م ــن الت ــدليل عل ــى اض ــطراب اللغ ــة وال ــوزن ف ــي ع ــض قص ــائد الش ــاعر به ــذه

اﻷب ات الستة:

)(1

ِ
عود
اب مرفــــــوعاً عذ اً أجنحة الســــــ ْ
 1ـ وأتى الشـــــــ ُ
ﻬود
ـح ذ راها العـــــــــــــ ْ
 2ـ اتا هنـالك ليـلــــــــ ًة لن َت ْمـــــــ ُ

خاو
 3ـ قد ان قلــــــــــبي فارغا ٍ

يله
صـــــــحر ٍاء محــــــــــ ْ
اب منــــــــز ِ
الصغير
لك
ْ
َ

عال
فت ﱡ
أدق في انفــــــ ٍ
 4ـ ووقـــــ ُ
ِ
الثوب القصـــــــــ ْير
 5ـ ومشيــــــ ِت قدامي تخــــــتالين في

أر د أن أح ا ح اة ثان ْه
 6ـ أر د أن أتحد الرد
على أن التجرة الشعرة لحسن ﷴ صالح ـ غض النظر عما شابها من

قصور في اللغة واﻹ قاع ـ تنفرد عن تجرة معاصره بتوظيف القصـة وعناصـر الطب عـة،

ففي عدد من قصائد ديوانه ) عد الحرب( مثل ):عقوق ـ عد الغروب ـ القلب الضائع ـ في

الحانــة ـ فــي حــي الفجــور( اســتعمل الســرد والحـوار ﻷجــل عــرض أحــداث التجر ــة الشــعرة

مفصلةٕ ،وا صالها إلـى المتلقـي فـي صـورة ح ا ـة مـؤثرة ،مـا بـرزت عناصـر الطب عـة فـي
شــعره أكثــر ممــا بــرزت فــي شــعر غيـره مــن شــعراء بلــده ،ف انــت لــه ملجـأً مــن أح ازنــه ومــن
صــخب المدينــة ،و انــت أ ض ـاً ص ـورة لمــا عتمــل فــي ذاتــه مــن مشــاعر وأحاس ـ س تجــاه

اﻵخر.

التصو ر:

ســعى حســن ﷴ صــالح إلــى إنشــاء عﻼقــات لغو ــة تتجــاور فيهــا المفــردات وفـ ـ ـ ـ ـ ـ

رؤ ــة الــذات الشــاعرة ،ول ـ س وف ـ مطا قــة الواقــع والعــرف اللغــو  ،ممــا جعــل عــددا مــن
قصائده تميل إلى اﻹ حاء واﻹ ماء إل ه أكثر من ميلها إلى التعبير واﻹشارة الم اشرة ،وهو

= الشعر الحديث في ليب ا ،دراسة في اتجاهاته وخصائصه ،الد تور عوض ﷴ الصالح ،ص
)(1

.586

ُينظر :عد الحرب  ،حسن ﷴ صالح  ،ص . 35 ، 26 ، 26 ، 24 ، 23 ، 21
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ما جعلها تكتنز مجموعة من الصور التي التقطها الشاعر من أم نة وزوا ا مختلفـة ،فمـن
ص ــورة اﻷم الملعون ــة ،والحبي ــة المتم ــردة ،وال غ ــي الف ــاجرة ،إل ــى ص ــورة الطب ع ـ ِـة اﻵسـ ـرِة،

ـوطن الجــر ِح ،والشـ ِـر الطلي ـ ِ  ،والفق ـر ِاء البؤسـ ِ
والمدينـ ِـة الصــاخ ِة ،والر ـ ِ
ـاحر ،والـ ِ
ـف السـ ِ
ـاء،
واﻷغن ِاء المن ﱠعمين.
اﻷم:

تتصــدر دي ـوان عــد الحــرب قصــيدة )عقــوق( ،وهــي تكشــف عــن مأســاة أل مــة ذاق

م اررتهــا الشــاعر أ ــام طفولتــه ،إذ أن أمــه ق ــد فارقــت أ ــاه ،وتزوج ــت رج ـﻼً آخــر ،وتر ت ــه
عاني التشرد والض اع ،ولما نازعه الحنين إلى رؤ تهـا ذهـب إليهـا فـي بيـت زوجهـا مـؤمﻼ

أن تحتضنه وتغمره حنانها ،لكنه فوجئ بها تنهره وتطرده:
طردِتــــــــــــــــــِني
في ذلك اليومِ الكئيـــــــ ِب ْ
)(1

ِ
أتسمع ا شقي
وصرخت في وجﻬي...
ُ
الدك المشـــــــــﱠرِد في بني غاز
اذهب لو َ
ْ
وﻻ تم ــــــــــــ ْث مـــــعي

دمائك ا شــــــــــقي
رب من
َ
إني سأشـــــــ ُ
ْ
أن تم ــــــــ ْث معي
اك ْ
إ َ

هذا الموقف الف قابله الشاعر ما ماثله ،ف ما طردته أمه قام هو بلعنهـا ،مقتـد ا

فعل الشاعر المخضرم الحطيئة )ت 678م( مـع أمـه) ،(2وقـد صـدم المتلقـي شـعور اً ،أو
)(1
)(2

ُينظر :عد الحرب  ،حسن ﷴ صالح  ،ص . 14 ، 13
قال الحطيئة في هجاء أمه :
ولﱠق ِ
ِ
اك العقو َق مـن البنينا
ـوز
ﷲ شـ اًر من عج ٍ
لحـاك ُ
ِ
و انوناً عـلى المتحدثينا
استودعت ســ اًر
أغر اﻻً إذا
ح ِ
سر الصالحيـنا
ـوء
اتك ما
وموت ِك قد ﱡ
علمت حيـا ُة س ٍ
ُ
ُ

ديوان الحطيئة  ،شرح أبي سعيد الس ر  ،ص . 123
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رما يتعاطف مع الشـاعر وهـو يهتـف مـن أعمـاق قل ـه المفعـم الحقـد علـى أمـه ،مسـتمط اًر
شآبيب اللعنة عليها ،ما ش ه الصﻼة والدعاء الذ يتضرع ـه المـؤمن إلـى ﷲ فـي وقـت
الشدة:

ِ
قلب مفعمِ
وهتفت من
أعماق ٍ
ُ
ِ
مات و ِ
الحقــــــد والظلـــــ ِ
الموت
فـــــــــــــــــــــــــ ِ
ظاعة الماضــــــــي
بذلــــــــــــــــــــ ِة حاضـــــــــــــــــــــــر
بتــــــــــــــــــــــــــــعاســــــــــــــــــــــــــتي

ملعونــــــــــــــــــــــــــــــ ٌة أنـــــــــــــــــــــــــ ِت
غضاء و ِ
ِ
المقت
أماه ا مرضع َة ال
ُ
حيث تق مـــــــين وأينــــــما نــــــــتِ
ُ
ملعونـــــــــ ٌة ملعونـــــــــــــــ ٌة أنــــــــــتِ

ﻻ شــك أن هــذه المأســاة التــي أدت إلــى قط عــة الشــاعر مــع أقــرب النــاس إل ــه قــد

ع ﱠمقت في نفسه إحساساً الحرمان والغـبن ،وقـد ﻻحـ الـد تور عبـد القـادر القـ

تـرددات

هــذا اﻹحســاس فــي شــعر الشــاعر ،وانتهــى إلــى أن قــار شــعر حســن ﷴ صــالح ح ــس

)) حنين إلى شيء مفقـود ،طـواه الـزمن أو النسـ ان الظـاهر ٕ ،وان ـان دائـم الحضـور فـي
أعماقــه ،ولكــن الشــاعر مستســلم لهــذا الفقــد ،و أنمــا يــدرك أنــه شــيء مــن صــم م الح ــاة ﻻ
سبيل إلى تجن ه((

)(1

.

والواقع لـو أن شـاع اًر آخـر حـدث لـه مـع أمـه مـا حـدث لحسـن ﷴ صـالح لر مـا مـا

اكتفــى بــإبراز مشــاعر الفقــد والحرمــان ،ولقــذف العــالم لــه ش ـوا مــن شــعر ســاخ ونــاقم
ـتخف وشـ ٍ
علــى ــل شــيء ،ومسـ ٍ
ـاك فــي ــل شــيء ،لكــن حســن صــالح ف مــا يبــدو ذو م ـزاج
ّ
ميــل فــي الغالــب إلــى الهــدوء والقصــد واﻻعتــدال فــي الكشــف عــن مشــاعره وموقفــه مــن

)(1

أغن ة العاش  ،ص . 16
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اﻵخر ،ولم نرصد له في شعره ما شـي بخروجـه عـن هـذا الط ـع سـو هـذه اﻷب ـات التـي
رمى فيها الناس جم عا قب ح الصفات:

)(1

ـــــرود
لـــﻬم غــــا ٌة ﻻ تـبـــــالي الق ْ

السجود
المجــبلين على
التافﻬين
الكاذبين
ْ
َ
َ
َ
ودود
ــن أوحـــ ٍ
ــال ْ
ـين بذلـــــ ٍة مـا بـي َ
العــــائشــ َ

القيود
ألفوا القنـــاع َة والمــﻬان َة و
السﻼسل و ْ
َ

ومثــل هــذا الموقــف العــدائي ذائــع فــي مدونــة ثيــر مــن الشــعراء الرومانســيين ،وهــو

عادة ما يتأتى سبب تأزم ذات الشاعر وعدم تك فها مع المح

الـذ تعـ ش ف ـه ،والـدافع

إل ــه هــو الرغ ــة فــي إظهــار الــذات أمــام المجمــوع مظهــر الــذات الثــائرة الرافضــة المســتقلة
ينونتها ومواقفها ،لذلك غلب على منطقها الحدة والغلو والتعم م.

المرأة:

أغلب الظن أن التجر ـة اﻷل مـة التـي عـانى مـن و ﻼتهـا الشـاعر عـد انفصـال أمـه
عن أب ه قد ﱠ
خلفت في نفسه أث اًر سلب اً تجاه المـرأة ،وحرمانـه مـن رؤ ـة مـا رآه الرومانسـيون
فيها ،إذ لم َير انفصال أمـه عـن أب ـه إﻻﱠ ﻷجـل اللـذة ،ولر مـا سـبب هـذا وقـع فـي ظنـه أن
المـرأة ـائن مخلـوق للـذة ،فـﻼ عجـب ـ فـي عـض اﻷح ـان ـ أن يتشـهاها أﱠـاً انـت منزلتهـا
عنــده ،فهــو لــم يجــد حرج ـاً فــي أن يــذ ِّ ر صــد قته التــي خاطبهــا قولــه) :أخــت روحــي فــي

الكفاح( أن روائح التفاح قد فاحت من نهديها) ،(2ولم َير غضاضة في أن عط ـ ـف على
متسولة ،وهو يختلس النظر إلى نهدها المطل من بين ث ابها ال ال ة).(3
و م ن القول إن الشاعر لم ستطـ ـ ـع أن ق م عﻼقة ذات طا ع رومانسي مع فتاة

)(1
)(2
)(3

عد الحرب  ،حسن ﷴ صالح  ،ص. 22

عد الحرب  ،حسن ﷴ صالح  ،ص . 48

ُينظر :نفسه  ،ص . 65
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عينها ،بل أخذ ينتقل من واحدة إلى أخر  ،لـذلك تعـددت صـور المـرأة فـي ديوانـه ،ف انـت

اﻷم ما في قصيدة )عقوق( ،و انت الحبي ة ما صورتها قصائد)القلب الضائع ـ العودة ـ
عد الغروب ـ نافذة وقلب ـ حب الشعب ـ اﻹرادة الجامحة ـ الجاحـدة ـ ظـﻼل عـابرة ـ عـ ش

على الماضي ـ إلى جارتي ـ من أجل عينيها(.

و انت الصد قة ورف قـة الكفـاح مـا فـي قصـائد ) رسـالة مـن سـجين عر ـي ـ أغن ـة

إلى فتاة من سورا ـ عندما ي ي القمر ـ أغن ة حب وسﻼم(.

و انــت أ ض ـاً الم ـرأة المتشــردة مــا فــي قصــيدة ) عــد الطوفــان(  ،وال غــي مــا فــي

قصيدتي )إلى امرأة ـ في حي الفجور(.
ْ
حــين فقــد الشــاعر حنــان اﻷم ســعى إلــى ال حــث عــن حنــان مــن نــوع آخــر فوجــد
ضالته عند فتاة أحبها ،وحينها تصور أ عاش رومانسي ناشـئ أنهـا ه ـة مـن السـماء،

لذلك حرص على أن ينزه ح ه لها عن الشهوة واﻹثم ،قائﻼً بروح متش عة مثاﻻً وحلماً:
ِ
وضﻼل
فجور
أغمس قلــبي في
سوف لن
ٍ
َ

)(1

ـام ثقـ ِ
ِ
ــال
أرزح في
الوحـــــل آثـــ ٍ
ســـوف لن َ
و ـان مـن الطب عـي وهـو بهـذه الــروح الرومانسـ ة الحالمـة أن حـاكي و ستنسـخ فــي

بدا ــة ممارســته الشــعرة التصــورات التــي أشــاعها عمــوم الرومانســيين عــن قدس ـ ة الحــب،

حي ــث ص ـ ّـوره معب ــداً تز ن ــه الش ــموع ،وتق ــرع ف ــه النـ ـواق س ،ﻷج ــل أداء الص ــﻼة والتراتي ــل
)(2
قائﻼً:
في فؤاد

معبد ِ
أﻻف الشمو ْع
ٌ
للحب قد زان ْت ُه ُ
يل صــــــﻼ ٍة في خشـــــــــــو ْع
وتراتــــــــ ُ

)(1
)(2

مه
س قد ْ
ونواقــــــــ ٌ
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السماء
ﱠقرع ْتﻬا في
ْ
ُ ِ
مه
قسيـــــس ر ْ
يد ّ

وفي قصيدة )عندما ي ي القمر( خلع على حبيبتـه عـددا مـن مظـاهر الطب عـة ،ﻻ

م ن الوقوف عندها لهـا ،وذلـك سـبب طـول القصـيدة التـي بلـغ مجمـوع سـطورها خمسـة

وستين سط ار ،لذلك نجتز منها عددا من السطور الحافلة الصور:
1ـو ِ
أنت صحر ِاء عمر ز ِ
هر الص ا ِح العبي ْ
ِ
 2ـ وحولك مثل الفراش ،أنا الفراش الطلـــيـ ْ
 3ـ وحدقــ ُت في وجـــ ِ
ﻬك الحالـ ِم

)(1

ِ
ق
قرص من النــــــــــــــــــــــــ ِ
السماء
ور فو َ
ْ
ِ
وعيناك ا فتنتي
4ـ
ِ
معلقــــــــــــــــــ ِ
بوجه القمـــــــــــــــــــ ِر جمتان
تان
ِ
وشعرك الليل
5ـ

إن خﱠ م الليــــــــــــــل دامي الجـــــــــــــــــــــــــناح
ْ
ِ
 6ـ ونﻬداك المــــــــــــــــــــــــــوز فـــــــــــي ) درنة(

 7ـ وأهداب عينـــــــــــــــــــــــ ك ا فتنـــــــــــــــــــــــتي
َح َس ِك الحنطة ...
تموج وتنـــــــــــــــــمو أرض بــــــــــــــــــﻼد
ِ
مثل الثـــــــــــــــــلوج
8ـ
ُ
ضاء َ
ونفسك بيــــــــــــــــ ُ
تني ُخ ببـــــــــــ ٍء على شامخا ٍت النـــــــجاد
ـت
فــي هــذه الســطور ثمان ــة تشــبيهات م ــن القــول إنهــا مألوفــة ﻻ جــدة فيهــا ،عنيـ ْ
بإبراز جانب من جوانب الصورة الخارج ة العامة ﻹحد صد قاته من رف قات الكفـاح مـن

أجل الحر ة والنضال ضد المستعمرن والطغاة ،والجدول اﻵتي يوضح عناصر ل تشب ه
)(1
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على هذا النحو :

المش ه ونوعه
ِ
أنت ـ حسي

زهرة الص اح ـ حسي

وجهك ـ حسي

قرص النور ـ حسي

حرف ـ

شعرك ـ حسي

الليل ـ حسي

حرف ـ

أنا ـ حسي

عيناك ـ حسي
نهداك ـ حسي

أهداب عين ك ـ حسي
النفس ـ معنو

المش ه ه ونوعه
الفراش ـ حسي
َ

نجمتان ـ حسي
الموز ـ حسي

حسك الحنطة ـ حسي
الثلج ـ حسي

اﻷداة

حرف ـ
الكاف

حرف ـ
الكاف
الكاف

وجه الش ه
الرائحة
اﻹرادة

الوضاءة

واﻻستدارة

محذوفة

اللمعان

حرف ـ

الطعم

الكاف
الكاف

حرف ـ
الكاف

اﻻسم ـ مثل

اللون

التأثير

الصفاء

إن التش ــبيهين اﻷول ــين شـ ـ ﻼن معـ ـاً ص ــورة تكش ــف ع ــن ج ــوهر عﻼق ــة الش ــاعر

الف َـراش الطليـ الـذ يلـثم هـذا الزهـر ،فهـي
برف قته ،فهي النس ة إل ـه زهـر الصـ اح ،وهـو َ
إذاً عﻼقة ماد ة نفع ة.
ومن المﻼحـ ـ ـ في هذه التشبي ـ ـهات أنها من ذلك النمـ ـ ـ ـ ـ الذ

سم ه ال ﻼغيون

ـرت ف ــه أداة التشــب ه ،ول ـ س مــن بينهــا تشــب ه
القــدماء التشــب ه المرســل ،و عنــون ــه مــا ُذ ـ ْ
محــذوف اﻷداة ،أو مــا ســمى المؤ ـد ســو التشــب ه الثالــث ،مــا ﻼح ـ أن المش ـ ه وهــو
الر ن اﻷول من التشب ه جاء حس اً في س عة تشبيهات ،وجاء معنو اً في التشب ه اﻷخير.
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ـاعر ال ــر ن اﻷول المشـ ـ ه يت ــولى مهم ــة حص ــر أعض ــاء ومﻼمـ ـ ـ ـح
وق ــد جع ــل الش ـ ُ
رف قتـه وجههــا وعينيهـا ،وشــعرها وأهـدابها ونهــديها ونفســها ،وجعـل الــر ن الثـاني المشـ ه ــه
يتــولى مهمــة حصــر اﻷشـ اء التــي تشـ ه هــذه اﻷعضــاء ،وه ــذا تبــد للشــاعر وجــه رف قتــه
قرص ـاً مــن النــور ،وعينيهــا نجمتــين ،ولــون شــعرها لــون الليــل ،وطعــم نهــديها طعــم مــوز

مدينــة درنــة ،وأهــداب عينيهــا حســك الحنطــة ،ونقــاء نفســها ــالثلج ،و ــل هــذه التشــبيهات
إنما هي أوصاف تزين ة جلب الشاعر عضاً منها من ذاكرته ،والتق

عضـها اﻵخـر مـن

أفواه العوام ،فزﱠن بها مفاتن رف قته ،لذلك لم تكن نتاج تجرة ورؤ ة خاصة الشاعر قـدر

ما انت من الموروث الف ر والثقافي المشاع.

إلى جانب هذا فإن حبي ة الشاعر أنثى متمردة ،وتتمتع قـدر بيـر مـن ثقـة الـنفس

وقوة الشخص ة ،فهي تطلب إل ه أن تخرج سافرة الرأس غير م ال ة ما قوله الناس عنها،

و ما يؤمنون ه من معتقدات ،فقد قال على لسانها:

الطب عة:

)(1

البـيت ه ا نتمـ ﱠ
ــــــشى
سئمت
شاعر إني
َ
ُ
لست أخشى
الناس سفور
ٕواذا ما أن ر
ُ
ُ
هب ْطشـا
تروم القيد ،ﻻ تر ُ
أنا نفسي ﻻ ُ
ِ
البـيت ُعشــــْا
أن لي في
أنا ﻻ أومن يوماً ﱠ
ف ه أحـ ا ﻻ أغـادرُه سو للقـــ ِ
ـــبر نعــــشا

تب ــدو الطب ع ــة ف ــي تجر ــة ش ــاعر العص ــور الكﻼسـ ـ ة القد م ــة والحديث ــة من ــاظر

جميلــة أ ﱠخــاذة ،لــذلك حفــل حينــا بوصــفها ،وحينــا بتشــخ ص عــض عناصــرها ،ولكــن عــد
بــروز المــد الرومانســي عــد منتصــف القــرن الثــامن عشــر تغيــرت النظ ـرة إلــى الطب عــة ،إذ

اتجــه الشــعراء إلــى التفاعــل الوجــداني مــع عناصــرها والتمــاهي معهــا حتــى تـراءت لهــم أنهــا
مصدر السعادة ،والمخّلِص من الشرور واﻵثام ،واﻷم الحنون التي يبوحون لها أشجانهـ ـم

)(1
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وأسرارهم.

وحســن ﷴ صــالح حــاول غي ـره مــن شــعراء جيلــه التمــاهي مــع عناصــر الطب عــة

محــاوﻻ اســتنطاق دﻻﻻتهــا ليــوحي بواســطتها إلــى متلقــي شــعره مــا يج ـ ش فــي صــدره مــن
)(2
مشاعر ورؤ ) ،(1ومن ذلك قوله م ِّ
شخصاً القمر:
ُ
القمر ...
يرتفع
وحين
ْ
ُ
ِ
القمر ...
يرتفع
المسحور
من خدرِه
ْ
ُ
ِ
ِ
السحاب
هفﻬاف
خلف
متضرج الوجنات ،حبو َ
َ
ْ
اب
المقابر و
الضوء
غسل
َ
المآذن والق ْ
َ
ُ
و ُ
للحقول
نمشي حفا ًة
ْ
الشجر
إلى أراج ِح
ْ

الصحاب
أنا و
ْ
استحضــر الشــاعر فــي هــذه الســطور صــورة مــن صــور طفولتــه ،حــين ــان ينطلـ

مــع أق ارنـه علــى ضــوء القمــر نحــو الحقــول يلعبــون ــاﻷراج ح ،وقــد شــاء أن ينقــل إلينــا هــذا

الح ــدث التش ــخ ص م ــن خ ــﻼل إض ــفاء ص ــفات ش ــرة عل ــى القم ــر ،حي ــث جعل ــه طفـ ـﻼً

أسطور اً طل برأسه من مضجعه محمر الوجنتين ،ثـم أخـذ حبـو خلـف السـحاب ،و غسـل
ضوئه مساكن اﻷموات )المقابر( ،وأماكن ع ادة اﻷح اء )المآذن والق اب(.
وفي موقف آخر ش ﱠخص عض المظاهر الطب ع ة قائﻼً :
ِ
حلـــــوله
تئن معـلــــــن ًة
أقبلت ر ُح
إن
الشتاء ﱡ
ْ
ْ
ْ
ِ
ِ
له
وعﻼَ هز ُم الرعد و
ْ
ارتجفت ليـــــــــال ه الطو ْ

)(3

وارت ﱠج قلب ِ
الضئيله
ارتعشت ُذبــــــالـتي
الليل و
ْ
ْ
ُ

)(1
)(2
)(3

الصورة الشعرة في القصيدة الليب ة المعاصرة  ،الد تور سل مان زدان  ،ص .91
عد الحرب ،حسن ﷴ صالح  ،ص. 61
عد الحرب ،حسن ﷴ صالح  ،ص. 25
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ِ
ِ
الظليله
شرفتك
هجرت
الكثيف
الثلج
وتساق َ
ْ
ُ
ُ
يتـ ـ ح أس ــلوب الش ــر والص ــور اﻻس ــتعارة المص ــاح ة ل ــه مج ــاﻻً ﻻس ــتنطاق ه ــذه

اﻷب ات وفحص حمولتهـا الدﻻل ـة ،فالشـاعر تن ـأ أنـه لـن يـتم ن مـن رؤ ـة مـن يهواهـا فـي

تتأت له اعت اطاً قراءة الطالع و ـالتنج م ،بـل قـراءة تغيـر مظـاهر
شرفتها ،وهذه النبوءة لم َ
الطب عــة )الـرح – الرعــد -الليــل -الــثلج( ،فقــد أســس نبوءتــه وتوقعاتــه علــى مقدمــة ونتيجــة

معروفة سلفاً لد ه ،إذ لما انت الشرفة هـي الم ـان الوحيـد الـذ يـر ف ـه مـن سـعى إلـى

وصالها ،فإن حلول الشتاء وتساق الثلوج س منعها من الجلوس فـي هـذه الشـرفة ،ومـن ثَـم
ِ
ـيجمد العﻼقـة معهـا،
س منعه هو أ ضا من رؤ تها ،ف أن مجيء الشتاء شي أن الجليد س ّ
فهــي إذاً ـ ـ و مــا يبدوـ ـ عﻼقــة عــابرة مرت طــة بتحســن أح ـوال الطقــس ،قصــد بهــا مــا قصــده
عــادة عــابرو الســبيل والمراهقــات مــن سـ ان المــدن الكبيـرة حــين يت ــادلون ف مــا بيــنهم وعلــى

مسافات نظرات اﻹعجاب و لمات الغرام.

هلت هــذه اﻷب ــات اﻷر عــة بجملــة شــرط ة ،أولهــا أ :
لــذلك ووف ـ ه ـذا التنبــؤ اســتُ ْ
ـت ر ــح الشــتاء( تصــد ار البيــت اﻷول ،ف ــان مثا ــة المقدمــة لﻶتــي
)إن أقبلـ ْ
حرفهــا وفعلهــا ْ
الــذ ﻻ يبتغ ــه الشــاعر ،ونهايتهــا أ  :جوابهــا اســتقر فــي عجــز البي ــت ال ار ــع ) هج ـ ِ
ـرت
شرفتك الظليل ـ ـ ْة( ،ف ان بهذا إع ـ ـ ـ ـ ـﻼناً عن نتيجة هذه المقدمة وعن
حدوث ما يخشى الشاعر حدوثه.

و م ــا قام ــت اﻷب ــات اﻷر ع ــة عل ــى أس ــلوب الش ــر  ،ــذلك قام ــت عل ــى عنص ــر

ـت ر ــح الشــتاء تــئن معلنــة
التصــو ر اﻻســتعار الــذ تب ـﱠد فــي هــذه التشخ صــات) :أقبلـ ْ
تعشت ذ التي(  ،فهذه الصور ُعنيت بـإبراز
تجفت ل ال ه  -ارتج قلب الليل -ار ْ
حلوله  -ار ْ
الجــو النفســي المشــحون ــالحزن والخــوف مــن المجهــول الــذ س ـ طر علــى الشــاعر حتــى

جعلــه يــر الــرح فــي هيئــة شــخص ــأتي وه ـو يــئن معلن ـاً عــن قــدوم فصــل الشــتاء ،و ــر

جس ــم اللي ــل يرتج ــف وقل ــه يـ ـرتج ،و ــذلك ي ــر الذ ال ــة تـ ـرتعش ،وه ــذه اﻷفع ــال ) اﻷن ــين
واﻻرتجاف واﻻرتجاج واﻻرتعاش( لها سلب ة ﻻ توحي ب شائر خير ،بل هي نذر شر مستطير.
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المدينة والر ف:

برزت في الديوان ثنائ ة) المدينة -الرف( ،وقد انحاز الشاعر للرف والقر ـة ضـد

المدينــة ،وهــو نفــس الموقــف الــذ اتخــذه ســائر شــعراء العصــر الــذين نشــأوا نشــأة رف ــة ثــم

انتقل ـوا إلــى المدينــة واصــطدموا بهــا فصــبوا عليهــا ش ـواظاً مــن ســخطهم ولعنــاتهم؛ ﻷنهــم لــم
يــروا فيهــا ســو )) الضــجيج وقســوة الواقــع وفجاجتــه ،والعــالم الــذ تحطمــت علــى صــخرة
قوانينــه وأع ارفــه طموحــاتهم المثال ــة ،فــآثروا مــن َثــم ح ــاة الطب عــة مــا فيهــا مــن بـراءة ،و مــا
تمثله من حرة و ساطة وانطﻼق(( ).(1
قول حسن ﷴ صالح في قصيدة )العودة(

)(2

:

الناعـــــمه
جئت المدين َة عﱠلنـي ألقـى الح ا َة
ْ
ُ
ِ
ــــــه
ٍ
النفـــــاق ل
فإذا بﻬا و ُـر
وغـــــد زاحــــــم ْ

ـــاظمــــــه
ـــــــــفوس حقيــــــرٌة لكنـﻬا متعـــ
ٕواذا الن
ْ
ُ
حازمـــــه
بنفـس
ــــﻬب ال ُخطى حـ اًر
ٍ
ْ
ُ
فرجعت أنتــ ُ
للر ِ
اسمه
ترف نفسي ال
ف فردوسي الحبيب ﱡ
ْ

ه ــذا بــدت المدينــة فــي عينــي الشــاعر و ـ ار للمنــافقين واﻷوغــاد والنفــوس الحقي ـرة
ْ
المنفوش ــة العظم ــة المز ف ــة ،لك ــن القر ــة عل ــى النقـ ـ ض م ــن ه ــذا تمث ــل الجم ــال والخي ــر

والهد  ،وما من شك أن لنشأة الشاعر دو اًر فاعﻼً في ص اغة هذا الموقف ،فالمعـ ـ ـ ـروف
أنه ﱠ
قضى شط اًر من طفولته وص اه في قرة )قمينس(.
و أ قرو

س

يدخل عالم المدينة وخاصة للمرة اﻷولى ﻻ بد أن ين مش فعل

الصــدمة و تضــخم لد ــه الشــعور ــاﻻغتراب والت ـوجس مــن ــل مــا ح ـ

ــه مــن معالمهــا،

فالشوارع م تـ ـ ـظة والضوضاء إ قاع يومي متصـ ـ ـل ،والناس الذين قابلـ ـ ـ ـهم و تعامل معهم
)(1
)(2

الموقف من المدينة في الشعر العري المعاصر ،الد تور السعيد الورقي ،ص،19 ،18

وُنظر :المدينة في الشعر العري المعاصر ،مختار علي أبو غالي 8 ،ـ .10
عد الحرب ،حسن ﷴ صالح  ،ص  19ـ . 20
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ل سوا الناس في قرته من حيث السلوك العام واللغة المستخدمة.

العدد8

وفي قصيدة )الجاحدة( تبـرز إشـ ال ة )المدينة ـ الر ـف( بـين الشـاعر وحبيبتـه ،فهـو

يـدعوها للح ـاة معـه فـي الر ــف ،محـاوﻻ إقناعهـا أن السـعادة تكمــن فـي العـ ش بـين المــروج
والزهور والغور وصوت النا  .قال):(1

الساقيـــــــــه
نردد أغنــ ة
ْ
ون سم للفتنة الطاغ ْه

المـروج
تعالي بنا نحو تلك
ْ
ْ
وننش عطر الزهور البـد ع

يرجعﻬا الغور والرابـــــ ْه
ونصـغي ﻷ ّنـَات نـا عــــــــيد
ِّ
و ستحضـر الشــاعر لحبيبتـه صــورة المدينـة والر ــف مـا يراهمــا هـو ،ﻻ مــا تراهمــا

هــي ،فهــو يتجاهــل رؤ تهــا وموقفهــا منهمــا ،بــل يتمــاد

ف طلــب إليهــا ب ســاطة القــرو أن

تتـرك مـدينتها حجـة أنهـا مرتــع للهـو واللـذات والنفـاق والر ــاء ،وأن تنطلـ معـه إلـى الر ــف
حيــث النفــوس الكبي ـرة ،ﻻ تلــك الحقي ـرة التــي تغــص بهــا المدينــة ،وحيــث الجمــال الطب عــي
غير المتكلف واﻷخﻼق السام ة:

تعــــــــــ ﱡج بلـــــ ﱠذاتـِﻬا الـفـانـ ْه
ـاق ببـ ٍء إلـى الﻬاو ْه
ُس ُ

ِ
وخل المديـــــنـ َة فـي ِ
لﻬـوهـــــــــا
ّ
ومجتمعاً غـارقاً في النــفـ ِ
ــــــاق

ـادته في الحيـــاة الـِّر
ـــــــــاء
عب ُ
ُ
وهﱠ ا إلى الر ِ
النفوس
ف حيث
ُ
ف ِ
وهﱠ ا إلى الر ِ
ِ
الجمـــال
مﻬد

بـاليـه
اه شعـود ٌة
ْ
وتـقــــــــــــو ُ
ــــــــــار وأخـﻼ ُقـﻬا سـامــ ْه
بـ ٌ
ومﻬـبــــــ ِ وحـيي وأشـعـار ْه

و معـن الشـاعر فــي رسـم صــور رومانسـ ة مــن مخيلتـه ،فيــر أن الم ـان المناســب

لبــث اﻷش ـواق والتعبيــر عــن الحــب هــو حضــن الطب عــة ال ــر عيــداً عــن النــاس وصــخب

المدن ،لذلك دعا حبيبته إلى ترك المدينة ٕوالى اﻹقامة معه في ال اد ـة ،حيـث حلـو البـوح
والهمس بين المروج والسواقي وخلف أسراب الفراش وثغاء الشـ ـ ـ ـ ـ اه ومرح الحمـ ـ ـﻼن ،لكن
)(1

عد الحرب ،حسن ﷴ صالح  ،ص . 36
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حبيبته لم تطاوعه؛ بل سخرت من أر ه ومنطقه قائلة):(1

العدد8

البـؤس في ِ
ِ
نف الــــ اد ْه
إلى
الروض و ِ
ِ
السﻬل والراب ْه
على

نعـــــــــود
أن
ْ
ْ
فقالت أتبـغي بنا ْ
الظﻼم
شيء إﻻ
إلى حيث ﻻ
ْ
َ

ـــد فـي القـــُ ِ
ـــــه
لــــــل العالـيـــ ْ
تعـر ُ
اهـيـه
و ﻬفو ﻷضـــو ِائـــــﻬا الـــــــز ْ

ــــاح
وﻻ ٌ
ــــير الر ـــــ ْ
لحـن إﻻ زئ ُ
حب الح ا ْة
ومن ان مثلي ﱡ

الـــــر ا الخـالــــ ْه
و
عـــــــود
ــــــه أن
فكيـف
رجــــع
نحـــو ﱡ
ْ
تطالب ُ
َ
ُ
َ
ه ــذا لــم ــن حســن ﷴ صــالح قــاد اًر علــى التواصــل مــع حبيبتــه التــي لــم تــر فــي

مســق أرســه ومــوطن ص ـ اه الر ــف وال اد ــة ســو البــؤس والظــﻼم والمـوات ،وهــو مــا شــي
بوجود تفـاوت ط قـي وت ـاين شاسـع فـي التف يـر والشـعور بينهمـا أد إلـى فصـم عﻼقتهمـا،
وفي قصيدته ) ع ش على الماضي( فصح الشاعر عن هذا التفـاوت والت ـاين قولـه علـى
لسان أهل حبيبته):(2

ِ
الفتاة إلى سواها
حب
ودع ﱠ
ْ
أن ُتنـاز َعﻬا َشـــــذاها
تمﱠن ْت ْ

فقال له أبوها ﻻ ُتغـالـــي

اﻹيـقــاع:

ورد
إذا رأت
هور ٍ
ُ
القرود ز َ
فلست لمثلنا صﻬ اًر جدي ًرا
َ

فأنت أقـ ﱡل أحســـا اً وجــــــاها
َ

المتصــفح لــديوان ) عــد الحــرب( ﻻ بــد أن يلح ـ أن إ قــاع القصــائد إ قــاع انس ـ ابي

طيء يوحي عموما الشجن والشـ ـ ـعور الوحدة والحـ ـ ـرمان ،وتت ـ ـ ـبد مظاهره في اﻷوزان

والقوافي والتدو ر والتكرار.

لقــد نظــم الشــاعر اثنتــي عش ـرة قصــيدة فــي اﻹطــار العروضــي القــد م ،أ  :إطــار

البيـت الشــعر  ،ونظــم مثلهــا فــي إطــار الســطر الشــعر  ،وأر عــة أخــر نظمهــا فــي اﻹطــار

المقطعي الذ تتنوع ف ه القوافي.
)(1
)(2

عد الحرب ،حسن ﷴ صالح  ،ص . 36
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العدد8

ومعظ ــم قص ــائد ال ــديوان سـ ـواء العمود ــة أو الحـ ـرة ج ــاءت منظوم ــة عل ــى تفعيلت ــي
ْ
الكام ــل )متف ــاعلن( والرم ــل )ف ــاعﻼتن( ،وش ــيوع ه ــاتين التفعيلت ــين ه ــو ال ــذ جع ــل إ ق ــاع

القصــائد المنظومــة انس ـ اب ا طيئــا ،وذلــك ســبب ت ـوالي الحــروف المتحر ــة فــي ــل منهــا،

و ثرة زحافاتهما) ،(1ما أن معظم القوافي في الديوان اتصل روﱡها الهاء السـاكنة ،فهنـاك
ست قصائد عمود ة اتصلت أواخر أب اتها بهذه الهاء ،وهي) :العودة -نافـذة وقلـب -حـب
الشعب -إذا شمخت إلى العل اء نفس -اﻹرادة الجامحـة -الجاحـدة( ،و اﻹضـافة إلـى هـذه

القصــائد هنــاك أ ضــا ث ـﻼث مقطوعــات أخــر انتهــت اﻷب ــات فــي عــض مقاطعهــا الهــاء
الساكنة أ ضاً.

والواقــع ل ـ س فــي هــذه القصــائد مــا شــي ــأن اعتمادهــا علــى روٍّ موصــول بهــاء
ســاكنة ــان لغــرض فنــي أو دافــع شــعور يتصــل بــذات الشــاعر ،وﻻ غــرو إذا عزونــا هــذا
اﻷمــر إلــى اﻹفــﻼس وضــعف القــدرة علــى اســت عاب وفهــم وســائل التنو ــع اﻹ قــاعي التــي

يوفرها عروض الشعر العري ،والدليل على هذا أن عضاً من قوافي هذه القصائد وغيرها
لــم تســلم مــن اﻻضــطراب الناشــئ عــن اخــتﻼف الحــروف والحر ــات التــي تســب الــرو ﱠ أو

التي تأتي عده  ،ففي قصيدة )حب الشـعب( مـثﻼً ظهـر اﻻضـطراب فـي عـدد مـن قوافيهـا،

إذ قامت اﻷب ات اﻷولى منها على روِّ الﻼم المتصلة بهاء وصل منقل ة عن تاء التأنيث
الساكنة):(2
ِ
ا ر َة البر ِج المع ﱠ
ــله
ط ِر والوسـادة والمظــ ْ
ِ
ِ
طله
ونواف َذ
القصر الرشي ِ على حدائقه ُم ْ
هاء أصل ة ،وأخذت محل
ولكن في مواضع أخر من القصيدة تسللت إلى الروِّ ٌ

)(1
)(2

ُينظر :العروض ٕوا قاع الشعر العري  ،الد تور سيد ال حراو  ،ص .56
عد الحرب ،حسن ﷴ صالح  ،ص  ، 33وللشاعر قصائد أخر في ديوانه الثاني )أغن ة

العاش ( قامت قوافيها على الهاء الساكـ ـ ـنة هي قصيـ ـ ـ ـ ـ ـدة اذ رني ص ، 41عائد من الحرب

ص ، 47الحانة ص  ، 109الموت والرح ص. 111
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هاء الوصل المنقل ة عن التاء المؤنثة دون أن حس بها الشاعر:

ففؤاد الدامي ح ك ا جميل ُة ما تــــــــدﱠل ْه
ِ
ــله
ﻻ تحسبي أني
سأمنحك العبـاد َة والتجـــ ْ
أخر ألثم ِ
فك الب ضاء في شـــو ٍق ِ
لـــه
و ﱡ
وذ ْ
َ
ِ
انحنيت مقِّﻼ صنماً تأﱠل ْه
حسنك ما
َق َسماً
ُ

العدد8

فــي البيــت الثالــث انــت الكس ـرة حر ــة الحــرف الــذ ســب الــرو ﱠ الــﻼم وهــو ذال
ِ
)ذله( ،وفي البيت ال ار ع جاءت الفتحة حر ة لهمزة ﱠ
)تأله( ،وهو ما أد إلى حدوث نشـاز

موس قي خدش نس تـردد اﻹ قـاع فـي القصـيدة خدشـاً ـان م ـن أن ـون محـدوداً لـو لـم
ِ
حدث اضط ار ا آخر فـي القـوافي ،فمـن المؤ ـد أن الهـاء المتصـلة ـأواخر الكلمـات ل سـت
ُ
ﱠ
واحدة ،فهي في البيتـين اﻷول )تدلـه(وال ار ـع )تألـه( أصـل ة مـن جـنس الكلمـة ،وفـي البيتـين
الثاني )التجلة( ،والثالث )ذلة( منقل ة عن تاء التأنيث.

وف ــي قص ــيدة )الع ــودة( يب ــرز اض ــطراب واض ــح ف ــي القاف ــة ،م ــا يتب ــين م ــن ه ــذه

اﻷب ات الخمسة):(1

الحقول مع الش ِ
ِ
السائمه
اه
بين المرو ِج وفي
ْ
تطوف حــــــــــولـي ناغ ْه
الحمﻼن وهي
أداعب
ُ
َ
و ُ
وأر الغدير على شواطــــ ِ
ـائمه
ـئه
الطيـــــور العــــ ْ
ُ
َ
اهـــمه
النفــــوس الو
ﻻ أبتغي مجداً ــــما تبـــــغي
ْ
ُ

الﻬائــــمه
تنــساب نفســي
ام ببـــحـره
ْ
ُ
حسبي الغـــر ُ
ٍ
بخاف أن رو ﱠ القصيدة هو المـ م المتحر ـة الموصـولة الهـاء الساكن ـة ،لكـن
لس

الشاعر في البيت الثاني قد أهمله ،واستبدله بروٍّ آخر هو ال اء ،محطماً قصـد أو بـدون
قصد نس اﻹ قاع الذ تـردد صـداه فـي القصـيدة لهـا ،ولر مـا تـوهم أن هـذا البيـت طالمـا
)(1

عد الحرب ،حسن ﷴ صالح  ،ص . 19
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العدد8

انتهــى الهــاء الســاكنة غيـره مــن اﻷب ــات فلــن حــدث فــي إ قاعــه نشــاز ،وفــي قاف ــة البيــت

اﻷخيــر وقــع مــا ســم ه العروضــيون اﻹ طــاء ،وهــو تك ـرار القاف ــة لفظ ـاً ومعنــى قبــل مــرور

س عة أب ات من استعمالها ﻷول مرة ،فالشاعر ﱠرر لمة )الهائمة( عد بيت واحد فق .

إلى جانب هـذا فـإن الشـاعر اسـتخدم فـي عـدد محـدود مـن قصـائده التـدو ر ،ولعـل

الشاعرة نازك المﻼئ ة من أوائل النقاد الذين توقفوا عند ظاهرة التـدو ر فـي الشـعر العر ـي
المعاصر ،وقد تعاملت معها بوصفها ظاهرة إ قاع ة ول ست ظاهرة عروض ة تاب ة يرمز

لهــا عنــد تا ــة البيــت ــالحرف) م( أو ــأ رمــز آخــر ،ومنــذ البــدء جزمــت الشــاعرة جزم ـاً
قاطعاً أن التدو ر ﻻ م ـن إسـاغته أبـداً فـي الشـعر الحـر؛ ﻷنـه فـي حالـة حدوثـه سـيبتد

الس ــطر بج ــزء م ــن نها ــة لم ــة ظل ــت حروفه ــا اﻷول ــى عالق ــة ف ــي الس ــطر الس ــاب  ،لكنه ــا

استس ــاغت الت ــدو ر ف ــي ش ــعر نظ ــام الش ــطرن ،واهت ــدت بـ ـذوقها الموسـ ـ قي وخبرته ــا ف ــي

الممارسة الشعرة إلى أنه ضفي على البيت غنائ ة وليونة؛ ﻷنه طيل نغماته.

وﻻحظت الشاعرة أن التدو ر ون مستساغاً فـي العـروض المنته ـة سـبب خفيـف

)متحــرك فســاكن( مثــل ) فعــولن ( )فــاعﻼتن( ،أ  :عــروض المتقــارب والخفيــف ومجــزوء

الرمل ،أما العروض المنته ة بوتد مجموع )متحر ان فساكن( مثـل ) متفـاعلن ـ مسـتفعلن ـ

فــاعلن( أ  :عــروض الكامــل التــام ،والرجــز التــام ،والســرع ،فــإن التــدو ر فيهــا يبــدو ثق ـ ﻼً
ومنف اًر ،غير أن الشاعرة استدر ت عدئذ ،إذ ﻻحظت مﻼحظة أقـرت هـي نفسـها غرابتهـا،
حيث رأت أن التدو ر قد ستساغ فـي وزنـين مجـزوءين ه ـ ـ ـ ـما :مجـزوء الكام ـ ـ ـل ،ومج ـ ـزوء
الرجز؛ ﻷنه في رأيها ضـفي عليهما نبرة موس ق ة تتميز الليونة والعذو ة).(1

والواقـــع أن ـ ـه مـ ــن المم ـ ــن قبـ ــول واستسـ ــاغة التـ ــدو ر فـ ــي عمـ ــوم اﻷوزان القصـ ــيرة

والمجزوءة معاً ،وأ ا انت نها ات عروضها سبب أو بوتد أو فاصلة ،وذلك ﻷن قصرها
واعتمــاد ــل منهــا علــى أر ــع تفع ـ ﻼت ســمح بــدمج الشــطرن فيهــا دون دا ٍع للتوقــف فــي

نها ــة الش ــطر اﻷول ،حي ــث يب ــدو الشــطران أنهم ــا س ــطر واح ــد متص ــل ﻻ انفص ــام ب ــين
)(1

ُينظر :قضا ا الشعر المعاصر ،نازك المﻼئ ة ،ص 114ـ . 122
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جز ــه ،غيــر أن هــذا اﻻتصــال بــين شــطر البيــت لــن ــون مقبــوﻻً ومستســاغاً فــي اﻷوزان
أ
التامــة والطو لــة الطو ــل وال س ـ

والكامــل وغيرهــا؛ ﻷن التــدو ر فــي هــذه الحالــة -و مــا

أشارت الشاعرة نازك المﻼئ ة -طيل الفعل من تردد إ قاع هـذه اﻷوزان ،و حـرم الشـاعر
النفس والتدف هنيهة .
والمتلقي معاً من نقطة ارتكاز صوت ة قصيرة يتوقف عندها َ
ذلك و رغم أن الشاعرة نازك المﻼئ ة -ما تقـدم -ﻻ تسـ غ التـدو ر فـي القصـائد

الح ـرة ،فإنــه م ــن قبولــه بــتحف فــي عــض المواضــع التــي ﻻ يتعــذر فيهــا اﻻسترســال فــي

ق ـراءة الســطرن المــدورن دون توقــف بينهمــا ،ومــن هــذه المواضــع قــول حســن صــالح فــي

قصيدة )عقوق(

)(1

:

المشرِد في بني غاز
الدك
ﱠ
اذهب لو َ
ْ
وﻻ تم ْث معي

م ــن الواض ــح أن الس ــطر اﻷول يتك ــون م ــن ث ــﻼث تفعـ ـ ﻼت تام ــة ،وتفعيل ــة ار ع ــة

ناقصــة تج ـزأت إلــى ج ـزأين ،جزؤهــا اﻷول فــي نها ــة الســطر ،وجزؤهــا الثــاني فــي مســتهل
السطر الذ يل ه ،وتقط ع السطرن يوضح موضع التدو ر اﻵتي :
إذهب لوا  /لدك المشـر /رد في بني /غاز

مستفعـلن  /متفاعلــن /متفاعلـن  /مستف

وﻻ  /تم ث معي

علن  /مستفعلن

إن السطرن صح حان عروض اً فﻼ يوجد اختﻼل فـي وزنهمـا إﻻﱠ مـن حيـث شـ ل

تابتهما ،ومن ال سير تفاد الوقـوع فـي ش َـرك هـذا اﻻخـتﻼل الشـ لي ،وذلـك بوصـل قـراءة
الســطرن مع ـاً ،أنهمــا ســطر واحــد م ــون مــن خمــس تفع ـ ﻼت ،و ــذلك م ــن بــنفس هــذه

الطرقة التعامل مع التدو ر الواقع في هذين السطرن ،وهما من قصيدة ) عد الطوفان():(2
)(1
)(2

عد الحرب ،حسن ﷴ صالح ،ص. 13
عد الحرب ،حسن ﷴ صالح ،ص. 66
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الليل واﻷسو ُار في وطني
و ُ

وتقط عهما اﻵتي :

ِ
المطلة في الدجو ْن
اح النو ِ
اطير
وأش ُ

العدد8

والليلول  /أسوار في /وطني

مستفعـلن  /مستفعلن /متفـا

وأش /احننوا  /طير لمطل  /لتفددجون

علـن /مستفعلن /مستفعلن  /متفاعلن

وفي عض القصائد الحرة برز التكرار وسيلة من وسائل التقف ـة والترج ـع النغمـي،

ما في قوله ُمحﱠي اً ثورة وثوار الجزائر على المستعمر الفرنسي:
الم ْشَرعة
إ ِه ا َ
أرض السناكي ُ
والمشان ْ
لن تعود مزرعة

لن تعود و َر جﻼ ٍد ق ُم المقصلة
ِ
أنت قوة
ِ
أنت ثورة

ِ
الر ى مشتعلة
نار في
أنت ٌ
ﱡ َ
وقود المعر ة
وجنود ال غي قد أضحوا َ
ُ
ِ
الم ِ
حرقة
أنت ا َ
أرض الصحار ُ
ِ
ساتين الغن ة
وال
ِ
ِ
المستﻬينات اﻷب ة
النفوس
و
ِ
أرض عر ة
أنت ٌ
عر ة

)(1

عد الحرب ،حسن ﷴ صالح ،ص. 46
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حفل ــت ه ــذه الس ــطور ــالنبرة الخطاب ــة والتع ــابير اﻹنش ــائ ة الت ــي فرض ــها الموق ــف

الشعور المس طر على الشاعر لحظـة إنشـاء القصـيدة ،لكـن التكـرار قـد أخفـى عيـب هـذه
منغ ّمــة اعتمــدت علــى تس ـ ين أواخــر الســطور ،وعلــى ترج ــع
النب ـرة ووﱠفــر للقصــيدة تقف ــة َ
ع ــض الح ــروف مث ــل" ل ــن"  ،وح ــرف العطـ ـف الـ ـواو ،وترج ــع الض ــمير المنفص ــل "أن ـ ِ
ـت"،

و ذلك ترج ع لمة "أرض" .ومن صور الترج ع النغمي قول الشاعر:
دن ا ص ا

)(1

عيد
ص ا ذﱠ اك ال ْ
ِ
ِ
عيد
اﻷمس
اﻷمس ال ْ

هذه السـطور القصـيرة الثﻼثـة الم ونـة مـن ثمـاني لمـات مـن المم ـن اختزالهـا فـي

جملــة واحــدة تتكــون مــن خمــس لمــات هــي ) دن ــا ص ـ ا ذ ــاك ــاﻷمس ال عيــد( ،ومــن
الواضح أن الشاعر عمد إلى التطرب والترج ع النغمي ،ف رر ثﻼث لمات هـي صـ ا ،

اﻷمس ،ال عيد.

و رر الشاعر ش ه الجملة )فـي فـؤاد ( أر ـع مـرات فـي قصـيدته ) أغن ـة إلـى فتـاة

من سورا( :

)(2

 1ـ في فؤاد ..

قليله
هنيﻬات
ولدت منذ
ْ
ْ
ْ
بليله
ضاء
ْ
زهرٌة ِّ
للحب ب ُ
 2ـ في فؤاد

وليده
أقمار
ْ
حب وسماوا ٌت و ٌ
فجر ٍّ
ُ
)(3
جديده
) وأغاني(
ْ

)(1
)(2
)(3

عد الحرب ،حسن ﷴ صالح ،ص. 60

عد الحرب ،حسن ﷴ صالح ،ص . 51 ،50

ذا في اﻷصل  ،ولعله خطأ مط عي  ،والصواب ) :و ٍ
أغان( .
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3ـ في فؤاد

أﻻف الشمو ْع
ٌ
للحب قد زان ْت ُه ُ
معبد ِّ
اتيل صﻼ ٍة في خشو ْع
وتر ُ

العدد8

 4ـ في فؤاد

قليله
هنيﻬات
ولدت منذ
ٍ
ْ
ْ
ضاء نق ْه
زهرٌة ِّ
للحب ب ُ

وفــي قصــيدة ) إلــى جــارتي( الم ونــة مــن ســتة وخمســين ســط اًر عمــد الشــاعر إلــى

تكرار ثﻼثة عشر سط اًر منها تك ار اًر تاماً دون تغيير ،وهي:
1ـ أقسى من ِ
النار

)(1

2ـ من ِ
قلب جز ِار

3ـ قلبي الذ ت غين س ناه

4ـ قلبي أنا أقسى من ِ
النار
ِ
الشفتين ا طفل ًة
5ـ شفق َة
ِ
ِ
الجار
مظاهر
6ـ مخدوع ًة
اء أسوار
7ـ ور َ
ِ
أنﻬار
 8ـ خر ر

 9ـ نﻬداك مثل براعم برزت بإصر ِار
 10ـ مأسورة اﻷحﻼم ﻻ تتﻬور
 11ـ لن تستط عي سبر أغوار

)(1

عد الحرب ،حسن ﷴ صالح ،ص . 58 ،56
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 12ـ وغر ب أطوار

ِ
القار
13ـ سوداء

العدد8

م ــن الواض ــح أن حس ــن ﷴ صـ ــالح ق ــد أنه ــك قص ــيدته بهـ ــذا ال ــنم مـ ــن التك ـ ـرار

النغمي ،فﻼ شك أن َ ـ ﱠم الكـﻼم الم ـرر لـ س قلـ ﻼ ،و بـدو أنـه لـم ـن ثمـة دافـع شـعور
وراء هذا التكرار سو حرص الشاعر على اصطناع التقف ة في قصيدته.
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الﻌدد8

أ  /صﻼح الدين أبو ر الحرار

ل ة اﻵداب والعلوم  /قصر اﻷخ ار – جامعة المرقب

 مقدمة:

تﻌد المواطنة في حق قتها ومن خﻼل منظومة ق متها المتﻌددة سلو اً حضار اً قوم

ه الفرد لصالح وطنه ،أو الم ان الذ

ومﻌنى هذا أنها التزام عقائد
اﻹنسان السو

ﻌ ش ف ه ،أو حتى المنظمة التي ﻌمل بها،

وأخﻼقي وحضار  ،فالمواطنة مبن ة على ق م وم اد

تجاه وطنه ومجتمﻌه ،حيث تص ح المواطنة لد ه ع ارة عن سلوك

شخصي ،وممارسة يوم ه في ح اته ،واﻷسرة هي عماد المجتمع ،وهي البوتقة التي تح
الفرد منذ م ﻼده لتزوده الق م والم اد

الوس

الذ

التي تساعده على التكيف مع المجتمع ،وهي

اصطلح عل ه المجتمع لتحقي

غرائز اﻹنسان ودوافﻌه الطب ﻌ ة

واﻻجتماع ة ،وهي أكبر من ونها مجرد وسيلة لتحديد النسل وتر ة اﻷبناء ٕواعدادهم
للق ام بدورهم في الح اة اﻻجتماع ة ،فهي جماعة وظ ف ة تزود أعضاءها
المهام اﻷساس ة .

ثير من

إن هــذه المقومــات التــي تميــز اﻷس ـرة عــن ــاقي المؤسســات واﻷنســاق اﻻجتماع ــة

اﻷخــر جﻌلهــا تحتــل م انــة رف ﻌــة فــي المجتمــع؛ لكونهــا النظــام اﻷمثــل القــادر علــى أن

يلﻌــب دو اًر مهم ـاً ف ــي تحقي ـ وتفﻌيــل مفه ــوم المواطنــة لــد أفراده ــا مــن خــﻼل الوظ ــائف
تم تأديتها ش ل صح ح وسو .
المنوطة بها ،ﻻ س ما إذا ّ
و ما إن دور اﻷسرة يتجلى في تش يل وترسـيخ قـ م المواطنـة فـي الظـروف الﻌاد ـة
ـر ف ــي ظ ــل الظ ــروف الت ــي تطغـ ـى فيه ــا التح ــوﻻت المتص ــارعة
ـإن دوره ــا يتض ــاعف ثي ـ ا
فـ ّ
والمستمرة على الصﻌيد الدولي والمحلي المتﻌلقة اﻷوضـاع اﻷمن ـة ،وعـدم ق ـام مؤسسـات

الدولة بدورها المنو بها في اﻷحوال الﻌاد ة .
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وانطﻼقـ ـاً مم ــا س ــب س ــنحاول أن نب ــين ف ــي ه ــذا ال ح ــث دور اﻷسـ ـرة ف ــي ترس ــيخ

وتﻌز ــز قـ ـ م المواطن ــة ل ــد الف ــرد ف ــي مرحل ــة الم ـ ـرة م ــن ح ات ــه مث ــل ق مـ ـة :المس ــاواة،
المش ــار ة ،الحر ــة ،وغيره ــا م ــن القـ ـ م اﻷخ ــر الت ــي تشـ ـ ل ر ــائز المواطن ــة وعناص ــرها

اﻷساس ة .

 مش لة ال حث:

على اعت ار أن اﻷسرة هي البوتقة اﻷولى التي ينشأ فيها الفرد و تلقى في نفها

مجمل أساليب التف ير والتﻌامل ،وحيث إن من مسؤول ة اﻷسرة اﻻهتمام الطفل في
المراحل الم رة من ح اته والتي قد تبدو ل ﻌض اﻵ اء من اﻷمور الﻌاد ة ،أو من اﻷمور

التي ﻻ زال التف ير بها م ار ،إﻻ أنهم غفلون تماما عند اعتقادهم أن زمن تزو دهم بهذه

الق مة قد حان س صطدمون أفراد غير م الين بها؛ ﻷنه و ل ساطة زمن الزرع قد

مضى .

وأمــام هــذا يتضــح لنــا جل ــا مســؤول ة اﻷس ـرة فــي غــرس ق ـ م المواطنــة لــد أبنائهــا،

وﻻسـ ما فـي الفتـرات الم ـرة؛ ﻷن ذلـك سـهل علــيهم اﻻنتقـال بهـم مــن بيئـتهم اﻷسـرة هــذه
إل ــى مج ــتمﻌهم ال ــذ

حـ ـ

به ــم ،ف لم ــا ع ــززت اﻷسـ ـرة ه ــذه الق م ــة أكث ــر م ــا ص ــارت

سلو اته تتم وف هذه الق مة لتص ح جزء من فلسفته في الح اة .

 تساؤل ال حث :

س  :إلي أ مد تساهم اﻷسرة في ترسيخ ق م المواطنة لد أبنائها؟

 أهداف ال حث:

 - 1يهدف هذا ال حث إلى التﻌرف على مستو ق م المواطنة لد اﻷسرة الليب ة.
 -2تحديد مد مساهمة اﻷسرة في ترسيخ ق م المواطنة لد أبنائها .

 أهم ة ال حث :

تكمن أهميته ﻓﻲ :

نظر لما في هذين
 -1التﻌرف على ق م المواط ـ ـنة لد اﻷسرة وغرس ـ ـها لد أبنائ ـ ـ ـ ـها ،ا
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الﻌدد8

تســب هــذا ال حــث أهميتــه مــن خــﻼل تناولــه لــدور اﻷسـرة فــي ترســيخ قـ م المواطنــة

لد أبنائها.

 -3تكمــن اﻷهم ــة الﻌمل ــة مــن خــﻼل الوقــوف علــى آراء شــرحة مــن ش ـرائح المجتمــع
الليبــي وهــي اﻷس ـرة ،وعــن مــد ممارســة ق ـ م المواطنــة لــديها صــورة عمل ــة علــى أرض
الواقع من عدمه وخاصة ف ما يتﻌل

التﻌاون مع أبنائها .

 -4ذلك تكمن أهم ـة هـدا ال حـث فـي أهم ـة المرحلـة الﻌمر ـة التـي يتناولهـا ،حيـث ير ـز
على مرحلة الطفولة ،وهي مرحلة حرجة في ح اة اﻷبناء ،ولها دور في تش يل الشخصـ ة

السو ة .

 أوﻻً  :مفاه م ال حث :
 اﻷسرة :. (54

اﻷسرة في اللغة هي الدرع الحصين ،وأهل الرجل وعشيرته ) الخشاب،1985 :

وتطل ـ ـ علـ ــى الجماعـ ــات التـ ــي يرطهـ ــا أمـ ــر مشـ ــترك ،وجمﻌهـ ــا أس ـ ـر )القص ــير:

. (33 ،1995

بروا

وعرفهــا ﻌــض علمــاء اﻻجتمــاع أنهــا :ع ــارة عــن جملــة مــن اﻷفـراد يرت طــون مﻌـاً
الـزواج والـدم والتبنـي و تفـاعلون مﻌـا ).عبـد ال ـاقي ، (06:1980وعرفهـا القـاموس

اﻻجتمــاعي أنه ــا :رج ــل وامـ ـرأة أو أكث ــر يرت ط ــون مﻌـ ـاً ب ار ط ــة الق ار ــة أو عﻼق ــات وث ق ــة
أخ ــر  ،حي ــث ش ــﻌر اﻷفـ ـراد ال ــالغين فيه ــا مس ــؤوليتهم نح ــو اﻷطف ــال سـ ـواء ــان ه ــؤﻻء

أبناؤهم التبني أم أبناؤهم الطب ﻌيين .
و ﻌرفهــا ﷴ بــدو

أنهــا " :مجموعــة مــن اﻷف ـراد يتفــاعلون ف مــا بيــنهمٕ ،واذا ــان

التحليل في علم الح اة قف على الخل ة ،ففي علـم اﻹجمـاع ،قـف علـى اﻷسـرة اعت ارهـا

الخل ة اﻷولى للمجتمع )بدو  ، (182 ، 2000:و ﻌرف الوحشي أحمد بير اﻷسرة فـي
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تا ــه "اﻷسـ ـرة وال ــزواج" أنه ــا" :مجموع ــة أفـ ـراد ي ــرطهم ر ــا ال ــزواج ،ال ــدم ،أو التبن ــي،

و ق م ـ ــون ف ـ ــي من ـ ــزل واح ـ ــد و تف ـ ــاعلون و تص ـ ــلون ب ﻌض ـ ــهم الـ ـ ـ ﻌض م ـ ــن خ ـ ــﻼل أدواره
اﻻجتماع ة ) بير .(1998،50:

وعرفهـا "بوجــاردس أنهـا" :جماعــة اجتماع ـة صــغيرة تتكـون عــادة مــن اﻷم واﻷب،

وواح ــد أو أكث ــر م ــن اﻷبن ــاء ،يت ــادلون الح ــب و تقاس ــمون المس ــؤول ة ل صـ ـ حوا أشخاصـ ـاً
يتصرفون طرقة اجتماع ة )حسن . (2001،25:
أما ول ام اجبرن فﻌرفها أنها" :منظمـة نسـب اً م ونـة مـن الـزوج وأطفـال أو بـدونهم،

و ــر أن الﻌﻼق ــات الجنسـ ـ ة والوالد ــة ه ــي المب ــرر اﻷساس ــي لوج ــود اﻷسـ ـرةٕ ،وانه ــا م ــن
مميزاتها في افة المستو ات الثقاف ة )ديتشيل . (1983،225:
أمــا ديــن ن ميتشــل فقــد عرفهــا فــي مﻌجمــه أنهــا " :ــل مجتمــع قــائم الفﻌــل ش ـتمل

عل ــى بن ــاءات أس ــرة عل ــى أ ــة ص ــورة م ــن الص ــور ،فه ــي ض ــرورة حتم ــة ل ق ــاء الج ــنس

ال شــر  ،مــا أنهــا الجماعــة اﻷول ــة التــي ينتمــي إليهــا الطفــل دون اخت ــار ،والجســر الــذ

يوصله إلى المجتمع )جلبي.(1983،250 :

 الق م :

تﻌد الق م من المفاه م الجوهرة في افة م ادين الح اة اﻻقتصاد ة واﻻجتماع ة

والس اس ة؛ ﻷنها تمس الﻌﻼقات اﻹنسان ة

افة صورها ،فهي ضرورة اجتماع ة ﻷنها

مﻌايير وأهداف ﻻ ّبد وأن نجدها في ل مجتمع منظم ،سواء ان متقدماً أو متخلفاً،
و ضيف ال ﻌض أن الح اة اﻻجتماع ة تستحيل بدون الق م ،وﻻ م ن إن حققوا ما

يردون وما حتجون إل ه من اﻵخرن غير الق م ،وتلﻌب هذه اﻷخيرة دو اًر بي اًر في إدراك
الفرد لﻸمور من حوله ،و ذلك تصوراته للﻌالم المح

ه )خطاب .(6,59:2004

ومن بين تﻌرفات الق م الكثيرة والمتﻌددة نجد تﻌرف ـارن أو نـز الـذ تـر القـ م

أنها :أف ار مﻌ ارة توجه السلوك وتزوده مﻌايير خارج ة داخل ة نحو ما اف ـ ـح الناس

من أجله ،وتزود السلوك اﻷساس اﻷخﻼقي )عبد الفتاح.(2000،227 :
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و ﻌرفها عبد اللطيف خل فة أنها "ع ارة عن مجموعة اﻷح ـام التـي صـدرها الفـرد

التفضــيل أو عــدم التفضــيل للموضــوعات أو اﻷش ـ اء ،وذلــك فــي ضــوء تقي مــه أو تقــديره

لهــذه الموضــوعات ،وتــتم هــذه الﻌمل ــة مــن خــﻼل التفاعــل مﻌارفــه وخب ارتــه و ــين اﻹطــار
الحضار الذ

ﻌ ش ف ه و تسب من خﻼله الخبرات والمﻌارف" )رشوان.(159:2007

على ما هو جدير اهتمام الفرد ﻻعت ارات

و ﻌرف سميت الق م أنها "تطل

ماد ة ،أو مﻌنو ة أو اجتماع ة أو أخﻼق ة أو دين ة أو جمال ة ".

و ﻌرف حامد زهران الق م أنها":ع ـارة عـن تنظ مـات ﻷح ـام عقل ـة انفﻌال ـة ،وهـي

مفه ــوم ض ــمني غال ـ ـاً م ــا ﻌب ــر ع ــن الفﻌ ــل ،أو اﻻمت ــاز ،أو درج ــة الفض ــل ال ــذ يـ ـرت
اﻷشخاص أو اﻷش اء ،أو أوجه النشا ".

 المواطنة :

المواطنة لغة تشت

من لمة المواطن ،وهو المنزل الذ

ق م ف ه اﻹنسان،

والجمع أوطان ،و قال وطن الم ان وأوطن ه ،أ  :أقام ،أوطنه :اتخذه وطناً وأوطن
فﻼن أرض ذا :اتخذها محﻼً ومس ناً ق م ف ه )ابن المنظور .(1984: 4868،

وقــد عرفتهــا دائ ـرة المﻌــارف البرطان ــة أنهــا الﻌﻼقــة بــين فــرد ودولــة مــا حــددها

قـانون تلـك الدولـة متضــمنة مرت ـة مـن الحر ــة ومـا صـاحبها مــن مسـؤول ات وتصـ غ عل ــه

حقوقاً س اس ة مثل ح اﻻنتخاب وتولي المناصب الﻌامة.

وعرفت المواطنة في موسوعة الﻌلوم اﻻجتماع ة على أنها " :المشـار ة الﻌضـو ة

الكاملة في دولة حسب إقل مه ،وهو ما ﻌني إن تحديد هو ة المواطن الحاصل على هذه

الﻌضو ة مسألة نسب ة تحددها ل دولة حسب أوضاعها .

ولم تكتـف إحـد موسـوعات علـم اﻻجتمـاع بوصـف المواطنـة أنهـا :مجموعـة مـن

الحقــوق التــي حوزهــا الفــرد ،ومجموعــة مــن الواج ــات التــي يلتــزم بهــا ،بــل أوضــحت أن

مصطلح المواطنة شير في الﻌصـ ـ ـر الحديث إلى المؤسسات والهيـ ـ ـئات التي تنظـ ـ ـم هذه
الحقوق في دولة الرفاه ة )محيي الدين. ( 2001،14 :

-89-

دور اﻷسرة في ترسيخ ق م المواطنة

مجلة التربوي

الﻌدد8

وف ــي الق ــاموس السـ ـ ـ ـ ـ اسي المواطـ ـ ـ ـ ـ ـن طلـ ـ عل ــى س ــاكن المدينـ ـ ـ ـ ـة وم ــا يخت ـ ـ ـص

المدينة ،وأهل ة التمتع الوجود على أراضيها ومشار ته شؤونها ،والمواطن ينظـر لـه علـى

أنــه مــدني ،أ  :مق ـ م المدينــة ،و تمتــع ــالح المــدني والق ــام بواجــب المواطنــة :الواجــب
الس اسي والدفاع .الخ )أبو دبوس.(155:2003:

 ثان اً  :اﻷسرة وق م المواطنة :

ف ما يلي سيتم عرض أهم الق م التي ترسخها اﻷسرة لد اﻷفراد وهي اﻵتي:

ق مة اﻻنتماء :

شير مفهوم اﻻنتماء إلى اﻻنتساب لك ان ما ون الفرد متوحداً مﻌه ومندمجاً ف ـه

اعت ــاره عض ـواً مقبــوﻻً ،ولــه شــرف اﻻنتســاب إل ــه ،و شــﻌر اﻷمــان ف ــه ،إن اﻻنتمــاء هــو

شـ ــحنة وجدان ـ ــة امنـ ــة لـ ــد الفـ ــرد فـ ــي المواقـ ــف ذات الﻌﻼقـ ــة ـ ــالوطن علـ ــى مسـ ــتو ات
ومج ــاﻻت مختلف ــة ،م ــن اﻻس ــتدﻻل عليه ــا م ــن خ ــﻼل مجموعــة م ــن الظـ ـواهر الس ــلو ة
الصادرة عن الفرد حيث تكون الظواهر مﻌبرة عن موقف الفرد ورؤ ته تجاه ما تﻌرض له

من مواقف سواء عبر عنهـا شـ ل إيجـابي أو سـلبي) .حجـاب ، (2004،93:علـى الـرغم
من اختﻼف اﻵراء حول اﻻنتماء ،مـا بـين ونـه اتجاهـاً وشـﻌو اًر ٕواحساسـاً ،أو ونـه حاجـة

نفسـ ة ،إﻻ أنهــا جم ﻌ ـاً تؤ ــد اســتحالة ح ــاة الفــرد ــﻼ انتمــاء ،ذاك الــذ يبــدأ مــع اﻹنســان
منــذ لحظــة الم ـ ﻼد صــغي اًر بهــدف إش ـ اع حاجاتــه الضــرورة ،و نمــو هــذا اﻻنتمــاء بنمــو
ونضج هذا الفرد إلى أن ص ح انتماء للمجتمع الكبير .

ولمــا انــت اﻷسـرة هــي أولــى المؤسســات اﻻجتماع ــة التــي يوجــد فيهـا الفــرد و نــا

بها مسؤول ة تر ة وتنشئة هذا اﻷخير من جهة ،و ما أن انتمـاء الفـرد لوطنـه ﻻ ـأتي مـن
فراغ ،أو من عدم لكونه شﻌو اًر ينمو و نضج لد ه في الم ارحـل الم ـرة مـن عمـره مـن جهـة
أخر  ،فإنه مما ﻻ شك ف ه أن اﻷسرة تحتل م انة رف ﻌة في هذا الشأن .

إن حرص الوالدين على تدع م صورة الذات عند أبنائهم ٕواعطائهم مزداً مـن الثقـة

النفس ،وتشج ع اﻻسـتقﻼل ة لـديهم فـي التﻌامـل مـع اﻷمـور بـدﻻً مـن إح ـاطهم إلـى جانـب
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إشراكهم في ح اة اﻷسـرة عوامـل محور ـة وفاصـلة فـي جﻌـل الطفـل شـﻌر انتمائـه ﻷسـرته

وح ه لها ،ما أن الطر قـة التـي سـتمع بهـا اﻵ ـاء ﻷبنـائهم عنـدما يتحـدثون تقـو شـﻌورهم
اﻻنتماء للوس اﻷسر الذ

ﻌ شون ف ه.

إن ق مــة اﻻنتمــاء لــد الطفــل فــي الســنوات اﻷولــى مــن ح اتــه تمتــد وتنتقــل ش ـ ل

تدرجي من بيئتـه اﻷسـرة إلـى بيئـات أخـر

ـالحي والمدينـة التـي قـ م فيهـا لتنتقـل ﻌـدها

ش ـ ل تــدرجي إلــى مجتمﻌــه ووطنــه الكبيــر ،إن عمل ــة ترســيخ مﻌــاني الوطن ــة واﻻنتمــاء

داخـل محـ

اﻷسـرة الشـ ل الصــح ح يجــب أوﻻً وقبـل ــل شــيء أن ــون القــائمون علــى

شؤونها أكثر إدراكاً ووع اً لها قبل أن تنقلها إلى اﻷبناء )حجاب.(2004،93:

 ق مة الوﻻء :

ـــ الوﻻء لغة :من ولى يلي ول اً :دنا منه وقرب نفﻌه من غير فصل .

ــــ والــوﻻء اصــطﻼحاً :مــن ت ــع ونصــر وطــاع وخضــع لســلطة مــا )الحــاكم ،القبل ــة ،اﻷب،
المؤسسة( ﻌيداً عن المنطق ة واﻻستقﻼل الذاتي ،بـل قصـد المصـلحة ،والـوﻻء هـو القـرب

والق ار ة والنصـرة ،والـوﻻء لمـة تسـتخدم للدﻻلـة علـى الصـﻼت والﻌواطـف التـي تـر الفـرد

بجماعة مﻌينة .

و قس ــم ب اج ــه ال ــوﻻء إل ــى ن ــوعين )اﻷح ــاد والمت ــادل( و مث ــل ال ــوﻻء ــاﻻحترام

و قول " :اﻻحترام اﻷحاد هو عﻼقة بين قاصر وولي أمره ،مﻌنـي أن هـذا اﻷخيـر أرفـع
مــن اﻷول مرت ــة" ،ومــن الضــرورة أن يتميــز هــذا النــوع مــن اﻻحت ـرام المت ــادل الق ـائم عل ـى
التقدير مـن جانـب الطـرفين ،فـاﻻحترام اﻷحـاد يولـد فـي الطفـل أخﻼق ـة الحر ـة والمسـاواة

والﻌدالة .

إن نظــام الــوﻻء ﻻ ظهــر فــي أ مجتمــع إﻻ و سـ قه مــا تفــرزه التنشــئة اﻻجتماع ــة

لﻸفراد من عﻼقات السلطة :اله منة ،الت ﻌ ة ،والخضوع ،مثل الوﻻء للوطن ق مة جوهرة

تدفع الفرد إلى تمثل هذه الق مة ش ل فﻌلي ،وتجﻌله يدافع عن هذا الوﻻء ضد أ خطر

يهدده ،وهذا ما قع على عات ومسؤول ة اﻷسـرة تﻌل مـه ﻷبنائهـا ل صـ حوا محبـين لـوطنهم
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و ــدافﻌون عن ــه )ناص ــر  ، (2003: 230,229إن م ــنح اﻷسـ ـرة الح ــب والحن ــان لطفله ــا
وشﻌوره أنه عنصر فﻌال قـو صـورة الـذات عنـده و ﻌط ـه المز ـد مـن الثقـة ـالنفس ،وهـو

ما قود بهـذا اﻷخيـر إلـى الشـﻌور انتمائـه ﻷسـرته وح ـه ووﻻئـه لهـا ،وهـو مـا يجﻌلـه أ ضـاً

يهتم ل ما تقوم ه اﻷسرة وتطل ه منه وتﻌل مه إ اه .

إن ق ـام اﻷسـرة شـ ل متكــرر الحـديث مـع الطفـل بإنجــازات هـذا الـوطن والخيـرات

التــي قــدمها للم ـواطنين ،واﻷمــان الــذ

منحــه ﻷبنائــه ،مــا تمــنح اﻷس ـرة الحــب والحنــان

لطفلها وتدافع عنه يترك لد الطفل أثر المح ة لهذا الوطن )المجيدل . (104:2008،

وانطﻼق ـاً مــن م انــة وحساس ـ ة ق مــة الــوﻻء عنــد الفــرد ﻻس ـ ماً فــي س ـنوات ح اتــه
أسـرته ﻌـد مـن واجـب اﻵ ـاء أن ﻻ يتحـدثوا مـع أبنـائهم فـي أمـور و ـﻼم

اﻷولى في محـ

غير ﻻئ بوطنهم ،وذلك التر يز والوقوف فق عند الﻌيوب والمساو من وجهة نظـرهم؛

ﻷن ه ــذا ير ــي و نم ــي ف ــيهم ق م ــة الكراه ــة والنف ــور م ــن وط ــنهم ال ــذين ينتم ــون إل ـ ـه ف ــي

المستقبل ،وعل ه وجب على اﻵ اء عند الحديث مع بنائهم أن يتر ـوا لـديهم انط اعـاً حسـناً

وموات اً لوطنهم ومجتمﻌهم المنتمين إل ه مما يجﻌلهم أكثر وﻻء وذوداً عنه عند الحاجة.

إن ق مة اﻻنتمـاء التـي تغرسـها اﻷسـرة لـد أبنائهـا عـﻼوة علـى تﻌز ـز ٕوانمـاء ق مـة
ال ــوﻻء ل ــديهم م ــن ش ــأنها أن تس ــاعد الف ــرد عل ــى بل ــورة الش ــﻌور الواج ــب ال ــوطني وتقب ــل

اﻻلت ازمـ ـ ـ ــات و جﻌلـ ـ ـ ــه ﻌ ـ ـ ـ ـ ش ف ـ ـ ــي وطنـ ـ ـ ــه انـ ـ ـ ــدماج وتفاعـ ـ ـ ــل دون اغت ـ ـ ـ ـراب )المجيـ ـ ـ ــدل

. (104:2008،

 ق مة حر ة التعبير واحترام ال أر اﻵخر :

انطﻼقاً من ف رة مفادها أن الفرد ﻻ م ن أن ﻌ ش مﻌزل عن بني جنسه فإن

ذلك حتم عل ه بناء عﻼقات اجتماع ة مع اﻵخرن ،سواء انت في أسرته أو مع اقرأنه
في الحي الذ

ق م ف ه ،أو مع من ش ل مﻌهم عﻼقات زمالة في مجال الﻌمل ،و ناء

هذه الﻌﻼقات المتﻌددة اﻷوجه تكون لهذا الفرد فرصة أكبر في حرة التﻌبير عن أر ه،
ما تكون له فرصة اﻻستماع ﻵراء اﻵخرن ممن حوله .
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تمثل حرة الف ر والتﻌبير أهم الحرات التي يتمتع بها اﻹنسـان فـي ح اتـه الﻌامـة،

فهي تﻌني أساساً حرة ال أر اﻵخر والقدرة على التﻌبير عنه ،ومﻌنـى ذلـك أن ـون لهـذا
اﻹنسان الح في أن ف ر تف ي اًر مسـتقﻼً فـي جم ـع مـا تنفـه مـن شـؤون ،ومـا قـع تحـت

إدراكهم من ظواهر ،وأن أخذ ما يهد ه إلى فهمه و ﻌبر عنه مختلف وسائل التﻌبير

و م ن القول أن الحر ة هي القدرة على اخت ار ما نرد ،وفي الوقـت نفسـه التمتـع

قدرة مماثلة على عدم اخت ار ما ﻻ نرد ،فالشخص الحر هو الذ ﻻ قيده عائ إزاء ما

يرد عمله ،فيتمسك بتلك الفرصة المتاحة لﻼرت ا بنشا ما ،أو تحقي هـدف مﻌـين ،إن
ق ــدرة الف ــرد عل ــى احتـ ـرام أر غيـ ـره واﻻس ــتماع ل ــه ﻻ ــأتي عف ــو الخ ــاطر إﻻ م ــن خ ــﻼل

محــرض وفاعــل ،أو مــن قــوم برعا ــة هــذه الق مــة وتﻌززهــا ﻻحتـرام أر اﻵخــر واﻷخــذ ــه
على محمل الجد )وافي. (1986،91:

وعلى اعتـ ـ ـ ار أن اﻷسرة هي البوتقة اﻷولى التي ينشأ فيها الفرد و تلقي فـي نفهـا

مجمـل أســاليب التف يـر والتﻌامــل فــإن نمـو هــذه الق مـة لد ــه مــن مسـؤوليتها ،فــاحترام اﻵ ــاء

أبنــاءهم منــذ الطفولــة واﻻســتماع لهــم ســاعد علــى تمثــل اﻷبنــاء لهــذه الق مــة ،ــذلك احتـرام
الوالدين ﻵراء ﻌضهما الـ ﻌض ،ومناقشـتها مناقشـة هادئـة ومرنـة تسـودها المـودة واﻻحتـرام

بــدون تﻌصــب أ طــرف أو تمسـ ه آ ارئــه هــذا مــن شـأنه أن ســهم فــي غــرس ق مــة حر ــة
التﻌبير مع احترام اﻵخرن .

و هـذا تقـع علـى اﻷسـرة مسـؤول ة عـدم اﻻسـتهتار طاقـات اﻷطفـال أو النظـر إلــيهم

نظرة ازدراء وسخرة ،ووجب عليها ذلك أن تترك لهـم حر ـة التﻌبيـر عـن أف ـارهم وآرائهـم
حتى ولو انت غير مﻌبرة عن شيء واضـح ،ووجـب عليهـا الجلـوس مﻌهـم لفتـرات طو لـة
لﻼســتماع لمــا يــدور فــي خــاطرهم ،ومــا يجــول فيهــا مــن أجــل الوقــوف عنــد طاقــات أبنائهــا

وقدراتهم؛ ﻷن ترك الﻌنان لهم التﻌبير عن آرائهم حرة من شأنه أ ضاً أن يجﻌل اﻵ اء
ّقومون و ﻌدلون أف ار وآراء أبنائهم قبل فوات اﻷوان .

إن اﻻهتـ ـ ـ ـ ـمام الطفل في المراحـ ـ ـل الم ـ ـ ـرة من ح اته قد تبدو ل ﻌض اﻵ اء من
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اﻷمور التافهة ،أو مـن اﻷمـور الغيـر ضـرورة فـي الﻌمـر الم ـر التـي ﻻ زال دونهـا وقـت

طو ــل ،إﻻ أنه ــم غفل ــون تمامـ ـاً عن ــد اعتق ــادهم ــأن زم ــن تزو ــدهم ه ــذه الق م ــة ق ــد ح ــان
س ص ـ ــطدمون ـ ــأفراد غي ـ ــر م ـ ــالين به ـ ــا؛ ﻷن ـ ــه و ـ ــل س ـ ــاطة زم ـ ــن ال ـ ــزرع ق ـ ــد مض ـ ــى
)وافي.(1986،91:

وأمــام هــذا يتضــح لنــا جل ـاً مســؤول ة اﻷس ـرة فــي غــرس هــذه الق مــة لــد أبنائهــا ﻻ

س ـ ماً فــي الفت ـرات الم ـرة؛ ﻷن ذلــك ســهل علــيهم اﻻنتقــال بهــا مــن بيئــتهم اﻷســرة إلــى
مجتمﻌهم الذ

ح

بهم ،ف لما عززت اﻷسرة هذه الق مة أكثر لما رسخته أكثر ل ﻌمـل

بها في ح اته اليوم ة أثناء مواجهته لﻶخرن في الح اة الﻌامة .
 ق مة المسؤول ة واﻻلتزام :

المسؤول ة هي أن تؤد الﻌمل المطلوب منك على أكمل وجه في الوقت المحدد،

وهي تكليف واخت ار ،والمسؤول ة هي اﻷعمال التي ون اﻹنسان مطال اً بها .

أما المسؤول ة اصطﻼحاً فهي المقدرة على أن يلزم اﻹنسان نفسه أوﻻً والقدرة علـى

أن في ﻌد ذلك التزاماته بواسطة جهوده الخاصة .

ما أن هناك من ﻌتبر المسؤول ة حالة ون فيها اﻹنسان صالحاً للمؤاخـذة علـى

أعماله وملزماً بت ﻌاتها المختلفة )وافي. (1986،91:

والمســؤول ة هــي اﻹحســاس ــاﻻلتزام نحــو اﻷشـ اء أو اﻷفـ ارد واﻷفﻌــال التــي تصــدر

عن اﻹنسان ،وهي شﻌور مقترن بإحساس الفرد الحرة والقـدرة علـى اتخـاذ القـرار ،و ـذلك

فهــي الشــﻌور الــذ يخل ـ الواجــب نحــو اﻵخــر الــذ هــو المجتمــع ،فالمســؤول ة تقــوم إذن

على ق ـام الفـرد نحـو اﻵخـرن دون تـذمر ،بـل شـ ل حـر ﻌبـر ف ـه عـن مميـزات المواطنـة
الصالحة .

إن هذا التﻌرف للمسؤول ة ل س اﻷمـ ـر الهين الذ

أتـ ـ ـ ـي نتيجة مصادفة ،وذلك

ﻷنها تأتي نتيجة تر ة ٕوا مان واستﻌداد وشﻌور لق مة المسؤول ة منذ الطفولة.

وعلى اعت ار أن اﻷسرة هي الم ان اﻷول الذ ينشأ ف ه الطفل و قضي ف ه أوقاتا
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أطول خاصة في هذه الفترة ،وعلى اعت ار أن اﻷسرة تش ل أنموذجاً النس ة للطفل قتـد
مــن خﻼلهــا مــن ســهرون علــى رعايتــه وتريتــه فــإن لهــا الــدور اﻷكبــر فــي تﻌل ـ م وترســيخ
تحمل المسؤول ة .

إن ترســيخ ق مــة المســؤول ة عنــد الطفــل ل ـ س مﻌنــاه أن يتــرك الوالــدان أوﻻدهــم فــي

مواجهــة جم ــع المش ـ ﻼت ،بــل يتجلــى ترســيخها مســاعدتهم واﻷخــذ بيــدهم فــي حّلهــا ،مــا
م ــن تﻌلـ م المســؤول ة للطفــل بإشـراكه فــي حــديث اﻷسـرة ،وذلــك عــن طر ـ ق ــام الوالــدين

بلفــت انت ــاه الطفــل إلــى وجــوب ونــه مس ـؤوﻻً عــن ﻼمــه ،فــإذا أقــر شــيء أو واجــب فــإن
عل ــه تنفيــذه ،ــأن قــر أنــه س ســت ق فــي الص ـ اح ال ــاكر ،أو أنــه ســينفذ طل ــات والدتــه،

ور مــا تكــون هــذه اﻷش ـ اء صــغيرة ولكنهــا مثا ــة حجــر اﻷســاس الــذ يجــب أن يتــدرج ــه
اﻷهــل فــي تﻌل ـ م اﻷبنــاء المســؤول ة مــن أش ـ اء صــغيرة علــى مســتو اﻷس ـرة إلــى مســؤول ة

أكبر على مستو المجتمع ،ومن ثم الوطن ش ل عام .

إن ترســيخ اﻷســرة لق مــة المســؤول ة ﻷفرادهــا مــن ش ـأنه أن يجﻌلهــم يلتزمــون ــأداء

مجموع ــة م ــن الواج ــات تج ــاه مج ــتمﻌهم ال ــذ ينتم ــون إل ــه ،وترس ــخ ب ــذلك ل ــديهم مفه ــوم
المواطنة ألحقه .

 ق مة المساواة :

تﻌد المساواة من أشهر المفاه م اﻷخﻼق ة ،بل إنها المطلب اﻷول ﻷ

فرد في

أ مجتمع ،ما أنها ش لت المحور اﻷساسي للﻌديد من النظرات الفلسف ة قد ماً وحديثاً،
وعلى الرغم من اﻻختﻼفات الموجودة بين الثقافات في تحديد المقصود المساواة إﻻ أن

هذه اﻷخيرة أص حت اليوم تﻌبر عن الفضيلة مثل لمة الﻌدالة أو الحب )فاضل،
.(99:2008

وتﻌرف المساواة أنها :حالة التماثل بين اﻷفراد في المجتمع أمام القانون صرف

النظر عن المولـ ـ ـد ،أو الط قة اﻻجتماعي ـ ـ ـة ،أو الﻌقيدة الدين ة ،أو الثروة ،أو الجنس ،أو

أ شيء آخر.
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والمســاواة ﻻ تﻌنــي أن يتســاو النــاس فــي القــدرات واﻻســتﻌدادات واﻹم انــات؛ ﻷن

المخلوقــات ال شــرة تختلــف بتحصــيلها واســت ﻌابها وتقــد م الواج ــات الملقــاة عليهــا ،لكــنهم

يتساوون الحقوق المﻌطاة لهم شر و مخلوقات إنسان ة ،والمساواة ﻻ تﻌني في المطلـ ،
بــل هــي محــددة ،ولهــذا وضــع القــانون ووضــﻌت اﻷنظمــة والتﻌل مــات التــي تضـ

الســلوك

اﻹنساني في المجتمع ،وجوهر المساواة هـو أن ـون النـاس فـي اﻷح ـام علـى حـد سـواء،

واستواء اﻹنسان في حقوقه مع غيره ستلزم استواءه مﻌه فـي الواج ـات التـي تحبـب للنـاس
ﻌضهم ال ﻌض )مهران .(51 ،2012:

إن ق مــة المســاواة هــي مــن الق ـ م التــي يــتم تﻌل مهــا للفــرد منــذ الطفولــة مــن خــﻼل

اﻷسرة اعت ارها قدوة لـه ،فالطفـل ﻼحـ

ـل شـيء ،وهـو قلـد ـل شـيء ،فﻌنـدما شـاهد

الطفل اﻷسرة وهي تتصرف مﻌـه ومـع ـاقي إخوتـه شـ ل متس ٍ
ـاو ،وﻻ تفضـل أحـدهم علـى

اﻵخر ،وتطلب من الطفل التصرف مع ق ة أفراد الﻌائلة بنوع من المساواة تص ح النس ة
إل ـه مثا ــة قــدوة حق ق ــة ،مــا يجــب علــى اﻵ ــاء تﻌلـ م أبنــائهم يــف يتصـرفون مــع أقـ أرنهم

خارج مح

أسرتهم شـ ل متس ٍ
ـاو ،وأن ﻻ فرقـوا بـين غنـي وفقيـر ،وتﻌلمهـم أن يلﻌبـوا مـع

الجم ع ل ونوا محبو ين بينهم ش ل دائم) .ناصر .(233:2003،

إن غرس اﻷسرة لهذه الق مة لد أبنائها وتنميتها وتريتها في م ارحـل طفـولتهم مـن

شأنه أن يجﻌلها تكبر وتنمو مﻌهم ،وتكون مثا ـة مرجﻌ ـة لهـم أثنـاء تﻌـامﻼتهم واحتكـاكهم

مع اﻵخرن الذين ينتمون مﻌهم في نفس المجتمع .

 ق مة التعاون والمشار ة :

إن التﻌاون والمشار ة هما عمليتان اجتماعيتان تقوم على التآزر واﻻعتماد

المت ادل والﻌمل بروح الفر

من أجل اﻹنتاج اﻷفضل ،فالتﻌاون والمشار ة بين اﻷفراد

في عمل نافع يخفف من الوقت والتكلفة ،وهما اﻷساس الذ

يبني عل ه اﻹنسان ح اة

إنسان ة ر مة تلي ه و م انته في المجتمع ،و غير ذلك فإنه يجد نفسه مطال اً وحده أن
قوم أعمال عديدة مما ستحيل عل ه الق ام بها ،والمشار ة والتﻌاون ﻻ قتصران على
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) فاضل،

إن ق م التﻌاون والمشار ة تتش ل قدر ما يبذله أبناء المجتمع من أجلها و تﻌلمون

مﻌن ــى التﻌ ــاون والتﻌ ــاطف مـ ــع غيـ ــرهمٕ ،وان لﻸس ـ ـرة دو اًر مهم ـ ـاً فـ ــي غـ ــرس ق ـ ـ م التﻌـ ــاون
والمشار ة الجماع ة لد أفرادها منذ الطفولة على اعت ار أنها الم ان اﻷول الذ ينشأون

ـث أبنائهــا علــى التﻌــاون فــي ت ســير وتــدبير ﻌــض الشــؤون
و ترعرعــون ف ــه ،فمــن خــﻼل حـ ّ
المنزل ة التي تتﻼءم وتتواف وطب ﻌة أعمـارهم ،إلـى جانـب دعـوة الطفـل إلـى المشـار ة فـي
الح اة اﻷسرة آرائه وأف اره حتى ولو انت في أمور ض قة و محدودة ،هذا من شأنه أن
غــرس فــيهم هــاتين الق متــين -التﻌــاون والمشــار ة -وتنمــو أكثــر هــذه الق مــة لمــا أو لــت

اﻷسرة ﻷبنائها مهاماً ووظائف أكبر عند تقدمهم في السن ،ما أن هذه الق مة ترسخ أكثـر
لمــا تواجــد تﻌــاون الوالــدين ف مــا بيــنهم فــي الكثيــر مــن اﻷعمــال المرت طــة شــؤون اﻷس ـرة؛

ﻷن هـذا التﻌـاون يجﻌلهــم مثا ـة القـدوة النسـ ة ﻷبنـائهم الـذين سـ برون وتكبـر مﻌهـم هــذه

الق مة .

إن الﻌمل ــة اﻹنمائ ــة للمجتمــع ﻻ م نهــا أن تتحقـ إﻻ بــدعم الجمــاهير ومســاندتها

ومس ــاهمتها الفﻌالـ ــة فيه ــا لكونه ـ ـا ض ــمانها الوحيـ ــد ،وش ــرطها اﻷساسـ ــي ،إذ أن المشـ ــار ة

الواسﻌة و مختلف أش الها تحق الوحدة الوطن ة ،و تمل اﻻنـدماج القـومي ،وتحقـ أ ضـاً

اﻻستجا ة اﻹيجاب ة للمجتمع

ل)أبو ضاو ة.(2006،

إن ما تم ذ ره مـن أهم ـة موقـع المشـار ة فـي إحـداث التقـدم والرقـي للمجتمـع

ـل

ـس وش ــﻌور اﻻنتم ــاء له ــذا المجتم ــع ،
ﻻ م ــن أن حص ــل إﻻ بتـ ـوافر أفـ ـراد يتمتﻌ ــون ح ـ ّ
و تسلحون ق م التﻌاون والمشار ة التي اكتسبوها و تدر وا عليها في مح طهم اﻷسر .
 دور اﻷسرة ﻓﻲ تعز ز اﻻنتماء :

ستط ع اﻵ اء أن ﻌززوا الشﻌور اﻻنتماء عن طر تشج ع الصغار ومشار تهم
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في ح اة اﻷسرةٕ ،وان الطرقة التي تستمع بها ﻷطفالك عندمــا يتحدثون تقو شﻌورهم
بـ ــاﻻنتماء ،والحديث علي مائدة اﻷسرة الذ يجب أن تتاح لكــل فرد الفرصة ليتكــلم عن

حوادث يومه ،ما يجب أن تتاح الفرصة لكل شخص أن ستمع إلي اﻵخرن ،إن الول ــد
الذ

يبلغ عشرة سنوات شﻌر عندما يدخل المنزل أن هذا هو الم ان الذ

ينتمي إل ه،

إذا استمع إل ه ﻌطف شخص الغ ،وتفاعل مﻌه وساعده في حل مش لة ،وتﻌاطف مع

مشاعره ،يتﻌم اﻻنتماء اﻹخﻼص في القول والﻌمل والصدق مع ﷲ والنفس واﻵخرن.
 الرموز الوطن ة :

 -1النشيد الوطنﻲ :

النشيد الوطني شﻌر مغنى يدخل القلب سهوله ،و زرع ف ه الم اد

والق م والمثل

الﻌل ا ،وعلي رأسها حب الـ ــوطن وفدائه اﻷرواح ،و الغالي من الدم ــاء واﻷهل واﻷبناء،

والتضح ة في سبيل حرته و رامته و ناء مجد وعزته ،و هدف النشيد الوطني إلي :

أ  -تقو ة الوﻻء واﻻنتماء للوطن واﻻعتزاز ه .

ب  -زرع الشجاعة والرجولة ومﻌاني الخير والصدق واﻹخﻼص للوطن ولﻸمة ،ولتحقي
الطموحات في الوحدة والحرة.

 –1العلم :

الﻌلم صح فة خ

عليها شرف اﻷمة وأمجادها ،أو رقﻌه من القماش تحمل

الرموز واﻹشارات ،وترمز لمﻌنى خاص حملها الجند في طل ﻌة الج ش ،وتـ ـرتفع علي

البنايـ ــات الرسم ة والح وم ة استمرار ،و حملها اﻷفراد في المناس ات الﻌامة واﻷع اد
والمهرجانات واﻻحتفاﻻت الوطن ة ،وعرف استﻌمال الﻌلم عند الشﻌوب القد مة ،وذ ر في

تب اﻷد ان السا قة ما فيها الدين اﻹسﻼمي ،واستﻌمله المصر ون القدم ــاء واﻵشورون

واﻹغر والرومان ،و انت لـ ــه دﻻله دين ة وعس رة .
 الدراسات السا قة :

الدراسة اﻷولى :

-98-

مجلة التربوي

دور اﻷسرة في ترسيخ ق م المواطنة

الﻌدد8

دراسة عبد القادر ) : (1970تناولت هذه الدراسة الﻌﻼقة بين الدفء اﻷسر

واﻻنسجام اﻷسر وشخص ة الطفل ،وقد بلغت الﻌينة ) (216أسرة ،وتوصلت الدراسة

إلى أن المﻌاملة التي تتسم بتقبل الطفل يؤد

التودد نحو اﻵخرن والتواف

إلى تمتﻌه بخصائص شخص ة طي ة مثل

اﻻجتماعي ،واﻻتزان اﻻنفﻌالي ،والتحرر من القل ،

والموضوع ة ،والم ادأة ،أما اﻷساليب التي تتسم الرفض فإنها تؤد

سلب ة في شخص ة الطفـ ـ ـل مثل عدم التوافـ ـ ـ والقلـ ـ ـ واﻻكتئاب ،وعدم
النضج ،والحساس ة الزائدة ،والخنوع واﻻتكال ،وعدم الرضا .

إلى خصائـ ـ ـص

الدراسة الثان ة :

دراسة أولو ينا )  (olugbenga 2004الﻌوامل أو الق م التي تتأثر بها المواطنـة،

وتوصــلت الد ارســة إلــي عــدة نتــائج مــن أبرزهــا :أن مــن أهــم الق ـ م التــي تــؤثر علــي ســلوك

المواطنة ق مة المشار ة.

 إجراءات ال حث:

 -1منهج ال حث :استخدم ال احث المنهج الوصفي اﻷسلوب المسمى لمﻼئمة طب ﻌة
ال حث .

 -2أداة ال حث :تم إعداد ) استمارة استب ان ( تهدف إلى مﻌرفة دور اﻷسرة في
ترسيخ ق م المواطنة لد أبنائها .

 -3مجتمع ال حث :تتمثل في اﻷسر القاطنة في بلد ة عين ازره الفرع البلد عين ازره

الجنو ي  .مدينة طرابلس .

 -4عينة ال حث :اختار ال احث الﻌينة الطرقة الﻌشوائ ة من اﻷسر وعددها )( 60
أسرة قاطنة ببلد ة عين ازره  .الفرع البلد عين ازره الجنو ي .

 -5الوسائل اﻹحصائ ة :استخدم ال احث النس ة المئو ة لمﻼئمة فروض ال حث.

 نتائج ال حث وتحليلها :

ﻌد تطبي اﻻستمارة ومﻌالجتها إحصائ ا وف اﻵتي :
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6
7
8
9

10
11

بنﻌم

5

الذين أجابوا

4

تسﻌي اﻷسرة لترسيخ ق م المواطنة لد
أبنائها

تﻌرف اﻷسرة أبناءها ق م المواطنة مند
سن م رة

تحرص اﻷسرة علي غرس الق م النبيلة

تسرد اﻷسرة القصص و طوﻻت اﻷجداد
تساعد اﻷسرة علي تشج ع أبنائها للق ام
حمﻼت تطوع ة لخدمة المجتمع
أخد اﻷبناء في جوﻻت لﻸماكن

التارخ ة للتﻌرف مقدرات الوطن
تسﻌي اﻷسرة إلي تﻌل م أبنائها

المسؤول ة والمشار ة في الحوار

تﻌل م اﻷبناء م اد الصدق واﻷمانة

تﻌل م اﻷبناء ف ة أداء الواجب وأخذ
الحقوق

تحفيز اﻷبناء علي البرامج الجماع ة
والحمﻼت الﻌامة

إشراك اﻷبناء في النواد الراض ة
واﻻجتماع ة والثقاف ة
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83
82
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75
72
73
83
77
50
42

ﻼ

2

جدول )  ( 1يوضح أراء أفراد الﻌينة حول ق م المواطنة لد أفراد اﻷسرة

الذين أجابوا

1

الﻌدد8

20
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50
75
28
27
17
23
50
58

النس ة%

ر .م

مجلة التربوي

12
10
11
30
15
17
16
10
14
30
35

دور اﻷسرة في ترسيخ ق م المواطنة

12
13
14
15
16
17
18
19

مجلة التربوي

تﻌرف اﻷبناء ق مة الوﻻء للوطن

تشارك اﻷبناء في رسم صور لمنجزات
الوطن ولصقها علي جدران غرفهم

تﻌرف اﻷبناء أن نجاحهم من نجاح
وتقدم وطنهم

تﻌرف اﻷبناء مواقع الوطن جغراف ا

الحديث مع اﻷبناء لتﻌرفهم المواطن
الصالح

ترديد اﻷبناء أناشيد تدعو إلي الخيرات
وحب الوطن

تﻌو د اﻷبناء علي احترام القانون

تﻌرف اﻷبناء الﻌلم والنشيد الوطني

 تحليل النتائج :

لل ﻼد

الﻌدد8

53

88

12

7

40

67

33

20

10

32
45
30
32
35

17

53
75
50
53
58

83

47
25
50
47
42

50

28
15
30
28
25

يتضح من خﻼل ب انات الجدول الساب أن نس ة  %80أجابوا بنﻌم أن اﻷسرة

تسﻌى لترسيخ ق م المواطنة لد أبنائها ،بينما انت نس ة  %83من اﻷسر الذين أجابوا

بنﻌم تﻌرف اﻷسرة أبناءها ق م المواطنة منذ سن م رة ،وأجابت نس ة  %82من أفراد
الﻌينة أن اﻷسرة تحرص على غرس الق م النبيلة لد

أبنائها ،و تضح أن نس ة %50

من أفراد الﻌينة أجابوا بـ"نﻌم" و"ﻻ" أن اﻷسرة تقوم سرد القصص ﻷبنائها ،و انت النس ة

متساو ة بين الﻌينتين ،تبين أن نس ة  %75من أفراد الﻌينة أجابوا بنﻌم على أن اﻷسرة

تساعد أبناءها على الق ام حمﻼت تطوع ة لخدمة المجتمع ،حيث انت نس ة %72
أجابوا بنﻌم ،أن اﻷسرة تأخذ أبناءها في جوﻻت لﻸماكن التارخ ة للتﻌرف الوطن،

و انت نس ة %73أجابوا بنﻌم أن اﻷسرة تسﻌى إلى تﻌل م أبنائها المشار ة في الحوار،
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و تضح أن %83أجابوا بنﻌم أن اﻷسرة تﻌلم أبناءها م اد

الﻌدد8

الصدق واﻷمانة ،ونس ة

 %77أجابوا بنﻌم أن اﻷسرة تﻌلم أبناءها أداء الواجب وأخذ الحقوق ،بينما انت النس ة

متساو ة  %50بين اﻹجا ة بنﻌم وﻻ ،أن اﻷسرة تحفز أبناءها على البرامج الجماع ة
والحمﻼت الﻌامة ،حيث انت نس ة المشار ة في النواد

الر اض ة واﻻجتماع ة والثقافة

 %42الذين أجابوا بنﻌم ،ونس ة  % 58الذين أجابوا ﻼ ،وجاءت نس ة  %88من أفراد

الﻌينة أجابوا بنﻌم ،أن اﻷسرة تﻌرف اﻷبناء ق مة الوﻻء للوطن ،ونﻼح أن نس ة %83

أجابوا ﻼ في مشار ة اﻷسرة أبناءها في رسم منجزات الوطن ولصقها على جدران
غرفهم ،و انت نس ة  %67اﻹجا ة بنﻌم ،أن اﻷسرة تﻌرف أبناءها على أن نجاحهم من

نجاح الوطن وتقدمه ،و انت نس ة  %53أجابوا بنﻌم ،أن اﻷسرة تﻌرف أبناءها المواقع
الجغراف ة ،وجاءت نس ة  %75من أفراد الﻌينة أجابوا بنﻌم ،أن اﻷسرة تحدث أبناءها

وتﻌرفهم صفات المواطن الصالح ،و انت النس ة متساو ة  %50بين الذين أجابوا بنﻌم
وﻻ ،أن اﻷسرة تردد أناشيد تدعو إلى الخير وحب الوطن ،ونﻼح أن نس ة  %53من
الذين أجابوا بنﻌم من أفراد الﻌينة تقوم بتﻌو د أبنائها على احترام القانون ،ونس ة %58
من اﻹجا ة بنﻌم أن اﻷسرة تﻌرف أبناءها الﻌلم والنشيد الوطني لل ﻼد .

 النتائج والتوص ات :
أوﻻ :النتائج :

ـ ـ يوجــد تــأثير إيجــابي علــى أن اﻷس ـرة تق ـوم بترســيخ ق ـ م المواطنــة لــد أبنائهــا مــن خــﻼل
اﻹجا ات بنﻌم.

ـ تحرص اﻷسرة على غرس الق م النبيلة وق م اﻹسﻼم لد أبنائها .

ـ اهتمـام اﻷسـرة وحرصـها علـى تﻌلـ م اﻷبنـاء ـل مـا هـو نـافع للـوطن للق ـام ـه والمحافظـة
عل ه .

ـ ـ تقــوم اﻷس ـرة بإش ـراك أبنائهــا فــي الحمــﻼت التطوع ــة والثقافــة وتﻌــرفهم مقــدرات الــوطن
والمحافظة عل ه.
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ـ ـ حـرص اﻷسـرة علـى تﻌلـ م أبنائهـا وتﻌـرفهم ـالرموز الوطن ــة ﻷنهـا هـي الفخـر واﻻعتـزاز

لهم .

ثان ا التوص ات :

من خﻼل أهداف ال حث واﻻستنتاجات التي توصل إليها ال حث يوصي ما يلي:

ـ ـ ضرورة اﻻهتمام اﻷطفال في سن م رة وتزو دهم المﻌلومات التي تفيدهم في ح اتهم.

ـ ـ ـ ر ـ ـ الطف ــل بدين ــه وتنش ــئته عل ــى التمس ــك ــالق م اﻹس ــﻼم ة وال ــر بينه ــا و ــين هو ت ــه
الوطن ة وتوعيته المخزون اﻹسﻼمي في ثقافة الوطن اعت اره م ونا أساس ا لهم .

ـ تأصـيل حـب الـوطن واﻻنتمـاء لـه فـي نفـوس اﻷطفـال منـذ الصـغر ،و ـتم ذلـك مـن خـﻼل

تﻌزز الشﻌور شرف اﻻنتماء للوطن ،والﻌمل من أجل رق ه وتقدمه .

ـ ـ حــث الطفــل علــى احتـرام اﻷنظمــة والقـوانين التــي تــنظم شــؤون بلــده وتحــاف علــى حقــوق

المواطنين .

ـ ـ تزو د م ت ة المنزل الكتب واﻷدب ات واﻷشـرطة الصـوت ة تحتـو علـى مفـاه م المواطنـة
الصالحة ،وتﻌرفهم مﻌالم وطنهم .

 ملخص ال حث:

دور فﻌاﻻ إلى جانب دورها في عمل ة التنشئة
اتضح مما تقدم أن لﻸسرة ا

اﻻجتماع ة ،أﻻ وهو ترسيخ ق م المواطنة لد

تلﻌب دو ار مهما في تحقي
المنا

أفرادها حتى تص ح اﻷسرة قادرة علي أن

وتفﻌيل مفهوم المواطنة لد

أفرادها ﻻس ما إذا أدت الدور

بها ش ل صح ح و امل ،وأن مهمة اﻷسرة تتضاعف في ظل الظروف التي

م ـ ـر بها الﻌالم من صراعات وتحوﻻت علي الصﻌيـ ـ ـد المحـلي والدولي.

وتــم التط ــرق ف ــي ه ــذا ال ح ــث الح ــالي  :إلــي ﻌ ــض المف ــاه م اﻷساسـ ـ ة الت ــي له ــا

عﻼقــة م اش ـرة ال حــث .حيــث تضــمن اﻹطــار النظــر

ﻌــض المفــاه م التــي لهــا عﻼقــة

ـر واحت ـرام
بترســيخ ق ـ م المواطنــة لــد الطفــل مثــل ق مــة الــوﻻة ،والحر ــة ،والتﻌبيــر عــن الـ أ
ـر اﻵخ ــر ،والمش ــار ة والتﻌ ــاون ،و ــذلك تناول ــت ﻌ ــض الد ارس ــات الت ــي له ــا عﻼق ــة
ال ـ أ
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موضوع ال حث ،وفي الجانب الﻌملي تم إعـداد اسـتمارة حـث اشـتملت علـي )  ( 19فقـرة

ممثلــة للتســاؤل الرئ ســي لمﻌرفــة الــدور الــذ تلﻌ ــه اﻷس ـرة فــي ترســيخ ق ـ م المواطنــة لــد

أبنائها ،حيث تم تح مها ،ووزعت عشوائ ا علـي عـدد)  ( 60أسـرة ببلد ـة عـين ازره الفـرع

البلد عين ازره الجنو ي ،وفرغت الب انـات ،وتـم تحليلهـا إحصـائ ا ،واستخلصـت مجموعـة

غرر ما تم التوصل إل ه من خﻼل ال حث الميداني.
من النتائج والتوص ات علي ا
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التنافس اﻷغلبي الفاطمي وأثره في الصراع الس اسي المذهبي طرابلس خﻼل القرن ال ار ع الهجر

الﻌدد8

د /إدر س مفتاح حمودة

مدخـــــــﻞ

ل ة اللغة العر ة والدراسات اﻹسﻼم ة /الجامعة اﻷسمرّ ة اﻹسﻼم ة

الدولة الفاطمّة في ﻼد المغرب أواخر القرن الثّالث الهجر بدأت هذه
ق ام ّ
ولكنها اصطدمت ب قا ا اﻷغال ة في
الدولة الوليدة بتﻌزز نفوذها ،وتدع م أر انها،
ّ
ّ
ثم ما لبثت أن ظهرت ّقوة الم ّونات القبلّة من البرر اّلتي تقطن
طرابلس وأنصارهمّ ،

متكررة لتﻌي
المدينة وضواحيها ،لتقف في وجه ّ
المد الفاطمي من خﻼل الق ام بثورات ّ
أطماعهم التوسﻌّة نحو طرابلس ،و ّأد ذلك إلى نشوب صراع مسّلح بين الجانبين.

الش ﻌي
الس اسي ،ونشر مذهبها ّ
نفوذها ّ

الدولة الفاطمّ ة تسﻌى إلى س
انت ّ
للدفاع عن مذهب
السّنة ّ
اّلذ لم يل قبوﻻ لد س ّ ان المدينة ،وقد سﻌى علماء أهل ّ
اﻹمام مالك ،وتضافرت تلك الجهود مع مدن إفرقّة خصوصا القيروان ،اّلتي احتضنت
أهم مدرسة للفقه المالكي ،وفي المقابل ان الفاطميون قد اتخذوا وسائل التّرغيب
ّ
الﻌامة.
اﻷوسا
في
ﻌي
غ
هيب
ر
الت
الش
المذهب
نشر
ة
ّ
وّ
ّ
الفاطميين أساسه اﻻختﻼف المذهبي ،اّلذ برزت من خﻼله
لصراع مع
ّ
ّ
ظﻼ ّ

مدينة طرابلس لتكون بؤرة للثّورات والقﻼقل وعدم اﻻستقرار خﻼل القرن ال ار ع الهجر ،
النسبي في فترات زمن ة متفاوتة .
ورغم ذلك ،شهدت المدينة ﻌض اﻻستقرار ّ
من خﻼل هذا الﻌرض يبرز لنا التّساؤل التّالي :ما مد تأثير الثّورات المحلّة
الدفاع عن
الحد من نفوذ
السّنة ّ
في طرابلس في ّ
ّ
الفاطميين ؟ ،و يف استطاع أهل ّ

الدراسة هذا الجانب من خﻼل ما توّفر لدينا من
مذهبهم وحفظه من اﻻندثار؟ سنتناول ّ
الضوء على موضوع هذا ال حث.
المﻌط ات التّارخّة ﻹلقاء ّ
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الصراع بين اﻷغال ة والفاطميين
ّ (1
.1.1دوافع الصراع و دا اته

الﻌدد8

)(1
الدعوة الفاطمّة  -اّلتي ﻻقت تأييدا من
ﻌد نجاح أبو عبد ﷲ ّ
الش ﻌي في ّ
لكنه
الس طرة عليهاّ ،
برر تامة  -ان هدفه ﻌد ذلك التّوجه شرقا إلى طرابلس غ ة ّ

وجد صﻌو ة في تنفيـ ـ ـ ـذ مأره أمام اﻷغالبـ ـ ـ ـة

)(1

)(2

اّلذين واجه ـ ـ ـوه في مدينة اﻷرس

)(3

سنة

متحمسا لنشر التّشّع ،وهو من
الش ﻌي؛ ﻷنه ان
هو أبو عبد ﷲ الحسين بن أحمد الملّقب ّ
ّ
الش ﻌّ ة في ﻼد المغرب ،أصله من الكوفة ،وقدم إلى م ّ ة،
الدولة الفاطمّة ّ
قام الدعوة لق ام ّ
الش ﻌ ة بين
ثم واصل سيره غرا حتى وصل إلى المغرب اﻷوس  ،وتم ّ ن من نشر الدعوة ّ
ّ
ق ائل تامةالتي تنتشر بين مدينة قسنطينة شرقا و جا ة غرا وذلك في سنة 280هـ 990/م.

ينظر إلى  :القاضي النﻌمان ،أبو حن فة النﻌمان بن ﷴ  ،تاب افتتاح الدعوة  ،الشر ة

التونس ة للتوزع  ،تونس  ،1986 ،ص  47-30؛ ذلك :
Marcais (G), Le Berberiemusulmane et l Orient au Moyen Age , Paris,
1946, p.133.

)(2
اﻷغال ة ،بنو اﻷغلب :سﻼلة عر ة ح مت في إفرق ة ) شرق الجزائر ،تونس ،غرب ليب ا (

مع جنوب ا طال ا و صقل ة .مؤسس هذه السﻼلة اﻷغلب بن سالم بن عقال التم مي الذ

ان قائداً لج ش الﻌ اسيين قبل أن ص ح ابنه إبراه م وال ا على إفرق ة من طرف هارون
الرشيد ،ثم استقل ح مها سنة 296-184ه909-800 /م ﻌد أن صرف الﻌ اسيون

)(3

الدولة اﻷغلبّة ،دار الغرب اﻹسﻼمي،
اهتمامهم إلى المشرق .ينظر :الطالبي  ،ﷴ ّ ،
بيروت.151-53 ،1995 ،

اﻷرس إحد مدن إفرق ة ،تتمتّع اتّساع مساحتها ،بينها و ين القيروان ثﻼثة أّام من جهة
مسورة ،وقد س طر عليها اﻷغال ة سنة 196هـ  .ينظر  :الحمو  ،شهاب
الغرب ،وهي مدينة ّ
الدين اقوت ،مﻌجم البلدان ،ج،1دار صادر ،بيروت ،1977 ،ص .136
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296ه909/م).(1

الﻌدد8

أعد ج شا قوامه عشرة آﻻف فارس،
أن أ ا عبد ﷲ ّ
الش ﻌي ان قد ّ
يذ ر ّ
أن اﻷغال ة على ما يبدو انوا قد
لمواجهة الج ش اﻷغلبي  ،اّلذ ﻻ ﻌرف تﻌداده ،إﻻّ ّ
النﻌمان ذلك
استنفروا أعدادا بيرة من المقاتلين لمواجهة ّ
الش ﻌة ،وقد وصف القاضي ّ
قوله" :ولم ن قي بإفرقّة) (2ونواحيها وأطرافها من عرها و ررها ورجال زادة ﷲ أحد

)(3
الرغم من الم الغة في هذا الوصف إﻻّ ّأنه يؤّ د ضخامة
إﻻّ و ان مع ابن اﻷغلب " ،و ّ
الش ﻌي يخشى
أعدها اﻷغال ة ،وفي غضون ذلك الموقف ،ان أبو عبد ﷲ ّ
الحشود اّلتي ّ

طة الحرب ،حيث اعتمد
على أنصاره من الهزمة أمام خصومه ،لذلك سﻌى إلى تغيير خ ّ

ﻌززوا قدرات
الرماة ،ل ّ
س اسة تضمن له ّ
النصر ،فاختار خمسمائة وس ﻌون رجﻼ من ّ
ثم نشب القتال بين الطرفين ،ونتج عنه هزمة الج ش اﻷغلبي أمام
الج ش اّلذ
ّ
أعدهّ ،
المدعم قبيلة تامة الموال ة لهم) ،(4وسقطت اﻷرس في يد
زحف الج ش الفاطمي
ّ
الفاطميين.
ّ

ﻌد إيذانا سقو دولة اﻷغال ة
إن دخول أبو عبد ﷲ الش ﻌي وج شه إلى اﻷرس ّ
ّ
وانقراضها من إفرقّة في عهد زادة ﷲ الثّالث اﻷغلبي )296-290ه( اّلذ ﻌتبر

)(1

الساب  ،ص .227
القاضي النﻌمان ،المصدر ّ
الشرقّة من الجزائر،
تسمى أ ضا المغرب اﻷدنى الذ شمل تونس ،و ﻌض اﻷجزاء ّ
ثم مدينة تونس في عهد
وعاصمته القيروان في عهد اﻷغال ة ،والمهدّة في عهد الفاطميينّ ،

)(3

الساب  ،ص .230-229
القاضي النﻌمان ،المصدر ّ
الساب  ،ص .231-230
القاضي النﻌمان ،المصدر ّ

)(2

)(4

متد من حدود طرابلس شرقا إلى بجا ة غرا  .ينظر:
الحفصيين ،وحدود المغرب اﻷدنى ّ
الساب  ،ج ،1ص .228
الحمو  ،المصدر ّ
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)(1
الدخول سقو
آخر وﻻة اﻷغال ة  ،و ان قد صحب هذا ّ

الﻌدد8

عدد بير من القتلى في

لكن ذلك لم منع
صفوف اﻷغال ة اّلذين حاولوا اﻻحتماء مسجد اﻷرس ّ
للنجاة ح اتهمّ ،
الروا ات في عدد أولئك القتلى ،إذ
ّ
الفاطميين من الق ام قتلهم في المسجد ،وقد اختلفت ّ
)(3
)(2
ن
حددهم بثﻼثة آﻻف! .
اﻷثير
ابن
بينما
،
ألفا!
ثﻼثو
عددهم
أن
عذار
ابن
أورد
ّ
ّ
 .2.1لجوء ز ادة ﷲ بن اﻷغلب إلى طرابلس و دا ة النفوذ الفاطمي

الكتاميين
قرر التّوجه إلى طرابلس ﻌد أن سقطت المدينة بيد
ّ
ﻌد هزمة زادة ﷲ ّ
الفاطميين ،وقبل ق امه بذلك عمل على تصف ة خصومه المسجونين لد ه ،وأشاع
حلفاء
ّ

الناس عن واقع هزمته ،وجمع ثروته من
إعﻼن انتصاره على أت اع
الفاطميين لتمو ه ّ
ّ
اﻷموال والﻌتاد لنقلها مﻌه إلى طرابلس) ،(4وأثناء انتشار خبر خروج مو ه من اﻷرس

في اتّجاه طرابلس انت ﻌض الفئات اﻻجتماع ة المتنّفذة قد خرجت مﻌه ،و قي في
طرابلس لمدة أسبوعين)،(5و ان هروب زادة ﷲ اﻷغلبي قد ّأد إلى حالة من عدم

الس ّ ان ،خصوصا رجال ـ ـ ـه اّلذين قوا ف ـ ـي
اﻻستقرار؛ فاستول ـ ـى الهلع والخوف على نفوس ّ
)(1

ابن عذار  ،أحمد بن ﷴ ،الب ان المغرب في أخ ار اﻷندلس والمغرب،ج،1الدار الﻌر ة

)(2

المصدر نفسه.

)(3

للكتاب ،طرابلس ،1983 ،ص .146

الدين ،الكامل في التّارخ ،ج ،7دار الكتاب الﻌري ،بيروت،1999 ،
ابن اﻷثيرّ ،
عز ّ
الكمي،
ص .331من المﻼح ّ
أن مصادر التّارخ في الﻌصر الوس تكاد تخلو من التّارخ ّ

لذلك نر الفارق الكبير في تقدير اﻷعداد المتﻌّلقة حصيلة القتلى أو عدد الجيوش أو

)(4
)(5

اﻷسلحة والﻌتاد أو تقدير ق مة اﻷموال وغير ذلك.

القاضي النﻌمان ،المصدر الساب  ،ص .213

ابن عذار  ،المصدر الساب  ،ج ،1ص .141
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الﻌدد8

)(1
أما ار رجاله في ديوان الح م  ،فقد التجأوا إلى القيروان).(2
رّقادة  ،والقصر القد مّ ،
لم م ث زادة ﷲ طو ﻼ في طرابلس؛ بل واصل طرقه قاصدا الفسطا ) ،(3وهو

الش ﻌي لمصادرة أموال وممتلكات اﻷغال ة اّلتي قيت في
ما أفسح المجال ﻷبي عبد ﷲ ّ

الشهير
الدعوة الفاطمّة ،و ان من بينهم أخوه أبو الﻌّاس ّ
إفرقّةٕ ،وانقاذ ار رجال ّ
بـ)المخطوم( لجرح أصيب ه فوق أنفه حيث ان مسجونا طرابلس) ،(4ما أمر بجمع ما
وضم عبيد زادة ﷲ إلى رجاله ،وأوقف
الناس من اﻷموال مدينة رّقادة،
ان قد انته ه ّ
ّ
فيهن إلى الفقهاء).(5
التصرف في الجوار  ،وعهد النظر ّ
ّ
 .3.1الصراع الس اسي

للفاطميين
ظروف مهّأة
الدولـ ـ ـة اﻷغلبّة سنة 296ه908/م  ،انت ال ّ
ﻌد سقو ّ
ّ

)(1

مدينة تقع جنوب القيروان حوالي عشرة يلومترات تقر ا أسسها إبراه م الثّاني اﻷغلبي .

)(2

إحد أهم مدن إفرقّة ،بناها عق ة بن نافع الفهر عام 50هـ 670/م ،و نى مسجدها عام
الساب  ،ج،4
الساب  ،ص 377؛ الحمو  ،المصدر ّ
51هـ671/م .ينظر :الﻌف في ،المرجع ّ

)(3

)(4
)(5

الدار الﻌر ّة للكتاب،
ينظر :الﻌف في ،عبد الح م ،موسوعة 1000مدينة إسﻼمّة ،م ت ة ّ
القاهرة ،2000 ،ص.255
ص.421-420

الدشراو  ،فرحات ،الخﻼفة الفاطم ة المغرب ،دار الغرب اﻹسﻼمي ،بيروت،1994،

ص .156والفسطا

مدينة بناها عمرو بن الﻌاص ﻌد فتح مصر عام 20ه641/م.

الساب  ،ج ،4ص.166-161
ينظر :الحمو  ،المصدر ّ
ابن عذار  ،المصدر الساب  ،ج ،1ص ،150القاضي النﻌمان ،المصدر الساب  ،ص.162
ابن عذار  ،المصدر الساب  ،ج ،1ص.151
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ﻹعﻼن دولتهم ،و س س طرتهم على إفرقّة ،لذلك توجه عبيد ﷲ المهد
)(2
الش ﻌي -اّلذ
سلمّة إلى مدينة طرابلس ،وأثناء ذلك ﻌث إلى أبي عبد ﷲ ّ
)(1

الﻌدد8

من مدينة
ان

أراد من خﻼل أبي عبد

)(3
أن عبيد ﷲ المهد
متواجدا بها -ل ﻌلمه قرب قدومه  ،و بدو ّ
الدعا ة والتّأييد لدولته المرتق ة ،ومﻌرفة موقف أهالي
ﷲ ّ
الش ﻌي الﻌمل على سب ّ

الش ﻌي
لكن ال ّ
ظروف لم تكن مناس ة لق ام أبي عبد ﷲ ّ
طرابلس تجاه ّ
الدعوة الفاطمّةّ ،
شخصيته ﻷهالي طرابلس ،نظ ار لخطر مﻼحقة
المهمة اّلتي تتطّلب اﻹفصاح عن
بهذه
ّ
ّ

اسيين واﻷغال ة له
قا ا الﻌّ ّ
إن التّنافس بين الجانبين اﻷغلبي الفاطمي جﻌل ّل طرف على حذر من اﻵخر
ّ
الدليل على ذلك ما
استخدام وسائل ّ
بث الﻌيون والتّتّع والمﻼحقة غ ة اﻹ قاع الخصم ،و ّ
الش ﻌي اّلذ ق ض عل ه رجال زادة ﷲ بن اﻷغلب
وقع ﻷبي الﻌّاس شقي أبي عبد ﷲ ّ
)(4

.

ﻌرف بنفسه،
الش وك تساورهم حول
في طرابلس ،حيث انت ّ
ّ
شخصيته ،فأتوا ه إل ه ل ّ
قر أنه أبو الﻌ اس ،فأن ر ذلك و ّادعى ّأنه تاجر فأخلي سبيله).(5
و ّ
من جانب آخر أوص ـى زادة ﷲ اﻷغلبي أع ان طرابلس أن غلقوا أبواب المدينة

)(1

)(2

الدولة الفاطم ة )322-297هـ 934-909/م(  .ينظر :الصنهاجي ،ﷴ ابن
هو ّأول خلفاء ّ
علي ،أخ ار ملوك بني عبيد وسيرهم ،المؤسسة الوطن ة للكتاب ،الجزائر ،1984،ص-17
.29

َسَلمَة مدينة سورة تقع على ﻌد ثﻼثين يلومت اًر إلى الشرق من مدينة حماة في وس سورا،
الروض
محمد بن عبد المنﻌمّ ،
اشتهرت ب ساتينها ،وحدائ نخيلها ،وطيب ثمارها .الحمير ّ ،
المﻌطار في خبر اﻷقطار ،م ت ة لبنان ،بيروت  ،1984 ،ص .320

)(3

إبراه م ،حسن ،عبيد ﷲ المهد  ،القاهرة ،1947 ،ص.136 ،

)(5

القاضي النﻌمان ،المصدر الساب  ،ص .163-160

)(4

القاضي النﻌمان  ،المصدر الساب  ،ص .163-160

- 112 -

مجلة التربوي

التنافس اﻷغلبي الفاطمي وأثره في الصراع الس اسي المذهبي طرابلس خﻼل القرن ال ار ع الهجر

الﻌدد8

الفاطميين  ،ثم غادر إلى مصر ﻷمله في الﻌودة
وﻻ فتحوها ﻷحد ،احت ار از من خطر
ّ
لكن ارت ا ه في أمر أبي الﻌّاس اّلذ ّادعى ّأنه تاجر  ،جﻌله ﻌقد
إليها على ما يبدوّ ،
الﻌزم على قتله ،فأمر أحد رجاله المرافقين له أن يرجع إلى طرابلس و نّفذ ما طلب منه،

تمس ا بوص ة اﻷمير اﻷغلبي ،عندئذ طلب
ّ
لكن أهالي طرابلس لم فتحوا له اب المدينة ّ
فلما يئس منهم مضى فلح
إليهم أن يخرجوا له أ ا الﻌّاس فأجابوه أّنهم ﻻ ﻌرفونهّ ،
بزادة ﷲ اﻷغلبي فأخبره بذلك ،فأعرض عنه وواصل سيره إلى مصر). (1

الفاطميين ليهما سﻌ ان ل س نفوذهما
من خﻼل ما سب يتّضح أن اﻷغال ة و
ّ
على طرابلس ،ففي حين أراد اﻷغال ة س س طرتهم على طرابلس ﻌد هزمتهم في

الفاطميين سﻌون ﻷن تكون طرابلس تحت نفوذهم ،ومهما
اﻷرس ،ان أت اع
ّ
تحول إلى صراع مسّلح انت منطلقاته قبلّة،
فإن هذا ّ
أمر؛ ّ
التنافس بين الخصمين ّ
وس اسّة ،وأيديولوجّة .

ن من

 .4.1الصراع العس ر

ولﻌل
الفاطميين إلى مﻌارك مسّلحة بينهما،
الس اسي بين اﻷغال ة و
ّأد
ّ
ّ
الصراع ّ
ّ
الفاطميين انت سنة
ّأول مواجهة عس رّة بين س ّ ان مدينة طرابلس و ين
ّ
)(2
هوارة وزناتة والما ة في
الهوار ثورة ق ائل ّ
298ه910/م ،حيث قاد أبو هارون ّ
تمام بن مﻌارك)،(3
طرابلس ،ومن جانب
ّ
الفاطميين ان الج ش تحت إمرة أبي زاكي ّ
للس طرة على
اّلذ أمره عبيد ﷲ المهد الخروج على رأس عدد بير من الج ش ّ

السلطة الفاطمّة.
طرابلسٕ ،واخضاع الق ائل
ّ
المتمردة تحت ّ

)(1

القاضي النﻌمان ،المصدر الساب  ،ص .163-160

)(3

تمام بن مﻌارك اﻷجاني ،و نى أ ا زاكي ،وهو ابن أخي ماكنون ،ابن عذار  ،المصدر
ّ
الساب  ،ص .50،110،137
المصدر
،
ﻌمان
الن
القاضي
؛
163
ص
،
1
ج
،
الساب
ّ
ّ

)(2

ابنﻌذار ،المصدرالساب ،ج ،1ص .163
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التفوق على أهالـ ـ ـي طرابلس ،وقتل عدد ثير
تمام بن مﻌارك من ّ
تم ّ ن أبو زاكي ّ
)(1
مقرطة من القتلى ،فنصبت برّقادة  ،و سب المﻌر ة لصالح
منهم و ﻌث برؤوس وآذان ّ
يهدف من خﻼل حملته على طرابلس إلى شيئين،

الفاطميين ،و ان عبيد ﷲ المهد
ّ
ن
نجدة عامله
وثانيهما
،
نفوذه
تحت
تكو
أن
فض
تر
تي
ل
ا
دة
المتمر
ائل
الق
ة
مﻌاق
أولهما
ّ ّ
َ
على طرابلس ماكنون بن ضّارة اّلذ أراد الثائرون إ ﻌاده عن منصب الوﻻ ة).(2

السلطة الفاطم ة
 (2ثورات طرابلس ّ
ضد ّ
ابلسيين
 .1.2الوالي وثورة الطر ّ

الفاطميين
الس اسة الفاطمّة ،سّما وأنّ والي
ّ
ان س ّ ان طرابلس قد أدر وا حق قة ّ
في طرابلس ماكنون بن ضّارة ان حظى سمﻌة سيئة ،فضﻼ عن تواجد حام ة من

للفاطميين وال ّداعم لوالي طرابلسّ ،ل ذلك ان قد أسهم في إثارة
الجند الكتامي المؤّد
ّ
)(3
الشﻌبّة
وهوارة والما ة  ،ونتج عنه ق امهم بثورة مع الفئات ّ
غضب ق ائل تامة وزناتة ّ
تحصن داخل أسوارها
لكن الوالي
ّ
ضد الوالي ماكنون بن ضّارة ،وحاصروا طرابلسّ ،
ّ

وأرسل الخل فة الفاطمي عبيد ﷲ المهد نجدة عاجلة ﻻبن ضّارة  ،فتم ّ ن من قمع تلك
الس ّ ان ،وتطاول على اﻷموال والحرمات ،فأعاد
الثّورة ،ومارس س اسة قمﻌّة ّ
ضد ّ
)(4
ثم اختار
ّ
الس ّ ان ثورة أخر سنة 300ه912/م ّ ،أدت إلى طرده وقتل أنصاره ،ومن ّ
)(1
)(2
)(3
)(4

ابن عذار  ،المصدر الساب ،ج،1ص .163

الزاو  ،الطاهر ،وﻻة طرابلس من بدا ة الفتح الﻌري إلى نها ة الﻌهد التر ي ،دار الفتح

للط اعة والنشر ،بيروت،1970 ،ص.69

ابن عذار ،المصدرالساب ،ج،1ص .163

زغلول ،سﻌد  ،تارخ المغرب الﻌري ،ج ،3منشأة المﻌارف ،اﻹس ندرة ،1998 ،ص.72
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)(1
ﻌد محاولة ﻻستقﻼل
الس ّ ان ﷴ بن إسحاق القرشي ل ون وال ا عليهم وهو ما ّ
ّ
لكن اﻷخيرن واجها ذلك الموقف من خﻼل اﻵتي :
طرابلس عن سلطة
الفاطميينّ ،
ّ

الفاطميون من س نفوذهم على
أ -محاصرة طرابلس لمدة ستة أشهر) ،(2حتى تم ّ ن
ّ
المدينة من جديد ٕوالحاق الهزمة الثّائرن). (3

ب -استﻌمال اﻷسطول الفاطمي اّلذ بلغ عدده خمس عشرة سفينة ،وذلك للقضاء على
ان ش ّ ل هاجسا مرع ا لهم لو استخدم لتﻌزز انفصال
طرابلسي اّلذ
اﻷسطول ال ّ
طرابلسيون أن ينتصروا على خصومهم،
المدينة ،أو اّلس ادة ال حرّة ،و اد ال ّحارة ال ّ
حيث تم ّ نوا من حرق عدد من سفن اﻷسطول الفاطمي وقتل من فيها).(4

ت -التّخّلص من قا ا اﻷغال ة اّلذين ﻌتبرون
للفاطميين ،وتغرم
الﻌدو التقليد
ّ
ّ
التمرد اّلتي قاموا بها ،واّلتي انت تستهدف
طرابلسيين م الغ مالّة عقا ا لحر ة
ال ّ
ّ
الفاطميين في إفرق ة).(5
اﻻستقﻼل عن أمﻼك
ّ
جمة ل س نفوذها في
أن ّ
نستنتج من ذلك ّ
الدولة الفاطمّة واجهت صﻌو ات ّ
الناشئة آنئذ إﻻّ بدا ة
طرابلس ،وما الثّورة اّلتي قام بها ال ّ
للدولة ّ
ضد ّأول وال ّ
ابلسيون ّ
طر ّ

أن قبيلة تامة
الصراع ف ما ﻌد بين
الفاطميين وخصومهم من جانب آخر ،يبدو ّ
ّ
لتطور ّ
ّ
)(1

الساب ص .70-69
الزاو  ،المرجع ّ
القرشي ،إدرس عماد الدين ،تارخ الخﻼفة الفاطم ة المغرب ،دار الغرب اﻹسﻼمي،

)(3

قد أعطى اﻷمان ﻷهل طرابلس إﻻّ ﷴ بن إسحاق

)(2

)(4
)(5

بيروت ،1985 ،ص .192

ان أبو القاسم بن عبيد ﷲ المهد

ومحمد بن نصر ،ورجل آخر ﻌرف بـ)الحوحه(  .ابن عذار  ،المصدر الساب ،
القرشي،
ّ
ج ،1ص. 169

ابن عذار  ،المصدر الساب  ،ج ،1ص . 169
القرشي ،المصدر الساب  ،ص .192-186
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الفاطميين ،ففي حين ان جند والي طرابلس
انت منقسمة على نفسها إزاء الموقف من
ّ
فإن هناك عدد بير منهم مثلون
الكتاميين يؤّدون
ماكنون بن ضّارة من
الفاطميينّ ،
ّ
ّ
ضد التّواجد الفاطمي.
الشﻌب ة اّلتي
الفئات ّ
انضمت مع ق ة الق ائل الثّائرة ّ
ّ
 .2.2ثورة بر ر نفوسة

في سنة 310ه922 /م ثارت ق ائل برر جبل نفوسة جنوب غري طرابلس

)(1
السلطة
بزعامة رجل نى أبي ّ
طة  ،و انت هذه الثّورة ضمن سلسلة الثّورات ّ
ضد ّ
الفاطمّة ،ﻻ سّما ﻌد أن فرضت اﻷخيرة الضرائب على س ّ ان طرابلس إثر ال ّثورة اّلتي
أن حالة اﻻضط ار ات في عموم إفرقّ ة قد ألقت
قاموا بها على الوالي الفاطمي ،ما ّ

ﻌد سب ا آخر
الكتاميين الموالين
الس ّ ان من
للفاطميين ،وهو ما ّ
ّ
ّ
ظﻼلها على موقف ّ
ﻻنتقال الثّورات إلى طرابلس وضواحيها)،(2و ر علي حيى مﻌمر -أحد مؤرخي
النفوذ الفاطمي ،ولم يخضﻌوا تحت
أن برر جبل نفوسة انوا خارج ّ
اﻹ اض ة ّ -
)(3
طة انت ضد نفوذ
الصواب ما يبدو ،ﻷن ثورة أبي ّ
سلطتهم  ،لكنه قد جانب ّ
الفاطميين بجبل نفوسة ،حيث استطاع جمع أنصار له من برر نفوسة ،وقام بثورته،
وهو ما ّأد

)(1

الفاطميين ،ف ادروا قمع حر ته ،وقد نقل ابن
إلى استشﻌار خطره من قبل
ّ

ابن عذار  ،المصدر الساب  ،ج ،1ص187؛ القرشي ،المصدر الساب  ،ص .214-213
هذا وﻻ ست ﻌد أن

ون أبو طة هو اﻹمام أبو حيى ز را اﻷرجاني حيث ذ ر أنه ان

السير،
حاكما لجبل نفوسة خﻼل سنة 310ه  .ينظر :الشماخي ،أبو الﻌّاس أحمد ،تاب ّ
ّل ة الﻌلوم اﻹنسان ة ،تونس ،1995 ،ص 173-171؛ وهامش الكتاب رقم ،7،8

)(2
)(3

ص.172

الساب  ،ج ،3ص.82
زغلول ،سﻌد ،المرجع ّ
مﻌمر ،علي حيى ،اﻹ اض ة في مو ب التارخ ،م ت ة الضامير للنشر والتوزعُ ،عمان،
ّ
 ،2008ص .150-149
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وقدموا على أنفسهم
عذار ذلك فقال ":وفي سنة 310ه خالفت نفوسة على عبيد ﷲ ّ ،

اشتدت شو ته ،فأخرج إليهم عبيد ﷲ علي بن سلمان
أا ّ
طة ،فاجتمع إل ه عدد ثير ،و ّ

وتفرقوا
فلما قرب منهم ّبيتوه؛ فقتلوا من أصحا ه ،وانهزم ال اقونّ ،
الداعي في جمع ثيرّ ،
عن علي بن سلمان ؛ فسار علي إلى طرابلس و تب إلى عبيد ﷲ بذلك ؛ ف تب عبيد
مر ه من المنهزمين؛ فقتل
ﷲ إلى علي بن لقمان عامله على قا س أن قتل ل من ّ
أمد عبيد ﷲ علي بن سلمان الجيوش ،وأخذ في حصار نّفوسة ﻌزم").(1
منهم جماعة ،و ّ
الساب ما يلي :
نستنتج من ّ
النص ّ

التمرد في جبل نفوسة – ان يتمتّع صفات ق ادّة جﻌلته
طة -اّلذ قاد
أن أ ا ّ
أّ -
ّ
يتأهب لدخول طرابلس ،اﻷمر
يتم ّ ن من جمع حشد بير من المناصرن له ،ورما ان ّ
اّلذ

دعا عبيد ﷲ المهد

طة
تدارك هذا الخطر بإرسال ّقوة من ج شه لقتال أبي ّ

ط له.
ٕوافشال ما ان يخ ّ
لصد الثّائرن خارجها،
الدفاع ة الكاف ة ّ
أن مدينة طرابلس آنذاك لم تكن لديها القدرة ّ
بّ -
وهو ما انﻌ س سل ا على مصير الحملة التي أرسلها عبيد ﷲ من إفرقّة ،اّلتي ﻻقت
اضطر ﻌض أفراد تلك الحملة من الج ش إلى
طة وأنصاره حتى
مقاومة عن فة من أبي ّ
ّ
الفرار من المﻌر ة ،وهو ما ّأد إلى إنزال الﻌقو ة بهم ،ومﻼحقتهم وهم في طرقهم إلى
إفرقّة.

ت -أنّ عبيد ﷲ المهد

يتردد
ان يخشى على سقو طرابلس في يد الثّائرن ،لذلك لم ّ

في إرسال المزد من الجيوش لغرض حصار جبل نّفوسة ،ومنع حر ة الثائرن نحو

طرابلس ،بل أمر قائد ج شه علي بن سلمان أن قتحم نفوسة للقضاء على ثورة أبي
طة ،فاستطاع دخول حصن نفوسة وقتل عدد
ّ

)(1

ابن عذار  ،المصدر الساب  ،ج ،1ص .187
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الﻌدد8

311ه923/م) ،(1وخﻼل تلك المﻌر ة قتل أبو حيى ز را اﻷرجاني حاكم نفوسة
ٕوامامها).(2

 .3.2ثورة ابن طالوت

ﻌد وفاة عبيد ﷲ المهد

سنة 322ه934/مّ ،ادعى رجل ّأنه المهد

الناس وموقفهم تجاه
محمد بن طالوت  ،حيث
استغل عواطف ّ
ّ
سمى ّ
المنتظر ،و ان ّ
سببت له الكثير من الثّورات ،فسار نحو طرابلس ل س
س اسة عبيد ﷲ المهد اّلذ
ّ
)(4
الرجال لتحقي هدفه ،والقضاء على
نفوذه عليها  ،و ان قد جمع حوله عددا بي ار من ّ
)(3

لكن أهالي طرابلس انوا قد أدر وا حق قة
سلطة
الفاطميين في طرابلس وطرد واليهاّ ،
ّ
ططه مقاتلته حتى انهزم أمام
مضادة
ّادعائه ،وخبث سر رته ،فقاموا بثورة
وتصدوا لمخ ّ
ّ
ّ
تبين لهم ذ ه،
الثّائرن ،ونتج عن ذلك ش وك أنصاره من البرر في ما ّادعاه لهم ،حيث ّ

فقتلوه و ﻌثوا برأسه إلى القائم أمر ﷲ).(5
)(1

ابن عذار  ،المصدر الساب  ، ،ج،1ص .188

)(2

الشماخي  ،المصدر الساب  ،ص .173-171

)(4

ابن عذار  ،المصدر الساب  ،ج ،1ص  .209لم تحدد المصادر الم ان الذ انطل منه

)(3

)(5

القرشي ،المصدر الساب  ،ص 188؛ ابن خلدون ،المصدر الساب  ،ج ،4ص .51

أن إدرس القرشي قد نقل نفس ع ارة ابن عذار
ابن طالوت في اتجاه طرابلس ،ونﻼح ّ
تحدث عن ابن طالوت فقال " :فسار إلى ناح ة طرابلس"  .ينظر :القرشي ،المصدر
حين ّ
الساب  ،ص.263

محمد القائم أمر ﷲ ،و نيته أبو القاسم بن عبيد ﷲ،
هو ثاني خلفاء الدولة الفاطمّة ،واسمه ّ
الشام ،و و ع للخﻼفة يوم مات أبوه عبد ﷲ سنة 322ه934/م،
ولد ببلدة سلم ة ب ﻼد ّ

استمرت خﻼفته إلى سنة 334ه945/م  .ينظر :الصنهاجي ،المصدر الساب  ،ص -29
و ّ
 32؛ القاضي النﻌمان ،المصدر الساب  ،ص .332-331
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أن هذه الثّورة قد أخذت طا ﻌا مذهب ا من حيث إ ّن قائدها قد ّادعى
من المﻼح ّ
)(1
فإن الموقف الس اسي
ّأنه المهد حسب روا ة القاضي ّ
النﻌمان  ،ومن جانب آخر ّ

الفاطميين في
الصراع بين أنصار
ّ
المﻌّقد قد فرض نفسه في تلك المرحلة ،حيث ان ّ
للسلطة الفاطمّة من برر نفوسة
طرابلس متمثّﻼ في برر تامة من جهة ،والمناوئين ّ
أن ﷴ بن طالوت قد رّ ز على الجانب الﻌقد في
وزناتة والما ة من جهة أخر  .و بدو ّ
الفاطميين،
حر ته ل ضفي صفة المشروعّة على نفسه حتى ون بد ﻼ عن سلطة
ّ
طة.
وحرصه على عدم الوقوع في الفشل اّلذ وقع ف ه سلفه أبو ّ

أن مدينة طرابلس انت قد شهدت ﻌض اﻻستقرار ما بين
ومن المﻼح أ ضا ّ
طة وثورة
سنتي 310ه922-م 322 /ه934-م  - ،وهي الفترة الفاصلة بين ثورة أبي ّ
عمال الج ا ة والقضاة الذين مّثلون سلطة
ابن طالوت السالف ذ رهما، -حيث ان ّ
الفاطميين ٕوادارتها في طرابلس قومون أعمالهم ،ولم تتوّقف إﻻّ ﻌد وفاة عبيد ﷲ
المهد سنة 322ه934/م). (2
 .4.2دور طرابلس في ثورة مخلد بن يداد
تﻌد ثورة مخلـ ـ ـد بن يـ ـ ـ ـداد
ّ

)(3

)(1
)(2

)(3

ميين في ﻼد المغرب،
الثورات ّ
ضد الفاط ـ ـ ـ ّ
أهم ّ
من ّ

القاضي النﻌمان ،المصدر الساب  ،ص .332-331

زغلول ،سﻌد" ،فترة حاسمة من تارخ المغرب" ،مجلة ّل ة اﻵداب والتّر ة ،م ،1بنغاز ،
 ،1958ص233؛ مفتاح ،صالح مصطفى ،ليب ا منذ الفتح الﻌري حتّى انتقال الخﻼفة
الفاطم ة إلى مصر ،مؤسسة عبد الحف

الرسا  ،بيروت ،1978 ،ص .149

هو مخلد بن يداد بن سﻌد ﷲ بن مغيث بن رمان بن مخلد بن عثمان ال فرني الشهير
صاحب الحمار .ابن عذار  ،المصدر الساب  ،ج ،1ص218-216؛ ابن خلدون،

المصدر الساب  ،ج ،4ص .57-52
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حيث انطلقت من ج ال اﻷوراس)(1سنة 323ه934/م في عهد خﻼفة القائم أمر ﷲ
بهدف تصف ة الوجود الفاطمي الش ﻌي ،ونشر المذهب الخارجي اّلذ
الن ّ ارين).(3
ّ

)(2

ينتسب إلى فرقة

ان دعاة هذا المذهب قد نشطوا في نها ة القرن الثالث الهجر /التاسع

الم ﻼد  ،واتّخذوا مراكز لنشر دعوتهم ،ان من بينها طرابلس ،وجرة ،وج ال اﻷوراس،
وقد انتشر مذهبهم في المناط الواقﻌة بين جبل نفوسة جنوب غري طرابلس إلى مدينة

تاهرت).(4

من جانب آخر ان مخلد بن يداد قد حظي بتأييد أت اع المذهب المالكي اّلذين

شﻌبيته في اﻷوسا
الش ﻌي ،اﻷمر اّلذ ّأد في ازد اد
انوا في صراع مع المذهب ّ
ّ
)(5
الفاطميون
السيئة سبب الضرائب اّلتي فرضها
الﻌامة  ،ما انت ال ّ
ّ
ظروف اﻻقتصادّة ّ
ّ
تﻌم مﻌظم
ر
ذم
الت
و
أس
ال
حالة
حت
أص
و
،
ان
اﻻجتماع
اﻷوضاع
لى
ع
ست
انﻌ
قد
للس
ة
ّ ّّ
ّ ّ
ّ

)(1

ج ال اﻷوراس هي ج ال عال ة القمم تقع شمال ل من وﻻ ات :اتنة ،خنشلة ،أم البواقي

وت سة شمال شرق الجزائر وأعلى قمة بها هي جبل شيل ا التي تقع في ابوس بوﻻ ة خنشلة
ارتفاع قدر بـ 2328م .

)(2
الساب  ،ص.29
الصنهاجي ،المصدر ّ
)(3
الﱡن ار :ضم النون .وتسمى الن ارة أ ضا .جماعة انشقت عن اﻹ اضﱠة في المغرب

وسميت ذلك ﻹن ارها إمامة عبد الوهاب بن عبد الرحمن
اﻹسﻼمي زمن اﻹمامة الرستم ةّ ،
بن رستم سنة 171هـ787 /م .وعرفت اليزد ة نس ة إلى زع مها أبي قدامة يزد بن فندين
الصغير المالكي،
ال فرني .ما أطل عليها ذلك الشغب ة والﱠنجو ة والناكثة .ينظر :ابن ّ
أخ ار اﻷئمة الرستميين ،دار الغرب اﻹسﻼمي،بيروت ،1986ص.44 ،37 ،33 ،20 ،17

)(4

Julien (CH.A.) Histoire de l Afrique du Nord, Paris, 1931, t.2, p.60-61.

)(5

Bell (A.) , Les groups musulmansen Afrique du norddepuis la
conquetearabejusqu a aujourdhui, Beyrouth, 1996, p.192.
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الﻌدد8

أن تلك اﻷوضاع قد هّأت مخلد بن يداد أن ون المنقذ منها،
الفئات ّ
الشﻌبّة ،و بدو ّ
)(1
ضد الفاطميين  ،و ان يهدف من ذلك إقامة دولة بديلة عن
حرض على الثّورة ّ
فأخذ ّ
الش ﻌّة ،تكون ق ادتها من مجلس م ّون من الفقهاء ،وقد ﻌث إلى فقهاء
الدولة الفاطمّة ّ
ّ

ودهم وتأييدهم له) ،(2ولكن ما موقف مدينة طرابلس من ثورة
المالكّة القيروان لكسب ّ
الفاطميين ؟.
حد ان تجاو ها مﻌه في صراعه مع
ابن يداد؟ٕ ،والى أ ّ ّ
ّ
عندما غ از مخلد بن يداد مدينة المهدّة سنة333ه944/م ،ان قد استﻌان

وهوارة ،واستطاع محاصرتها حتّى مطلع سنة
ببر ر طرابلس من ق ائل زناتة
ّ
الدولة الفاطم ة أن تسق في عاصمتها مدينة المهدّة) ،(3ورّما
334ه945/م  ،و ادت ّ
الفاطميين ﻌ س مد التّضامن
ضد
ان خروج تلك الق ائل في حملة مخلد بن يداد ّ
ّ
الضﻌف اّلتي آل إليها
أن حالة ّ
اّلذ أبدوه مﻌه ،هذا من جانب ،ومن جانب آخر يبدو ّ
الوالي الفاطمي في طرابلس جﻌله لم ستطع أن منع الثّائرن من دعمهم ﻻبن يداد،

قمة هرمها.
السلطة الفاطمّة من ّ
فضﻼ عن ضﻌف ّ
الﻌامة في طرابلس،
لقد أسهمت ثورة ابن يداد في انتشار أصدائها بين اﻷوسا
ّ
السلطة
الس ان اّلذين ضاقوا ذرعا من ّ
و ّأد ذلك إلى توج ه حملة إليها استجا ة لرغ ة ّ
الفاطمّة ،ونتج عن ذلك محاصرة الوالي الفاطمي ومن قي مﻌه في المدينة سنة
)(4
ثم اقتحامها وسقوطها بيد ابن يداد .وقد ازدادت م انة ابن يداد
333ه944/م ،ومن ّ

)(1
)(3
)(4

الساب  ،ج ،7ص .199-188
ابن اﻷثير ،المصدر ّ
)(2
Julien (CH.A.), op. cit, t.2, p. 82-83.
الساب ،ج ،7ص .194-191
ابن اﻷثير ،المصدر ّ
طاهر أحمد ،تارخ الفتح الﻌري في ليب ا ،دار المدار اﻹسﻼمي ،بيروت،2004 ،
الزاو  ،ال ّ
ص .195

- 121 -

مجلة التربوي

التنافس اﻷغلبي الفاطمي وأثره في الصراع الس اسي المذهبي طرابلس خﻼل القرن ال ار ع الهجر

الﻌدد8

الفاطميين
ابلسيين ﻌد ق امه الق ض على خليل بن إسحاق) ،(1عامل
ّ
في نفوس الطر ّ
ان يجبي الضرائب والغرامات من أهالي طرابلس استﻌمال وسائل التﻌذيب
اّلذ
)(2
ثم
ﻻنتزاعها منهم لفائدة
ّ
الفاطميين  ،و ان الق ض عل ه ﻌد ف ارره إلى القيروان ،ومن ّ
)(3
أمر ابن يداد قتله وصل ه والتّمثيل بج ّثته وذلك في سنة 332ه943/م .

هوارة وزناتة التي انطلقت من طرابلس
تم عرضه ّ
أن ق ائل ّ
يتّضح من خﻼل ما ّ
الفاطميين ومحاصرة المهدّة،
لدعم ثورة ابن يداد ان لها أثر الغ في إضﻌاف سلطة
ّ

أن جنود ابن يداد انوا قد سئموا فترة الحصار التّي طالت مدينة المهدّة،
خصوصا ّ
فتر وا مواقﻌهم ولم يب منهم إﻻّ القليل اّلذين واصلوا حصارهم لها مع برر طرابلس إلى

سنة 334ه945/م  ،وهي السنة التي توّفي فيها الخل فة القائم أمر ﷲ ،وخلفه إسماعيل
المنصور).(4

السقو ،
ّ
استهل الخل فة إسماعيل المنصور خﻼفته الﻌمل ﻹنقاذ الخﻼفة من ّ
الفاطميين– ستنجد بهم ،فقدم إل ه ج ش مؤّلف من 2240
الكتاميين– حلفاء
فأرسل إلى
ّ
ّ
)(5
فك الحصار عنه وعن
فارسا من طرابلس قودهم مفرح الكتامي  ،واستطاع هذا الج ش ّ

)(1

)(2

)(3
)(4
)(5

هو خليل بن إسحاق التم مي ،أحد أبناء مدينة طرابلس ،وقد أعلن وﻻءه للفاطميين ،وتبوأ
م انة مرموقة في الج ش الفاطمي ،حيث ان أحد قادة الج ش الذ

واجه ثورة البرر في

إفرق ة ،ينظر :القرشي ،المصدر الساب  ،ص .215،220،222،275،278،293

السيراء ،ج ،1دار المﻌارف ،القاهرة ،1985 ،ص302
محمد بن عبد ﷲ ،الحّلة ّ
ابن اﻷّارّ ،
التجاني ،أبو ﷴ عبد ﷲ ،رحلة التجاني ،الدار الﻌر ة للكتاب ،تونس ،1981 ،ص.241
الساب  ،ص.253،254 ،241
التجاني ،المصدر ّ
الر ع ،وّلي الخﻼفة سنة 334ه945/م .ينظر إلى :الصنهاجي ،المصدر
الخل فة الفاطمي ّا
الساب  ،ص .48-32

الساب  ،ص .367
القرشي ،المصدر ّ
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الﻌدد8

ان حاصر المهدّة إلى
حاشيته المحاصرة في المهدّة ،وقد تراجع ابن يداد اّلذ
القيروان ،فلم قبله أهلها ،وفي غضون ذلك خرج في إثره إسماعيل المنصور حتّى ق ض
عل ه في ج ال تامة سنة 336ه947/م  ،فسلخ جلده ،وطاف ه في ج ال صنهاجة

)(1
أن
المغرب اﻷوس إلى المهدّة اّلتي صلب فيها ،و قي إلى أن ّ
الر اح  .و بدو ّ
مزقته ّ
إخفاق ثورة ابن يداد ترجع إلى اﻵتي :

الفاطميين ،سّما ّأنه
النصر على خصومه
أ -عدم اتّ اع س اسة حر ّة مح مة لتحقي ّ
ّ
ان قد وصل إلى أسوار عاصمتهم المهدّة.

ب -تراجع عدد بير من الج ش أثناء حصار المهدّة جﻌل ابن يداد يواجه خصمه
قّلة من الجند اّلذين ثبتوا مﻌه أمام الفاطمّيين ،وهي محاولة ائسة.

ضد
ت -افتقاد الثّقة من عموم الفئات اّلتي انت قد ّأيدت ابن يداد في دعوته للثّورة ّ
الزهد والتّقشف اّلتي أظهرها ل ستبدلها بل اس
ﻷنه تخّلى عن مظاهر ّ
الفاطميين نظ ار ّ
ّ
)(2
الحرر ور وب الخيل .

الش عي
(3الصراع المذهبي السّني – ّ
الش عة
 .1.3موقف المالكّ ة من
الفاطميين ّ
ّ
يؤد
الدولة الفاطمّة سوف ّ
أن ق ام ّ
ان أت اع المذهب المالكي بإفرقّة يدر ون ّ
الش ﻌّة قد انتشرت بين أوسا برر
الدعوة ّ
السّنة و ّ
أن ّ
الش ﻌة ،سّما ّ
إلى صراع بين ّ

الش ﻌّة ان
الدولة الفاطمّة ،و ﻌد أن أعلن الفاطميون عن ق ام دولتهم ّ
تامة قبل ق ام ّ
أن الجهاد
علماء المالك ّة في القيروان قد اتخذوا موقفا إزاءها ،تمثّل في إجماعهم على ّ
الش ﻌة أمر واجب ،وقد أورد ابن عذار ذلك في خبر عبيد ﷲ المهد وموقف أهل
ضد ّ
ّ
الناس على قتاله ،وأفتوهم
وحرضوا ّ
السّنة منه فقال...":فأظهر الفقهاء لﻌنه والبراءة منهّ ،
ّ

الساب  ،ص .328-326
التجاني ،المصدر ّ
)(2
الساب  ،ص .20
الصنهاجي ،المصدر ّ
)(1
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)(1
،ومرد هذا الموقف الحازم من المالكّة هو اﻻختﻼف الﻌقد
مجاهدته"
ّ
والش ﻌة).(2

إلى عدم استق ال عبيد ﷲ المهد

الﻌدد8

السنة
بين ّ

في مدينة

ان التّنافر بين الجانبين قد ّأد
السّنّة بتحرض من أحد فقهاء المالكّة يدعى جبلة
رّقادة ﻌد زوال ّ
الدولة اﻷغلبّة ّ
)(3
ممن انوا قد أظهروا ب ﻌتهم لﻌبيد ﷲ
الصدفي  ،و ان موقفه هذا قد ّ
شجع الكثيرنّ -
ّ
المهد خوفا أو طمﻌا – إلى إظهار عدم رضاهم مقدمه اﻻنصراف عنه).(4

السّنة فـ ـي ّأول خط ة
من جان ـ ـب آخر لم يخف عبيد ﷲ المه ـ ـد موقفه من أه ـ ـل ّ
السّنة
له القيروان ﻌد تقّلده منصب الخﻼفة سنة 297ه909/م ،اﻷمر اّلذ جﻌل أهل ّ
)(5
الصـ ـﻼة خلف ـ ـ ـه ،وم ـ ـ ـ ـ ـن حضور
المالكيي ـ ـ ـن ّيتخذون موق ـ ـفا ّ
ّ
ضده  ،إذ امتن ـ ـﻌوا عن ّ

)(6
الس ائي
مواك ه ،وما حضـرها أحد من أهـل الﻌلم ﻌد هذا  ،و ان الفق ه أبو إسحاق ّ

للنبي
ﻌلن المجاهرة عن ح ه
ّ ّ ّ

)(1
)(2

)(7

للفاطميين ،ونﻌته لهم
طاهرن ،و غضه
وأهل بيته ال ّ
ّ

ابن عذار  ،المصدر الساب  ،ج ،1ص .137

النحل ،دار الكتب الﻌلمّة ،بيرت) ،د.ت(  ،ص-144
محمد بن عبد الكرم ،الملل و ّ
الشهرستانيّ ،
 ،201؛ الﻌري ،إسماعيل ،مﻌجم الفرق والمذاهب اﻹسﻼمّة ،منشورات دار اﻵفاق الجديدة ،المغرب،
 ،1993ص .244-242

)(3

جده على يد عثمان بن عّفان رضي ﷲ
أبو يوسف جبلة بن حمود الصدفي من تﻼميذ سحنون ،أسلم ّ
عنه ،ان عالما تق ا ورعا) ،ت297:هـ( ،ينظر :المالكي ،أبو ر عبد ﷲ ،تاب راض النفوس في

)(4

ابن عذار  ،المصدر الساب  ،ج ،1ص .137

)(5
)(6
)(7

ط قات علماء القيروان ٕوافرق ة ،ج ،2دار الغرب اﻹسﻼمي ،بيروت ،1994 ،ص . 47-27

الساب  ،ص .174-171
القرشي ،المصدر ّ
محمد ،تراجم أغلبّة ،دار الغرب اﻹسﻼمي ،بيروت  ،1995،ص .285
ال ّ
طالبيّ ،

ان مولده سنة 270هـ884 /م  ،وتوّفي سنة 356هـ 966/م  ،و نحدر في أصوله من أسرة طرابلسّة.

ينظر :المالكي ،المصدر الساب ،ج ،2ص.507-469 ،1994 ،
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الﻌدد8

الدين) ،(1ما ان أبو إسحاق إبراه م بن البرذون أحد أعﻼم المالك ة
الكفر والخروج عن ّ

الس ا على أيديهم)،(2وهو أسلوب اﻹكراه
ضد ّ
اّلذين وقفوا ّ
تﻌرض ّ
الش ﻌة ،وقد ّ
للضرب ّ
الفاطميين انوا قد واجهوا
أن
اّلذ اتّ ﻌه
الفاطميون لنشر التّشّع ،و فهم من ذلك ّ
ّ
ّ

جمة لتحقي أهدافهم ،لذلك لجأوا إلى اﻵتي:
صﻌو ات ّ
أن الفقهاء
أ -محاولة إقناع فقهاء المالكّة اتّ اع المذهب ّ
الش ﻌي؛ لﻌلم الفاطمّيين ّ
الشﻌبّة تقّلدهم في ذلك.
فإن إقناعهم سيجﻌل الفئات ّ
الﻌامة ،و التّالي ّ
قودون ّ

تقبل أهالي إفرقّة وطرابلس لمذهبهم في أوائل
ب -عندما وجد
الفاطميون ّ
الش ﻌة عدم ّ
ّ
السّنة ﻹج ارهم على ترك المذهب
ق ام دولتهم ب ﻼد المغرب لجأوا إلى تﻌذيب الفقهاء ّ
تﻌرضوا لها).(3
ولكنهم أخلصوا
المالكيّ ،
ّ
لمالكيتهم رغم المحن اّلتي ّ
لكن عبيد ﷲ المهد )الخل فة الفاطمي( ان قد استخدم في ﻌض اﻷح ان
ّ

الﻌامة في
الحد من تأثير فقهاء المالكّة على اﻷوسا
أسلوب التّرغيب لنشر التّشّع ،أو ّ
ّ
مسك المذهب المالكي ،لذلك سﻌى إلى استﻌطاف ﻌض الفقهاء ومن بينهم
دعوتهم للتّ ّ
)(1
)(2

الدّاغ  ،أبوزد عبد الرحمن بن ﷴ  ،مﻌالم اﻹ مان في مﻌرفة أهل القيروان ،ج  ،3م ت ة
ّ
النجاح طرابلس) ،د.ت( ،ص .88

عالما ارًعا في
ﻌرف ابن البرذون :ان
أبو إسحاق :إبراه م بن ﷴ بن حسين الضبي وُ َ
ً
ِ
ظرة ؛
الﻌلم ،يذهب مذهب الح ﱠجة والنظر ،لم ن في القيروان أقو منه على الح ﱠجة والمنا َ
ينظر :المالكي ،المصدر الساب  ،ج ،2ص51-47؛ ابن عذار  ،المصدر الساب  ،ج،1
ص 154؛ ابن فرحون ،برهان الدين ،الدي اج المذهب في مﻌرفة أع ان علماء المذهب ،ج،1

)(3

مط ﻌة المدينة ،1972 ،ص .267-266

أبو الﻌرب القيرواني ،ﷴ بن أحمد ،ط قات علماء إفرق ة وتونس ،الدار التونس ة للنشر،
تونس ،1985 ،ص .17
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أبو ر بن الّلّاد) ،(1اّلذ

الﻌدد8

رفض منصب وﻻ ة قضاء صقّل ة ،في حين أقنع ال ﻌض في

الدولة الفاطم ة ،ومن أولئك أحمد بن حر اّلذ وّلي القضاء
الحصول على مناصب في ّ
في طرابلس).(2

أن المهد قد فشل في س استه تلك مع مﻌظم فقهاء المالكّة؛ لذلك استﻌمل
يبدو ّ
الدعوة إلى التّشّع) ،(3ورغم ذلك لم يتراجع فقهاء
أسلوب التهديد القتل لكّلمن يرفض ّ
الناس التّمسك
المالكّ ة عن مواقفهم في مﻌارضة ّ
الش ﻌة ،وهو ما ّ
عامة ّ
عزز موقف ّ
السّنة) ،(4واﻻلتفاف حول الفقهاء .و م ن أن نستنتج مما سب اﻵتي :
مذهب أهل ّ

حد بير سلطة
الصراع المذهبي بإفرقّة وعموم ﻼد المغرب ؛ ان قد أعاق إلى ّ
ّ .1
أن ّ
الش ﻌة في تحقي أهدافهم لنشر التّشّع ،و ان ذلك مأزقا س اس ا وقع ف ه
الفاطميين ّ
ّ
السواد اﻷعظم من
الفاطميون رغم وجود ﻌد أنصار لهم في طرابلس ٕوافرقّةّ ،
ّ
لكن ّ
الفاطميين .
الرفض لس اسة
ّ
الس ّ ان انوا في موقف ّ
ّ

إن دور فقهاء المالكّة ان تحرض ا ﻷت اعه  ،من أجل تثبيت هذا المذهب في ﻼد
ّ .2
الناشئة على
المغرب  ،ودرء خطر التّشّع اّلذ أراد الفاطم ـ ـّيون نشره من خﻼل دولت ـ ـ ـ ـ ـهم ّ
الﻌامة.
أن جهودهم ان لها أثرها في اﻷوسا
أساس مذهبي ش ﻌي ،و بدو ّ
ّ
 .2.3المالكّ ة وثورة مخلد بن يداد

اشتد أمرها ﻌد وفاة المهد سنة 322ه
منذ أن بدأت ثورة مخلـ ـ ـد بن يـ ـ ـداد ،و ّ

)(1

الساب  ،ج،3
هو أحد فقهاء المالك ة ،توفي سنة 333هـ944/م  .ينظرّ :
الدّاغ ،المصدر ّ
ص . 31-23

)(2

ابن عذار  ،المصدر الساب  ،ج ،1ص .205

)(4

الساب  ،ج ،2ص .200
ّ
الدّاغ ،المصدر ّ

)(3

اﻷئمة الفاطميين الخلفاء ،ج،1و ازرة
المقرز  ،تقي الدين أبو الﻌّاس ،اتﻌا الحنفاء أخ ار ّ
الثّقافة ،القاهرة ،1996،ص .66
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الﻌدد8

الفاطميين،
السّنة من أت اع المذهب المالكي قد ّأيدوه في ثورته على
ّ
934/م ان أهل ّ
اﻷول لمناصرته هو الهدف المشترك بين الطرفين ﻷجل التّخّلص من تسّل
السبب ّ
و ان ّ
الكتاميين إلى ثورة
السبب الثّاني فهو يتمثّل في انضمام عدد بير من
ّ
ّ
أما ّ
الفاطميينّ ،
الدعم
وسائل
لﻸخير
ا
و
دم
ق
عندما
المهد
ﷲ
عبيد
أملهم
ب
خي
ما
ﻌد
يداد
بن
مخلد
ّ
ّ
ّ
القوة.
وم امن ّ
الكتاميون وأهالي القيروان قد وجدوا الفرصة سانحة أمامهم في انضمامهم
ان
ّ
السّنة؛
لثورة مخلد بن يداد أمﻼً في أن ون عونا لهم على إظهار مذهب أهل ّ

)(1
الدخول إلى
خصوصا ّأنه ناصب
ثم تم ّ ن من ّ
ّ
الفاطميين الﻌداء وأعلن الحرب عليهم ّ ،
ضد الج ش
القيروان قاعدة المالكّة ،وخرج الفقهاء وأهالي المدينة لدعمه ونصرته ّ

الفاطمي اّلذ

ان سﻌى ﻹخراج ابن يداد من المدينة).(2و ان م ﻌث اﻷمل في نفوس

فاطميين هو موقف ابن يداد
أهل القيروان وطرابلس في التّخّلص من سلطة ّ
الش ﻌة ال ّ
السّنة من خﻼل تﻌظ مه لك ار
منهم؛ حيث أعلن الحرب ّ
ضدهم ،وأظهر احترامه ﻷهل ّ
للنيل منهم ،وقد نقل ابن
الش ﻌة اّلذين ّأ
الصحا ة الخلفاء الراشدين ،على ع س ّ
تجروا ّ
ّ
عذار فحو خط ة ﻻبن يداد يؤّ د فيها ذلك عند دخوله القيروان فقال" :وأظهر ﻷهلها
الش ﻌة،
ر وعمر ]رضي ﷲ عنهما[  ،ودعا الناس إلى جهاد ّ

وترحم على أبي
خيرا،
ّ
وأمرهم قراءة مذهب مالك").(3

لذلك ان فقهاء المالكّة قد أظهروا التّأييد لثورة ابن يداد والمشار ة فيها ،و ذ ر

)(1

ابن عذار  ،المصدر الساب  ،ج ،1ص .216

)(3

المصدر نفسه.

)(2

المصدر نفسه ،ص .217
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الﻌدد8

طان)(1خرج مع جمع من الفقهاء ووجوه التّ ّجار لنصرة ابن يداد في
أنّ الفق ه ر ع الق ّ
)(2
أشد
لكن
ضد
الفاطميين انوا قد استﻌملوا ّ
حره ّ
الفاطميين ،ولم يتخّلف منهم أحد ّ ،
ّ
ّ
طان وقطع رأسه ،وقتل عدد آخر من
ضد أولئك الفقهاء ،فقاموا قتل ر ع الق ّ
الﻌقو ة ّ

علماء المالكّة يرو عددهم على الثمانين).(3
أن التّشّع في طرابلس ٕوافرقّة رهين
أن
الفاطميين انوا يدر ون ّ
يتّضح مما سب ّ
ّ
لكن تأثير فقهاء المالكّة
الدولة ّ
السّنة ﻹقامة ّ
الش ﻌّة ب ﻼد المغربّ ،
مد إضﻌاف أهل ّ

الش ﻌة ،خصوصا ﻌد
السّني قد أعاق تحقي نفوذ
الفاطميين ّ
ّ
مسك المذهب ّ
في التّ ّ
لكن المذهب
تحالفهم مع ثورة ابن يداد ،اّلتي تغّلب ا
لفاطميون عليها في نها ة المطافّ ،
ّ
الش ﻌي؛ قد واجهه
السني اّلذ
الس ّ ان وأص ح منافسا للمذهب ّ
ّ
ّ
تﻌززت م انته بين ّ
المالكيين ،وثانيهما إح اء ما اندثر
السنة
الفاطميون بوسيلتين ،أوﻻهما التّخّلص من فقهاء ّ
ّ
ّ

الش ﻌي).(4
من المذهب ّ

السّني
 .3.3انتصار المذهب ّ

ﻌد انتقال الخﻼفـ ـ ـة الفاطم ة إل ـ ـ ـى مصر سنة 362ه973/م

)(1

)(2
)(3
)(4

)(5

)(5

،أسن ـ ـ ـ ـدت وﻻ ة

طان) ،ت334هـ 945/م( .
هو ر ع أبو سل مان بن سل مان بن عطاء ﷲ القرشي النوفلي الملّقب الق ّ
محمد القرطبي،
الساب  ،ج ،2ص 323،346؛ الخشني ،أبو عبد ﷲ ّ
ينظر  :المالكي ،المصدر ّ
الدّاغ ،المصدر الساب  ،ج ،3ص
ط قات علماء إفرقّة ،م ت ة مدبولي ،القاهرة ،1993 ،ص47؛ ّ
.36-30

الساب  ،ج ،3ص .47
الدّاغ ،المصدر ّ
المصدر نفسه  ،ص .42-37

القرشي  ،المصدر الساب  ،ص .583-556

ان ذلك في عهد المﻌز لدين ﷲ الفاطمي )365-341هـ 975-952/م(  .الصنهاجي  ،المصدر

الساب  ،ص .48
ّ
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الﻌدد8

الفاطميين) ،(1لكنهم استثنوا منها
الصنهاجيين من قبل
إفرق ة إلى ح م بني زر
ّ
ّ
)(2
طرابلس وسرت وأجداب ة لتكون إدارة ح مها تا ﻌة للخﻼفة الفاطمّة في القاهرة م اشرة ،

الفاطميين،
أن هذه الس اسة اﻹدارّة انت تهدف إلى وضع بؤر التوتّر تحت رقا ة
و بدو ّ
ّ
للدولة الفاطمّة في حال ق ام أ ّ حر ات انفصالّ ة
وتش يل جبهة لحما ة الثّغور الغر ّة ّ
ضدها.
ّ
مقر الخﻼفة إلى القاهرة فرصة لتدع م استقرار المذهب
وجد أهل ّ
السنة في انتقال ّ
المالكي بإفرقّة؛ ﻻسّما ﻌد أن أبد المنصور بن زر ) (3س اسة متسامحة مع أهل
)(4
الش ﻌة ضرات قاس ة في عموم إفرقّة وخصوصا
إفرقّة  ،فاستجمﻌوا ّقوتهم وأنزلوا ّ
)(5
الش ﻌي اّلذ
مدينة القيروان والمهدّة  ،ان هذا الحدث بدا ة لنها ة المذهب ّ

فرضه

ﻌد بلكين بن زر أول الوﻻة الصنهاجيين بإفرق ة الذ ينتسب إلى قبيلة صنهاجة البررة،
ّ
وقد توارثوا الح م ابتداء من سنة 362هـ973/م إلى سنة 543هـ 1148 /م  .ينظر:
Roger (H.), La Barberieorientale sous les ZiridesXe-Xlle, trad.Hammadi
al-sahli, Dar al-Garb,al-Islami,Beyrouth,1992,p.31,69,76.
لل
ر
ط اعة
الف
دار
ابن خلدون ،عبد الرحمن ،تاب الﻌبر وديوان المبتدأ والخبر ،ج،6
ّ

)(1

)(2
)(3

)(4
)(5

التوزع ،بيروت ،2000،ص .206
النشر و ّ
وّ

الساب  ،ص.381
زغلول ،سﻌد ،تارخ المغرب الﻌري ،ج ،3المرجع ّ
هو ثاني الوﻻة الصنهاجيين في إفرق ة ،و انت وﻻيته ما بين سنتي374هـ 984-م 386 /هـ

996م .ينظر :ابن أبي دينار ،ﷴ بن أبي القاسم ،المؤنس في أخ ار إفرقّة وتونس ،دارالساب  ،ج ،6ص
المسيرة ،بيروت ،1993 ،2 ،ص  ،100-9ابن خلدون ،المصدر ّ

الساب  ،ص .240-239
207؛ ابن عذار  ،المصدر ّ
الزمان أخ ار ملوك تونس وعهد اﻷمان،
الض اف ،أبو الﻌّاس أحمد ،إتحاف أهل ّ
ابن أبي ّ

للنشر ،تونس ،1965 ،ص .133
الدار التّونسّة ّ
ّ
الساب  ،ج ،3ص .23
الساب  ،ص  285-279؛ ّ
الدّاغ ،المصدر ّ
ابن عذار  ،المصدر ّ
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الﻌدد8

النها ة الفﻌلّة لذلك المذهب ان في
أن ّ
الفاطميون على ﻼد المغرب ّ
السيف ،بيد ّ
ّ
حد ّ
)(1
المﻌز بن اد س الصنهاجي  ،فهو اّلذ سمح لﻌلماء المالكّة أن ظهروا مذهبهم
عهد
ّ

ك
الدعاء للخل فة الفاطمي وأمر ّ
في إفرقّة ،ما قطع ّ
الدعاء للخل فة للﻌّاسي ،وص ّ
)(2
النقود التي ﻻ تحمل اسم الخل فة الفاطمي أو شﻌاره واستبدل ذلك آ ة قرآن ة ﴿ َو َمن
ّ
)(3
ِ
ﻻ ِخرِة ِمن اْلخ ِ
ِ
ﱠي ْبتَ ِغ َغ ْي َر ِ
اس ِر َن ﴾ .
اﻹ ْسﻼَ ِم د ًينا َفَلن ﱡ ْقَب ُل م ْن ُه َو ْه َو ِفي ا َء ْ َ َ َ
أن س اسة ابن اد س تهدف إلى قطع عﻼقته الفاطميين،
نستنتج من ذلك ّ
الش ﻌة
السنة على محارة ّ
شجع أهل ّ
ٕواح اء الخﻼفة الﻌّاسّة ّ
السنّة في إفرقّة ،وقد ّ
)(4
الس اسة نجاح ابن
ّل الوسائل ﻻجتثاث وجودهم من ﻼد المغرب  ،ونتج عن تلك ّ
الش ﻌة ،وأضحى المغرب اﻹسﻼمي في عمومه يجمﻌه أساس
اد س في التّغّلب على ّ

السنة) ،(5ما أسهم علماء طرابلس في إح اء مذهب أهل
عقد ّ واحد وهو مذهب أهل ّ

)(1

انت وﻻيته سنة 406ه1016/م .ينظر :ابنﻌذار ،المصدرالساب ،ج،1ص298-295؛

الساب  ،ص106-102؛ ذلك :مقد ش ،محمود ،نزهة
ذلك :ابن أبي ّ
الض اف ،المصدر ّ
اﻷنظار في عجائب التوارخ واﻷخ ار ،ج ،1دار الغرب اﻹسﻼمي ،بيروت،1988 ،
ص.380-366

)(2

الوهاب ،حسن حسني ،ورقات عن الحضارة الﻌر ّة بإفرقّة التّونسّة ،ج ،1م ت ة
عبد ّ
المنار ،تونس ،1956 ،ص. 445

)(4

الساب  ،ج ،1ص. 367
مقد ش ،محمود ،المصدر ّ
ساد المذهب المالكي عموم إفرقّ ة إلى جانب المذهب الحنفي الذ

)(3
)(5

سورة آل عمرآن – اﻵ ة .(85) :

قي إلى سنة

400ه1009/م  ،أما المذهب اﻷ اضي فقد انتشر بين برر جبل نفوسة غري طرابلس،
هوارة ،والما ة ،وزناتة ،وجز رة جرة ،وفي شمال أفرق ا حيثما أقام البرر،
وامتد بين ق ائل ّ
و ﻌتبر جابر بن ز ـ ـ ــد اﻷزد )96-21ه714-641/م( هو المؤس ـ ــس لهذا المذه ـ ـ ــب ،لكن
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الﻌدد8

الش ﻌي من خﻼل قطع ع ارة )حي على خير
السنة والقضاء على مظاهر المذهب ّ
ّ
ّ
السّنة ٕ ،واقامة صﻼة التّراو ح
الﻌمل( اّلتي أضافها ّ
الش ﻌة في اﻷذان  ،واعتماد أذان أهل ّ
1
الزمن  .ضاف إلى ذلك ظهور التآليف
في المساجد ﻌد أن منﻌها ّ
الش ﻌة ردحا من ّ
2
الكثيرة في المذهب المالكي  ،التي ان لها دور مهم في تغّلب المالكّة على التشّع .
خـــــــاتـمة

الفاطميين واﻷغال ة ان قد اتّخذ أ ﻌادا س اسّة بين الجانبين ما
الصراع بين
ّ
ّ
إن ّ
تحول ﻌد ذلك إلى صراع مسّلح ،برزت ف ه ثورات ق ائل البرر اّلتي لم تكن
فتئ أن ّ

= عبد ﷲ بن أ اض ان قد تولى نشره في بدا ة القرن الثاني الهجر  /التّاسع الم ﻼد
الش ﻌة،
فتسمى هذا المذهب اسمه ،إلى جانب ذلك انت بإفرق ة مذاهب الصفرّة ،و ّ
ّ
الن ّ ارة ،والمﻌتزلة ،لكن المﻌز ابن اد س لم يب في عهده إﻻ مذهب اﻹمام مالك  .ينظر:
وّ
الساب ،ص103؛ ت مور ،أحمد ،المذاهب الفقه ة اﻷرﻌة ،دار اﻵفاق
ابنأب ّ
الض اف،المصدر ّ

)(1

الساب  ،ص53؛
مﻌمر ،علي حيى ،المرجع ّ
الﻌر ة ،القاهرة ،2001 ،ص54-53؛ ّ
المحرمي ،ز رّا بن خل فة ،اﻹ اضّ ة تارخ ومنهج وم اد  ،م ت ة الغبيراءُ ،عمان،2005 ،

ص.8

المنمر الطرابلسي )ت432ه1038/م( أول من أظهر المذهب
ان الفق ه أبو الحسن بن
ّ
الزمن ،وأّول من أقام صﻼة
المالكي في طرابلس ﻌد أن ح مها الفاطميون الش ﻌة ردحا من ّ
قع

الشيخ أبو مسلم مؤمن بن فرج فصﻼّها الجامع اﻷعظم الذ
قدم ّ
التّراو ح فيها ،حيث ّ
داخل أسوار المدينة ،ولم تكن قبل ذلك منذ أن بناه الفاطميون ،و ّأول من سمح للناس صﻼة

الضحى التي منﻌها الش ﻌة ،فلم صّلها أحد في عهدهم إﻻّ خف ةٕ ،واذا اطلﻌوا عل ه قتلوه.
ّ
الساب  ،ص .266-247،253،265
ينظر :التجاني ،المصدر ّ
)(2
Brunschvig, (R) . ‘Fiqhfâtimide et histoire de l’Ifrîqiya’, inMélanges
d’histoire et d’archéologie de l’occidentmusulman،Hommage à Georges
Marçais. Algiers, 1957, tome II, p.14.

- 131 -

مجلة التربوي

التنافس اﻷغلبي الفاطمي وأثره في الصراع الس اسي المذهبي طرابلس خﻼل القرن ال ار ع الهجر

الﻌدد8

الفاطميين ،وقد حاولت اﻷخيرة ّل الوسائل إخضاع مدينة طرابلس ،وقد
تخضع لسلطة
ّ
الر ع الهجر ؛ و ادت أن تقضي على
كررت خﻼل القرن ّا
رأينا ّ
أن تلك الثّورات انت قد ت ّ

الدولة الفاطمّة أثناء ثورة ابن يداد.
ّ
الصراع بين الجانبين ان حاض ار من
من جانب آخر ّ
فإن ال ﻌد المذهبي في ّ
السّنة ﻹج ارهم على
الدعا ة للمذهب ّ
خﻼل استخدام وسائل ّ
الش ﻌي؛ وتﻌذيب علماء أهل ّ
لكن ذلك لم يؤثّر في عزمة فقهاء المالكّة اّلذين
التّشّع التّرغيب والتّرهيب أو القتلّ ،

مسك المذهب
ان لهم دور مهم في تحرض س ّ ان طرابلس و اقي أنحاء إفرقّ ة على التّ ّ
الش ﻌة.
تﻌرض لها الﻌلماء علي يد
الفاطميين ّ
ّ
المالكي  ،وقد رأينا نماذج من المحن اّلتي ّ
أن انتقال الخﻼفة الفاطمّة إلى مصر ان قد ساعد على استﻌادة
من المﻼح ّ
الصنهاجي مع
السني المالكي طرابلس ٕوافرقّة نظ ار لتحالف
ّ
المذهب ّ
المﻌز بن اد س ّ
أن ابن اد س ومن س قه من صنهاجة انوا
ضد
الفاطميين ّ
السّنة ّ
الش ﻌة؛ رغم ّ
ّ
أهل ّ

تمرد ابن اد س على الخل فة
أمراء ّ
الدولة الفاطمّة بإفرق ةّ ،
لكن ذلك لم ن حائﻼ دون ّ
السنة للتّن يل
الدعاء للخل فة الﻌّاسيٕ ،واطﻼق يد أهل ّ
الفاطمي وقطع مظاهر التشّع ،و ّ
المؤرخين بـ]محنة المشارقة[ أو ]وقﻌة
الش ﻌة واﻻنتقام منهم ،وهو ما عرف عند
ب قا ا ّ
ّ
الش ﻌة[.
ّ
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د /توفي مفتاح مر حيل

ل ة التر ة  /قصر بن غشير  -جامعة طرابلس
ملخص ال حث

يهدف ال حث التعرف علﻰ واﻗﻊ إعداد المعلم ﻓﻲ النظم الترو ة السائدة وتدر ه،

مﻊ تقد م رؤ ة مستقبل ة لمعلم اﻷلف ة ﻓﻲ ضوء تحد ات التﻲ طرحها القرن الواحد
والعشرن حول بناء اﻹنسان ولتحديد مش لة ال حث ثم ص اغة التساؤﻻت التال ة:
• ما واﻗﻊ إعداد المعلم حال اً ﻓﻲ النظم الترو ة السائدة وتدر ه ؟
• ما الرؤ ة المستقبل ة ﻹعداد معلم اﻷلف ة الثالثة وتدر ه ؟

ولقد تم التوصل إلﻰ التوص ات التال ة منها ،إعداد معلم القرن الواحد والعشرن

إعداداً علم اً ومهن ًا وثقاﻓ ًا جيداً ﻗبل الخدمة ،ذلك التوسﻊ ﻓﻲ برامج التدرب أثناء
الخدمة و ش ل مستمر وشامل.

الكلمات الدالة :اﻷلف ة الثالثة ،المعلم ،التدرب ،البيئة المعرﻓ ة.

المقدمة:-

إن التغيرات السرعة والمتﻼحقة التﻲ نع شها اليوم ﻓﻲ شتﻰ مجاﻻت المعرﻓة

العلم ة والتكنولوج ة التﻲ شملت جم ﻊ مناحﻲ الح اة اﻻجتماع ة واﻻﻗتصاد ة والس اس ة

والثقاﻓ ة والتقن ة ،ﻓالح اة من حولنا تتغير سرعة غير مسبوﻗة ،إننا نر اليوم ال شرة

تتجه ﻗدماً نحو آﻓاق جديدة واعدة يتحول من خﻼلها العالم إلﻰ و ب إلكترونﻲ ترطه
اﻷسﻼك وتغمره نظم المعلومات التﻲ اتت تتا ﻊ صحته وتتن أ مستقبله وتتح م ﻓﻲ

نظمه اﻻجتماع ة ،واﻻﻗتصاد ة ،والس اس ة ،الثقاﻓ ة والترو ة.
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وﻓﻲ ظل ﻫذا الزخم تتطلﻊ الشعوب اليوم إلﻰ نظمها الترو ة ومد ﻗدرتها علﻰ

إعداد اﻹنسان الذ

يؤمن أن المستقبل ل س وليد العوامل الموضوع ة وحدﻫإ ،وانما

يتأثر أ ضاً العوامل الذات ة ،التطلﻊ والطموح واﻹﻗدام والمغامرة :إنسان لد ه القناعة

التامة قدراته ٕوام اناته علﻰ صنﻊ المستقبل ،وﻫو ما ستلزم الضرورة تبنﻰ س اسات
تعل م ة وترو ة جديدة ﻻ تحق إﻻ بوجود معلم مؤﻫل مهن ًا وأكاد م ًا.

وﻓﻲ ﻫذا اﻹطار ﻓقد حظﻲ موضوع المعلم من حيث اخت اره ٕواعداده ﻗبل الخدمة
وتنميته المهن ة المستمرة ﻓﻲ أثنائها اﻫتمام غير مسبوق ،وتأتﻲ ﻫذه الورﻗة ال حث ة
لتتناول" معلم اﻷلف ة الثالثة " إعداده وتدر ه.
مش لة ال حث:

تولﻲ نظم التعل م المعاصرة ﻓﻲ مسيرتها نحو تطو ر وتحسين جودة نظمها

التعل م ة ﻓﻲ ظل متغيرات اﻷلف ة الثالثة ،وعلﻰ رأسها التقدم العلمﻲ والتكنولوجﻲ ،وثورة
ﻓﻲ ظل المعرﻓة والمعلومات ،وﻫ منة العولمة علﻰ ح اتنا اﻻﻗتصاد ة واﻻجتماع ة

والس اس ة والثقاﻓ ة والتعل م ة ،وﻓﻲ ضوء المتغيرات العلم ة علﻰ صعيد المعرﻓة الترو ة

واستراتيج ات التدرس وتكنولوج ا التعل م وما تحمله "ش ة المعلومات الدول ة –

اﻹنترنت" من رسائل ثقاﻓ ة وعلم ة ،من ل ذلك أص حت مهمة ل ات التر ة غا ة ﻓﻲ
الصعو ة ،إذ أص ح دورﻫا ﻻ قتصر علﻰ إعداد المعلم وتكو نه ﻓق ؛ بل أص ح دورﻫا

تأﻫيل المعلمين ﻗبل اﻻلتحاق مهنة التدرس ،وتواصل نموﻫم المهنﻲ أثناء العمل ﻓﻲ

الميدان الترو وتحقي اﻷﻫداف الترو ة المنشودة للنظم ،ولذا ﻓﺈن مش لة ال حث تتحدد

ﻓﻲ " معلم اﻷلف ة الثالثة " إعداده وتدر ه .

تساؤﻻت ال حث:-

يجيب ال حث علﻰ التساؤﻻت التال ة :

• ما واﻗﻊ إعداد المعلم حال اً ﻓﻲ النظم الترو ة السائدة وتدر ه بليب ا ؟ .
• ما الرؤ ة المستقبل ة ﻹعداد معلم اﻷلف ة الثالثة وتدر ه ؟ .
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أﻫداف ال حث:

يهدف ال حث إلﻰ تحقي :

• التعرف علﻰ واﻗﻊ إعداد المعلم ﻓﻲ النظم الترو السائدة وتدر ه.
• تقد م رؤ ة مستقبل ة لمعلم اﻷلف ة الثالثة " إعداده وتدر ه".

أﻫم ة ال حث:

تكمن أﻫم ة ال حث ﻓﻲ تقد م رؤ ة مستقبل ة لمعلم اﻷلف ة الثالثة إعداده وتدر ه

ﻓﻲ ضوء متطل ات اﻷلف ة الثالثة.
منهج ال حث:

يوظف ال حث المنهج الوصفﻲ التحليلﻲ الذ

عتمد علﻰ تحليل اﻷدب ات المتعلقة

معلم اﻷلف ة الثالثة "إعداده وتدر ه" ،وجمﻊ المعلومات وتصن فها وتحليلها وتفسيرﻫا

لﻼستفادة منها ﻓﻲ اﻹجا ة علﻰ تساؤﻻت ال حث.

حدود ال حث:

إﻋداد المعلم:

عرف ﻗاموس التر ة إعداد المعلم أنها" :جم ﻊ اﻷنشطة والخبرات المسؤولة علﻰ

تأﻫيله عضو ﻫيئة تدر س ،وﻷداء مسؤول اته المهن ة صورة أكثر ﻓاعل ة  ).ﻫاد

يزول مهنة
مشعات  . ( – 2009و عرف اﻹعداد أنه :صناعة أول ة للمعلم ﻲ ا

التعل م ،وتقوم ه مؤسسات ترو ة متخصصة ذات العﻼﻗة ت ع ًا للمرحلة التﻲ عد المعلم

لها ولنوع التعل م ،معنﻰ أن عد الطالب المعلم ثقاﻓ اً وعلم اً وترو اً ﻗبل الخدمة داخل
المؤسسات الترو ة المتخصصة ﻗبل الخدمة.

و م ن تعرف اﻹعداد إجرائ ا علﻰ أنه " ل ما قدم للطالب المعلم من إعداد

ثقاﻓﻲ وعلمﻲ وترو ﻗبل الخدمة داخل مؤسسات اﻹعداد المتخصصة ﻓﻲ ذلك".
التــــــــــدر ب:

عرف أنه جمل ـ ـة العملـ ـ ـ ات النمائي ـ ـة التﻲ يتلقاﻫا أث ـ ـ ـناء الخدمة لضمان مواكبته
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ط أر علﻰ مهنة التعل م نتيجة للتطور العلمﻲ والتكنولوجﻲ واﻻجتماعﻲ

و عرف التدرب إجزائ ا أنه ":ل البرامج التﻲ تقدم للمعلم أثناء الخدمة

والتﻲ من شأنها ترﻗ ة العمل الترو الذ
العلمﻲ والتكنولوج ة الذ

مارسه ل ﻼح

التطو ر والتحديث والتغير

ط أر علﻰ المناﻫج واستراتيج ات التدرس ولتزو ده مهارات

ترو ة ٕوادارة وشخص ة جديدة تم نه من ممارسة العمل ة التعل م ة بنجاح وتحسين
ﻓعاليته ﻓﻲ ذلك" )سبل بدران( – 2009
اﻷلف ة الثالثة:

نعنﻲ بها القرن الواحد والعشرن وما طرحه وما يتطل ه من المعلم ل ون معلم ًا

لﻸلف ة الثالثة.

من ﻫو معلم اﻷل فة الثالثة ؟

لعله من المفيد أن نقرر أوﻻً أن مهنة التعل م تعد أﻫم وأعظم المهن الموجودة ﻓﻲ

المجتمعات ،المتقدم منها والنامﻲ ،حيث ﻻ نجد أ ة مهنة من المهن إﻻ وتتطلب من علم

ﻓيها ولو طرقة غير م اشرة ،وﻗد ارت طت ﻫذه المهنة بتطور المجتمعات ونمائها
وحضارتها ،واحتل المعلم م انة ارزة لد المجتمعات المتحضرة.

المعلم ﻫو محور الرسالة الترو ة والعامل اﻷول ﻓﻲ نجاحها ،ﻓمهما انت

عناصر العمل ة الترو ة ﻓعالة ﻓﺈنها لن تحق

م انة ارزة لد المجتمعات المتحضرة.

أﻫداﻓها المنشودة ما لم

ن بها للمعلم

وﻓﻲ ضوء ذلك م ن تعرف المعلم أنه ﻫو القائد الترو الميدانﻲ الذ

سب

المتعلمين الخبرات والمعلومات الترو ة و وجه سلو هم وﻓقاً لحاجاتهم ورغ اتهم وﻗدراتهم

و ما حق متطل ات الح اة ﻓﻲ مجتمعهم وتطلعاته ﻓﻲ ح اة أﻓضل و ما يلبﻲ متطل ات
اﻷل فة الثالثة.

ﻓالمعلم ﻫو اﻹنسان الذ تم إعداده وتدر ه من جم ﻊ الجوانب المعرﻓ ة والترو ة

والنفس ة والجسم ة واﻹنسان ة واﻻجتماع ة للق ام برسالة التر ة ﻓﻲ المجتمﻊ و ما ينسجم
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مﻊ عادات وﻗ م ومفاﻫ م المجتمﻊ ﻓﻲ القرن الواحد والعشرن ومتطل اته العلم ة
والتكنولوج ة والمعلومات ة.

مطالب وتحد ات تعل م ة جديدة تطرحها اﻷلف ة الثالثة:

إن اﻷلف ة الثالثة تطرح مطالب وتحد ات تعل م ة جديدة ،وأن مواجهة ﻫذه

المطالب والتحد ات رﻫن قدرة التعل م والنظام علﻰ إعداد إنسان يؤمن أن المستقبل ل س

وليد العوامل الموضوع ة وحدﻫإ ،وانما يتأثر أ ضاً العوامل الذات ة التﻲ متلكها اﻹنسان
التطلﻊ والطموح واﻹﻗدام والمغامرة ،إنسان متلك القناعة التامة قدراته واستعداداته
ٕوام اناته علﻰ صنﻊ المستقبل ،إنسان يؤمن أن "المستقبل ة" ل ست مجرد تنبؤ أو
استشراف للمستقبل قدر ما ﻫﻲ اختراع وصناعة له  .وﻫو ما يتطلب الضرورة تبنﻰ
س اسات تعل م ة جديدة تؤ د علﻰ أن التعل م ﻓﻲ المستقبل يجب أن ون.

• تعل م ًا توﻗع ًا عد المتعلم و دره علﻰ مهارات وﻗدرات للتغيرات المنظورة

والمحتملة ﻓﻲ الح اة والتفاعل معها والسعﻲ ﻹحداثها.

• تعل م ًا عد اﻹنسان للتعامل مﻊ اﻵخرن ﻓﻲ إطار حرصه علﻰ اﻻختﻼف عنهم

ول س معهم.

• تعل ماً علم اً ناﻗداً

ون اﻹنسان ناﻗدا لكل شﻲء ،وعدم اﻻستسﻼم للمعارف

السائدة ،أو العمل موجبها ﻗبل التحق من صحتها من خﻼل ال حث العلمﻲ الهادف.
• تعل ماً أخﻼﻗ اً

سب الفرد المتعلم الضمير الخلقﻲ علﻰ سلم واضح من

المعايير والق م اﻹنسان ة التﻲ تحرص علﻰ العدل والعدالة اﻻجتماع ة ،واﻻستقﻼل
والحرة ،وتحاﻓ

علﻰ رامة اﻹنسان وتجسد الد مقراط ة ﻓعﻼً وﻗوﻻً ،وتحرص علﻰ

المساواة والمسؤول ة.

• تعل ماً وطن اً يجسد لد

الفرد المتعلم ﻗ م الوﻻء واﻻنتماء لوطنه ،و عينه علﻰ

احترام ثقاﻓته و جسدﻫا ﻓﻲ أﻓعاله واﻻعتزاز عقيدته ﻓﻲ إطار من الحرص علﻰ احترام

تنوع الثقاﻓات والعقائد.
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• تعل م ًا يبنﻰ مجتمعا ثقاﻓ ا ﻗوامه المعرﻓة التﻲ تقوم علﻰ الحوار الهادف والتفاﻫم
العاﻗل ،تسوده المساواة وعدم التفرﻗة ﻓﻲ الحقوق والواج ات ،ﻗادرن علﻰ حمل لواء مسيرة

التقدم وتوجيهها لبناء مجتمﻊ د مقراطﻲ ،و ناء أمة منتجة للمعرﻓة متسامحة ومنتجة.
• تعل م ًا مستم ًار م ن الفرد المتعلم من مواصلة التعل م مد

مهارات التعلم المستقبل والذاتﻲ.

الح اة و س ه

وﻫذه المطالب والتحد ات التعل م ة الجد ة التﻲ تطرحها اﻷلف ة الثالثة وغيرﻫا من

تحد ات علﻰ الرغم من أﻫميتها وضرورة تواﻓرﻫا ﻓﻲ ل تعل م جيد ﻻ تضمن وحده تحقي

تعل م جيد ما لم يتوﻓر لها المعلم ذو الكفاءات التعل م ة والسمات الشخص ة المتميزة
القادرة علﻰ إكساب المتعلمين الخبرات المتنوعة الﻼزمة للمساﻫمة ﻓﻲ الح اة فاعل ة

ووﻓ متطل ات الحاضر وتطلعات المستقبل.

المعلم ﻫو عصب العمل ة الترو ة والعامل الرئ س الذ يتوﻗف عل ه نجاح التر ة

ﻓﻲ بلوغ غا اتها وتحقي دورﻫا ﻓﻲ تطو ر الح اة ﻓﻲ عالمنا الجديد.

المعلم ﻫو القوة المحر ة للعمل ة الترو ة وخاصة ﻓﻲ القرن الواحد والعشرن الذ

يتسم سرعة التغير العلمﻲ والتكنولوجﻲ والمعلوماتﻲ وما صاحب ل ذلك من تغير ﻓﻲ
مفهوم عمل ة التدرس وﻓﻲ مسؤول ات المعلم التعل م ة والترو ة والثقاﻓ ة واﻻجتماع ة

والس اس ة واﻷدوار المتوﻗﻊ منه الق ام بها ،ﻓعمل ة التعل م والتدرس لم تعد ما انت ﻓﻲ

الماضﻲ؛ بل أص حت عمل ة ﻓن ة علم ة معقدة تتطلب ﻓهماً لطب عة المتعلمين الذين قوم

المعلم بتعل مهم وتدرسهم وﻓقاً لخصائصهم وميولهم ورغ اتهم ومستو اتهم العقل ة

والتحصيل ة ،ولحاجاتهم النفس ة واﻻجتماع ة والتعل م ة.

ل ذلك جعل مهمة معلم اﻷلف ة الثالثة ﻻ تقف عند ﻗ ام التدرس ﻓق واﻷعمال

التعل م ة اﻷخر المرت طة ه داخل حدود ﻓصله ومدرسته بل تتعد

مهمته ل قوم

مسؤول ات أخر نحو مجتمعه وأمته ﻓﻲ مجال أوسﻊ من حدود المدرسة التﻲ عمل

ﻓيها ،ولعله من المفيد أن نحدد مسئول ات معلم اﻷلف ة الثالثة ﻓﻲ ما يلﻲ:
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• المساﻫمة ﻓﻲ بناء جيل صالح مؤمن ق م مجتمعه وأمته ،وﻗادر علﻰ تحمل

مسؤوليته الوطن ة والقوم ة المستقبلة فاعل ة.

• أن ون وس طاً صالحاً لنقل ﻗ م وتراث مجتمعه وأمته إلﻰ اﻷج ال الناشئة من

مجتمعه ،وأن عمل علﻰ تنم ة وتطو ر وتجديد وتحسين ﻫذا التراث وتنقيته من ل ما
عل

ه خﻼل عصور التخلف من تارخ أمته.

• أن سهم بﺈخﻼص وﻓاعليته ﻓﻲ حل مش ﻼت مجتمعه ،وﻓﻲ نشر الوعﻲ ﻓﻲ

أوسا مجتمعه ،وﻓﻲ عمل ات التغيير والتحول المرغو ين ﻓﻲ ح اة مجتمعه.
• أن

ون ﻗاد اًر علﻰ اﻻستفادة من تقن ات اﻷلف ة الثالثة مستوع اً لمجاﻻت

استخدامها وتوظ فها ﻓﻲ مواجهة الح اة المعاصرة ﻓﻲ ضوء متطل ات التقدم العلمﻲ

والتكنولوجﻲ وتطور المعرﻓة اﻹنسان ة .

• التعا ش مﻊ المستجدات الترو ة وامتﻼك القدرة علﻰ التف ير العلمﻲ السل م

ودﻗة المﻼحظة وموضوع ة الح م واﻻخت ار والح مة ﻓﻲ التصرف والذ اء وسرعة
البديهة.

وﻓﻲ ﻫذا اﻹطار ﻓقد حظﻲ موضوع معلم اﻷلف ة الثالثة من حيث إعداده وتدر ه

اﻫتمام غير مسبوق ،حيث تناوله عدد من الكتاب الترو ون ،وتناولته العديد من ال حوث

والدراسات ،ما عقدت المؤتمرات والندوات التﻲ تناولت اﻹجا ة علﻰ العديد من

التساؤﻻت حول طب عة عمل المعلم وأدواره الجديدة ﻓﻲ ضوء مطالب اﻷلف ة الثالثة

واستجا ة لمتطل ات ثورة المعلومات واﻻتصاﻻت والتقدم العلمﻲ والتكنولوجﻲ الذ
صاحب ﻫذه اﻷلف ة.

إن القرن الواحد والعشرن طرح جملة من التحد ات والثورات الهائلة التﻲ حدثت
ﻓﻲ مجاﻻت المعرﻓة والتكنولوج ا واﻻتصاﻻت تجعل معلم اﻷل فة الثالثة أمام ٍ
تحد أكبر

وﻫو قوم عمله العلمﻲ والترو والذ يتطلب منه تزو د المتعلمين ل ما ﻫو مستحدث
من حقائ

ونظرات وﻗوانين واكتسابهم اتجاﻫات تم نهم من التعا ش مﻊ المتغيرات
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المتسارعة الراﻫنة والمستقبل ة من خﻼل توظيف إم اناتهم العقل ة والمهارة من أجل

مواجهتها وتكي فها لمتطل ات الح اة ﻓﻲ المجتمﻊ الذ
الذ

ع شون ﻓ ه ،و عدون له اﻷمر

يتطلب معلماً جديداً ﻓ اًر ومنهج ًا وتطب قاً ،معلم ًا يتم إعداده وتدر ه علﻰ أساس

عرض من المعرﻓة المتجددة و ما م نه من مواجهة مسؤول اته المتجددة ﻓﻲ تر ة

اﻷج ال الناشئة للقرن الواحد والعشرن وما طرحه من تغيرات متسارعة ﻓﻲ مجاﻻت

العلم والتكنولوج ة ﻓﻲ ضوء ثورة المعلومات واﻻتصاﻻت وانطﻼﻗاً مما سب نجيب عن

تساؤﻻت ال حث علﻰ النحو التالﻲ:-

السؤال اﻷول :ما واقﻊ إﻋداد المعلم وتدر ه بليب ا .

النظر إلﻰ واﻗﻊ إعداد المعلم ﻓﻲ الدول العر ة نﻼح

عدداً من الخصائص

المشتر ة بينها الرغم من اﻻختﻼف النسبﻲ ﻓﻲ الظروف اﻻجتماع ة والتارخ ة والترو ة

التﻲ مرت بها الدول العر ة ،إﻻ أن الدارس لواﻗﻊ مؤسسات إعداد وتدرب المعلمين
ﻼح عدداً من الخصائص المشتر ة نذ ر منها :

• غ اب الس اسات الوطن ة ﻹعداد وتدرب المعلمين ،ﻓ ل منها يتبنﻰ س اسة
ﻓجﱡلها عد المعلم
وطن ة محددة ﻹعداد وتدرب المعلمين من الناحيتين الكم ة والك ف ةُ ،
ﻓﻲ ل ات التر ة علﻰ المستو التعل م الجامعﻲ ،و عضها عده ﻓﻲ معاﻫد عل ا ﻹعداد
المعلمين وﻓ معايير ﻻخت ار الطل ة ومعايير ومواصفات المعلم ﻓﻲ ل مرحلة تعل م ة.

أما ﻓﻲ عض الدول العالم ة ﻓيتمثل ﻓﻲ اﻵتﻲ:-

ﻓﻲ برطان ا زادت سنوات اﻹعداد إلﻰ أرﻊ سنوات ليتخرج المعلم بدرجة

ال الوروس أو الل سانس و تم التأكيد علﻰ برامج التقو م المستمر ﻹعداد معلم ما ،وذلك
عن طر

مجلس اﻻعتماد سمﻰ ) مجلس اعتماد المعلمين( والذ

معايير لﻼعتماد عن طر

عمل علﻰ وضﻊ

أخذ مشورة عدد من المشار ين ﻓﻲ التعل م ومؤسسات

التدرب التﻲ يتم تمثيلها ﻓﻲ اللجان المحل ة ،ﻓيتحمل المحاسب المسؤول ة ﻓﻲ تقدم النتائج

والتوص ات لﻼعتماد.
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أما التجرة اﻷمر ة ﻓتولﻲ اﻫتماما بي اًر لبرامج التنم ة المهن ة للمعلمين ،و ؤ د
ﻫذا أن ما ينف من أموال علﻰ ﻫذه البرامج فوق بدرجة بيرة ما ينف ﻓﻲ أ دولة
أخر  ،ﻓالمعلمون مهتمون حضور برامج التدرب ﻻ س ما القصيرة منها ،وﻓﻲ عض

الوﻻ ات المعلمون مطالبون ح م القانون مواصلة تعل مهم عد تعيينهم ،وﻓﻲ ل

الوﻻ ات تقر ا تتضمن جداول المرت ات حواﻓز ﻗو ة للمعلمين لمواصلة تعل مهم ،و زداد

الراتب تلقائ ًا ﻓﻲ ل مرة عطﻲ ﻓيها المعلم مقر اًر دراس اً غض النظر عن نوع المقرر
ما يزد الراتب إذا حصلوا علﻰ أ

درجة علم ة الماجستير والد توراه أثناء الخدمة،

والتدرب يوجه نحو العمل ومن أمثلة ذلك برامج تدرب المعلمين علﻰ الكفاءات ،ﻓقد

أوضحت دراسة مسح ة ﻓﻲ الوﻻ ات المتحدة اﻷمر ة أن  %60من ل ات المعلمين

تتبنﻰ برامج الكفاءات التدرس ة ،وﻻ تقتصر ﻫذه البرامج علﻰ الجانب المهنﻲ بل تشمل
أ ضا الجانب اﻷكاد مﻲ ،حيث تقدم ل ات المعلمين برامج تدرب ة تستغرق ما بين ستة

وثمان ة أساب ﻊ ،ما تلعب نقا ات المعلمين دو اًر

بي ًار ﻓﻲ ذلك حيث تقدم برامج ﻓﻲ

التنم ة الس اس ة للمعلمين ،ما تعقد نقا ات المعلمين ورش عمل ص ف ة لمدة أسبوع علﻰ

اﻷﻗل ،وتقدم ﻫذه البرامج طر قة د مقراط ة ،لذلك قبل المعلمون علﻰ برامج التنم ة التﻲ

تقدمها نقا ات المعلمين ،والمعلم الذ

حضر برامج التنم ة المهن ة حصل علﻰ

امت ازات ثيرة ( ) .لو س رو ين( – 1989 ) .

• أما ﻓﻲ ال ا ان ﻓيتم إعداد المعلم لجم ﻊ المراحل ﻓﻲ معاﻫد إعداد المعلمين أو

ﻓﻲ الجامعات ال ا ان ة ،وتشرف و ازرة التعل م علﻰ إعداد المناﻫج وتواﻓ عليها ،و منح

الطالب المتخرج منها شهادة من ﻓئتين :اﻷول معلم المرحلة الثانو ة العل ا عد تخرجه من
الجامعة وحصوله علﻰ درجة الماجستير منح شهادة صﻼح ة للتدرس ،والثالثة معلم

المراحل اﻷخر

عد تخرجه من الجامعة وحصوله علﻰ الشهادة الصﻼح ة عد ستة

شهور ،وتضم ﻫذه الفئة معلم راض اﻷطفال ،والمدارس اﻻبتدائ ة والثانو ة الدن ا
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المتوسطة ،و درس عامين عد اﻻنتهاء من المدرسة ﻓﻲ المرحلة الثانو ة العل ا و حصل
علﻰ شهادة الصﻼح ة عد ستة شهور من تخرجه واشتغاله مهنة التدرس.

• ﻓﻲ روس ا شارك المعلمون ﻓﻲ ل خمس سنوات علﻰ اختﻼف مستو اتهم

شار ون ﻓﻲ تدرب متقدم تنظمه معاﻫد و أﻗسام متخصصة لهذا الغرض ،وﻫناك ما

قرب من )  ( 78معهداً وﻗسماً للتدرب ﻓﻲ المواد المختلفة تساعدﻫم ﻓﻲ حل المش ﻼت

التدرس ة وتحسين وتطو ر معلوماتهم ٕوا قاﻓهم علﻰ أحدث التطورات ﻓﻲ مجال
تخصصهم و طل علﻰ ﻫذه المعاﻫد )معاﻫد تطو ر الكفاءة المهن ة للمعلم( وتقوم
المدرسة العل ا من خﻼل مر ز التدرب ﻓيها بتنظ م تدرب للمعلمين أثناء الخدمة لمدة
عامين دراسة مسائ ة ،وتعقد أ ضاً الجلسات العلم ة والمؤتمرات والمناﻗشات والمعارض

لصالح التنم ة المهن ة للمعلمين ،و وجد ﻓﻲ ل منطقة م تب للتعل م قدم المعلومات

واﻹرشاد الترو للمعلمين ،وتخصص المناط

اﻹﻗل م ة المختلفة م ان ًا للتنم ة المهن ة

للمعلمين ،و شتمل برنامج التدرب ﻓيها علﻰ المحاضرات والمناﻗشات وورش العمل

ونماذج التدرس .

ولﻺجا ة ﻋلﻰ التساؤل الثاني لل حث المتمثل في" :الرؤ ة المستقبل ة ﻹﻋداد

اﻷلف ة الثالثة وتدر ه".

ﻗبل اﻹجا ة عن التساؤل الثانﻲ لل حث يجدر بنا أن نقر التعا ش اﻹيجابﻲ مﻊ

مقتض ات اﻷلف ة الثالثة وما صاحبها من تداع ات وتحد ات يتطلب إنساناً يتصف
بخصائص ومواصفات جديدة ،و متلك ﻗدرات ومهارات غير تلك التﻲ تتواﻓر ﻓﻲ إنسان
اليوم ،ولذلك اجتهد جملة من الترو ين خاصة المنشغلين منهم بهموم المستقبل وتحد اته

إلﻰ بلورة جملة من الخصائص والمواصفات يجب أن متلكها إنسان المستقبل والتﻲ

يجب علﻰ المنظومة الترو ة أن تتمحور أﻫداﻓها و رامجها حولها ،و التالﻲ علﻰ معلم
المستقبل أن يوجه ل ممارساته حول تجسيدﻫا علﻰ أرض الواﻗﻊ ،وﻫذه الخصائص
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والمواصفات جم عها تتمحور حول حق قة أن اﻹنسان الفاعل ﻓﻲ ﻫذا القرن ﻫو " اﻹنسان
المنتج معرﻓ ًا " المبدع تكنولوج ا " ولكﻲ ون اﻹنسان ذلك يجب أن ون :-
 .1إنسان متفرد وغير نمطﻲ ﻓهذا القرن يرﻓض النمط ة والتماثل و تطلب التنوع والتمايز

ومن ثم التفرد؛ ﻷن إنتاج المعرﻓة وتوليد المعلومات والتعامل مﻊ التكنولوج ا الذ ة ﻓﻲ

ﻫذه اﻷل فة تتطلب إنساناً متلك إرادة الفعل و رﻓض القول ة والتطاب

و سعﻰ إلﻰ

اﻻعتماد علﻰ موارده وﻗدراته الخاصة لﻼنفتاح علﻰ المعلومات والمعارف التﻲ اتت

تتدﻓ من ل صوب ،واﻹﻓادة منها ﻓﻲ ترائه المعرﻓﻲ وﻓﻲ تحسين نوع ة الح اة للفرد
والمجتمﻊ.

 .2إنسان مبدع خﻼق مارس التف ير اﻻبتكار  :إن اﻷلف ة الثالثة تفرض نوع ة جديدة

من العمل تعتمد علﻰ المهارات العقل ة من خﻼل اﻻعتماد علﻰ التكنولوج ا الذ ة والتﻲ

تتطلب من إنسان ﻫذه اﻷلف ة ولعمله ولمجتمعه ش ل مستمر.
 .3استجا ة للتدﻓ

المتسارع والتغير المستمر للمعلومات والمعارف التﻲ توجب علﻰ

اﻹنسان أن مارس اﻻستقصاء والتف ير النقد ﻷﻓ اره ومراجعة ما استقر عل ه من ﻗبل

ومراجعة ل ذلك من معارف ومعلومات وأﻓ ار والتحق من مصداﻗيتها واخت ارﻫا من

خﻼل تحليلها ونقدﻫا ﻗبل العمل موجبها ،مما ساعده علﻰ زادة قين ة عدم موضوع ة

جم ﻊ المعلومات ،وأنه ﻻ توجد حق قة دنيو ة مطلقة خالدة عند إنسان مفرده ،أو جماعة
عينها ،ل ذلك سيدﻓعه إلﻰ المزد من ال حث والتقصﻲ والتحليل واﻻستدﻻل والنقد

والتجرب ،ل ذلك ضرور لﻺنتاج المعرﻓﻲ واﻹبداع التكنولوجﻲ.

 .4إنسان عتز عقيدته ومنتمﻲ لثقاﻓته  :إن التحد ات القرن الواحد والعشرن المتمثلة ﻓﻲ

العولمة وتعدد الثقاﻓات وس طرة ثقاﻓات معينه علﻰ ثقاﻓات أخر وما تحتو ه ﻫذه الثقاﻓات
المس طرة من معتقدات وﻗ م ،وعادات وتقاليد ،وأنما إنتاج واستهﻼك وغيرﻫا ﻓﺈن الحاجة

تص ح ملحة إلﻰ إنسان يتمسك عقيدته و عتز بثقاﻓته وأﻓ اره طالما أخضعها للتف ير
الناﻗد من حين إلﻰ آخر واﻗتنﻊ صحة نهجه وسﻼمة منطلقة.
- 147 -

معلم اﻷلف ة الثالثة إعداده وتدر ه

مجلة التربوي

العدد8

 .5إنسان حترم ثقاﻓات اﻵخرن وعقائدﻫم وﻫﻲ خاص ة أملتها العولمة والتعدد ة الثقاﻓ ة
التﻲ طرحها القرن الواحد والعشرن.

إن اﻻختﻼف ثقاﻓات اﻵخرن واحترام ثقاﻓاتهم وعقائدﻫم يؤ د أﻫم ة الدعوة للحوار

الهادف بين الثقاﻓات والعقائد علﻰ شر توﻓر اﻻعتراف واﻻحترام المت ادل بين الثقاﻓات

والعقائد و ما ساعد و ما يوﻓر إغناء ثقاﻓة المجتمﻊ ،والمساﻫمة الفاعلة ﻓﻲ بناء وتطو ر
الثقاﻓة اﻹنسان ة صفة عامة.

 .6ﻓﻲ ضوء التغيرات السرعة والمتﻼحقة ﻓﻲ المعلومات والمعارف والمهارات تص ح
علوم أكملها ﻗد أسقطت وﻗ ام علوم جديدة لتحل محلها ،ما ستؤد

إلﻰ تقادم ﻓﻲ

مهارات الفرد وتجعله غير ﻗادر للتواؤم مﻊ التطورات التكنولوج ة المتسارعة ،والتﻲ
ستؤد

حتماً إلﻰ اختفاء أعمال ومهن وصناعات أكملها ،وظهور أعمال ومهن

وصناعات جديدة غير مسبوﻗة تتطلب من الفرد اكتساب مهارات جديدة ٕ .وان الح اة
يجب أن تكون سلسلة متواصلة ومتعاﻗ ة من التعل م المتناوب مﻊ العمل معنﻲ تعل م

ﻓعمل ،ثم تعل م وتدرب ،مما يوﻓر للفرد ﻓرصاً أكبر ﻓﻲ ح اة أﻓضل ،ومما م نه من
التفاعل النش مﻊ دينام ات العرض والطلب ﻓﻲ سوق العمل.

 .7إنسان المستقبل مطالب الحرص الدائم علﻰ ممارسة التعلم الذاتﻲ ،واﻻعتماد علﻰ

مصادر التعلم المتعددة التﻲ توﻓرﻫا تكنولوج ا التعل م والمعلومات الحديثة والتﻲ من شأنها
أن تحرر اﻹنسان من ﻗيود الزمان والم ان والموضوع ،ﻓقد أص ح ﻓﻲ استطاعة إنسان

القرن الواحد والعشرن أن يتعلم ﻓﻲ أ زمان وأ م ان ،يدرس أ موضوع وذلك فضل

تعدد المصادر والقنوات التﻲ أوجدتها تكنولوج ا التعل م وستص ح ﻫذه المصادر أكثر

تنوعا وثراء ﻓﻲ المستقبل القرب.

عد أن تحدثنا عن خصائص ومواصفات إنسان القرن الواحد والعشرن ،أو ما

طل عل ه إنسان اﻷلف ة الثالثة يجدر بنا أن نتحدث عن بيئة التعل م ومقوماتها ﻓﻲ القرن

الواحد والعشرن حتﻰ م ننا التحدث عن صفات معلم اﻷلف ة الثالثة ،لقد طرحت اﻷلف ة
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السرﻊ للمعلومات ،الواﻗﻊ

اﻻﻓتراضﻲ ،وحدة المعرﻓة ،حرة ت ادل المعلومات ،التعلم عن عد التعل م المتكرر،

شخصنة التعل م ،التعل م المنتج معرﻓ اً ،البيئة التفاعل ة ،الفيديو التفاعلﻲ ،الحقائب

التعل م ة ،الوسائ المتعددة ،ﻗاعات التدرس الذ ة ،ل ﻫذه المفاﻫ م وغيرﻫا أوجدتها

خصائص ومقومات التعل م والتعلم الجديدة ﻓﻲ إطار مجتمﻊ المعرﻓة ٕوانتاجها  .قول" بيل

جيتس صاحب شر ة ما روسوﻓت ﻓﻲ تا ه" المعلومات ة عد اﻻنترنت :طر المستقبل:
المعلومات السرﻊ سوف ساعد علﻰ رﻓﻊ المقاي س التعل م ة ﻓﻲ اﻷج ال

إن طر

القادمة :سوف يت ح ظهور طرائ

جديدة للتدرس ،ومجاﻻ أوسﻊ

ثير لﻼخت ار،

وس ون اﻹم ان توﻓير مقررات دراس ة عال ة الجودة بتمو ل ح ومﻲ مجاناً ،وسيتناﻓس
علﻰ تجو د المواد التعل م ة ،وس ص ح الطر

السرﻊ للمعلومات وسيلة ﻓعالة تختبر

المدارس من خﻼلها ،وس طلب من معلمﻲ المستقبل الجيدين عدم اﻻكتفاء بتعل م
المتعلمين

ف ة العثور علﻰ المعلومات عبر طر

المعلومات السرﻊ ،وس طلب من

المعلمين ذلك تنم ة المتعلمين ﻓﻲ مجاﻻت اﻻتصال الكتابﻲ والشفهﻲ ،ما س ستخدمون

التكنولوج ا نقطة بدا ة ،أو وسيلة مساعدة ،إن معلم المستقبل الناجح س عمل مدرب

وشرك و منفذ خﻼق جسر اتصال العالم ،ﻫذه عض مواصفات بيئ ة التعل م والتعلم
الجديدة ﻓﻲ مجتمﻊ المعرﻓة.

إن التطور المعرﻓﻲ والتكنولوجﻲ الراﻫن والمستقبلﻲ للقرن الواحد والعشرن

س فرض أحداث تغيرات شاملة وجذرة ﻓﻲ طرائ

وأساليب التعل م والتعلم لتنمﻲ لد

المتعلمين أنماطاً جديدة من التف ير خﻼل اﻻعتماد الم ثف علﻰ أدوات التعل م

اﻹلكترون ة مما س قلص من دور الطرائ

واﻷساليب التقليد ة التﻲ تر ز علﻰ الحف

اﻻستظهار والتف ير التسلسلﻲ الخطﻲ والتعل م البن ﻲ ،وﻓﻲ المقابل سيتعاظم دور الطرائ

واﻷساليب التﻲ تنمﻲ القدرة علﻰ التف ير اﻹبداعﻲ ،واﻻبتكار واﻻخت ار العقﻼنﻲ ،والوعﻲ

المترت ات والعواﻗب ،اﻻستشراف والتنبؤ ،ارت اد المجهول والسعﻲ للمغامرة المحسو ة،
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ال حث واﻻستقصاء ،التحليل المنهجﻲ الدﻗي واﻻستن ا الموضوعﻲ لﻸح ام ،اﻻستدﻻل
العقلﻲ والتجربﻲ والسعﻲ للفهم الصح ح وصوﻻ إلﻰ القناعة العلم ة ،وعدم التسل م ب قين

واحد ...الخ ،ذلك له

ون طرائ

التعل م وأﻫداﻓه ﻓﻲ المجتمﻊ المعرﻓﻲ الذ

مثل

تطو اًر طب ع ًا للثورة المعرﻓ ة التﻲ شهدﻫا القرن الواحد والعشرن ،وﻫو ما يجعل من
الصعب أن فصل بين الهدف والطرقة ﻓﻲ التعل م.

إن نظام التعل م الفعال ﻓﻲ مجتمﻊ المعرﻓة ﻫو الذ

الذات ة العارﻓة لد

ينمﻲ و طور ﻗدرات الفرد

المتعلمين ودﻓعهم نحو ال حث واﻻستقصاء عن طر

ومصادر

جديدة للمعرﻓة ،إن تكنولوج ا المعلومات ستعمل علﻰ تغيير ش ل ومضمون عمل ات
التعل م والتعلم ﻓﻲ إطار مجتمﻊ المعرﻓة.

إن تكنولوج ا المعلومات ستوﻓر أنواع ًا جديدة متنوعة وثرة من الخبرات التعل م ة

تجعل عمل ة تعل م المتعلمين وتعلمهم أﻓضل من خﻼل ما نطل عل ه البيئات التخيل ة
أو الواﻗﻊ اﻻﻓتراضﻲ ،وﻫو ما يجعل العمل ة التعل م ة أكثر تشو ق ًا وأعلﻰ فاءة وجودة،

و جعل عمل المعلمين أكثر إبداعاً وأكثر عداً عن النمط ة ،مما تدعو الحاجة إلﻰ المعلم
المبدع الفعال الذ

متلك المهارة لﻺﻓادة من تكنولوج ا المعلومات ﻓﻲ إغناء العمل

التعل مﻲ ،وﻫو ما يتطلب من المعلم أن ينمﻲ لد المتعلمين الضمير الخلقﻲ علﻲ سلم
واضح من الم اد

والق م ما ساعدﻫم علﻰ اﻻخت ار الصح ح عندما تتاح لهم بدائل

مختلفة متعددة لﻼخت ار.

إن ل ذلك مثل محور الدعوة التﻲ تبنتها "اللجنة الدول ة المعن ة التر ة والتعل م

للقرن الحاد والعشرن " التﻲ ش لتها منظمة اليونس و وﻗدمت تقررﻫا ﻓﻲ عام 1996
اسم التعلم ذلك الكنز الم نون  Learning The Treasure Withinحيث حددت

أرﻊ م اد للتعلم م ن أن تمثل الدعائم اﻷساس ة لتعل م المستقبل وﻫﻲ :
• التعلم للمعرﻓة.
• التعلم للعمل.
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• التعلم لن ون.

ﻓﻲ ضوء بيئة التعل م والتعلم ﻓﻲ اﻷلف ة الثالثة التﻲ أوردنا عضاً من مﻼمحها

بتحد اتها وتداع اتها المختلفة ،والتﻲ تفرض علﻰ المعلم أن مارس أداء من نوع جديد

متغير ومغاير لدوره التقليد  ،حتﻰ

ون أكثر تﻼؤم ًا مﻊ طب عة التغيرات المتسارعة

التﻲ بدأت تتش ل ﻓﻲ ظل مجتمﻊ المعرﻓة.

واستجا ة لذلك أص ح مطلو ًا من معلم القرن الواحد والعشرن تقد م النوع ة

التعل م ة الجديدة التﻲ يرﻓضها مجتمﻊ المعرﻓة والتﻲ من شأنها اكتساب المتعلمين

المهارات التﻲ تعنيهم علﻰ التعامل الفعال مﻊ تحد ات ﻫذا المجتمﻊ ،عل ه أن علمهم

ف ة التعلم ﻓيدرهم علﻰ خطوات الطرقة العلم ة ﻓﻲ التف ير وحل المش ﻼت وأساليب

الوصول إلﻰ المعلومات والمعارف من مصادرﻫا اﻷول ة المتعددة والمتنوعة ،وطرق

المفاضلة بينها ،واخت ار أحسنها وأنسبها واستخدامها ﻓﻲ اشتقاق الفروض العلم ة واخت ار

صحتها ﻓﻲ سبيل اﻹجا ة عن اﻷسئلة التﻲ أثارﻫا المتعلمون ،ما يجب أن تدرهم علﻰ

ﻓنون المناﻗشة العلم ة والحوار الموضوعﻲ وعرض وجهة نظرﻫم ،و سبهم مهارات

اﻹنصات لﻶخر واﻹﻓادة من أر ه ،وأن يدرهم علﻰ مهارات التقو م الذاتﻲ واﻹﻓادة منه
ﻓﻲ تحديد حاجاتهم وأﻫداﻓهم التعل م ة وﻓﻲ توج ه تعلمهم اﻻعتماد علﻰ الذات،

وتشج عهم علﻰ المغامرة العلم ة المحسو ة ،وارت اد المجهول انطﻼﻗاً من المعلوم الذ
وﻓره تعل مه من ﻗبل.

وانطﻼﻗاً مما تقدم ﻓﺈن معلم القرن الواحد والعشرن مطالب الق ام أدوار متعددة

لعل أبرزﻫا:-

• دوره معلم للتف ير ومدرب علﻰ مهاراته.

• دوره مخط للتعل م ومنظم لخبرات التعلم.
• دوره مدير لبيئة التعل م وعمل ة التعلم.
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• دوره احث ترو .
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• دوره محفز للمتعلمين علﻰ التعلم.

• دوره تكنولوجﻲ ﻓنﻲ ﻓﻲ عالم تقن ات التر ة.

• دوره مؤلف مقررات دراس ة و مصمم برامج تعل م ة.

• دوره مرشد اجتماعﻲ عمل علﻰ إدماج المتعلمين الصغار ﻓﻲ عالم الك ار

ومساعدتهم علﻰ التكيف مﻊ التغير ومواجهته.

• دوره مقوم ﻹنجازات المتعلمين الصغار ﻓﻲ عالم الك ار ومساعدتهم علﻰ

التكيف مﻊ التغير ومواجهته.

• دوره مقوم ﻹنجازات المتعلمين التعل م ة.

• دوره جامﻊ معلومات لبرامج الحاسب اﻵلﻲ.

• دوره رائد اجتماعﻲ عمل علﻰ إصﻼح المجتمﻊ وترﻓ ه الح اة اﻻجتماع ة ﻓ ه
• دوره مثقف عمل علﻰ ترﻗ ة ثقاﻓ ة المجتمﻊ ومواجهة الغزو الثقاﻓﻲ.
• دوره مرب عمل علﻰ تنم ة المتعلمين عقﻼً وروحاً وجسداً.
• دوره ﻓﻲ تحو ل التعل م النمطﻲ المغل إلﻰ التعل م المفتوح.

• دوره ﻓﻲ تحو ل التعل م من تعل م للجم ﻊ والتعل م الجماعﻲ إلﻰ التعل م لكل ﻓرد

والتعلم المفرد.

• دوره ﻓﻲ اﻻستفادة من تكنولوج ا التعل م المعاصرة ودمجها ﻓﻲ العمل ة

التعل م ة .

ﻓﻲ ضوء ل ما تقدم أص ح موضوع إعداد معلم اﻷلف ة الثالثة من الموضوعات

اﻷساس ة التﻲ تهتم بها ل اﻷنظمة التعل م ة ﻓﻲ العالم المتقدم والنامﻲ علﻰ السواء،

وذلك للم انة الكبيرة التﻲ حتلها المعلم ﻓﻲ العمل ة الترو ة والتعل م ة اعت اره المحرك

اﻷساسﻲ ل ق ة العناصر ( ما ذ ر سلفاً ) وأن إعداده وتدر ه للق ام اﻷدوار المطلو ة

منه ﻓﻲ اﻷلف ة الثالثة يتطلب تواﻓر إم ان ات وﻗدرات معن ة ( مجموعة من الشرو ) ﻓﻲ
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الفرد المتقدم ﻻمتهان ﻫذه المهنة ،وﻷن عمل ة شاملة لكل جوانب الشخص ة اﻹنسان ة

ول ست عمل ة مقتصرة علﻰ جانب واحد ﻓق دون الجوانب اﻷخر .

إن إعداد معلم القرن الواحد والعشرن ش ل صح ح يجب أن قوم علﻰ مجموعة

من اﻷسس الهامة وﻫﻲ:-
• اﻹعداد الثقاﻓﻲ.

• اﻹعداد اﻷكاد مﻲ.

• اﻹعداد المهنﻲ والترو .

• التدرب الميدانﻲ العملﻲ علﻰ التدرس ﻗبل السماح له مزاولته عد التخرج

رسم ًا وﻫو ما نسم ه التر ة العمل ة.
المدة الزمن ة لبرنامج اﻹﻋداد:

تختلف المدة الزمن ة لبرنامج إعداد المعلم ﻓﻲ ل ات التر ة من دولة إلﻰ أخر

حيث تتراوح بين  3 – 7سنوات؛ إﻻ أن مدة الدراسة ﻓﻲ معظم دول العالم أرﻊ سنوات،

وﻫناك اتجاه متنام ًا لتمديد سنوات اﻹعداد لتص ح خمس سنوات ،ﻓقد أشارت دراسة

)جاسم الكندر )  27 , 2002إلﻰ أن أكثر من )  ( 300مؤسسة ﻹعداد المعلم ﻓﻲ
الوﻻ ات المتحدة اﻷمر ة ﻗد اعتمدت نظام ( الخمس سنوات ) بهدف إعداد نوع ة

جديدة من المعلمين لعصر معلوماتﻲ تكنولوجﻲ جديد ،و ان نتائج ﻫذا النظام ما يلﻲ:
• أن البرامج الموسعة لمدة خمس سنوات تخرج نوع ة متميزة من الخرجين.

• أن خرجﻲ البرامج الموسعة يزد من فاءة الطالب المعلم ﻓﻲ مهنة التعل م

مقارنة بخرجﻲ النظم التقليد ة ﻓﻲ اﻹعداد.

• أن نظام اﻹعداد ﻓﻲ البرامج الموسعة يزد من فاءة الطالب المعلم ﻓﻲ مهنة

التعل م بخرجﻲ النظم التقليد ة ﻓﻲ اﻷعداد.

• أن خرجﻲ الموسعة ﻓﻲ اﻹعداد أعلﻰ ﻗابل ة لﻼستمرار ﻓﻲ المهنة من زمﻼئهم

خرجﻲ البرامج التقليد ة.
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• أن البرامج الموسعة ﻓﻲ اﻷعداد ﻓﻲ الدول المتقدمة أص حت مثاﻻً حتد

ه

ﻓﻲ عض دول العالم وذلك لكونها تخرج معلمين رﻓ عﻲ المستو أكاد م ًا ومهن اُ وﻫذا
يتطلب أن تكون النسب ة للخطة المقررة ﻹعداد المعلم اﻵتﻲ:-
• تخصص نس ة  70%للمقررات التخصص ة.
• تخصص نس ة  20%للمقررات الترو ة.

• تخصص نس ة  10%للمواد العامة الثقاﻓ ة ) .خالد اﻷحمد( – 2005 ) .

علﻰ أن تخصص سنة دراس ة للممارسة الفعل ة للتدرس تحت إشراف ترو

علمﻲ ،و عدﻫا يجاز الطالب المعلم للعمل الفعلﻲ داخل المدارس.

إن مرحلة اﻹعداد يجب تتوﻓر ﻓيها اﻓة الشرو واﻻعت ارات الﻼزمة لمعلم

اﻷلف ة الثالثة التﻲ سب أن أوردناﻫا من حيث دور المعلم الفعال الذ
الجديدة المعلم الكفء الذ

قوم عمل ة التعل م

أعد إعداداً ترو ًا وتخصص اً جيداً متلك من المهارات

والكفاءات التﻲ تؤﻫله لممارسة مهنة التعل م فاعل ة وخاصة استخدام الوسائل والتقن ات
التدرس ة وتوظ فها ﻓﻲ تحقي أﻫداف العمل ة التعل م ة.

إن حضارة مجتمﻊ المعرﻓة ﻓﻲ اﻷلف ة الثالثة تتطلب من ل ات إعداد المعلم أن

تعد المعلم القادر علﻰ التف ير الشامل واﻹحاطة ما وراء حدود التخصصات الرئ س ة ﻓﻲ
ضوء اﻻتجاه نحو "وحدة المعرﻓة " وتقارب العلوم واﻻختصاصات واﻻتجاه نحو الدراسات

متعددة التخصصات مما فرض ضرورة إعداد معلم ﻗادر علﻰ الق ام بتأد ة أدوار مغايرة،
و لزمه أداء وممارسات من نوع جديد.

تدر ب معلم اﻷلف ة الثالثة :-

التدرب ضرور للمعلم لمواك ة المستجدات و نطل من اﻻحت اجات التدرب ة ﻓﻲ

ضوء اﻷﻫداف المنشودة المخططة ،وللتدرب أنواع منها:

• التدر ب التكميلي:

و غطﻲ جوانب القصور ﻓﻲ مراحله إعداد المعلم ﻗبل التخرج ﻓﻲ مؤسسات اﻹعداد
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• التدر ب العﻼجي:

و عالج أ نقص أو ضعف ﻓﻲ إحد الكفاءات التﻲ يجب أن تتوﻓر ﻓﻲ المعلم

الفعال للقرن الح اة.

• التدر ب التجديد :

و غطﻲ المستجدات العلم ة والتكنولوج ة المتسارعة والنظرات الترو ة والتغيرات

ﻓﻲ أنما الح اة .

• التدر ب لﻸﻋمال والمهام الجديدة المطلو ة من المعلم:-

عند اعتماد المعلم لممارسة مهنة التدرس يخضﻊ لمزد من المعارف والمهارات

واكتسا ه مزداً من اﻻتجاﻫات اﻹيجاب ة نحو المهن ة.

و م ن القول أن التدرب أثناء تأد ة المعلم لمهامه الترو ة والتعل م ة ﻫو نشا

ﻫادف ومخط

ينبث

من حاجات المعلمين المتدرين الفعل ة )الواﻗع ة( والتﻲ يتم

تحديدﻫا ﻓﻲ ضوء متطل ات الداء الفعال للمعلمين ٕوام ان اتهم ومهارتهم و فاءاتهم ﻓﻲ
الممارسة الفعل ة للعمل ة التعل م ة ،و هدف التدرب إلﻰ تنم ة المتدرين معرﻓ ًا ووجدان اً
ﻓﻲ جو تسوده روح التعاون والمساعدة ،والثقة النفس و اﻵخرن ،و ساعد علﻰ تحقي
النمو المهنﻲ والذاتﻲ للمعلمين استخدام اﻷسلوب الجماعﻲ والفرد

التدرب ة المشتر ة والفرد ة للمتدرين ش ل واﻓر.

ﻹش اع الحاجات

إن من أﻫم مرتكزات تكون المعلم )تر ة( تعتمد علﻰ :اﻹعداد ﻗبل الخدمة

والتدرب أثناء الخدمة ،ﻓاﻹعداد ﻗبل الخدمة بدا ة الطر والتدرب أثناء الخدمة استم ار اًر

لعمل ة التر ة المهن ة المستدامة للمعلم من أجل تنميته مهن اً ،وزادة فاءة المؤسسة

الترو ة ومخرجاتها ،و لما انت عمل ة تدرب المعلم علﻰ الوجه المطلوب ما أم ننا

تحقي الكفاءة المثلﻰ للمنظومة التعل م ة ووضﻊ نظراتها موضﻊ التطبي لتحقي اﻷداء

اﻷﻓضل وصوﻻً إلﻰ تحقي النمو والرخاء للمجتمﻊ ،وتزداد أﻫم ة التدرب أثناء الخدمة
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خاصة ﻓﻲ مجتمﻊ المعرﻓة التﻲ ت شر ه اﻷلف ة علﻰ النظام التعل مﻲ سرعة اﻻستجا ة

يل بيئة التعل م والتعلم الجديدة ﻓﻲ
للتغيرات المتوﻗعة ﻓﻲ مشاﻫدة الصورة التﻲ بدأت تش َ
مجتمﻊ المعرﻓة .و جمل ) اﻷحمد  ( 2005مبررات التدرب أثناء الخدمة .
• التنامﻲ ﻓﻲ نظم المعرﻓة وتنوعها.
• تطور المناﻫج الترو ة.

• تجدد وتسارع الخط التنمو ة للمجتمعات ال شرة.
• تطور العلوم واستراتيج ات تدرسها.

• التطور السرﻊ للتكنولوج ا ووسائل اﻻتصال.
الح اة.

• سد النقص ﻓﻲ برامج اﻹعداد ومواكبها للتغيرات المتسارعة.

• تطور النظرات الترو ة وتبدلها واستجا ة للتغيرات المتسارعة ﻓﻲ مطالب
• تحسين أداء المعلم وزادة مهارته و فاءاته.
• تم ن المعلم من الق ام أدواره المتجددة.

• ﻓتح أبواب جديدة أمام المعلم لتغير تخصصه أو مجال عمله.
• ﻓتح أبواب جديدة أمام المعلم للنمو المهنﻲ والترﻗﻲ الوظ فﻲ.

واستكماﻻً لما أوردناه ﻓﻲ ﻫذه الورﻗة ال حث ة نشير إلﻰ ضرورة التحول من مفهوم

التدرب أثناء الخدمة ﺈطار محدود إلﻰ مفهوم التنم ة المستدامة ،والجهات المسؤولة عن

تحقي

أﻫداف التنم ة المستدامة من جهة أخر  .وحتﻰ تحق

برامج التنم ة المهن ة

المستمرة للمعلمين أﻫداﻓها يجب تحسين داﻓع ة المعلمين نحو تدرب المستمر من خﻼل
الحواﻓز المتنوعة ال عد ة ،وتحديث وتطو ر محتو البرامج والمدرين ،والتنم ة المهن ة

وتطو ر أساليب تنفيذﻫا وحسن اخت ار البرامج والمدرين ،والمحتو التدربﻲ للبرامج
والمدرين ،والمحتو التدربﻲ للبرنامج واﻻستعانة التقن ات التكونولوج ة الحديثة ﻓﻲ

تنفذﻫا .
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وﻓﻲ ختام ﻫذه اﻵراء والتصورات حول معلم اﻷلف ة الثالثة " إعداده وتدر ه " نؤ د
ﻻ ه عل ه أن
مجتمﻊ يرد الدخول ﻓﻲ حل ة المناﻓسة الدول ة ﻓاعﻼً ول س مفعو ً

يبذل ل جهد و وﻓر اﻓة اﻹم انات لبناء موارده ال شرة ،و عمل علﻰ تنم ة ﻫذه الموارد
علم اً ومسلك اً ،وﻫذا ما نﻼحظه من اﻫتمام من ﻗبل المجتمعات صاح ة الرادة ،وتلك

التﻲ نسعﻰ إلﻰ احتﻼل م ان ًا ﻻئقاً لها ﻓﻲ عالم المستقبل اﻻتجاه إلﻰ اﻻستثمار الضخم
ﻓﻲ التعل م والتدرب ،وﻓﻲ التنم ة ال شرة اعت ار ذلك الم ون الرئ س والدعامة اﻷساس ة

اﻻﻗتصاد ة ﻓﻲ القرن الحاد والعشرن وﻫم " اﻗتصاد المعرﻓة " والمعلومات تكتسب و تم

تعلمها والتدرب عليها وعلﻰ طرق إنتاجها ومعالجتها وتوظ فها وتخزنها واسترجاعها

وتداولها ،وﻫذا يؤ د أﻫم ة ما سب

وأن أكدناه من أن التعل م أص ح ينظر إل ه أنه

وسيلة اﻹنتاج اﻷساس ة اليوم وﻓﻲ المستقبل القرب وال عيد ،إجماﻻ نقول :إن التعل م ﻓﻲ
ظل حضارة عصر المعلومات والتقن ة المتجددة مثل الر يزة اﻷساس ة لصناعة مجتمﻊ

ﻻ ٕوانتاجا ،وﻫذا ﻻ يتحق إﻻ معلم أُحسن اخت اره ٕواعداده ﻗبل الخدمة،
المعرﻓة استعما ً
وتدر ه أثناءﻫا ،وتنميته تنم ة مهن ة مستد م ،من خﻼل توظيف التقدم العلمﻲ
والتكنولوجﻲ ﻓﻲ جم ﻊ مراحل إعداد المعلم وتدر ه.

التوص ات:

• إعداد معلم القرن الواحد والعشرن إعداداً علم اً ومهن اً وثقاﻓ اً جيداً ﻗبل الخدمة.
• التوسﻊ ﻓﻲ برامج التدرب أثناء الخدمة و ش ل مستمر وشامل.

• أن تتوﻓر ﻓﻲ برامج إعداد المعلم اﻻتجاﻫات العلم ة المعاصرة وﻓﻲ ضوء معايير
الجودة الشاملة.

• توﻓير برامج شاملة ومتنوعة للتنم ة المهن ة الذات ة للمعلم وأن تكون شاملة ومستمرة.

• توظيف تقن ات تدرس ة متطورة التﻲ تطرحها اﻷلف ة الثالثة ﻓﻲ إعداد المعلم وتدر ه.
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• توﻓير برامج متنوعة للتنم ة المهن ة الذات ة للمعلمين ورطها مجموعة من الحواﻓز
الماد ة والوظ ف ة وجعلها ضرورة ﻻنخ ار

المعلمين ﻓﻲ سلم الترﻗ ات وغيرﻫا من

الحواﻓز ،والتﻲ تجعل من مهنة التعل م مهنة جاذ ة لﻸﻓراد المتعلمين لﻼلتحاق بها.
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المراجﻊ

• لو س رو ين تدرب المدرسين أو المعلمين أثناء الخدمة المواصفات والطرق

واﻻتجاﻫات ،ترجمة :نور ع اس عبد ﷲ القلوانﻲ ،مط عة الجاح  ،غداد( 1989 ) .

• سعد إبراﻫ م ،تعل م اﻷمة العر ة ﻓﻲ القرن الحاد والعشرن " الكارثة واﻷمل " عمان،
الجمع ة الكو ت ة لتقدم الطفولة العر ة 1991 ،م.

• خالد اﻷحمد ،تكو ن المعلمين من اﻹعداد إلﻰ التدرب ،اﻹمارات العر ة المتحدة،
دار الكتاب الجامعﻲ 2005،م .

• عبد السﻼم مصطفﻰ عبد السﻼم ،أساس ات التدرس والتطو ر المهنﻲ للمعلم ،دار
الجامعة الجديدة ،اﻹس ندرة 2006 ،م.

• وج ه الفرح ،ول شيل د ابنه ،أساس ات التنم ة المهن ة للمعلمين ،1 ،مؤسسة الوراق،
عمان 2006م

• رشيد أحمد طع مه ،فا اته ،إعداده ،تدر ه ،2 ،دار الف ر العرﻲ ،القاﻫرة 2006،م
.

• ﻫاد

مشعات ر ﻊ ،اﻻتجاﻫات المعاصرة ﻓﻲ التر ة والتعل م ،عمان ،دار المجتمﻊ

العرﻲ 2007م.

• سبل بدران ،سعد سل مان ،معلم اﻷلف ة الثالثة ﻓﻲ إطار معايير جودة الممارسة المهن ة
دار الجامعة الجديدة2009م .

• اد

مشعات ر ﻊ ،طارق عبد ﷲ الدل مﻲ ،معلم القرن الحاد

وتأﻫيله ،م ت ة المجتمﻊ العرﻲ للنشر والتوزﻊ2009 ،م.

• ع سﻰ ﷴ نزار شو طر ،إعداد وتدرب المعلمين،
2009م.
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د .مصطفى ﷴ الﻌو مر

ل ة التر ة البدن ة  /جامﻌة المرقب

الﻌدد 8

أ .أنور عبد الﻌظ م هنيد

ل ة التر ة البدن ة  /جامﻌة المرقب

المقدمة وأهم ة ال حث:
إن أ

نشا إنساني يجب أن يؤطر بوجود أح ام وق م تض

وتفﻌل مساراته

وتحدد سيره وتق س نتائجه لضمان تطورهٕ ،وان التﻌل م ﻌمل ة إنسان ة ﻻ بد أن يخضع
لمقاي س وأح ام تضمن حسن اﻷداء والتطور موجب التقدم الهائل الذ نشهده ،لذلك

فﻌال ة الﻌمل ة الترو ة من

وجب التف ير بإيجاد وسائل وأف ار ٕواجراءات تبين مد
عدمها ،ومد اتجاه أهدافها إلى الوجهة المطلو ة ،وفي نفس الوقت م ن استخدام الرؤ ا
عن تلك الﻌمل ة وتوجهاتها لتطو رها نحو اﻷفضل وتحقي الغا ات.

لذا فرضت عمل ات الق اس والتقو م حتميتها وأص ح التقو م عمل ة ﻻزمة

وضرورة لكل مجاﻻت الح اة ،وتظهر الحاجة إلى التقو م عندما نرد إصدار أح ام

مﻌينة مهما انت س طة أو مﻌقدة المهمة المراد إصدار الح م شأنها .والتقو م مفهومه
الشامل متد ليتضمن ل من يؤثر في الﻌمل ة الترو ة من المقررات الدراس ة.
وطرائ

التدرس المت ﻌة ﻷنواع النشا

التي مارس الطل ة خﻼلها المناهج،

و ذلك الوسائل واﻷساليب في تدرس اﻷنشطة المختلفة ،والتر ة الراض ة ميدان من

م ادين الﻌمل ة الترو ة ما فيها من دروس متﻌددة ،امتد إليها التقو م ل شارك في عمل ة

تطورها ،وطرائ التدرس واحدة من هذه الدروس التي تحتاج إلى عمل ة التقو م صورة

مستمرة من أجل رفع مستو التﻌل م واﻹنجاز لد المتﻌلم ،ومن هنا جاءت أهم ة ال حث
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الﻌدد 8

ل سهم ولو بجزء سير لتحديد نقا القوة والضﻌف في درس طرائ التدرس لد طل ة

قسم التر ة الراض ة الخمس.

مش لة ال حث:

حظى التقو م أهم ة الغة في المجال الترو  ،فهو ﻌني الح م على الطالب

والمدرس والمنهج الترو  ،أ

أنه :يبين ق مة الﻌمل ة الترو ة ،إذ ظهر فاعل ة

اﻹجراءات والوسائل المستخدمة لتحقي

حاجات المتﻌلم ورغ اته ،ولكون درس طرق

التدرس أهم درس ساعد الطل ة على تكو ن شخص ة المدرس ومساعدته في إخراج

الدرس اﻷنموذجي؛ لذلك حتاج إلى إجراء عمل ة تقو م لمجاﻻته المختلفة ) المنهج،
المدرس ،الطالب ،اﻹدارة( وذلك لمﻌرفة مد

نجاح هذا الدرس في تحقي

اﻷهداف

المرجوة منه ،والتي أهمها تخرج مدرس قادر على إدارة الﻌمل ة التﻌل م ة .من هنا جاءت

مش لة ال حث ،وعسى أن تساعد القائمين بتدرس هذه المادة على مﻌرفة سير الﻌمل ة
التدرس ة من خﻼل تقو م الطل ة لمحاور الدرس.

أهداف ال حث:

) تقو م درس طرائ

الراض ة /مدينة الخمس(

مجاﻻت ال حث:

التدرس من وجهه نظر طل ة ل ة التر ة /قسم التر ة

المجال ال شر  :طل ة ل ة التر ة  /قسم التر ة الراض ة

المجال الزماني2012/5/10-2012/3/2 :

المجال الم اني :قاعات ل ة التر ة  /قسم التر ة الراض ة في مدينة الخمس

الدراسات النظر ة والمشابهة
الدراسات النظر ة -مفهوم التقو م

إن التقو م لغو ا" ﻌني إعطاء ثمن للشيء ،ف قال ق م ال ضاعة ،أ  :جﻌل لها ثمنا
- 161 -

مجلة التربوي

تقو م درس طرائ التدرس من وجهة نظر الطل ة

وقوم الشيء عدله وأصلح اعوجاجه ) (58: 3والتقو م عمل ة ﻻزمة ﻷ

الﻌدد 8

مجال من

مجاﻻت الح اة فهو حتمي للتدرس في الدرس مثل ما هو ضرور في جم ع مجاﻻت
النشا اﻷخر .

وتظهر الحاجة إلى التقو م عندما نرد إصدار أح ام مﻌينة مهما انت ساطة أم

مﻌقدة المهمة التي نرد الح م شأنها ) (38: 4إن التقو م عمل ة ترو ة شاملة ل ست
ق اس التحصيل الد ارسـ ــي فق ؛ بل تمتد لتشمل السلوك المترتب على عمل ة الق اس هذه

من حيث نتائجها ،ومن ثم إصدار اﻷح ام والق اررات المناس ة شأنها لﻌﻼج تلك النتائج

وتحسين عمل ة التﻌل م ،لذا ﻌني التقو م عمل ة واسﻌة وهادفة تتضمن الق اس

والتشخ ص ،ومن ثم إصدار اﻷح ام للوصول في النها ة إلى اقتراح الﻌﻼج المناسب
لتصح ح مسار الﻌمل ة الترو ة )(66: 1

إن التقو م ما عرفه )) (Tenbrink1974 -عمل ة الحصول على المﻌلومات

ٕواصدار اﻷح ام التي تفيد في اتخاذ الق اررات ( ) ،(84: 10ما أنه )عمل ة شاملة للح م
على مد فاعل ة البرنامج التدربي ( ) (60: 9
خصائص التقويم:
ستند التقو م مفهومه الحديث على عدد من اﻷسس والخصائص ،وعل ه فإن

توفر هذه الخصائص في برنامج التقو م ﻌتبر من اﻷمور الﻼزمة والحتم ة لكي ص ح

وسيله فﻌالة في تطو ر وتحسين الﻌمل ة الترو ة .ومن هذه الخصائص(77: 6) :

 -1التقو م عمل ة هادفة :إن التقو م الهادف هو الذ

و دون تحديد هذه اﻷهداف

يبدأ أهداف واضحة محددة،

ون التقو م عمﻼ عشوائ ا ﻻ ساعد على إصدار اﻷح ام

السل مة واتخاذ الحلول المناس ة.

 -2التقو م عمل ة شاملة :طالما أن التقو م يرت

أهداف واضحة محددة ،و دون تحديد

هذه اﻷهداف ون التقو م عمﻼ عشوائ ا ﻻ ساعد على إصدار اﻷح ام السل مة واتخاذ

الحل ـ ــول المناس ة.
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 -3التقو م عمل ة مستمرة :إن عمل ة التقو م مستمرة ومصاح ة للﻌمل ة التﻌل م ة ،وتتم
على امتداد الﻌام الدراسي.

 -4التقو م عمل ة متكاملة :ما أن التقو م يهدف إلى التشخ ص والﻌﻼج والوقا ة ،لذلك

تﻌتبر عمل ة التقو م م ملة لجوانب الﻌمل ة الترو ة.
والتقو م الترو

*تقو م التلميذ

*تقو م المدرس

م ن أن ينصب في ثﻼث مجاﻻت مختلفة ه ـ ـ ــي:

*تقو م المنهاج

وهذه المجاﻻت مت ار طة ب ﻌضها ش ل بير ،وقد استﻌمل مصطلح تقو م التلميذ

ل شير إلى مجموعة من اﻹجراءات التي تق س التغيرات عند التلميذ )( 19: 7

و هذا الخصوص يذ ر ل من أ ام ارتز وجاكسون أن تقو م التلميذ هو

)اﻹجراء الحيو في اتخاذ القرار مؤ دا على تغير سلوك التلميذ( ) (19: 3و ش ل تقو م
إنجاز تقو م التﻼميذ محور الﻌمل ة الترو ة ش ل عام ،والﻌمل ة التدرس ة ش ل خاص،

ولكي تتم عمل ة تقو م التﻼميذ صورة متكاملة يجب أن نجمع المﻌلومات والب انات حول
مستواه الﻌلمي ،وتحصيله الدراسي ،وقدراته الﻌامة والخاصة ،ومد

إم اناته ،وما م ن

أن نتوقع منه ،إذ أن جمع هذه المﻌلومات ساعد على تحديد قابل ات ٕوام ان ات التلميذ
وتشخ ص نواحي الضﻌف والقدرة فيها ثم الﻌمل على إصﻼحها وتطو رها.

أما مجال تقو م المدرس فهو ﻻ قل أهم ة عن تقو م التلميذٕ ،وانما يوازن ذلك ﻷن
تطور المدرس ﻌد الحجر اﻷساس نحو تطور الﻌمل ة التدرس ة لٕ ،وان عمل ة التطور

هذه ﻻ تتم إﻻ ﻌد إجراء التقو م له ،حيث إنه ﻻ ساعد المدرس على تحديد ما متلكه
من مﻌلومات ٕوام انات و فاءات فحسبٕ ،وانما الوصول إلى ح م سل م على هذه

الصفات ،واضﻌا في اعت اره ل الوسائل التي توصله إلى هذا الح م ،فﻌدم إجراء التقو م

للمدرس ﻌني جم ـ ـ ـوده ،فج ـ ـ ـ ـ ـ ـمود التﻼميـ ــذ ثم ج ــمود المدرسة ومناهج ــها ،ﻷن ـ ـ ـه في ه ـ ـذه
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المجاﻻت مل ل منهما اﻵخر.

وتقو م المناهج ﻻ قل أهم ة عن تقو م المدرس والتلميذ ) فبواسطته م ن اتخاذ

قرار حول فاءة المنهج ،ووسائل التﻌل م ،وتأثير المدرس ،وهذا القرار م ن أن ي قي
المنهج أو حسنه ط قا لما ق م( 31: 7) .

أنواع التقو م

م ن أن يجر التقو م في أوقات مختلفة من حيث زمن التﻌامل مع المنهج

وعلى أساسه صنف التقو م إلى -:تقو م مبدئي ،تقو م تكو ني ،تقو م ختام ،تقو م تت ﻌي.
أوﻻ  :-التقو م المبدئي

وهو يتم قبل البدء في تطبي المنهج ،حتى تتوفر صورة املة عن الوضع الكائن

قبل التطبي أح انا سمي تقو م تمهيد  .فإذا ان التقو م للمتﻌلم فماهو مستواه مﻌرف ا،

ووجدان ا ،ومهارا؟ ،إن التقو م المبدئي يوفر مﻌلومات هامة عن هذا المستو  ،و ساعد
التقو م المبدئي في :-

 -1تحديد وضع المتﻌلم من حيث نقطة البدا ة في التﻌامل مع المنهج أو البرنامج.
 - 2مﻌرفة اﻷوضاع التي سيتم فيها تطبي

المنهج من حيث اﻹم انات الماد ة

والمﻌلمين و الطﻼب وذلك لبدء المنهج أو البرنامج .

ثان ا  -:التقو م البنائي أو التكو ني

و طل عل ة أح انا اسم التقو م التطور .

و جر التقو م البنائي في فترات مختلفة أثناء تطبي

علي مﻌلومات تساعد في مراجﻌة الﻌمل.
ثالثا  -:التقو م الختامي

المنهج ،غرض الحصول

و جر في ختام المنهج لتقدير أثرة ﻌد أن اكتمل تطب قه  .أ

الختامي يزودنا ح م نهائي علي النتاج الم تمل .
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ار عا  -:التقو م التت عي
و تم عن طر

الﻌدد 8

مواصلة متا ﻌة المتﻌلم ﻌد التخرج لمﻌرفة فﻌاليته في الﻌمل

وتﻌامله مع نشاطات الح اة ومجابهة مش ﻼتها) (34: 11

منهج ال حث ٕواجراءاته الميدان ة
منهج ال حث

استخدم ال احثان المنهج الوصفي اﻷسلوب المسحي لحل مش لة ال حث لكونه

ﻼئم طب ﻌة المش لة المراد حلها ،حيث إن المنهج الوصفي )هو وصف الظاهرة التي

ندرسها وتحديد الوضع الحالي لها للتﻌرف على جوانب القوة والضﻌف ومد

ﻹجراء التغيرات( ( 116 :5 ) .
مجتمع ال حث وعينته:

الحاجة

تكونت عينة ال حث من طل ة ل ة التر ة  /قسم التر ة الراض ة في مدينة

الخمس  2013-2012وال الغ عددهم ).(24
أدوات ال حث:

المصادر والمراجع الﻌر ة واﻷجنب ة واستمارة اﻻستب ان

استمارة اﻻستب ان:

قام ال احثان حصر شامل للمصادر والدراسات السا قة والمشابهة بهدف

الحصول على استمارة مقننة ،والتي م ن من خﻼلها حل مش لة ال حث المطروحة لذلك

استﻌان ال احث اﻻستمارة التي صممها ) حسين علي حسين ،صرح عبد الكرم

 ( 2)1993والتي استخدماها في حثهما.
تقو م اﻻستمارة

صدق اﻻستمارة :

قام ال احثان ﻌرض اﻻستمارة على عدد من المختصين والخبراء في مجال

التر ة الراضيـ ـ ـة وطرق التدر ـ ـ ـس و ﻌد اﻷخ ـ ـ ـذ آرائهم ومقترحات ـ ـ ـهم أبدوا الموافق ـ ـ ـ ـة على
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صﻼح ة اﻻستمارةٕ ،وام ان ة اﻻعتماد عليها لق اس الحالة المراد ق اسها.
ث ات اﻻستمارة:

الﻌدد 8

تم إيجاد ث ات اﻻستمارة طرقة إعادة اﻻخت ار ،إذ تم تطبي اﻻخت ار على )(4

طل ة تم اخت ارهم الطرقة الﻌشوائ ة ،و ﻌد أسبوعين تم تطبي اﻻخت ار مرة أخر على

نفس الﻌينة ،حيث بلغ مﻌدل الث ات )  (%91وهو مﻌامل ث ات عالي .
الموضوع ة:

تﻌد اﻻستمارة أنها تتمتع الموضوع ة ون فقراتها تتميز بوضوح وسهولة

الﻌ ارات ،ومن جهة أخر فإن الﻌينة التي تقوم بتسجيل اﻹجا ة عليها ) تﻌطى في

جم ع الحاﻻت نفس الدرجة(. (107 :8 ) .
التجر ة اﻻستطﻼع ة:

قام ال احثان بإجراء التجرة اﻻستطﻼع ة مساعدة فر

الﻌمل المساعد )ملح (2

على مجموعة من الطال ة وال الغ عددهم )  ( 4من خارج عينة الدراسة للوقوف على

السلب ات التي قد تقابلهم إثناء إجراء التجرة الرئ سة.
التجر ة الرئ س ة:
ﻌد توفر الشرو

المناس ة ﻹجراء اﻻخت ار قام ال احثان بتوزع استمارات

اﻻستب ان على عينة ال حث وال الغ عددهم )  ( 16وطلب منهم وضع عﻼمة )صح (

في الم ان الذ

ﻌبر عن رأيهم إزاء ل فقرة من فقرات اﻻستب ان.

الوسائل اﻹحصائ ة)(45 :12
النس ة المئو ة

الوس الحسابي
الوزن المئو

اﻻنحراف المﻌ ار

مﻌامل اﻻرت ا ال س

) بيرسون(
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الﻌدد 8

تقو م درس طرائ التدرس من وجهة نظر الطل ة
-4عرض النتائج ومناقشتها
عرض الجداول وتحليلها

جدول)  ( 1يبين عرض نتائج محور ) مادة الدرس(

ﻼ

أح انا

نعم

الفقرات

هل إن عدم وجود تاب منهجي قف عائقا أمام عدم تفهم مادة الدرس

%55

%25

%20

هل إن المادة التي طرحها المدرس تناسب قدرات الطل ة البدن ة والمهارة

%5

%40

%15

مادة الدرس

هل إن مادة طرائ التدرس التي طرحها المدرس اف ة ﻹغناء الطل ة

%30

المﻌلومات

هل إن مادة الدرس تتناسب وطموحات الطل ة مادة طرائ التدرس

هل إن المادة التي طرحها المدرس ثيرة حيث صﻌب على الطل ة فهم

%10

%30

%40

%5

%85

%25

المواد فيها

هل هناك أفﻼم ووسائل تﻌل م ة تساعد على فهم مادة التدرس

%10

جدول )  ( 2يبين عرض نتائج محور ) مدرس المادة(
نعم

مدرس المادة

ﻼ

%60
%30
%65
%10
أح انا

هل إن أسلوب إخراج الدرس من قبل المدرس يتم صورة صح حة

%60

%10

%30

هل إن أسلوب عرض مادة الدرس يتم صورة م سطة وسهلة

%78

%12

%10

%10

%40

%80

هل إن إ صال المﻌلومات النظرة والﻌمل ة يتم صورة صح حة

%65

هل إن أسلوب المدرس خﻼل الدرس ساعد على تفهم مادة الدرس

%50

هل هناك عﻼقة ت ار ط ة بين الجانب النظر والﻌملي

%5

20%

جدول )  ( 3يبين عرض نتائج محور ) الطالب(
الطالب

هل لد رغ ة في تﻌلم فن التدرس

هل إن إم ان ة است ﻌا ك النظرة والﻌمل ة تقف عائقا
في تفهم مادة الدرس

هل تﻌتقد ب أر ك أن تفهم مادة الدرس س ون مختلفة

من طالب إلى آخر حسب اختﻼف مستو اتهم
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%55
%10
%70

ﻼ

%5

%65
%15

%15
%15
أح انا

%40

25%
%15
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جدول )  ( 4يبين عرض نتائج محور ) اﻹدارة (
اﻹدارة

هل إن وقت الدرس في الجداول ون عائقا عن حضور الدرس

ها إن ثرة الدروس الﻌمل ة في اﻷسبوع تكون عائقا عن حضورك
الدرس

هل إن لقاءك مع إدارة القسم دورا محف از للنهوض الدرس

نعم

الﻌدد 8
ﻼ

أح انا

%15

%75

%10

%80

%5

%15

%10

%60

%30

مناقشة النتائج

مناقشة نتائج محور مادة الدرس

يبين لنا الجدول ) (1أن غالب ة أفراد عينة الدرس يرون أن عدم وجود تاب

منهجي قف عائقا أمام فهم الدرس والمادة التي طرحها المدرس ،ما أن المادة التي
تطرحها المدرسة نوعا ما اف ة ﻹغناء الطﻼب المﻌلومات ،و ذلك فإن عدم وجود
اﻷفﻼم والوسائل التﻌل م ة المساعدة صورة اف ة تساعد على فهم مواد الدرس.

فقد ظهر من النتائج أعﻼه أن مادة الدرس ومحتواها تحتاج إلى نوع من التنظ م

للمفردات ش ل م ن تحقي

الهدف فيها ،وتم ن الطﻼب من التقو م نحو استخدام

متزايد وناضج لقدراتهم ف ما لو تم التر يز على الفﻌال ات ش ل متوازن ،وقد يرجع السبب
في جﻌل عدم تفهم ماده الدرس )طرائ التدرس( سبب عدم وجود تاب منهجي للمادة
المطروحة من قبل المدرسة.

مناقشة نتائج محور )مدرس المادة (

يتبين لنا من الجدول ) (2أن أغلب عينة ال حث يؤ دون أسلوب إخراج الدرس من

قبل المدرس ،و ذلك إ صال المﻌلومات )النظرة والﻌلم ة( تتم صورة جيدة ،وعرض
مادة الدرس يتم صورة سهلة وم سطة ،ما أن أسلوب المدرس ساعد على فهم الدرس،
ومن هنا يتبن لنا أن مدرس المادة ان مبدعا وناجحا في عمله و تمتع بإم ان ة عال ة

من المﻌلومات النظرة والﻌمل ة لمادة طرائ التدرس.
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تقو م درس طرائ التدرس من وجهة نظر الطل ة
مناقشة نتائج محور )الطالب (

يبن الجدول ) (3الخاص محور الطالب أن أغلب ة الطﻼب لديهم رغ ة في تﻌلم

فن التدرس وقوانينه ،وأن إم ان ة است ﻌابهم للمواد النظرة والﻌلم ة ﻻ تقف عائقا في

تفهم مادة الدرس ،وأكدت أغلب ة عينة الدرس أن تفهم مادة الدرس
طالب ﻵخر حسب اختﻼف مستو ات ممارستهم لطرائ التدرس.
مناقشة نتائج محور )اﻹدارة(

ون مختلفا من

يتبين لنا من الجدول ) (4والخاص محور ) اﻹدارة ( حيث أكد أغلب أفراد الﻌينة

أن وقت الدرس في الجدول ﻻ

ون عائقا لحضورهم الدرس ،ما أن ثرة الدروس

الﻌمل ة في اﻷسبوع ﻻ تكون عائقا عن حضور الدرس ،وأكد أغلب أفراد الدراسة على

ضرورة أن

ون هناك لقاء دور مع إدارة القسم من أجل أن

للنهوض بدرس طرائ

ون هناك حافز ودعم

التدرس ،حيث إن اﻹدارة تسهم بجزء بير في حل المﻌوقات

التي تراف الﻌمل ة التﻌل م ةٕ ،وان عقد اللقاءات الدورة مع الطل ة سيتم طرح هذه
حافز مﻌنو ا لتطو ر
ا
المﻌوقات والﻌمل على تﻼفيها ،اﻹضافة إلى أن اللقاءات تﻌد

إم ان اتهم ش ل متقن.

اﻻستنتاجات والتوص ات

اﻻستنتاجات

 -1إن عدم وجود تاب منهجي
أكدته عينة ال حث بنس ة )(%55

ون عائقا أمام تفهم الطﻼب لمادة الدرس ،وهذا ما

 ( %45 ) -2من عين ال حث أكدت أن مادة الدرس التي طرحها المدرس تتناسب مع
قدراتهم البدن ة والمهارة

 -3أكدت نس ة )  ( %85أن وجود أفﻼم ووسائل توض ح ة وتﻌل م ة تساعد على فهم

مادة الدرس

 -4إن أسلوب إ صال المﻌلومـ ـ ـ ـات النظر ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة والﻌمل ة من قبـ ـ ـل المدرس ص ـ ـ ـورة سهلة
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الﻌدد 8

وم سطة تساعد على فهم مادة الدرس وهذا ما أكدته نس ة )(%78من عينة الدراسة

وأكدت نس ة ) ( %75أن وقت الدرس في الجدول ﻻ ون عائقا أمام حضورهم الدرس
و) (%80من عينة ال حث أكدت أن اللقاءات مع إدارة القسم محفزة للنهوض بدرس

طرائ التدرس
التوص ات

 -1ضرورة توفير الكتاب المنهجي للطﻼب دليل عمل يومي.

 -2توفير الوسائل المساعدة واﻷفﻼم والصور التوض ح ة لتﻌرض على الطﻼب
لمساعدتهم على تفهم المادة المطروحة

 -3التأكيد على أن تكون هناك لقاءات دورة مع إدارة القسم لمﻌرفة المﻌوقات التي
تواجه الطﻼب والﻌمل على تجاوزها .
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المصادر والمراجع

الﻌدد 8

 -1ت سير الك ﻼني وأ اد ملحم ،التوج ه الفني في أصول التر ة والتدرس ،لبنان ،م ت ة

لبنان1986 ،م .

 -2حسين علي حسين وصرح عبد الكرم ،تحليل دروس الساحة والميدان من وجه

نظر طل ة ل ة التر ة الراض ة ،جامﻌة غداد ،مجلة ل ة التر ة الراض ة1993 ،م .
 -3داود ماهر ﷴ ومجيد مهد

مطا ع دار الح مة1991 ،م .

ﷴ ،أساس ات في طرائ التدرس الﻌامة ،الموصل،

 -4رجاء أبو عﻼم ،ق اس وتقو م التحصيل الدراسي ،الكو ت دار القلم للنشر1987،م .

 -5عاقل فاخر ،أسس ال حث الﻌلمي في الﻌلوم السلو ة ،1 ،بيروت ،دار الم ﻼن ة،

1979م .

 -6عبد المجيد سرحان الدمرداش ،التقو م في تدرس الﻌلوم ،م ت ة اﻷنجلو المصرة،
القاهرة1972 ،م .

-7غاز فاروق السيد ومجد

أحمد حجاز  ،الﻌﻼقة بين تقو م الطالب لذاته وتقو م

المدرس في ﻌض المواد الدراس ة الفرد ة والجماع ة ،حث منشور من حوث المؤتمر
الدولي للراضة ،دولة ال حرن ،المجلد الثالث1985 ،م .

 -8ﷴ ص حي حسانين ،التقو م والق اس في التر ة البدن ة ،القاهرة ،مطا ع النجو

1979م .

 -9مصطفى محمود اﻹمام وآخرون ،التقو م والق اس ،دار الح مة للط اعة والنشر،
غداد ،الﻌراق1990 ،م .

 -10مضر عبد ال اقي سالم ،تقو م

درس التر ة الراض ة للمرحلة المتوسطة في

الﻌراق ،رسالة ماجستير غير منشورة ،ل ة التر ة الراض ة ،جامﻌة القادس ة2000 ،م .

 -11نبيل عبد الهاد

و وسف شاهين ،تطو ر التف ير عند الطفل،

للتصم م ،عمان ،اﻷردن1991 ،م .
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الﻌدد 8

 -12ود ع اسين التكرتي وحسين ﷴ الﻌبيد  ،التطب قات اﻹحصائ ة واستخدام
الحاسوب في حوث التر ة الراض ة ،دار الكتب للط اعة والنشر ،جامﻌة الموصل

1999م .
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العدد8

د /سل مان مصطفى الرطيل

ل ة التر ة  /جمعة الزتونة

المقدمة:

لما خل ﷲ الخل جعل مصالحهم مت ار طة ،ل مل عضها عضاً ،وشرع لهم
عقوداً تنظم العﻼئ بينهم ،حق ل واحد منهم من خﻼلها مقصده وأره ،دون ظلم أو

إجحاف أخ ه اﻵخر ،ولم يجعل تلك العقود ضرة ﻻزب ﻻ م ن الرجوع عنهإ ،وانما
شرع لهم مخارج يخرجون من خﻼلها من تلك العقود ،متى أروا أنها ﻻ تحق مصالحهم.

ومن ذلك أن عقد الب ع عقد قصد منه حصول نفع لكل واحد من العاقدين على

ضر ه ان له أن يرجع عن
وجه الكمال ،فمتى أر أحدهما نقصاً في المعقود عل ه
ﱡ
الب ع ،عمﻼً قاعدة "ﻻ ضرر وﻻ ِ
ضرار".
ولكن هل م ن للعاقد الذ

حصل الضرر من جهته ،أن شتر على العاقد

المتضرر عدم تحمل مسؤول ة ذلك الضرر ؟ ،ومن ثم عدم فسخ الب ع ،ورد المب ع إلى

ال ائع إذا اكتشف المشتر ف ه نقصاً ،أو ﻻ صح ذلك؟.

هذا ما سأتناوله في حثي هذا ،ولكن قبل الدخول في تفاصيل ذلك أشير هنا إلى

مبررات حث هذا الموضوع.

أ .إن هذه المسألة من المسائل الشائ ة التي عمت بها البلو حتى صارت عرفاً

شائعاً بين الناس ،إذ الشائع بين الناس اليوم في ثير من البلدان أن ال ضائع ﻻ تستبدل

وﻻ تسترد أثمانهإ ،وانما يلزم المشتر بها عد إخراجها من المحل حتى ولو انت معي ة،
بل إن عض أصحاب المحﻼت تب ذلك في لوحات ارزة على اب محله تأكيداً على
عمله بهذا العرف خوف أن ون المشتر غافﻼً عن العمل ه.

ما أن الشائع اليوم بين التجار العاملين في أسواق المزادات أن السلع المشتراة

في ب ع المزاد ﻻ ترد عيو ها ،ﻷنها مب عة البراءة.
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العدد8

ب .إنها من المسائل التي اختلف العلماء فيها اختﻼفاً ثي اًر ،فاحتاجت بذلك إلى

حث لتحرر محل النزاع فيها ووضع ضوا

للعمل بها إذا قيل بجوازها.

ت .إنها لم ت حث – ف ما أعلم  -حثاً مستف ضاً مقارناً ،ضع اﻷقوال في نصابها
و قارن بينها ،ولذلك رأيت أن أ حثها.


وقد قسمت ال حث في هذه المسألة إلى م حثين:

الم حث اﻷول :في تعرف ب ع البراءة ،صور ب ع البراءة ،أقوال العلماء في ب ع

البراءة ،في تحرر محل النزاع بين العلماء القائلين صحة ب ع البراءة ،وف ه أرعة

مطالب:

 المطلب اﻷول :في تعرف الب ع لغ ًة واصطﻼحاً ،وفي تعرف البراءة لغ ًة
واصطﻼحاً.






المطلب الثاني :في تعرف ب ع البراءة ،وفي صور ب ع البراءة.
المطلب الثالث :أقوال العلماء في ب ع البراءة.

المطلب ال ار ع :في تحرر محل النزاع بين العلماء القائلين صحة ب ع البراءة.

الم حث الثاني :أقوال العلماء القائلين صحة ب ع البراءة وأدلتهم ،لزوم العيوب

الحادثة عد العقد وقبل الق ض لل ائع ،في سبب الخﻼف بين العلماء القائلين صحة ب ع
البراءة ،في المقارنة بين اﻷقوال والترج ح بينهما ،وف ه أرعة مطالب:



المطلب اﻷول :في أقوال العلماء القائلين صحة ب ع البراءة وأدلتهم في لزوم

العيوب المشترطة الب ارءة فيها المجهولة للعاقدين أو للمشتر دون ال ائع.







المطلب الثاني :في سبب الخﻼف بين العلماء القائلين صحة ب ع البراءة.

المطلب الثالث :في المقارنة بين اﻷقوال.

المطلب ال ار ع :في الترج ح بين اﻷقوال.
الخاتمــة نتائ ــج ال حــث.
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العدد8

وأت عته فهرس للمصادر والمراجع التي اعتمدت عليها في إعداده ،اﻹضافة إلى فهرس
للموضوعات التي تم تناولها.

الم حث اﻷول :تعر ف ب ع البراءة

المطلب اﻷول :تعر ف الب ع لغ ًة واصطﻼح ًا

الب ع لغ ًة :مصدر اع الشيء يب عه ب عاً ،فهو ائع ،ومعناه :أخذ شيء ٕواعطاء شيء
آخر ،مشت من ال اع؛ ﻷن ل واحد من الب عين مد اعه في اﻷخذ واﻹعطاء ،وهو من
اﻷضداد الشراء؛ ولذلك طل على ل واحد من العاقدين في الب ع أنه ائع ،لكنه عند
اﻹطﻼق ينصرف إلى اذل السلعة دون اذل الثمن.

)(1

الب ع اصطﻼحاً :عرفه ابن عرفة
وﻻ متعة لذة ،ذو م ا ٍ
غير العين ف ه.
سة ،أحد عوض ه غير ذهب وﻻ فضة،
ٌ
معين ُ
فقوله" :عقد معاوضة" شمل جم ع العقود التي تحصل م ادلة عوض عوض عنه،
)(2

من المالك ة) :(3أنه عقد معاوضة على غير منافع

وقوله" :على غير منافع"؛ ليخرج عقد اﻹجارة ونحوه .وقوله" :وﻻ متعة لذة"؛ ليخرج عقد

الن اح ،فإنه – ٕوان ان عقد معاوضة -ﻻ سمى ب عاً ،وقوله" :ذو م ا سة"؛ ليخرج بذلك
ه ة الثواب (4) .وقوله" :أحد عوض ه" غير ذهب وﻻ فضة؛ ليخرج– بذلك عقد
)(1

ينظـر :الجـوهر  ،الصــحاح ،ج ،3ص ،1189وابـن حلبــي ،مقـاي س اللغــة ،ج ،1ص،3271

)(2

ه ــو ﷴ ب ــن ﷴ ب ــن عرف ــة أب ــو عب ــد ﷲ ،م ــن مؤلفاتـ ـه :الح ــدود ،والمختص ــر الفقه ــي ،ت ــوفي

والفي ـ ــروز آ ـ ــاد  ،الق ـ ــاموس المحـ ـ ـ  ،ج ،1ص ،911والفي ـ ــومي ،المصـ ـ ـ اح المني ـ ــر ،ج،1

ص ، 87-86مادة )ب ع(.

803هـ ،ينظر :ابن فرحون ،الدي اج ،ج ،2ص ،133ونيل اﻻبتهاج ،ج ،2ص.77

) -(3ينظر :ابن عرفة ،الحدود ،ص.232

) -(4ه ة الثواب :عط ة قصد بها عوض مالي ،ينظر :ابن عرفة ،شرح الرصاع ،ص.427
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العدد8

"معين غير العين ف ه"؛ ليخرج عقد السلم ،ﻷن غير العين
المراطلة) (1والصرف ،وقوله:
ٌ
ف ه في الذمة ).(2

تعر ف البراءة لغ ًة واصطﻼح ًا

البراءة في اللغة :الخروج من الشيء والمفارقة له ،واﻷصل :البرء ،معنى القطع،

فالبراءة قطع العﻼقة تقول برئت من الشيء ،أب أر منه براءة إذا أزلته عن نفسك ،وقطعت

أس اب العﻼقة ه.

)(3

ومعنى البراءة في اﻻصطﻼح :هو المعني نفسه في اللغة ،فتطل

البراءة عند

الفقهاء في ألفا الطﻼق و راد بها المفارقة ،وتطل في اب الن اح و راد بها عدم وجود

حمل في رحم المرأة ،وتطل

في اب المعامﻼت على التخلص من اﻻلتزامات ،وعدم

انشغال الذمة الحقوق ،وتطل في اب الع ادات على نظافة المخرجين من النجاسة.
و طل الفقهاء ب ع البراءة على الب ع الذ

)(4

شتر ف ه ال ائع على المشتر عدم

التزام ضمان ل عيب يجده المشتر في المب ع ،وهدف ال ائع من ذلك التخلص من

ضمان أ عيب يجده المشتر في المبيـ ـ ـعٕ ،والزام المشت ـ ـر بتبـ ـ ـ ـعات ذلك العيب ،حيث
)(1
)(2
)(3
)(4

المراطلة :ب ع الذهب الذهب ،والفضة الفضة ،وزناً ،ينظر :ابن عرفة ،الحدود ،ص.245
ينظر :ابن عرفة ،شرح الرصاع ،ص.235-232

ينظ ــر :اب ــن ف ــارس ،مق ــاي س اللغـــة ،ج ،1ص ،236والفي ــروز آ ــاد  ،الق ــاموس المحـ ـ ،

ص 42مادة )برأ(.

ينظ ــر :اب ــن م ــورود ،اﻻخت ـــار ،ج ،3ص ،132وم ــﻼ خس ــرو ،درر الح ـــام ،ج ،1ص،22
واﻵبـ ــي ،ج ـ ـواهر اﻹكليـ ــل ،ج ،1ص ،94وحاش ـ ـ ة القليـ ــو ي ،ج ،4ص ،293وابـ ــن قدامـ ــة،

المغني ،ج ،1ص ،161ج ،7ص.512
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)(1

إذا وجد ه عي اً.

)(2

العدد8

المطلب الثاني  :صور ب ع البراءة

 -صورة هذا الب ع أن قول ال ائع للمشتر  :أنا بر ء من ل عيب تجده في هذه

السلعة.

 -أو قول له :أنا أب عك هذه السلعة مع أني بر ء من العيوب الفﻼن ة التي تعرفها

فيها.

 -أو قوله له :أنا أب عك هذه السلعة وهي مليئة العيوب ،ولكني بر ء من جم ع

عيو ها.

 -أو قول له :أب ك هذه السلعة التي ﻻ أعلم فيها عي اً ،لكنك إذا وجدت فيها أ عيب

فأنا بر ء منه.
 -أو

تب صاحب المحل على اب محله :ال ضائع ﻻ تستبدل وﻻ سترد ثمنها ،فإن

هذا ٕوان لم ن ف ه شر براءة صراحة ،فف ه اشتراطها ضمناً.
فهل صح العقد مع هذا الشر ؟ وعلى القول صحته فهل يب أر ال ائع من تلك
العيوب؟ ،ومن ثم فﻼ ح

للمشتر الفسخ بها إذا وجدها ،أو ﻻ يب أر منها ،ومن ثم

ف ح للمشتر الفسخ على ل حال هذا ما سنتناوله في الم احث التال ة.
)(1

خ ــار الــرد العيــب :هــو ح ـ

ملــك ــه أحــد العاقــدين فســخ العقــد أو إمضــاءه إذا وجــد ﻷحــد

البــدلين عي ـاً يــنقص الق مــة أو فــوت غرض ـاً صــح حاً علــى العاقــد ،واﻷصــل فــي هــذا الخ ــار
ﱠ
ون ِت َج َارةٌ َعن تَ َر ٍ
اض ِّمن ُ ْم﴾ اﻵ ة  29سورة النسـاء ،وحـديث المصـراة
قوله تعالىِ﴿ :إﻻ أَن تَ ُك َ
المشهور الذ أخرجه البخار رقم  ،2150ومسـلم  ،1524ينظـر :ابـن الهمـام ،فـتح القـدير،
ج ،6ص ،357-355وابـ ـ ــن رشـ ـ ــد ،بدا ـ ـ ــة المجتهـ ـ ــد ،ج ،2ص ،305والشـ ـ ــريني ،مغنـ ـ ــي

المحتاج ،ج ،2ص ،51وابن قدامة ،المغني ،ج ،6ص ،235وحاش ة الـروض المر ـع ،ج،4

)(2

ص.441

ينظر :ابن رشد ،بدا ة المجتهد ،ج ،3ص.200
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المطلب الثالث :أقوال العلماء في ب ع البراءة

العدد8

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول اﻷول :و ه قال جمهور العلماء من المذاهب اﻷرعة وغيرهم إن هذا الب ع صح ح،

ٕوان اختلفوا في اعت ار شر البراءة من عدم اعت اره.
واستدلوا لما ذهبوا إل ه ما يلي:

)(1

أ .قوله ) المسلمون على شروطهم() :(2ووجه اﻻستدﻻل ه أن الرسول  جعل
شرو المسلمين ف ما بينهم معتبرةٕ ،واذا انت معتبرة لم

ن اشتراطها في العقد مفسداً

) -(1ينظـ ـ ــر :السرخسـ ـ ــي ،الم سـ ـ ــو  ،ج ،13ص ،91والق ارفـ ـ ــي ،الـ ـ ــذخيرة ،ج ،5ص ،91وابـ ـ ــن
الشاشي ،حل ة العلماء ،ج ،4ص ،285-281وابن قدامة ،المغني ،ج ،6ص.264
) -(2أخرجه أبو داود ،ج ،4ص ،20-19رقم ) ،(3594تاب اﻷقضـ ة ،ـاب فـي الصـلح ،وابـن
الجارود ،ص ،215رقم ) ،(63والدار قطني ،ج ،3ص ،127و تاب البيـوع ،والحـاكم ،ج،2

ص ،49في البيوع ،والبيهقي في السنن الكبر  ،ج ،6ص ،79عن أبي هر رة مرفوعاً ،وف ه:

ثير بن زد اﻷسلمي ،قال الـذهبي فـي تعل قـه علـى المسـتدرك )لـم صـححه – أ الحـاكم –

و ثيــر ضــعفه النســائي ،ومشــاه غي ـره ،وللخبــر ش ـواهد( ،وقــال ابــن عــد فــي الكامــل ،ج،6

ص ) 2088ثير بن زد اﻷسلمي لم أر حديثـه أسـاً ،وأرجـو أﻻ ـأس ـه( .قـال الحـاف فـي
التقر ـ ــب ،ص) 459صـ ــدوق يخطـ ــئ( .وأخرجـ ــه الترمـ ــذ  ،ج ،3ص ،634رقـ ــم )،(1352
تــاب اﻷح ــام ،ــاب م ــا ذ ــر رس ــوله ﷲ  فــي الص ــلح ب ــين الن ــاس ،وال ــدار قطن ــي ،ج،3

ص ،27فــي البيــوع ،والبيهقــي فــي الســنن الكبــر  ،ج ،6ص ،79عــن ثيــر بــن عبــد ﷲ بــن

عمرو بن عوف عن أب ه عن جـده مرفوعـاً ،قـال الترمـذ )حـديث حسـن صـح ح( .واعتـرض

عل ه الذهبي في الميزان ،ج ،3ص ،407رقم ) ،(6943أن ثير بن عبد ﷲ ضعيف جـداً،
ق ــال الح ــاف ف ــي الف ــتح ،ج ،4ص) ،451و ثي ــر ب ــن عب ــد ﷲ ض ــعيف عن ــد اﻷكث ــر ،لك ــن

البخــار ومــن ت عــه الترمــذ وابــن خز مــة قــوون أم ـره( .وأخرجــه الــدارقطني ،ج ،3ص،27
في البيوع ،والحاكم ،ج ،2ص ،49سندهما عن عائشة مرفوعاً ،قال الحاف في تلخ ص
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العدد8

له) ،(1واعترض على اﻻستدﻻل بهذا الحديث أنه ضعيف من جهة سنده) ،(2و م ن أن

يجاب عنه أن هذا الحديث قد صححه جمع غفير من العلماء ،فﻼ
اﻻعتراض أثر في رده.

ب .أن رجﻼً اشتر من عبد ﷲ

)(3

ون لهذا

بن عمر رضي ﷲ عنه مملو اً شر البراءة من ل

عيب ثم اكتشف ف ه عي اً ،فأراد فسخ الب ع فلم قبل ذلك ابن عمر ،فاختصما إلى عثمان
رضي ﷲ عنه ،فطلب من ابن عمر رضي ﷲ عنه أن حلف أنه لم

ن عالماً بذلك

العيب حين اشتر البراءة من العيب فن ل عبد ﷲ عن ال مين ،فح م عثمان فسخ الب ع.

)(4

ووجه اﻻستدﻻل منه :أن ابن عمر عقد هذا العقد– وهو صورة النزاع – محضر

من الصحا ة فلم ين روا عل ه العقد ،بل إن عثمان رضي ﷲ عنه وهو ثالث الخلفاء أقره
على صحته وألزمـ ـ ـه مقتـ ـ ـ ـضاه ،و ان ذلك محضـ ـ ـ ـر من الصحابـ ـ ـ ـة فلم ين ـ ـ ـ ـروه ،ف ان

=

)(1
)(2
)(3

الحبير ،ج ،3ص) ،64إسناده واه(.

ينظر :السرخسي ،الم سو  ،ج ،13ص ،92والماورد  ،الحاو  ،ج ،5ص.272

ينظر :ابن حزم ،المحلي ،ج ،9ص.43

هــو عبــد ﷲ بــن عمــر بــن الخطــاب أبــو عبــد الــرحمن العــدو  ،مــن أملــك ش ـ اب قــرش عــن
الــدن ا ،هــاجر مــع أب ــه رضــي ﷲ عنــه ،تــوفي م ــة الم رمــة ،قيــل :ســنة 74ه ــ ،وقيــل ســنة

73هـ ،ينظر :أبي نع م ،ترجمته في معرفة الصحا ة ،ج ،3ص ،1707رقـم ) ،(1695وابـن

عبـ ــد البـ ــر ،اﻻسـ ــت عاب ،ج ،3ص ،80واﻷثيـ ــر ،أسـ ــد الغا ـ ــة ،ج ،3ص ،340وابـ ــن حجـ ــر

)(4

العسقﻼني ،اﻹصا ة ،ج ،3ص.135

أخرجه مالك في الموطأ ،ج ،2ص ،11تـاب البيـوع ،ـاب العيـب فـي الرقيـ  ،وعبـد الـرزاق،
ج ،8ص ،163بــرقم ) ،(16722وابــن أبــي شــي ة ،المصــنف ،ج ،6ص ،212رقــم )،(849
والبيهقي في السنن ،ج ،5ص ،328في تاب البيوع ،اب ب ع البراءة ،وهو صح ح.
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الب ع شر البراءة من العيوب
إجماعاً.

)(1

القول الثاني :و ه قال ابن حزم
فسخه ،وﻻ يترتب عل ه أثر.

)(3

)(2

وأيد ما ذهب إل ه ما يلي:

العدد8

من الظاهرة ،و قضي أن هذا الب ع اطل ،يجب

أ .إن هذا الب ع انعقد على شر ل س في تاب ﷲ وما ان ذلك فهو اطل) ،(4و م ن
أن عترض عل ه أن هذا الشر – ٕوان لم ن في تاب ﷲ – داخل في عموم حديث
رسول ﷲ "المسلمون على شروطهم" المتقدم ،وحديث رسول ﷲ  تؤخذ منه اﻷح ام

اك ْم َع ْن ُه
اك ُم ﱠ
ول َف ُخ ُذوهُ َو َما َن َه ُ
ما تؤخذ من القرآن ،لقولـه تعالـىَ ﴿ :و َما َءاتَ ُ
الرُس ُ
)(6
)(5
ِ
ِﱠ
ٍ
وحى﴾
َفانتَ ُهوا﴾  ،وقولـه تعالـىَ ﴿ :و َما َينط ُ َع ِن اْل َه َو إ ْن ُهَو إﻻ َو ْح ٌي ُي َ
منا" )ٕ ،(7واذا ان
ب .وﻷن هذا غش وخداع ،والغش محرم؛ لقوله " :من غشنا فل س ّ
ف ه غش وخداع طل) ،(8و م ن أن عترض عل ه أن هذا إنما يرد في حال ما إذا انت
)(1
)(2

ينظر :السرخسي ،الم سو  ،ج ،13ص.92

هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهر  ،الم ني أ ا ﷴ ،له علم واسع الحديث وفقهه،
توفي سنة  ،456من أشهر ت ه :المحلى اﻵثار ،واﻹح ام في أصول اﻷح ـام ،ينظـر :ابـن
عميرة الضبي ،ترجمته فـي غ ـة الملـتمس ،ص ،415ووف ـات اﻷع ـان ،ج ،3ص ،325رقـم

)(3
)(4
)(5
)(6
)(7
)(8

).(448

ينظر :ابن حزم ،المحلى ،ج ،9ص.41
ينظر :المحلى ،ج ،9ص.44-43
سورة الحشر ،اﻵ ة .7

سورة النجم ،اﻵيتان.4-3 :

أخرجــه مســلم ،ج ،1ص ،99رقــم ) ،(101)(164تــاب اﻹ مــان ،ــاب قولــه النبــي " مــن
غشنا فل س منا".

ينظر :ابن حزم ،المحلى ،ج ،9ص.43
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العدد8

العيوب معلومة لل ائع وﻻ علمها المشتر  ،ثم إن المشتر إذا دخل في العقد وهو علم

أن ال ائع غير ملزم عهدة المب ع وت عاته فوجد عيو اً في المب ع عد ذلك لم ن مغشوشاً
في حق قة اﻷمر؛ ﻷنه دخل في العقد وهو علم أنه من المحتمل أن ون المب ع معي اً،

ٕوانما قع الغش لو أنه دخل في العقد ،وهو عتقد أن المب ع سل ماً من العيوب فيجده
معي اً.
الترج ح:

لعل الراجح– وﷲ أعلم الصواب– ما ذهب إل ه جمهور العلماء لموافقته

لعمومات اﻷدلة ،ولقضاء الصحا ة وعملهم مقتضاه.

المطلب ال ار ع :تحر ر محل النزاع بين العلماء القائلين صحة ب ع البراءة
ﻻ يخل العيب المتب أر منه من الصور التال ة:

الصورة اﻷولى :أن يرد في ع ارة ال ائع ما يدل على أنه بر ء من ل عيب ساب أو

ﻻح )حادث(.

الصورة الثان ة :أن ون العيب المتب أر منه عي اً معيناً.
الصورة الثالثة :أن تكون ع ارة ال ائع عامة ،أن قول :أب عك على أني بر ء من ل

عيب ،ولم قيده عيب معين ،وﻻ عيب قد م وﻻ حادث.

يبر من ل العيوب القد مة والحادثة؛ ﻷن
فأما الصورة اﻷولى :فإن ال ائع أ

المشتر واف على ذلك ،والح له ،وقد تنازل عنه.

وأما الصورة الثان ة :فﻼ خﻼف بينهم أن ال ائع يب أر من ذلك العيب المحدد ،لما

سب في تعليل ح م الصورة اﻷولى.

وأما الصورة الثالثة :فالكﻼم فيها من جهتين:

الجهة اﻷولى :جهة اﻹطﻼق في القدم والحدوث.

الجهة الثان ة :جهة اﻹطﻼق في العيوب.
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العدد8

فأما الجهة اﻷولى :فﻼ خﻼف أن ال ائع يب أر فيها من العيوب القد مة ،واختلفوا

في العيوب الحادثة عد العقد وقبل الق ض.

وأما الجهة الثان ة :فﻼ يخلوا العيب فيها من أرعة أمور:

ﻷنه إما أن علمه الب عان ،أو يجهﻼه ،أو علمه ال ائع دون المشتر  ،أو علمه المشتر
دون ال ائع.

فأما إذا انا علمانه واتفقا على إسقاطه والبراءة منه فهذا ﻻ خﻼف بين العلماء

أن المشتر

سق

ه حقه في الفسخ ،ومن ثم فيلزم العقد في حقه؛ ﻷن الفسخ بخ ار

العيب ح للمشتر  ،ومن ملك حقاً ملك ح التنازل عنه.

و ذلك الشأن أ ضاً إذا ان المشتر علمه وال ائع يجهله؛ لدخوله في العقد على

بينة من أمر المعقود عل ه.

)(1

وﻻ يرد على هذا ما رو عن مالك والشافعي من أن اشت ار البراءة من العيب ﻻ

تمنع الفسخ مطلقاً ،سواء أكانا علمانه أم يجهﻼنه؛ ﻷن الظاهرة من مذهبهما أن اشت ار
البراءة من العيب المعلومات للعاقدين ،أو للمشتر منع الفسخ ﻵمرن:
اﻷمر اﻷول :أنهما يران أن إسقا

حن فة وأحمد.

)(2

المطال ة العيب تمنع الفسخ ما يراه أبو

اﻷمر الثاني :أن أصحابهما لما عللوا لقولهـما اﻹطﻼق عللوا أن السبب في ذلك

)(1

ينظــر :ابــن الجصــاص ،مختصــر اخــتﻼف العلمــاء ،ج ،3ص ،146والشرخســي ،الم ســو ،
ج ،5ص ،141والقاضــي عبــد الوهــاب ،المعونــة ،ج ،2ص ،1052والق ارفــي ،الــذخيرة ،ج،5

ص ،475وابـ ـ ــن الغ ازلـ ـ ــي ،الوس ـ ـ ـ  ،ج ،4ص ،197وروضـ ـ ــة الطـ ـ ــالبين ،ج ،5ص،264
والمرداو  ،اﻹنصاف ،ج ،14ص ،463والبهوتي ،شاف القناع ،ج ،4ص.23

) -(2ينظر :الكسائين بدائع الصنائع ،ج ،2ص ،482والدردير ،الشـرح الصـغير ،ج ،2ص،267
والشريني ،مغني المحتاج ،ج ،2ص ،58وابن قدامة ،المغني ،ج ،6ص.64-61
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جهالة العيب عند العقد) ،(1وفي حال العلم ،ﻻ

العدد8

ون ذلك التعليل وارداً .فدل ذلك على

أن العلماء القائلين صحة ب ع البراءة متفقون على أن اشت ار البراءة من العيب المعلوم
لكل واحد من العاقدين ،أو للمشتر فق

منع الفسخ بخ ار العيب ،وأما إذا ان العيب

المشترطة البراء منه مجهوﻻً للعاقدين ،أو للمشتر دون ال ائع فقد اختلف العلماء في منع

الفسخ اشت ار البراءة منه على خمسة أقوال .ف ون مجال الخﻼف في صورتين:

 اﻷولى :في العيوب الحادثة عد العقد وقبل الق ض هل تلزم ال ائع أو ﻻ؟

 الثان ة :العيوب المشترطة البراءة منها المجهولة للعاقدين أو للمشتر دون ال ائع هل
تلزم ال ائع أو ﻻ؟

وسأتناول المسألتين في الم حثين التاليين:

الم حث الثاني :أقوال العلماء القائلين صحة ب ع البراءة وأدلتهم في
لزوم العيوب الحادثة عد العقد وقبل الق ض لل ائع

تحر ر محل النزاع:

ﻻ خﻼف بين العلماء القائلين صحة عقد البراءة أن العيب الحادث إذا وردت

قرنة لفظ ة من أحد العاقدين تستثن ه ،ووقع العقد على ذلك فإنه ﻻ يلزم ال ائع أن قول
ال ائع :أب عك المب ع على أني بر ء من ل عيب ه ،فقوله " :ه" يدل على أن العيب
الذ

ل س ه ،حاﻻً أنه ﻻ يدخلٕ ،وانما الخﻼف في حالة ما إذا لم يرد في صورة العقد

ما يدل على استثناء العيوب الحادثة على قولين:

القول اﻷول :أن ال ائع يب أر منها :وهذا القول المقول ه في ظاهر الروا ة عند الحنف ة ،
)(2

وعللوا ذلك :أن هدف ال ائع من اشت ار السﻼمة من العيوب إلزام العقد على ل حال،
) -(1ينظر :ابن شاس ،عقد الجواهر ،ج ،2ص ،480والماورد  ،الحاو  ،ج ،5ص.272
)(2

ينظر :الكاساني ،بدائع الصنائع ،ج ،5ص ،227وابن الهمام ،فتح القدير ،ج ،5ص،182

- 183 -

الب ع شر البراءة من العيوب

مجلة التربوي

العدد8

ف ون اشت ار السﻼمة من العيوب الحادثة عد العقد وقبل العقد داخلة ضمناً ،و م ن أن

عترض على هذا أن العقد حصل مجرد اﻹيجاب والقبول ،فإذا حصل ذلك انتقلت

ملك ة المعقود عل ه إلى المشتر  ،ف حتمل ما حصل في المعقود عل ه من عيوب؛ ﻷنها
واقعة في ملكه ،ومن ثم فﻼ حتاج إلى اشت ار السﻼمة من العيوب الحادثة أصﻼً.

)(1

القول الثاني :أن ال ائع ﻻ يب أر من العيب الحادث ،و هذا قال ﷴ وزفر من الحنف ة)،(2
ومالك ) ،(3والشافع ة ) ،(4وعللوا ذلك :أن العيب الحادث غير موجود عند وقت التعاقد،
فﻼ يب أر منه ال ائع؛ ﻷن التب أر منه تبرؤ من معدوم ،والتب أر من المعدوم ﻻ صح.

واحد.

)(5

و م ن أن عترض عل ه ،ما اعترض ه على تعليل القول اﻷول ،ﻷن مبناهما

القول الثالث :التفر

بينما إذا ان المب ع ف ه ح توف ة أو ﻻ ،فإذا ان ف ه ح توف ة

لم يب أر ال ائعٕ ،وان لم ن ف ه ح توف ة يبرأ ،و هذا قال الحنابلة.
وعللوا ذلك :أن ما ف ه ح توف ة ﻻ يدخل في ضمان المشتر إﻻ ق ضه،
)(6

بخﻼف ما ل س في ح توف ة ،فيدخل في ضمان المشتر مجرد العقدٕ ،واذا ان اﻷمر
ذلك ،فإن ال ائع ﻻ يب أر من العيب الحادث ف ما ف ه ح توف ة؛ ﻷنه ﻻ ينتقل ضمانه إﻻ

= ورد المختار ،ج ،4ص.100
)(1

ينظر :المراجع السا قة.

)(3

ينظــر :ابــن رشــد ،المقــدمات والممهــدات ،ج ،2ص ،106وابــن شــاس ،عقــد الج ـواهر ،ج،2

)(2

)(4
)(5
)(6

ينظر :الكاساني ،بـدائع الصـنائع ،ج ،5ص ،227وابـن الهمـام ،فـتح القـدير ،ج ،5ص،182
ورد المختار ،ج ،4ص.100

ص.489

ينظر :الماورد  ،الحاو  ،ج ،5ص.257

ينظر :الكاساني ،بدائع الصنائع ،ج ،5ص.227

ينظر :ابن قدامة ،الكافي ،ج ،3ص ،125المرداو  ،اﻹنصاف ،ج ،11ص.278-277
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العدد8

الق ض ،و ب أر مما ل س ف ه ح توف ة ،ﻷنه ينتقل ضمانه إلى المشتر مجرد العقد )،(1

و م ن أن عترض عل ه أن الملك ينتقل مجرد العقد في جم ع أنواع المعقود عل ه ،ما
هو ظاهر النصوص ،سواء أكان ف ه ح توف ة أم ﻻ ،فالتفصيل حتاج إلى دليل.

الترج ح:

)(2

ظهر – وﷲ أعلم الصواب – أن الراجح في هذه المسألة :هو أن ال ائع يب أر من

العيوب الحادثة قبل الق ض ما يب أر من العيوب الحاصلة عده؛ ﻷن المب ع يدخل في

ملك المشتر مجرد العقد دون تفر .

المطلب اﻷول :أقوال العلماء القائلين صحة ب ع البراءة وأدلتهم في لزوم العيوب
المشترطة البراءة منها المجهولة للعاقدين أو للمشتر دون ال ائع

اختلف العلماء القائلون صحة ب ع البراءة في هذه المسألة على خمسة أقوال:

ﻻ
القول اﻷول :أن الفسخ العيب متنع على المشتر مطلقاً ،سواء أكان العيب مجهو ً
لهما ،أم مجهوﻻً للمشتر دون ال ائع ،وسواء أكان المب ع حيواناً أم غيرهٕ .والى هذا ذهب

الحنف ة ) ،(3وهو روا ة عن ملك ) ،(4وقول للشافع ة ) ،(5وروا ة مخرجة على قول لﻺمام

أحمد ) ،(6واستدل أصحاب هذا القول لما ذهبوا إل ه ما يلي:

أوﻻً :أن رجلين اختصما إلى رسول ﷲ  في موارث درست فقال  له ـ ـ ـما" :است ـ ـ ـ ـ ـهما،
)(1
)(2
)(3
)(4
)(5
)(6

ينظر :ابن قدامة ،الكافي ،ج ،3ص ،125المرداو  ،اﻹنصاف ،ج ،11ص.278-277

ينظر :المرجعين السا قين.

ينظر :السرخسي ،الم سو  ،ج ،13ص ،91والسمرقند  ،تحفة الفقهاء ،ج ،2ص.102

ينظــر :الق ارفــي ،الــذخيرة ،ج ،5ص ،91وابــن م ــارة ،شــرح م ــارة علــى تحفــة الح ــام ،ج،2

ص.309

ينظر :مختصر المزني ،ص ،94وابن شاس ،حل ة العلماء ،ج ،4ص.285-281

ينظر :ابن البنا ،المقنع ،ج ،2ص ،689وابن قدامة ،المغني ،ج ،6ص.265
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وتوخ ا الح  ،ول حلل ل واحد من ما صاح ه(.

)(1

العدد8

ووجه اﻻستدﻻل من هذا الحديث أن الرسول  أجاز ف ه اﻹبراء من المجهول،

حيث أمر ل واحد من الخصمين أن حلل صاح ه من حقوقه ،وذلك شمل الحقوق
المجهولة والمعلومة ،وموافقة المشتر على شر ال ائع إبراءه من ل عيب هي في

حق قتها إبراء من المجهول ،فتكون جائزة لدخولها في هذا الحديثٕ ،واذا انت جائزة ،فإن
اشت ار ال ائع لها يرتب عليها أثره وهو منع الفسخ اشتراطها عند اكتشاف عيب في
المب ع.

)(2

و م ن أن عترض على وجه اﻻستدﻻل ه :أن الحديث صلح دل ﻼً في حالة ما

إذا ان العيب مجهوﻻً من طرف العاقدين معاً ،أما إذا ان مجهوﻻً من طرف المشتر ،

وال ائع علمه ،فإن تبرؤ ال ائع ﻻ ينفعه ،لنهي النبي  عن الغش والخداع ،حيث قال:

"من غشنا فل س منا".

)(3

ثان اً :أن النبي  عث عل اً ل صالح بني جذ مة ،فواداهم حتى ميلغة الكلب ،و قي في
يد ه مال ،فقال :هذا لكم ما ﻻ تعلمونه وﻻ علمه رسول ﷲ  فبلغ ذلك رسول ﷲ 
)(1

أخرج ــه أب ــوداود ،ج ،4ص ،14رق ــم ) ،(3584ف ــي اﻷقضـ ـ ة ،ــاب ف ــي قض ــاء القاض ــي إذا
أخطـ ــأ ،والـ ــدار قطنـ ــي فـ ــي اﻷقض ـ ـ ة ،ج ،4ص ،239والحـ ــاكم ،ج ،4ص ،95فـ ــي تـ ــاب

اﻷح ام ،والبيهقي في السنن ،ج ،6ص ،66في الصلح ،اب مـا جـاء فـي التحلـل ومـا حـتج
ه من أجاز الصلح على اﻹن ار ،قال الحاكم :صح ح على شـر مسـلم ،ولـم يخرجـاه ،وأقـره

)(2
)(3

الذهبي.

ينظر :ابن البنا ،المقنع ،ج ،2ص ،289وابن قدامة ،المغني ،ج ،6ص.265

أخرجــه مســلم ،ج ،1ص ،99رقــم ) ،(101)(164تــاب اﻹ مــان ،ــاب قــول النبــي " مــن
غشنا فل س منا".
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العدد8

)(1
ﻻ
فسر لذلك  ،ووجه اﻻستدﻻل منه أن عل اً رضي ﷲ عنه أعطى بني جذ مة ما ً

ل صالحهم ه عن حقوقهم المجهولة التي ﻻ علمها رسول ﷲ  وﻻ علمونها ،وأقره
رسول ﷲ  على ذلك ،فدل ذلك على جواز الصلح عن المجهول ،واﻻتفاق بين
العاقدين على إسقا

اعت ار العيوب المجهولة في المب ع من قبيل ذلك ،ف ون جائ اًز،

ٕواذا ح منا بجوازه فشرطه ال ائع على المشتر ترتبت عل ه آثاره من منع الفسخ ه ونحو
)(2
ذلك.
و م ن أن عترض على وجه اﻻستدﻻل ه ما اعترض ه على وجه اﻻستدﻻل

من الحديث الساب .

ثالثاً :قول الرسول " المسلمون على شروطهم".

ووجه اﻻستدﻻل منه :أن الرسول  أمر ف ه الوفاء الشرو التي جر تعاقد

المسلمين عليها ،ومنها :اشت ار البراءة من ل عيب ،ف ون الوفاء ه واج اً ،و قتضي

ذلك منع الفسخ العيب عد اشت ار

البراءة منه) ،(3و م ن أن عترض على وجه

اﻻستدﻻل ه ،ما اعترض ه على وجه اﻻستدﻻل من الدليل اﻷول.

ار عاً :أن رجﻼً اشتر من عبد ﷲ بن عمر رضي ﷲ عنه مملو اً شر البراءة

من ل عيب ،ثم اكتشف ف ه عي اً ،فأراد فسخ الب ع ،فلم قبل ذلك ابن عمر ،فاختصما
إلى عثمان رضي ﷲ عنه ،فطلب من ابن عمر رضي ﷲ عنه أن حلف أنه لم

ن

عالماً بذلك العيب حين اشتر البراءة من العيب ،فن ل عبد ﷲ عن ال مين ،فح م عثمان
فسخ الب ع ،ووجه اﻻستدﻻل من هذا اﻷثر ،أن هذين الصحابيين الجليلين اتفقا على

)(1
)(2
)(3

أخرجه البيهقي في دﻻئل النبـوة ،ج ،5ص ،115-114وابـن هشـام ،السـيرة ،ج ،2ص،428
قال :حدثني ح م بن ح م ،عن أبي جعفر ﷴ بن علي )حديث مرسل(.

ينظر :السرخسي ،الم سو  ،ج ،12ص.92

ينظر :السرخسي ،الم سو  ،ج ،13ص ،91والماورد  ،الحاو  ،ج ،5ص.272
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العدد8

صحة اشت ار البراءة من ل عيب ،ولم عرف لهما مخالف من الصحا ة ف ان إجماعاً،

البراءة صح حاً ترتب عل ه أثره وهو منع الفسخ ه عند اكتشاف

ٕواذا ان اشت ار
العيب) ،(1و م ن أن عترض عل ه أن هذا يدل على أن الفسخ إنما متنع اشت ار

البراءة من العيب الذ يجهله العاقدان ،أما ما ان علمه ال ائع دون المشتر فﻼ متنع

ه الفسخ ،بدليل أن عثمان جعل ن ول ابن عمر عن ال مين دل ﻼً على أنه اع عالماً

العيب ،واشتر البراءة منه ،فلم ينفعه اشتراطه.

خامساً :أن موافقة المشتر على اشت ار ال ائع البراءة من العيب تعد من اب إسقا
الح الذ ﻻ تسل م ف ه :العتاق والطﻼق ،وذلك ﻻ ضرر ف ه ،ف ون جائ اًزٕ ،واذا ح منا
بجوازه حصل ترتب أثره عل ه ،وهو امتناع الفسخ ه عند اكتشاف العيب.

)(2

و م ن أن عترض عل ه ،أن ما ذ روه من أنه م ن أن عتبر من اب الح

الذ ﻻ تسل م ف ه صح ح ،ولكن ﻻ سلم جوازه في حالة علم ال ائع العيب ،وﻻ يخبر ه

المشتر ؛ ﻷن ذلك غش وخد عة ،وهما منهي عنهما ،ما سب أن عرفنا.

سادساً :أن الحيوان المب ع ﻻ فرق بينه و ين غيره من المب عات ،فإذا صح اشت ار البراءة
من العيب ف ه صح في ق ة المب عات ) ،(3واعترض عل ه :أن الحيوان يختلف عن غيره

من المب عات ،أنه )تتلون أحواله الصحة والسقم ،وﻻ
ال ائع أنه جهل العيب الذ

بخﻼف العروض(.
)(1
)(2
)(3
)(4

)(4

اد حا

عيو ه ف قو تصدي

ف ه ،حتى عتقد أنه استو علمه وعلم المشتر في العيب

ينظر :السرخسي ،الم سو  ،ج ،13ص.91

ينظر :الماورد  ،الحاو  ،ج ،5ص ،272وابن قدامة ،ج ،6ص.265
ينظر :ابن قدامة ،ج ،6ص.265

ينظر :عقد الجواهر ،ج ،2ص ،481والمزني ،مختصر المزني ،ص.84
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القول الثاني :أن الفسخ متنع على المشتر

العدد8

اشت ار ال ائع البراءة من العيب المجهول

لل ائعين ،وﻻ متن ـ ـع اشت ار البراءة من العيب المع ـ ـ ـلوم لل ائع المجـ ـ ـهول للمشـ ـ ـتر  ،سواء

أكان المب ع حيواناً أم غيره ،وهذا القول هو إحد الروا ات عن اﻹمام أحمد.
وقد استدل من قال بهذا القول ح م عثمان في اﻷثر الذ

)(1

استدل ه أصحاب

القول اﻷول ،ووجه اﻻستدﻻل منه :أن مقتضاه أن عبد ﷲ بن عمر لو ان عالماً
العيب فاشتر البراءة من ل عيب لما نفعه ذلك ،ولما امتنع الفسخ على من اشتر

منه بذلك العيب ،ولو ان اع غير عالم العيب واشتر البراءة من العيب لنفعه ذلك
وﻻمتنع على من اشتر منه الفسخ إذا اكتشف العيب ،وح م عثمان هذا عد ح ماً من

طرف أحد

ارهم ذلك و مشهد منهم ،ولم ينقل عن

ار الصحا ة ،وجر على أحد

أحد منهم خﻼفه ف ان إجماعاً منهم على أن اشت ار البراءة من العيب المجهول للعاقدين
متنع ه الفسخ العيب ،وأما اشتراطها من عيب علمه ال ائع فﻼ متنع ه الفسخ إذا

اكتشف العيب عد ذلك.

)(2

القول الثالث :أن الفسخ متنع على المشتر
للعاقدين ف ما ف ه ح اة ،وﻻ متنع اشت ار

اشت ار

البراءة من العيب المجهول

البراءة من العيوب المجهولة للعاقدين ف ما

ل ست ف ه ح اة من المب عات ،و ذلك ﻻ متنع الفسخ اشت ار

البراءة من العيوب

المعلومة لل ائع ،المجهولة للمشتر  ،سواء أكان المب ع حيواناً أم غيره .وهذا القول هو
أحد اﻷقوال عند المالك ة ) ،(3والشافع ة) .(1واستدل أصحاب هذا القول لما ذهبوا إل ه ما

يلي:
)(1
)(2
)(3

ينظر :ابن البنا ،المقنع ،ج ،2ص ،688وابن قدامة ،المغني ،ج ،6ص.264
ينظر :ابن البنا ،المقنع ،ج ،2ص ،688وابن قدامة ،المغني ،ج ،6ص.264

ينظر :الموطأ ،ج ،2ص ،12وعقد الجواهر ،ج ،2ص.481
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أوﻻً :اﻷثر المرو عن عثمان رضي ﷲ عنه ،الذ تقدم ذ ره.
ووجه استدﻻلهم ه وجه استدﻻل أصحاب القول الثاني ه ،إﻻ أنهم حملوا
)(2

اﻹجماع على ما ف ه ح اة دون ما ل ست ف ه من المب عات؛ لورود الح م ف ه.

)(3

و م ن أن عترض :أن حمل اﻹجماع على الحيوان حمل من غير دليل.

ثان اً) :أن الحيوان تتلون أحواله الصحة والسقم ،وﻻ
ال ائع أنه َج ِه َل العيب الذ ف ه حتى عتقد أنه استو علمه وعلم المشتر في العيب
)(4
بخﻼف العروض(.
اد حا

القول ال ار ع :أن الفسخ بخ ار العيب متنع على المشتر

عيو ه ،ف قو تصدي

اشت ار

ال ائع البراءة من

العيوب المجهولة لل ائعين معاً ،شر أن ون المب ع رق قاً م ث عند ال ائع فترة تعلم في

مثلها العيوب ،أما إذا ان المب ع غير رقي  ،أو ان رق قاً ،ولكن ال ائع علم عي ه أو لم

م ث عنده فترة تعلم في مثلها العيوب ،أن شتره أمس و ب عه اليوم ،فهذا ﻻ متنع

فسخ الب ع ف ه بخ ار العيب اشت ار البراءة منه ما لم

ن ال ائع هو السلطان ،و ان

ائعاً على غيره ،فإن ب عه عد ب ع براءة في جم ع أصناف المب عات ،ولو لم شتر ذلك

في العقد ،وهذا القول هو القول المشهور عند المالك ة.

)(1
)(2
)(3
)(4
)(5

)(5

ينظ ــر :المزنـ ــي ،مختصـ ــر المزن ــي ،ص ،84والم ــاورد  ،الح ــاو  ،ج ،5ص ،272وروض ــة
الطالبين ،ج ،2ص.473-472

ينظر :المراجع نفسها.

ينظر :مالك ،الموطأ ،ج ،2ص ،12-11والماورد  ،ج ،5ص.273

ينظر :ابن شاس ،عقد الجواهر ،ج ،2ص ،481والمزني ،مختصر المزني ،ص.84

ينظر :مالك ،الموطأ ،ج ،2ص ،13-11ومالك ،المدونة ،ج ،4ص ،349وابن شـاس ،عقـد
الجواهر ،ج ،2ص ،480وشرح الخرشـي ،ج ،5ص ،135وشـرح م ـارة ،تحفـة الح ـام ،ج،1

ص.310
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وقد اختلفوا في إلحاق الوارث والوصي السلطان في ذلك ،والمرضي عندهم عدم

إلحاقهما ه ،ما جاء في تحفة الح ام:

و ل ما القاضي يب ع مطلقاً

بيـ ـ ـ ـع البراءة ب ـ ـ ــه تحققـ ًا

وم ْن ُع ُه مرضي
الوصي
والخلف ف ما اع ـ ـه
ﱡ
أو وارث َ
واستدل أصحاب هذا القول لما ذهبوا إل ه ما يلي:

)(1

أما ون ال ائع إذا علم العيب دون المشتر  ،واشتر البراءة من ل عيب لم

متنع عل ه الفسخ ،فاستدلوا له أثر عثمان المتقدم ،فإن ح مه قتضي أن ابن عمر لو

ان عالماً العيب واشتر البراءة منه لم فده ،ولذلك فسخ عل ه الب ع؛ لكونه لم حلف

أنه لم ن عالماً ،فح م عل ه بن وله أنه ان عالماً.

)(2

ما استدلوا له أ ضاً حديث )إذا ا عت فقل :ﻻ خﻼ ة( ) ،(3ووجه اﻻستدﻻل

منه :أن مفهوم هذا الحديث أن الخﻼ ة يثبت بها الخ ار ،والخﻼ ة هي :الخد عة والغش،

وال ائع إذا علم العيب في المب ع ولم يخبر ه بل اشتر البراءة منه دون تعيين له ،فقد

غش المشتر وخدعه؛ ﻷن اشتراطه للبراءة موهم أنه ﻻ علم عي اً في المب ع مع أن

اﻷمر بخﻼف ذلكٕ ،واذا ثبت أن تم العيب خد عة وغش للمشتر فإن الخ ار ﻻ متنع
)(4
اشت ار البراءة منه للحديث.
وأما اشت ار

)(1
)(2
)(3

)(4

ون المب ع رق قاً فلﻸمرن:

ينظر :تحفة الح ام ،ج ،2ص.19

ينظر :مالك ،الموطأ ،ج ،2ص ،12-11والقاضي عبد الوهاب ،المعونة ،ج ،2ص.1067

أخرجــه البخــار  ،ج ،4ص ،395رقــم ) ،(2117تــاب البيــوع ،ــاب مــا ـره مــن الخــداع فــي
الب ع ،ومسلم ،ج ،2ص ،1165رقم ) ،(1533تاب الب ع ،اب من يخدع في الب ع ،واللف
البخار .

ينظر :القاضي عبد الوهاب ،المعونة ،ج ،2ص.1067
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أحدهما) :أن الرقي يخبر عن نفسه؛ لكونه ممن ينط و عرب عن نفسه ،فإذا لم تقع

منه ش و لما أصا ه من المرض لم علم سيده ما ه ،فعذر
وصدق ف ما قال.

ثانيهما :أن الرقي

ونه جاهﻼً العيب،

تم عي ه و ستره عن سيده؛ مخافة أن يزهد ف ه فيب عه ،فعذر سيده

في جهله عي ه ،وصدق في أنه لم علم ،بخﻼف البهائم التي ﻻ تكتم عيبها( ) ،(1وأما

اشت ار م ثه عند ال ائع فترة تعلم فيها العيوب :فﻸن قاء المب ع عنده فترة ﻻ تعلم في

مثلها العيوب ﻻ م نه من اشت ار البراءة من العيب؛ ﻷن البراءة فيها إخ ار عدم وجود
عيب في المب ع ،وال ائع إذا لم يختبر المب ع فترة اف ة ﻻ م نه أن يخبر عنه بذلك،

ومن ثم فإذا أخبر عنه بذلك وهو لم م ث عنده فترة لم ن إخ اره اف اً وﻻ معتب اًر )،(2
وأما ون ب ع السلطان على غيره– المفلس– عتبر ب ع براءة في جم ع أصناف
المب عات ولو لم تشتر في العقد فذلك ﻷمرن:

 اﻷول :أن السلطان مسؤول عن تعجيل حقوق الناس إليهم ،وهو ﻻ علم أحوال
المب ع ،فلو لم يجعل ب عه ب ع براءة لتعطلت حقوق الناس عنهم.

 الثاني :أن الرجوع– لو قيل ه– على الوﻻة لزهدهم ذلك في تولي أمثال هذه اﻷمور،
وفي ذلك ضرر على الناس.

)(3

القول الخامس :أن البراءة من العيب المجهول ﻻ متنع الفسخ اشتراطها مطلقاً ،سواء
أكان العيب مجهوﻻً لهما أم للمشتر فق  ،وسواء أكان المب ع حيواناً أم ﻻ.

)(1
)(2
)(3

القاضــي عبــد الوهــاب ،المعونــة ،ج ،2ص ،1068-1067وابــن شــاس ،عقــد الج ـواهر ،ج،1
ص.310

ينظر :شرح الخرشي ،ج ،5ص ،135وشرح م ارة لتحفة اﻷح ام ،ج ،1ص.310

ينظر :الذخيرة ،ج ،5ص ،93-92وحاش ة ابن رحال على شـرح م ـارة لتحفـة اﻷح ـام ،ج،2
ص.18
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وهذا القول هو قول مالك في المدونة الذ

الشافع ة.

)(2

العدد8

رجع إل ه) ،(1وهو أحد اﻷقوال عند

واستدل أصحاب هذا القول لما ذهبوا إل ه ما يلي:

أوﻻً :أن النبي  نهى عن ب ع الغرر) ،(3واﻹبرار من العيب إبراء من المجهول ،واﻹبراء
من المجهول غرر؛ ﻷنه ﻻ يوقف له على مقدار معينٕ ،واذا ثبت ّأنه غرر لم صحٕ ،واذا
ان ﻻ صح لم متنع الفسخ ه ) ،(4و م ن أن عترض عل ه أن الغرر هو إيهام خﻼف

الثابت ،وال ائع عندما اع شر البراءة لم غر المشتر  ،ولم يوهمه أن المب ع ﻻ عيب

ف هٕ ،وانما تب أر من ت عات العيب إذا وجدتٕ ،واذا ان اشت ار البراءة ل س ف ه غرر ان
شرطاً صح حاً؛ لعدم وجود ما ي طلهٕ ،واذا ان شرطاً صح حاً ترتبت عل ه آثاره من
)(5
امتناع الفسخ ه عند اكتشاف عيب للمشتر .

ثان اً :وﻷن البراءة من العيب تعد إسقاطاً للح قبل وجو هٕ ،واسقا الح قبل وجو ه ﻻ
أثر له ،ما لو أسق الشف ع الشفعة قبل الب ع ثم حصل الب ع عد ذلك ،فإن له الح

فيها ،وﻻ أثر ﻹسقاطه للح قبل ذلك ،و ذلك اﻷمر هنإ ،واذا ان ﻻ أثر له لم متنع ه
)(6
الفسخ.
و م ن أن عترض عل ه أن هذا إسقا

لح

قد وجب ،فإن العقد يوجب ح

الفسخ بخ ار العيب ،فإذا اتف العاقدان على إسقاطه ان لهما ذلك بخﻼف ما ذ روا في
)(1
)(2
)(3
)(4
)(5
)(6

ينظر :مالك ،المدونة ،ج ،4ص.349

ينظر :الماورد  ،الحاو  ،ج ،2ص.272

أخرجــه مســلم ،ج ،2ص ،1552رقــم ) ،(4/1513تــاب البيــوع ،ــاب طــﻼن ب ــه الحصــاة،
والب ع الذ ف ه غرر.

ينظر :القاضي عبد الوهاب ،المعونة ،ج ،2ص،1068والماورد  ،الحاو  ،ج ،5ص.272
ينظر :ابن الهمام ،فتح القدير ،ج ،6ص.398

ينظر :الماورد  ،الحاو  ،ج ،5ص.273
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الشفعة ،فإن إسقا الشف ع للشفعة قبل الب ع هو إسقا لح لم يجب عد ،ولذلك لم ن

له أثر.

)(1

ثالثاً :وﻷن اﻹبراء نوع من أنواع اله ة ،واله ة ﻻ تصح المجهول ،ف ذلك هنإ ،واذا ان
)(2
ﻻ صح مع الجهالة لم متنع ه الفسخ.

و م ن أن عترض عل ه أن ون اله ة المجهول ﻻ تصح ل س محل اتفاق ،بل إن
عض العلماء أجازها ه ) ،(3ولمن ير أنها تصح المجهول أﻻ قبل هذا الق اس.

ار عاً :أن شر البراءة معنى يرتف ه أحد العاقدين ،فﻼ صح مع الجهالة ٕوام ان
)(4
التحرز منه اﻷجلٕ ،واذا ان ﻻ صح لم متنع ه الفسخ.
و م ن أن عترض عل ه :الفرق بين اشت ار البراءة وعدم تحديد اﻷجل ،فإن عدم

تحديد اﻷجل في التسل م في العقود ف ه ضرر عظ م على العاقدين ،إذ عدم تحديده قد

يؤد

إلى عدم تحقي المقصود من المعقود عل ه ،وهو اﻻنتفاع ه ،ولذلك ان تحديده

ضرور اً.

وأما اشت ار البراءة من العيب فضرره إنما هو على المشتر – إن ان– ثم إن

المتوقع غال اً عدمه ،إذا اشترطنا ون ال ائع عندما شتر البراءة من العيب ﻻ بد أن
ون غير عالم عيب معين ،فإن ان عالماً ه فاكتشف لم تنفعه البراءةٕ ،واذا افترق

اﻷمران لم م ن ق اس أحدهما على اﻵخر.
)(1
)(2
)(3
)(4

)(5

ينظر :الماورد  ،الحاو  ،ج ،5ص.273

ينظر :المرجع الساب  ،ج ،5ص.273-272
ينظر :عقد الجواهر ،ج ،3ص.60

ينظ ـ ــر :القاض ـ ــي عب ـ ــد الوه ـ ــاب ،المعون ـ ــة ،ج ،2ص ،1068واب ـ ــن قدام ـ ــة ،المغن ـ ــي ،ج،6
ص.265

) -(5ينظر :المرجعين السا قين.
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المطلب الثاني :سبب الخﻼف بين العلماء القائلين صحة ب ع البراءة

العدد8

ومبنى الخﻼف في هذه المسألة على الخﻼف في قاعدتين أساسيتين ما قول

القرافي هما:

 قاعدة الحقوق المحضة للع اد ،هل لهم أن يتنازلوا عنها أو ﻻ ح لهم ذلك؟ -وقاعدة الغرر غير الفاحش ،هل يلح

فﻼ منع مما أد إل ه؟).(1
 -فمن أر

الفاحش ف منع مما أد إل ه ،أو ﻻ يلح

ه

أن الحقوق للع اد لهم أن يتنازلوا عنها ،وأن الغرر في شر اﻹبراء من

العيوب غير معتبر لقلته وضعفه أر منع فسخ الب ع اشت ار البراءة من العيب.

 -ومن أر أن الحقوق المحضة للع اد ﻻ ح ﻷصحابها التنازل عنها إﻻ في حدود ما

حدده الشارع ،وأن الغرر في اشت ار اﻹبراء من العيب ملح

اﻹبراء من العيب ﻻ منع الفسخ.
 -ومن أر

التوس

بين هذين الرأيين ﻻعت ارات أخر أر

الفسخ في حال دون حال.

الفاحش أر
أن اشت ار

أن اشت ار

البراءة منع

المطلب الثالث :في المقارنة بين اﻷقوال

يتضح من دراسة هذه المسألة أنها لم يرد فيها نص بخصوصها ٕوانما تتنازعها
عمومات مختلفة ،أحدها :يؤ ده قضاء عثمان رضي ﷲ عنه ،ولذلك اختلفت فيها آراء
العلماء فمنهم :من أر

أثر اشت ار

فساد العقد فيها ،ومنهم من أر

البراءة ،فمنهم من أر

منع الفسخ اشت ار

صحته ،لكن هؤﻻء اختلفوا في
البراءة من المجهول للب عين

مطلقاً ،وحمل قضاء عثمان على ذلك ،ما هو شأن أصحاب القول اﻷول ،ومنهم من

أر عدم منع الفسخ بها مطلقاً ،ما هو شأن أصحاب القول الخامس ،ومنهم من توس
) -(1ينظر :القرافي ،الذخيرة ،ج ،5ص.93
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بين هذين القولين؛ آخذاً قضاء عثمان رضي ﷲ عنه ،وهؤﻻء منهم من وسع دائرة المنع

في المب عات وض قه في العيوب المجهوﻻت ،فلم يجعل المنع إﻻ ف ما جهله العاقدان من
العيوب ،وجعل قضاء عثمان دل ﻼً لذلك ،ما هو الشأن عند أصحاب القول الثاني،

ومنهم من ضي في المب عات ،و ذلك في العيوب المجهوﻻت ،فلم يجعل المنع إﻻ في
الحيوانات ،شر أن

ون جهل العيب ف ه ل س مختصاً أحد ال ائعين عن اﻵخر،

وجعل قضاء عثمان دل ﻼً على ذلك ،ما هو الشأن عند أصحاب القول الثالث.

ومنهم من ض قه أكثر في المب عات و ذلك في العيوب المجهوﻻت ،فلم يجعل

شر البراءة إﻻ في نوع من الحيوانات ،وهو الحيوان الناط  ،شر أن

ون الجهل

عي ه غير مختص المشتر  ،وجعل قضاء عثمان دل ﻼً على ذلك ،ما هو شأن

أصحاب القول ال ار ع ،لكن أصحاب هذا القول نظروا أ ضاً إلى ال ائع ،فجعلوا هذا

التضيي خاصاً غير السلطان الذ يب ع على غيره ،وأما السلطان الذ يب ع على غيره

فإنهم وسعوا عل ه ،تحق قاً للمصلحة ،غير أن هذا القول اﻷخير في شقه اﻷول غير
عملي في هذا العصر ،ﻻختصاصه اﻷرقاء ،وأما شقه الثاني المتعل

السلطان ف م ن

أن يدخل ضمن القول اﻷول في هذه المسألةٕ ،وان ان المالك ة وسعوا ف ه ثي اًر ،إذ
يرون أن ب ع السلطان على غيره ب ع براءة ،ولو لم شتر ذلك ،بخﻼف أصحاب القول
اﻷول الذين يرون أن البراءة ﻻ يتحق أثرها إﻻ إذا اشترطها العاقدان في العقد ،إﻻ أننا
إذا نظرنا إلى أن المالك ة م ن أن

ونوا قد انطلقوا في قولهم هذا من قاعدة أن

المشرو عرفاً المشرو نصاً ،وأن براءة السلطان تكون المشروطة عرفاً ﻻ ون ثمة
فرق بين القولين ف ما ظهرٕ ،واذا قررنا ذلك ورطنا المسألة الواقع لم يب فيها إﻻ أرعة

بناء على القول صحة العقد فيها :القوﻻن المتقا ﻼن في اعت ار شر البراءة
أقوال – ً
وهما :القول اﻷول ،والخامس ،والقول القاضي اعت ارها ف ما يجهله العاقدان من العيوب

فق  ،وهو القول الثاني ،والقول الماضي اعت ارها ف ما يجهله العاقدان في الحيوان
خاصة وهو القول الثالث.
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المطلب ال ار ع :في الترج ح بين اﻷقوال

العدد8

و بدو أن أقرب هذه اﻷقوال إلى الصواب هو القول الثاني من أقوال القائلين

صحة العقد فيها إذا ما أضفنا إل ه الشر الذ

اشترطه المالك ة في الرقي  ،وهو أن

م ث المب ع عند ال ائع فترة عرف فيها العيوب عادة ،تقل ﻼً للغرر ف ون اشت ار البراءة

من العيب مانعاً للفسخ في جم ع المب عات شرطين هما:
أ .عدم علم ال ائع العيب.

ب .م ث المب ع عنده فترة تعلم عيو ه في مثلها عادة.
وذلك ما يلي:

 أوﻻً :أن العمومات الدالة على جواز إسقا الح المجهول تؤ ده.
 ثان اً :أنه هو أش ه اﻷقوال قضاء عثمان ،حيث إن عثمان قضى بن ول ابن عمر
على أنه ان عالماً العيب ففسخ عل ه الب ع ،وفهم من ذلك أنه لو ان حلف أنه لم ن

عالماً العيب لما فسخ عل ه الب ع ،وقضاء عثمان يؤ ده اﻹجماع الس وتي من الصحا ة.

 ثالثاً :أن اشت ار
احتمال الغرر.

دينك الشرطين ضعف احتمال وجود عيب ،ومن ثم ضعف

 ار عاً :اﻹجا ة عن ما استدل ه أصحاب اﻷقوال اﻷخر .
الخاتمة

عد اﻻنتهاء من هذا ال حث م ن للقار الكرم أن يخرج منه ما يلي:

أ -أن ب ع البراءة هو :الب ع الذ

شتر ف ه ال ائع على المشتر عدم اﻻلتزام بت عات

العيوب التي يجدها المشتر في المب ع.

ب -أ ن العلماء مختلفون في صحة العقد في حال اشتراطها هذا الشر .
ج -أن الراجح هو القول صحته.
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الب ع شر البراءة من العيوب

مجلة التربوي

العدد8

د -أن القائلين صحته اختلفوا في اعت ار اشت ار ال ائع هذا الشر  ،فمنهم من ير أنه

ﻻ يترتب عل ه أثر ،وأن للمشتر الفسخ ،ومنهم من ير ترتب أثره عل ه ،وأن المشتر

ﻻ ح له الفسخ إذا وجد عي اً في المب ع ،ومنهم من ير ترتب أثره عل ه في حال دون
حال.

ه -أن أرجح اﻷقوال في هذه المسألة هو القول القائل اعت ار اشت ار البراءة في جم ع

المب عات شرطين:

الشر اﻷول :عدم علم ال ائع العيب.

الشر الثاني :م ث المب ع عنده فترة تعلم عيو ه في مثلها عادة.

و -أن سبب الخﻼف بين العلماء فيها بين العلماء يرجع إلى الخﻼف في قاعدتين هما:
 .1قاعدة الحقوق المحضة للع اد ،هل لهم أن يتنازلوا عنها أو ﻻ؟
 .2وقاعدة الغرر غير الفاحش ،هل يلح

الفاحش أو ﻻ؟

ز -أن محل النزاع في هذه المسألة قع في صورة ما إذا ان العيب المشترطة البراءة

منه مجهوﻻن للعاقدين أو للمشتر دون ال ائع.
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الب ع شر البراءة من العيوب

مجلة التربوي

العدد8

المصادر والمراجع

 .1اﻻخت ار في تعليل المختار لعبد ﷲ بن مودود الموصلي ،تعلي محمود أبو دقي ،
دار الكتب العلم ة ،بيروت – لبنان ،م ت ة دار ال از ،م ة الم رمة.

 .2اﻹنصاف في معرفة الراجح من الخﻼف لعلي بن سل مان المرداو  ،تحقي الد تور
عبد ﷲ بن عبد المحسن التر ي ،دار هجر للط اعة والنشر ،الط عة اﻷولى،

1415هـ 1995 -م ،وهذه الط عة هي التي أشير إليها بـ)م( تميي اًز لها عن الط عة
السا قة ،ﻷني رجعت للط عتين معاً.

 .3بدا ة المجتهد ونها ة المقتصد لﷴ بن أحمد بن رشد الحفيد ،تحقي

ﷴ ص حي

حسن حﻼق ،م ت ة ابن ت م ة القاهرة وم ت ة المعلم بجدة ،الط عة اﻷولى،

1415هـ.

 .4بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعﻼء الدين أبي

ر بن مسعود الكاساني ،دار

الف ر ،بيروت ،لبنان ،الط عة اﻷولى1416 ،هـ 1996 -م.

 .5غ ة الملتمس في تار خ رجال أهل اﻷندلس ﻷحمد بن محيي بن عميرة الضبي ،دار
الكتاب العري عام 1967م.

 .6تحفة الفقهاء لﷴ بن أحمد السمرقند  ،تحقي الد تور وه ة الزحيلي وﷴ الكتاني،
دار الف ر ،دمش .

 .7تلخ ص الحبير في تخرج أحاديث الرافعي الكبير لشهاب الدين أحمد بن علي بن
ﷴ بن حجر العسقﻼني ،تحقي

الشيخ عادل عبد الموجود والشيخ علي ﷴ

معوض ،دار الكتب العلم ة ،بيروت ،لبنان ،الط عة اﻷولى1419 ،هـ 1998 -م.

 .8جواهر اﻹكليل لصالح بن السم ع اﻵبي ،بيروت ،دار المعرفة.

 .9حاش ة القليو ي على شرح المحلي على المنهاج ﻷحمد بن سﻼمة القليو ي،
مصطفى ال ابي الحلبي ،القاهرة ،الط عة الثالثة1375 ،هـ 1956 -م.
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مجلة التربوي

العدد8

الكبير في فقه اﻹمام الشافعي ﻷبي الحسن علي بن ﷴ بن حبيب

الماورد  ،تحقي

ﷴ علي معوض وغيره ،دار الكتب العلم ة ،بيروت ،لبنان،

الط عة اﻷولى1414 ،هـ.

 .11حدود ابن عرفة ،الم ت ة العلم ة ،تونس 1350هـ ،مطبوع مع شرحه للرصاع.

 .12حل ة العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ،ﷴ بن أحمد بن الحسين بن عمر ،أبو ر
الشاشي القفالي الفارقي ،الملقب فخر اﻹسﻼم )ت507هـ( ،تحقي  :اسين أحمد

إبراه م دراد ة ،دار اﻷرقم ،بيروت – عمان ،الط عة اﻷولى ،سنة 1980م.

 .13درر الح ام في شرح غرر اﻷح ام لﷴ بن فراموز المشهور مﻼ خسرو ،مط عة
أحمد امل.

 .14دﻻئل النبوة ﻷبي

ر أحمد بن الحسن البيهقي ،تحقي عبد المعطي قلعجي ،دار

الكتب العلم ة ،بيروت ،لبنان ،الط عة اﻷولى1405 ،هـ.

 .15الذخيرة لشهاب الدين أحمد بن إدرس القرافي ،تحقي مجموعة من ال احثين ،دار
الغرب اﻹسﻼمي ،بيروت ،لبنان ،الط عة اﻷولى1994 ،م.

 .16سنن أبي داود :للحاف أبي داود سل مان بن اﻷشعث ،دار الدعوة ،دار سحنون،
الط عة الثان ة1413 ،هـ1992 -م ،مطبوع ضمن موسوعة الكتب الستة

وشروحها.

 .17سنن الترمذ  :ﻷبي ع سى ﷴ بن ع سى بن سورة الترمذ  ،دار الدعوة ،دار

سحنون ،الط عة الثان ة1413 ،هـ1992-م ،مطبوع ضمن موسوعة الكتب الستة

وشروحها.

 .18سنن الدار قطني :لعلي بن عمر الدار قطني ،تحقي السيد عبد ﷲ هاشم المدني،
دار المحاسن للط اعة ،القاهرة1368 ،م.

 .19السنن الكبر  :ﻷحمد بن الحسين بن علي البيهقي ،دار صادر ،بيروت ،لبنان،
الط عة اﻷولى.
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مجلة التربوي

 .20السيرة النبو ة :ﻷبي ﷴ عبد المالك بن هشام ،تحقي

دار الكتاب العري ،الط عة الثالثة1410 ،هـ 1990 -م.

العدد8

عمر عبد السﻼم تدمر ،

 .21شرح الخرشي لمختصر خليل :لﻺمام ﷴ بن عبد ﷲ بن علي الخرشي المالكي،
ض طه ز را عميرات ،دار الكتب العلم ة ،بيروت ،لبنان ،الط عة اﻷولى،

1417هـ 1997 -م.

 .22الشرح الصغير للدردير ﻷحمد بن ﷴ بن أحمد الدردير ،دار المعرفة ،بيروت،
لبنان1409 ،هـ ،مطبوع بهامش بلغة المسالك للصاو .

 .23شرح حدود ابن عرفة :للرصاع ،الم ت ة العلم ة ،تونس1350 ،هـ.
 .24شرح م ارة لتحفة الح ام :لﷴ بن أحمد م ارة الفاسي ،دار الف ر.

 .25الصحاح تاج اللغة وصحاح العر ة :ﻹسماعيل بن حماد الجوهر  ،تحقي أحمد
عبد الغفور عطار ،دار العلم للمﻼيين ،بيروت ،لبنان ،الط عة الثان ة1399 ،م.

 .26صح ح البخار  :لﻺمام أبي عبد ﷲ ﷴ بن إسماعيل البخار  ،دار الران للتراث،

القاهرة ،مصر ،الط عة الثان ة1409 ،هـ 1988 -م ،مطبوع مع شرحه فتح

ال ار .

 .27صح ح مسلم لﻺمام أبي الحسين مسلم بن الحاج دار الدعوة ،دار سحنون ،الط عة
الثان ة1413 ،هـ 1992 -م.

 .28عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة ،لعبد ﷲ بن نجم بن شاس ،تحقي
ﷴ أبو اﻷجفان وغيره ،دار الغرب اﻹسﻼمي ،الط عة اﻷولى1415 ،هـ.

 .29فتح ال ار شرح صح ح البخار  :ﻷحمد بن علي بن حجر العسقﻼني ،تحقي ﷴ
فؤاد عبد ال اقي ومحي الدين الخطيب وقصي الخطيب ،دار الران للتراث القاهرة،
الط عة الثان ة1409 ،هـ.
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مجلة التربوي

العدد8

 .30القاموس المح  :لمجد الدين ﷴ بن عقوب الفيروز آ اد  ،تحقي م تب التراث

في مؤسسة الرسالة ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،لبنان ،الط عة الخامسة1416 ،هـ -

1996م.

 .31شاف القناع عن متن اﻹقناع لمنصور بن يونس بن إدرس البهوتي ،تعلي هﻼل
مصلحي هﻼل ،م ت ة النصر الحديثة الراض ،السعود ة.

 .32الم سو  :لﷴ بن أحمد بن أبي سهل السرخسي ،دار المعرفة ،بيروت ،لبنان،
1406هـ.

 .33المحلى اﻵثار ﻻبن حزم علي بن أحمد ،م ت ة الجمهورة العر ة مصر.

 .34مختصر اختﻼف العلماء ﻷبي ر أحمد بن علي الجصاص ،تحقي الد تور عبد
ﷲ نذير أحمد ،دار ال شائر اﻹسﻼم ة ،بيروت ،لبنان ،الط عة اﻷولى1416 ،هـ.

 .35مختصر المزني :ﻹبراه م بن إسماعيل المزني ،دار المعرفة للط اعة والنشر،
بيروت ،لبنان.

 .36المدونة لسحنون ،دار صادر ،بيروت ،لبنان.

 .37المص اح المنير في غرب الشرح للرافعي :للعﻼمة أحمد بن ﷴ بن علي الفيومي،
دار الكتب العلم ة ،بيروت ،لبنان1398 ،هـ 1978 -م.

 .38مصنف ابن أبي شي ة ،أبو
السلف ة ،الط عة اﻷولى.

ر عبد ﷲ بن ﷴ ،اعتناء أحمد الندو  ،الدار

 .39معجم مقاي س اللغة :ﻷبي الحسين أحمد بن فارس ،تحقي عبد السﻼم هارون ،دار
الجيل ،بيروت ،الط عة اﻷولى1411 ،هـ 1991 -م.

 .40المعونة على مذهب عالم المدينة :للقاضي عبد الوهاب بن نصر ال غداد  ،تحقي

الد تور حم ش بن عبد الح  ،م ت ة ال از ،الراض ،وم ة الم رمة ،الط عة

اﻷولى1405 ،هـ ،وهذه هي التي أشير إليها

لط عتين ،واﻷخر هي التي عد هذه.
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 .41مغني المحتاج إلى معرفة ألفا
وأوﻻده مصر 1377هـ.

العدد8

المنهاج :لﷴ الشريني ،شر ة ال ابي الحلبي

 .42المغني شرح مختصر الخرقي :ﻷبي ﷴ عبد ﷲ بن قدامة المقدسي ،تحقي

الد تور عبد ﷲ التر ي والد تور عبد الفتاح الحلو ،دار هجر للط اعة والنشر،

الط عة الثان ة1412 ،هـ.

 .43الموطأ بروا ة حيى بن حيى الليثي ،قسم الدراسات بدار الكتاب العري ،دار
الران للتراث ،القاهرة ،الط عة اﻷولى1408 ،هـ 1988 -م.

 .44الوس

في المذهب :ﻷبي حامد ﷴ بن ﷴ الغزالي ،تحقي أحمد بن إبراه م وﷴ

ناصر ،دار السﻼم مصر ،الط عة اﻷولى1417 ،هـ.
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لتنم ة عض العمل ات المعرف ة )اﻻنت اه -اﻹدراك( لد

ذو صعو ات التعلم

مقدمة

أطفال الروضة
العدد8

د /عمرو علي القماطي

ل ة اﻵداب /جامعة الجبل الغري

إن اﻹنسان وعبر صيرورته الح ات ة مر العديد من المراحل التي تتميز التطور

والتجدد ،ومن أهم هذه المراحل هي مرحلة الطفولة التي تتسم أنها حجر اﻷساس لبناء

اﻹنسان ،حيث إنها مرحلة جوهرة وأساس ة تستقر فيها أسس التر ة ،وتُْبَنى عليها
مراحل النمو التي تليها ف ما تس ه من ق م واتجاهات ،وَتعلم اﻹنسان أساليب التفاعل في
المواقف المتنوعة ،وقد تتعرض تلك المرحلة للعديد من المش ﻼت والتي منها صعو ات

التعلم.

و بدأ اﻷطفال ذو صعو ات التعلم ح اتهم الدراس ة واثقين من أنفسهم نشطين

شغوفين ،ف قع الوالدان في حيرة من أمرهم عندما يجدون أوﻻدهم غير قادرن على الكتا ة
أو القراءة أو الهجاء ،وهم طب عيون في ل شيء ،وذلك له تأثير سلبي على اﻷطفال في

انخفاض تقديرهم ،والذ

قد يؤد

إلى عض اﻷعراض اﻻكتئاب ة ،وقد ساء إليهم
إلى فشلهم

بوصفهم أنهم سالى أو فاشلين دراس اً أو متخلفين عقل اً ،مما يؤد
اﻻجتماعي ،ومن ثم ص حون ذو سلو ات خاطئة ،أو قد ون من بينهم نواة ﻻنتشار
الجرمة.

و تف معظم علماء النفس على أن مجال صعو ات التعلم من أهم المجاﻻت التي

ان إ قاع التطور فيها مطرد ومتعاظم ،حتى إنه منذ نها ة الثمانين ات و دا ة

التسعين ات ،ان اﻻتجاه في مجال صعو ات التعلم ميل إلى التر يز على تﻼميذ
المرحلة اﻻبتدائ ة ،أومن في أعمارهم ،إﻻ أنه قد حدث تحول السنوات اﻷخيرة اتجه ف ه
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لتنم ة عض العمل ات المعرف ة )اﻻنت اه -اﻹدراك( لد

برنامج إرشاد

ذو صعو ات التعلم

أطفال الروضة
العدد8

المتخصصون إلى اﻻهتمام الطفل منذ م ﻼده ،وخﻼل سنوات ماقبل المدرسة حتى

مرحلة البلوغ ،و ؤ د هذا التوجه على إم ان ة حدوث صعو ات التعلم على المد العمر
أ

في

لح اة

الفرد،

إرشاد

لتنم ة العمل ات المعرف ة لد

عبدالحميد. (218:2003،

ل

اﻷعمار

وفي

وفي ضوء هذا التصور أتي هذا ال حث الذ

ل

المراحل

التعل م ة).السيد

حاول طرح فاعل ة برنامج

أطفال الروضة ذو

صعو ات التعلم ،وذلك

اﻻعتماد على تحديد المفاه م والقضا ا ذات العﻼقة ،إلى جانب رصد مجموعة من

المفاه م السائدة في علم النفس التي حاولت تقد م تفسير صعو ات التعلم ،ومعرفة أهم

أنواعها ،و ف ة سبل عﻼجها ،مع محاولة تطبي هذه المقوﻻت واﻵراء على واقع الطفل
الليبي .

مش لة الدراسة:

تعتبر مش لة الصعو ات التعل م ة في المراحل الم رة خاصة من المش ﻼت التي

تلقى اهتماماً خاصاً و بي اًر سواء من قبل المسؤولين عن التعل م في ليب ا ،وأول اء اﻷمور،
وش او اﻻختصاصيين النفسيين واﻻجتماعيين .

ٕوان عدم اﻻكتشاف الم ر لصعو ات التعلم النمائ ة ،أ  :في مرحلة ما قبل
المدرسة فاقم في مش لتها ،وعند اكتشافها خﻼل الصف اﻷول اﻻبتدائي ،فﺈن نس ة
التحسن تصل فيها إلى  %84عنه لو تم تشخ صها في الصف الثالث ،فتنخفض النس ة

إلى  ،%46وتقل ذلك إلى نس ة  %18عند اكتشافها الصف الخامس ،ما أن نس ة
التحسن ته

إلى  %8عندما تتأخر عمل ة التعرف عليها في الصف السادس.

ولقد اهتمت العديد من الدراسات عمل برامج لﻸطفال ذو صعو ات التعلم

فأوضحت أن ذو صعو ات التعلم ستجيبون إلى البرامج التدرب ة واﻹرشاد ة التي تت ع
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مجلة التربوي

لتنم ة عض العمل ات المعرف ة )اﻻنت اه -اﻹدراك( لد

ذو صعو ات التعلم

أطفال الروضة
العدد8

طرقاً ترو ة تتناسب مع قدرات تلك الفئة ،وتعمل على تخفيف حدة صعو ات التعلم لد

هؤﻻء اﻷطفال . (lokanadha & ramar & kusuma, 2004: 16- 17).

أوضحت العديد من الدراسات في فرنسا أن نس ة هؤﻻء اﻷطفال تتراوح من :12

 ،%14وفي برطان ا فﺈنها تبلغ  ،%14أما الوﻻ ات المتحدة فتتراوح من ،%15- 10

ولم يجد ال احث في حدود علمه دراسات اهتمت بدراسة صعو ات التعلم وخاصة النمائ ة

منها ،ومازال ل اﻷطفال في ليب ا يدرسون في فصل دراسي واحد دون التفر

بينهما،

وعدم مراعاة الفروق الفرد ة بينهم ،وقلة المراكز التي تهتم بﺈعداد برامج تنمو ة لﻸطفال

ذو صعو ات التعلم ،وهذا ماجعل ال احث يؤ د أنه مازالت مش لة التدخل لخفض

صعو ات التعلم النمائ ة لد

أطفال الروضة قائمة ،وتحتاج إلى مز د من الدراسات ما

لها من آثار على المراحل التعل م ة الﻼحقة ،وهو ما سعى إل ه ال احث الفحص
والدراسة ،و هذا تتبلور مش لة الدراسة في اﻹجا ة عن التساؤﻻت التال ة-:
.1ما فاعل ة برنام ٍج لتنم ة العمل ات المعرف ة )اﻻنت اه – اﻹدراك( لد
المدرسة ذو صعو ات التعلم النمائ ة؟

أطفال ما قبل

.2ما إم ان ة استمرار فعال ة برنام ٍج لتنم ة العمل ات المعرف ة ) اﻻنت اه – اﻹدراك(لد

اﻷطفال ذو صعو ات التعلم النمائ ة ؟
أهم ة الدراسة:

تقدم الدراسة الحال ة تراثاً نظر اً يوضح تعرفات صعو ات التعلم وأس ابها

وتصن فها ،ومح ات تشخ صها ،و ذلك أهم أنواعها وخاصة النمائ ة منها متمثلة في
صعو ات اﻻنت اه ،واﻻدراك اعت ارها من أهم مجاﻻت صعو ات التعلم في مرحلة
الروضة.

و ما تساعد اﻷطفال بتزو دهم البرامج التي تساعدهم على تنم ة عمل اتهم

المعرف ة ،و التالي خفض صعو ات التعلم لديهم.
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مجلة التربوي

لتنم ة عض العمل ات المعرف ة )اﻻنت اه -اﻹدراك( لد

ذو صعو ات التعلم
أهداف الدراسة:

أطفال الروضة
العدد8

 إعداد برنامج لتنم ة العمل ات المعرف ة ) اﻻنت اه – اﻹدراك( لد أط ـفال ماقبل
المدرسة ذوي صعوبات التعلم النمائية.
 التعرف على مد فعال ة البرنامج المستخدم في الدراسة الحال ة لد أطفال
الروضة؟

المفاه م والمصطلحات

أوﻻً :التعر ف اﻹجرائي للبرنامج
عرف البرنامج أنه مجموعة من الجلسات التي تحتو على أنشطة متكاملة

ومحددة لتنم ة العمل ات المعرف ة )اﻻنت اه – اﻹدراك( لد أطفال الروضة ذو صعو ات
التعلم ،و تم تطبي هذه الجلسات في تسلسل فرد

وطرقة التقو م.

أو جماعي مع تحديد الزمان والم ان

ثان اً :ـ صعو ات التعلم )( Learning disabilities

التعر ف اﻹجرائي لصعو ات التعلم

ُشير لمصطلح صعو ات التعلم النمائ ة أنها :القصور الوظ في في عض
العمل ات المعرف ة اﻻنت اه واﻹدراك ،وتتحدد في الدراسة الحال ة من خﻼل الدرجة التي
حصل عليها الطفل في قائمة صعو ات التعلم النمائ ة ﻷطفال الروضة ).سهير امل،

طرس حاف (6 :2010،

أطفال الروضة .

وهم اﻷطفال الملتحقون الروضة في المستو اﻷول والثاني ،و تراوح عمرهم

الزمني من ) (6-4سنوات.
تعر ف اﻻنت اه.
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مجلة التربوي

لتنم ة عض العمل ات المعرف ة )اﻻنت اه -اﻹدراك( لد

ذو صعو ات التعلم

هو عمل ة شعورة ترت

أطفال الروضة
العدد8

ب عض الخصائص السلو ة اﻻندفاع ة ،وفر الحر ة،

ونقص اﻻنت اه ،وتتحدد في الدراسة الحال ة من خﻼل الدرجة التي يتحصل عليها الطفل
في مق اس اﻻنت اه.
تعر ف اﻹدراك.

هو عمل ة فهم المثيرات ال صرة التي يتعرض لها اﻷطفال في البيئة المح طة

بهم وترجمتها إلى معنى من المعاني ،واﻻستجا ة لها بناء على ذلك المعنى ،وتتحدد في

الدراسة الحال ة من خﻼل اﻻخت ار المعد لق اس اﻹدراك.
إطار نظر ودراسات سا قة

ستعرض ال احث صعو ات التعلم ،وما هي أنواعها وأس ابها؟ ،وما سبل

عﻼجها؟ وخاصة النمائ ة منها.

تعر ف صعو ات التعلم:

يوجد اختﻼف بين المهتمين موضوع صعو ات التعلم سواء من اﻷكاد ميين،أو

من المهتمين حول التعرف الدقي لهذه الفئة ،وقد يرجع هذا اﻻختﻼف إلى عدم اﻻتفاق

حول عض اﻷسس النظر ة اﻷساس ة الم ونة للمصطلح ،وعلى الرغم من اختﻼف

العلماء في ص اغة التعرفات إﻻ ّأنهم يتفقون على خصائص اﻷطفال ذو صعو ات
التعلم.
ﱠ
إن البدا ات الم رة لمحاوﻻت وضع تعرف محدد لمفهوم صعو ات التعلم على

يد صموئيل يرك ) ( Samuel Kirk1963حيث َعﱠرف صعو ات التعلم .أنها:
الحالة التي ظهر لد صاحبها مش لة أو أكثر في الجوانب التال ة :القدرة على استخدام
اللغة وفهمها ،والقدرة على اﻹصغاء ،والقدرة على التف ير والكﻼم ،والقراءة والكتا ة،

واست عد الحاﻻت التي تعاني من مش ﻼت تعلم؛ سبب التأخر العقلي ،أو الحرمان
الحسي ،أو البيئي ،أو الثقافي ،وأرجع الصعو ة في عض أس ابها إلى اﻻضط ار ات
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مجلة التربوي

لتنم ة عض العمل ات المعرف ة )اﻻنت اه -اﻹدراك( لد

ذو صعو ات التعلم

أطفال الروضة
العدد8

السلو ة ،واﻻنفعال ة ،ولم ضع مح ات إجرائ ة لتشخ ص ذو صعو ات التعلم) .سامي

ملحم) (281 : 2002 ،ت سير وافحه(25: 2003 ،

و ما تُعرف "صعو ات التعل ـ ـ ـ ـ ـم" أ ضاً أنها :مجموع ـ ـ ـة مختلفة من اﻻضـ ـ ـط ار ات
النا عة من داخل الفرد ،وتعود إلى خلل داخلي في الجهاز العصبي المر ز  ،وتتمثل في

صعو ات ذات دﻻلة في اكتساب وتوظيف المهارات اللفظ ة وغير اللفظ ة ،والف رة التي

تظهر في ح اة الفرد ،وتكون مرت طة حيث ﻻ عد في عددها من مش ﻼت في التنظ م
الذاتي ،والتفاعل اﻻجتماعي ،وقد تكون متزامنة ما ﻻ عد سب اً لها من إعاقات حس ة أو

عقل ة أو اجتماع ة ،ومن مؤثرات خارج ة اختﻼفات الثقافة أو التعل م وغيره ) .راضي

الوقفي(14 : 2003،

عرف صعو ات التعلم أنها :تعبير عام شير إلى مجموعة متجانسة تظهر
و ما تُ ّ
صورة واضحة عجز في قدرات اﻹنجاز واستخدام مهارات اﻻستماع والكﻼم .وقد عز

في هذه القدرات إلى خلل في الجهاز العصبي ،وقد صاحب صعو ة التعلم إعاقة حس ة،

سمع ة ،صرة ،أو إعاقة عقل ة ،إضافة إلى اضط ار ات انفعال ة واجتماع ة).ت سير
وافحه(26 :2003 ،

وُشير لﻸطفال ذو صعو ات التعلم أنهم :اﻷطفال الذين ظهرون تناقضاً
تعل م اً بين قدراتهم العقل ة العامة ومستو إنجازهم العقلي؛ وذلك من خﻼل ما ظهر
لديهم من اضط ار ات في عمل ة التعلمٕ ،وان هذه اﻻضط ار ات من المحتمل أن تكون
مصحو ة أو غير مصحو ة بخلل ظاهر في الجهاز العصبي Control Nerve

 ،Systemبينما ﻻ ترجع اضط ار ات التعلم لديهم إلى التخلف العقلي ،أو الحرمان
الثقافي ،أو التعل مي ،أو اﻻضطراب اﻻنفعالي الشديد ،أو للحرمان الحسي).السيد عبد

الحميد (94 :2003 ،

- 209 -

برنامج إرشاد

مجلة التربوي

لتنم ة عض العمل ات المعرف ة )اﻻنت اه -اﻹدراك( لد

ذو صعو ات التعلم

أطفال الروضة
العدد8

و ما تُعرف اللجنة اﻻئتﻼف ة اﻻتحاد ة "صعو ات التعلم"  ،1987أﱠنها:
اضط ار ات تعود إلى أس اب مختلفة تظهر لد الفرد على ش ل صعو ات

 Difficultiesلها عﻼقة في اكتساب وتوظيف قدراته في مجال اﻹصغاء ،الكتا ة،
الكﻼم ،والمهارات اﻻجتماع ة.

و ما تُعرف أ ضاً لجنة ال ار طة القوم ة "صعو ات التعلم" معناها العام أنها:
مجموعة متعددة ومت اينة من اﻻضط ار ات التي تظهر في صورة صعو ات بيرة في
اكتساب واستخدام ل من مهارات اﻻستماع ،والكﻼم  ،والقدرة على التف ير وحل المسائل
الراض ة ،علماً أن هذه اﻻضط ار ات تنشأ لد

العصبي المر ز  ،و حدث ذلك على مد

التي ترت

الفرد نتيجة خلل وظ في في الجهاز

عمر اﻹنسان .وتستثنى من تلك الصعو ات

اﻹدراك والتفاعل اﻻجتماعي أو السلوك التنظ مي لد

الفرد ،ذلك من تلك

الصعو ات التي تنشأ من ضعف الحواس ،أو التخلف العقلي ،أو اﻻضطراب).محمود

عوض ﷲ ،مجد الشحات25: 2006،؛ عادل عبدﷲ( 244 :2009،

صعو ات التعلم أنهم هؤﻻء اﻷطفال الذين

و ما ُشير أ ضاً لﻸطفال ذو
ظهرون ت ايناً واضحاً بين مستو اﻷداء العقلي المتوقع ،و ين المستو الفعلي المرت

اﻻضط ار ات اﻷساس ة ،وقد تنشأ تلك اﻻضط ار ات عن اﻻختﻼل الوظ في للعصب

المر ز  ،في حين أنها ترت

التخلف العقلي العام واﻻضطراب الوجداني أو الثقافي أو

غ اب الحواس).ﷴ عوض ﷲ ،مجد الشحات( 24: 2006 ،

و ما ُشار إلى ﻷطفال ذو صعو ات التعلم أنهم :من عانون صعو ات في
تعلمهم ،وﻻ ستط عون أن صلوا إلى امل إم ان اتهم الكامنة ،ومن المم ن أن ون
هذا الطفل في مستو من مستو ات الذ اء " أقل من المتوس  ،وأعلى من المتوس "،

ذلك من المم ن أن تكون عنده مشاكل في الدراسة ﻷس اب عضها إدراكي ،واﻵخر

غير إدراكي ،وقد ون أوﻻ ون عنده مشاكل انفعال ة).هيثم يوسف (28 :2007 ،
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لتنم ة عض العمل ات المعرف ة )اﻻنت اه -اﻹدراك( لد

ذو صعو ات التعلم

أطفال الروضة
العدد8

و ما ُشار أ ضاً إلى ﻷطفال ذو صعو ات التعلم أنهم :من عانون في اﻷداء
اﻷكاد مي ،و ون مستو الذ اء لديهم في حدود المتوس على اﻷقل ،يرجع ذلك إلى

قصور ُفجائي في قدرتهم على التر يز ،واﻻنت اه إلى موضوع معين ،وهم اﻷطفال الذين
يتطلبون طرائ تعل م خاصة؛ حتى يتم ن من استخدام امل قدراتهم العقل ة الكامنة
لديهم) .نشوة نبيل (22 : 2007 ،

و ما تُعرف صعو ات التعلم أنها مجموعة غير متجانسة من اﻻضط ار ات،
وتتمثل في صعو ات التحدث أو القراءة أو الكتا ة أو اﻻستدﻻل ،والقد ارت الراض ة،

وهذه اﻻضط ار ات تؤد

إلى خلل في الجهاز العصبي أو الض

الذاتي ومش ﻼت

اﻹدراك والتفاعل؛ ولكنها ل ست سب اً م اش اًر لظهورها) .سالم بن ناصر (18 :2008 ،

وأخي اًر ُقدم تعرفاً لصعو ات التعلم ينص على أنها :مصطلح شمل اﻷطفال
اﻷسو اء من حيث القدرات العقل ة ،وذو ذ اء عاد أو مرتفع ،وﻻ عانون من إعاقات

سمع ة ،أو صرة ،أو حر ة ،أو انفعال ة ،ومع ذلك عاني هؤﻻء اﻷطفال من صعو ات

واضحة في اكتساب مهارات اﻻستماع ،أو القراءة ،أو الكتا ة ،أو أداء العمل ات

الحساب ة ) .سهير امل(132 : 2012 ،

و ستخلص ال احث من خﻼل عرض التعرفات السا قة ّأنه :إم ان ة حدوث
صعو ات التعلم في مختلف اﻷعمار ،وقد تصاحب صعو ات تعلم حاﻻت من اﻹعاقة،
وهذا ما أوضحه تعرف يرك وتعرف اللجنة القوم ة و ما ير ال احث أن أغلب
التعرفات تتف في النقا التال ة:





تختلف صعو ات التعلم في درجتها ومد شدتها.
أس اب الصعو ة داخل ة المنشأ ،ول ست خارج ة

أ ﱠن ذو صعو ات التعلم يتمتعون بذ اء عاد ومتوس وعال.
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أطفال الروضة
العدد8

وجود جوانب متعددة لصعو ات التعلم منها صعو ة اﻻنت اه ،واﻹدراك ،والتذ ر

والقراءة.

الفروق بين صعو ات التعلم ،والفئات اﻷخر :

ﻻيزال مفهوم صعو ات التعلم غير واضح ومحدد في الوقت الذ ﻻبد أن تكون

ف ه صعو ات التعلم واضحة ومحددة ،أو على الرغم من المحاوﻻت العديدة التي أُجرت
في هذا المجال بهدف تحديد هذا المفهوم وعزله عن المفاه م والمصطلحات اﻷخر التي

من بينها -:

1ـ صعو ات التعلم والتأخر الدراسي:

نظ اًر لحداثة موضوع صعو ات التعلم ،وﻷن السمة الغال ة على اﻷطفال الذين

عانون من صعو ات في التعلم من المشاكل الدراس ة ،وانخفاض مستو التحصيل ،لذلك

ارت

هذا الموضوع في ذهن الكثير من الترو ين في عالمنا العري موضوع التأخر

الدراسي؛ ﻷن المظهر الخارجي لكل من صعو ات التعلم والتأخر الدراسي واحد ،وهو

المشاكل الدراس ة وانخفاض مستو التحصيل ورغم اتفاق الجم ع على ذلك إﻻ أن

الحق قة غير ذلك تماماً ،ف ما أوضحت عض المصادر فﺈن صعو ات التعلم تشير إلى
أن الطفل ذ الذ اء المتوس أو فوق المتوس  ،والذ عاني من قصور في انت اهه
قدرته العقل ة ،أو الجسم ة ،أو السمع ة ،في

ٕوادراكه وتذ ره ،وهذا القصور غير مرت
القصور واﻻنخـفاض في نس ة الذ اء .فالمتأخرون دراسًا
حين التأخر الدراسي مرت
تقع نس ة ذ ائهم بين ) ،(%90 - 70وهو ما سمى الفئة الحديثة ،ما أن خصائصهم
الجسم ة والعقل ة تختلف عن ذو صعو ات التعلم ) .ماجدة السيد عبيد: 2000 ،

206 ،205؛ إيهاب مشالي(19 ،18 :2008 ،
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ذو صعو ات التعلم

أطفال الروضة
العدد8

ما أ ّن اﻷطفال المتأخرن دراس اً سلو اتهم غير مرغو ةٕ ،واح ا دائم مع تكرار
تجارب فاشلة .واﻷطفال الذين عانون من صعو ات التعلم تكون سلو اتهم عاد ة قد
صحبها نشا زائد ).طرس حاف (25 : 2008 ،

 .2صعو ة التعلم و ء التعلم:

أن
من ناح ة الطفل طئ التعلم  Slow Learnerفﺈنه يجب التنو ه بدا ة إلى ّ
مصطلح ء التعلم شير إلى وصف حالة الطفل في التعلم من ناح ة الزمن ،أ  :شير
إلى سرعته في تعلم ما يو ل إل ه من مهام تعل م ة ،مقارنة سرعة فهم وتعلم أقرانه في

أداء نفس المهام التعل م ة ،ف ثير من الذين تناولوا هذا الدراسة أشاروا إلى أن هذا النوع

من اﻷطفال قضي زمناً ساو

ضعف الزمن الذ

التعلم).السيد عبدالحميد(141 : 2003،
ومن هنا ان وصف

ستغرقه الطفل العاد

في

ء التعلم عد وصفاً لص قاً الناح ة الزمن ة أكثر مما هو

التصاقاً بنوا ٍح أخر  .إذ عد مفهوم " ء" مقابل لمفهوم "سرع" ،وهي لها مفاه م تعتمد
على الوجهة الزمن ة ،ومن هنا فﺈن الطفل ال طيء التعلم إذا ما تم تعل مه في فصل

دراسي عاد فﺈنه سوف ون طفﻼً متخلفاً من ناح ة اﻹنجاز أو التحصيل ،وذلك لعدم
فا ة الزمن الﻼزم لتعلمه) .أشرف شرت ،مرو حسني(28 : 2008 ،

 .3صعو ات التعلم والتخلف العقلي:

يذهب عض المتخصصين إلى أن العديد من اﻷطفال ذو الضعف العقلي

الخفيف يتشابهون مع اﻷطفال ذو صعو ات التعلم في الكثير من الخصائص السلو ة،

ما أن المش ﻼت المرت طة بتعرف صعو ات التعلم لم تمنع من وجود ا ٍ
تفاق عا ٍم على

است عاد حاﻻت التأخر العقلي من فئة صعو ات التعلم .فاﻷطفال ذو صعو ات التعلم

ظهرون ت اعداً في اﻷداء الوظ في لهؤﻻء اﻷطفال في المجاﻻت مساو اً تقر اً ﻷداء
اﻷطفال العاديين في نفس السن .هذا على ع س اﻷطفال المتأخرن عقل اً الذين ون
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أداؤهم الوظ في منخفضاً في معظم المجاﻻت اﻻجتماع ة والنفس ة إن لم

جم عاً .ففي الوقت نفسه الذ

نوع ة،

عاني

اﻷطفال

ن فيها

عاني منه اﻷطفال ذو صعو ات التعلم من مش ﻼت

المتأخرون

عقل اً

والشمول).مصطفى أبو المجد(42:2002 ،

أنواع صعو ات التعلم:

العدد8

من

مش ﻼت

تتصف

العموم ة

شغلت صعو ات التعلم الكثير من رجال التر ة ،والف ر الترو منذ زمن عيد وﻻ

يزال هذا الموضوع شغل الكثير منهم طالما ان التعلم قائم ومستمر.

وفي إطار هذا الموضوع تم ﱠ ن ال عض من وضع تصنيف لهذه الصعو ات

خطوة ﻹعداد برامج لها ،ومن هذه التصن فات:

أوﻻً:صعو ات التعلم النمائ ة وتنقسم إلى:


صعو ات التعلم النمائ ة اﻷول ةDevelopment learning disabilities :

تشمل اﻻنت اه والذاكرة واﻹدراك ،والتي تعتبر وظائف أساس ة متداخلة مع عضها

ال عض ،فﺈذا أصيب بها الفرد فﺈنها تؤثر على النوع الثاني من الصعو ات النمائ ة .والتي

منها :

-1اضط ار ات اﻻنت اه -فر النشا Attention Deficit – Hyperactivity :
)Disorder (ADHD
ولقد تم وضع صعو ات اﻻنت اه والذاكرة ،والصعو ات اﻹدراك ة ضمن الصعو ات

اﻷول ة ،إذ تعتبر وظائف عقل ة أساس ة متداخلة مع عضها ال عض ،فﺈذا أصيبت
اضط ار ات فﺈنها تؤثر على التف ير ،واللغة الشفه ة ،وقد شملت صعو ات اللغة والتف ير

الصعو ات الثانو ة ،إذ أنها تتأثر ش ل واضح الصعو ات اﻷول ة ،و ثي اًر ما تكون لها

عﻼقة صعو ات اﻻنت اه ،والتذ ر ،والوعي المفاه م واﻷش اء والعﻼقات الم ان ة.

)نور طان ه ،زليخا أمين 21 : 2006 ،؛ عصام جدوع(24، 23 : 2007 ،
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العدد8

و عتبر مفهوم اضطراب نقص اﻻنت اه وفر النشا من المفاه م الحديثة نسب اً،

وقد تعددت تعرفاته؛ نتيجة تعدد وجهات نظر العلماء واختﻼف م ادينهم ،حيث تناوله
التعرف علماء الطب النفسي ،والتر ة ،وعلم النفس ،والصحة النفس ة ،و تضح ذلك ما

يلي:

عرف صعو ات اﻻنت اه على أﱠنها :أحد صعو ات التعلم النمائ ة التي تتعل
تُ ﱠ
الوظائف الدماغ ة ،والعمل ات العقل ة المعرف ة ،التي حتاجها الطفل لتكو ن المفاه م،

وهناك ارت ا
(28

وثي

بين صعو ات التعلم النمائ ة واﻷكاد م ة ).زنب شقير: 2002 ،

وُشار إلى صعو ات اﻻنت اه ،وفر النشا  .ـ أنها :نم دائم العجز أو صعو ة
اﻻنت اه ،وفر اﻻنت اه ،واﻻندفاع ة توجد لد ال عض ،و ون أكثر تك ار اًر وتوات اًر وحده،

عما ﻼح

لد

(104 :2007

اﻷفراد العاديين من اﻷقران من نفس مستو النمو ) .السيد علي،

و ما ُشار إلى الطفل المضطرب اﻻنت اه أﱠنه يتصرف ما لو تدفعه استمرار،
و شعر الضي إذا جلس أو صدر ضوضاء عال ة ،و صعب عل ه التر يز على المهام
التي تو ل له و تشتت انت اهه سرعة(lerner ,2000:22) .

 -2صعو ات اﻹدراك:

عود اﻹدراك إلى العمل ة النفس ة التي تسهم في الوصول إلى المعاني من خﻼل

اﻹحساس ،وهو عمل على تنظ م و ناء تفسير للمثيرات السمع ة وال صرة واللمس ة،

وتحدث صعو ات اﻹدراك لد اﻷطفال ذو صعو ات التعلم نتيجة للتداخل أو التشو ش
عند استق الهم المعلومات أو المثيرات عن طر

أو المثيرات التي ستقبلونها من خﻼل وس

أحد اﻷنظمة أو الوسائ مع المعلومات

آخر ،مما ع س انخفاضاً ملموساً في

قدرات اﻷطفال على تحمل التداخل أو التشو ش ،و التالي فﺈنه صعب على اﻷطفال
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العدد8

أو النظم اﻹدراك ة المختلفة في نفس

الوقت ،ما صعب عليهم إحداث تكامل بين مدخﻼت هذه الوسائ

أو النظم ف ص ح

النظام اﻹدراكي لديهم ثق ﻼً أو عاج اًز عن الق ام عمل ات التجهيز والمعالجة الفاعل ة
والكفاءة المﻼئمة) .عزة عبد المنعم رضوان(57 : 2009 ،

و ما ُشار إلى صعو ات اﻹدراك أنها :صعو ات في إدراك المفاه م اﻷساس ة
مثل :الش ـ ـ ـل ،واﻻتجاهات ،والزمـ ـ ـان ،والم ان ،والمفاه م المتجانسة والمتقارة ،واﻷش ال
الهندس ة اﻷساس ة ،وأ ام اﻷسبوع) .سهير امل( 138 : 2012 ،

 - 3صعو ات التذ ر:

لقد أص حت مش لة الذاكرة في النصف الثاني من القرن العشرن من أكثر

مش ﻼت علم النفس العلم ة التي حظيت الدراسة واﻻهتمام ،وحققت تطو اًر عظ ماً ،حيث

يجر دراستها في فروع ومجاﻻت عديدة ،والتذ ر عتبر شرطاً رئ ساً في الح اة النفس ة،
فبدونه ﻻ حدث تعلم؛ و ذلك فﺈن التذ ر أحد الر ائز الرئ سة في عمل ة اﻹدراك ،وترت
اضط ار ات عمل ات الذاكرة ارت اطاً وث قاً

ل من اضط ار ات عمليتي اﻻنت اه واﻹدراك

على أساس أن عمل ات اﻻنت اه وما تنطو

اﻹراد ة).جمال مثقال(21:2000،

عل ه من خصائص القصد ة أو

واﻷطفال الذين عانون من صعو ات التعلم عادة فتقدون القدرة على توظيف

أنواع الذاكرة الش ل المطلوب ،و التالي فتقدون الكثير من المعلومات؛ مما يدفع المعلم
إلى تكرار التعل مات والعمل على عرضها طرق متنوعة(John, 2003 ; 394 . 40).

 .4اضط ار ات التف ير:

عرف اضط ار ات التف ير أﱠنها :المش ﻼت التي يواجهها الطفل في العمل ات
تُ ﱠ
المعرف ة الﻼزمة لتكو ن المفهوم وتعم مه ،وحل المش ﻼت ور اﻷف ار ب عضها ال عض
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العدد8

لتكو ن أف ار جديدة ،و خاصة اﻷف ار المجردة لضعف في عدد المفردات أو ضعف
المعاني الكاملة للمفردات) .راضي الوقفي(272 :2004 ،

و ما عرف اضطراب التف ير أ ضاً أنه :عدم القدرة على التف ير الحسي

والتف ير المجرد ،وقد عاني هؤﻻء اﻷطفال من عدم إعطاء اﻻهتمام الكافي للتفاصيل أو

لمعاني الكلمات والقصور في تطبي ما يتعلمونه ) .طرس حاف (45 : 2009 ،

ثان اً :صعو ات التعلم اﻷكاد م ة :Academic disabilities
وتستخدم تلك الصعو ات عندما ون المستو اﻷكاد مي للتلميذ أقل من المتوقع

منه ،وعندما ظهر التلميذ قدرة املة على التعلم ولكنه فشل في ذلك على الرغم من

تقد م التعلم المدرسي المﻼئم له ،وحينئذ ون لد

القراءة أو الحساب ) .ثناء الض ع(205 :2003 ،

التلميذ صعو ة نوع ة أو خاصة في

ِ
سوءا في مجال اﻹمﻼء أو
و ذلك تشمل صعو ة الكتا ة Dysgraphiaوتُش ل ً
التعبير الكتابي ،وصعو ة الراض ات ،وصعو ات التف ير ،واضطراب الكﻼم.

)مصطفى نور ،ﷴ اﻻمام (222: 2006

وتظهر صعو ات التعلم اﻷكاد م ة في صورة انخفاض في القدرة على الفهم أو

اﻹبدال الكﻼم أو انخفاض القدرة العامة على القراءة ،وانخفاض قدرة الفرد على اكتساب

الحقائ

المرت طة اﻷعداد أو تكو ن و تا ة اﻷعداد والتف ير المتعل

وذلك صورة دالة على المستو

( 360 ،359

وهي وث قة اﻻرت ا

المتوقع وفقاً لمستو

مجال الحساب،

الذ اء).سهير امل:2007،

الصعو ات النمائ ة وناتجة عنها ،وترت

والموضوعات الدراس ة صعو ات القراءة ،وهي نم

المواد

صيب القدرة على تعرف الكلمة

الم تو ة أو اﻻست عاب أو تحليل الكلمة وتر يبها ،وقد ظهر ضعف في تمييز الحروف
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العدد8

وعدم القدرة على التعامل مع الرموز وتر يب الحروف ) .إ مان ع اس ،هناء رجب

(50:2009،

وهذا ما تؤ ده دراسة عادل عبدﷲ ،(2005 ،ودراسة سل مان ﷴ سل مان

) (2005ودراسة ) صافينار مال (2005 ،

وهناك العديد من الدراسات التي اهتمت بدراسة صعو ات تعلم اﻻكاد م ة

والمتمثلة في :صعو ات القراءة ،والحساب ،واللغة والتي منها :دراسة )هاجر سامي،

 ،( 2009ودراسة ) عنتر أحمد ،( 2010،ودراسة ) غادة أحمد ،( 2011 ،ودراسة

)إيهاب عبدالعظ م ،( 2011،التي أسفرت نتائجها إلى إم ان ة عﻼج وتخفيف صعو ات
التعلم.

المداخل المفسرة لصعو ات التعلم:

لقد تعددت وتنوعت المداخل المفسرة لصعو ات التعلم ت ًعا ﻻختﻼف المهتمين
بهذا المجال من علماء النفس ،وقد حاولت تلك المداخل جمع اﻻتجاهات المتفرقة،

وتعرفات اﻷفراد والمنظمات التي اهتمت بهذا المجال ،ونستعرض أهمها بﺈيجاز على
النحو التالي:

 .1المدخل السلو ي.

: Behavioral Approach

عتمد هذا المدخل على تفسير المدرسة السلو ة لسلوك اﻹنسان صورة عامة،

واﻻضط ار ات والمش ﻼت السلو ة بوجه خاص ،إذ ير أن أ

اضطراب أو خلل

سلو ي هو نتاج م اشر لخلل في عمل ة التعلم ) خطأ في عمل ة التعلم(

ما قوم هذا المدخل على التر يز الم اشر على المش لة أو السلوك المش ل

ومحاولة العﻼج عن طر إحﻼل أنما سلو ة فعالة محل نم السلوك غير الفعال .

) صﻼح عميرة  27 :2005،؛ مراد علي .(20 : 2006 ،
و قوم هذا المدخل على عدد من اﻻفتراضات أهمها :
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 -التر يز على المش لة والسلوك الظاهر أكثر أهم ة من اﻷس اب.

العدد8

 هناك مح ات سلو ة قابلة للتحديد تعبر عن نفسها من خﻼل التعلم الفعال للطفل. -تحديد أس اب الصعو ات ساعد على تجنب أو منع المش ﻼت المستقبل ة .

 -تنشأ صعو ات التعلم نتيجة تكرار الفشل في اكتساب المهارات اﻷكاد م ة اﻷساس ة،

مما يوحي أن اﻷطفال ذو صعو ات التعلم فتقرون إلى القدرة على النجاح .

 -ﻼح أن تر يز هذا المدخل على الق اس والمﻼحظة والح م الموضوعي في تناول

الظواهر الترو ة والنفس ة قد أكس ه مصداق ة ملموسة ،هذا اﻹضافة إلى قابل ة

التكن ات والفن ات المستخدمة في هذا المدخل للتطبي العملي ،وتحقي نتائج فعالة في
العﻼج).ه ة أمين (14 :2009،

 .2المدخل النمائي :Development Approach

قوم التوج ه اﻷساسي للمدخل النمائي التر يز على الخصائص الرئ س ة نضج

ونمو الطفل ،و فترض المؤ دون لهذا المدخل أن أ

اضطراب أو ت اعد في تتا ع نم

النمو وتكامل الوظائف قود إلى سلو ات غير سو ة مت اعدة في الخصائص السلو ة

وجه عض ال احثين
المرت طة التعلم ،وﻻختﻼف معدﻻت النضج من طفل إلى آخرّ ،
اهتماماتهم إلى احتمال وجود حالة من عدم اﻻنتظام ،أ  :الخلل في عمل ة النضوج
أحد اﻷس اب المؤد ة لصعو ات التعلم ،و أتي )سلنجرﻻند( في مقدمة أولئك ال احثين

الذين أخذوا بهذا اﻻتجاه.

و شير "سميث" )  ( Smithإلى ﱠ
أن أصحاب هذا اﻻتجاه يذهبون إلى أن ذو

صعو ات التعلم ع سون طئاً في نضج العمل ات ال صرة ،والحر ة ،واللغو ة ،وعمل ات

اﻻنت اه التي تميز النمو المعرفي.

وفي هذا اﻻتجاه شف أو رن )  (Obrienفي دراسته عن قدرات اﻹدراك

ال صر الحر ي على عينة من اﻷطفال تتراوح أعمارهم ما بين ) (8-5سنوات ،عن
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العدد8

وجود فروق دالة بين ذو صعو ات التعلم وأقرانهم الذين ﻻ عانون من صعو ات تعلم
لصالح الطب عيين.

أن
و ما ُشير إلى أن هذه اﻻفتراضات التي قوم عليها هذا اﻻتجاه تتطلب ْ
أن النمو
تكون هناك معايير للنمو تشت من اﻹطار الثقافي أو البيئة المحل ة اعت ار ّ

ومعدﻻته تختل نسبته من إطار ثقافي إلى آخر) .صﻼح عميره(24،25 : 2005 ،

 .3المدخل النفسي العصبي :Neurops Psychologcal Approach
حاول المدخل النفسي العصبي ر

ما هو معروف من وظائف المخ ما هو

أن إصا ة المخ أو خلل
مفهوم من سلو ات الناس ،حيث ير أصحاب هذا المدخل ّ
المخ ال س من اﻷس اب الرئ سة لصعو ات التعلم ،إذ م ن أن تؤد اﻹصا ة في

نسيج المخ إلى ظهور سلسلة من جوانب التأخر في النمو في الطفولة الم رة وصعو ات
التعلم عد ذلك ،في حين ﱠ
أن خلل المخ الوظ في م ن أن يؤد

إلى تغير في وظائف

معينة تؤثر التالي على مظاهر سلوك الطفل أثناء التعلم ،مثل :اﻻختﻼل في الوظائف
اللغو ة.

و قوم هذا المدخل على عض اﻻفتراضات ،منها :أن النمو السو

للجهاز

العصبي المر ز ينطو على خصائص م ة و ف ة ،تختلف عن النمو غير السو ،

من حيث اﻷبن ة والتراكيب والوظائف ،و م ن التمييز بينهما استخدام طارات

اﻻخت ارات النفس عصب ة ،وحدوث أ خلل أو قصور أو اضطراب في الجهاز العصبي
المر ز لد الطفل ينع س تماماً على سلو ه.

مح ات تشخ ص صعو ات التعلم:

تحتاج عمل ة التعرف على صعو ات التعلم إلى جمع العديد من الب انات

اﻹضاف ة واسعة المد عن الطفل ،وذلك قبل تعزز ما إذا ان عاني حق ق ًة من إحد
الصعو ات أم ﻻ ،و تطلب مثل هذا العمل طب عة الحال جهود اﻻختصاصيين النفسيين،
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لتنم ة عض العمل ات المعرف ة )اﻻنت اه -اﻹدراك( لد

ذو صعو ات التعلم

و ون هذا اﻻختصاصي مؤهل لتطبي

أطفال الروضة
العدد8

اﻻخت ارات الشخص ة الفرد ة على اﻷطفال،

ٕواعداد البرامج والتقي مات النفس ة المناس ة لهؤﻻء اﻷطفال ،وسوف نعرض ﻷهم المح ات
التي تُعين اﻻختصاصي في تحديد الطفل الذ عاني من الصعو ة وهي:

 1محك المش ﻼت المرت طة النضجMaturity proplems:

حيث نجد معدﻻت النمو تختلف من طفل ﻵخر ،مما يؤد

إلى صعو ة تهيئة

لعمل ات التعلم ،فما هو معروف ﱠ
أن اﻷطفال الذ ور يتقدم نموهم معدل أ طأ من اﻹناث؛
مما يجعلهم في حوالي الخامسة أو السادسة غير مستعدين أو مهيئين من الناح ة

اﻹدراك ة لتعلم التمييز بين الحروف الهجائ ة قراءة و تا ة؛ مما عوق عمل ات التعلم،

سواء ان هذا القصور يرجع لعوامل وراث ة او تكو ن ة أو بيئ ة ،ومن ثم ع س هذا
المحك الفروق الفرد ة في القدرة على التعلم ) .نبيل حاف  5:2000 ،؛ طرس حاف ،

(95 :2008

 .2محك اﻻست عاد Exclusion Criterion.

وهو قوم على است عاد الحاﻻت التي ترجع إلى اﻹعاقات العقل ة أو الحس ة ،أو

حاﻻت اﻻضط ار ات النفس ة الشديدة ،أو الحرمان البيئي الثقافي ،أو اﻻقتصاد ،

واﻻندفاع ة ،والنشا الزائد ،وحاﻻت خفض فرص التعلم)ﷴ جاد16: 2003 ،؛ حيى

نبهان(Roe , 2009; 24 )(19: 2008،

 .3محك العمل ات النيورولوج ةNeurological processes:

و عبر عن العمل ات النيورولوج ة مصطلح اﻻضط ار ات ال س طة في وظائف

المخ ،وتظهر في اﻻضط ار ات اﻹدراك ة ،واﻷش ال غير المﻼئمة من السلوك النشا

الزائد ،واﻻندفاع ة ،ونمو الشخص ة عام )مصطفى القمش ،ﷴ اﻹمام(233 : 2006 ،

أس اب صعو ات التعلم:
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ذو صعو ات التعلم

أطفال الروضة
العدد8

ﻻتزال أس اب صعو ات التعلم غامضة؛ وذلك لحداثة الموضوع وللتداخل بينه

و ين اﻹعاقة العقل ة من جهة ،و ين صعو ات التعلم واﻻضط ار ات اﻻنفعال ة من جهة
أخر  .إن الدراسات والتعارف السا قة الذ ر أجمعت على ارت ا

بﺈصا ات المخ ال س طة ،أو الخلل الوظ في المخي ال س  ،وترت
أو أكثر من العوامل التال ة:

 .1إصا ة المخ الم تس ة:

صعو ات التعلم

هذه اﻹصا ة بواحدة

لقد افترض أن أكثر اﻷس اب المؤد ة لصعو ات التعلم تع ـ ـود إلى التلف الدماغي ،أو
العجز الوظ في ال س

والم تسب قبل وخﻼل أو عد الوﻻدة ،وتشمل العوامل الجين ة

ونقص التغذ ة لﻸم خﻼل فترة الثﻼث اﻷشهر اﻷولى من الحمل تسبب أنواع من الشذوذ

المختلفة ،و التالي تلف دماغي س  ،اﻹضافة إلى النمو الغير سو للنظام العصبي
للجنين سبب تناول اﻷم الكحول والمخدرات خﻼل فترة الحمل ،وتعود اﻷس اب التي

تحدث خﻼل فترة الوﻻدة إلى تلك الظروف التي تؤثر في الطفل خﻼل مرحلة الوﻻدة أو

قبلها فترة قصيرة جداً ،وتتضمن هذه اﻷس اب نقص اﻷكسجين ٕواصا ات الوﻻدة نتيجة
ﻻستخدام اﻷدوات الطب ة والوﻻدة المتعسرة .

أما اﻷس اب ما عد الوﻻدة تتضمن الحوادث التي تؤد

إلى ارتجاج الدماغ،

منها :السقو من أعلي ،أو تعرض الطفل لحادث ،اﻹضافة إلى أمراض الطفولة ،مثل:
التهاب الدماغ ،والتهاب السحا ا ،والحص ة اﻷلمان ة ،والحمى القرمزة التي م ن أن

تؤثر في الدماغ وأجزاء أخر من النظام العصبي ) .طرس حاف (24: 2009 ،

 . 2العوامل الوراث ة:

وتشير العوامل الوراث ة إلى تلك العوامل واﻻستعدادات التي تنتقل من الوالدين إلى

اﻷبناء أثناء عمل ة اﻹخصاب ،عن طر

الجينات التي تحملها الكروموزومات .فقد

أوضحت الدراسات انتشار صعو ات التعلم وخاص ًة النوع ة منها ،مثل :صعو ات تعلم
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القراءة  ،Reading learning disabilitiesو دعم ذلك نتائج عض الدراسات منها

دراسة " )  ( 2002؛ "Hallahanالتي أجرت على عينة قوامها ) (276من اﻷطفال

أن ) (%88من هؤﻻء اﻷطفال ينتمون إلى أ ٍ
ُسر لها نفس
ذو عسر القراءة وأسرهم على ّ
التارخ المرضي ،ما أكدت نتائج الدراسة؛ على أهم ة الدور الجيني في حدوث ل من

صعو ات التعلم في القراءة والكتا ة .

و ما أوضحت نتائج عض الدراسات التي أجرت على التوائم المتماثلة خاصة

انتشار صعو ات التعلم بين اﻷطفال في عائﻼت معينة ،مما يرجح أن صعو ات التعلم

م ن أن تعز في أغلب الحاﻻت إلى أس اب وراث ة ،وقد ذهب "د فيد سنتر" وزمﻼءه

) (2003إلى أن صعو ات التعلم تقع لد

مش ﻼت مثيلة ،ما أﱠنها ترت

بتشوهات مختلفة في الكروموزومات مثلما هو الحال في

متﻼزمة ﻼينفلتر ،ومتﻼزمة داون تبرز لد
(416

الذ ور بنس ة أعلى إذا ان اﻷب قد عانى
اﻹناث ) .عبد المطلب القرطي:2005 ،

و ثر انتشار صعو ات التعلم بين اﻷقارب من الدرجة اﻷولى عنه من عامة

الناس ،فعلى سبيل المثال فﺈن اﻷطفال الذين فتقدون عض المهارات المطلو ة لسماع
اﻷصوات المميزة ،والمفصلة للكلمات ،من المحتمل أن

ون أحد اﻵ اء عاني من

مش لة مماثلة ،وهناك عض التفسيرات عن أس اب انتشار صعو ات التعلم في عض
اﻷسر ،منها :أن صعو ات التعلم تحدث أساساً سبب؛ المناخ اﻷسر  .فعلى سبيل
المثال فﺈن اﻵ اء الذين عانون من اضطراب التعبير اللغو تكون قدرتهم على التحدث
مع أبنائهم أقل ،أو تكون اللغة التي ستخدمونها مشوهة وغير مفهومة ،في هذه الحالة

فﺈن الطفل فتقد اﻷنموذج الجيد أو الصالح للتعلم واكتساب اللغة ،و ذلك يبدو و أنه
عاني من إعاقة في التعلم).ر ع ﷴ ،طارق عبد الرؤوف(25: 2008 ،

 .3التأخر في النضج:
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يؤد

التأخر في عض مجاﻻت النمو لد

أطفال الروضة
العدد8

عض اﻷطفال إلى ظهور صعو ات

التعلم ،إذا ما حدث ذلك أص ح العﻼج أم اًر ضرور اً ،ومن اﻷفضل في الفترة التي تحدث
فيها طفرة في النمو أن ون إلى جانب الطفل من عنى ه ل عطي هذه الطفرة اﻷهم ة

الﻼزمة ،و تخذ التأخر النمائي أش ال عديدة ،فقد يتأخر نمو دماغ الطفل فينمو أ طأ من
المعتاد ،أو يتأخر النمو الحسي لد ه ما يجعله غير قادر على الس طرة على توازن

وتواف حر اته عندما قف أو يجلس أو مشي ،وقد يتأخر في النط فﻼ قدر إﻻ في

العام ال ار ع والخامس ،أو قد عاني من تأخر في عض مجاﻻت النمو اﻹدراك السمعي،

واﻹدراك ال صر  ،والقدرة على التجرد ،أو التذ ر ،أو عض الوظائف اﻷخر مما يؤثر
في ظهور صعو ات التعلم) .ﷴ عدس(42، 41: 2000 ،

.4البيئة اﻻجتماع ة والثقاف ة:

للبيئة أثر على صعو ات التعلم ،فمن المﻼح

أن أكثر الحاﻻت شيوعاً في

أوسا اﻷطفال الذين ينتمون للط قات اﻻجتماع ة اﻷقل حظاً ،إذ يتناول الطفل التش يل
والتعديل ٕواكسا ه العديد من النماذج السلو ة والمهارات ،حيث م ن القول أن المﻼمح
الرئ سة للطفل تحدد بدرجة بيرة من خﻼل اﻷسرة ،ومن هذه الفترة العمرة ،تتف آراء

العلماء على أن اﻷسرة تش ل عامﻼً أساس اً في إعداد الطفل للمدرسة بوجه خاص،

والمجتمع بوجه عام ،وتحديد اتجاهاته وميوله نحو التعلم .فقد أثبت علماء النفس

والتر ة ،واﻻجتماع أن تدني المستو اﻻقتصاد لﻸسرة ﻻ يوفر للطفل المثيرات الترو ة
الكاف ة ،واﻹم ان ات التي تساعد على نمو شخصيته ،وقد توصلت الدراسات إلى أن

أبناء اﻷسر ذات المستو اﻻقتصاد

المنخفض ظهرت لديهم صعو ات التعلم أقل من

اﻷسر ذات المستو اﻻقتصاد المرتفع ) .أشرف عبد الغفار(25: 2004 ،

و هذا الصدد ُشير نبيل السيد في دراسته ) (2000عن وجود فروق داله بين
اﻷطفال ذو صعو ات التعلم الموجودين في المناط الرف ة والموجودين في المناط
- 224 -

برنامج إرشاد

مجلة التربوي

لتنم ة عض العمل ات المعرف ة )اﻻنت اه -اﻹدراك( لد

ذو صعو ات التعلم

أطفال الروضة
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الحضرة في عوامل اﻻنت اه والتواف وعوامل التعلم البيئي لصالح اﻷطفال الموجودين في
المناط الحضرة.

و ما تؤ د دراسة حسن أديب )  ( 2003والتي عنوان صعو ات التعلم وعﻼقتها

الحاجات النفس ة والمناخ اﻷسر لد اﻷطفال مرحلة التعل م اﻻبتدائي ،وهدفت الدراسة

إلى معرفة وتفسير العﻼقة بين صعو ات التعلم والمناخ اﻷسر  ،وتكونت الدراسة على

عينة قوامها  100طفل وطفلة تم اخت ارهم من  4مدارس ،وأسفرت نتائج الدراسة إلى

وجود عﻼقة وث قة بين صعو ات التعلم والمناخ اﻷسر .

 .5العوامل النفس ة:

وتتمثل في اﻻضط ار ات النفس ة ،والميل السلبي للتعلم ،والتوتر العصبي ،وعدم

الثقة النفس ،اﻻنطواء ،اﻻعتماد على اﻵخر ن(Gates & Beacock, 1997 : 19) .
إضافة إلى ما سب

فﺈن العوامل النفس ة ثيرة تسهم في صعو ات التعلم،

فاﻷطفال ذو صعو ات التعلم قد ظهرون اضط ار اً في الوظائف النفس ة اﻷساس ة مثل

اﻹدراك الحسي ،والتذ ر ،وص اغة المفاه م ،ذلك أنه م ن أن نجد بينهم على سبيل
المثال من ﻻ ستط عون إدراك الجهات ،أو تذ ر المادة التي تعلموها حديثاً ،أو تنظ م

ف رة مهمة ،أو تا ة جملة مناس ة .

ما تتمثل اﻷس اب النفس ة في العيوب الخلق ة مثل التهتهه ،و ثرة الثرثرة بين

اﻷطفال ،والميل السلبي للتعلم ،والتوتر ،والقل  ،وعدم الثقة النفس ،واﻻنطواء ،والتسرع،

واﻻعتماد على اﻵخرن ) .إيهاب مشالي( 29 : 2008 ،
خصائص اﻷطفال ذو صعو ات التعلم:

يتميز ذوو الصعو ات التعل م ة عادة مجموعة من السلو ات التي تتكرر في

العديد من المواقف التعل م ة واﻻجتماع ة ،والتي م ن مراقبتها في المواقف المتنوعة،

ومن أهمها:

- 225 -

مجلة التربوي

لتنم ة عض العمل ات المعرف ة )اﻻنت اه -اﻹدراك( لد

برنامج إرشاد

ذو صعو ات التعلم

1ـ الحر ة الزائدة:

أطفال الروضة
العدد8

يتميز ش ل عام اﻷطفال الذين عانون من صعو ات مر ة من ضعف في

اﻹصغاء ،الحر ة واﻻندفاع ة ،و طل

على تلك الظاهرة :اضطراب اﻹصغاء والحر ة

الزائدة ) ،(ADHوتلك الظاهرة مر ة من مجموعة صعو ات تتعل

القدرة على

وعِّرفت حسب الجمع ة اﻷمر ة
التر يز ،و الس طرة على الدوافع ،و درجة النشا ُ ،
لﻸط اء النفسيين درجات تطورة غير مﻼئمة من عدم اﻹصغاء ،والحر ة الزائدة ،عادة

تكون هذه الظاهرة قائمة حد ذاتها ﺈعاقة تطورة أداء الجهاز العصبي ،وتتف
الصعو ات التعل م ة)نور طان ة ،زليخا أمين(27 : 2006 ،

 .2السلوك اﻻندفاعي:

مع

نجد ﱠ
أن اﻷطفال ذو صعو ات التعلم يندفعون لعمل أش اء دون تف ير في

العواقب ،و ونون تحت ضغ أو تف ير مفاجئ وغير متوقع ،و رتجلون إعطاء الحلول

السرعة لمش ﻼتهم بوقوعهم في الخطأ ) .حيي نبهان(43 : 2008 ،
)(Elliott,J, & place,M, 2000,55

 .3القابل ة للتشتت:
يرت

هذا السلوك صعو ة اﻻنت اه وثبوته لد

الطفل ،ولكنه هنا على الع س

ف ون الطفل ذو صعو ة التعلم أكثر سهولة في جذب اﻻنت اه من مثير ﻵخر ،مع عدم
القدرة على تر يز انت اهه سو

فترات محدودة من الوقت؛ لذلك يتوزع انت اهه بين

المثيرات المختلفة) .عزة عبد المنعم (22: 2009 ،

 .4صعو ات في الذاكرة:
يوجد لد

ل فرد ثﻼثة أقسام رئ سة للذاكرة ،وهي :الذاكرة القصيرة ،والذاكرة

العاملة ،والذاكرة ال عيدة ،حيث تتفاعل تلك اﻷجزاء مع عضها ال عض لتخزن واسترجاع

المعلومات والمثيرات الخارج ة عند الحاجة إليها ،واﻷطفال الذين عانون من صعو ات
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مجلة التربوي

لتنم ة عض العمل ات المعرف ة )اﻻنت اه -اﻹدراك( لد

ذو صعو ات التعلم

أطفال الروضة
العدد8

تعل م ة ،عادة فقدون القدرة على توظيف تلك اﻷقسام أو عضها الش ل المطلوب،
و التالي فقدون الكثير من المعلومات مما يدفع المعلم إلى تكرار التعل مات والعمل عدة

مرات و طرق مختلفة ) .طرس حاف ( 75 :2008 ،
 .5صعو ات في اﻹدراك:
اﻷطفال ذو

صعو ات التعلم عانون من اﻻضطراب في اﻹدراك للمفاه م

اﻷساس ة مثل الش ل واﻻتجاهات ،الزمان ،الم ان ،واﻷش ال الهندس ة ،ما يجدون

صعو ة في تا ة الحروف طرقة صح حة ،والتمييز بين الش ل السداسي والخماسي،
ما ﻻ ستط عون التمييز بين اﻷصوات) .مصطفى القمش ،خليل المعا طه: 2007 ،

(185

فروض الدراسة
الفرض اﻷول:

توجد فروق ذات دﻻلة إحصائ ة بين متوسطات رتب درجات اﻷطفال ذو

صعو ات التعلم في التطبي القبلي وال عد لبرنامج تنم ة العمل ات المعرف ة على مق اس
اﻻنت اه لصالح التطبي ال عد .
الفرض الثاني

توجد فروق ذات دﻻلة إحصائ ة بين متوسطات رتب درجات اﻷطفال ذو

صعو ات التعلم في التطبي

القبلي ،وال عد

مق اس اﻻدراك لصالح التطبي ال عد .
منهج الدراسة ٕواجراءاتها

لبرنامج تنم ة العمل ات المعرف ة على

عد اﻻنتهاء من عرض اﻹطار النظر ومتغيرات الدراسة والدراسات السا قة،

وتحديد فروض الدراسة سوف نتناول اﻹجراءات المنهج ة والميدان ة للدراسة ،و ذلك
اﻷدوات المستخدمة وصوﻻً إلى نتائج الدراسة.
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مجلة التربوي

لتنم ة عض العمل ات المعرف ة )اﻻنت اه -اﻹدراك( لد

ذو صعو ات التعلم

أوﻻَ :منهج الدراسة .
استخدم ال احث المنهج ش ه التجربي الذ

الواحدة "والق اس القبلي – ال عد "

ثان اَ :مجتمع وعينة الدراسة .

أطفال الروضة

عتمد على التصم م ذ

العدد8

المجموعة

تكونت عينة الدراسة الحال ة من )  (10أطفال وطفلة من ذو صعو ات التعلم

وذلك من مجتمع عدده ) ( 122مرحلة راض اﻷطفال مدرسة ليب ا – غران .

أدوات الدراسة .

 -1اخت ار المصفوفات المتتا عة الملونة للذ اء إعداد )  (raven j. cلق اس الذ اء .
 -2طارة تشخ ص صعو ات التعلم النمائ ة .إعداد سهير امل أحمد ،طرس حاف
 -3برنامج صعو ات التعلم النمائ ة.
 -4اخت ار اﻹدراك
 -5اخت ار اﻻنت اه

إعداد ال احث

)عزة عبدالمنعم(

)عبد الرقيب ال حير  ،عفاف عجﻼن(

أوﻻً  :طار ة تشخ ص صعو ات التعلم ) سهير امل  ،طرس حاف (
م ونات ال طار ة.

 -1اﻻنت اه و شمل :اﻻستق ال ال صر – اﻻستق ال السمعي – مدة اﻻنت اه – استمرار
اﻻنت اه .

 -2المعالجة المعرف ة المتتا عة و شمل :إدراك العﻼقات ال صرة – إدراك العﻼقات

الم ان ة – اﻹغﻼق ال صر – اﻹغﻼق السمعي .

 -3المعالجة المعرف ة المتزامنة وتشمل :التمييز ال صر – الذاكرة ال صرة – التمييز
السمعي – الذاكرة السمع ة ال صر ة .

-4

التخط

و شمل :مضاهاة اﻷش ال – حل الرموز الشفرة – تت ع المسار .

طر قة التصح ح.
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مجلة التربوي

أطفال الروضة

لتنم ة عض العمل ات المعرف ة )اﻻنت اه -اﻹدراك( لد

العدد8

ذو صعو ات التعلم

منح الطفل درجة واحدة عن ل استجا ة صح حة ،فالطفل الحاصل على أقل

من  %60على ل اخت ار من م ونات ال طارة فﺈنه عاني من صعو ات تعلم نمائ ة .

صدق وث ات اﻷداة .

طر قة التجزئة النصف ة

قام ال احث بﺈيجاد معامﻼت الث ات لم ونات ال طارة لتشخ ص أطفال الروضة

ذو صعو ات التعلم النمائ ة طرقة التجزئة النصف ة بﺈيجاد معامﻼت اﻻرت ا

بين

نصفى المق اس )البنود الفرد ة و البنود الزوج ة ( ثم إيجاد معامل الث ات ﻷ عاد ال طارة
ما هو مبين.

جدول رقم ) (1معامﻼت ث ات م ونات ال طار ة لتشخ ص أطفال الروضة ذو
صعو ات التعلم النمائ ة طر قة التجزئة النصف ة

المق اس

بين نصفى

معامل اﻻرت ا

اﻻنت اه
Attention

-اﻻستق ال ال صر

0.82

0.90

0.86

0.93

-2اﻻستق ال السمعي

0.84

-4استمرار اﻻنت اه

0.84

-3مدة اﻻنت اه

المعالجة المعرف ة المتتا عة
Successive

 -5إدراك العﻼقات ال صر ة

0.84

-7اﻹغﻼق ال صر

0.86

المعالجة المعرف ة المتزامنة

-9التمييز ال صر

 -6إدراك العﻼقات الم ان ة
-8اﻹغﻼق السمعي
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معامل الث ات

الم ونات

اﻻخت ارات

0.83
0.84
0.86

0.91
0.91
0.91
0.91
0.93
0.91
0.93

برنامج إرشاد

مجلة التربوي

لتنم ة عض العمل ات المعرف ة )اﻻنت اه -اﻹدراك( لد

ذو صعو ات التعلم

Simultaneous

التخط
Planning

-10الذاكرة ال صر ة

أطفال الروضة

0.83

0.91

0.85

0.92

-11التمييز السمعي

0.84

-13مضاهاة اﻷش ال

0.83

-12الذاكرة السمع ة

-14حل الرموز الشفر ة
-15تت ع المسار

العدد8

0.84
0.80

0.91
0.91
0.91
0.89

يتضح من جدول ) (1ارتفاع ق م معامل الث ات مما يدل على ث ات اﻻخت ار .

ثان اً :برنامج لتنم ة خفض صعو ات التعلم النمائ ة لد أطفال الروضة.

يختلف إعداد البرامج حسب المرحلة العمرة ،فعندما نضع برنامج على

مرحلة المراهقة يختلف عن إعدادنا لبرنامج لمرحلة الطفولة ل مراحلها عن اﻷطفال في

مرحلة الروضة ،وخاصة أن ذو

صعو ات التعلم في حاجة إلى التقليل من هذه

الصعو ات ،ولقد أطلع ال احث على الدراسات السا قة والبرامج المتنوعة لﻸطفال ذو

صعو ات التعلم ،والتي أوضحت طرق التعامل معهم ،و عض اﻷساليب التي م ن
ات اعها مع هؤﻻء اﻷطفال للتخفيف من صعو ات التعلم لديهم ،و هذا م ننا تحديد
البرنامج وماهيته وأسسه وفن اته على النحو التالي:

ثان اً .مفهوم البرنامج:

شار إلى البرنامج أنه خطة محددة ودق قة تشمل مجموعة المشاهد والمواقف

والخبرات المت ار طة والمتكاملة ،بهدف تنم ة قدرات اﻷطفال الذين أعد البرنامج من

أجلهمٕ ،واكسابهم مهارات معينة تتناسب وطب عة نموهم الجسمي والعقلي ،واﻻنفعالي

واﻻجتماعي ،وتشمل الخطة أسلوب تنفيذ وأدوات التعلم والمدة الﻼزمة للتنفيذ ،و ما

عرف البرنامج في الدراسة الحال ة .أنه مجموعة من الخبرات في صور مجموعة من
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لتنم ة عض العمل ات المعرف ة )اﻻنت اه -اﻹدراك( لد

برنامج إرشاد

ذو صعو ات التعلم

أطفال الروضة
العدد8

اﻷنشطة الترو ة الهامة التي تتناسب مع خصائص الفئة التي أعدت من أجلهم بهدف
رفع إم ان اتهم وتنم ة قدرتهم.

ثالثاً .اخت ار اﻻنت اه.

قام ال احث حساب الث ات طرقة إعادة التطبي على عينة قوامها ) (40طفﻼ،

ٕوايجاد معامل اﻻرت ا بين التطبي اﻷول والثاني للمق اس فاصل زمني قدره أسبوعين،
وأسفرت النتائج عن معامل ث ات قدره ) (0,93مما يدل على ث ات اﻻخت ار.
ار عاً .اخت ار اﻹدراك.

قام ال احث بﺈيجاد معامل الث ات طرقة رون اخ على عينة قوامها ) (50طفﻼً،

وأسفرت النتائج إلى معامل ث ات قدره ) (0.93مما يدل على ث ات اﻻخت ار.

اﻷساليب اﻹحصائ ة المستخدمة في الدراسة :

استخدم ال احث في الدراسة الحال ة اﻷساليب التال ة :

 معادلة ألفا – رون اخ-

اخت ار

ولكو سون

للمجموعات المرت طة.

wilcoxon Test

نتائج الدراسة .

لحساب

دﻻلة

الفروق

النس ة

أوﻻً .نتائج الفرض اﻷول والذ ينص على:
وجود فروق ذات دﻻلة إحصائ ة بين متوسطات رتب درجات اﻷطفال ذو

صعو ات التعلم في التطبي القبلي وال عد لبرنامج تنم ة العمل ات المعرف ة على مق اس
اﻻنت اه لصالح التطبي ال عد .

وللتحق من صحة الفرض تم حساب دﻻلة الفروق بين متوسطات رتب درجات

اﻷطفال ذو
وال عد

صعو ات التعلم على مقاي س العمل ات المعرف ة في الق اسين القبلي

استخدام اخت ار و لكو سون لﻸزواج غير المستقلة.
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مجلة التربوي

لتنم ة عض العمل ات المعرف ة )اﻻنت اه -اﻹدراك( لد

ذو صعو ات التعلم

أطفال الروضة

جدول رقم ) (2يبين دﻻلة الفروق بين متوسطات رتب درجات أطفال ما قبل

العدد8

المدرسة ذو صعو ات التعلم في الق اس القبلي وال عد لﻼنت اه

اﻷ عاد

الق اس القبلي وال عد

العدد

المجموع

متوس الرتب

السلوك

الرتب السال ة

10

المجموع

10

الرتب الموج ة

-

الرتب السال ة

10

المجموع

10

الرتب الموج ة

-

الرتب السال ة

10

المجموع

الرتب الموج ة
المجموع

10
-

10

-

5,31
5,22
-

5,20
-

مجموع الرتب

مش ﻼت

الرتب الموج ة

-

5,52

55

-

53
52

-

52

-
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Z

التسرع

الرتب السال ة

10

المجموع

10

الدﻻلة

النشا الزائد

الرتب الموج ة

-

--

-

2,733

0,01

2,612

0,01

2,822

2,744

اتجاه الدﻻلة

نقص اﻻنت اه

الرتب السال ة

10

5,10

51

7242,

0,01

لصالح

ال عد

لصالح

ال عد

لصالح

ال عد

لصالح

ال عد

لصالح

ال عد

برنامج إرشاد

مجلة التربوي

لتنم ة عض العمل ات المعرف ة )اﻻنت اه -اﻹدراك( لد

ذو صعو ات التعلم

أطفال الروضة
العدد8

الدرجة الزائ ة =  2,58عند مستو )  (0,01وتساو  1,96عند مستو ). (0,05

يتضح من الجدول الساب رقم ) (2وجود فروق ذات دﻻلة إحصائ ة عند مستو

) (0,01بين متوسطات رتب درجات اﻷطفال ما قبل المدرسة ذو صعو ات التعلم في
الق اسين القبلي وال عد

على مق اس اﻻنت اه بجم ع أ عاده )نقص اﻻنت اه – التسرع –

النشا الزائد – مش ﻼت السلوك ( لصالح الق اس ال عد .
و م ن تفسير تحسن عمل ة اﻻنت اه لد

اﻷطفال ذو صعو ات التعلم عند

تعرضهم لجلسات البرنامج حيث إن هؤﻻء اﻷطفال قبل التعرض للبرنامج لديهم قصور
في اﻻنت اه فﻼ ستط عون توج ه اﻻنت اه نحو المثيرات المعروضة عليهم ،وتحدد

المثيرات ذات العﻼقة المواقف والوعي بها ،وعدم القدرة على نقل اﻻنت اه بين المثيرات

المعروضة عليهم ،و ذلك يجدون صعو ة في استمرار المد
المثيرات ،حيث يتسم قصر المد

الزمني لﻼنت اه إلى

الزمني ،ما أنهم عانون من صعو ة في تسلسل

عمل ة اﻻنت اه ،إضافة إلى ذلك فﺈن اﻷطفال ذو صعو ات التعلم لديهم نشا

حر ي

زائد ،واندفاع ة ،وقد صاحب ذلك مش ﻼت السلوك ،فلقد راعى ال احث هذه الخصائص
للخفض من أ قصور مرت

عمل ة اﻻنت اه أ عاده ،وأعراضه المصاح ة ،حيث استخدم

أساليب ومواقف داخل جلساته تعمل على جذب انت اه الطفل ،استخدام افة المداخل

) ال صرة ،والسمع ة ،واللمس ة ،والحر ة( وتدرب الطفل على توج ه اﻻنت اه نحو
المثيرات المهمة المعروضة عل ه ،والتدرب على انتقاء الطفل للمثيرات ،مع التأكيد على
ضرورة تقليل المثيرات المعروضة على الطفل ،حيث ﻻ يتم تشتيت انت اهه بين المثيرات

الكثيرة ،ما راعى ال احث في جلسات البرنامج التدرب على زادة اﻻنت اه من خﻼل

الق ام بجلسات تتضمن أنشطة تدور في نطاق اهتمامات الطفل ،و ذلك تدر ه على

المرونة في نقل اﻻنت اه وتحسين تسلسله ،ومراعاة التعزز المستمر لﻸداء الطفل ،مع
احتواء البرنامج على جلسات تتضمن أنشطة سهلة ستط ع الطفل أداءها ،و ستخدم فيها
- 233 -

برنامج إرشاد

مجلة التربوي

لتنم ة عض العمل ات المعرف ة )اﻻنت اه -اﻹدراك( لد

ذو صعو ات التعلم

أطفال الروضة
العدد8

مفردات مناس ة ،وتعمل على جذب انت اهه ،مع التأكيد على أن توجيهات البرنامج
واضحة ،وصرحة ،وم سطة للطفل ،مما ساعده على أداء ما هو مطلوب منه داخل
فاءته في اﻷداء ،اﻷمر الذ

الجلسات بنجاح ،وذلك شعر الطفل

شجعه على

اﻻستمرار ،و ذلك يتحسن اﻷداء تدرج اً ،وهذا ما قام ه البرنامج ،وما أشارت إل ه
النتائج.

ما تضمنت جلسات البرنامج عمل ة اﻻنت اه وما يرت

ه من خصائص سلو ة

النشا الزائد واﻻندفاع ة ،فتضمنت الجلسات تدر اً للطفل على اﻻلتزام التعل مات
الموجهة له وتجزئة المهام التي عل ه أداؤها ،وتعز اًز للسلوك المرغوب والمتزن ،وتفرغ ًا

للطاقة ،و ذلك ظهرت النتائج السا قة حول انخفاض معدل النشا

الزائد ،واﻻندفاع ة،

ومن الجدير الذ ر أن البرنامج عمل على تفعيل دور الطفل في ل الجلسات ،ف ون

إيجاب اً ومشار اً طرقة فعالة اﻷمر الذ

يزد من الثقة النفس ،و عمل على تأكيد

الذات ،و التالي يخفض من مش ﻼت السلوك ،التي ترت

التراث النظر وهذا يتف مع دراسة ) عزة عبدالمنعم(2008 ،

النتائج المتعلقة الفرض الثاني .والذ ينص على

قصور اﻻنت اه ،ما ورد

وجود فروق ذات دﻻلة إحصائ ة بين متوسطات رتب درجات اﻷطفال ذو

صعو ات التعلم في التطبي القبلي ،وال عد

اﻹدراك لصالح التطبي ال عد .

لبرنامج تنم ة اﻻنت اه واﻹدراك على مق اس

وللتحق من صحة الفرض تم حساب دﻻلة الفروق بين متوسطات رتب درجات

اﻷطفال ذو صعو ات التعلم على مق اس اﻹدراك في الق اس القبلي ،وال عد
اخت ار و لكو سون لﻸزواج غير المستقلة .
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برنامج إرشاد

مجلة التربوي

أطفال الروضة

لتنم ة عض العمل ات المعرف ة )اﻻنت اه -اﻹدراك( لد

العدد8

ذو صعو ات التعلم
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=  1,96عند مستو ) (0,05

يتضح من الجدول رقم ) (3وجود فروق ذات دﻻلة إحصائ ة عند مستو

) (0,01بين متوسطات رتب درجات اﻷطفال ذو صعو ات التعلم في الق اسين القبلي

وال عد على مق اس اﻹدراك بجم ع أ عاده لصالح الق اس ال عد .
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أطفال الروضة
العدد8

و م ن تفسير تحسن عمل ة اﻹدراك ال صر لﻸطفال في ضوء محتو البرنامج،

فقد ان عاني هؤﻻء اﻷطفال قبل تعرضهم للبرنامج من قصور في التناس

الحر ي

المثيرت ال صرة ،وتحديد الخصائص المتعلقة
ا
ال صر  ،وعدم القدرة على التمييز بين
المثيرات ،ومن حيث إدراك العﻼقات بينها ،وتحديدها من بين عدة مثيرات متداخلة،

وعل ه تضمن البرنامج مجموعة من اﻷنشطة تساعد على التآزر ال صر والحر ي من
خﻼل اﻷلعاب الحر ة الصغيرة ،والدق قة ،واستخدام اﻷدوات الصغيرة ،وتقد م جلسات

أنشطة للتدرب على إدراك العﻼقات بين اﻷش اءٕ ،وادراك ث ات الش ل ،والموضع في
الفراغ ،وتمييز الش ل واﻷرض ة ،مما حق هدف الدراسة الحال ة ،وعمل على تنم ة

اﻹدراك ال صر أ عاده لد اﻷطفال ذو صعو ات التعلم.

التوص ات

في ضوء ما توصلت إل ه الدراسة الحال ة من نتائج حول برنامج لتنم ة عض

العمل ات المعرف ة لﻸطفال ذو صعو ات التعلم م ن لل احث تقد م عض التوص ات
وهي:

 .1اﻻهتمام عمل دورات تدرب ة لﻶ اء والمعلمين لتدربهم على
المعرف ة أ س اﻷساليب .

ف ة تنم ة العمل ات

 .2اﻻهتمام من قبل المؤسسات اﻹعﻼم ة في توع ة المجتمع اﻷساليب الصح حة
للتعامل مع الطفل في سن م رة.

 .3اﻻهتمام التأهيل المهني للمعلمين في الروضة.

.4ضرورة اﻻهتمام معرفة مستو قدرات الطفل وعدم التعامل مع جم ع اﻷطفال على

أنهم مستو واحد وتدرسهم في فصل دراسي واحد.
المقترحات .

من خﻼل نتائـ ـ ـج الدراسة الحاليـ ـ ـة ومن خﻼل تفاعل ال احـ ـ ـ ـث مع هذه الفئـ ـ ـ ـة من
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اﻷطفال فقد اقترح ال احث إجراء حوث في الموضوعات اﻵت ة.

 .1فاعل ة الفن ات السلو ة في خفض صعو ات التعلم النمائ ة لد
المدرسة .

 .2برنامج لتنم ة الدافع ة لد طفل الروضة.

أطفال الروضة
العدد8

أطفال ما قبل

 .3استخدام برنامج الكمبيوتر لتنم ة المهارات القراءة والكتا ة لد طفل الروضة.

 .4دراسة أثر البيئة اﻷسرة على مد اكتساب الطفل القدرة على اﻻنت اه والتر يز.
ملخص الدراسة

برنامج إرشاد

لتنم ة عض العمل ات المعرف ة)اﻻنت اه– اﻹدراك( لد

الروضة ذو صعو ات التعلم .

أطفال

تهدف الدراسة الحال ة ﻹعداد برنامج لتنم ة عض العمل ات المعرف ة ) اﻻنت اه –

اﻹدراك( لد

أطفال الروضة ذو صعو ات التعلم النمائ ة ،وط قت الدراسة على عينة

قوامها ) (10أطفال تتراوح أعمارهم ما بين  6 – 4سنوات ،والعمل على تنم ة مستو

اﻻنت اه – واﻹدراك لديهم من مدرسة ليب ا الكائنة منطقة غران ،واستخدم ال احث
المنهج ش ه التجربي ،الذ

قوم على دراسة أثر بين متغيرن إحداهما مستقل) البرنامج(

واﻵخر تا ع ) العمل ات المعرف ة( واستخدم ال احث التصم م ذو المجموعة الواحدة أحد

تصم مات المنهج التجربي ،وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات دﻻلة إحصائ ة بين
الق اسين القبلي وال عد

على مق اس اﻻنت اه ،واﻹدراك أ  :أسفرت نتائج ال حث إلى أن

هناك فرق بين درجات اﻷطفال قبل تطبي

جلسات البرنامج و عد التطبي  .ولصالح

الق اس ال عد
A counseling program for developing specific cognitive
processes among children with learning disabilities
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Abstract

The purpose of the present study was to develop a
counseling program for enhancing specific cognitive processes
(Attention –Perception) among children with developmental
learning disabilities. The suggested program included kinetic,
Artistic and reading activities. Method: The program was
performed on 10 children (4-6 years) with learning disabilities
recruited from Libya primary school – Gharyan. Results:
Comparing subject’s scores on cognitive measures pre and post
application revealed an increase for the sake of post application
phase; this ensured the efficacy of the suggested program in
developing attention and perception processes.
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قائمة المراجع

العدد8

(1

إيهاب عبد العظ م مشالي)  :(2008صعو ات تعلم الراض ات وعﻼجها التعزز،

(3

طرس ) :(2008صعو ات التعلم النمائ ة واﻷكاد م ة ،الراض،

(2
(4
(5
(6
(7
(8
(9

لقاهرة  ،دار النشر للجامعات.
طرس حاف

طرس حاف

الزهراء.

طرس حاف

طرس )  :(2008صعو ات التعلم ،الراض ،الزهراء

طرس ) :(2009تدرس اﻷطفال ذو صعو ات التعلم ،عمان ،دار

المسيرة للنشر والتوزع.

ثناء يوسف الض ع)  :( 2003تر ة اﻷطفال ذو اﻻحت اجات الخاصة ،القاهرة،
دار الف ر العري.

جمال مثقال مصطفى قاسم) :(2000أساس ات صعو ات التعلم ،عمان ،دار
صفاء للنشر والتوزع.

راضي الوقفي) :(2003تقي م تعرفات صعو ات التعلم ،مجلة صعو ات التعلم،

العدد .2

راضي الوقفي ) :(2004أساس ات التر ة الخاصة ،عمان ،دار جهينة للنشر

والتوزع.

ر ع ﷴ ،طارق عبد الرؤوف ) :(2008اﻹدراك ال صر وصعو ات التعلم،
عمان ،ال ازور للنشر والتوزع.

 (10زنب شقير ) :(2002اضط ار ات اللغة والتواصل ،القاهرة ،النهضة المصرة.

 (11سالم بن ناصر سعيد ) :(2008فاعل ة برنامج لعﻼج صعو ات تعلم القراءة،
سلطنة عمان ،رسالة د توراه غير منشورة  ،معهد الدراسات العر ة ،القاهرة.

 (12سامي ﷴ ملحم ) :(2002صعو ات التعلم ،عمان ،دار المسيرة للنشر والتوزع.
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 (13سعيد حسني العزة ) (2006صعو ات التعلم ،المفهوم والتشخ ص ،واﻷس اب
أساليب التدرس واستراتيج ات العﻼج ،عمان ،دار الثقافة للنشر والتوزع.

 (14سهير امل أحمد ) :(2007س ولوج ة اﻷطفال ذو اﻻحت اجات الخاصة ،مر ز
اﻹس ندرة للكتاب.

 (15سهير امل أحمد ):(2012اضط ار ات الطفولة الم رة وتأخر النمو واﻹعاقات،
الراض ،مطا ع العصر.

 (16سهير امل أحمد):(2012التدخل الم ر وطفل ماقبل المدرسة ،الراض ،مطا ع
العصر.

 (17سهير امل أحمد ،طرس حاف
النمائ ة التدخل والتشخ ص .

طرس) :(2010طارة ذو صعو ات التعلم

 (18السيد عبد الحميد سل مان ) :(2003صعو ات التعلم ،تارخها ومفهومها،
تشخ صها ،القاهرة ،دار الف ر العري.

 (19السيد علي سيد)  :( 2007التوع ة من اﻹعاقة اﻷساليب والوسائل ،الراض ،دار
الزهراء.

 (20صﻼح عميره علي ) :(2005صعو ات تعل م القراءة والكتا ة ،دار الحنين ،عمان

 (21عادل عبدﷲ ﷴ) :(2009التعلم العﻼجي لﻸطفال ذو صعو ات التعلم ،القاهرة،
دار الرشاد.

 (22عزة عبد المنعم رضوان ) :(2009برنامج لتنم ة العمل ات المعرف ة لد

أطفال

الروضة ذو صعو ات التعلم ،رسالة د توراه ،ل ة راض اﻷطفال ،جامعة القاهرة.

 (23عصام جدوع ) :(2007صعو ات التعلم ،عمان ،دار ال ازور .

 (24ماجدة السيد عبيد ) :(2000تعلم اﻷطفال ذو الحاجات الخاصة ،عمان ،دار
الصفا للنشر والتوزع.
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 (25ﷴ عبد الرح م عدس ) :(2000صعو ات التعلم،عمان ،دار الف ر للط اعة
والنشر.

 (26محمود عوض ﷲ سالم ،مجد ﷴ الشحات ) :(2006صعو ات التعلم التشخ ص
والعﻼج  ،عمان ،دار الف ر للط اعة والنشر والتوزع.

 (27مصطفى حسين اهي ،أمينه شلبي) :(1998الدافع ة نظرات وتطب قات ،القاهرة
مر ز الكتاب للنشر والتوزع.

 (28مصطفى نور القمش ،ﷴ صالح اﻹمام ) :(2006اﻷطفال ذو اﻻحت اجات
الخاصة ،أساس ات التر ة الخاصة ،عمان ،الطر للنشر والتوزع.

 (29نشوة نبيل يوسف ) (2007فاعل ة برنامج في المهارات اليدو ة والفن ة لتحسين
مفهوم الذات لد

اﻷطفال ذو صعو ات التعلم ،رسالة ماجستير ،ل ة اﻵداب

للبنات ،جامعة عين شمس ،القاهرة.

 (30نور طان ه ،زليخا أمين ) :(2006صعو ات التعلم لذو اﻻحت اجات الخاصة،
اﻷردن ،عالم الكتب الحديث.

 (31ه ه ﷴ أمين)  :(2009برنامج لتنم ة اﻹدراك السمعي لد
صعو ات التعلم ،ل ة راض اﻷطفال ،جامعة القاهرة .

اﻷطفال ذو

 (32هيثم يوسف راشد )  :(2007برنامج تدرب لذو صعو ات التعلم ،عمان ،دار
الحامد.
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الﻌدد 8

مشاعر اﻻغتراب واضطراب الهو ة وعﻼقتهما السلوك اﻹجرامي
د .صالح المهد الحو ج
جامعة الز تونة

مقدمة ال حث

إن رحلتنا مع هذا ال حث قد بدأت الﻌزم على دراسة هذا الموضوع ﻌد مﻌا شة

ومﻌاناة نفس ة ومخاض ف ر لمسناه من خﻼل احتكاكنا الﻌملي والم اشر مع فئة من
الﻌاطلين عن الﻌمل ،ووقوفنا على مد

مﻌاناتهم وعم

تجرتهم السلب ةٕ ،واحساسنا

المشار ة الوجدان ة مﻌهم انطﻼقاً من وني إنسان حمل في داخله سر اﻹنسان ة أو

متخصص في مجال الصحة النفس ة ﻌمل قصار جهده لتخفيف المضاعفات النفس ة

عن هؤﻻء وغيرهم من المترددين على المصحة النفس ة ،والذ

ما لبت أن تطور ونما

وتجسد في إش ال ة أساس ة ل حثنا هذا ،وهي التي ترجمناها إلى فرض ات إجرائ ة لﻌلنا
نجد الجواب الشافي والمقنع ،مﻌتمدين في الوصول إلى ذلك على اخت ارنا لمجال مﻌين

وأدوات محددة نستقي من خﻼلها الب انات المستمدة من المﻌط ات الميدان ة لمجتمع

ال حث ،وﻻ شك أن هاته المنهج ة الﻌلم ة خففت آﻻم المخاض بوﻻدة جديدة ،دون أن

ﻌني ذلك نها ة المطاف ،فوﻻدة الجنين هي بدا ة تلمس الطر  ،ورغم أننا حاولنا

صادقين ﻌد ل تمح ص وفحص لواقع هاته الﻌينة وفهم ل ما يخص واقﻌهم ،إﻻ أن

صﻌو ة حالهم ووطأة اﻷمر عليهم جﻌلنا نملك الجرأة ونهمس في أذن ل فرد في بلد

الحبيب .أب ،أخ ،أم ،مسؤول وغير مسؤول ،متﻌلم وغير متﻌلم ،متخصص في
التخط

أو التﻌل م  ...الخ ،إننا لنا مسؤولون عن هذا الواقع اﻷل م لهاته الفئة ،لذا ﻻبد

من تضافر الجهود لبلورة ﻌض اﻷف ار القابلة للتطبي

على مستو التخط

الﻌام ،أو على مستو ما تقوم ه ﻌض المؤسسات المتخصصة الخصوص.
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الﻌدد 8

وﻻ شك أن مجتمﻌاتنا الﻌر ة والمجتمع الليبي واحد منها تشهد مرحلة تحول

بر تتميز محاوﻻت اﻻستفادة والتوفي

ما بين التراث والحداثة أواﻷصالة والمﻌاصرة

ما سميها ال ﻌض ،و قدر ما يدعو ذلك إلى اللحاق بر ب المجتمﻌات المتطورة

والمتقدمة فإنه طرح أ ضاً مش لة المناهج والوسائل المؤد ة لذلك التطور والتحول.

و قى اﻹنسان هو الغا ة وهو الوسيلة في ل ذلك ،وهو الرأسمال اﻷساسي في

مرحلة التفتح على المستقبل ،ومن هنا تأتي أهم ة دراسة افة جوانب اﻹنسان من حيث
النمو والتفاعل ،في صحته ومرضه ،في سﻌادته وهمه ،في فرحه وحزنه ،في عﻼقته
بذاته و اﻵخر في بيته وعمله ،ومن هنا على وجه الخصوص آتت محورة موضوع

مشاعر اﻻغتراب وعﻼقتها اضطراب الهو ة لد

عينة من المترددين على الﻌ ادة

النفس ة مصحة الرحمة طرابلس ،ومصحة الح اة مصراته من الﻌاطلين عن الﻌمل

وعﻼقة ذلك سلو هم اﻹجرامي.

إش ال ة ال حث :

ﻻ شك أن إش ال ة ال حث تﻌتبر الﻌمود الفقر لل حث ،وهو ما ستوجب

ص اغتها في تساؤﻻت إج ارئ ة تستهدف خطوات ال حث اﻹجا ة عنها من خﻼل

التساؤﻻت اﻵت ة :

 ما الﻌﻼقة بين مشاعر اﻻغتراب لد الﻌاطلين عن الﻌمل واضطراب الهو ة ؟ -هل لل طالة دور في مشاعر اﻻغتراب ؟ وهل لذلك عﻼقة اضطراب الهو ة ؟

 ما هي أس اب ال طالة ؟ وهل هناك عﻼقة بين ال طالة وانحرافات اﻷفراد والمجتمع؟ -هل هناك عﻼقة بين مدة ال طالة ومشاعر اﻻغتراب واضطراب الهو ة ؟

 -هل هناك عﻼقة بين اضطراب الهو ة ومشاعر اﻻغتراب والسلوك اﻹجرامي ؟

الواقع أن اﻹجا ة على هذه اﻷسئلة تطرح إش اﻻت مازال ال حث الﻌلمي في هذا

المجال لم حسم فيها ش ل نهائي نظ اًر لتﻌقد الظاهرة و ثرة تشا ك الﻌوامل المتداخلة في

تكو نها ،وهذا ما يدعم ضرورة الق ام بهذا ال حث في المجتمع الليبي.
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أهداف ال حث  :يهدف ال حث إلى ما يلي :

الﻌدد 8

 -1التﻌرف على مشاعر اﻻغتراب و اضطراب الهو ة لد عينة ال حث.

 -2التﻌرف على الﻌﻼقة بين مشاعر اﻻغتراب واضطراب الهو ة والسلوك اﻹجرامي لد

عينة ال حث.

 -3التﻌرف على أس اب مشاعر اﻻغتراب واضطراب الهو ة لد عينة ال حث.

ار عا  :أهم ة ال حث  :تنبث أهم ة ال حث مما يلي :

 -1من دورنا متخصصين في مجال الصحة النفس ة نسﻌى لفهم المش ﻼت النفس ة

واﻻجتماع ة من خﻼل إخضاعها إلى الفهم والض

والتح م من خﻼل منهج علمي

يخضع الظواهر للق اس حتى يتسنى التفسير في ضوء النتائج المستخلصة من ال حث
التي تقدم تنبؤاً لمسار الظاهرة ساعد الجهات المختصة في الﻌمل على اﻹعداد الجيد

لك ف ة الوقا ة والﻌﻼج.

 -2تكمن أهم ة ال حث أ ضا في تناوله لموضوع مشاعر اﻻغتراب واضطراب الهو ة،

وهي مدخﻼت لـﻶفات المرض ة التي تحدث في اﻵونة اﻷخيرة انتشار المخدرات،والﻌنف

وسلوك اﻻنحراف الس و اتي.

 -3من ندرة الدراسات السا قة في هذا الموضوع على حد علم ال احث.

 -4تقد م مﻌلومات مستقاة من المﻌط ات الميدان ة تهم المرشدين النفسانيين والمسؤولين

واﻵ اء والمرين.

خامساً  :المفاه م اﻹجرائ ة:

 -1الهو ة  /اﻻغتراب :

هي حصيلة لمجموعة من أنساق الﻌﻼقات والدﻻﻻت التي ستقي منها الفرد

مﻌنى لق مته ،و ضع لنفسه في ضوئها نظاماً ش ل في إطاره هو ته حيث تتوفر له من
جراء ذلك إم ان ة تحديد ذاته داخل الوس السوسيو ثقافي اعت اره نظاماً مرجﻌ اً على

المستو السلو ي.
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الﻌدد 8

واﻹحساس الهو ة تس ه الفرد من خﻼل نموه النفسي واﻻجتماعي ،ذلك اﻹحساس الذ

قوم بدور حيو في تحديد حوافز الفرد واتجاهاته وردود أفﻌاله ،لذلك تكتسب الهو ة

م انة أساس ة في التصرف الفرد  ،فالطاقات والغرائز لم تﻌد تﻌتبر ما ان اﻷمر في

الماضي ،من ﻌا لـﻸفﻌال والتصرفات؛ بل أص حت من وجهة نظرنا مثا ة أنظمة ضا طة
للسلوك ،حيث أن ل سلوك قصد

مسب  ،ومن التمثﻼت التي
إطار التقو م الذاتي.
وتحقي

ينطو على مﻌنى مﻌين ،و أتي وليد اخت ار

ونها الفرد عن ذاته وعن الق مة التي ﻌطيها لنفسه في

الهو ة هو تحديد الفرد لمن

ونه وما س ونه حيث

ون المستقبل

المتوقع هو امتداد واستمرار لخبرات الماضي ،وتكون خبرات الماضي متصلة بخبرات

الحاضر.

أما اﻻغتراب ما يراه إر سون هو تشتيت اﻷنا الناتج عن عدم القدرة على

ص اغة وتطو ر وجهة نظر متماس ة نحو الﻌالم وموقف الفرد منه ،ومﻌظم أش ال

اﻻغتراب عنده تدور حول اﻻنﻌزال المهني ،واﻻنﻌزال الشخصي ،و لها مؤشرات لمتاعب
الهو ة وتأزمها وعند أحمد خير عبد الحاف

فهو وعي الفرد الصراع القائم بين ذاته

والبيئة المح طة ه والمح طة له صورة تتجسد في الشﻌور ﻌدم اﻻنتماء والسخ والقل

والﻌدوان ة ،وما صاحب ذلك من فقدان للمﻌنى والـﻼم اﻻة ،ومر زة الذات واﻻنﻌزال
اﻻجتماعي) .زنب شقير(347 :2001 ،

وعند فروم هو فقدان اﻹنسان لذاته المتميزة أو المميزة عن اﻵخرن تجﻌله ﻻ

ستشﻌر "آنيته" مما يجﻌله ﻻ شﻌر اﻷمان و نتا ه القل  ،واﻹنسان المغترب هو غرب

عن ذاته ﻻ يجد نفسه مر ز لﻌامله ،إنه خارج عن اﻻتصال بنفسه ما هو خارج عن

اﻻتصال اﻵخرن.

واﻻغتراب هو فقدان النفس لذاتها والتشيؤ بذات ل ست هي ذاتها الحق ق ةٕ ،وان

فشل الفرد في تحديد هو ته صـ ـ ـورة إيجاب ة قد يجﻌله يتخـ ـ ـذ لنفسه هو ـ ـ ـ ـ ـة سلب ة ﻻ قرها
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مشاعر اﻻغتراب واضطراب الهو ة وعﻼقتهما السلوك اﻹجرامي
المجتمع.

إن تحقي الهو ة بجوانبها المتﻌددة نفس ة اجتماع ة ،اقتصاد ة ،دين ة ،س اس ة،

جنس ة ،ثقاف ة ،مطل اً أساس اً من مطالب الفرد الح ات ة ،و لما نجح الفرد في تحقي
التﻼؤم مع المتغيرات والظروف التي ح ا فيها وفي تحقي

قدر مﻌقول من التواف

النفسي اﻻجتماعي لما شﻌر الرضا واقترب من درجات الصحة النفس ة المناس ة

والضرورة للح اة ،أما إذا اضطرت هو ة الفرد ﻷ
اﻷلم والقل

سبب فإنه س ابد و ﻌاني مشاعر

والخوف ،وعدم الثقة والمشاعر اﻻكتئاب ة والرفض لكل ما حوله ،و التالي

مﻌا شة مشاعر اﻻغتراب .وهو ما يؤد إلى تمثﻼت سلب ة عن الهو ة النفس اجتماع ة،

مما يجﻌل الفرد في موقف ط ــارد ورافض لظروف الح اة) .مصطفى حد ة:1996 ،

(190

أما ف تور فران ل فير أن وجود مﻌنى في ح اة الفرد أمر ضرور ومهم ﻷنه

من شأنه أن يجن ه مشاعر اﻻغتراب ،فإرادة المﻌنى هي القوة الدافﻌ ة اﻷول ة لـﻺنسان،
وأن أساس إرادة المﻌنى هو الشﻌور المسؤول ة؛ ف ل شخص له مهمة ورسالة في الح اة،

وم ــن متلك ســب اً ﻌ ش من أجله فإنــه ستط ع غال اً أن يتحمل أ
)فران ل ف تور ،ترجمة طلﻌت منصور ،ب.ت(67-59 :

طرقة و أ

حال.

أما هورن فتر في اﻻغتراب التﻌبير عما ﻌان ه الفرد من انفصال عن ذاته

وعــدم فهمه ماذا

ون في الحق قة ،ونتيجة ﻻفتقاره عن فهم هو ته فإنه ح ا ح اة من

نسيج تصوره و فتقد اﻻهتمام الح اة ،وهو في جو زائف مع نفسه ومجتمﻌه ،لذلك شﻌر
الﻌزلـة اﻻجتماع ة ،والتشيؤ ،والــﻼمﻌ ارة ،والﻌجز والقل  ،لذا فإن قهر اﻹحساس

اﻻغتراب ستند إلى إحساس قو

الهو ة.

لذلك فإن الفـ ـ ـرق بين إحساسـ ـ ـ ـنا بهو ت ـ ـ ـ ـنا أم ش ـ ـ ـﻌورنا اﻻغت ـ ـ ـ ـراب من في مد

إحساس الفرد والمجتمع " من هو ومن

ون" ) إحساس الهو ة ( ،فﻌندما ﻌي اﻹنسان

أنيته وتص ح هذه اﻷنا هي المحر ة ﻷفﻌاله ومنجزاتها فذلك هو الوجود اﻹنساني ،أما
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الﻌدد 8

إردة
فقدان اﻹنسان له ــذه "اﻵن ة" وعدم الوعي بها وس طرة أفﻌاله عل ه لتص ح مثا ة ا
خارج ة محر ة له في غي ة وع ه ،و صبــح أقرب ما ون إلى أش ال الطب ﻌة ،فذلك هو
اﻻغتراب وعدم تﻌيين الهو ة.

و الفﻌل .ف قدر ما ون بنــاء مثل هذه الهو ة ضرور اً وأسـاس اً على المستو
النفسي اﻻجتمــاعي ،فإنه يوفـر ﻌض التوازن الرامي إلى تحقي نوع من اﻻلتحام مع
الجماعات التي تنتمي إليها تلك الشخص ة) .فرحات محروس(55 :1999 ،

 -2العاطلين عن العمل وال طالة :

الﻌاطلين عن الﻌمل هم اﻷفراد الذين لم يتحصلوا على فرص عمل وفقاً

للتشرﻌات والقوانين المﻌمـول بها في بلدهــم .وال طالة من المش ﻼت التي تﻌاني منها
ثيــر من الدول النام ة ،وتشتد وطأة ال طالــة إذا ما انت بين الش اب ،وتﻌرف ال طالة

أنها خلو اﻷشخاص من الﻌمل مع قدرتهم عل ه و حثهم عنه سبب زادة اﻷفراد

المؤهلين مهار اً ومهن اً للق ام ﻌمل ما ،أو مهنة ما عن المﻌروض في سوق الﻌمل من

وظائف تتناسب مع ل فرد من حيـث إعداده ومهارته ومرت ه وخلوه من أ إعاقة جسد ة
أو جسم ة أو نفس ة تتﻌارض مع الﻌمل المفروض.

و قصد ال طالة "خلو اﻷشخاص من الﻌمل مع قدرتهم عل ه و حثهم عنه سبب

زادة اﻷفراد المؤهلين مهار اً ومهن اً للق ام ﻌمل ما ،أو مهنة ما عن المﻌروض في سوق
الﻌمل من وظائف تتناسب مع ل فرد من حيث إعداده ومهارته وأجره وخلوه من أ

إعاقة جسد ة أو حس ة تتﻌارض مع الﻌمل المﻌروض) .مصطفى حد ة(189 :1996 ،

أمــا رشاد موسى ومد حة الدسوقي فينظ ار لل طالة أنها تﻌد من المش ﻼت التي

تﻌــاني منها جم ع البلدان النام ة والمتقدمة ،وتشتد وطــأة ال طالة إذا انت بين فئة
الش اب الــذ أعد خص صاً لدفع عجلة التقدم والتنم ة) .رشاد موسى(305 :2000 ،

وتتخذ ال طالــة أش اﻻً متنوعــة منها ال طالة السافرة ،وال طالــة المقنﻌة ،وال طال ــة

اﻻخت ارة ،ال طالــة الفن ة ،ال طالــة الموسم ة ،ال طالــة اله ل ة ،وأما الﻌوامل التي تؤد
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الﻌدد 8

إلى ال طالــة فمنها :الت ــوسع في التﻌل ـ م الجامﻌي ،إهمال التﻌل م التقني والفني في المرح ــلة
المتوسطة ،الزادة الس ان ة ،الهج ـرة من الرف إلى المدينة ،الـ ــروتين اﻹدار  ،الوســاطة

والمحسو ة ،د تاتورة اﻹدارةwww.elssafa.com.

واﻷفراد الذين تمزقهم ال طالة نفس ـ اً واجتماع اً ﻌانــون ضغوط ـاً نفس ة نتيجة
صﻌو ة تحقـ ـ ما صبون إل ه ،وع ــدم ممارس ــة الح اة الﻌمل ة ،وهو ما يهيئ و خلـ ـ ـ
ثير من اﻷمراض النفس ة
أرض ة خص ة لمشاعر اﻻغتراب وتأزم الهو ة ،وهو ما يبرعم ا

والﻌقل ة واﻻنحرافات السلو ة واﻻجتماع ة المضادة للمجتمع ،وهو ما حتاج إلى وقا ة
شـاملة وعﻼج مناســب يبدأ مـن التر ة التي تسهم في إحداث التفاعل اﻻجتماعي ،وفي

تش يل هو ــة الف ــرد شـ ل سلبي أو إيجابي ،س ـواء بتحقي
للهو ة الفرديــة والهو ة اﻻجتماع ة.

أو بتأزم مشاعر اﻻغتراب

فالتر ة ل سـت مســألة مهن ة فحسـبٕ ،وانما رسـالة تﻌل م ة إنسـان ة نفسـ ة ذات
حر ـة دائمة تسـتهدف التدرب والتفتــح والفهم لمساعـدة اﻹنسـان علــى تنمي ــة إنسـانيته،

والمهــارات المرت طة بها في إطار من الحوار الترو النفسـي اﻻجتماعي البناء ،فالﻌمل ة
الترو ـة النفسـ ة أمــر محفوف المصاعب المرت طة شـخص ة اﻵ اء والمرين واتجاهاتهم
الثقافي ،ما هي مـرت طة أ ضا شـخص ة اﻷفراد

ومستواهم اﻻجتماعي اﻻقتص ــاد

ونضــجهم وطب ﻌ ــة نمـ ــوهــم وحــاجتهم ،والوســائل واﻹم انات الماد ة والفيزق ة والثقاف ة

واﻻقتصاد ة المتاحــة لهم.

 -3الســلوك اﻹجرامي :

الســلوك اﻹجرامي هو نم ـ

من أنما

الســلوك ينتج عن حالة إح ا

و ون

مص ــحو اً ﻌﻼمات التوتر و حتو على ن ة مبيتة أو غير مبيتة ،ش ــﻌورة أو ﻻ شــﻌورة
ﻹلحــاق ضرر مــاد أو مﻌنو

ائن حـي أو بديل عن ائن حـي.

و ﻌرفه "شتراوس" أنــه اسـتجا ة لمثير خارجي تؤد

إلى إلحــاق اﻷذ

شخص

آخــر ،وهذه اﻻستجا ة تكون في شـ ل فﻌل عنيف مشـحون انفﻌاﻻت الغضب واله اج
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الﻌدد 8

والمﻌ ــاداة ،نتيجـة إعاقة أو إح ا  .أمـا ) سمير نﻌ م ( فير أن السـلوك اﻹجرامي ع ارة

عــن الﻌمليــة التﻌو ض ة لـﻺح ا المستمر ،وأن اﻹجرام نوعــان  :نوع سـتخدم إستراتيج ة
للـدفاع عن الــذات ،ونوع سـتخدم سبب أن الفرد ير نفسـه الحق قة الوحيدة من حيث

اﻷهم ة اﻻجتماع ة) .زنب شقير(305 :2011 ،

والسـلوك اﻹجرامي هـو نتــاج مأزق عﻼئقي حيث ينصـب التدمير على ذات

الشــخص فــي نفـس الوقـت الـذ ينصب ف ه على اﻵخر ﻹبــادته ،فتشـ ل الﻌدوان ة طرقة

مﻌينة للــدخول في عــﻼقة مــع اﻵخــر ،ولــذا فالســلوك اﻹجرامي يختلف اختﻼف الزم ــان
والمجتمﻌات في الزم ــن الواحـد ،و رت

وقوانينه الوضﻌ ة التي تنظم شؤونه.

ارت اط ـاً وث قا بثقافة المجتمع ومﻌاييره وعـاداته

و مر السـلوك اﻹجرامي الم ارحــل النفس ـ ة اﻵت ة :اﻹح ا  ،اﻷنان ة ،السـقو ،

الﻌدوان ة ،الـﻼم اﻻة الﻌاطف ة ،الق ام الســلوك.

سادساً  :مجتمع ال حث:

يتحــدد ال حث الحالي الﻌينة المختارة مــن المترددين على مصحة الرحمة

ط ـرابلس ومصحة الح اة مصراته منذ بدا ة  2003إلى نها ة  2004و المترددين على

مصحة الرحمة طرابلس  2012و المنهج المت ع و اﻹدارات المط قة و اﻷس ــاليب
اﻹحصائ ة المستخدمة.

سا عاً  :عينة ال حث :

لقد تم اخت ار عينة ال حث من ــل المترددين الذين ﻌانون من ال طالــة وهو

 120شــاب تتراوح أعمارهم من  45 –18سنة لهم من الﻌاطلين عن الﻌمل.
ثامناً  :نتائج ال حث :

من خﻼل تطبي ـ ـ ـ ـ د ارسـة الحالـ ـ ـ ـة و إجراء المقابلـ ـ ـ ـة اﻹكلين ة و تطبي اختـ ـ ـ ـ ار

سقاطي ْين لفهم الشخص ة ،و ﻌد تفرغ الب انات وتحليلها
رورش ــاخ وتفهم الموضوع اﻹ
ّ
إحصائ اً توصــل ال احث إلى النتائج اﻵت ة ما هي مبينة في الجداول:
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الشخص ة

ج ــدول رقـم )(1

عص ــاب ة

الﻌدد 8

النســ ة المئو ة
%40
%42

س و ات ة

%18

أخ ـ ــر

جدول رقم ) (2يبين أنما مشـاعر اﻻغتراب التي ابـدها و ﻌانيها أفراد الﻌينة علماً أن
ثي اًر منهم ﻌاني من اغتراب ة متﻌددة أ في أكثر من جانب من جوانب اﻻغتراب.
الشخص ة

جــدول رقــم )(2

النســ ة المئو ة

اغتراب نفسي

%88

اغتراب ديني

%20

%79

اغتراب اقتصاد

اغتراب ثقافي

اغتراب اجتماعي

%60
%...

جدول رقم ) (3يبين درجات الهو ة السلب ة لد عينة ال حث
الشخص ة

جــدول رقــم )(3

هو ة سلب ة بدرجة ش ــديــدة

هو ة سلب ة بدرجة متوسطة
هو ة سلب ة بدرجة س ـ طة

النســ ة المئو ة
%50
%35
%15

ولقد تمظهرت مشاعرهم اﻻغتراب ة في انحرافات سـلو ة عديدة انت وف

يلي مـا يوضــح جدول رقم ): (4
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مشاعر اﻻغتراب واضطراب الهو ة وعﻼقتهما السلوك اﻹجرامي
الشخص ة

جــدول رقــم )(4

تﻌاطي

الﻌدد 8

النســ ة المئو ة
%30
%18

سـرقة

احت ال ونصب

%20

ضرب جسد

%21

%2

خ انـة زوج ة

%46

تﻌنيف نفسـي

%11

ابتـ ـ ـ ـزاز

افتكاك المرتب من الزوجة،

%14

اﻷخت ،اﻷم ،اﻷب

أما اﻷسـ اب لهاته المشاعر اﻻغتراب ة واﻻنحرافات السلو ة فقد تﻌددت وتشا ت

في تأثيرهـ ــا السلبي على الهو ة اﻹنسان ة ،وأهم اﻷس اب ـانت وفـ

مبينة في الجدول رقم ) .(5وهو ما يتف

ما يلي ـما هي

مع نتائج دراسة "زنب شقير" عن الظروف

اﻻجتماع ة الخاصة التي ﻌ ش الش اب في ظلها م اشرة مثل :الظروف اﻷسرة التي قـد

تكون هي اﻷخر مصد اًر مــن مصادر اﻻغتراب) .زنب شقير(347 :2011 ،
الشخص ة

جــدول رقــم )(5

النســ ة المئو ة

 %40خرجي مﻌاهد متوسطة

ال طال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

 %30خرجي ثانو ات

د تاتورة مدير الﻌمل

%15

الوساطة والمحسو ة

 %20تﻌل م ابتدائي
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مشاعر اﻻغتراب واضطراب الهو ة وعﻼقتهما السلوك اﻹجرامي
تﻌيين اﻷجانب وعدم تﻌيين الليبيين
اﻹح ا

ضﻌف الوازع ال ــديني

%8

الﻌدد 8

%20
%40

ﻌائ لل حث عن الﻌمل

الفصل التﻌسفي عن الﻌمل

عدم القدرة على تحمل المسؤول ة )أبناء مدللين(
ال حث عن الﻌمل الم تبي واﻹدار فق

%6

%12
%8

إن استﻌراضنا للنتائج السا قة الذ ر يدعونا إلى ﻌــض المﻌــالم الخاصة المجتمع

الليبي ،فهو من الناح ة الحضارة الثقاف ة ،مجتمع عري إســﻼمي يتمسك بهو ته

الحضارة وما يرت

أنه من ناح ة أخر

بها من ق م ،وهو إلى ذلك بلد نام سﻌى إلى التحرر والتجدد ،ما

حظى بثروة طب ﻌ ة هامة ،من شأنها أن ت سر له النهوض

المشــارع الطموحة والﻌم قة التأثير س ـواء في تنم ة اﻹنسـان أو الطب ﻌة ،وﻷن حثنا

يهدف الخصوص إلى فهم اﻹنســان وتنم ة طاقاته الـﻼمحدودة ،فإن ثي اًر من الموصفات
السـالفة الذ ر تجﻌل من المم ن اﻻسـتفادة الﻌمل ة من اﻹجـراءات الم اشرة لنتائج هذا

ال حث وأمثاله من ال حوث في الم ادين اﻹنسـان ة المختلفة ،وأن طم ــوحنا ﻻ قف عند

حــد نتائج هذا ال حث؛ بل يتﻌــداه إلى أن تحفــز هــذه النتائــج احثين آخرن لتناول

موضوعات فرع ة أو رئ سـ ة تحيل إليها و لهم بها هذا ال حث ،مــع اســتكمال جوانب
أخر  ،واستكشاف أ ﻌاد ما تزال خف ة من هذا الموضوع ،وهو ما يدعو أ ضا إلى توع ة
اﻵبـاء المسؤولين والمرين بدورهم حتى ﻻ

ون عرضة للصدفة واﻻجتهاد القائم ع ــلى

اﻻنط اعات الشخص ة ،أو النزوات الطارئة ،أو اﻵراء غير الﻌلم ة ،أو وجهات النظر
الشخص ة ،وهذه التوع ة وهذا الت صير حتاج إلى برن ــامج وخطــة مدروســة تتضافر فيها

جهود الجم ع؛ ﻷن ال طالة ﻻ تخص فرداً ﻌينه ،أو أس ـرة ﻌينهإ ،وانما هي ع ــائ
لمشروع أ مجتمع ،و ؤرة تشــو ه لص ــورة مستقبله وغده وحاض ـره ،ومن ع لـﻼضطـ ار ات
النفسـ ة والســلوك اﻹجرامي المتنوع.
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مشاعر اﻻغتراب واضطراب الهو ة وعﻼقتهما السلوك اﻹجرامي

الﻌدد 8

وهـو ما يدعونا إلى تقد م التوص ات والمقترحــات اﻵت ة خطوة مـن خطوات سبل

الوقايــة وأف ـ الﻌﻼج :

 -1إتاحة الفرص للﻌمل شتى مجاﻻته.
 -2تحسين مستو دخل الفرد.

 -3دراسة الخلل في منظومة النظام الترو

والمدارس.

اﻻجتماعي والثقافي داخل اﻷسر

 -4دراسة مشاعر اﻻغتراب صورة أكبر وال حث عن مظاهرها الشائﻌة في المجتمع.
 -5اﻻبتﻌاد عن النظرة المثال ة للح اة.
 -6اﻻهتمام

اﻹســﻼم ة.

الجانب الوقائي واﻻستﻌانة

المختصين في علم النفس والتر ة

 -7إجراء د ارسـات أوسـع وأشمل على الﻌاطلين عن الﻌمل في ليب ا.
 -8تفﻌيل دور اﻹعﻼم في مناقشة قضا ا الﻌاطلين.
 -9تنب ه الجهات ذات الصلة بواقع هؤﻻء اﻷفراد.

 -10المشار ة مع الجهات ذات اﻻختصاص في فهم هذه الفئة مــن الناح ة النفس ة

واﻻجتماع ة.

 -11إجراء حوث عن اﻻغتراب وعﻼقته ب ﻌض سمات الشخص ة ،واﻻغتراب وعﻼقته
المستو

اﻻجتماعي واﻻقتصاد  ،واﻻغتراب وعﻼقته مشاعر التبلد والﻼم اﻻة،

واﻻغتراب وعﻼقته التطرف الديني.

- 254 -

مجلة التربوي
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المراجع :

الﻌدد 8

 -1رشــاد موسى ،مد حة الدسوقي :المش ﻼت والصحة النفس ة ،الفروق الحديث
للط اعة القاهرة .2000

 -2زنب محمود شقير :ال اثولوج ا والمش ﻼت المﻌاصرة – اﻷنجلو المصرة ،القاهرة
2001م .

 -3فرحات محروس :دراسة مستﻌرضة لـﻶثار النفس ة واﻻجتماع ة لل طالة بين الش اب
الجامﻌي ،رسـالة د توراه غير منشورة ل ة التر ة ،جامﻌة اﻷزهر 1999م .

 -4فران ل ف تور :اﻹنسان ي حث عن مﻌنى ،ترجمة طلﻌت منصور ،دار القلم،
الكو ت.

 -5مصطفى حد ة :التنشئة اﻻجتماع ة والهو ة ،منشورات جامﻌة ﷴ الخامس ،النجاح
الجديد للط اعة ،الدار الب ضاء 1996م .
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اﻟﻌدد 8
د  /عبد السﻼم م ﻼد المقلة

ل ة التر ة  /جﺎمعة مصراته

مستخلص ال حث -:

إن اﻟهدف اﻟرئ س ﻟهذا اﻟ حث هو دراسة آراء اﻟﻌاملين حول أهم ة تحليل اﻟداخل ة

على س اسة اﻟشراء من اﻟمصدر اﻟمناسب في مصنع ج اد ﻟلصناعات اﻟحديد ة ،واخت ار

فرض اﻟ حث اﻟقائل ) يؤثر تحليل اﻟداخل ة على س اسة اﻟشراء من اﻟمصدر اﻟمناسب (.
استخدمت في هذا اﻟ حث اﻟمنهج اﻟتارخي ،ومنهج دراسة اﻟحاﻟة ،ومنهج اﻟمسح

اﻻجتماعي أسلوب اﻟحصر اﻟشامل .وأداة جمع اﻟب انات هي اﻻست انة ،وحجم اﻟﻌينة 50

مفردة ،وتم تحليل اﻟب انات استخدام طرقة مرع ا

 .و حللت اﻟب انات عن طر

برامج اﻟحزمة اﻹحصائ ة ،واشتمل اﻟ حث على ثﻼثة محاور ) تحليل اﻟداخل ة وس اسة

شراء من اﻟمصدر اﻟمناسب و اﻟدراسة اﻟميدان ة ( .ثم ختمت اﻟ حث بتوص ات مرت طة

بنتائج اﻟدراسة .

Abstract
The main purpose of this research is to study the effect of
internal analysis to suitable source purchasing police in "Giad's
factory " .
The research's hypothesis says : " Internal analysis affects
purchasing police from suitable source " .
Historical and case Study and social survey methods are
used , beside the questionnaire as a tool of research .
The research had included three points analysis of internal
,the policy of purchasing from suitable resource and the field study
The final of study indicate the acceptance of the hypothesis .
It concludes with some recommendations .
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المقدمة -:

اﻟﻌدد 8

تلﻌب اﻟمصانع ش ل عام دو اًر مهماً في اقتصاد ات اﻟدول حيث تساهم مساهمة

فﻌاﻟة في تنش

اﻟتجارة اﻟمحل ة واﻟخارج ة على حد سواء .وتواجه مصانﻌنا اﻟيوم

تحد ات جديدة تختلف عن تلك اﻟتي انت تواجهها في اﻟماضي  .وهذه اﻟتحد ات ناتجة
عن اﻟتنافس اﻟدوﻟي ،مما ستدعي اﻟحاجة ﻟتحليل اﻟبيئة واكتساب ميزة إستراتيج ة ٕوادارة
م ن بها مواجهة حدة اﻟتنافس .

مش لة الدراسة -:

اﻟمش لة اﻷساس ة اﻟتي تطرحها هذه اﻟدراسة تتمثل في اﻟسؤال اﻵتي -:

 -ما آراء اﻟﻌاملين حول أهم ة تحليل اﻟبيئة اﻟداخل ة؟ ،و يف ينﻌ س ذﻟك على س اسة

اﻟشراء من اﻟمصدر اﻟمناسب ؟ .
أهداف الدراسة -:

تهدف اﻟدراسة إﻟى اﻵتي -:

 -مﻌرفة أهم ة تحليل اﻟبيئة اﻟداخل ة ﻟلمصانع .

 -اقتراح اﻟحلول ﻟمش ﻼت س اسة اﻟشراء من اﻟمصدر اﻟمناسب .

 -اﻟتﻌرف على واقع س اسة اﻟشراء من اﻟمصدر اﻟمناسب في مصنع اﻟخردة ﻟلصناعات

اﻟحديد ة .

 -إثارة اهتمام اﻟ احثين ﻹجراء مزد من اﻟدراسات في هذا اﻟمجال .

أهم ة الدراسة -:

 -تن ع أهم ة هذه اﻟدراسة من أهم ة اﻟقطاع اﻟصناعي في اﻻقتصاد اﻟوطني .

 -تسهم هذه اﻟدراسة في اﻟجهود اﻟمبذوﻟة ﻟفهم أ ﻌاد تحليل اﻟبيئة اﻟداخل ة وأثره على

س اسات اﻟشراء .

 -تمثل هذه اﻟدراسة إضافة عمل ة ﻟلم ت ة اﻟﻌر ة .
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فرض الدراسة - :

اﻟﻌدد 8

يتمثل فرض اﻟدراسة في اﻵتي -:

يؤثر تحليل اﻟبيئة اﻟداخل ة على س اسة اﻟشراء من اﻟمصدر اﻟمناسب .

منهج ة الدراسة -:

استخدمت هذه اﻟدراسة أسلوب اﻟمنهج اﻟتارخي ﻟتأصيل اﻟظاهرة موضوع اﻟدراسة،

ومنهج دراسة اﻟحاﻟة ﻟوصف اﻟظاهرة نوعاً ذﻟك ،ومنهج اﻟمسح اﻻجتماعي أسلوب

اﻟحصر اﻟشامل  .و تم اﻻعتماد على اﻟمصادر اﻟتاﻟ ة -:

 -اﻟمصادر اﻟثانو ة  :وتتمثل في اﻟمراجع واﻟمصادر اﻟمتوفرة في اﻟم ت ات ومنها اﻟكتب

واﻟدورات واﻟمقاﻻت وذﻟك ﻟبناء اﻹطار اﻟنظر ﻟلدراسة .

 -اﻟمصادر اﻷوﻟ ة  :وتتمثل في اﻻست انة اﻟتي طورها اﻟ احث ﻟجمع اﻟمﻌلومات من

مصادرها اﻹجا ة عن أسئلة اﻟدراسة ،ثم اخت ار فرض اﻟدراسة .
مجتمع الدراسة والحصر الشﺎمل -:

يتكون مجتمع اﻟدراسة من اﻟﻌاملين مصنع اﻟخردة ﻟلصناعات اﻟحديد ة مدينة

زﻟيتن على اﻟمستو ين اﻷعلى واﻷوس  ،و لغ عددهم " " 50مفردة ،واستخدم اﻟ احث

ناء على ما سب تم توزع ""50
أسلوب اﻟحصر اﻟشامل ﻟصغر حجم مجتمع اﻟ حث .و ً
است انة على أفراد عينة اﻟ حث واستلمت جم ﻌها بنس ة . %100
صدق أداة اﻻست ﺎنة وث ﺎتهﺎ -:

ﻟلتأكد من صدق أداة اﻟدراسـ ـ ـة قام اﻟ احث ﻌرضها على عدد من اﻟمختصين بين

أعضاء هيئة تدرس جامﻌة سرت ﻟمﻌرفة آرائهم حول دقة ووضوح ع ارات اﻻست انة

وصلتها متغيرات اﻟدراسة ،وتم اﻷخذ مﻼحظاتهم .

وقد تكونت اﻻست انة من ثﻼثة أجزاء :اﻟجزء اﻷول رساﻟة موجهة ﻷفراد عينة

اﻟدراسة تؤ د أهم ة اﻟدراسة و أهدافها ،انظر ملح رقم " "1واﻟجزء اﻟثاني شمل اﻟب انات
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اﻟﻌدد 8

اﻟشخص ة ﻟمفردات اﻟدراسة ،أما اﻟجزء اﻟثاﻟث ف حتو على اﻟب انات اﻷساس ة اﻟخاصة
فرض اﻟدراسة ،انظر ملح رقم " . " 2

متغيرات الدراسة -:

تم تحديد متغيرات اﻟدراسة على اﻟش ل اﻟتاﻟي -:

 -اﻟمتغير اﻟمستقل  :تحليل اﻟبيئة اﻟداخل ة ،وتم اﻟسؤال عن هذا اﻟمتغير ﻌ ارة تقديرة

مضمونها " :م ن اﻟقول أن تحليل اﻟبيئة اﻟداخل ة في اﻟمصنع سل م" ،ومستو اﻹجا ة "
أواف  ،دون أر محدد  ،ﻻ أوف " .

 اﻟمتغير اﻟتا ع  :س اسة اﻟشراء من اﻟمصدر اﻟمناسب  ،وتم اﻟسؤال عن هذا اﻟمتغيرﻌ ارة تقديرة مضمونها " :م ن اﻟقول أن س اسة اﻟشراء من اﻟمصدر اﻟمناسب في

اﻟمصنع سل مة " ،ومستو اﻹجا ة " أواف  ،دون أر محدد  ،ﻻ أوف " .
أسﺎليب التحليل -:

ﻟﻺجا ة عن أسئلة اﻟدراسة واﻟتحق

من صحة فرضها تم استخدام اﻷساﻟيب

اﻹحصائ ة اﻟتاﻟ ة ﻌد إدخال اﻟب انات على اﻟحاسوب استخدام اﻟحزمة اﻹحصائ ة ﻟلﻌلوم
اﻻجتماع ة ) - : ( SPSS

 -اﻟمق اس اﻹحصائي اﻟوصفي وذﻟك ﻟوصف خصائص مجتمع اﻟدراسة استخدام اﻟنسب

اﻟمئو ة واﻟتك اررات .

 -مرع ا ) ا ( 2وذﻟك ﻻخت ار اﻟﻌﻼقة بين متغيرات اﻟدراسة .

مصطلحﺎت ال حث -:

 -اﻟبيئة -:Environment

تﻌ ــرف اﻟبيئ ــة أنه ــا مجموع ــة اﻟﻌوام ــل أو اﻟمتغيـ ـرات اﻟداخل ــة واﻟخارج ــة  -سـ ـواء

م ن ق اسها أم ﻻ  -واﻟتـي تقـع داخـل حـدود اﻟتنظـ م أو خارجـه واﻟمـؤثرة ،أو اﻟتـي حتمـل

أن تـؤثر علـى فﻌاﻟ ـة و فا ـة اﻷداء اﻟتنظ مـي ،واﻟتــي تـم إدراكهـا بواسـطة اﻹدارة أو ﻟـم يــتم
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إدراكها ،على أنها تمثل فروضا أو قيودا).(1

 .نقﺎ القوة والضعف -:

نقا اﻟقوة هي اﻟم از ا واﻹم ان ات اﻟتي تتمتع بها اﻟمنظمة اﻟمقارنة ما يتمتـ ـ ـع ه

اﻟمنافسون ،وتتمثل نقا اﻟضﻌف في قصور اﻹم ان ات واﻟمش ﻼت اﻟتي تﻌي اﻟمنظمة

عند اﻟمنافسة فاعل ة ما أنها تقلل من رضاء اﻟمتﻌاملين مﻌها).(2
.الس ﺎسﺎت policies

هي ع ارات عامة توصف اﻵﻟ ة اﻟتي تت ع في اﻟوصول إﻟى اﻷهداف ،واﻟس اسات
تستخدم مؤشر عام ﻟلﻌمل اﻟمستقبلي ﻟلوصول إﻟى تلك اﻷهداف). (3
.اﻻستراتيج ة Strategy

تﻌرف اﻻستراتيج ة أنها ع ارة عن نم استجا ة اﻟمنظمة ﻟﻌوامل اﻟتأثير في اﻟبيئة اﻟتي

تﻌمل فيها ،وهي بهذا تر
اﻟخارج ة). (4

الدراسﺎت السﺎ قة -:

بين موارد اﻟمنظمة واﻟتحد ات واﻟمخاطر اﻟتي تفرضها اﻟبيئة

ﻌد اﻟ حث في مواقع اﻹنترنت اﻟمختلفة واﻟم ت ات م ن اﻹشارة إﻟى ﻌض

اﻟدراسات اﻟتي تم اﻟتوصل إﻟيها منها على سبيل اﻟمثال ﻻ اﻟحصر -:

 – 1دراسﺎت سﺎ قة في مجﺎل تحليل البيئة الداخل ة -:

 .دراسة " الطيب داود 2007،م " حول أثر تحليـ ـ ـل اﻟبيئة اﻟخارجيـ ـ ـ ـة واﻟداخل ة

في ص اغة اﻻستراتيج ة ،وخلصت اﻟدراسة إﻟى أن ﻟتحليل اﻟبيئة اﻟخارج ة واﻟداخل ة

أهم ة اﻟغة في رسـم أ

استراتيج ة ﻟلمنظمة ،و ما زاد اﻹﻟمام بتحليل اﻟبيئة ومﻌرفة

مؤثراتها أد ذﻟك إﻟى اﻻستجا ة ﻟتحقي أهداف اﻟمنظمة فاعل ة بيرة
 .دراسة " جﺎسم مشتت داود 2005 ،م " حول

)(5

.

دور اﻟتحليــل واﻟتف ير

اﻻستراتيجـي في تكو ن اﻟرؤ ة ) دراسة تحليل ة ﻵراء عينة في شر ات اﻟقطاع اﻟصناعي
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اﻟﻌراقي ( أظهرت نتائج اﻟدراسة وجود تأثيرات م اشرة ﻟلتحليل اﻻستراتيجي ومتغيراته

اﻟرئ س ة واﻟثانو ة في ص اغة اﻟرؤ ة اﻟمستقبل ة عبر اﻟمتغير اﻷساسي اﻟوس

في اﻟتف ير

اﻻستراتيجي واﻟمتمثل بـ) اﻟقدرات اﻟشخص ة واﻟخصائص اﻟتنظ م ة (  .وقد تضمنت

اﻟدراسة عدداً من اﻟتوص ات أهمها اعتماد اﻟمسارات اﻵت ة ش ل متوازن من قبل

اﻟشر ات اﻟصناع ة ﻟص اغة رؤ تها اﻟمستقبل ة :مسار اﻟتحليل اﻟبيئي "اﻟقدرات اﻟشخص ة
 -اﻟخصائص اﻟتنظ م ة" ،ومسار اﻟتحليل اﻟمنظمي "اﻟقدرات اﻟشخص ة  -اﻟخصائص

اﻟتنظ م ة").(6

 .دراسة " ظﺎهر شﺎهر القشي 2005 ،م " حول انه ار ﻌض اﻟشر ات اﻟﻌاﻟم ة

وأثرها في بيئة اﻟمحاس ة ،وتوصل إﻟى عدة نتائج أهمها أن اﻟمش لة ﻻ تكمن اﻟقوانين
اﻟتي تح م اﻟحاكم ة اﻟمؤسسة ش ل عام ،وﻟكنها تكمن أخﻼق ات اﻷشخاص مط قي

تلك اﻟقوانين .وأوصت اﻟدراسة أن على اﻟمنظمات واﻟجمﻌ ات اﻟمهن ة اﻟق ام اﻟ حث عن
وسائل جديدة ﻟض

أخﻼق ات اﻟمهنة فضﻼً عن تطو ر وتﻌديل مﻌايير اﻟتدقي ومﻌايير

اﻟمحاس ة اﻟدوﻟ ة اﻟمﻌمول بها حاﻟ اً ش ل قلل اﻟخ ارات اﻟكثيرة اﻟتي تم ن اﻟمتﻼعبين

من استغﻼﻟها ش ل مخاﻟف

)(7

.

 - 2دراسﺎت سﺎ قة في مجﺎل س ﺎسﺎت الشراء -:

 .دراسة " خلف الطعﺎني 2002 ،م " حول وظ فة اﻟمشترات اﻟح وم ة في

اﻷردن بين اﻟواقع و آفاق اﻟتغيير ) دراسة تحليل ة ( ،وقد أظهرت نتائج اﻟدراسة أنه ﻟم يتم

تطبي اﻷسس اﻟﻌلم ة ﻟلشراء من قبل اﻟوحدات اﻹدارة اﻟح وم ة اﻟش ل اﻟمﻼئم سواء
من ناح ة تحديد اﻟكم ات اﻟمطلو ة ،أو تحديد اﻟمواصفات ،أو من ناح ة اخت ار مصادر
اﻟتورد  .وقدمت اﻟدراسة عدة توص ات أهمها ضرورة مشار ة موظف اﻟلوازم في رسم

اﻟس اسات ووضع استراتيج ة اﻟشراء؛ ﻷنه دائماً على مﻌرفة ظروف توفير اﻟلوازم

مستق ﻼً

)(8

.
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 .دراسة " شر ة هيل أند نولتون " حول دور اﻹعﻼم اﻟرقمي في اتخاذ ق اررات

اﻟشراء ،أشارت اﻟدراسة إﻟى أن اﻹعﻼم اﻟرقمي أص ح يؤد دو اًر مهماً جن اً إﻟى جنب مع
اﻹعﻼم اﻟتقليد  ،ما ات واضحاً تأثيره اﻟمتزايد على اﻟق اررات اﻟتي تتخذها اﻟشر ات
اﻟراغ ة في شراء منتجات قطاع اﻟتكنوﻟوج ا ،واﻟنهج اﻟذ

تسلكه هذه اﻟشر ات في

عمل اتها اﻟشرائ ة  .تضمنت اﻟدراسة استفتاء صناع قرار قطاع اﻟتكنوﻟوج ا ،وأوضحت أن
تمر ه اﻟشر ات ﻟد

طور اﻟتف ير اﻟذ

اعت ارها ﻟشراء منتج تكنوﻟوجي وعمل ة غرلة

اﻟشر ات اﻟمؤهلة ﻟتكون في قائمة اﻟ اعة اﻟمرشحين ﻟلتﻌامل مﻌهم تتأثر اﻟدرجة اﻷوﻟى
اﻟتجارب اﻟشخص ة اﻟتي فرزها اﻹعﻼم اﻟمتداول على ش ة اﻹنترنت ،متغل ة بذﻟك

على اﻷقوال اﻟمتداوﻟة وآراء اﻟخبراء في هذا اﻟمجال
بناء على ما تقدم نﻼح

)(9

.

عدم وجود دراسات تر

بين تحليل اﻟبيئة اﻟداخل ة،

وس اسة اﻟشراء من اﻟمصدر اﻟمناسب ،ومن هنا تأتي أهم ة هذه اﻟدراسة اﻟتي تحاول
اﻟتر يز على ضرورة دراسة واقع تحليل اﻟبيئة اﻟداخل ة وأثرها على س اسة اﻟشراء من
اﻟمصدر اﻟمناسب في اﻟمصانع اﻟليب ة على وجه اﻟخصوص .
الجﺎنب النظر -:

 – 1تحليل البيئة الداخل ة -:

أ – مفهوم تحليل البيئة الداخل ة -:

قصد اﻟبيئة اﻟداخلي ـ ـ ـ ـة ) اﻟق ـ ـو اﻟداخل ة اﻟتي تﻌم ـ ـ ـل داخل اﻟتنظي ـ ـ ـ ـم ذاته ،مثال

أهداف اﻟشر ة ،طب ﻌة منتجاتها ،ش ات وعمل ات اﻻتصاﻻت داخلها واﻟحاﻟة اﻟتﻌل م ة

ﻟلقو اﻟﻌاملة بها(

)(10

.

أما تحليل اﻟبيئة اﻟداخل ة ف ﻌني) إﻟقاء نظرة تفصيل ة إﻟى داخل اﻟتنظ م ﻟتحديد

مستو ات اﻷداء ،مجاﻻت اﻟقوة ،مجاﻻت اﻟضﻌف ،اﻹضافة إﻟى اﻟقيود  .و بني اﻟتحليل
اﻟداخلي على مﻌلومات تفصيل ة عن اﻟمب ﻌات ،اﻷراح ،اﻟتكاﻟيف ،اﻟه ل ،اﻟتنظيـ ـ ـمي،
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امل اﻟسيد غراب م ن تﻌرف تحليل اﻟبيئة اﻟداخل ة ﻟلمنشأة

وتشخ صها أنها ) اﻟﻌمل ة اﻟتي من خﻼﻟها يختبر اﻻستراتيجيون عوامل :اﻟتمو ل،

اﻟمحاس ة ،اﻟتسو  ،اﻟتوزع ،اﻹنتاج ،اﻟﻌمل ات ،اﻷفراد ،اﻟﻌﻼقات اﻟﻌماﻟ ة ،وموارد

اﻟمنشأة وأهدافها من أجل تحديد نواحي اﻟقوة واﻟضﻌف اﻟجوهرة في اﻟمنشأة اﻟتي م ن

استخدامها فاعل ة ﻻستغﻼل اﻟفرص اﻟمتاحة أو مواجهة اﻟتهديدات اﻟسائدة في اﻟبيئة
اﻟخارج ة.

)(12

 .و م ن تبني تﻌرف امل اﻟسيد غراب في هذا اﻟ حث .

ب  -مسﺎهمﺎت تحليل البيئة الداخل ة -:

مثل تحليل اﻟبيئة اﻟداخل ة أحد اﻟر ائز اﻟرئ س ة اﻟتي يتم اﻻستناد عليها في

تحديد واخت ار اﻟبدائل اﻻستراتيج ة اﻟمناس ة ،وعلى وجه اﻟتحديد فإن اﻟتحليل اﻟبيئي
اﻟداخلي سهم ف ما يلي:

)(13

-

 .تقي م اﻟقدرات واﻹم ان ات اﻟماد ة واﻟ شرة اﻟمتاحة ﻟلمنظمة .

 .اﻟتﻌرف على اﻟوضع اﻟتنافسي اﻟنسبي ﻟلمنظمة مقارنة اﻟمنظمات اﻟمماثلة أو اﻟتي

تﻌمل في نفس اﻟصناعة .

 .ب ان وتحديد نقا اﻟقوة وتﻌززها ﻟﻼستفادة منها واﻟ حث عن طرق تدع مها مستق ﻼً ما

يؤد إﻟى زادة قدراتها على استغﻼل اﻟفرص أو مواجهة اﻟمخاطر .

 .استكشاف نقا اﻟضﻌف أو مجاﻻت اﻟقصور اﻟتنظ م ة وذﻟك حتى م ن اﻟتغلب عليها
أو اﻟحد من آثارها اﻟسلب ة .

 .تحقي

اﻟت ار

بين نقا

اﻟقوة واﻟضﻌف ) ناتج اﻟتحليل اﻟداخلي ( ومجاﻻت اﻟفرص

واﻟمخاطر )ناتج اﻟتحليل اﻟداخلي ( ما ساعد على زادة فاعل ة اﻻستراتيج ات اﻟمختارة.

ج  -نقﺎ القوة والضعف الداخل ة المحتملة -:

اقترح أحد اﻟ احثي ـ ـن قائمة بنقا اﻟقوة اﻟداخل ة اﻟمحت ـملة وأخر بن ـ ـ ـ ـقا اﻟضﻌـ ـ ـ ـف
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-:

 .نقﺎ القوة الداخل ة المحتملة -:

 اﻟقدرات اﻟﻌل ة في اﻟمجاﻻت اﻟرئ س ة اﻟمنشأة . -اﻟموارد اﻟماﻟ ة حجم اف .

 اﻟصورة اﻹيجاب ة ﻟلشر ة ﻟد اﻟﻌمﻼء . -اﻟموقع اﻟق اد في اﻟسوق .

 اﻻستراتيج ات جيدة اﻹعداد في اﻟمجاﻻت اﻟوظ ف ة . اﻻستفادة من اقتصاد ات اﻟحجم اﻟكبير . -حما ة اﻟشر ة من ضغو اﻟمنافسة .

 اﻟتكنوﻟوج ا اﻟمتقدمة اﻟتي تملك اﻟشر ة براءة اختراعها . -مميزات اﻟتكلفة .

 -اﻟحمﻼت اﻟترو ج ة اﻟمتميزة .

 اﻟوضع اﻟمتقدم على منحنى اﻟخبرة . -اﻟكوادر اﻹدارة اﻟمقتدرة وأخر .

 .نقﺎ القوة الخﺎرج ة المحتملة -:

 -عدم وجود اتجاه استراتيجي واضح .

 وجود مﻌدات ٕوام انات قد مة ومستهلكة . -مستو رح ة أقل من مستو اﻟصناعة .

-اﻟنقص في اﻟكوادر واﻟمهارات اﻹدارة اﻟمقتدرة.

 -اﻟنقص في اﻟقدرات واﻟمهارات اﻟتشغيل ة اﻷساس ة .

 سجل أداء ضﻌيف ف ما يتﻌل بتنفيذ اﻻستراتيج ة . -وجود مش ﻼت تشغيل داخل ة تﻌي اﻷداء .
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 محدود ة اﻟقدرات في مجال اﻟ حث واﻟتطو ر . خ إنتاج ذو نطاق ضﻌيف . -ضﻌف ش ة اﻟتوزع .

د  -أسﺎليب دراسة نقﺎ القوة و الضعف -:

م ن دراسة نقا اﻟقوة واﻟضﻌف ﻌدة أساﻟيب منها(

)(15

:

 -أسلوب اﻟمراج ـ ـ ـﻌة اﻹدارة وتشـ ـ ـ ـمل :مجاﻻت اﻟمراجﻌة اﻹدار ـ ـ ـة ،عناصـ ـ ـ ـ ـر اﻟنشا

اﻹدار  ،اﻟمراجﻌة اﻟتسو ق ة ،اﻟمراجﻌة اﻹنتاج ة ،مراجﻌة اﻷفراد ،اﻟمراجﻌة اﻟماﻟ ة

واﻟمحاس ة ،اﻟه ل اﻟتنظ مي ،اﻟ حوث واﻟتطو ر ،ومجلس اﻹدارة .

 -أسلوب اﻷهداف :أهداف مﻌظم اﻟمنظمات تشمل اﻟرح ة ،اﻟنمو ،اﻻبتكار ،اﻟمر ز

اﻟسوقي ،اﻹنتاج ة ،واﻟمسؤوﻟ ة اﻻجتماع ة .

 -أسلوب اﻟمؤشرات واﻟنسب اﻟمستخدمة في دراسة نقا

اﻟقوة واﻟضﻌف  .ومن هذه

اﻟنسب :اﻟنس ة اﻟماﻟ ة ،نسب اﻹنتاج واﻟتسو  ،ونسب اﻷفراد .

هـ  -أسﺎليب تقو م نواحي القوة و الضعف في البيئة الداخل ة للمنشأة -:

تستخدم اﻹدارة مجموعة من اﻷساﻟيب ﻟتقو م نواحي اﻟقوة واﻟضﻌف في اﻟبيئة

اﻟداخل ة ﻟلمنشأة وف ما يلي أشهر هذه اﻷساﻟيب(

)(16

.

ﻟتحسين أداء أنموذج جنرال إﻟكترك وأنموذج مجموعة بوسطن اﻻستشارة قدم

شاﻟس هوفر1977م أنموذجاً اهتم ف ه بتطو ر اﻟسوق واﻟسلﻌة "اﻟمنتج" ،و تكون اﻟنموذج

من محورن :اﻷفقي ) اﻟمر ز اﻟتنافسي ( وهو ضﻌيف ،أو متوس  ،أو قو  ،واﻟمحور
اﻟرأسي يهتم مراحل نمو اﻟمنتج من مرحلة اﻟتقد م إﻟى اﻟنمو إﻟى اﻻهتزاز إﻟى اﻟنضوج

واﻟتش ع وأخي اًر اﻟتدهور

)(17

.

 - 2س ﺎسة الشراء من المصدر المنﺎسب - :
أ  -مفهوم وظ فة الشراء -:
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تستخدم لمتي اﻟشراء  purchasingواﻟتورد  Procurementفي حاﻻت عديدة

بدائل تﻌطي نفس اﻟمﻌنى؛ إﻻ أنه يوجد اختﻼف واضح بين اﻟمفهومين ،فاﻟشراء شير

إﻟى عمل ة اﻟحصول على اﻟمواد واﻷجزاء واﻹجراءات اﻟمرت طة بهذه اﻟﻌمل ة ،أما اﻟتورد
ف شير إﻟى مجال أوسع حيث شمل
اﻟمشترات).(18

ل من اﻟشراء واﻟنقل واﻟتخزن واستﻼم

ير أحد اﻟكتاب أن وظ فة اﻟشراء هي ) إدارة افة اﻷنشطة اﻟﻼزمة ﻟتدف اﻟم ـ ـواد

من مصادر اﻟتورد حتى وصوﻟها ﻟلمخازن في مواقع اﻹنتاج حسب احت اجاتها واتخاذ
اﻟق اررات اﻟمتﻌلقة اﻟجودة واﻟكم ة واﻟتوقيت واﻟمصدر واﻟتكلفة في ل خطوة ما يتمشى

مع ظروف اﻟمنشأة واﻟظروف اﻟبيئ ة اﻟتي تﻌ شها

)(19

.

ذﻟك م ن تﻌرف وظ فة اﻟشراء أنها )أوجه اﻟنشاطات اﻟﻼزمة ﻟتوفير احت اجات

اﻟمنظمة من اﻟمواد واﻟمﻌدات واﻵﻻت واﻟخدمات وضمان تدفقها ﻟلمخازن ومواقع اﻹنتاج

اﻟكم ة اﻟتي تحتاجها اﻟمنظمة و أقل تكلفة تتناسب مع اﻟمواصفات اﻟمطلو ة وفي اﻟوقت

اﻟمناسب ما ضمن استمرار اﻹنتاج واﻹسهام في تخف ض اﻟتكاﻟيف اﻟكل ة ﻟلمنظمة).(20

ما تتضمن وظ فة اﻟشراء )اﻟﻌمل ات اﻟتي تستط ع اﻟمنظمة عن طرقها أن تحدد

احت اجاتها من اﻟسلع و اﻟخدمات ،وأن تحدد اﻟموردين وتقارن بينهم وتتفاوض مﻌهم
ﻟلتوصل إﻟى شرو مناس ة ،ما تشمل أ ضاً عمل ات اﻟتﻌاقد مع اﻟموردين ٕواصدار

أوامر اﻟشراء و إجراء استﻼم اﻟ ضاعة وسداد ق متها).(21
جاء في تﻌرف نشا

اﻟشراء أنه )اﻟنشا

اﻟمخط

اﻟقائم على أسس فن ة

وتجارة محددة ﻟلمواد اﻟمشتراة ما ونوعاً من مصادر اﻟتورد اﻟمناس ة وفقاً ﻟتنسي منظم

مع ق ة اﻷنشطة اﻟرئ س ة اﻷخر في اﻟمشروع وفي ظل توفر اﻟضوا
ﻷهداف اﻟمنشأة

)(22

.

اﻟرقاب ة تحق ق ًا

ب -فوائد اخت ﺎر المورد المنﺎسب :تتمثل فوائد اخت ار اﻟمورد اﻟمناسب في اﻵتي)-: (23
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أ  -حصول اﻟمشتر على اﻟسﻌر اﻟمناسب .

اﻟﻌدد 8

ب  -اﻟتمتع مرونة اﻟطلب .

ت  -اﻟحصول على أفضل اﻟخدمات من اﻟمورد .
ث  -اﻟحصول على استقرار في اﻷسﻌار .

ج  -اﻟحصول على استشارات تسو قي وتوفير اﻟسلﻌة حتى في أوقات ندرتها .

ح  -توفير اﻟسﻌر اﻟمناسب واﻟجودة اﻟمناس ة و اﻟتورد في اﻟوقت اﻟمناسب و ل

اﻟتسه ﻼت اﻟمم نة في اﻟدفع و اﻟخصم .

ج  -اﻻعت ﺎرات الواجب مراعﺎتهﺎ عند اتخﺎذ قرار الشراء اخت ﺎر المورد المنﺎسب :

يجب على متخذ اﻟقرار شأن اخت ار اﻟمورد اﻟمناسب أن يراعي مجموعة من

اﻻعت ارات أهمها)-: (24
 -اﻟسﻌر .

 مواعيد اﻟتورد . م ات اﻟشراء . -اﻟمواصفات .

 -تكاﻟيف اﻟنقل .

 اﻟتسه ﻼت اﻟماﻟ ة . -اﻷقسا " اﻟتقس

".

 اﻟتأمين على اﻟ ضاعة . -سمﻌة اﻟمورد .

 -خدمات ما ﻌد اﻟشراء .

د  -مصﺎدر المعلومﺎت عن الموردين  :تتمثل مصادر اﻟمﻌلومات عن اﻟموردين ف ما
يلي)-: (25
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 -اﻟموردين اﻟحاﻟين .

اﻟﻌدد 8

 مندو و اﻟب ع اﻟتا ﻌين . -اﻟدﻟيل اﻟتجار .

 تاﻟوجات اﻟموردين . -دﻟيل اﻟتلفون .

 اﻹعﻼنات في اﻟصحف و اﻟمجﻼت اﻟﻌامة . -دﻟيل قطاع اﻷعمال .

 اﻟمﻌارض و اﻷسواق و اﻟمؤتمرات اﻟتجارة و اﻟ ضاعة . -اﻟرسائل اﻟم اشرة من اﻟموردين .

 اﻟجمﻌ ات و اﻟمؤسسات اﻟح وم ة اﻟخاصة اﻹمداد و اﻟشراء . اﻟزارات ﻟلموردين . -اﻟﻌينات .

 -اﻹنترنت .

هـ  -مصدر قوة مسﺎومة الموردين ومصدر قوة مسﺎومة المشتر ن -:
 .مصﺎدر قوة مسﺎومة الموردين تتمثل اﻵتي
 -مد حاجة اﻟمشتر ﻟلسلﻌة .

)(26

 -مﻌرفة اﻟوقت اﻟمسموح ﻟلتفاوض .

-:

 مد قناعة اﻟمورد مﻌقوﻟ ة سﻌره وقناعته فا ة اﻟخدمات . -فاءة ممثله في اﻟتفاوض .

 .قوة مسﺎومة المشتر تبرز من خﻼل العوامل التﺎل ة)-: (27

 -وجود سوق تسوده اﻟمنافسة وتﻌدد ف ه مصادر اﻟشراء .

 -قدرة إدارة اﻟمشت ـ ـرات على تحليـ ـ ـل اﻷسـ ـ ـ ـﻌار واﻟتكاﻟي ـ ـف وتوفر اﻟمﻌلومات عن
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اﻟسوق .

اﻟﻌدد 8

 تكامل اﻟمﻌلومات حول أصناف اﻟسلع و استخداماتها و دائلها و افة اﻟبدائل . -قدرة ممثل إدارة اﻟتفاوض ة .

الدراسة الميدان ة -:

 –1التعر ف مصنع ج ﺎد للصنﺎعﺎت الحديد ة -:

تم وضع حجر اﻷساس ﻟلمصنع في مارس 2005م ،وتم اﻻفتتاح في أكتو ر

2009م  .قع اﻟمصنع جنوب زﻟيتن و ضم ﻌض اﻟشر ات ،وفي إطار اعتماد اﻟمصنع
على اﻟتخط

اﻻستراتيجي تم إنشاء ﻟجنه استشارة هي ﻟجنة اﻟتخط

اﻻستراتيجي

واﻟمشروعات ﻟمواك ة اﻟتكنوﻟوج ا وعصر اﻟﻌوﻟمة وتطو ر اﻟم اتب اﻹدارة ش ة
اﻟمﻌلومات اﻟتي تحتو على برامج ومﻌدات حاسوب متطورة واﻟمواد اﻟخام اﻟمستخدمة

هي خردة اﻟحديد مع مساعدات اﻟصهر اﻟجير واﻷكسجين ومواد إضاف ة أخر ﻟتﻌديل

نسب اﻟحديد و تحسين خواصه اﻟم ان ة .
تﻌرف اﻟسلﻌة

)(28

 -:هي شيء ماد

محسوس ينظر إﻟ ه على أنه قادر على

إش اع حاجة ،وعل ه فإن اﻟسلﻌة هي وسيلة إش اع موجودة في اﻟبيئة اﻟخارج ة ﻟﻺنسان .
ومن وجهة نظر اﻟ احث م ن تﻌرف اﻟشراء من مصدر مناسب اﻟتاﻟي :

هو شراء سلﻌة محسوسة ينظر إﻟيها على أنها قادرة على إش اع حاجة اﻟمستهلك في بيئة

محدودة

)*(

حجم اﻹنتاج واﻟتسو

من سنة  2010م إﻟى  2013م

اﻟمصنع :اﻟجدول اﻟتاﻟي يوضح حجم اﻹنتاج واﻟتسو

-269-

اﻻفتتاحية
اﻟسنوات

2010
2011
2012
2013
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جدول )  ( 1يوضح حجم اﻹنتاج واﻟتسو

إنتاج اﻟحديد

اﻟكم ة اﻟتي تم تسو قها

2200

2000

اﻟطن تقر اً

اﻟطن

2650

2900

2900

2600
3300

اﻟمصدر  :سجﻼت قسم اﻟمب ﻌات

*  :استنتاجات اﻟ احث  2014م

3200

اﻟﻌدد 8
* اﻷداء

جيد مرتفع
متوس

جيد جداً
ممتاز

واﻟمصنع محل اﻟدراسة ينتج اﻟحديد وهو مطلوب من متطل ات اﻟنهضة اﻟﻌمران ة

في اﻟمنطقة ) بيئة اﻟمصنع (

جدول )  ( 2يوضح اﻟتسﻌيرة اﻟدينار ﻟلطن و حجم اﻟمب ﻌات

اﻟسنوات

تسعيرة المصنع ﺎلدينﺎر للطن

2012

745

2010
2011
2013

اﻟمصدر  :سب ذ ره

730
733
760

 - 1عر ض و تحليل نتﺎئج اﻻست ﺎنة -:
أ  -تحليل الب ﺎنﺎت الشخص ة -:
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اﻟﻌدد 8

تشمل اﻟب انات اﻟشخص ة على "اﻟنوع ،اﻟﻌمر ،مستو اﻟتﻌل م ،م ان اﻟم ﻼد"

و وضح اﻟجدول )  ( 3اﻟب انات اﻟشخص ة ﻟﻌينة اﻟدراسة .
الرقم
1
2

3
4

المتغير

جدول )  ( 3اﻟب انات اﻟشخص ة ﻟﻌينة اﻟدراسة

اﻟنوع

اﻟﻌمر
مستو اﻟتﻌل م
م ان اﻟم ﻼد

فئﺎت المتغيرات

التكرار

النس ة %

أنثى

-

-

ذ ر

50

 20و أقل من 30

-

 50فأكثر

5

 30و أقل من 40

100
-

30

60

دبلوم قبل اﻟجامﻌي

13

26

مدينة زﻟيتن

37

 40وأقل من 50
جامﻌي

فوق اﻟجامﻌي
مدن أخر

اﻟدول اﻷخر

اﻟمصدر  :ب انات اﻻست انة  ،إعداد اﻟ احث 2013م

15
25
12
-

13

30
10
50
24
74
-

26

يوضح جدول )  ( 3أن جم ع اﻟم حوثين ذ ور ،و رجع ذﻟك إﻟى طب ﻌة نشا

اﻟمصنع "صناعات حديد ة" وهو عمل شاق ﻻ يتناسب وطب ﻌة اﻟمرأة .

و اﻟنس ة ﻟلﻌمر يوضح نفس اﻟجدول أنه ﻻ يوجد من اﻟم حوثين في اﻟفئة اﻟﻌمرة

من  20إﻟى أقل من  ،30وأن نس ة  %60من أفراد عينة اﻟدراسة في اﻟفئة اﻟﻌمرة من
 30إﻟى أقل من  ،40وهي أكبر نس ة ،مما يدل على أن اﻟمصنع ستوعب ذو اﻷعمار

اﻟشا ة ،وتوجد نس ة  %30من أفراد عينة اﻟدراسة في اﻟفئة اﻟﻌمر ة من  40إﻟى أقل من
 ،50وأما أقل اﻟفئات اﻟﻌمرة نس ة وهي اﻟفئة اﻟﻌمرة  50فأكثر .
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اﻟﻌدد 8

ما يوضح جدول )  ( 3أن  %26من أفراد عينة اﻟدراسة حملون دبلوم أقل من

اﻟجامﻌي ،و %50من أفراد اﻟﻌينة هم من حملة اﻟشهادات اﻟجامﻌ ة ،وهي تﻌد أكبر

نس ة ،مما يدل على أن اﻟمصنع ير ز على توظيف حاملي اﻟشهادات اﻟجامﻌ ة ،وتوجد
نس ة  %42من أفراد عينة اﻟدراسة حاصلون على مؤهل فوق اﻟجامﻌي .
أما ف ما يتﻌل

م ان اﻟم ﻼد بوضح اﻟجدول أن  %74من أفراد عينة اﻟدراسة

من مواﻟيد مدينة زﻟيتن ،و %26من أفراد عينة اﻟدراسة من مواﻟيد دول اﻷخر  ،أما

مواﻟيد من اﻟمدن اﻷخر فﻼ وجود ﻟهم ،وهذا يدل على أن اﻟمصنع ﻌتمد في إدارته على
اﻟمحليين و ﻌض اﻟفنيين مستشارن من دول أخر .

ب  -تحليل الب ﺎنﺎت اﻷسﺎس ة -:

إن اﻟهدف اﻟرئ س من تحليل اﻟب انات اﻷساس ة هو اخت ار فرض اﻟ حث اﻟذ

قول" :يؤثر تحليل اﻟبيئة اﻟداخل ة على س اسة اﻟشراء من اﻟمصدر اﻟمناسب" ،وﻟتحقي

هذا اﻟهدف تم تقس م اﻟظاهرة اﻷوﻟى ) تحليل اﻟبيئة اﻟداخل ة ومد

سﻼمته إﻟى ثﻼث

حاﻻت ( :أواف  ،دون أر محدد ،ﻻ أوف  ،واﻟجدول )  ( 4يوضح إجا ات اﻟم حوثين
عن هذا اﻟمتغير .
ب ان

جدول )  ( 4تحليل اﻟبيئة اﻟداخل ة في اﻟمصنع سل مة

دون أر محدد

اﻟﻌدد

اﻟنس ة%

6

12

اﻟمجموع

50

أواف

ﻻ أواف

39
5

اﻟمصدر  :ب انات اﻻست انة  ،إعداد اﻟ احث 2013 ،م
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اﻟﻌدد 8

يوضح جدول ) (4أن نس ة  %78من أفراد عينة اﻟدراسة يوافقون على أن تحليل

اﻟبيئة اﻟداخل ة في اﻟمصنع سل م ،وأن  %12من أفراد عينة اﻟدراسة دون أر

و %10فق ﻻ يوافقون على أن تحليل اﻟبيئة اﻟداخل ة في اﻟمصنع سل م .
و ذﻟك ﻟتحقي

محدد

اﻟهدف واخت ار فرض اﻟ حث تم تقس م اﻟظاهرة اﻟثان ة :س اسة

اﻟشراء من اﻟمصدر اﻟمناسب ومد

سﻼمتها إﻟى ثﻼث حاﻻت " :أواف  ،دون أر

محدد ،ﻻ أوف " ،واﻟجدول )  ( 5يوضح ذﻟك

جدول )  ( 5س اسة اﻟشراء من اﻟمصدر اﻟمناسب في اﻟمصنع سل مة

دون أر محدد

اﻟﻌدد

اﻟنس ة%

ب ان

7

14

اﻟمجموع

50

أواف

ﻻ أواف

40
3

اﻟمصدر  :ب انات اﻻست انة  ،إعداد اﻟ احث 2013 ،م

80
6

100

يوضح اﻟجدول )  ( 5أن  %80من أفراد عينة اﻟدراسة يوافقون على أن س اسة

اﻟشراء من اﻟمصدر اﻟمناسب سل مة ،وأن  %14من أفراد عينة اﻟدراسة دون أر محدد،

وثﻼثة فق

من أفراد عينة اﻟدراسة ﻻ يوافقون على سﻼمة س اسة اﻟشراء من اﻟمصدر

اﻟمناسب  .و م ن دراسة اﻟظاهرتين مﻌاً ) اﻟمتغير اﻟمستقل و اﻟمتغير اﻟتا ع ( في

اﻟجدول ) . ( 6
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اﻟﻌدد 8

جدول )  ( 6اﻟﻌﻼقة بين تحليل اﻟبيئة اﻟداخل ة على س اسة اﻟشراء من اﻟمصدر اﻟمناسب
في مصنع ج اد ﻟلصناعات اﻟحديد ة

في اﻟمصنع سل مة

تحليل اﻟبيئة اﻟداخل ة
أواف

س اسة اﻟشراء من اﻟمصدر اﻟمناسب في اﻟمصنع سل مة
أوف

12

-

-

-

-

7

14

3

6

29
5

10

دون أر محدد
مجموع اﻷعمدة

40

ﻻ أواف

اﻟنس ة

اﻟﻌدد

اﻟنس ة

اﻟﻌدد

58

6

دون أر محدد

ﻻ أوف

80

7

-

14
-

3

-

مجموع اﻟصفوف

اﻟنس ة

اﻟﻌدد

اﻟنس ة

6

12

50

6

-

اﻟمصدر  :ب انات اﻻست انة  ،إعداد اﻟ احث 2013 ،م

39
5

78
10

100

ا 2اﻟمحسو ة هي  16.03درجة حرة  4و مستو مﻌنو ة 0.000
ا 2اﻟجدوﻟ ة  9.49تحت درجة حرة  ،4و مستو مﻌنو ة 0.005

يوضح جدول )  ( 6أن  %58من اﻟم حوثين يوافقون على سﻼمة تحليل اﻟبيئة

اﻟداخل ة في اﻟمصنع و وافقون على سﻼمة س اسة اﻟشراء من اﻟمصدر اﻟمناسب و%12

ﻻ أر ﻟهم حول تحليل اﻟبيئة اﻟداخل ة في اﻟمصنع ،و وافقون على سﻼمة س اسة اﻟشراء
من اﻟمصدر اﻟمناسب ،و %10ﻻ يوافقون على سﻼمة تحليل اﻟبيئة اﻟداخل ة في اﻟمصنع

و ؤ دون سﻼمة س اسة اﻟشراء من اﻟمصدر اﻟمناسب .

ما يوضح جدول )  ( 6أن  %14من اﻟم حوثين يوافقون على سﻼمة تحليل

اﻟبيئة اﻟداخل ة ،وﻻ أر

ﻟهم حول س اسة اﻟشراء من اﻟمصدر اﻟمناسب ،و %3فق من

اﻟم حوثين يوافقون على سﻼمة تحليل اﻟبيئة اﻟداخل ة ﻟلمصنع وﻻ يوافقون على سﻼمة

س اسة اﻟشراء من اﻟمصدر اﻟمناسب .

تم تنظ م ب انات اﻟظاهرتين مﻌاً ،تحليل اﻟبيئة اﻟداخل ة "اﻟمتغير اﻟمستقل" وس اسة

اﻟشراء من اﻟمصدر اﻟمناسب "اﻟمتغير اﻟتا ع" في جدول )  ،( 6وأن فرض اﻟﻌدم )(HO
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اﻟذ

اﻟﻌدد 8

ينص " ﻟ ست هناك عﻼقة بين تحليل اﻟبيئة اﻟداخل ة وس اسة اﻟشراء من اﻟمصدر

اﻟمناسب" ،واﻟفرض اﻟبديل ) ( HIاﻟذ

وس اسة اﻟشراء من اﻟمصدر اﻟمناسب " .

ينص " هناك عﻼقة بين تحليل اﻟبيئة اﻟداخل ة

ٕواذ ان اخت ار فرض اﻟﻌدم صح حاً ،ف ﻌني ذﻟك قبول صحة فرض اﻟﻌدم،

و اﻟتاﻟي رفض اﻟفرض اﻟبديل "فرض اﻟ حث" واﻟﻌ س اﻟﻌ س ،وﻟلوصول ﻟهذا اﻟهدف
فإن تحليل مرع ا

ﻌطي ﻌض اﻟقواعد ﻻتخاذ اﻟقرار في هذه اﻟحاﻟة .

تبين أن نتيجة ا 2اﻟمحسو ة هي  16.03تحت درجة حرة  4ومستو مﻌنو ة

 0.000و مقارنة هذه اﻟنتيجة بجدول توزع مرع ا

تحت درجة حرة  4ومستو

مﻌنو ة  %5اتضح أن ق مة ا 2اﻟمحسو ة أكبر من ق متها اﻟجدوﻟ ة ،حيث إن ق مة ا2
اﻟمحسو ة  16.03تحت درجة حرة  4ومستو

مﻌنو ة  0.000بينما ق مة ا2

اﻟجدوﻟ ة  9.49تحت درجة حرة  ،4ومستو مﻌنو ة  0.05فإن هذه اﻟنتيجة تشير إﻟي
أن فرض اﻟﻌدم غير صح ح ومرفوض ،وأن اﻟفرض اﻟبديل )فرض اﻟ حث( صح ح

ومقبول ،أ

أن هذه اﻟظاهرة اﻟمﻼحظة جوهرة وحق ق ة .وتﻌني هذه اﻟنتيجة أن هناك

عﻼقة ذات دﻻﻟة إحصائ ة ،وتأس ساً على هذه اﻟنتيجة م ن اﻹشارة إﻟى وجود دﻟيل
على أثر تحليل اﻟبيئة اﻟداخل ة على س اسة اﻟشراء من اﻟمصدر اﻟمناسب.

الخﺎتمة -:

أوﻻً النتﺎئج  -:توصل ال ﺎحث خﻼل هذه الدراسة إلى النتﺎئج اﻵت ة -:
 - 1يؤثر تحليل اﻟبيئة اﻟداخل ة على س اسة اﻟشراء من اﻟمصدر اﻟمناسب .

 - 2لما ان تحليل اﻟبيئة اﻟداخل ة سل ماً انت س اسة اﻟشراء من اﻟمصدر

اﻟمناسب سل مة .

ثﺎن ﺎً  -:التوص ﺎت  -:اعتمﺎداً على نتﺎئج الدراسة م ن تقد م التوص ﺎت التﺎل ة -:
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 - 1ضرورة اﻻهتمام بتحليل اﻟبيئة اﻟداخل ة ﻟلمصنع .

اﻟﻌدد 8

- 2ضرورة اﻻهتمام استخدام اﻷساﻟيب اﻟﻌلم ة ﻻخت ار مصدر اﻟشراء اﻟمناسب.
 - 3يجب اﻻستفادة من اﻷساﻟيب اﻟكم ة ﻟلمفاضلة بين اﻟموردين .

اﻟسيد

ملحـ ـ ـ رق ـ ــم ) ( 1

.....................................................................................

 .........اﻟمحترم

اﻟموضوع  :مسح اجتماعي اﻟحصر اﻟشامل عن أثر تحليل اﻟداخل ة على س اسة

اﻟشراء من اﻟمصدر اﻟمناسب في مصنع ج اد ﻟلصناعات اﻟحديد ة .

ﻟقد وقع اﻻخت ار عل م في اﻟمسح اﻻجتماعي عن اﻟموضوع أعﻼهٕ ،وان اﻟهدف
من هذا اﻟ حث هو دراسة عمل ة ﻷثر تحليل اﻟبيئة اﻟداخل ة على س اسة اﻟشراء من
اﻟمصدر اﻟمناسب ،ومن أجل استكمال اﻟدراسة يرجى اﻟتكرم اﻹجا ة عن اﻷسئلة اﻟتاﻟ ة

صدق وموضوع ة ﻷن إجا اتكم هي اﻟمفتاح اﻟرئ س ﻟنجاح اﻟدراسة وتحقي أهدافها علماً
أن اﻻست انة سوف تستخدم ﻟغا ات اﻟ حث اﻟﻌلمي وسيتم استخدام إجا اتكم ﻟهذه اﻟغا ة

فق و ستﻌامل بنزاهة و سرة .

اﻟرجاء تا ة رقم اﻹجا ة اﻟتي تراها مناس ة ﻟكل سؤال في اﻟمرع اﻟمقابل و تا ة

إجا ة واحدة ﻟكل سؤال .

نش ر م مقدماً على تﻌاون م

د  /عبد اﻟسﻼم م ﻼد اﻟمقلة

ل ة اﻟتر ة  /جامﻌة مص ارته
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رقم اﻻست ﺎنة

ملحـــــ رقـــــم ) ( 2

أوﻻً  :الب ﺎنﺎت الشخص ة :

 – 1اﻟنوع
ذ ر

أنثى

 – 2اﻟﻌمر

)(1

)(2

 20و أقل من 30

)(1

 40وأقل من 50

)(3

 30و أقل من 40
 50فأكثر

 - 3مستو اﻟتﻌل م

)(2

)(4

دبلوم قبل اﻟجامﻌي

)(1

فوق جامﻌي

)(3

جامﻌي

 - 4م ان اﻟم ﻼد

)(2

مدينة زﻟيتن

)(1

اﻟدول اﻷخر

)(3

مدن أخر

)(2
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ثﺎن ﺎً  :الب ﺎنﺎت اﻷسﺎس ة :

 – 1م ن اﻟقول أن تحليل اﻟبيئة اﻟداخل ة في
اﻟمصنع سل م .

أواف

دون أر محدد) ( 2

)(1

ﻻ أواف ) ( 3

 - 2م ن اﻟقول أن س اسة اﻟشراء من اﻟمصدر
اﻟمناسب في اﻟمصنع سل مة .

أواف

دون أر محدد
(

ﻻ أواف

)(1

)2

)(3
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اﻟﻌدد 8

الهوامش والمراجع -:
http://WWW.mdecgypt.com
/sitearabic
/management%20
Apporaches Arabic/strategy
http://WWW.mdecgypt.co /vb/archive/index.php?t214.html .
) (3ر ﷴ فهمي ،إدارة اﻟمشترات ) ،اﻟخرطوم :دار اﻷيتام2005 ،م( ص . 8
)(4

)(5

)(1
)(2

عمر أحمد عثمان اﻟمقلي ،اﻹدارة اﻹستراتيج ة ) ،اﻟخرطوم  :شر ة مطا ع اﻟسودان
ﻟلﻌملة اﻟمحددة 2005م ( ص . 26

الطيب اﻟدواد " أثر تحليل اﻟبيئة اﻟخارجة واﻟداخل ة في ص اغة اﻹستراتيج ة " مجلة
اﻟ احث ،جامﻌة ﷴ خ ضر س رة ،اﻟﻌدد اﻟخامس اﻟجزائر2007 )،م( ص . 44

)(6

ﺟاﺳﻢ مشتت دواي " دور اﻟتحليل واﻟتف ير اﻹستراتيجيين في تكو ن اﻟرؤ ة" ،دراسة

)(7

طاهر شاهر اﻟقشي ،انه ار ﻌض اﻟشر ات اﻟﻌاﻟم ة وأثرها في بيئة اﻟمحاس ة،

)(8

خلف اﻟطﻌاني ،وظ فة اﻟمشترات اﻟح ومة في اﻷردن بين اﻟواقع وآفاق اﻟتغيير،

تحليل ة" ،اﻟمﻌهد اﻟﻌاﻟي ﻟلدراسات اﻟس اس ة واﻟدوﻟ ة ،اﻟجامﻌة اﻟمستنصرة ،غداد،
)2005م ( ص . 18 ، 17

اﻟمجلة اﻟﻌر ة ﻟﻺدارة ،جامﻌة اﻟدول اﻟﻌر ة ،اﻟمجلد  ،25اﻟﻌدد اﻟثاني ،اﻟقاهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة،

) 2005م( ص . 23

"دراسة تحليل ة" ،اﻟملتقى اﻟﻌر ة اﻷول ﻹدارة اﻟمشترات واﻟمخازن ،حوث اﻟملتقى،
اﻟقاهرة )  29-28د سمبر 2002م ( ص . 184 ، 183

http://WWW.ecowordmag.com/detail.asp?inNewsltemld=310377 .

)(9

http://WWW.alwgt.com .
) (11جمال اﻟدين ﷴ اﻟمرسي ،وثابت عبداﻟرحمن إدرس ،اﻹدارة اﻹستراتيج ة – مفاه م
)(12

ونماذج تطب ق ة ،اﻹس ندرة ،اﻟدار اﻟجامﻌ ة2000 ،م ( ص . 210

)(10

مال اﻟسيد غراب ،اﻹدارة اﻻستراتيج ة – أصول عمل ة وحاﻻت عمل ة –،

اﻟراض ،جامﻌة اﻟملك سﻌود ،عمادة شؤون اﻟم ت ات1994) ،م( ص . 107
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اﻟﻌدد 8

جمال اﻟدين ﷴ اﻟمرسي ،وثابت عبد اﻟرحمن إدرس ،اﻻستراتيج ة "مفاه م ونماذج

تطب ق ة" ) ،مرجع سب ذ ره ( ،ص . 210

عمر أحمد عثمان اﻟمقلي ،مرجع سب ذ ره ،ص . 141

عايدة سيد اﻟخطاب ،وصابر ﷴ إسماعيل ،اﻟتخط

اﻹستراتيجي ،عين شمس ،دار

اﻟحرر ﻟلط اعة2006 ،م – 2077م ص . 102 – 95

مال اﻟسيد غراب ،مرجع سب ذ ره  ،ص . 113 – 109

إسماعيل ﷴ اﻟسيد ،اﻹدارة اﻹستراتيج ة "مفاه م وحدات تطب ق ة" ،اﻹس ندرة،

اﻟم تب اﻟﻌري اﻟحديث1990 ،م ( ص . 275

نهال فرد مصطفى ،وجﻼل إبراه م اﻟﻌبد ،إدارة اﻟلوجست ات ،اﻹس ندرة ،اﻟدار

اﻟجامﻌ ة2004 ) ،م( ص . 252

اﻟسيد عبده ناجي ،إدارة اﻟمشترات واﻟمخازن "اﻟم اد

اﻟﻌلم ة واﻟتطبي

اﻟقاهرة ،حقوق اﻟط ع واﻟنشر محفوظة ﻟلمؤﻟف ) 2004م( ص . 13

اﻟﻌلمي"،

منى ﷴ إبراه م اﻟ طل ،إدارة اﻟمشترات واﻟمخازن" ،اﻹستراتيج ات واﻹﻟكترون ات،

بور سﻌيد ،أﻟف واﻟوﻻء ﻟلط اعة2000 ،م ( ص . 8

أسامة صادق اﻟمشنب ،اﻷصول اﻟﻌلم ة ﻟلمشترات واﻟمخازن ،اﻟقاهرة ،م ت ة عين

اﻟشمس ) 1990م – 1991م ( ص . 12

حسن اﻟحيوان وآخرون ،إدارة اﻟمواد "مفاه م – أسس – تطب قات في اﻟشراء – اﻟنقل

– اﻟتخزن" ،عين اﻟشمس ،اﻟحرر ﻟلط اعة2000 ،م ( ص . 135

)(23

http://WWW. sharjan. ac/ oldsite/ bbmaterials/ bb co – urse
) (24عاطف جابر طه عبد اﻟرح م ،اﻹدارة اﻻستراتيج ة ﻟلمواد "مدخل وظ في – منهج
)(25

تطب قي" ،اﻟقاهرة ،دون دار نشر2005) ،م( ص . 65

جمال اﻟدين ﷴ اﻟمرسي وثابت عبداﻟرحمن إدرس ،اﻹدارة اﻹستراتيج ة واﻹمداد،

)مرجع سب ذ ره(  ،ص .276-273
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اﻟﻌدد 8

www.sharjan.ac .

نفس اﻟموقع اﻟساب .

)(26

أبو ر مصطفى ﻌيرة ،وعبد اﻟجليل اﻟمنصور  ،مصدر سب ذ ره ،ص .274

إعداد اﻟ احث  2014م .
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استعماﻻت اﻷراضي مدينة تاجوراء بين المفهوم النظر والمخط الحضر
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د /ﷴ أبوغرارة الرقيبي
جامعة طرابلس

مقدمــة :

اهتم اﻹنسـان اسـتعماﻻت اﻷ ارضـي منـذ اهتمامـه المـدر ات الجغراف ـة التـي حولـه

فــي الم ــان والزمــان ،مم ــا أتــاح لــه ط ــرح عــدة استفس ــارات علــى نفس ــه عــن ف ــة وج ــود

وانتشــار وتوز ــع هــذه المــدر ات الجغراف ــة المتنوعــة التــي عاينهــا ،محــاوﻻً ابتكــار الوســيلة
اﻷنسـب للتعامـل معهـا وتطو رهـا  .ولمـا ـان اﻻجتهـاد الجغ ارفـي العلمـي يرجـع فـي جــوهره

إلى دراسة اﻷراضي ،ودراسة نشاطات اﻹنسان ،فإن دراسة موضوع استعماﻻت اﻷ ارضـي

يخــتص بتقصــي العﻼقــة بــين اﻹنســان واﻷرض اعت ارهــا المســرح الــذ

حتــو نشــاطه،

ولكون اﻹنسان قدم على التفاعـل مـع اﻷرض و لـتمس توظ فهـا واسـتخدامها واﻻنتفـاع بهـا
في مجاﻻت وأغـراض مختلفـة ،وهـذا المعنـى مطلـب وهـدف وتوج ـه ﻻ تخـرج عنـه عمل ـة

تنظـ ـ م اس ــتعماﻻت اﻷ ارض ــي ف ــي الم ــدن الليب ــة ،وم ــن بينه ــا مدين ــة ت ــاجوراء الت ــي تنقس ــم
أ ارضــيها إلــى اســتعماﻻت لعــدة أغـراض مختلفــة متداخلــة أح انـاً ومعقــدة ومنفــردة أو مر ــة

أح ان ـ ـاً أخـ ــر  ،ع ـ ــس اخت ـ ــار مواضـ ــعها ت ــأثير عوامـ ــل متشـ ــا ة اقتصـ ــاد ة واجتماع ـ ــة

وس اس ـ ة هــي التــي حــددت أمــاكن تواجــدها علــى رقعــة حيــز المدينــة الحضــر  ،فقــد تغيــر

نمـ ـ اس ــتعماﻻت اﻷ ارض ــي وفقـ ـاً لتغي ــر نمـ ـ ونم ــوذج اﻷوض ــاع اﻻقتص ــاد ة والتح ــوﻻت

اﻻجتماع ة التي صاحبته ،وهـو مـا م ـن مﻼحظتـه مـن تت ـع تطـور اسـتعماﻻت اﻷ ارضـي
مدينة تاجوراء من منتصف الستين ات وحتى أواخر القرن العشرن .
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لقــد شــهدت المدينــة نم ـواً س ـ ان اً ،ونم ـواً حضــر اً مــن خــﻼل توســع مخططهــا ،ومــا

اء من حيث توزع أو مساحة الوظ فة أو
صاح ه من تغيرات في استعماﻻت اﻷراضي سو ً
أنواع وأنما الم اني أو المؤسسات والتجهيزات الهامة .

و هــدف هــذا ال حــث إجمــاﻻً إلــى تت ــع النمــو الحضــر لمدينــة تــاجوراء مــن واقــع

مخططــات اســتعماﻻت اﻷ ارضــي بهــا ،ومقارنــة تر يبهــا الــداخلي أو مورفولوجيتهــا ب ـ عض

نظرات التر يب الداخلي للمدن .

وتكمن أهم ة ال حث في أن موضوع استعماﻻت اﻷراضي المدينـة منهجـاً وأسـلو اً

هــو ــل تأكيــد تحليــل لنســيج المدينــة وتر يبهــا الــداخلي ،والــذ

م ــن أن يــتم اﻻســتعانة

الخرائ التي توضح التوزع الم اني للوظائف أو الخـدمات والم ارفـ المتنوعـة؛ عﻼقـات

م ان ـ ــة بـ ــين ش ـ ـ ل اسـ ــتعماﻻت اﻷ ارضـ ــي والنس ـ ـ ة المئو ــة التـ ــي حتله ــا أو شـ ــغلها ـ ــل

اســتعمال) ،(1وقــد تبــين مــن واقــع اســتعماﻻت اﻷ ارضــي ،وآراء الكثيــر مــن المهتمــين بهــا أن

خـرائ اســتعماﻻت اﻷ ارضــي تقــدم خدمــة هامــة لكــل المخططــين الــذين حــددون اﻷوضــاع
القائمة ،والمتطل ـات المسـتقبل ة فـي مـد زمنـي محـدود ،بهـدف خدمـة السـ ان فـي الم ـان

واضعين نصب أعينهم اﻹم ان ات المتاحة ،وفي هذا الس اق م ن ص اغة مش لة ال حث
في التساؤﻻت اﻵت ة -:

 -ما مفهوم نظرات التر يـب الـداخلي للمـدن ،ومـا مـد تماشـيها أو موائمتهـا مـع مخطـ

استعماﻻت اﻷراضي مدينة تاجوراء؟ .

 -ما طب عة النمو الحض ـ ـ ـر من خ ـ ـ ـ ـﻼل تطور مخطـ ـ ـ ـ ـطات استع ـ ـ ـماﻻت اﻷراضي بهذه

)(1

ﷴ ،أبوغ اررة الرقيبي ،التحليل الم اني ﻻستعماﻻت اﻷرض الس ن ة مدينة الزاو ة – دراسة
في جغراف ة المدن ) ،أطروحة د تو اره غير منشورة ( ،ل ة اﻵداب ،جامعة طرابلس2009 ،

 ،ص. 161
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المدينة بين عامي 2006 ،1966م ،وما هـي أهـم جوانـب القصـور فـي المخطـ المعتمـد

لسنة 2000م؟ .

استعماﻻت اﻷرض مدينة تاجوراء في المفهوم النظر :

إن تطور استعماﻻت اﻷراضي مدينة تاجوراء ما هو إﻻ نتاج لتارخ طو ل مرت

ــه المدينــة ،ت اينــت خﻼلــه هــذه اﻻســتعماﻻت مــن فت ـرة ﻷخــر بــين قد مــة وحديثــة ،انــت

انع اس منطقي للدور الوظ في الحرفي الذ مارسته أو تمارسه المدينة ،وﻷهم ة وظائفهـا

مصحو اً استعماﻻت عشوائ ة لﻸ ارضـي حـدثت نتيجـة للنمـو السـ اني المتسـارع ،والـنقص

في المساكن ،وعدم التقيد معايير المخطـ وأنظمتـه وضـوا طه العامـة فـي عـض الفتـرات

من عمر المدينة .

وتظه ــر اﻷنش ــطة الت ــي تمارس ــها مدين ــة ت ــاجوراء و غيره ــا م ــن الم ــدن م ــن خ ــﻼل

اسـ ــتعماﻻت اﻷ ارضـ ــي أنمـ ــا ومسـ ــاحات مختلفـ ــة ،والتـ ــي قـ ــد تتعـ ــارض أو تتماثـ ــل فـ ــي

متطل اتهـ ــا فـ ــإن التشـ ــا ك والتـ ــداخل ـ ــون سـ ــمة ظـ ــاهرة أح ان ـ ـاً فـ ــي مخططـ ــات اسـ ــتعمال
اﻷ ارضــي مــا أوضــح آدمــز )(Adams؛ ــأن ــل نم ـ مــن أنمــا اســتعماﻻت اﻷ ارضــي
يختـار موضــعاً تحـدده ضـوا

ومعـايير تخط ط ــة أو تقيـده ق مــة فعل ـة لﻸ ارضــي أو ســعر

يــتح م فــي طر قــة و ف ــة ونوع ــة اســتعماله

)(1

ذاكـ اًر أن متطل ــات اﻷح ــاء السـ ن ة تختلــف

عـ ــن مثلهـ ــا فـ ــي المنـ ــاط الصـ ــناع ة ،مـ ــا أن المتطل ـ ــات فـ ــي القطـ ــاعين يختلـ ــف عـ ــن

المتطل ــات فــي اﻷغ ـراض التعل م ــة والصــح ة ،و ــذلك فــإن مــا م ــن أن ــون مش ـ لة أو

عائقاً قف في وجه استعمال معين لﻸ ارضـي لغـرض سـ ني مـثﻼً ،قـد ـون ميـزة مرغو ـة
ﻻس ــتعمال آخـ ــر صـ ــحي أو تعل مـ ــي ،مشـ ــي اًر إلـ ــى أن ثافـ ــة اﻻسـ ــتعمال والتوز ـ ــع الفعلـ ــي
)(1

A.Adams And others, spatial organization The Geographer,s view of
THE WORLD, PRINTICE Hall,Englewood, 1971, p.345
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لﻸرض يختلـف وفقـاً ﻻخـتﻼف الكثافـة السـ ان ة ،وأن التنـافس ـون بيـ اًر فـي اسـتعماﻻت
اﻷرض لﻸغـ ـراض التجار ـ ــة والت ــي تك ــون ذات ثافـ ــة عال ـ ــة بوسـ ـ المدينـ ــة ،ومتناقصـ ــة

تدرج اً اﻻتجاه صوب اﻷطراف ع س الحالة في اﻻستعماﻻت لﻸغراض الس ن ة  .ما

أش ــار إل ــى أن تط ــور وس ــائل النق ــل وتع ــددها ع ــد ع ــامﻼً مس ــاعداً عل ــى انتش ــار وتش ــتت

اســتعماﻻت اﻷ ارضــي لﻸغـ ـراض الس ـ ن ة اتجــاه أطـ ـراف المدينــة ،وهــو م ــا ﻼح ـ عل ــى
مدينــة تــاجوراء فــي الوقــت الحاضــر ،حيــث تزاحمــت اﻻســتعماﻻت التجار ــة شــدة فــي قلــب

المدينــة التجــار ) *(C.B.Dحــول مســجد م ـراد آغــا ،وعلــى امتــداد الطر ـ الرئ ســي الــذ

قطــع قل ـب المدينــة مــن الشــمال إلــى الجنــوب ار ط ـاً بــين الطر ـ الســاحلي وطر ـ ســاحل

ال حر.

أما امتداد ش ة الشوارع نحو أطرافها والطرق إلى خارجها فقد أد

إلى عثرة

وانتشار العمران والم اني ،والتجمعات الس ن ة في المزارع المح طة بوس المدينة ،وتبدو
واضحة ظاهرة اﻻمتداد أو اﻻنتشار العمراني للكتل الس ن ة والمحﻼت التجارة مع امتداد
الطرق المتجهة غرا وشرقا وخارج حدود مخططها في الجهة الجنو ة .

لقد مر مخط مدينة تاجوراء واستعماﻻت اﻷراضي فيها ظروف غيـر عيـدة عـن

رؤ ــة ) ،(Adamsذلـ ــك أن اسـ ــتعماﻻت اﻷ ارض ــي مر ــز المدينـ ــة تنافس ــت عل ـ ــه ق ـ ـد ماً
استعماﻻت لعدة أغراض ) س ن ة  ،خدم ة  ،صناع ة خف فـة أو حرف ـة  ،وتجار ـة ( ،وقـد

مثــل اﻻســتعمال الس ـ ني أغلبهــا ،فقــد ــان التكتــل والوظ ف ـة المر ــة ســمة غال ــة ،ع ــس
العقود اﻷخيرة التي بدأت تظهر فيها اﻻستعماﻻت المنظمة أو المتخصصة لﻸ ارضـي فـي

محاولة لتنفيذ مخططات المدينة ،و بدو واضحاً التشبث أماكن التجارة والتسوق في وسـ
المدينــة وواجهاتهــا الهامــة ،ممثلــة فــي الشـوارع أو الطــرق الرئ سـ ة بهــا أهمهــا بــد اتها حــول

مســجد م ـراد آغــا ،و ع ــس ذلــك ﻻ ظهــر التمســك ثي ـ اًر الس ـ ن فــي وس ـ المدينــة ،بــدليل
* المنطقة التجارة المر زة Central Business District
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انتشــار المســاكن وتجمعاتهــا فــي أطرافه ـا وامتــدادها خــارج مخططهــا ،والــذ ســاعد عل ــه

تطــور وســائل النقــل وش ـ الطــرق المعبــدة التــي ــان لهــا دور رئ ســي فــي اتجــاه العم ـران
صوب اﻷطراف الحضرة الرف ة للمدينة .

ولعل ما ُذ ر عن مدينـ ـ ـة الكو ت ،اد ون مت ـ ـ ـ ـ ـ ـطا قاً مع واقع ثير من المدن

العر ة مدينة تاجوراء ،فقد أر

الكاتب أن مدينة الكو ت القد مة لم تكن هي المدينة

الجديدة في ش ل استعماﻻت اﻷراضي ،فالمدينة القد مة متواضعة س طة ،ساحاتها

وق ابها ومناراتها ،فيها نوع من التوازن بين اﻹنسان والم ان ،تحدت م انيها الظروف
الطب ع ة القاس ة وعاش س انها مع الزمن فترات تارخ ة معتمدين على الزراعة والتجارة

والصيد ال حر ) .(1أما المدينة الحديثة اليوم فقد جمعت بين التراث البنائي القد م

والمعاصر الحديث ،متعا شة مع مظاهر حضرة معقدة نوعاً ما ناتجة عن التغيرات أو
التغير السرع في استعماﻻت اﻷراضي ،وتعدد نم

اﻻستعمال وما صاحبها من تغير

في أسلوب الح اة ورؤ ة العﻼقات ،خاصة تلك العﻼقة المعقدة القائمة بين الس ان
واستعماﻻت اﻷراضي لﻸغراض المختلفة وما حدوها من تجاوزات وتناقضات ،و قدر ما

تشهد المدينة من النمو والتطور وجمال فن العمارة وفن ش

الطرق والجسور ،فإنها

تعاني من مشاكل تخص الساكنين من جراء ممارسات تخص التجاوز في استعماﻻت
اﻷرض .

مدينة تاجوراء بدأـت نموها العمراني مدينة صغيرة قر ة من شاطئ ال حر ،ثم

تطورت حضر اً وأخذت نم ونسيج بنائها مما فرضته عليها الظروف الطب ع ة والبيئ ة

المح طة والس ان ،شوارعها الض قة وأكثرها ملتو ة متعرجة وهي اليوم تقف في تضاد
حاد مع نم ونموذج حديث ذو انتشار حضر واسع ،ذو تنوع في الخدمات وت اين في

)(1

راض ،النقيب ،علم التخط
ص. 67،68

ٕواعداد المخططين ،مط عة مقهو  ،الكو ت،1987 ،
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التوزع ،وتعدد في استعمال اﻷراضي ،وتزايد في الطلب على اﻷراضي لﻸغراض

الس ن ة ،وتنافس على المواضع ذات المنفعة الم ان ة العال ة لﻸغراض التجارة .

إن دراسة استعماﻻت اﻷراضي في مدينة تاجوراء هدف ومحتو ومسعى له

أهم ة في تسل

الضوء على نم

ل استعمال ونسبته بين اﻻستعماﻻت اﻷخر من

حيز المدينة الحضر  .ما أنه قدم ف رة واضحة عن اﻻتساع المساحي والنمو الس اني
والس ني الذ شهدته المدينة ،والذ حاول من خﻼله هؤﻻء الس ان إيجاد الم ان المﻼئم

لطب عة اﻻستعمال الذ
الحضر الذ

ســعون إلي ــه في ظل نمو المدينة وتغير مورفولوجيتها ،التطور

شهدته خﻼل العقود الماض ة؛ عقب تسخير عوائد النف

في مخططات

التنم ة الثﻼث ة والخماس ة ،مما جعل مخططها الحضر يتوسع من ) (1305.7ه تار
عام 1966م إلى  3170.9ه تار في عام 1980م ،ثم إلى  3677ه تار في عام

2000م ل ضم مخططها أخي اًر  3722ه تار حسب دراسة الحالة الحاضرة لعام 2006م

وتش ل دراسة استخدام اﻷراضي وتر يب المدينة الداخلي موضوعاً هاماً في

جغراف ة المدن ،فمن المعروف عن المدن القد مة وهو شأن معظم العواصم العر ة أنها

قد نمت نمواً طب ع اً مع الزمن )بدون تخط ( ،بخﻼف المدن الحديثة المخططة مس قاً،

إﻻ أن معظم هذه المدن إن لم ن لها قد تمت إعادة تخط طها وذلك بدراسة أوضاعها
القائمة ووضع خطة أو مخط من أجل تنظ مها ،وهو حال مدينة تاجوراء التي بدورها

نمت طب ع اً من واحة أو قرة صغيرة على طر
مخططة ،و ان قصب السب

القوافل والحج إلى مدينة صغيرة ش ه

في محاولة تخط طها أو تنظ مها لﻺ طاليين منذ عام

1927م ،ثم أص حت تبرز حاضرة مخططة إقل م فرعي لمدينة طرابلس مع بدا ة
المخططات الشاملة على يد الشر ات اﻷجنب ة مثل الشر ة الدنمار ة )ار ت شرال

ﻼننج ارتنر شب(؛ التي درست أوضاع المدينة القائمة عام 1966م ووضعت مخططاً

شامﻼً لها لسنة 1988م ،ثم شر ة )دانن وداينش ،و ونستلنج انجينيرز( الدنمار ة أ ضاً
التي خططت للمنطقة المضافة للمخط الساب في عام 1984م  ،ثم جاء دور شر ة
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العدد 8

)بول سيرفس( البولند ة التي درست اﻷوضاع القائمة في عام 1980م ،ووضعت مخططاً
للمدينة لعام 2000م .

وفي حق قة اﻷمر فإن أ

مدينة ما تاجوراء هي ائن حي ينمو مع الزمن ﻻ

يتوقف منتظ اًر الدراسات والمخططات ،ومراحل وظروف تنفيذها وهو ما يخل

تناقضاً

دائماً بين النظرة والتطبي  ،أو الواقع والمأمول ،وما يزد اﻷمر تعقيداً وأح اناً سوءًا

الت اطؤ والتأخر في تنفيذ المخططات أو التجاوز أح اناً حجة التعديل واﻹضافة ،مما قد

ي عد المخط عن تحقي أهدافه ﻷجل المصلحة العامة.
إن استعماﻻت اﻷرض بين النموذج التقليد

اﻻستعماﻻت ،ومعرفة عﻼقاتها الم ان ة ومد

واﻵخر الحديث يتطلب تحليل هذه

أو درجة التفاعل ف ما بينها ،ودرجة

التفاعل على الم ان حسب اﻷهم ة والمنفعة الم ان ة ،وعند خروج مدينة تاجوراء عن
النواة القد مة متجاوزة حدودها ظهر مد

الفارق بين القد م نمطاً والحديث نموذجاً ،وأن

النواة القد مة لم تعد في إم انها است عاب الم اني والمنشآت الحديثة التي تتطلب مساحات

واسعة ،وهو ما جعل المدينة تتوسع حول هذه النواة حتى وصلت أطرافها وظهرت

التجمعات الس ن ة والخدم ة على ش ل أنو ة متعددة ذات خصائص ومميزات مخالفة

ش ﻼً ومضموناً لتلك التي انت سائدة في المدينة القد مة .

ومن خﻼل تت ع النظرات التي حاولت تفسير النمو الداخلي للمدن مثل نظرة )برجس(
التي تعرف بنظرة الدوائر أو الحلقات المتراكزة ،ونظرة القطاعات لصاحبها )هومر

هوايت( ونظرة اﻷنو ة المتعددة لكل من )هارس وأُلمان()*(  ،حيث تُعد نظرة الدوائر
المتراكزة أقدمها ) (1925ش ل) (1وهي التي فسرت النمو الداخلي لمد ة )ش اغو(
اﻷمر ة ،بتوسعها نحو اﻷطراف صورة متساو ة في خمسة نطاقات أو مناط دائرة
)*(

وضع أساسها )ماكنز ( وطورها ل من )هارس وألمان(
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حول الحلقة اﻷولى التي تمـثل المنطقة المر زة ،أو قلب المدينة الذ

العدد 8

تتر ز ه

اﻻستعماﻻت التجارة ،إضافة إلى الصناعات الخف فـة واستعماﻻت س ن ة قد مة وأخر

في هيئة دور س ن ة حديثة ،وملتقى لطرق النقل الرئ س ة .أما الحلقة الثان ة التي سماها

المنطقة اﻻنتقال ة ،فهي تجمع بين الوظ فة التجارة والس ن ة ،تليها الحلقة الثالثة حيث

س ن العمال وذو الدخل المحدود الذين فضلون أن

ونوا قربين من مراكز أعمالهم

و تجنبوا تكاليف النقل وصعو اته ،وهذه المنطقة مساكنها متواضعة واﻻعتماد فيها على
وسائل النقل العام أكثر من الخاص ،ثم تأتي عدها الحلقة ال ار عة وهي منطقة س ن ة
لمتوسطي الدخل من أصحاب المهن التجارة الصغيرة ،ومساكنها على ش ل بيوت

منفصلة متوسطة النوع ة أو على هيئة شق

في عمارات س ن ة .أما الحلقة الخامسة

واﻷخيرة فهي منطقة الذهاب واﻹ اب أو ما عرف المنطقة الفاصلة ،وهي التي تفصل

بين الحلقات السا قة وما عدها من أ ارضي خضراء و س ن فيها متوسطي الدخل،
وتظهر بها المساكن الراق ة أ ضاً لذو الدخل العالي ،حيث اﻻعتماد على وسيلة النقل
الخاص أكثر من العام ،والكثافة المنخفضة والرحلة اليوم ة للعمل بين المساكن ومراكز

العمل في وس المدينة

)(1

هذا وقـد جـاءت هـذه النظر ـة فـي وقـت م ـر وتعرضـت للنقـد ،مـا أنهـا لـم تصـمد

طــو ﻼً أمــام تطــور وســائل النقــل وتحســن الطــرق وارتفــاع مســتو الــدخل التــي أدت إلــى
تغي ـرات بي ـرة وســرعة فــي نمــو المــدن ،وعنــد ع ــرض نمــو اســتعماﻻت اﻷ ارضــي مدين ــة

تــاجوراء علــى هــذه النظر ــة يتبــين أن نموهــا الــداخلي القــد م قــد يتطــاب مــع عــض حلقاتهــا

)(1

صبر  ،فارس الهيتي ،جغراف ة المدن ،دار صفا للنشر والتوزع ،عمان ،2002 ،ص،53
. 56
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خاصة في بدا ة تش ل نواة المدينة ،حيث تجمعت المساكن القد مة حول المسجد والسـوق
محﻼتــه التجار ــة والحرف ــة ،وت عث ــرت المس ــاكن المنفــردة ﻷص ــحاب المـ ـزارع ح ــول مر ــز

المدينـة ،ولكـن النمـو الحضـر السـرع ف مـا عــد خاصـة مـع تطـور الطـرق ووسـائل النقــل،

جعل المدينة تتجه نحو تفسيرات أحدث في تر يبها الداخلي.

ش ل) (1نموذج نظر ة الدوائر المتراكزة) بيرجس( .

 -1المنطقة التجارة المر زة ). (C. B . D
 -2المنطقة اﻻنتقال ة ) تجارة س ن ة( .

 -3منطقة س ن العمال ومحدود الدخل .
 -4منطقة متوسطي الدخل .

 -5منطقة الذهاب واﻹ اب ) الضواحي ( .
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العدد 8

وفي نظرة القطاعات وضح )هومر هوايت( أهم ة طرق النقل ودورها فـي تر يـب

المدين ــة ال ــداخلي وت ــاين اﻹيج ــار وس ــعر اﻷرض ت ع ــا للق ــرب أو ال ع ــد م ــن ط ــرق النق ــل،

و ذلك ظهـرت اسـتعماﻻت اﻷرض فـي شـ ل قطاعـات أو محـاور تمتـد مـع امتـداد الطـرق،

و ذلك قال النمو المحور الـذ ينطلـ مـن منطقـة اﻷعمـال المر ز ـة اتجـاه طـرق النقـل
حتى أطراف المدينة ،حيث يبدو ل قطاع متخصصاً استعماﻻت معينة شـ ل) ،(2حيـث

ميز هوايت بين خمسة قطاعات التالي:

ش ل) (2نموذج نظر ة القطاعات )هومرهوايت(
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 -1قطاع أو منطقة المر ز التجار .

العدد 8

 -2قطاع التجارة والصناعة الخف فة .
 -3قطاع الس ن المنخفض النوع ة .
 -4قطاع الس ن المتوس النوع ة .
 -5قطاع الس ن العالي النوع ة .

و التمعن في نموذج هذه النظـرة ﻼح أن مـدينة تاجوراء في تر يبها الداخلي ﻻ

تتماشـى معـه إﻻ فـي القطـاع اﻷول ،أ تر ـز التجــارة والنقـل مر ـز المدينـة ،وعلـى الــرغم

من أن الس ن في المدينة قد تـأثر بتطـور طـرق النقـل مـن حيـث النمـو السـرع ،إﻻ أنـه لـم

يخطـ فــي ش ـ ل محــاور ذات نوع ــات ممي ـزة؛ بــل علــى هيئــة مجــاورات س ـ ن ة فــي وس ـ

وش ــرق وغ ــرب المدين ــة ،ولك ــن امت ــداد الط ــرق المعب ــدة عث ــر السـ ـ ن ف ــي أطـ ـراف المدين ــة
وخارجها ،وشجع على انتشار البناء العشوائي في عض المواقع

)(1

.

أما نظرة النو المتعددة  ،فهي تعد ار طاً بين النظرتين أو النموذجين السـا قين،

وهــي أكث ــر تطــو اًر منهمــا ،لكونهــا ج ــاءت إثــر التط ــور الصــناعي ،و دا ــة ز ــادة مع ــدﻻت

الهج ـرة ،ونــزوح الكثيــر مــن س ـ ان الر ــف فــي الــدول الغر ــة إلــى المــدن حث ـاً عــن فــرص

العمــل والح ــاة اﻷفضــل .وقــد فســرت هــذه النظر ــة نمــو المدينــة ظهــور ن ـواة رئ س ـ ة هــي

القلـب التجـار أو مـا عــرف منطقـة اﻷعمـال التجار ـة المر ز ــة ،ثـم ظهـور أنو ـة أو نــو

متعـ ــددة أخـ ــر لﻼسـ ــتعماﻻت التجار ـ ــة والصـ ــناع ة وأخـ ــر للمنـ ــاط الس ـ ـ ن ة المت اينـ ــة
النوع ــة ،ثــم الض ـواحي أنو ــة للصــناعات الثقيلــة أو الس ـ ن ال عيــد ش ـ ل
هذه النظرة إلى تحديد تسع مناط أو نو ات .

)(1من مﻼحظات ال احث 2014 ،م .
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ش ل )  ( 3نظر ة النو المتعددة )هارس وألمان(

 -1نواة التجارة المر زة.

 -2نواة التجارة والصناعات الخف فة .

 -3نواة الس ن لذو الدخل المحدود .

 -4نواة الس ن لذو الدخل المتوس .
 -5نواة الس ن لذو الدخل المرتفع .
 -6نواة الصناعات الثقيلة .

 -7نواة التجارة في أطراف المدينة .
 -8نواة س ن الضواحي .

 -9نواة الصناعة في الضواحي .
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العدد 8

ف القرب من قلب المدينة التجار م ن أن تنمو منطقـة للصـناعات الخف فـة ،وفـي

حالــة تطورهــا م ــن أن تنتقــل إلــى منطقــة الصــناعات الثقيلــة ،وفــي حالــة التخصــص قــد

تظهر نواة أو ضاح ة صناع ة متخصصة .

وفي منطقة الس ن القر ة من مر ـز المدينـة تظهـر مسـاكن ذو الـدخل المحـدود،

و تحســن ظــروفهم ومســتو دخلهــم م ــن اﻻنتقــال إلــى نـواة أو منطقــة مســاكن ذو الــدخل
المتوس ـ  ،ومنهــا م ــن اﻻنتقــال إلــى منطقــة مســاكن ذو الــدخل المرتفــع ،و ز ــادة الــدخل

وتحسن المستو المع شي أكثر تتكون نواة للس ن العالي النوع ة في الضواحي .وقد حدد
نـ ـواة لظه ــور اﻷس ــواق المجمع ــة ف ــي أطـ ـراف المدين ــة ذات مس ــاحات بيـ ـرة ملحقاته ــا م ــن

محط ــات وق ــوف سـ ـ ارات المت ــرددين عليه ــا .م ــا اش ــتر وج ــود أحزم ــة خضـ ـراء تفص ــل
النو ــات ذات الصـ ـ غة الص ــناع ة ع ــن اﻻس ــتعماﻻت اﻷخ ــر وخاص ــة تل ــك المخصص ــة
لﻸغراض الس ن ة الضواحي .

و م ن القول أن هذه النظرة أو هـذا النمـوذج الـذ وضـعه )هـارس وألمـان( عـن

تر يب المدينة الداخلي فـي شـ ل نـو أو نو ـات متعـددة ،هـو أقـرب نسـب اً إلـى مخطـ أو

تنظ م استعماﻻت اﻷرض في مدينة تاجوراء ،فهي تظهر موزعـة فـي منـاط أو تقسـ مات
متنوعــة ،س ـ ن ة وتجار ــة وصــناع ة فــي ش ـ ه أنو ــة متعــددة مختلفــة حجم ـاً ومســاحة.

مــا

الجنو ة ،مع محافظة منطقة التجـارة المر ز ـة علـى وجودهـا فـي مر ـز المدينـة تحـ

بهـا

وأن تمر ـ ــز الصـ ــناعات الثقيلـ ــة ـ ــاﻷطراف فـ ــي جنـ ــوب المدين ــة مث ــل مصـ ــانع الشـ ــاحنات
والجـ اررات والحــافﻼت واﻹطــارات والنضــائد ،وغيرهــا فــي أطـراف المدينــة الحضــرة الرف ــة

التجمعات الس ن ة المختلفة اﻷنواع واﻷحجام .وعلى الرغم من أن هـذه النظر ـة هـي أقـرب

نمــوذج م ــن أن فســر النمــو والتر يــب الــداخلي لمدينــة تــاجوراء ،إﻻ أن جم ــع النظر ــات

مـا فيهــا النظر ـة اﻷخيـرة أصـ حت اليـوم غيــر قــادرة تمامـاً عــن تفســير نمـو المــدن الحديثــة
وتر يبها الداخلي ،ومـن بينهـا مدينـة تـاجوراء ،خاصـة عـد تطـور وتشـعب طـرق النقـل ومـا
صاحبها من تنوع في وسائله ،وتقدم في جم ع المجاﻻت وتعقـد فـي وظـائف المدينـة ونمـو
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العدد 8

حضــر متســارع عشـوائ اُ أح انــا تجــاوز حــدود المخطـ المعتمــد ،وأر ــك حتــى المخططــين
القائمين على تنفيذ المخط ومشروعاته أو مقرراته .

وفـي تحليــل لشخصـ ة المدينــة الســعود ة ،إحـد المــدن العر ــة ذ ــر )مصــيلحي(

أن نم ــوذج آلنس ــو) (Alonsoلتر ي ــب المدين ــة ال ــداخلي ،عتب ــر نموذجـ ـاً موفقـ ـاً ب ــين ــل
النمــاذج أو النظر ــات التقليد ــة عنــد )بــرجس( و )هــومر هوايــت( و)هــارس وألمــان( ،حيــث
بــين نمــوذج )آلنســو( البــدائل المقترحــة حــديثاً مــن خــﻼل رؤ تــه لتر يــب المدينــة الــداخلي

المعاصر) ،(1الذ تت اين استعماﻻته متأثرة أثمان اﻷراضي والمردود اﻻقتصاد المتوقـع

منهــا ،أو حســب المنفعــة الم ان ــة المرت طــة ال عــد أو القــرب مــن مر ــز المدينــة ،أو مــن

المراكز الثانو ة ) (Sub Centersفـي مخططهـا .مـا ترجـع إلـى التنـافس علـى اﻷ ارضـي
حســب العائ ــد المتوق ــع أو المرج ــو منهــا ،فــي منظوم ــة عﻼق ــات واتصــاﻻت ب ــين السـ ـ ان

والم ان ودور وسائل النقل المتطورة والطرق الجيدة في تعززها)*(.

وعموماً فإن ما م ن استنتاجه عن استعماﻻت اﻷ ارضـي مدينـة تـاجوراء فـي ظـل

هذه النظرات ،مـا هـو إﻻ نتيجـة لمجموعـة مـن العﻼقـات المت ادلـة بـين اﻹنسـان والم ـان،

وهــذه اﻻس ــتعماﻻت تختلــف نسـ ـ ة وتناس ـ اً ،وه ــي موزع ــة علــى رقعــة المدينــة بت ــأثير ع ــدة

عوامــل مثــل تطبي ـ المخط ـ أو التجــاوز وعــدم اﻻلت ـزام ض ـوا طه ،وغــض الطــرف عنهــا

لظ ــروف اجتماع ــة أو لمس ــتو ات السـ ـ ان الثقاف ـ ـة ،فالعﻼق ــات اﻻجتماع ــة واﻻقتص ــاد ة
والس اس ـ ة المتشــا ة أفــرزت لهــا ش ـ ﻼً متــدرجاً مــن اســتعماﻻت اﻷ ارضــي مــن اﻷحــاد
ال س

)(1

إلى المر ب المعقد المدينة .

فتحي ،ﷴ مصيلحي ،شخص ة المدينة السعود ة ،دار اﻹصﻼح ،الدمام،1984 ،
ص. 203،204
*

،1

راجع في هذا الس اق .Alonsok .w, “ATheory of The Urban Land Market,:
PRSA, Regional science Association, vol . 6 1960 , pp 146-147 .

- 295 -

مجلة التربوي

استعماﻻت اﻷراضي مدينة تاجوراء بين المفهوم النظر والمخط الحضر

النمو الحضر من واقع مخططات استعماﻻت اﻷراضي :

العدد 8

تُعد استعماﻻت اﻷرض داخل المدينة إحد
في الح اة ،إذ ﻻ م ن تخيل مدينة ما دون وظ فة ،فوظ فة المدينة هي ذلك النشا

اﻻقتصاد

تمارسه والذ

الذ

أسس وجودها واستمرارة د مومتها

ان السبب في استمرار وجودها ونموها وتطورها في

المستقبل) ،(1وغال ا ما تنع س استعماﻻت اﻷرض في أ

مدينة على مد

أدائها

الوظ في وتخصصها في مجال تقد م الخدمات لس انها؛ شرطة أن تكون هذه

اﻻستعماﻻت قد جاءت وف است عاب الواقع اﻻجتماعي واﻻقتصاد والحضار والثقافي

في المدينة ،وقد شهدت المدن نموا س ان ا ونموا حضرا من خﻼل توسع مخططاتها وما

صاح ه من تغيرات في استعماﻻت اﻷراضي سواء من حيث التوزع أو مساحة الوظ فة

أو أنواع الم اني أو المؤسسات والتجهيزات العامة ،ما تعتبر دراسة استعماﻻت اﻷرض
من أهم دراسات اله ل العمراني للمدينة فهي المع ار الذ يوضح أماكن العمل والس ن

والخدمات اعت ار أن هذه العناصر الثﻼثة هي المس طر الرئ س على الحيز الحضر
للمدينة وعليها تتوقف حر ة النقل والمرور).(2

ومن أهم سمات المدينة القائمة اختﻼف اﻷنشطة أو تعارضها أح انا

وتتنافس اﻻستعماﻻت ف ما بينها من حيث متطل ات ل استعمال ،ووضح )أدمز( ما

تقدم أن ل نم من أنما استعماﻻت اﻷراضي يختار موضعاً تحدده ضوا

ومعايير

تخط ط ة ،أو تقيده ق مة فعل ة لﻸراضي ،أو سعر يتح م في طرقة و ف ة استعماله،
فنجد التنافس

ون بي ار في استعماﻻت اﻷرض لﻸغراض التجارة والتي تكون ذات

ثافة عال ة بوس

)(1

المدينة ،ومتناقصة تدرج ا لما اتجهنا نحو اﻷطراف ،ع س

عادل ،عبدﷲ خطاب ،أثر استعماﻻت اﻷرض على حر ة النقل في مدينة غداد ،مجلة

الجمع ة الجغراف ة العراق ة ،العدد ،1988 ،22ص . 29

عاطف ،حمزة حسن ،تخط

)(2

المدن أسلوب ومراحل ،جامعة قطر الدول ة ،1992 ،ص. 59
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اﻻستعماﻻت لﻸغراض الس ن ة ،ما أن تطور وسائل النقل وتعددها عتبر عامﻼ
مساعدا على انتشار وتشتت اﻷراضي لﻸغراض الس ن ة وحظيت دراسة استعماﻻت

اﻷرض في المدينة اهتمام العديد من دارسي المدن سواء الجغرافيين أو غيرهم من

مخططي المدن؛ ﻷن خرطة استعماﻻت اﻷرض في المدينة ما هي إﻻ صورة تع س
تطور أش ال استعماﻻت اﻷرض المختلفة والتي هي رد فعل ﻻحت اجات الس ان وصورة
من صور التنظ م الم اني لﻸنشطة التي تُمارس في المدينة.
إن تطور استعماﻻت اﻷرض في مدينة تاجوراء ما هو إﻻ نتاج لتارخ طو ل

مرت ه المدينة ت اينت من خﻼلها هذه اﻻستعماﻻت من فتره ﻷخر بين قد مة وحديثة؛
انت انع اسا منطق ا للدور الوظ في الحرفي الذ

مارسته أو تمارسه هذه المدينة،

وﻷهم ة وظائفها م ن تت ع تطور مدينة تاجوراء الحضر الذ

مورفولوج ة يوضحها تطور استعماﻻت اﻷراضي جدول

)(1

.

ظهر في أرع مراحل

جدول ) (1تطور استعماﻻت اﻷراضي خﻼل الفترة بين )2006 -1966م(

السنة

1966

مساحة المدينة/هـ

مقدار الز ادة/هـ

3170.9

)(1

1305.7

)(3

3677

1980

)(2

2000
2006

)(1
)(2

)(4

3722

المملكة الليب ة و ازرة التخط

نس ة الز ادة%
--

--

لمساحة المدينة %
--

1865.2

142.8

6.5

45

1.2

0.2

15.9

506.1

0.7

والتنم ة ،إقل م طرابلس ،تقرر جرد منطقة طرابلس،

القسم السا ع ،تقرر عن منطقة تاجوراء1966 ،م ،ص .10
أمانه المراف  ،بولسيرفسفاد و ،المخط

ص . 83

معدل النمو السنو

الشامل 2000م ،تاجوراء ،مصدر ساب ،
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)(3
)(4

أمانه المراف  ،بولسيرفسفاد و ،المخط

ص. 32

العدد 8

الشامل 2000م ،تاجوراء ،مصدر ساب ،

الم تب اﻻستشار الوطني ،قسم التخط  ،طرابلس ،الحالة الحاضرة لعام ،2006
متطل ات مقترح مخط  2025م.

مرت مدينة تاجوراء بتغيرات عدة توسعت خﻼلها مساح ا في حيزها الحضر

حيث انت مساحتها  1305.7ه تار عام 1966م ،ثم ارتفعت إلى  3170.9ه تا اًر
عام 1980م ،أ  :بزادة قدرها  1865.2ه تا ار ،و معدل زاد وصلت إلى %142.8

في مدة ﻻ تتجاوز 14سنة ،و معدل نمو سنو بلغ  % 6.5خﻼل الفترة بين)-1966

1980م( ،و عتبر هذا النمو الحضر مرتفعا مقارنة الفترة الﻼحقة )2000 – 1980م(
وذلك لما شهدته المدينة من تطور في تلك الفترة في النمو الحضر من خﻼل التوسع

في استخدامات اﻷراضي ظهر عند دراسة اﻷوضاع القائمة في عام 1980م ،حيث
استُعملت اﻷراضي ﻷغراض متعددة من أهمها اﻹس ان والمراف الخدم ة المختلفة وش ة
الطرق التي حظيت المدينة بها في تلك الفترة ،ثم ُحددت مساحة الحيز الحضر للمدينة

لتصل إلى 3677ه تا اًر حسب المخط

الشامل لعام 2000م؛ الذ

وضعته شر ة

)بولسيرفسفاد و( و زادة قدرها  506.1ه تا ار عما ان عل ه الوضع القائم في عام

1980م و نس ة زادة بلغت إلى  %15.6و معدل نمو سنو بلغ % 0.7بين )-1980
(2000م.

أما في عام 2006م حسب ما جاء في دراسة اﻷوضاع القائمة لما تطل ه إعداد

مقترح المخط لعام  2025م ،فقد زادت مساحة اﻻستخدام الحضر للمدينة  45ه تا اًر
ش لت نس ة زادة قدرها  %1.2و معدل نمو سنو
استعمال س ني مضاف إلى المخط

وصل إلى  ،% 0.2معظمه

في شرق المدينة ،وتعود هذه اﻹضافة إلى عدم

اﻻلتزام بتنفيذ امل مشروعات استعماﻻت اﻷراضي المعتمدة داخل المخط ؛ خاص ًة
المشارع اﻹس ان ة واﻻقتصاد ة واﻻجتماع ة والمراف الخدم ة ،وهو حال المخططات
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العدد 8

الحضرة لسنة 2000م في معظم المدن الليب ة ،وتاجوراء ل ست استثناء؛ التي انت وما
زالت متعثرة في تنفيذ مشارعها حتى يومنا هذا سبب معوقات أهمها المشاكل اﻹدارة

والمال ة؛ خصوصا عدم اﻻلتزام الفت ارت الزمن ة لتنفيذ المشارع ،وتأمين أع ائها المال ة
التي واكبت المخططات في العقود الماض ة .

)أ( استعماﻻت اﻷرضي لعام 1966م :
وضع أول مخط

حضر لمدينة تاجوراء في عام 1966م وذلك عد إجراء

مؤسسة وايتنج العالم ة دراسة ميدان ة وحصرها ﻻستخدام اﻷراضي ،حيث تميزت

استعماﻻت اﻷرض خﻼل هذه الفترة س ادة الوظ فة الزراع ة التي بلغت  793ه تا ار

جدول) ،(2وهو ما يدل على أن الزراعة انت النشا اﻻقتصاد الرئ س المدينة في تلك

الفترة؛ إﻻ أن ذلك لم منع من ق ام عدد من الوظائف والخدمات العامة التي جاءت

استجا ة لزادة الس ان والتطور الحضر للمدينة ،ما تشير الب انات إلى أن أهم وظ فة
هي المساحة التي شغلها اﻻستعمال الس ني بواقع 106.7ه تارا ،إذ احتلت القسم
الشمالي من المدينة المساكن اﻷكثر تطو اًر عمران اً من المساكن التي تقع في القسم

الجنو ي ،ولم تلعب الصناعة دو ار هاما إذ اقتصرت على عدد من المنشآت الصغيرة
لصنع القرميد ومعصرة واحدة للزتون في الحميد ة وعدد من مطاحن الدقي تقع ثﻼثة

منها في السوق ولم تتعد

مساحة اﻻستعمال الصناعي  0.5ه تار و نس ة ،%0.03

أما المساحة التي شغلها اﻻستعمال التجار فبلغت  1.9ه تا ار واقتصرت طب عة توزعها
على محﻼت ب ع السلع اﻻستهﻼك ة الدرجة اﻷساس ،ووجود عض اﻷسواق مثل سوق

تاجوراء المفتوح الذ

قام يومي اﻻثنين والخم س ممثﻼً دو ار إقل م اً هاما .
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جدول ) (2استعماﻻت اﻷرض الحضر ة مدينة تاجوراء 1966م.

نوع استعماﻻت اﻷراضي*

المساحة  /هـ

النس ة %

التجارة

1.9

0.16

اﻹس ان

106.7

الصناع ة

0.5

اﻷراضي الفضاء

403.6

الزراعة

المصدر :المملكة الليب ة وزارة التخط

8.2

0.04

793

مجموع اﻻستعماﻻت

العدد 8

60.7
30.9
100

1305.7

والتنم ة ،إقل م طرابلس ،مصدر ساب  ،ص10

* يبدو أن عض اﻻستعماﻻت لم ُتدرج في الجدول مثل اﻻستعماﻻت في التعل م
والصحة نظ ار لصغر مساحتها في تلك الفترة .
أما المراف

التعل م ة فلم تذ ر لكونها تحتل مساحة س طة ،فالمدارس الثانو ة

انت غير متوفرة و ترتب على الطﻼب الذهاب إلى منطقتي سوق الجمعة وطرابلس

للدراسة ،ولم ن في استطاعة الكثيرن اﻻلتحاق التعل م ومتا عة دراستهم سبب تكاليف

ومشاق التنقل وقلة المقاعد الدراس ة في هاتين المنطقتين وطول المسافة ،أما المراف

الصح ة فقد اتصفت قلة إم ان اتها ووجود طبيب واحد شرف على ثﻼث مستوصفات
المدينة ،أما المراف

الترفيه ة فهناك نقص بير في المدينة ماعدا شواطئ ال حر

الممتازة التي تخدم القسم الشرقي من المدينة ،وتقتصر المراف

اﻷخر على ناد

راضي واحد ،و احات اللعب التا عة للمدارس اﻻبتدائ ة ،وملعب لكرة القدم في محلة
البرهان ة ،وملعب لكرة القدم في محلة المشا
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العدد 8

خاص استعمال أفراد قاعدة )و لس( محلة أبي اﻷشهر ،خرطة ) ، ( 2، 1هذا ولم

تحض المدينة في تلك الفترة اﻻهتمام الخدمي المطلوب ،وتمثلت أهم الم اني القائمة

بتاجوراء في م اني المؤسسات الح وم ة ،صورة ).(1

صورة ) (1الم اني الح وم ة في تاجوراء لعام 1966م

المصدر :المملكة الليب ة وزارة التخط

والتنم ة ،إقل م طرابلس ،مصدر ساب  ،ص14، 13
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مجلة التربوي

استعماﻻت اﻷراضي مدينة تاجوراء بين المفهوم النظر والمخط الحضر

العدد 8

خر طة ) (1المدارس والمراف الترفيه ة مدينة تاجوراء لعام 1966م.

المصدر :المملكة الليب ة وزارة التخط

والتنم ة ،إقل م طرابلس ،مصدر ساب  ،ص . 15
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مجلة التربوي

استعماﻻت اﻷراضي مدينة تاجوراء بين المفهوم النظر والمخط الحضر

خر طة ) (2الع ادات والم اني العامة مدينة تاجوراء لعام 1966م.

المصدر  :المملكة الليب ة وزارة التخط

العدد 8

والتنم ة ،إقل م طرابلس ،مصدر ساب  ،ص 16
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مجلة التربوي

استعماﻻت اﻷراضي مدينة تاجوراء بين المفهوم النظر والمخط الحضر

)ب( استعماﻻت اﻷراضي المدينة لعام 1980م :

العدد 8

شهدت مدينة تاجوراء تطو ار سرعا خﻼل الفترة )1980 - 1973م( ش ل

رئ سي نتيجة لتطور المشارع الصناع ة جدول) (3وخرطة ) ،(3وقد أخذ التطور

الصناعي م انه منطقة اﻷطراف الحضرة الرف ة الواقعة جنوب المدينة ،وقد تأثر النمو

اﻻقتصاد تأث ار قو ا النمو الصناعي وتراجع التطور الزراعي ،سبب ظروف بيئ ة حثه

وأخر

شرة تمثلت في نقص الم اه الجوف ة الﻼزمة للزراعة وتداخل م اه ال حر مع

الم اه العذ ة وانتقال الملوحة إلى الترة سبب الر
سبب التوسع الحضر للمدينة الذ

الم اه المالحة لمدة طو لة ،وأ ضا

ان على حساب اﻷراضي الزراع ة المح طة،

وعلى الرغم من فقدان الزراعة لكثير من أهميتها في التنم ة اﻻقتصاد ة ش ل تدرجي؛

إﻻ أنها ﻻزالت تؤد وظ فة تزو د المدينة ب عض حاجاتها من الغذاء ،أما أهم معالم نمو
المدينة في مجال الوظ فة الصناع ة ،فهي تتمثل في تشييد مجمع تاجوراء الصناعي

الذ

ضم عدة مصانع أهمها الشاحنات والج اررات واﻹطارات ،ما تطورت خدمات

المدينة في المجاﻻت اﻷخر

الوظائف التعل م ة والصح ة والدين ة والثقاف ة التي ش لت

مجتمعة آنذاك نس ة ) (%10.9من مساحة الحيز الحضر  ،حيث استغل اﻻستعمال
التعل مي  38.0ه تا ار مّثلت نحو ) (%6.0إذ تم إنشاء العديد من المدارس في المراحل
المختلفة ،أما المراف الصح ة فبلغت مساحتها  13.0ه تا ار ،أ  :نس ة نحو )(% 2.0

من المساحة الحضرة ،وتمثلت المراف الصح ة في ست وحدات رعا ة صح ة أول ة،

ومر ز رعا ة صح ة أساس ة ومستشفى عام ،وقد تطورت الوظ فة التجارة حيث تم

إدخال نظام تسو قي جديد والتوسع في ش ة التسو  ،وقد تم إغﻼق العديد من المتاجر

الصغيرة وتحديث اقي المتاجر ،وافتتاح سوقين بيرن ،وقد زادت المساحة اﻹجمال ة
للمتاجر ش ل طفيف.

تميزت مدينة تاجوراء ح م موقعها بتطور وظ فة النقل والمواصﻼت ،إﻻ إنها

انت متواضعة سبب العدد المنخفض للحافﻼت التي تسير ش ل غير منتظم والضعف
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مجلة التربوي

استعماﻻت اﻷراضي مدينة تاجوراء بين المفهوم النظر والمخط الحضر

النسبي لتطو ر ش ة الحافﻼت والمستو المنخفض لمراف

العدد 8

النقل العام ،وشهدت تلك

تطور في مجال اﻹس ان العام؛ حيث استحدثت أح اء س ينة متكاملة في شرق
ا
الفترة

المدينة وغرها ،منها المتعددة الطواب

)العمارات( والفلل اﻷرض ة ،وتم منح القروض

اﻹس ان ة للمواطنين ،ما زاد التوسع في البناء لغرض الس ن مختلف أنواعه ،واتسع
النمو ذو الطا ع الحضر إلى ما وراء حدود المدينة وعززت هذه الظاهرة العﻼقة

الوظ ف ة بين المدينة والمناط المح طة بها .

جدول ) (3الوضع القائم ﻻستعماﻻت اﻷراضي المدينة لعام 1980م .
نوع استعمال اﻷراضي

المساحة اله تار

النس ة%

التعل م

38.0

6.0

اﻹس ان

285.1
13.0

الصحة

المراف الدين ة والثقاف ة

18.7

مناط الراضة والترف ه

3.9

التسو

4.8

واﻷعمال

مراف اﻹدارة والخدمات العامة

1.8

الخدمات الزراع ة

1.0

الصناعة والتخزن

45.0
2.0
2.9
0.8
0.6
0.3

20.2

3.2

النقل والمواصﻼت

244.0

38.5

مجموع اﻻستعمال الحضر

634.0

100.0

مجموع استعماﻻت اﻷراضي

3170.9

3.5

المنافع العامة

2536.9

استعماﻻت أخر *

0.1
0.6
---

المصدر :أمانه المراف  ،بولسيرفسفاد و ،المخط الشامل 2000م ،مصدر ساب  ،ص.32

* استعماﻻت أخر وتشمل  :الزراعة والواجهة ال حر ة والمناط الخاصة .
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مجلة التربوي

استعماﻻت اﻷراضي مدينة تاجوراء بين المفهوم النظر والمخط الحضر

العدد 8

خر طة ) (3استعماﻻت اﻷرض الحضر ة لمدينة تاجوراء لعام 1980م

المصدر  :بول سرفسفاد و  ،المخط الشامل  ،2000مرجع ساب  ،ص. 34

)ج( مخط استعماﻻت اﻷراضي الحضر ة لعام 2000م .

في إطار العقد الموقع في  28أغسطس 1978م تلتزم بولسيرفس  -فاد و الق ام

سلسلة من الدراسات التخط ط ة ﻹقل م طرابلس وخاصة الدراسات المتعلقة الظروف

القائمة للمدن فـي إقل م طرابلس)،(1حيث تعتبر مدينة تاجوراء ثالث أكبر مدن حاضرة

طرابلس ستص ح مر اًز وجزءاً من مستو وطني ٕواقل مي ،ونظ ار لكونها من المدن الواقعة

مجاورة مدينة طرابلس م اشرة ،فهي تمتلك إم ان ات للتوسع العمراني أكبر من

اﻹم ان ات المتاحة التي تمتلكها مدينة طرابلس ،فقد تم التخط

لتحو ل عض أنشطة

أمانة المراف  ،بول سيرفسفاد و ،المخط الشامل2000 ،م ،تاجوراء ،مرجع ساب  ،ص. 11

)(1
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مجلة التربوي

استعماﻻت اﻷراضي مدينة تاجوراء بين المفهوم النظر والمخط الحضر

العدد 8

مدينة طرابلس إلى تلك المدينة ،وهذا عني تطو ر إضافي غير الوظ فة الزراع ة ،ونمو

ملحو في أعداد الس ان ،ما تم وضع تصور لتطو ر هذه المدينة لفترة زمن ة تقدر
عشرن سنة )2000 – 1980م( ،وقد تم تحديد موضوع ومجال وش ل المخط

الشامل لهذه المدينة أخذا في الحس ان أن هذه المدينة ﻻ تعد مر اًز حضر اً منعزﻻ ٕوانما

قبل ل شيء اعت ارها وث قة اﻻرت ا ب اقي مدن اﻹقل م ،ما أن العامل الرئ س المحفز

لتطو ر تاجوراء هو قرها من مدينة طرابلس التي ستحول أنشطتها إلى المدن اﻷخر )،(1
ما تجدر اﻹشارة إلى أهم ة التخط

الم اني للمدينة الذ

والرفع من المستو المع شي للمواطن ،وخل

سيوفر بدوره تحسين البيئة

بيئة حضرة مناس ة ،هذه اﻷهداف ﻻ

تتحق إﻻ على المد الطو ل ،وﻻ يلمس المواطن هذا التطور إﻻ بدرجات محدودة حيث
إن المواطن العاد

يتوقع الفائدة الشخص ة الم اشرة السرعة)،(2ومن أهداف المخط

تنم ة المدينة حضرا ،وتطو ر وظائفها لكي تلبي متطل ات س انها وس ان المناط
المح طة بها ،ولذا وضعت أسس تخط
وتقع المناط

هذه المدينة بناء على دراسة الوضع القائم،

المخصصة للتطو ر جنوب وشرق الطر

الساحلي و محاذاة الواجهة

ال حرة الصالحة لﻼستعمال المحدود فق  ،وقطع اﻷراضي الشاغرة المتناثرة فوق منطقة

المخط

الشامل ،واﻷراضي الزراع ة التي تأثرت بتسرب م اه ال حر لسد احت اجات

التطور ،ومن خﻼل توزع استعماﻻت اﻷراضي جدول ) (4وخرطة ) ،(4ظهر أن

الوظ فة الس ن ة مثا ة الم ون الوظ في اﻷساسي لله ل الحضر  ،بينما احتلت الوظ فة
التجارة والصناع ة نس ة صغيرة رغم أهم ة الوظ فتين ،حيث بلغت نسبتهما ) (%5من

استعماﻻت اﻷراضي ،ومن أبرز ما اهتم ه مخط

المدينة وظ فة النقل والمواصﻼت

أمانة المراف  ،بول سيرفسفاد و ،المخط الشامل ،مرجع ساب  ،ص. 49،45

)(1
)(2

سعد ،خليل القزر  ،التحضر ،ليب ا -دراسة في الجغراف ا ،ت ،الهاد
الجزر  ،دار النشر والتوزع واﻹعﻼن ،سرت ،1995 ،ص. 27
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أبو لقمة ،وسعد

مجلة التربوي

العدد 8

استعماﻻت اﻷراضي مدينة تاجوراء بين المفهوم النظر والمخط الحضر

فخصص لها ) ،(%23.0ولم يهمل التعل م والصحة والثقافة فخصص لهم )(%13.6

من مساحة اﻻستخدام الحضر  ،ما اهتم استعماﻻت أخر اجتماع ة ٕوادارة وخدمات
عامة.
جدول ) (4توز ع مخط استعماﻻت اﻷراضي مدينة تاجوراء لعام 2000م
نوع اﻻستعمال

المساحة اله تار

النس ة%

التعل م

142.2

6.8

اﻹس ان

991.2

الصحة والضمان اﻻجتماعي

66.7

الدين والثقافة

التسو

47.3
3.2

76.3

واﻷعمال

3.6

51.5

الراضة والترف ه

153.6

7.3

51.8

2.5

اﻹدارة والخدمات العامة

17.8

الخدمات الزراع ة

9.8

الصناعة والتخزن

2.5
0.8
0.5

النقل والمواصﻼت

482.5

23.0

مجموع استعمال اﻷراضي الحضرة

2095.1

100.0

مجموع استعماﻻت اﻷراضي

3677

--

51.7

المراف العامة

1581.9

استعماﻻت أخر *

2.5
--

المصدر  :أمانة المراف  ،بول سيرفسفاد و ،المخط الشامل2000 ،م ،مرجع ساب ،

ص. 83

* استعماﻻت أخر وتشمل :الزراعة والواجهة ال حر ة والمناط الخاصة.

أما الخدمات اﻹدارة والخدمات العامة فقد خصص لها مساحة ) (17.8ه تار

بنس ة  %0.8من إجمالي اﻷراضي المستخدمة حضرا ،وقد ضمنت منطقة المخط
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مجلة التربوي

استعماﻻت اﻷراضي مدينة تاجوراء بين المفهوم النظر والمخط الحضر

أح اء س ن ة زراع ة وزراعة ومناط

العدد 8

خاصة والواجهة تدرجت تحت استعماﻻت أخر

و صل مجموع مساحتها إلى  1581.9ه تار ،بينما بلغت مساحة المخط 2095.1
ه تار والتي تش ل نحو  3677ه تار من إجمالي مخط مدينة تاجوراء الشامل .

خر طة ) (4استعماﻻت اﻷرض الحضر ة لمدينة تاجوراء لسنة 2000م

المصدر :أمانة المراف  ،بولسيرفسفاد و ،المخط الشامل 2000م ،تاجوراء ،مصدر

ساب  ،ص .89

ثال ًثاً  :استعماﻻت اﻷرض لمدينة تاجوراء لعام  2006م.

تتناول هذه الفترة دراسة وضع استعماﻻت اﻷراضي مدينة تاجوراء حسب

اﻷوضاع القائمة في عام2006م ،حيث إن الفترة المخصصة للمخط
المدينة انتهىت منذ عام2000م ،ولذا تمت دراسة حالة مخط
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الشامل في

المدينة وأوضاع

مجلة التربوي

استعماﻻت اﻷراضي مدينة تاجوراء بين المفهوم النظر والمخط الحضر

العدد 8

استعماﻻت اﻷراضي بها من أجل إعداد مخط جديد في إطار مخط إقل مي شامل لما

سنة 2025م ،واعتمدت المعلومات المتعلقة استعماﻻت اﻷرض

ُعرف مقترح مخط
في المخط الفرعي على المعلومات التي جمعتها صور اﻷقمار الصناع ة ،وتمت

اﻻستعانة صورة القمر الصناعي  Quick Birdالتي اتسمت بدرجة عال ة من الدقة
والتفصيل ،حيث استخدمت الصور في تحل ﻼت التجمعات الس ان ة والمناط المح طة،

واعتمد في تحليل المناط الحضرة والمناط المختلفة على ترق م الم اني التي صورها

القمر الصناعي ،و ذلك استُخدمت صور القمر الصناعي Spot-5في تحليل استعماﻻت
اﻷرض 2006-2002م في المخط النطاقي الفرعي ،واستخدام صور القمر الصناعي
2005-2003 Quick Birdم ،وتم استخدام عدد من الخرائ

الموضوع ة الخاصة

النطاق الفرعي تاجوراء ضمن إقل م طرابلس في إطار المخط اﻹقل مي لعام 2025م

وط عت الخرائ

على  34لوحة مق اس رسم  ،25000 : 1ما ط عت الخرائ

الخاصة حاضرة طرابلس على لوحات بلغ عددها  23لوحة مق اس رسم : 1

.10.000

وورد في المقترح أن الخطة تعتمد إستراتيج ة التنم ة النطاق ة على الر

بين

التنم ة المستمرة للمدن الكبر والمتوسطة في المنطقة الساحل ة وعلى التنم ة المر زة

للمناط

الحضرة واﻻستغﻼل الفعال للمناط

الحضرة المختلطة ،وعلى الس اسات

اﻷساس ة الخاصة بنطاق طرابلس الفرعي ،ومواصلة تطو ر إقل م طرابلس ،ما في ذلك

جنزور وتاجوراء .وتنظ م وتطو ر مناط

التمدد العمراني العشوائي الحال ة والتجمعات

الس ان ة الواقعة على جنوب الطرق خاصة في ضواحي طرابلس وتاجوراءٕ ،وادخالها

ضمن المخططات العمران ة ،وفرض القيود على أ
المناط المﻼئمة للتنم ة الصناع ة والس اح ة.
مخط

تمديد عمراني عشوائي وتوفير

من خﻼل أوضاع استعماﻻت اﻷراضي التفصيل ة لمدينة تاجوراء ومقارنته
2000م ،جدول ) (5ﻼح

أن عض اﻻستعماﻻت ) التعل م ة ،والصح ة،
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مجلة التربوي

استعماﻻت اﻷراضي مدينة تاجوراء بين المفهوم النظر والمخط الحضر

العدد 8

والدين ة ،والراضة ،والترف ه ،والمراف العامة( لم تصل إلى ما ان مخططاً لها لﻺنجاز

إلى الوضع القائم

منذ عام 2000م ،الرغم من الفترة الزمن ة التي ُخصصت للمخط
لعام 2006م والتي بلغت نحو  26سنة ،بينما نجد استعماﻻت أخر قد تجاوزت
المساحة المخصصة لها اﻻستعمال الس ني ،والتجار  ،والصناعي ،واﻹدارة والخدمات

العامة ،والنقل والمواصﻼت ،حيث تم زادة  45ه تا اًر في شرق المدينة لﻼستعمال

الس ني في محلة الحميد ة ،استخدم جزء منها ﻹقامة مشروع س ني ضم عشرة أﻻف

وحدة س ن ة ،إضاف ًة إلى انتشار عض المشارع الصناع ة الخاصة و عض المؤسسات
ﻻ
والشر ات الخدم ة ،وفتح مسار الس ة الحديد ة المار بجنوب المدينة ،وزادت إجما ً

مساحة اﻻستعمال الحضر المدينة  45ه تا ار عما ان وارداً في مخط عام 2000م،
ش ل معظمها استخداماً س ن ا .
المخط

وفي ضوء ما تقدم م ن القول أن المدينة تنمو ش ل ﻻ يتماشى مع ما تضمنه
الشامل للمدينة من مشارع في افة استعماﻻت اﻷراضي ،إضافة إلى أن

المدينة واعت ا ار من نها ة عام 2000م؛ فإنها تفتقر إلى وجود مخط جديد معتمد ينظم
استخدامات اﻷراضي فيها ،و ذلك فإن المدينة تنمو دون وجود ضوا

محددة تحد من

التداخل بين اﻻستعماﻻت المختلفة والتوسع العشوائي لهذه المدينة خاصة اتجاه الجنوب
محلتي الواد الغري والواد الشرقي .

جدول ) (5توز ع استعماﻻت اﻷراضي حسب الوضع القائم لعام  2006م
نوع اﻻستعمال

المساحة اله تار

النس ة%

التجارة

67.65

1.97

اﻹس ان

1350.8
50.12

التعل م
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40.08

الصحة

54.7

الدين والثقافة

33.5

الراضة والترف ه

العدد 8

1.16
1.59
0.97

اﻹدارة والخدمات العامة

74.85

2.18

الزراعة

1127.7

32.91

3.47

0.16

68.84

الصناعة

2

النقل والمواصﻼت

554.05

مجموع استعمال اﻷراضي الحضرة

3425.76

100

مجموع استعمال اﻷراضي الحضرة

3722

--

المراف العامة

استعماﻻت أخر *

296.24

المصدر :الم تب اﻻستشار الوطني ، .قسم التخط

16.17
--

 ،طرابلس 2013 ،م .

* استعماﻻت أخر وتشمل :الواجهة ال حر ة والمناط الخاصة المعس رات وغيرها .
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النتائج -:

العدد 8

يخُلص هذا ال حث إلى النتائج التال ة :

 -1أن النظرات القد مة خاص ُة نظرة الدوائر المتراكزة والقطاعات أص حت غير قادرة
على تفسير التر يب الداخلي للمدن المعاصرة ومن بينها تاجوراء ،سبب تطور طرق
ووسائل النقل وتعدد وتعقد استعماﻻت اﻷراضي والنمو الحضر المتسارع .

 -2ﻻ تكفي أ

نظرة من نظرات التر يب الداخلي للمدن وحدها لتفسير استعماﻻت

الخف فة في وس

المدينة مع الس ن القد م ،ووجود نواة للصناعات الثقيلة في أطرفها

اﻷراضي مدينة تاجوراء ،استثناء عض التفاصيل وجود المنطقة التجارة المر زة في
قلب المدينة وتخصص عض أجزائها في استعمال معين؛ وجود التجارة والصناعات

الجنو ة .

 -3قترب تر يب مدينة تاجوراء الداخلي واستعماﻻت اﻷراضي بها من ما ذ ره )النسو(
في أن استعماﻻت اﻷراضي تت اين متأثرة أثمان اﻷراضي والمردود اﻻقتصاد

المتوقع

منها ،أو المنفعة الم ان ة المتوخاة ،وحسب القرب أو ال عد من مر ز المدينة والمراكز
الثانو ة ،وذلك في منظومة تفاعل وتواصل بين الس ان والم ان ،إضافة إلى دور طرق

ووسائل النقل في تعز زها .

 -4مما تقدم م ن استنتاج أن استعماﻻت اﻷراضي مدينة تاجوراء ما هي إﻻ نتيجة
لتفاعل مجموعة من العﻼقات المت ادلة بين اﻹنسان والم ان ،وهذه اﻻستعماﻻت تختلف

نوعاً وحجما ونس ًة وتناس ا وموزعة على رقعة المدينة بتأثير عوامل تارخ ة قد مة
وأخر حديثة تنظ م ة تخط ط ة؛ تمت في ظل ظروف إدار ة واقتصاد ة واجتماع ة
خاصة مرت بها في نموها الحضر عبر عضها عن تعثر في تنفيذ مشروعات المخط

وتجاوزات عشوائ ة من َقبل الس ان .

 -5مرت مدينة تاجوراء بنمو حضر متواصل تكشف عنه المخططات الحضرة؛ أد

إلى زادة متواصلة في استعماﻻت اﻷراضي لﻸغراض المختلفة ،حيث شهد عقد
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العدد 8

الس عينات من القرن الماضي أكبر توسع في اﻻستعماﻻت ،إذ وصلت نس ة الزادة بين

1980 ،1966م نحو  ، %142.8ووصلت مساحة استعماﻻت اﻷراضي الحضرة عام
تار عما انت عل ه في عام
1980م إلى  3170.9ه تا اًر و زادة قدرها  1865.2ه ا

1966م ،ولك ح جماح هذه المدينة ُوضع لها مخط
مساحته  3677ه تا ار .

ل ستوعب نموها لسنة 2000م

 -6تبين عند دراسة الحالة الحاضرة ﻻستعماﻻت اﻷراضي عام 2006م أن إجمالي

مساحة اﻻستعمال الحضر قد بلغت  3722ه تار ،و زادة قدرها  45ه تا اًر عما حدده
مخط سنة 2000م وهي في معظمها مشروع استعماﻻت س ن ة في شرق المدينة،

إضاف ُة إلى مساحة استعماﻻت النقل وخاص ًة مشروع خ الس ة الحديد ة المار المدينة.
 -7شف استعماﻻت اﻷراضي لعام 2006م أن المدينة قد عانت من تعثر عض
مشروعات استعماﻻت اﻷراضي لسنة 2000م وخاص ًة في وظائف هامة التعل م
والصحة والمراف العامة وغيرها ،بينما تجاوز اﻻستعمال الس ني المساحة المخصصة
له ،وهو ما عني أن عض اﻻستعماﻻت قد حثت عن حلول منفردة وفتحت المجال

للنمو الحضر العشوائي وخاص ًة في جنوب منطقة تاجوراء ،وذلك في ظل عدم تنفيذ
افة مشروعات المخط الساب  ،وعدم وجود مخط جديد ُغطي فترة  15سنة مرت

عد مخط حضر ُفترض أنه قد تم إنجازه منذ سنة 2000م .
وفي الختام م ن التوص ة ما يلي -:

 -1أفضل ة اعتماد نموذج موحد لمخططات المدن الليب ة ومن بينها تاجوراء مستق ﻼً،

و وصى بنموذج المدينة الش ة أو الشطرنج ة التي تتقاطع شوارعها عمود اً؛ لما لذلك
من أهم ة في سهولة توزع الخدمات المتعددة م اه الشرب والمجار والكهراء والطرق
أو حر ة النقل بين استعماﻻت اﻷرض المختلفة .

 -2ضرورة اﻻهت ـ ـ ـمام استكمال مشار ـ ـ ـ ـ ـع استعماﻻت اﻷراضي مخط ـ ـ ـ ـ ـ المدينة ل ـ ـ ـعام
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العدد 8

2000م في أسرع وقت مم ن ،لما ما له من أهم ة في ق ام هذه المدينة بوظائفها على
أكمل وجه ونشا س انها في أفضل حالة .

 -3وجوب ض

المخالفات في استعماﻻت اﻷراضي المدينة واﻹسراع في إنجاز

واعتماد مقترح مخط سنة 2025م ٕ ،واعطاء اﻷول ة في التنفيذ للمشارع المتعطلة
والمرحلة من مخط 2000م في حالة عدم تنفيذها قبل بدا ة تنفيذ المخط الجديد .
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المراجع والمصادر العر ة :

)(1أمانة المراف  ،بول سيرفسفاد و ،المخط
)(2

ص. 11

نفس المرجع الساب  ،ص. 45،49

العدد 8

الشامل2000 ،م ،تاجوراء ،مرجع ساب ،

نفس المرجع الساب  ،ص . 32

)(3

نفس المرجع الساب  ،ص . 83

)(4
)(5
)(6
)(7
)(8
)(9

والتنم ة ،إقل م طرابلس ،تقرر جرد منطقة طرابلس،

المملكة الليب ة و ازرة التخط

القسم السا ع ،تقرر عن منطقة تاجوراء1966 ،م ،ص .10

الم تب اﻻستشار الوطني ،قسم التخط  ،طرابلس2013،م .

راض ،النقيب ،علم التخط
ص.67،68

ٕواعداد المخططين ،مط عة مقهو  ،الكو ت،1987 ،

سعد ،خليل القزر  ،التحضر ،ليب ا -دراسة في الجغراف ا ،ت ،الهاد

وسعد القزر  ،دار النشر والتوزع واﻹعﻼن ،1955 ،ص. 27

أبو لقمة،

صبر  ،فارس الهيتي ،جغراف ة المدن ،دار صفا للنشر والتوزع ،عمان،2002 ،
ص. 56 ، 53

)(10

عادل ،عبدﷲ خطاب ،أثر استعماﻻت اﻷرض على حر ة النقل في مدينة غداد،

)(11

عاطف ،حمزة حسن ،تخط

المدن أسلوب ومراحل ،جامعة قطر الدول ة1992 ،م

)(12

فتحي ،ﷴ مصيلحي ،شخص ة المدينة السعود ة ،دار اﻹصﻼح ،الدمام1984،م

مجلة الجمع ة الجغراف ة العراق ة ،العدد1988 ،22م ،ص . 29
ص . 59

 (12) 1ص. 203،204
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)(13

العدد 8

محمـد ،أبوغ اررة الرقـيبي ،التحليل الم اني ﻻستعماﻻت اﻷرض الس ـن ة مدينة

الزاو ــة  -دراسة فـي جغراف ة المدن ) ،أطروحة د تو اره غير منشورة ( ،ل ة اﻵداب،
جامعة طرابلس2002،م،ص. 161

المصادر والمراجع اﻷجنب ة :

)(1

A.Adams And others, spatial organization The Geographer,s
view of The The WORLD, PRINTICE Hall,Englewood,
1971, p.345
)(2
Alonsok .w, “ATheory of The Urban Land Market, PRSA,
Regional scienceAssociation, vol . 6 1960 , pp 146-147 .
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العدد 8

د /معتوق مفتاح أبو حلفا ة

ل ة اﻵداب والتر ة – جامعة الزتونة

تمهيد -:

اهتم العلماء مند القدم بدراسة التعدد الدﻻلي ،واختلفت آراؤهم وتنوعت وجهات

نظرهم في القول بهذا التعدد من جهة ،وشرو تحققه ووجوده في اللغات اﻹنسان ة من
جهة أخر .

و ر العلماء أن أنواع التعدد الدﻻلي تتمثل في اﻷنواع اﻵت ة :

 -1المشترك اللفظي ،واﻷضداد الذ
 -2الترادف

 -3التضاد في اللغة العر ة

عدها العلماء نوعا من أنواع المشترك اللفظي .

ونقدم ف ما يلي دراسة للنوع اﻷول سواء في الدراسات اللغو ة العر ة عند العلماء

اللغو ين العرب القدامى ،أو في ضوء الدراسات اللغو ة الحديثة .

المشترك اللفظي عند العلماء العرب القدامى :

عرف علماء اﻷصول المشترك اللفظي على أنه ":اللف الواحد الدال على معنيين

فأكثر ،دﻻلة على السواء عند أهل تلك اللغة "

)(1

وقد عنى العلماء العرب بهذه الظاهرة في اللغة العر ة ،وألفوا فيها مؤلفات ثيرة توجهت

همم ثير منهم إلى دراسة المشترك اللفظي في القرآن الكرم ،وفي الحديث النبو

الشرف بوجه خاص ،وفي اللغة العر ة في مستو اتها الشعر ة والنثرة على السواء بوجه
عام .وقد حملت عناو ن هذه المؤلفات و خاصة في ألفا القرآن الكرم مصطلح :الوجوه

)(1

الوجوه والنظائر لمقاتل بن سل مان البلخي
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العدد 8

والنظائر ،أو اﻷش اه والنظائر ،ومنها :ما ألفه مقاتل بن سلمان البلخي )ت150هـ(

)(1

و ذا  .الوجوه والنظائر في القرآن الكرم لهارون بن موسى اﻷزد اﻷعور )ت 170ه (

و ذا تاب :إصﻼح الوجوه والنظائر ،للحسين بن ﷴ الدامغاني )من علماء القرن
الخامس الهجر ( ما ان لﻺمام السيوطي )ت  911ه ( اع واسع في هذا التأليف

في القرآن الكرم و خاصة في تا ه " :معترك اﻷقران في إعجاز القرآن".

وقد ذ ر الزر شي أن المقصود من لمتي الوجوه والنظائر هو اللف المشترك

قال :فالوجوه :اللف المشترك الذ

ستعمل في عدة معان لف الهد  ،له س عة عشر

معنى في القرآن :وأما لمة النظائر فتعني اﻷلفا المتواطئة ،أو المترادفة ،أو على حد

تعبير السيوطي :ما اختلف لفظه واتحد معناه

)(2

.

ما توجهت همم العلماء العرب القدامى لدراسة المشترك اللفظي في الحديث

الشرف ،ولكن الذ وصلنا منها تاب واحد هو " تاب اﻷجناس من ﻼم العرب ،وما

اشت ه في اللف واختلف في المعنى ﻷبى عبيد ﷲّ القاسم بن سﻼم )224ه( وهو تاب
صغير الحجم مستخلص من تاب "غرب الحديث" ،للمؤلف نفسه.
أما مؤلفات العلماء العرب في المشترك اللفظي في اللغة العر ة بوجه عام فقد

قام بها عدد من أعﻼمه مثل :اﻷصمعي ،واليزد  ،وأبو العميثل ،و راع النمل ،وقد

وصلنا منهما تا ان ﻷبي العميثل ،و تا ا لكراع النمل .والح فإن العلماء العرب القدامى

لم ونوا علي سواء في القول بوجود المشترك اللفظي في اللغة العر ة ،وقد وجدنا فرقا

منهم قول بوجود المشترك اللفظي وقبوله ،ووجدنا آخر ين ر وجوده في اللغة العر ة .

ٕواذا ان أر جمـ ـ ـهور العلماء من اللغو ين والنحاة وعلماء اﻷصول هو اﻹقـ ـ ـ ـ ـ ـرار

)(1
)(2

مخطوطة في م ت ة  Chester Beattyتحت رقم . 3334

معترك اﻷقران . 514/1
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العدد 8

بوجود المشترك اللفظي ،حيث نجد سيبو ه قول في تا ه ":اعلم أن من ﻼمهم اتفاق
اللفظين ،واختﻼف المعنيين"

)(1

ما يخصص ابن فارس في تا ه  :الصاحبي ا ا عنوان

" اب أجناس الكﻼم في اﻻتفاق واﻻفتراق"

)(2

وأن ذلك على وجوه ،منه اتفاق اللف

واختﻼف المعني قولنا :عين الماء ،وعين الر ة ،وعين الميزان) .(3فإننا نجد من علماء
اللغة ابن درستو ه الذ

ين ر المشترك اللفظي مفهومه على وجه الحق قة حيث قول:

"فظن من لم يتأمل المعاني ،ولم يتحق

الحقائ

أن هذا لف

واحد ،وقد جاء لمعان

شر"،(4).
مختلفةٕ ،وانما هذه المعاني لها شيء واحد ،هو إصا ة الشيء خي ار ان أو ا
و قول أ ضا" :فإذا اتف البناءان في الكلمة والحروف ،ثم جاء لمعنيين مختلفين لم ن
من رجوعهما إلى معنى واحد شتر ان ف ه ،ف صيران متفقي اللف

والمعنى") .(5وعلى

الرغم من ذلك نجده حدد لنا اﻷس اب التي تدعو إلي نشوء اﻻشتراك حيث قول " :فلو
جاز وضع لف

واحد للدﻻلة علي معنيين مختلفتين لما ان ذلك إ انة؛ بل تعم ة

وتغط ة ،ولكن يجيء الشيء النادر من هذا لعلل ٕ ...وانما يجيء ذلك في لغتين
مت اينتين ،أو لحذف واختصار قد وقع للكﻼم حتى اشت ه اللفظان ،وخفي ذلك علي
السامع  ،وتأول ف ه الخطأ "

)(6

 .ما أننا نجد أ ا علي الفارسي وهو فطن إلي ذلك

ف قول" :اتفاق اللفظين واختﻼف المعنيين ين غي أﻻ

ون قصدا في الوضع ،وﻻ أصﻼ،

ولكنه من لغات تداخلت ،أو أن تكون ل لفظة تستعمل معنى ،ثم تستعار لشيء فتكثر

)(1

الكتاب . 24/1

)(3

المصدر نفسه .

)(2
)(4
)(5
)(6

الصاحبي . 201

تصح ح الفص ح  ،364/1و نظر :المزهر في علوم اللغة . 384/1
تصحيح الفصيح . 240/1

تصح ح الفص ح  ،166/1و نظر :المزهر في علوم اللغة . 285/1
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وتغلب ،فتصير منزلة اﻷصل"). (1

وأما مفهوم المشترك اللفظي ،ما أورده السيوطي فهو "أن تؤد

من معني فإن ذلك إذا ما تحق  ،فين غي أن حدث دون نظر إلي" -:

 (1ما إذا انت هناك عﻼقة بين المعنيين أو ﻻ.
(2

العدد 8
لمة واحدة أكثر

ما إذا ان المعن ان منفصلين أم ﻻ.

 (3ما إذا ان المعن ان موزعين على لهجتين ،أو مستعملين في لهجة واحدة .

 (4ما إذا انت الكلمة في أحد معنييها تنتمي إلى قسم معين من أقسام الكﻼم ،وفي
المعنى اﻵخر إلى قسم آخر ،أو انت تنتمي معنييهما إلى قسم واحد.

وقد أرجع العلماء نشأة المشترك اللفظي في اللغة العر ة إلى مجموعة من

العوامل واﻷس اب ،م ن حصرها في عاملين رئ سيين داخلي وخارجي

أوﻻً :العامل الداخلي و تمثل ﻓي:
 ( 1اﻻستعمال المجاز  :حيث تفيد الكلمة الواحدة معنيين اثنين ،أحدهما على وجه

الحق قة

لمة "العين" مثﻼً التي تفيد الدﻻلة على عضو اﻹ صار في اﻹنسان والحيوان،

بدليل المقارنة بين العر ة واللغات السام ة اﻷخر  ،فهي من اﻷسماء السام ة القد مة،
لكنها في العر ة تدل على معان ودﻻﻻت أخر

ثيرة على سبيل اﻻستعمال المجاز ،

في مثل ،الجاسوس ،وعين الر ة ،وعين الشمس ونحوها ،وذلك في إطار عﻼقات

المشابهة اﻻستعارة أو الكنائ ة .

ول س اﻷمر مقصو ار على اللغة العر ة ،ودور المجاز ،في نشوء المشترك

ضا ـ في اللغات اﻷخر  ،وفي ذلك
اللفظيٕ ،وانما نجد هذا العامل أو السبب موجوداً ـ أ ً
قول أولمان" :فاﻻستعارة مثﻼ ما في نحو crane:وظ فتها إلحاق مدلول جديد مدلول

قد م عن طر
)(1

العﻼقة الم اشرة بين المدلولين ،غير أن السمات المشتر ة فق هي التي

شرح التصرف الملو ي . 97
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يدر ها المتكلم ،حين اﻻنتقال إلى المعنى الجديد ،والمعتاد أن ع ش المعنى القد م جن ا
إلى جنب مع المعنى الجديد ،فالطير المسمى ،crane:وهو طير الكر ى ،سوف ظل

يدعى بهذا اﻻسم ،الرغم من أن اللف

نفسه قد أطل

على تلك اﻵلة المعهودة التي

تستعمل في رفع اﻷحمال الثقيلة) .(1وقد أقرت النظرات اللغو ة الحديثة أن المعاني
الحس ة أسب

في الوجود من المعاني المعنو ة ،وأن هذه المعنو ات إنما هي فرع من

المعاني الحس ة طر المجاز .

وعلى الرغم من عدم اهتمام العلماء العرب -و خاصة اللغو ون المهتمون الثروة

اللفظ ة ،وجمعها في المعاجم -بهذه العﻼقة المجازة إﻻ أن الزمخشر  ،قد خصص

معجمه "أساس ال ﻼغة" لهذه العﻼقة ،ولكنه "لم يوف

في ل حالة؛ فقد ضل الطر

حين حاول اشتقاق معنى حسي من آخر معنو  ،مع أن الذ أجمع عل ة المحدثون من

علماء اللغات هو أن المعاني الحس ة أسب في الوجود ،وأجدر أن تعد المعاني الحق ق ة

وغيرها فروع لها عن طر المجاز). (2

و رجع السبب في غموض العﻼقة بين عض معاني المشترك اللفظي أنها قد

تكون مرت طة أش اء تارخ ة أدت معلومة م ن استرجاعها للوقوف على حق قة الدﻻلة
التي اتفقت فيها اللفظة مع غيرها من دﻻﻻت اﻷلفا اﻷخر المشتر ة معها في ذات

الدﻻلة .

و ذ ر أولمان مثاﻻ من اﻹنجليزة يوضح هذه العﻼقة حيث قول :يف اكتسبت

الكلمة  ollation :أ  :الموازنة والمراجعة التفصيل ة مثﻼ معنى اﻷكلة الخف فة ؟ من
البدهي أنه ل ست هناك مشابهة بين المعنيين؛ بل إن احتمال وجود أ ة صلة بينهما

احتمال يبدو عيدا أول اﻷمر ،ولكن التارخ مدنا ما فسر هذه الحالة ،لقد انت العادة
)(1
)(2

دور الكلمة في اللغة . 117

ينظر :في اللهجات العر ة . 119
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في عض اﻷديرة ،يتناول الره ان طعاما خف فا عد فراغهم من قراءة سير الرواد اﻷوائل

من رجال الدين ،ومراجعة هذه السير ،ف ان هذا اﻻرت ا
الكلمة ،و قودها إلى هذا التطور في المعنى). (1

العرضي اف ا ،ﻷن ينحرف

وثمة أمثلة ثيرة حول هذه العﻼقات الغامضة بين المعاني التي م ن تفسيرها

من خﻼل الرجوع إلي اﻷحداث التارخ ة لكشف النقاب عما يخفى علينا من هذه

العﻼقات .من هذه اﻷمثلة لم "التقاو " التي ستخدمها الرف المصر

معنى :البذور،

فهناك من يذهب إلي أن هذا اﻻستخدام يرجع إلي عهد رأس اﻷسرة العلو ة التي انت
تح م مصر ،وهو ﷴ علي الكبير  .ذلك أنه ان عطي الفﻼحين من أهراء السلطان،

ومخازن الوﻻ ة ما عينهم علي الزرع من البذور ،و ان يخرج من الديوان ،و تب في
تب اﻷعط ة " عطى فﻼن ذا ،أو إرد ا تقو ة له" فلما ثر قرن عطاء البذور التقو ة

غلبت التقو ة علي البذور ،ف ان إذا قيل :أخذت التقو ة فإنما عنى :أخذ البذور ،وجمعت

التقو ة على :التقاو  ،وغلب هذا اللف

"التقاو " علي البذور). (2

 (2التطور الصوتي  :أن تكون الكلمتان انتا في اﻷصل مختلفتي الصورة والمعنى ،ثم

حدث تطور في عض أصوات إحداهما ،فاتفقت لذلك مع اﻷخر في أصواتها ،وه ذا

أص حت الصورة التي اتحدت أخي ار مختلفة المعنى صارت لفظة واحدة مشتر ة بين

)(3
ومرَاد ًة
وم َ
رود ًة َ
ص َر و ُرَم ُمروداً ُ
معنيين أو أكثر  .ومثال ذلك ما رو عن أنَ " :م َرَد َن َ
فهو ِ
وعتا" ،ومرد الخبز الماء). (4
وم ٌ
وم َت َمّرٌد  :أ ْق َد َم َ
رد ُ
مارٌد َ

وأصل الكلمة المعنى الثانى  :مرث ،ففي المعاجم :مرث الشيء في الماء :أنقعه

)(1
)(2
)(3
)(4

دور الكلمة في اللغة . 174

ينظر :لغو ات . 85

فصول في فقه اللغة . 232

ينظر  :القاموس المح

" مرد"  ، 337/1لسان العرب "مرد" . 407/4
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ف ه حتي صار مثل الحساء  ،فقد أبدل صوت الثاء تاء  ،فصارت الكلمة :مرت ،وقد
رو ت ه ذا في تب اللغة

)(1

ثم جهرت الثاء لمجاورتها الراء فصارت :مرد ،و ذلك مثلت
ثيرة ذ رها علماء المعاجم العرب نذ ر

لمة "مرد" معنى :أقدم وعتا ،وثمة أمثلة أخر

منها لمة "الفروة" التي تفيد دﻻلة "جلدة الرأس والغني") ،(2وأصل الكلمة المعني الثاني
هو الثروة ،حيث أبدلت الثاء فاء ،فالثاء والفاء صوتان مهموسان ،وهما من اﻷصوات

المتقارة المخارج ،فالفاء صوت شفو أسناني ،والثاء صوت أسناني خالص  .ما هو
الحال في ثير من اﻷلفا اﻷخر المماثلة في مثل  :جدث ـ جدف  ،حثالة ـ حفالة .

وغيرها ثير  .ومن أمثلة ذلك ـ أ ضا ـ لمة  :دعم ؛ التي تفيد دﻻلة "قو " ،و ذا لمة

"دعمه" معنى دفعه وظعنه ورماه شيء

)(3

.

ول س اﻷمر مقصو ار في أثر التطور الصوتي في نشوء المشترك اللفظي علي

اللغة العر ة وحدها؛ بل إن اﻷثر عن طر

التطور الصوتي ش ع في جم ع اللغات

اﻹنسان ة أ ضا ،و ذ ر أولمان ما ينشأ في اللغة اﻹنجليزة من المشترك اللفظي عن
طر

التطور الصوتي قوله" :والمشترك اللفظي ينشأ من اتفاق لمتين مستقلتين ،أو

أكثر في الص غة ،اتفاقا طر

المصادفة ،وعلى هذا ل س هناك أقل من أرع لمات

تمثلها الص غة  soundفي اللغة اﻹنجليزة ،فهذه الكلمات اﻷرع عد أن اشتقت من

أصول مختلفة أخذت تتقارب عضها من عض في الص غة  .حتى اتحدت وتماثلت

فالكلمة  sound :معنى  healthyأ  :صح ح البدن ،لمة جرمان ة قد مة ـ وهناك ما
قابلها الفعل في تلك اللغة وهي لمة  Gesundالتي ﻻ تزال تؤد المعني نفسه ،أمـ ـ ـ ـ ـا

 soundمعنى صوت فإنها ترجع إلى الكلمة الفرنس ة  sonوما العنصر" "dإﻻ تطور
)(1
)(2
)(3

ينظر :اﻹبدال . 159/1
القاموس المح

"فرو" . 373/4

ينظر :القاموس المح

"دعم"  ،113/4لسان العرب "دعم" . 52/15
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متأخر الحدوث ،وأما  soundمعنى :سبر الغور امتداد للفعل الفرنسي ،sounder
ورما تكون هناك عﻼقة تارخ ة بين هذه الكلمة الفرنس ة  ،والكلمة  soundال ار عة التي

تعني مضي الماء والتي توجد في لغات جرمان ة متعددة"
أما العوامل الخارج ة فتمثل في :

)(1

1ـ تعدد اللهجات واختﻼف البيئات :

.

إن ثي اًر من المعاني المشتر ة قد نشأت عن هذا السبيل في بيئات مختلفة ،غير

أن علماء اللغة لم يوضحوا تلك البيئات إﻻ في القليل النادر ،وهذا ما ن ه عل ه ابن

السراج قوله  ":الذ

يوجب النظر على واضع ل لغة أن يخص ل معنى بلف ؛ ﻷن

اﻷسماء إنما جعلت لتدل علي المعاني ،فحقها أن تختلف اختﻼف المعاني ،ومحال أن
صطلح أهل اللغة علي ما يل س دون ما يوضح ،وهذا ادعاء من ادعى أنه ل س في لغة

العرب لفظتان متفقتان في الحروف إﻻ لمعنى واحد ،لكنه أغفل أن الحي أو القبيلة رما

انفرد القوم منهم بلغة ل س سائر العرب عليها تواف

معنى لف

اللف

في لغة قوم ،وهم يردون

آخر من لغة آخرن ،هم يردون معنى آخر ،ثم رما اختلطت اللغات،

فاستعمل هؤﻻء لغة هؤﻻء  ،وهؤﻻء لغة هؤﻻء ،فأصل اللغة قد وضعت علي ب ان

ٕواخﻼص لكل معنى لف ينفرد ه ،إﻻ أنه دخل الل س من حيث لم قصد "
و م ننا القول إن ثي ار من المعاني المجازة التي أسلفنا القول عنها قد نشأت فـ ـي
)(2

.

بيئات مختلفة ولم يلتفت إليها اللغو ون ،ولم يتنبهوا في أثناء جمعهم اللغة ،ولم يذ روا

منها إﻻ اﻷمثلة ال سيرة التي نبهوا إلي أن المعني ذا نشأ في بيئة عينها ،والمعنى ذا
نشأ في بيئة أخر  ،ومن هذه اﻷمثلة ما رواه أبو زد عن تم م أنها انت تستعمل لمة

"اﻷلفت"  ،للدﻻلة على اﻷعسر ،الذ
)(1
)(2

عمل بيده ال سر  ،أن ف ه التفاتا من ال منى إلي

دور الكلمة في اللغة . 127
اﻻشتقاق ﻻبن السراج . 23
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ال سر  ،أما قبيلة ق س ف انت تطل هذه الكلمة "اﻷلفت" للدﻻلة علي اﻷحم ) ،(1ولعل

ق سا انت تر في "اﻷلفت" التفاتا ،ولكن ل س من ال مين إلي ال سارٕ ،وانما من الك اسة
إلي الحم  ،وورد في تب اللغة أن عامة العرب تطل لمة "السرجان" و ذا "السيد"
علي الذئب ،في حين تطلقهما قبيلة هذيل علي اﻷسد) . (2ما رو اﻷصمعي أن عامة

العرب انت تطل
السمسم فق

)(3

.

لمة "السل " على الزت ،وأما أهل ال من ف انوا طلقونه على دهن

2ـ اقتراض اﻷ لفا من اللغات اﻷجنب ة :

الس ر"
حدث هذا اﻻقتراض في اللغة العر ة القد مة ومن أمثلته فيها لمة " َ
نق ض الصحو ،وفيها ـ أ ضا ـ أن ﱠل ش ٍ ُسﱠد فقد ُس ِ َر ،والس ر :سد الش ) . (4والمعنى
اﻷول عري ،أما الثاني فهو معرب من اﻵرام ة  ،sakkarوقد فطن إلي هذا شهاب

الدين الخفاجي حيث قال" :ﻻ ضر العرب ونه موافقا للف عري ،س ر ،فإنه معرب،
ِ
ص ُارَنا ﴾) ،(5وذلك من قوله
وأن ل عري المادة معنى أغل قال ﷲ تعالي ﴿ ُس َر ْت أَْ َ
ِ
ِ
ص ُارَنا ﴾ ] سورة الحجر . [ 15:
تعالي ﴿ َلَقاُلوْا إَن َما ُس َر ْت أَْ َ
حب
ومن أمثلة ذلك ـ أ ضا ـ في اللغة العر ة لمة :
ٌ
الحب معنى الوداد ،وهو ُ
الشيء ،وفيها ذلك :الحبُ الجرة التي يجعل فيها الماء) ،(6والمعنى اﻷول عري أصيل،

)(1
)(2
)(3
)(4
)(5
)(6

المزهر في علوم اللغة . 381/1

المنجد . 63

المزهر في علوم اللغة . 381/1

ينظر :لسان العرب "س ر" . 40/6

شفاء الغليل . 8

ينظر :القاموس المح

"حبب"  ،51/1شفاء الغليل . 18
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أما الثاني فهو مستعار من الفارس ة لكلمة مماثلة تماما للف عري"

)(1

العدد 8

ومن أمثلة ذلك ـ

السور" حائ المدينة ،والسور :الض افة) . (2والمعنى اﻷول عري ،والثاني
أ ضا ـ لمة " ُ
لمة فارس ة ،شرفها النبي صلي ﷲ عل ه وسلم ما قال صاحب القاموس حين نط

بها في قوله عل ه الصﻼة والسﻼم :أهل الخندق ،قوموا فقد صنع جابر سورا ،قال أبو

الع اس ثعلب :إنما يراد من هذا أن النبي صلي ﷲ عل ه وسلم تكلم الفارس ة ـ صنع

سو ار ،أ  :طعاما دعا إل ه الناس

)(3

.

المشترك اللفظي عند العلماء المحدثين :

اختلفت وجهات نظر العلماء المحدثين في المشترك اللفظي علي النحو الذ

عرضناه للعلماء العرب القدامى حيث ت اينت وجهات نظرهم ما بين المن رن لﻼشتراك

اللفظي و ين الموافقين والقائلين بوجوده ،وقد أفاد هؤﻻء العلماء من معط ات الدراسات

الدﻻل ة الحديثة بوجه خاص ،و النظرات اللغو ة الحديثة بوجه عام  .و م ننا أن نميز

بين هؤﻻء العلماء من خﻼل التميز بين أرعة أنواع للمشترك اللفظي نقدمها علي النحو

اﻵتي -:

 (1ير أصحاب هذا ال أر أن مفهوم المشترك اللفظي عني  :وجود معنى مر ز للف

تدور حوله عدة معان فرع ة أو هامش ة  .وقد عرض لهذا ال أر اللغو  :نيدا  Nidaفي
تا ه

) Componential analysis of meaningالتحل ﻼت التكو ن ة للمعنى (

حيث ذ ر أن المعاني الفرع ة أو الهامش ة تتصل المعنى المر ز  ،و عضها ب عض
عن طر

)(1
)(2
)(3

وجود عناصر مشتر ة معينة وروا

ينظر :المعرب . 120
ينظر :القاموس المح

ينظر :المعرب .192

من الم ونات التشخ ص ة) . (4وهو ير

"سور" . 53/2
Nida : Componential analysis of Meanimg,p.130.
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أن المعنى المر ز يتصل معنى الكلمة إذا وردت منفردة مجردة عن الس اق ،وهو الذ

ير

ـ عادة ـ المعاني اﻷخر الهامش ة ،وهو مثل لنا وجهة نظره السا قة اﻷمثلة

اﻵت ة  :لمة  Coat :التي وردت في التعبيرات الثﻼثة اﻵت ة :
2-The dog has a thick Coat of Fur

1 – Bill put on his Coat

3 – The house has a fresh Coat of paint

حيث تعني لمة  Coat :في ل ع ارة معنى ينتمي إلى مجموعة دﻻل ة خاصة .
ففي الع ارة اﻷولى ،تنتمي الكلمة إلى مجموعة :الجاكت ـ البلوفر ـ السو تر ...الخ.

وفي الع ارة الثان ة  :تنتمي الكلمة إلى مجموعة :جلد ـ رش ـ شعر  ...الخ .

وفي الع ارة الثالثة  ،تنتمي الكلمة إلى مجموعة  :دهان ـ طﻼء ـ ب اض  ...الخ .

نﻼح أن المعاني في المجموعات الثﻼث تتف في عنصر مشت للدﻻلة على

معنى مر ز وهو :التغط ة ،وأن المعنى الرئ سي فيها جم عا هو المعنى المستفاد من
المجموعة اﻷولى ،وأن المعاني في المجموعتين الثان ة والثالثة يرت طان المعنى اﻷول.

وه ذا في أمثلة أخر قدمها نيدا  Nidaتوصل من خﻼلها أن المعنى في

المجموعة اﻷولى ـ دائما ـ هو المعنى المر ز أو الرئ سي ،وأن المعاني في المجموعتين

الثان ة والثالثة مثﻼن المعنى الهامشي أو الفرعي ،وأنهما ستمدان معنييهما من المعنى

المر ز الرئ سي.

)(1

 (2ير أصحاب هذا ال أر تنوع المعاني والدﻻﻻت إنما ون حسب المادة ووظ فتها.

و عد أولمان  UIImannهو صاحب هذا ال أر ) ،(2وأطل عل ه :التغيرات في اﻻستعمال
أو جوانب متعددة للمعنى الواحد.

 (3ير أصحاب هذا ال أر أن دﻻلة الكلمة الواحدة على أكثر من معنى إنما هو نتيجة
)(2

ينظر :علم الدﻻلة ﻷحمد مختار عمر . 163
Ullmann: The principles Of semantics.
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ضا بتعدد المعنى
ﻻكتسابها معنى جديداً أو معاني جديدة ،و م ن تسم ة هذا النوع أ ً
نتيجة تطور في جانب المعنى ،أو ) لمة واحدة ـ معنى متعدد( ،وقد مثل لهذا النوع
اللغو

أولمان الكلمة  operationالتي تعد لمة واحدة في عرف متكلمي اللغة

اﻹنجليزة ،على الرغم من أنها حين تسمع منعزلة عن الس اق فإنه ﻻ عرف ما إذا ان
المقصود بها :عمل ة جراح ة ،أو عمل ة إستراتيج ة ،أو صفقة تجارة). (1

 (4و ر أصحاب هذا ال أر

أن نشوء المشترك اللفظي إنما حدث سبب التطور

الصوتي ،و طلقون على ذلك :تعدد المعنى نتيجة تطور في جانب اللف  ،أو لمات

متعدد ـمعان متعددة ،و م ن التمثيل لهذا النوع

لمات Sea :معنى حر،See to ،

معنى :ير  See ،معنى قصر اﻷسقف "إبرش ه" ،والمهم اتحاد نط

الكلمتين دون

اعت ار لتطاب هجائهما أو اختﻼفه ،ومن أمثلة ذلك ـ أ ضا ـ لمة Sound :التي أسلفنا
الحديث عنها عند أولمان ،ومن أمثلة النوع ال ار ع في اللغة العر ة الفعﻼن ،قال ـ قيل،

قال ـ قول ،حينما ستعمﻼن في المعنى الماضي ،أو ص غة اسم الفاعل .و ذلك
الفعﻼن :ضاع الشيء ـ ض ع .وضاع المسك ـ ضوع ،و ذلك ص غة اسم الفاعل من

الفعلين سال ـ سأل .

أهم ة المشترك اللفظي وق مته اللغو ة:

 -سهم المشترك اللفظي في تأكيد إسهام اللغة واستطاعتها في التعبـ ــير عن اﻷف ار

المتعددة بواسطة هذه الوسيلة القادرة على تطو ع الكلمات وتأهيلها للق ام عدد من

الوظائف المختلفة ،حيث تتكمن الكلمات فضل هذه الوسيلة من اكتساب نوع من

المرونة والطواع ة ،واستمرار ـ ـ ـة قابليـ ـ ـة اﻻستعـ ـ ـماﻻت الجديـ ـ ـدة دون التضحي ـ ـة الم ـ ـ ـ ـعاني
)( 1

ينظر :دور الكلمة في اللغة ،حيث عرض أولمان للطرق الرئ س ة التي تت عها الكلمات
ﻻكتساب المعاني المتعددة . 118-117
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القد مة أو فقدانها). (1

العدد 8

 -اﻻستفادة من الغموض واستغﻼله خاصة من خواص اﻷسلوب ،وهو أمر وجد في

اﻵداب القد مة ،وما يزال موجودا في اﻵداب الحديثة) .(2وتعد اﻵداب أنواعها وال ﻼغة

أنماطها وأسسها من صور هذه اﻻستفادة  ،حيث تستخدم في التﻼعب اﻷلفا والجناس

والتورة وأسلوب ح م  .وقد قام  :ول م أم سون  W,Empsonعمل دراسة في تا ه
 ،(3)seven types of Ambiguityحيث عرض للغموض الذ

قع في الشعر سبب

التصو ر ،ووضع الكلمة في س اقات غير متوقعة ،فتثير انت اه السامع  .والتعبير عن

معنيين أو أكثر م ن ت ادلهما شيء واحد ،وتقد م معنيين ﻻ يبدو اتصال بينهما في
وقت واحدٕ ،واثارة نوع من التناقض في ذهن القار أو السامع مما ضطره إلى أن يوجد
تفسير أو تحل ﻼً يرفع هذا التناقض). (4
ًا
والتراث اللغو واﻷدبي العري مليء بهذا النوع من اﻻستعماﻻت الغامضة،

واﻻستفادة منها في صنع الصور والمحسنات ال ﻼغ ة والبد ع ة ،و م ن التمثيل لذلك
ِ
اع ٍة ﴾]سورة الروم [55:
لم ْج ِرُمو َن َما َلِبثُوْا َغ ْي َر َس َ
لس َ
اع ُة ُْقس ُم اّ ُ
وم اّ َ
قولة تعالى ﴿ َوَ ْوَم تَُق ُ
حيث ذ ر في اﻵ ة القرآن ة لمة الساعة مرتين لتحدث لد لسامع إثارة وتنبيها أن
الساعة اﻷولي للدﻻلة علي يوم الق امة ،وأن الساعة الثان ة  ،للدﻻلة علي زمنها الحق قي

أ  :الساعة الزمن ة المعروفة التي تشتمل علي ستين دق قة .

ومن أمثلة استغﻼل المشترك اللفظي في التﻼعب اﻷلفا وتوظ فه في اﻷسلوب

أمير للمؤمنين فسأله عمر
الح م ما رو أن  :حذ فة دخل علي عمر بن الخطاب و ان ا

)(1
)(2
)(4

في اللهجة المصرة على سبيل المثال .

دور الكلمة في اللغة . 116

W,Empson : seven type of Ambiguity p.p2,4,48,102,176 .

ينظر :دور الكلمة في اللغة  ، 125اللغة  ،لفندرس . 129
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السؤال التقليد  :يف أص حت ،فأجاب حذ فة :أص حت أحب الفتنة ،وأكره الح ،
في السماء ،وعندما سمع الخل فة عمر

وأصلي غير وضوء ،ولي في اﻷرض ما ل س

هذا الرد غضب  .فدخل علي بن أبي طالب فقال :وﷲ لقد صدق ا أمير المؤمنين،
فقد أص ح حب الفتنة :أ ماله وولده ﴿ ِإَن َما أ َْم َواُل ُك ْم َوأ َْوﻻَ ُد ُ ْم ِف ْتَن ٌة﴾ ]اﻷنفال [28/8
وأص ح ره الح أ  :الموت ،و صلي غير وضوء  ،أ  :قول :اللهم صل علي سيدنا
ﷴ ،وله في اﻷرض ما ل س

في السماء :أ  :له زوجة وولد) ،(1فقد استغل حذ فة

قدرته علي التﻼعب ألفا المشترك اللفظي في إفادة دﻻﻻت ومعان لم يدر ها الخل فة
عمر بن الخطاب ،وهو من هو في اﻹحاطة ألفا

والفصاحة .

اللغة العر ة ،وصاحب الفراسة

ومن طرف هذه اﻷساليب وح متها عندما ستعملها مجيدوها في المواقف

الصع ة التي قعون فيها من ذلك الحوار الذ

دار بين الحجاج بن يوسف الثقفي و ين

أحد خصومه حيث قال له الحجاج متوعدا :ﻷحملنك علي اﻷدهم ،عني :القيد واﻷغﻼل.

فقال له الرجل  :مثل اﻷمير حمل علي اﻷدهم اﻷشهب ،الفرس  .فقال الحجاج :و لك

إنه لحديد  ،فقال الرجل :ﻷن ون حديدا خير من أن ون بليدا
 -تلجأ اللغات اﻹنسان ة بوجه عام إلي استخدام ألفا

)(2

.

المشترك اللفظي في ثير من

تعبيراتها و خاصة في نقل أعضاء الجسم في دﻻﻻت مجازة لسد عجز لفظي في

معاجمهم وثرواتهم اللفظ ة ـ وأمثلة ذلك ثيرة مثل  ،رجل الكرسي ،يد الفنجان أو الكوب
وأنف الجبل .ورأس الجبل ،وعين اﻹبرة ،وحاجب الشمس ،ولسان المي ـ ـ ـ ـزان وصدر النهار

 ...الخ

اﻹجراءات التي وضعها العلماء لمواجهة اﻵثار السلب ة للمشترك اللفظي :

)(1

ل س من شك في أن دﻻلة اللف الواحد علي الرغم مما عرضنا له من إيجاب ات

دور الكلمة في اللغة . 126
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ثيرة ،وق م لغو ة هامة تعود علي اللغة النفع والفائدة فإن ثمة آثا ار سلب ة تحدث ـ أ ضا ـ

سبب ما حدثه المشترك اللفظي من ارت اك وتشو ش وخل

المتكلمين والمستمعين حيث

عوق التفاهم والتواصل بين

تنف الدﻻﻻت المتعددة في أذهان المستمعين غموضا

وصعو ة في اخت ار الدﻻﻻت والمعاني لتكون هي المناس ة أو المتوافقة مع الموقف
اللغو وس اقه  .وتواجه اللغة ـ أ

لغة ـ هذا الصراع بين الدﻻﻻت بإجراءات حاسمة أو

صارمة أطل عليها أولمان :جملة اﻹجراءات السرعة ونذ ر منها .

)(1

أوﻻ  :هجر أحد المعنيين للف المشترك ٕواهماله لي قى معنى واحدا للكلمة ،و حدث هذا
الهجر أو الترك واﻹهمال عد حدوث احتكاك بينهما ،و ذ ر العلماء شروطا لهذا
اﻻحتكاك وهي :

 (1أن تكون الفترة الزمن ة واحدة ،حيث ستحيل القول بوجود احتكاك ،وتأثر أحد
المعنيين بتضاؤله وانزوائه أمام معنى متم ن في عقول أصحا ه وأذهانهم .

 (2ضرورة انتماء المعنيين إلي بيئة لغو ة ومقام لغو واحد  ،وفي تراكيب نحو ة واحدة،
م ننا معها القول بإم ان ة حدوث صراع بين دﻻلة الكلمة على اسم تارة ،و ين دﻻلتها

علي فعل تارة أخر  ،أو بين دﻻلة الكلمة على اسم تارة  ،ودﻻلة الكلمة علي الصفة تارة

أخر  ،أو دﻻلة الكلمة علي إفراد تارة ودﻻلتها علي جمع تارة أخر  ،مثال ذلك في

العر ة لمة "دقي " التي تفيد الدﻻلة علي ذلك الطحين من القمح ،و صنع منه الخبز
أنواعه ،و لمة "دقي " التي تفيد الدﻻلة على الوصف في مثل قولنا :عمل دقي  ،و ﻼم

دقي  ...الخ .

و ذلك الحال في لمة رجال  ،التي تفيد الدﻻلة على جمع الرجل  ،وتفيد الدﻻلة

على صفة الترجل و ذا لمة "عزوب" التي تفيد الدﻻلة على المفرد ،ما أنها تفيد الدﻻلة

على الجمع  .و لمة "قدح" التي تفيد الدﻻلة علي الكوب الذ
)(1

دور الكلمة في اللغة  130وما عدها .
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ال ف ه البذو أنواعها تارة ،والتي تفيد دﻻلة الفعل معنى :اﻹساءة

والطعن في الهجاء .

)(1

ثان ا  :قاء المعنيين للف

المشترك وذلك لما

قدمه الس اق اللغو والقرائن الخارج ة

المصاح ة التي عتمد عليها في تحديد الدﻻلة المطلو ة أو المحددة ،وطرح الدﻻلة أو
الدﻻﻻت اﻷخر لعدم مﻼءمتها للس اق ،ومن أمثلة ذلك في اللغة العر ة لمة "عين"

التي تفيد دﻻﻻت ومعاني ثيرة ﻻ حدث خل ف ما بينها سبب الس اق اللغو والقرائن

المصاح ة لها عند مستخدميها أو مستعمليها  .فالمتكلم إذا قال :فقأت عين فﻼن،
فيتوجه انت اه المستمع نحو العين الم صرة ،أما قوله :انفجرت عين في الصحراء ،فيتوجه

ذهن المستمع إلي عين الماء  .و لمة "اﻷرض" التي وردت في قول ابن ع اس حين

أصابت الناس زلزلة  :أزلزلت اﻷرض ،أم بي أرض ،رعدة وقشعر رة

)(2

وعلي الرغم من أن الس اق اللغو والقرائن المصاح ة ﻻستخدام ألفا

المشترك

اللفظي تعد من المدعمات ل قائه ،والمحصنات له من الهجر والزوال ،و ضمن لمثل هذه

اﻷلفا القدرة علي ال قاء في اللغة الواحدة لقرون طو لة دونما الت اس أو خل أو إبهام

بين معان ه المتعددة في أذهان الجماعة اللغو ة ،فإن الس اق اللغو

عجز عن تحديد

المعنى المراد من اللفظة في عض اﻷح ان ،وقد أشار إلي مثل هذا العجز اللغو

سبرسن وذلك ف ما حدث من خل وقع في الكلمتين  ،sun،sonحين سألت أم طفلتها

الصغيرة عما إذا انت اللع ة التي تضمها بين ذراعيها هي  ،her sonفأسرعت الطفلة

نحو الش اك وصاحت ـ مشيرة إلي السماء  !!that is my sunذلك لمة "،"bore
فإنها في جملة  ،our mother bore usوﻻ يتضح معناها في ذهن المستمع ،و حدث

)(1
)(2

دور الكلمة في اللغة . 32

ينظر :اللغة . 228
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في معناها  ،أهو :أحملتنا أمنا ؟ أم معناها هو  :أطاقتنا وقدرت على حملنا ؟).(1

ثالثا  :تغيير ص غة أحد المعنيين للف المشترك حيث تأخذ ش ﻼ خاصا بها ميزها عن
ص غة الدﻻلة اﻷخر  ،ومن أمثلة ذلك في العر ة لمة "دقي " في اللهجات المصرة،

حيث تنطل

ه ذا  :دئي

 di Iللدﻻلة على مطحون القمح المعروف،

سر الدال

ولكنهم قولون :ديئ  da Iللدﻻلة على الدقة من الشيء في ع ارة " ﻼم دقي " ه ذا
 dialam daفتح الدال .

أما في اللهجة الليب ة فإنهم ينطقون لمة "رق ة" معنى  .العن  ،بتحو ل القاف

افا ه ذا "ر ة" ه ذا  ،rokbahفاشتر ت لفظ ا مع حرف )ك( الفارسي .وأما في

اللهجة الكو ت ة ،فإنهم ينطقون لمة "دقي " بلفظة مترادفة أخر وهي "طحين" للدﻻلة

على دقي القمح وطحينه ،أما معناه الثاني وهو معنى  :الدقة والتدقي في عمل الشيء،

فإنهم حولوا القاف افا فارس ة ،أو ج ما قاهرة فقالوا  :شغل دجيج  .أ دقي .digig

ار عا  :تلجأ اللغة أو اللهجة إلي اﻹبدال الصوتي لكلمات المشترك اللفظي تفاد ا ﻻتفاق
الدﻻلة مع دﻻﻻت ألفا أخر موجودة  ،ومن أمثلة ذلك في اللهجة المصرة لمة "ذم"

معنى الهجاء والشتم حيث قلبت الذال از ا  .فهم ينطقونها "زم" للتخلص من اﻷصوات

اﻷسنان ة عامة في ضوء قانون السهولة والت سير وتخفيف المجهود العضلي في أثناء
النط  .ولم شأ المصرون أن يبذلوا الذال داﻻ ﻷنها ه ذا ستتف مع لمة "دم"  ،و نشأ

مشترك لفظي جديد أكثر إبهاما وأش فهما واست عا ا .
ولكن لمات أخر

ثيرة تحولت فيها الذال داﻻ دون تطا قها مع دﻻﻻت لمات

أخر  ،ومن أمثلتها لمة "ذيل" ،تحولت الذال داﻻ ه ذا "ديل" ،و ذا لمة " :ذ ح"،

تحول الذال داﻻ ه ذا "د ح"  ،و ذلك لمة "ذهب" وهو المعدن النف س المعروف ،تحولت
)(1

دور الكلمة في اللغة  ، 129من قضا ا اللغة . 34
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العدد 8

الذال داﻻ  ،ف قولون :دهب). (1

خامسا  :تخص ص مجاﻻت اﻻستعمال في حقوله الدﻻل ة المحددة ي قي علي الدﻻﻻت
المختلفة اﻷلفا المشترك اللفظي ،وﻻ حدث بينهما ثمة احتكاكات أو تأثيرات ،ون قي ل

دﻻلة اق ة وقائمة بدورها ومعناها في بيئتها اللغو ة دونما طغ ان دﻻلة بيئة علي بيئة
أخر  ،حيث تختص لفظة اﻻشتراك اللفظي عند المجموعة المهن ة ،أو الفئة اللغو ة ،أو

نحوها بدﻻلة ﻻ م ن اﻻستغناء عنها  .ومثال ذلك لمة "جذر" حيث اشتر ت دﻻﻻت
ثيرة مع هذه اللفظة دونما صراع ف ما بينها ،فهي عند الفﻼحين تفيد دﻻلة "جذر الن ات"

ونحوها  .وهي عند الطبيب تعنى "جذر اﻷسنان" مثﻼ  .وعند العالم اللغو تعنى "جذر
الكلمة" ،ومعنى آخر مختلف عند علماء الراض ات ،وتحاف
اللفظي ﻻختصاصها مهنة معينة

). (2

ل دﻻلة لهذا المشترك

و عد فالمشترك اللفظي ﻻ وجود له في واقع اﻷمر إﻻ في معجم اللغة ،أما في

نصوص هذه اللغة واستعماﻻتها فﻼ وجود إﻻ لمعنى واحد من معاني المشترك اللفظي،

وقد ذ ر ذلك أولمان  UIImannقوله  " :ثير من لماتنا لها أكثر من معنى ،غير أن
المألوف هو استعمال معنى واحد فق من هذه المعاني في الس اق المعين ،فالفعل أدرك

مثﻼ  ،إذا انتزع من م انه في النط

ص ح غامضا غير محدد المعنى ،هل معناه "لح

ه" ،أو "عاصره"  ،أو أنه عنى " أر "  ،أو "بلغ الحلم" ؟ ،إن التر يب الحق قي المنطوق

الفعل هو وحده الذ

م ن أن يجيب عن هذا السؤال ،فإذا تصادف أن اتفقت لمتان

أو أكثر في أصواتها اتف ـ ـ ـاقا تاما ،فإن مثل هذه الكلـ ـ ـ ـ ـمات ﻻ ون لها معـ ـ ـ ـنى البتة دون

السياق الذي يقع فيه") ، (3ما قول فندرس" :إننا نقول :ﻹحد الكلمتين أكثر من معنى
)(1
)(3

ينظر :دور الكلمة في اللغة  ، 132من قضا ا اللغة والنحو . 36 ،34

A , ArlottoIntrouduction to Historical linguistics, p174,1972.

دور الكلمة في اللغة . 54
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واحد  homonymieفي وقت ن ون ضحا ا اﻻنخداع إلى حد ما ،إذ ﻻ طفو في

الشعور من المعاني المختلفة التي تدل عليها إحد

الكلمات إﻻ المعنى الذ

عينه

س اق النص ،أما المعاني اﻷخر فتمحى وتتبدد ،وﻻ توجد إطﻼقا ،فنحن في الحق قة
نستعمل ثﻼثة أفعال مختلفة عندما نقول :الخ ا

قص الثوب .أو :الخبر الذ

قصه

الكﻼم صح ح  .أو :البدو خير من قص اﻷثر .فإننا نستعمل في الواقع ثﻼث لمات،

ﻻ ير

)(1

عضها ب عض أ ار  ،ﻻ في ذهن المتكلم ،وﻻ في ذهن السامع"

اللغة . 328

)(1
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د .نبيلة بلعيد شرتيل

ل ة التر ة -جامعة مصراتة
ملخص الدراسة :

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أهم المبررات التي تستدعي إدخال التعل م

اﻹلكتروني في منظومة التعل م ش ل عام في ليب ا ،ومعرفة اﻹم ان ات التي يت حها

التعل م اﻹلكتروني للمنظومة التعل م ة ومد

فاعليتها ،وذلك لمعرفة الدور الذ

يلع ه

التعل م في تطو ر وتحسين العمل ة التعل م ة ،ومعرفة متطل اته وأهم التقن ات والوسائ

التكنولوج ة الحديثة ،و ف ة تطب قها واﻻستفادة منها في النظام التعل مي ،و ذلك

استعراض تجارب عض الدول العر ة واﻷجنب ة التي تم تطبي

التعل م اﻹلكتروني بها

لغرض معرفة فاعليته وأثره في تحسين المستو التعل مي في تلك الدول.

وعل ه استخدمت ال احثة المنهج الوصفي لجمع الب انات والمعلومات حول

موضوع الدراسة ،ومن ثم عرض اﻹطار النظر الذ

تساؤﻻت الدراسة.

ومنها توصلت الدراسة إلى التوص ات التال ة -:

 -العمل على تش يل لجان بو ازرة التر ة والتعل م للتنسي

تمت اﻹجا ة من خﻼله على
مع المؤسسات ذات العﻼقة

و ازرة التخط  ،واﻻتصاﻻت الدولة للتخاطب مع المؤسسات والمنظمات الدول ة لتقد م

الدعم والتوج ه الﻼزم لدمج التعل م اﻹلكتروني في المنظومة التعل م ة في ليب ا ،والسعي
إلى توفير التمو ل والدعم الفني والتقني المطلوب.

 وضع إستراتيج ات وخطـ ـ ـ مم نة التنفيذ ،وواقعيـ ـ ـ ـة تﻼئم ظروف ٕوام ان ـ ـ ـات الدولـ ـ ـ ـ ـ ـة- 339 -
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الليب ة ،واﻻبتعاد عن استراتج ات تم تطو رها وتطب قها ضمن ظروف و يئات دول أخر

مختلفة .

 -العنا ة الموارد ال شرة والعمل على تنم ة قدراتها ما يتناسب ومتطل ات التعل م

اﻹلكتروني .

 -عدم جعل التعل م اﻹلكتروني بد ﻼً للتعل م التقليد بل مسانداً له ومندمجاً معه .

 -تهيئة الطﻼب والمعلمين في جم ع المراحل التعل م ة لتقبل التعل م اﻹلكتروني قبل

تطب قه.

 -تبني رؤ ة عيدة المد

تضمن اﻻستمرارة وعدم تضخم تكاليف التشغيل في ظل

التطورات والتغيرات المستمرة في التقن ات الحديثة .

 -العمل على إعداد وتأهيل القو ال شرة الﻼزمة للق ام بتحو ل المواد التعل م ة إلى مواد

إلكترون ة سهل نقلها وتخزنها واستعراضها .

مقدمة :

شهد التعل م ومؤسساته تطورات سرعة ومتﻼحقة في جم ع عناصر منظومته،

حيث يتم تعزز الطرائ

التدرس ة في افة المراحل التعل م ة بتقن ات حديثة ،لغرض

معدﻻت سرعة  ،والذ

نتج عن ثورة المعلومات والتكنولوج ا التي ع شها العالم اليوم،

اﻻستفادة من المميزات التي تتمتع بها هذه التقن ات غ ة اكتساب مهارات التف ير العلمي

لد

الطﻼب) ،(1وفي ظل التدف السرع للمعلومات ،والتغيير المتﻼح والنمو المعرفي

ان لها تأثير على مختلف جوانب الح اة ،فالنهوض التعل م في عصر المعرفة

والمعلومات قتضى تحسين وتطو ر تقن ات التدرس والتدرب لتتواف مع التطور العام
لتكنولوج ا المعلومات واﻻتصال .

إذ أن هذا التطور فتح لميدان التعل م آفاقاً جديدة و بيرة من حيث الوسائل

المتاحة واﻹم ان ات والتقن ات الجديدة ،والمضامين التعل م ة المتطورة والحديثة) ،(2حيث

أص ح التعل م مطال اً ال حث عن أساليب ونماذج تعل م ة جديدة لمواجهة العديد من
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التحد ات علي المستو العالمي ،ومنها زادة الطلب علي التعل م ،وزادة م المعلومات

في جم ع فروع المعرفة المختلفة فضﻼً عن ضرورة اﻻستفادة من التطورات التقن ة في

مجال التعل م) ،(3ما شهد العصر الحالي تقدماً تقن اً في مجاﻻت متعددة ،ان أبرزها
الثورة المعلومات ة التي أحدثت انقﻼ اً بي اًر في طب عة تلقي المعلومة سواء على مستو

الدرس ،أو مستو

م ة الثقافة العامة والمعرفة المتداولة ،ونجم عن هذا الكم الهائل من

المعلومات ظهور ما سمى" التعل م اﻹلكتروني" الذ

تزايد اﻻهتمام ه في معظم بلدان

العالم ،فهو تعل م عمل علي اكتساب المهارات والمعرفة من تفاعﻼت مدروسة مع الموارد

التعل م ة ،ومن هنا برز دور التعل م اﻹلكتروني الذ

عتبر أحد أنواع التعل م المرن

والمستمر في ح اة اﻷفراد والمؤسسات التعل م ة في تحسين جودة التعل م وتطو ره،
والمساعدة في وضع الخط اﻹستراتيج ة والتنفيذ ة التي لها عﻼقة التعل م).(4
ومن هنا أخذت معظم الدول في تطبي

التعل م اﻹلكتروني لتلب ة الحاجات

التعل م ة ،ومعالجة الكثير من المش ﻼت التي تعاني منها معظم المؤسسات التعل م ة،

مدر ة أهم ة تكنولوج ا اﻻتصاﻻت والمعلومات ،حيث أص ح على اﻷج ال المعاصرة
التعامل مع هذه التكنولوج ا من خﻼل انتشار وسائل اﻹنترنت واﻷقراص المدمجة،

وسهولة الحصول عليها ،مما يؤد

إلى استخدام واسع خاصة في المجال التعل مي في

البلدان النام ة؛ ﻷنها غير م لفة وقابلة للتحديث المستمر ت عاً للتغيرات الدائمة في
المجال المعرفي .
مشكلة الدراسة وأسئلتها :

عد التوسع الهائل في قطاعات التعل م المختلفة في ليب ا من اﻷمور التي شهدتها

السنوات اﻷخيرة ،مما أد

إلى ازد اد اﻹق ال على التعل م وانخفاض مستو اﻷم ة إلى

نحو ) (%10عام )2007م() ،(5وهذا ستدعى وجود مؤسسات تعل م ة مؤهلة ومجهزة
تستوعب اﻷعداد الهائلة من الطﻼب ،وتتمشى مع متطل ات العصر الحديث ،والعمل
على توفير فرص تعل م ة للطﻼب

لفة تتناسب مع اﻷوضاع المع ش ة واﻻقتصاد ة
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لﻸسر الليب ة ،وخاصة في ظل ما تعان ه ال ﻼد من مش ﻼت في السنوات اﻷخيرةٍ ،
وتدن

في مستو الدخل اﻻقتصاد

لمعظم الليبيين ،وتر ال احثة أن الدولة حاجة إلى توفير

برامج تعل م ة جديدة توفر للطالب التعل م المستمر والذاتي وتكس ه مهارات وخبرات
تتمشى مع المفهوم الحديث للتعل م المستمر ،وذلك لمواك ة تطورات العصر الحديث،

حيث عد التعل م اﻹلكتروني البديل اﻷنسب الذ يلبي احت اجات المتعلمين ،إذ قدم لهم

ل ما حتاجونه في الوقت الذ يرونه مناس اً عيداً عن القيود الم ان ة والزمن ة ،ما هو

الحال في النظام التعل مي التقليد  ،وهذا ما نحن حاجة إل ه فعﻼً و ش ل ملح في ليب ا

مع تعاظم مش ﻼت انقطاع الطﻼب عن الدراسة لفترات زمن ة متقطعة ،وانتقالهم من
مدينة إلى أخر  ،و ذلك ساعد هذا النظام على حل المش ﻼت التي تعانيها المؤسسات

التعل م ة نتيجة لقلة الموارد المال ة المتاحة لها ،لذا وجب العمل على إيجاد حلول بديلة

توفر فرصاً تعل م ة جديدة للطﻼبٕ ،وام ان ة استمرارهم في العمل ة التعل م ة ،حيث م ن
اﻻستفادة من البرامج التعل م ة المعدة مس قاً في عض الدول المتاحة عبر الوسائ

اﻹلكترون ة ،وعبر الش ة العن بوت ة العالم ة من أجل رفع مستو
الطﻼب ،ومواك ة العصر الذ

نع ش ف ه ،ولذلك

الحل اﻷمثل لمستقبل التعل م وتطوره في ليب ا.
وتتحدد تساؤﻻت الدراسة ف ما يلي-:

التحصيل لد

ون التعل م اﻹلكتروني جزءاً من

 -1ما هي مبررات إدخال التعل م اﻹلكتروني في المنظومة التعل م ة في ليب ا ؟ .
 -2ما اﻹم ان ات التي يت حها التعل م اﻹلكتروني ف ما يتعل بنظام التعل م ؟
 -3ما دور التعل م اﻹلكتروني في تطو ر ،وتحسين التعل م في ليب ا ؟

 -4ما هي متطل ات التعل م اﻹلكتروني ،وما التقن ات والوسائ المستخدمة ه ؟
 -5ما التجارب الدول ة التي ط قت التعل م اﻹلكتروني ٕوام ان ة اﻻستفادة منها ؟
أهداف الدراسة :
تسعي الدراسة إلى تحقي اﻷهداف التال ة :
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 -1التعرف علي أهم المبررات التي تستدعي إدخال التعل م اﻹلكتروني للمنظومة

التعل م ة في ليب ا .

 -2معرفة اﻹم ان ات التي يت حها التعل م اﻹلكتروني للمنظومة التعل م ة ومد فاعليتها .
 -3التعرف على الدور الذ

التعل م ة.

يلع ه التعل م اﻹلكتروني في تطو ر وتحسين العمل ة

 -4معرفة متطل ات التعل م اﻹلكتروني وأهم التقن ات والوسائ

و ف ة تطب قها واﻻستفادة منها في النظام التعل مي .

التكنولوج ة الحديثة،

 -5استعراض تجارب عض الدول التي تم تطبي التعل م اﻹلكتروني بها غرض التعرف
على مد فاعليته وأثرة في تحسين مستو التعل م .
أهمية الدراسة :

 -اكتسبت الدراسة أهميتها من خﻼل اهتمام عدد بير من المف رن والترو ين بتوفير

مصادر ثرة للمعلومات م ن الوصول إليها في وقت قصير ،حيث

سب التعل م

اﻹلكتروني الدافع ة للمعلم والمتعلم لمواك ة العصر ،والتقدم المستمر في مجال
التكنولوج ا والعلوم ،والتواصل مع المستجدات في شتى المجاﻻت .
 -تأتي أهم ة الدراسة من التوجهات العالم ة والمحل ة التي تناد

التقن ات الحديثة ،والعمل على توظ فها في النظم التعل م ة .

 -توفير بيئة تعلم ممتعة ون فيها الطالب أكثر إيجاب ة وتفاعﻼً .

ضرورة اﻹفادة من

 -استبدال اﻷساليب التقليد ة في التعل م أساليب حديثة أكثر فاعل ة .

 -توج ة نظر المتخصصين في مجال تكنولوج ـ ـ ا التعليـ ـ ـم إلى أهم ة توظيف إستراتيج ة

التعل م اﻹلكتروني التعاوني في التدرس والتعل م لما لها من دور إيجابي في تنم ة

مهارات الطﻼب المختلفة .

 التعل م اﻹلكتروني أص ح ضرورة تعل م ة في عصر يتميز التقدم العلمي والتكنولوجي.- 343 -
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حدود الدراسة :
تقتصر حدود الدراسة الحال ة على استقصاء إم ان ات التعل م اﻹلكتروني ومد
اﻻستفادة منه في اﻻرتقاء مستو التحصيل لد

الطﻼب في جم ع المراحل التعل م ة

في ليب ا ،وتطو ر وتحسين مستو أداء المعلمين في تلك المراحل ،و ذلك التعرف على

متطل ات إدخال التعل م اﻹلكتروني في المنظومة التعل م ة في ليب ا .
منهج الدراسة :
لتحقي أهداف الدراسة واﻹجا ة على تساؤﻻتها سيتم استخدام المنهج الوصفي

القائم على وصف الظاهرة محل الدراسة ﻻستخﻼص النتائج ،وذلك بجمع أكبر قدر

مم ن من المعلومات والب انات التي تساعد في معرفة مختلف المفاه م المتعلقة التعل م
اﻹلكتروني والدور الذ يلع ه في تحسين وتطو ر نظام التعل م.
مصطلحات الدراسة :

 -التعل م اﻹلكتروني" :هو توظيف تكنولوج ا اﻻتصال بواسطة اﻹنترنت في التعل م،

فهو نظام تعل مي ساعد على توصيل المعلومات إلى م ان تواجد المتعلم ،وهو طرقة
للتعلم استخدام آل ات اﻻتصال الحديثة من مبيوتر وش ات ووسائ متعددة وم ت ات
إلكترون ة من خﻼل اﻻتصال اﻹنترنت سواء ان عن عد أو في الفصل الدراسي").(6

ما أن ُﻪ "نظام تفاعلي للتعل م قدم للمتعلم استخدام تكنولوج ات اﻻتصال
والمعلومات ،و عتمد على بيئة إلكترون ة رقم ة متكاملة تعرض المقررات عبر الش ات

اﻹلكترون ة ،وتوُفر سبل اﻹرشاد والتوج ه وتنظ م اﻻخت ارات ،و ذلك إدارة المصادر

يتجز من العملي ـ ـ ـ ـ ـة
أ
والعملـ ـ ـ ـ ات وتقو م ـ ـها ،حيث صبـ ـ ـح التعليـ ـ ـ ـ ـم اﻹلكترونـ ـ ـي ج ـ ـزءاً ﻻ

التعﻠيمية" ).(7

 -التعر ف اﻹجرائي :التعل م اﻹلكتروني هو التعل م الذ

عتمد على تكنولوج ا اﻻتصال

والمعلومات ،واستخدامها لغرض تسهيل العمل ة التعل م ة ،فهو أسلوب تعل مي قائم على

ش ات اﻹنترنت ،واستخدام الوسائ

اﻹلكترون ة ،و تم ذلك داخل الفصل الدراسي أو
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خارجه ،ما أنه أحد أهم عوامل نجاح التعل م في ليب ا من خﻼل تطو ر المنظومة

التعل م ة ،وهي إحد أهم التحد ات التي تواجه بناء ليب ا الحديثة .
الدراسات السابقة :
تحصلت ال احثة على عض الدراسات ذات العﻼقة موضوع الدراسة الحال ة،
وذلك لﻼستفادة منها في دراستها ،وسوف يتم عرضها حسب الترتيب الزمني من اﻷقدم
إلى اﻷحدث على النحو التالي :

 -1دراسة ألن 2000)ALLENم( عنوان :أثر استخدام الكمبيوتر في المحاضرة
بواسطة الوسائ

المتعددة على الطﻼب في علم اﻷح اء المجهر ة والتعلي

المواقف واﻻحتفا بها

)(8

على

هدفت الدراسة إلى استقصاء فعال ة برمج ة الوسائ المتعددة في تحصيل عينة

من طﻼب جامعة تكساس في مقرر اﻷح اء الدق قة واحتفاظهم التعلم ،و ذلك اتجاهاتهم

نحو استخدام الحاسب اﻵلي متعدد الوسائ في تدرس المحتو  ،و لغ عدد العينة )(76
طال اً تم تقس مهم إلى مجموعتين ضا طة وتجرب ة ،و شفت نتائج الدارسة التي
استغرقت) (16أسبوعاَ عن وجود فروق دالة إحصائ اً لصالح المجموعة التجرب ة التي
درست الوسائ

التحصيل واﻻحتفا

المتعددة علي المجموعة الضا طة التي درست الطرقة المعتادة في
التعلم واﻻتجاه نحو الحاسب اﻵلي .

 -2دراسة مها عبد العز ز)2007م(

عنوان :دراسة تقو م ة لتجر ة التعل م

اﻹلكتروني مدارس الب ان اﻷ نموذج ة للبنات بجدة .

)(9

هدفت الدراسة إلى تقو م التعل م اﻹلكتروني مدارس الب ان اﻷنموذج ة في جدة

للمرحلتين المتوسطة والثانو ة ،حيث استخدمت الدراسة المنهج الوصفي ،واشتملت على

يدرْس َن طرقة التعل م اﻹلكتروني ،وتوصلت
عينة قوامها ) (41معلمة ) (126طال ة ُ
الدراسة إلى نتائج أهمها:
 وجود فروق لصالح الطرقة اﻹلكترون ة ،وذلك عند مقارنة تحصيل الطال ات بواسطة- 345 -
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هذه الطرقة أنفسهن و زم ﻼتهن في الفصول التقليد ة ،أ زادة في التحصيل الدراسي.

 -طرقة التعل م اﻹلكتروني تسهم في زادة قدرة المعلمة على إ صال المعلومات

للطال ات ،ما أنها تقلل من حاجة المعلمة لحمل الكتب ووسائل الشرح التوض ح ة مابين

الفصول الدراس ة .

 -استغﻼل المعلمات ﻹم انات البرامج الحديثة في إحداث تفاعل بين المعلمات

والطال ات إلكترون اً.

 -3دراسة أحمد عبد اللطيف )2009م( عنوان :التعل م اﻹلكتروني وسيلة فاعلة

لتجو د التعل م).(10

هدفت الدراسة إلى التعرف على المش ﻼت التي تواجه النظام التعل مي ووسائله

ومستلزماته و ف ة التغلب على هذه المش ﻼت من خﻼل وسيلة فاعلة م ن أن تساعد

في تطو ر التعل م وتجعله يتناغم مع ما شهده من ثورة معلومات ة وهي التعل م

اﻹلكتروني ،والمقارنة بينه و ين التعل م التقليد  ،وتوصلت الدراسة إلى استنتاجات أهمها:

 -إن مخرجات التعل م اﻹلكتروني تؤ د على فاعل ة هذا النوع من التعل م النس ة للطل ة

والمعلمين .

 -ضرورة اعتماد وسائل التعل م اﻹلكتروني المتعددة لمواك ة التقدم العلـ ـ ـمي في نـ ـ ـ ـ ـ ـظام

التعل م .

 -نظ اًر لوجود عض السلب ات في التعل م اﻹلكتروني ،فإن الدراسة توصي أن ﻻ

هذا النوع من التعل م بد ﻼً عن التعل م التقليد بل م مﻼً له.

ون

 -4دراسة ف اض عبد ﷲ )2009م( عنوان :التعل م اﻹلكتروني والتعل م التقليد
دراسة تحليل ة مقارنة(11).

هدفت الدراسة إلى توض ح مفهوم التعل م اﻹلكتروني وخصائصه ،والعق ـ ـ ـ ـ ات التي
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تعترضه ،و ف ة التغلب عليها ،و ذلك معرفة أهم اﻷنظمة المتخصصة في إدارة التعل م
اﻹلكتروني منها :نظام إدارة التعل م ،ونظام إدارة المحتو التعل مي ،وتوصلت الدراسة
إلى نتائج أهمها :

ٍ
اختﻼف بينهما ،و ذلك تداخﻼً بين تلك اﻷنظمة ،مع ضرورة الدمج
 -أن هناك أوجه

بينهمإ ،واجراء مقارنة بين اﻷسلوب التقليد واﻷسلوب اﻹلكتروني في التعل م .

 -توض ح ف ة تحو ل المحتو في النظام التقليد إلى محتو تعل مي إلكتروني .

 -5دراسة غانم عبد ﷲ)2011م( عنوان :أثر العولمة على العمل ة التعل م ة في
الوطن العر ي

)(12

هدفت الدراسة إلى إلقاء الضوء على الطرح المفاه مى للعولمة ،حيث ﻻ يوجد

تعرف محدد للعولمة ،والعمل علي التأهيل التارخي لظاهرة العولمة ،ما اهتمت الدراسة

بتطبي تأثير العولمة ل مفرداتها وتجل اتها ش ل بير على أنما التعل م في المجتمع
العري ،ولقد توصلت الدراسة إلى ما يلي :

 -تطو ر رؤ ة مستقبل ة متفائلة لنوع ة التعل م في العالم العري المراد إعدادها لمواجهة

العولم ـ ـة تتطلـ ـ ـب التفاعل بنجاح مع المتغيـ ـ ـ ـرات السرعة واﻻتجاه ـ ـات الترو ـ ـة العالميـ ـ ـ ـة
المعن ة بتطو ر أنما التف ير ،والسلوك العلمي .

 -اﻷخذ بيد المعلم بتدرب ة والرفع من شأنه للنهوض العمل ة التعل م ة .

 -اﻷخذ بتكنولوج ا المعلومات آل ة ذات أثر على الك ف ة التي يتم فيها إ صال التعل م

عبر ش ات عالم ة .

 -6دراسة نوال عز ز )2014م( عنوان :دور التعل م اﻹلكتروني في تحسين جودة
التعل م في المؤسسات الجامع ة .

)(13

هدفت الدراسة إلى التعرف على دور التعل م اﻹلكتروني في تحسين جودة التعل م
يلع ه التعل م اﻹلكتروني في السنوات اﻷخيرة بجم ع وسائله

الجامعي ٕوابراز الدور الذ
بهدف فتح آ فاق جديدة للمتعلمين لم تكن متاحة من قبل ،وتوصلت الدراسة إلى-:
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 -التعل م اﻹلكتروني عمل على تحسين نوع ة التعل م .

 تحقي الجودة في المؤسسات الجامع ة ش ل عام وفي دولة اﻹمارات ش ل خاص. -اعتمدت الح ومة على إدماج وسائل التعل م اﻹلكتروني الجامعات مما أد

تحسين نوع ة التعل م وتعزز الق ادات التعل م ة وتشج ع ال حث العلمي .

إلى

 -6دراسة مر م الوشاحي )2014م( عنوان :أثر استخدام إستراتيج ة التعل م
اﻹلكتروني التعاوني في تنم ة مهارات الدراسة واﻻتجاه نحو التعل م اﻹلكتروني

الجامعي .

)(14

هدفت الدراسة إلى تقصي أثر استخدام إستراتيج ة التعل م اﻹلكتروني التعاوني في

تنم ة المهارات الدراس ة ،وقد استخدمت الدراسة أداتين لجمع الب انات هما :اخت ار
مهارات الدراسة ،ومق اس اﻻتجاه نحو التعل م اﻹلكتروني ،وقد بلغ عدد العينة) (35طال ا
للمجموعة الضا طة ،و) (31للمجموعة التجرب ة ،وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها :

 -ثبوت وجود أثر دال إحصائ اً ﻻستخدام إستراتيج ة التعل م اﻹلكتروني التعاوني في

تنم ة مهارات الدراسة .

 -اﻻتجاه اﻹيجابي نحو استخدام التعل م اﻹلكتروني لد الطﻼب .

 -عدم وجود فروق دالة إحصائ اً بين طﻼب المجموعة الضا طة والتجرب ة ف ما يخص

تنم ة اﻻتجاه نحو التعل م اﻻلكتروني.

 -7دراسة غادة الشر يني )2015م( عنوان  :تفعيل التعل م عن طر
منظومة التعل م اﻹلكتروني .

)(15

الخدمة عبر

هدفت الدراسة إلى التعرف على دور المنظومة اﻹلكترون ة في تفعيل وتحسين

عمل ة التعل م من خﻼل وضع رؤ ة مستقبل ة تتضمن تصم م وتنفيذ مقرر التعل م عن

طر الخدمة اﻹلكترون ة ،وتوصلت الد ارسة إلى عدة توص ات منها :

 -تقد م خدمات تعل م ة لجم ع أفراد المجتمع غض النظر عن الم ان والزمان والعمر

والوضع اﻻقتصاد ) التعل م للجم ع ( .
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 -وضع آل ات لجذب المتعلمين إلى البرامج المتاحة لتطو ر مهاراتهم .

 -فتح مراكز تدرب عن عد تخدم المجتمع بتخصصاته افة ،و شارك الطﻼب في

تقد م عضها ) اللغات والتوع ة الصح ة والتوع ة الترو ة ( .

التعلي على الدراسات السا قة :

 -تتشا ه معظم الدراسات السا قة مع الدراسة الحال ة في التأكيد على أهم ة إدخال

التعل م اﻹلكتروني في منظومة التعل م العامة إحد

اﻷساليب الحديثة التي عتمد عليها

في تطو ر العمل ة التعل م ة ،ما تتشا ه في اخت ار المنهج المستخدم للدراسة ،ما

جاءت النتائج الدراسات متقارة إلى حد بير دراسة أحمد )2009م( ،ودراسة مها

)2006م( ،ودراسة غادة )2015م( ،ودراسة نوال )2014م( .

 -اختلفت عض الدراسات من حيث اخت ارها للعينة واﻷداة المستخدمة عن الدراسة

الحال ة دراسة 2000) Allenم( ،ودراسة ف اض)2009م( ،ودراسة مرم )2014م( .

 -اتفقت ل الد ارسات مع الدراسة الحال ة علي أهم ة إدخال التعل م اﻹلكتروني في

نظام التعل م المت ع في الدولة ،وذلك من أجل تطو ره وتحسين مستو الطﻼب واﻻرتقاء
مستو أداء و فاءة المعلمين ،ما أنه أ ْ َقى أث اًر وسرعة في إ صال المعلومة للطﻼب
داخل المؤسسات التعل م ة .

 نشأة التعل م اﻹلكتروني وتطوره :
لﻺجا ة على السؤال المتعل

اﻹم ان ات التي يت حها التعل م اﻹلكتروني فإن

الدراسة تتطرق إلى مراحل التعل م اﻹلكتروني ،حيث أد نجاح ف رة التعل م المبرمج الذ

ظهر في منتصف القرن العشرن إلى ظهور العديد من البرامج التعل م ة منها :التعل م
الذاتي ،والحقائب التعل م ة  ،ما أد

إلى إبراز أنما تعل م ة لم تكن متاحة الصورة

التي عليها في الوقت الحاضر مثل التعل م عن ُ ْعد ،والتعل م اﻻفتراضي واﻹلكتروني
وغيرها ،ما أن التطور في مجال اﻻتصال أد إلى تسهيل إم ان ة إعداد المواد الدراس ة
طرقة سهل معها تخزنها بوسائ إلكترون ة الكمبيوتر واﻷقراص المدمجة ،ونقل تلك
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المواد عن طر

ش ات اﻻتصال ،فجم ع هذه العوامل أدت إلى أن ص ح التعل م

اﻹلكتروني قبل نها ة القرن العشرن من المجاﻻت المهمة لﻼرتقاء المستو التعل مي،
حيث يتعلم ل فرد حسب قدراته ٕوام ان اته ،وقد شهد عقد الس عين ات من القرن
الماضي محاوﻻت عديدة في تخزن واسترجاع المعلومات ،وم ﻼد عصر الوسائ

المتعددة ،ثم شهد العالم في التسعين ات م ﻼد الش ة العن بوت ة )اﻹنترنت( مما أد إلى

خل مجال واسع لﻼتصال ونقل المعلومات عبر الش ة .

)(16

 مبررات إدخال النظام اﻹلكتروني في المنظومة التعل م ة في ليب ا :
بخصوص اﻹجا ة على السؤال المتعل

المبررات التي تستدعي إدخال التعل م

اﻹلكتروني في النظام التعل مي في ظل الوضع الراهن الذ تع شه ليب ا ،إذ عاني نظام

التعل م من العديد من اﻹش ال ات التي تجعل منه نظاماً تقليد اً لم يتعرض في السنوات

الماض ة إلى أ من أش ال التطور التي تجعله من اﻷنظمة المتقدمة أو المتطورة  ،ومن
أهم المش ﻼت التي تواجه النظام التعل مي التقليد في ليب ا :

 -1ارتفاع عدد الطﻼب الملتحقين المدارس ل عام مما يؤد

مؤهلين.

 -2ضعف المستو

اﻷكاد مي والمهني المتعل

إلى الحاجة إلى معلمين

التأهيل الترو

للمعلمين ،وعدم

مواكبتهم للتطورات العلم ة في مجال تخصصهم من خﻼل التدرب المستمر أثناء
الخدمة ،مما سبب وجود معلمين غير أكفاء .

 -3التغير الكبير الذ

ط أر على المناهج الدراس ة ش ل مستمر مما ستدعى تغي اًر في

اﻷساليب التدرس ة والوسائل التي تفرض على المعلم أع اء جديدة .

)(17

 -4تدني المستو التحصيلي للطﻼب.

 -5رداءة النظام التعل مي وعدم قدرته على إحداث التغيير الﻼزم سبب مقاومة التغيير
وعدم توفير اﻹم ان ات الﻼزمة للتطو ر.

)(18
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ما أن هناك العديد من اﻷس اب التي تقودنا إلى ضرورة التطو ر في النظام

التعل مي بإدخال اﻷساليب الحديثة منها التعل م اﻹلكتروني ،وهي ما يلي:

)(19

 -اﻻنفجار المعرفي وتدف المعلومات خاصة عد تطور وسائل اﻻتصال والتواصل .

 -الحاجة إلى السرعة في الحصول على المعلومات والتي ﻻ تتم إﻻ من خﻼل

استخدام الحاسوب.

 -تحسين فرص العمل المستقبل ة ،وذلك بتهيئة الطل ة لعالم يتمحور حول التقن ات

المتقدمة.

 -العمل على تنم ة مهارات عقل ة عل ا التف ير والتر يب والتحليل ،وحل المش ﻼت

لد الطﻼب.

 -انخفاض أسعار الحواسيب مقارنة مع فائدتها الكبيرة في م ادين التر ة والتعل م .

 مفهوم التعل م اﻹلكتروني :

هو نظام التعل م المستقب ـ ـ ـلي المتكامل لكافة المراحل الدراس ة ،إذ يهدف إلى إيجاد

بيئة تفاعل ة غن ة التطب قات المعتمدة على تقن ات الحاسب اﻵلي ،وتم ن الطالب من
الوصول إلى مصادر التعلم في أ

وقت أو م ان ،فهو طرقة للتعل م استخدام آل ات

اﻻتصال الحديثة ووسيلة تدعم العمل ة التعل م ة ،وتحولها من طور التلقين إلى طور

اﻹبداع والتفاعل وتنم ة المهارات ،إذ ستخدم أحدث اﻷساليب في مجال التعل م اعتماد
الحاسوب ووسائطه التخزن ة وش اته المتنوعة ،مما يزد في ترسيخ مفهوم التعلم الفرد

أو الذاتي ،وف ه يتا ع المتعلم تعلمه حسب طاقته وقدراته ،ووفقاً لما لد ة من خبرات

سا قة) ،(20فالتعل م اﻹلكتروني نظام عتمد على بيئة تعل م ة إلكترون ة رقم ة متكاملة

تعرض المقررات عبر الش ات اﻹلكترون ة ،وتوفر سبل اﻹرشاد والتوج ه وتنظ م
اﻻخت ارات ٕوادارة المصادر والعمل ات وتقو مها .
حيث يتجاوز هذا النوع من التعل م حدود الفصول التقليد ة ،واﻻنطﻼق لبيئة غن ة

متعددة المصادر

ون لتقن ات التعل م التفاعلي دو اًر أساس اً فيها ،حيث تعاد ص اغة
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دور ل من المعلم والمتعلم.

)(21

فتص ح هناك فرص أكبر لﻺبداع في تطو ر وتقد م

البرامج التعل م ة والتعامل معها دون قيود الزمان والم ان .

 دور التعل م اﻹلكتروني في تحسين المستو التعل مي :
لﻺجا ة على السؤال المتعل

بدور التعل م اﻹلكتروني في تحسين المستو

التعل مي ،فلقد أثبتت تجارب العديد من الدول والدراسات التي أجرت نجاح هذا النوع

من التعل م منها :دراسة أحمد )2000م( ،والتي أكدت على أن مخرجات الطﻼب من
خﻼل تطبي

التعل م اﻹلكتروني هي أكثر فاعل ة من الطﻼب ذو التعل م التقليد ،

ودراسة مها )2007م( التي أكدت على أن طرقة التعل م اﻹلكتروني تسهم في زادة
قدرة المعلمات على إ صال المعلومات للطﻼب وزادة قدرة الطﻼب على التحصيل،

فالتعل م اﻹلكتروني يتميز المحاكاة والفاعل ة التعل م الحق قي من خﻼل قدرة الطﻼب
على التح م المادة التعل م ة المصممة ما يتناسب مع المحتو والخبرات المتوقع

توافرها لد

الفئة المستهدفة من الطﻼب ،ما يتميز بتشج ع المتعلمين على التعلم

الذاتي سواء حجرة الدرس أو خارجها ،وهذا يؤد

إلى التعلم المستمر مد

و ذلك حصول المتعلم على مصادر متعددة للمعلومات تتسم الحداثة والتنوع الذ
في حد ذاته إحد

الح اة،
مثل

عوامل الدفع الداخلي للمتعلم ،اﻹضافة إلى الدوافع الخارج ة من

المعلمين على الش ة وزادة الرغ ةٕ ،وا قاء أثر التعلم عند الطﻼب ،وهذا ما لم نجده في

التعل م التقليد .

)(22

 استخدام المع ار ة في التعل م اﻹلكتروني .
إحد

)(23

تمتلك المع ارة أهم ة في إنتاج تعل م إلكتروني متميز ،إذ م ن اﻻستفادة من

المعايير العالم ة الشائعة مثل مع ار SCORMالذ

أخذ في اﻻنتشار خﻼل

السنوات الماض ة ،وهو عنى اﻷنموذج المرجعي لم ونات المحتو

التشار ي ،فهو

بروتو ول ق اس أساسي للتواصل بين المادة التعل م ة المفردة ،ونظام تسيير التعل م

 ،LMSحتى إن هذه المادة التعل م ة أص حت تسمي بـ  ،SCOوهى المادة اﻷساس ة
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للتعلم والتي ينتج عنها تحقي أهداف معينة ،وللوصول إلى هذه اﻷهداف فإن بروتو ول

 SCORMيوصى مجموعة من القواعد الواجب ات اعها عند تصم م وتطو ر المادة
التدرب ة والتعل م ة ،حيث تص ح صالحة ﻹجراء ال حوث عليها وتحو لها إلى مادة

تعل م ة تتواف

مع احت اجات المتعلمين ومطور البرامج التعل م ة ،فهذا المع ار ع ارة

عن ثﻼثة مجموعات من المقاي س التراكم ة المجتمعة من مختلف الجهات التعل م ة

والتقن ة والمجموعات وهي :أنموذج لتجم ع المحتو  ،أنموذج البيئة المثال ة ،أنموذج
التتا ع والتقصي من خﻼل تجزئة المحتو التعل مي إلى وحدات سهل تعلمها حسب

متطل ات عمليتي التعل م والتعلم.

 متطل ات التعل م اﻹلكتروني :

لﻺجا ة على السؤال المتعل

متطل ات التعل م اﻹلكت ـ ـ ـ ـروني ،وجد أن إدارة التعل م

تتطلب إلى جانب اﻹم ان ات الماد ة المتمثلة في المراف التعل م ة المجهزة ومن أهمها:
الم ت ة اﻹلكترون ة ،وتوفير قو

شرة تتمتع المهارات التقن ة العال ة نحو تكنولوج ا

التعلي ـم ،إذ أن برامج التعل م اﻹلكترونـ ـي صمم لغرض تحقي

أهمها :

)(24

مجموعة من اﻷهداف

 توفير بيئة تعل م ة غن ة ومتعددة المصادر تخدم العمل ة التعل م ة افة محاورها . -تحسين مستو فاعل ة المعلمين وزادة الخبرة لديهم في إعداد المواد التعل م ة .

 -الوصول إلى مصادر المعلومات والحصول على الصور والفيديو وأوراق ال حث عن

طر ش ة اﻹنترنت .

 -تساعد الطالب على الفهم والتعم أكثر الدرس ،حيث ستط ع الرجوع إل ه في أ

وقت ،والق ام الواج ات المدرس ة الرجوع إلى مصادر المعلومات المتنوعة عبر ش ة
اﻹنترنت.

 إدخال اﻹنترنت جزء أساسي في العمل ة التعل م ة وجعلها أكثر مرونة .- 353 -
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ولتحقي

هذه اﻷهداف ولضمان دمج التكنولوج ا في التعل م ﻻ بد أن تتوافر

مجموعة من المتطل ات منها :

 oتوفير ش ة اتصاﻻت عال ة الجودة لنقل الب انات والمعلومات داخل المؤسسات
التعل م ة.

 oتوفير أجهزة حاسوب المؤسسات التعل م ة ٕوانشاء مواقع  ،WEBأ  :ش ة محل ة.

 oتصم م و ناء المقررات اﻹلكترون ة بناء على أسس ومعايير التصم م التعل مي

وتقد مها على الش ة العالم ة تر المؤسسات التعل م ة عضها ب عض .
 oتأهيل متخصصين في تصم م البرامج والمقررات اﻹلكترون ة .

 oتجهيز قاعات التدرس ومعامل حديثة للحاسوب داخل المدارس ،والعمل على
تدرب المعلمين ليتم نوا من تصم م ٕوانتاج مواد التعل م وممارسته فاعل ة .
 نظام إدارة التعل م اﻹلكتروني :

)(25

نظام إدارة التعل م اﻹلكتروني ع ارة عن نظام حاسب آلي متكامل لخدمة العمل ة

التعل م ة عن عد ،حيث يهدف إلى تسهيل عمل ة التفاعل بين الطالب والمعلم ،و ضم

عدداً من العمل ات والخدمات الخاصة المحتو التعل مي ،منح الطالب والمعلم إم ان ة

الدخول إل ه والتعامل معه ﻼً حسب المهام المسموح له ممارستها ،و تميز هذا النظام
ما يلي :

 جودة التصم م التعل مي و فاءته ،وتعدد أساليب عرض المعلومة ه. -توظيف التكنولوج ا الحديثة واستخدامها وسيلة تعل م ة .

 -متا عة أداء الطﻼب وتقدمهم ،وتشج ع التفاعل بين عنصر النظام التعل مي .

 -تطو ر التعلم الذاتي للطﻼب ،وسهولة المتا عة واﻹدارة الجيدة للعمل ة التعل م ة .

إﻻ أن هذا النظام حتاج إلى م ونات أساس ة منها :المادة العلم ة )المحتو (،

المعلمين المؤهلين ،الطالب ،وسائل اﻻتصال والتواصل  -منها الم اشر و ون المواجهة

بين الطالب والمعلم ،ومنها غير الم اشر و تمثل في الوس
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اﻹلكتروني وش ات اﻹنترنت والمحاكاة ،ولكي تتم عمل ة تحو ل المحتو إلى نص
إلكتروني ﻻ بد أن تتوافر مجموعة من البرمج ات منها :محرر النصوص مثل

الما روسوفت ورد  ،Microsoft Wordلغرض إدخال النص ،ما نحتاج لتحو ل

المستندات النص ة لملفات و ب إلى برنامج مثل ،Microsomedla Dreamweaver

ونحتاج إلى برنامج  Mlcromedla Flashغرض إنشاء التمارن التفاعل ة ،ونحتاج
إلى برنامج  Adobe Photoshopلغرض إنشاء الصور وتحررها ،أو إضافة الرسوم
ما نحتاج إلى برنامج مثل  Edltor Reloadلعمل ة التحزم والنشر.

 التقن ات والوسائ المستخدمة في التعل م اﻹلكتروني :
لﻺجابـ ـ ـة على الس ـ ـ ـؤال المتعل

التق ـ ـن ات المستخدمة في التعل م اﻹلكتروني ،فهو

عتمد على العديد من التقن ات واﻷساليب الهامة منها :قدرة المؤسسات على اخت ار نظام

إدارة التعل م اﻹلكتروني المناسب والمﻼئم لمتطل ات التفاعل بين الطالب ومصادر التعلم

المختلفة  .عل ه ير ز هذا التعل م على مجموعة من مصادر التعلم المصممة أسلوب

التعلم الذاتي والذ

عتمد على الوسائ والتقن ات الحديثة منها:

)(26

 -نظم الوسائ المتعددة  :ظهرت تقن ات جديدة مثل الشرائح واﻷقراص المدمجة أد

إلى تطو ر نظم الوسائ

المتعددة التي تمتاز قدرتها على تخزن المعلومات أش الها

المختلفة ،واسترجاعها سهولة ،مما زاد من فاعل ة العمل ة التعل م ة وانتشار البرامج
القائمة على المحاكاة ليتم ن الطالب من فهم المادة الدراس ة والوصول إلى اﻷهداف

التعل م ة بوقت وجهد و لفة أقل .

 -البرامج التعل م ة الكمبيوتر ة :تتميز المرونة وسهولة اﻻستخدام والقدرة على تخزن

المعلومات وعرض المادة التعل م ة صورة جذا ة ،ومراعاة الفروق الفرد ة ،واﻻنخفاض
المستمر في أسعاره ،وجعله أكثر الوسائل استخداماً ﻹم ان ة نقلها من خﻼل الش ات

المحل ة والعالم ة ،وتأخذ البرامج أش اﻻً متعددة في عرض المادة التعل م ة أمام المتعلمين

مثل البرامج التي تهدف إلى تقد م معلومات أساس ة حول المفاه م والمهارات التي ين غي
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على الطالب اكتسابها ،وهناك برامج تصمم ﻷغراض ممارسة التمارن والعمل ات التي

تتطلب التكرار ،و ذلك برامج تعل م ة تقوم الدور التعل مي الذ عادة يتوﻻه المعلم ،حيث

يوفر فرصة للمحادثة والتفاعل التام مع المتعلم و رامج على ش ل ألعاب تعل م ة مصممة

لتش ل تحد اً للطالب ،وتولد لد ة الفضول ،وتحفز قدرته للمزد من التعلم ،و رامج

تعل م ة تدرب ة ط قاً لتقن ة المحاكاة ،أ  :نماذج تحاكي مواقف حق ق ة ،و رامج تقوم

على حل المش ﻼت ،ما هناك برامج تساعد الطالب على أداء التمرن وتم ن المشرفين
من التعرف على مواطن الضعف عند الطﻼب ومساعدتهم وتجاوز الصعو ات التي قد

تواجههم .

 -مؤتمرات الفيديو المسموعة والمرئ ة :و ستط ع الطالب من خﻼلها أن ير و سمع

ما يدور من مناقشات عندما

ون مجتمعاً مع شخص أو عدة أشخاص في أماكن

متفرقة مرت طين سلك اً وﻻ سلك اً عن طر
اﻻتجاه صوتاً وصورة .

نظم اﻻتصال الحديثة ،وتمتاز أنها ثنائ ة

 -الفيديو التفاعلي :و عد من أكثر الوسائل استخداماً في اﻷغراض التعل م ة وهو

جهاز تسجيل للصوت والصورة سمح بتسجيل وعرض المادة التعل م ة عن طر

جهاز

الفيديو أو الكمبيوتر ،وله خصائص تعل م ة تم ن المتعلم من استخدامه في الوقت الذ

يرد ،مع إم ان ة تقد م المادة التعل م ة أو العودة إلى الخلف والتوثي والتشغيل وتثبيت
الصورة .

 -البرامج التلفز ون ة :تلعب دو اًر تعل م اً فاعﻼً ،فهي إلى جانب ما تتميز بها من

خصائص تعل م ة ثبت جدواها من خﻼل الدراسات الترو ة ،إضافة إلى التشو

والوصول إلى المناط

ال عيدة ،وتم ن الطالب من متا عة المادة الدراس ة ونسخها من

خﻼل جهاز الفيديو لمتا عتها عند الحاجة ،وتم نه من اﻻطﻼع على أ تعديل أو تغيير
في المحتو  ،وقد تطور البث التلفزوني على مستو المحطات اﻷرض ة والفضائ ة عبر

اﻷقمار الصناع ة مما أد

إلى اﻻنتشار الواسع للقنوات التعل م ة التي تقدم برامج على
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مستو المراحل التعل م ة المختلفة ،وأص حت عض المؤسسات التعل م ة تستط ع امتﻼك
قنوات تعل م ة خاصة .

 -الم ت ة اﻹلكترون ة :وتعتبر أحد العناصر الرئ س ة في نجاح التعل م اﻹلكتروني،

حيث تشير وظائفها إلى الخدمات التي تدعم المقررات الدراس ة التي تقدم داخل المؤسسة

التعل م ة الطرقة التقليد ة أو عن عد ،سواء تطلب المقرر الدراسي تفاعﻼً م اش اًر بين
الطالب والمعلم ،أو تفاعﻼً غير م ٍ
اشر ،و جب أن تلبي أوع ة المعلومات المتاحة في

الم ت ة اﻹلكترون ة احت اجات الطل ة والمعلمين ،وتهتم إدارة الم ت ة اﻹلكترون ة أن تكون
خدماتها متاحة للمستفيدين ،ومناس ة وفعالة،

ما تقوم مراجعة التعل م عن عد،

والعمل ات التي تدعمهإ ،وادخال خدمات م ت ة التعل م عن عد في تقي م الس اسات
المرت طة معادلة الدرجاتٕ ،واعداد مراجعة س اسة التزو د وتنم ة المقتن ات وذلك
التعرف على اﻻحت اجات للمتعلمين والمعلمين .

 تجارب تطبي التعل م اﻹلكتروني:

حظى التعل م اﻹلكتروني اهتمام الدول المتقدمة والنام ة على حد سواء وهذا

ما أبرزته المؤتمرات والندوات واللقاءات الدول ة ،حيث أكد المتخصصون من خﻼلها على

أهم ة التعل م اﻹلكتروني في ضوء التطورات العلم ة المتسارعة ،وقدرة هذا النم
مواجهة اﻻحت اجات المستقبل ة من التعل م .
 التجر ة الكند ة:

على

)(27

إحد

بدأت ندا مشروع استخدام اﻹنترنت في التعل م عام )1993م( و انت البدا ة في

المؤسسات التعل م ة عندما قام الطﻼب بتجم ع وترتيب عض المصادر على

الش ة ،ثم طور اﻷمر إلى التعاون مع القطاعات الخاصة والعامة ،ف ان مشروع
 ،Schoolnetو عد سنوات قليلة توسع المشروع ل قدم العديد من الخدمات مثل توفير

مصادر المعلومات التي تخدم المدارس والمدرسين وأول اء اﻷمور ،ما أن القطاع

الصناعي الراعي الرئ سي للمشروع ،من عام)1995م( بدأت برنامجاً لحث ودعم وتدرب
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المعلمين على اﻷنشطة الصف ة المبن ة على استخدام اﻹنترنت ،وقد رصدت الح ومة

الكند ة مبلغ) (30مليون دوﻻر للتوسع في المشروع خﻼل السنوات التال ة لعام

)1993م( ،و ستهدف المشروع طل ة المرحلتين اﻻبتدائ ة والثانو ة ،وقد هدف بدا ة إلى

توصيل ) (300مدرسة في ندا ش ة المعلومات العالم ة ،ووصلت عد ذلك إلى

) (600مدرسة في أكتو ر )1993م( متصلة اﻹنترنت ،وفى عام )1994م( ازداد العدد
ل ص ح ) (983مدرسة ،وقد حدد المشروع أهدافاً منها :

 -تعزز التحسينات على اﻷداء التعل مي من خﻼل تسهيل عمل ة التطو ر والتوصيل

اﻹلكتروني لمعظم التقن ات الترو ة المتقدمة .

 -التحفيز على التعلم وتخرج خرجين ذو مهارات عال ة في مجال الحواسيب .

 -تحديد الخدمات ذات العﻼقة التعل م التي تقدمها الح ومة والكل ات وتطو رها وتسهيل

توفيرها إلكترون اً للمدرسة والمعلمين والطل ة .

 -بناء خبرات تعل م ة مشتر ة بين المعلمين والطﻼب في جم ع أنحاء ندا من خﻼل

مشارع تعتمد على الوسائ اﻹلكترون ة.

 oوصف المشروع :ادرت الشر ات الصناع ة الكند ة بتصم م قوائم خ ارات الش ة

المدرس ة ،وتم ذلك التشاور مع المشتر ين في ش ة التعل م المحل ة ،ومدير المدارس،
والخبراء ،والمعلمين ،وجم ع ذو

اﻻختصاص في ندا وخارجها الذين عملون مع

الش ات الترو ة الناجحة ،وتقدم مواقع الش ة خدمات للطل ة والمعلمين وتتنوع هذه
الخدمات منها الوصول لنوع ة واسعة من فهارس الم ت ة وقواعد ب اناتها ،إلى جهود أكثر

فرد ة مثل تغذ ة اﻷخ ار إلكترون اً للمدارس من الصحف ،والوسائ اﻹلكترون ة ،و رامج
التوج ه المهني ﻻخت ار مهنة المستقبل .

 oتقو م المشروع :عد تقو م المشروع تبين نجاحه في توصيل ش ة اﻹنترنت العالم ة
وتوفير البن ة التحت ة اﻷساس ة للمدارس والتي تعزز من عمل ة اﻻتصال بين الطل ة
والمعلمين في جم ع أنحاء ندا من أجل تحقي اﻷهداف الترو ة .
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 التجر ة السنغافور ة :

)(28

تبنت و ازرة التعل م التعاون مع مجلس الحاسوب الوطني ational Computer

 Board,NCBمشروع ر

المدارس ش ة اﻹنترنت ،و ان الهدف هو توفير مصادر

المعلومات للمدارس ،ففي عام )1993م( بدأ المشروع بـ ) (6مدارس ،وقد قادت التجرة
المدارس والمشرفين على التعل م الش ة ،ما تم ر

إلى ر

و ازرة التعل م ش ة

اﻹنترنت ،و عد ذلك توسع المشروع ل شمل الكل ات المتوسطة ،وقد دعمته الح ومة
لﻼستفادة من ش ة اﻹنترنت ،حيث قامت و ازرة المعلومات والفنون بإنشاء خدمة خارطة
المعلومات  Tnformation mapعن طر

ش ة اﻹنترنت ،وهى على ش ل دليل

لمصادر المعلومات الح وم ة ،ثم وضعت خطة اسم "تقن ة المعلومات  IT2000لجعل

سنغافورة جز رة الذ اء في السنوات القادمة ،ولتحقي ذلك ان على و ازرة التعل م أن تتبنى
خطة إستراتيج ة لنشر تقن ة المعلومات من خﻼل التعل م ،وقد قامت هذه الخطة على
الفرض ات التال ة :

 -أدب ات الحاسوب من المهارات اﻷساس ة التي يجب أن تسبها ل معلم وطالب في

المدارس .

 -تحسين مهارات التعلم استخدام تقن ة المعلومات .

 -بيئة التعلم والتعل م الغن ة التقن ات والمعلومات م ن أن توجد الدوافع للتعلم وتحث

على اﻹبداع والتعلم الفعال.

 -تكامل تقن ة المعلومات مع التعل م م ن أن يوجد تغيي اًر وتجديداً في نوع ة التعل م .

إلى جانب هذه الخطة ،بدأت و ازرة التعل م ومجلس الحاسوب الوطني مشروع

تسرع تقن ة المعلومات في المدارس اﻻبتدائ ة من خﻼل ر

اﻷجهزة الشخص ة

الموجودة في المدارس ش ة موحدة يتم رطها ش ة اﻹنترنت ،ولتحقي

اﻷهداف بدأ

بتدرب المعلمين ٕوايجاد بيئات تعاون بينهم ،ما أن هناك العديد من العوامل التي
ساعدت على ازدهار التعل م اﻹلكتروني في سنغافورة منها :أكثر من) (%75من
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المدارس لديهم نظم ﻹدارة التعل م اﻹلكتروني ،والمقررات المتاحة إلكترون اً أمام الطل ة

والمعلمين تزد عن) ،(%80ذلك وجود مر ز لق اس فاءة التعل م اﻹلكتروني .



التجر ة اﻷردن ة (29) :

عتبر اﻷردن من أوائل الدول العر ة التي ادرت ﻹدخال نظم التعل م اﻹلكتروني

ضمن مناهجها الدراس ة ،إذ بدأت بتحديد ) (100مدرسة استكشاف ة ،وقامت بتوفير
فرص التدرب على تقن ات المعلومات واﻻتصاﻻت لمنتسبي الو ازرة من المعلمين

واﻹدارين وتطو ر البن ة التحت ة ،وقامت بتأس س وحدة تنسي التعلم اﻹلكتروني لتطو ر
مجموعة من اﻻستراتيج ات الهادفة لتطو ر الكفاءات القادرة على تطبي م اد

التعل م

اﻹلكتروني ،حيث عملت الو ازرة على ر أكثر من) (1000مدرسة داخل المملكة ش ة
إلكترون ة ،وتوفير مصادر التعلم بها ،ومن ثم نشأ أحد أهم المشارع أهم ة وهو مشروع
المدرسة العر ة في عمان في يوليو عام )2000م( وهى مدرسة معرف ة رقم ة تهدف

على توفير بيئة تعلم وتعل م عر ة تفاعل ة مجان ة للدارسين مراحل التعل م المختلفة من

خﻼل التطو ر العلمي للمنهج الدراسي ،والتر يز على المهارات المرت طة بتكنولوج ا
المعلومات وﻻ شتر متطل ات للقبول بها ،إذ هدفت إلى إتاحة المعرفة للجم ع على

أساس مبدأ تساو الفرص ،و تكون فر

العمل بهذه المدرسة من ادر تقني يتعاونون

على إنجاز الصفحات بدءاً من ط اعة المادة التعل م ة استخدام معالج الكلمات الورد

وتدق قها ،وتنس قها مرو اًر استخدام برامج مثل فرونت بيج  Front Pageودرم
و فر Dream Weaverوفﻼش  Flashوجم ع البرمج ات الضرورة لتصم م و ناء
الصفحات ،وصوﻻً إلى تحميل الصفحات على اﻹنترنت .

 oأﻫدافها  :توفير بيئة تحظى اﻷمن والتقبل اﻻجتماعي ،حيث توفر تعل ماً مجان اً
للجم ع .
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 -التر يز على اﻷسس والمفاه م والمضامين التعل م ة استعمال أساليب التف ير النقد

المستقبل.

 -اﻹسهام في إثراء ش ة اﻹنترنت من خﻼل إيجاد منصة للت ادل الحضار والثقافي.

 -التر يز على تطو ر دور المتعلم اﻹيجابي في المشار ة عمل ة التعلم والتقو م

الذاتيين.

 oخدمات المدرسة الرقم ة :تقدم المدرسة الدروس التعل م ة في العلوم المختلفة
استثناء العلوم الشرع ة ،ما تقدم إرشادات في أساليب تدرس هذه الدروس وتراعى

أحدث اﻷساليب الترو ة ،و قسم دروس ل موضوع حسب مستو ات مختلفة ضم ل

منها شروحاً النص المصور ،والرسومات التوض ح ة المتحر ة التي تصاحبها مؤثرات
صوت ة ،و قدم لﻸطفال برنامجاً خاصاً يبتد

بتعل م الحروف الهجائ ة ،و عرج على

اﻷناشيد والمحفوظات التي وضعت لهم خص صاً ،ما قدم معرضاً علم اً ومقاﻻت عن
المعلومات ة وتقن ات التعل م الحديثة ،ومجموعة من الحقائب التي تتناول الصحة والبيئة

والتر ة والفلك ،ما توفر منصة للت ادل الثقافي والحضار مع جهات مختلفة تم ن
المدرسة من نسج عﻼقات مت ادلة مع عض المواقع العالم ة التي تدير مشارع ترو ة ﻻ

منهج ة مثل مشروع  Link Kidوالجذور المائ ة ومسا قة  Think Questالتعل م ة .
 تجر ة سلطنة عمان (30):

قامت و ازرة التر ة والتعل م بإعداد خطة شاملة وطموحة تسعى من خﻼلها إلى

اﻻنسجام مع المتطل ات التنمو ة للسلطنة ،وقد نصت على تطبي نظام التعل م اﻹلكتروني

في مرحلة التعل م اﻷساسي الذ

يتكون من مرحلتين :اﻷولى للتعل م اﻷساسي ومدتها

) (10سنوات تقسم إلى حلقتين اﻷولى) (4-1والحلقة الثان ة) ،(10 -5والثان ة هي

المرحلة الثانو ة ومدتها سنتان ،وسعت الو ازرة إلى إدخال الحاسب اﻵلي لجم ع المدارس

من أجل تحقي

اﻷهداف منها :اعت ار التعل م اﻷساسي القاعدة اﻷساس ة التي سوف

يرتكز عليها إدخال الحاسب اﻵلي إلى المدارس ،اكتساب الطﻼب مهارات التعامل مع
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الحاسوب ،وتوفير برمج ات تستخدم الوسائ

المتعددة تساعد على تنم ة قدرات الطالب

العقل ة وتحتو على م هائل من العلوم والمعارف ،تنم ة مهارات اﻻستطﻼع ،وال حث

والتعل م الذاتي ،واﻻعتماد على النفس في الحصول على المعلومات من مصادرها
المختلفة .

وقد أصدر وزر التر ة والتعل م ق ار اًر بتش يل لجنة من ذو اﻻختصاص في

جامعة السلطان قابوس ،وو ازرة التر ة والتعل م لوضع مناهج مادة تقن ة المعلومات لمرحلة

التعل م اﻷساسي ،وقد بدأ التطبي

الفعلي عام )1998م( بإنشاء ) (17مدرسة تعل م ة

أساس ة على مستو السلطنة ،عقب ذلك تم افتتاح ) (25مدرسة في عام )2000م(،

وفي عام )2001م( تم افتتاح ) (58مدرسة ،وهى ف رة رائدة تعمل الو ازرة على تطب قها

تدرج اً وخصصت ميزان ة بيرة ﻹنجاحها ،وتتوفر لهذه المدارس اﻹم ان ات الﻼزمة

لعمل ة تعل م ة ناجحة وف

أهداف التطو ر ،وقد تم إنشاء مراكز للمعلومات في ل

مدرسة من مدارس التعل م اﻷساسي ،وتم تزو دها أحدث اﻷجهزة التعل م ة والتكنولوج ة
خاصة الحاسب اﻵلي ،وهذا ما دعا إلى زادة تفاعل الطل ة مع التطو ر التكنولوجي الذ

ﻻ م ن تجاهله ،إ ماناً من الو ازرة ضرورة تنشئة جيل قادر على التعامل مع التقن ات
الحديثة ش ل يتناسب وحجم التطور الذ
 تعقيب على التجارب المختارة .
من خﻼل العرض الساب

شهده العالم .

لتجارب عض الدول يتضح أن هناك تشابهاً بين

مبررات اﻻتجاه نحو التعل م اﻹلكتروني في تلك الدول وليب ا واخت اره نوع من التعل م
المساند والداعم للتعل م التقليد  ،إذ تسعى التجرة الكند ة إلى التغلب على مش ﻼت

تتعل

بوجود مناط

نائ ة صعب توفير المتطل ات التعل م ة بها ش ل جيد ،وتدني

مستو التحصيل لد الطﻼب والسعي إلى ال حث عن التعل م النوعي ﻷبنائهم ،ومعظم
هذه اﻷس اب هي ما تحاول الدولة الليب ة إيجاد حلول لها للتغلب على عض مش ﻼت

التعل م  .أما التجرة السنغافورة فإنها تجرة رائدة تتميز العديد من المميزات التي
- 362 -

ﻣﺠﻠة التربوي

دمج التعل م اﻹلكتروني منظومة التعل م العامة في ليب ا لغرض تطو رها "نظرة مستقبل ة" العدد 8

م ن أن تؤخذ و ستفاد منها في أ

دولة من الدول ،وذلك لما وصلت إل ة من تقدم

تعل مي وعلمي ،ما أن تجرة اﻷردن وسلطنة عمان تعد من التجارب التي أجرت
بدول عر ة م ن لليب ا اﻻستفادة منها وخاصة أنها سعت ﻹدخال التعل م اﻹلكتروني
في منظومة التعل م ش ل تدرجيي بدءاً من الق ام التجرة في عض المدارس بتوفير

متطل ات وتدرب الفئات المستهدفة ،ومن ثم تعم م هذه التجارب على نطاق واسع من

الدولة عد إث ات نجاح التجرة اﻷولى ،وهذا ما يجب العمل ه في دمج التعل م
اﻹلكتروني التعل م ش ل عام في الدولة الليب ة من أجل تطو ر التعل م والتغلب على

مش ﻼته التي تواجهه.

 استنتاجات وتوص ات الدراسة :
نستنتج مما سب

أن التعل م اﻹلكتروني شهد تطو اًر مستم اًر بي اًر ،وذلك فضل

المستحدثات التقن ة في مجال اﻻتصال والمعلومات ،مما أد

إلى انتشاره ش ل واسع

في جم ع بلدان العالم من خﻼل المواقع اﻹلكترون ة وش ات التواصل اﻻجتماعي

والوسائ

المتعددة التي تسمح بتخزن م ات بيرة من المعارف والعلوم في مساحات

صغيرة وسهلة الوصول إليها والتعامل معها من قبل المستخدمين في أ

زمان وم ان،

ورغ ات وقدرات المتعلمين مختلف مستو اتهم التعل م ة ،إذ أننا نﻼح

غ اب عنصر

وقد أثبت أن التعل م اﻹلكتروني أش اله المختلفة قد حق تقدماً بي اًر في تحسين مستو
التعلم ت عاً لمد

التزام معديها قواعد وأسس تصم م البرامج التعل م ة الملب ة لحاجات

الحداثة والتجديد في المنظومة التعل م ة الحال ة في ليب ا رغم تحد ات العولمة ،ما م ن

استغﻼل التعل م اﻹلكتروني في حل مشاكل التعل م التراكم ة التي عاني منها نظام

التعل م.

 التوص ات :

 العمل على تش يل لجان بو ازرة التر ة والتعلي ـ ـم للتنسي مع المؤسسات ذات العﻼقـ ـ ـ ـ ـة- 363 -
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و ازرة التخط  ،واﻻتصاﻻت الدولة للتخاطب مع المؤسسات ،والمنظمات الدول ة لتقد م

الدعم والتوج ه الﻼزم لدمج التعل م اﻹلكتروني في المنظومة التعل م ة في ليب ا ،والسعي
إلى توفير التمو ل والدعم الفني والتقني المطلوب.

 -وضع إستراتيج ات وخط

مم نة التنفيذ وواقع ة تﻼئم ظروف ٕوام انات الدولة

الليب ة ،واﻻبتعاد عن استراتج ات تم تطو رها وتطب قها ضمن ظروف و يئات دول أخر

مختلفة .

 -العنا ة الموارد ال شرة والعمل على تنم ة قدراتها ما يتناسب ومتطل ات التعل م

اﻹلكتروني .

 -عدم جعل التعل م اﻹلكتروني بد ﻼً للتعل م التقليد بل مسانداً له ومندمجاً معه.

 -تهيئة الطﻼب والمعلمين في جم ع المراحل التعل م ة لتقبل التعل م اﻹلكتروني قبل

تطب قه.

 -تبني رؤ ة عيدة المد

تضمن اﻻستمرارة وعدم تضخم تكاليف التشغيل في ظل

التطورات والتغيرات المستمرة في التقن ات الحديثة .

 -العمل على إعداد وتأهيل القو ال شرة الﻼزمة للق ام بتحو ل المواد التعل م ة إلى

مواد إلكترون ة سهل نقلها وتخزنها واستعراضها .

- 364 -

ﻣﺠﻠة التربوي

دمج التعل م اﻹلكتروني منظومة التعل م العامة في ليب ا لغرض تطو رها "نظرة مستقبل ة" العدد 8

المراجع :
 -1زن الدين  ،ﷴ الظاهر  ،فاعل ة برنامج تدربي مقترح لتنم ة مهارات استخدام
وسائ

التعل م ة اﻹلكتروني لد

معلمي المرحلة اﻻبتدائ ة في م ة ،ندوة تطب قات

تقن ة المعلومات ،من  29-27ر ع الثاني ،جامعة الملك سعود ،ل ة التر ة،
1431ه.

 -2موقف عبد العزز ،دور التعل م اﻹلكتروني في تعزز التعل م الجامعي .

http//www.academy.org/wesima-articles/index.28/7/2015.

 -3ز راء بن حيى ،ثقافة التعل م اﻹلكتروني ،جامعة أم القر 2009 ،م ،ص .7

 -4ﷴ الجمني ،رمز فرحات ،واقع العل م اﻹلكتروني في الوطن العري ،المؤتمر
ال ار ع عشر لتطو ر التعل م المفتوح والتعل م عن عد في الجامعات العر ة ،الراض،
السعود ة 13-10 ،مارس 2014 ،م.

 -5الهيئة الوطن ة للمعلومات والتوثي  ،ليب ا تقرر التنم ة ال شرة ،طرابلس ،ليب ا،
2008م ،ص .125

 -6عبد ﷲ الموسي ،التعل م اﻹلكتروني :مفهومة –خصائصه –فوائده –عوائقه ،ندوة
مدرسة المستقبل ،الراض1423 ،ه ،ص.24

 -7أماني بنت أحمد ،اﻻستخدامات التعل م ة لتوتر أداة من أدوات التواصل اﻻجتماعي
لخدمة المقررات التعل م ة ،جامعة الملك سعود2014 ،م.

8 -Allen,D.;the
effects
of
computer–based
multimedia
lecturepresentation 8 on comment collage microbiology students a
chievement , attitudes and retention ,D.A.I, Augst, 448.A.
 - 9مها عبد العزز ،دراسة تقو م ة لتجرة التعل م اﻹلكتروني مدارس الب ان النموذج ة
للبنات بجدة  ،رسالة د توراه ،جامعة الملك سعود ،ل ة التر ة1427 ،ه.
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 - 10أحمد محمود عبد اللطيف ،التعل م اﻹلكتروني وسيلة فاعلة لتجو د التعل م ،جامعة
ابل ،ل ة العلوم2009 ،م.

 - 11ف اض عبد ﷲ علي ،رجاء حسون ،التعل م اﻹلكتروني والتعل م التقليد

"دراسة

تحليل ة مقارنة" ،مجلة جامعة غداد للعلوم اﻻقتصاد ة ،العدد التاسع عشر2009 ،م.

 - 12غانم عبد ﷲ الشاهين ،ﷴ الكند  ،أثر العولمة على العمل ة التعل م ة في الوطن
العري "رؤ ة تحليل ة وصف ة" ،مجلة ل ة التر ة الزقاز  ،العدد  ،70الجزء اﻷول،

يناير2011 ،م.

 -13نوال عزز  ،دور التعل م اﻹلكتروني في تحسين جودة التعل م في المؤسسات
الجامع ة ،المؤتمر الدولي ال ار ع للتعل م اﻹلكتروني ،دولة اﻹمارات العر ة5-2 ،

مارس2015 ،م.

 -14مرم أحمد الوشاحي ،ﷴ عبد الحميد عامر ،أثر استخدام إستراتيج ة التعلم

اﻹلكتروني التعاوني في تنم ة مهارات الدراسة واﻻتجاه نحو التعل م اﻹلكتروني
الجامعي ،جامعة الملك قابوس2014 ،م.

 -15غادة حمزة الشرني ،تفعيل التعل م عن طر

اﻻلكتروني ،جامعة الملك سعود ،الراض2015 ،م.

الخدمة عبر منظومة التعل م

 -16علي عبد ﷲ العو د ،التعل م اﻹلكتروني ودورة في تطو ر التعل م في ال من ،مجلة
الدراسات الترو ة ،العدد السادس2010 ،م ،ص. 152

 -17مصطفى بن ﷴ ع سى :المدخل إلى التقن ات الحديثة في اﻻتصال والتعل م،2 ،
الراض ،جامعة الملك سعود1992 ،م  ،ص. 8-7

 -18جودة سعادة ،عادل فايز ،استخدام الحاسوب واﻹنترنت في م ادين التر ة والتعل م،
عمان ،دار الشروق2003 ،م ،ص . 43-42

 -19المرجع الساب  ،ص.41

- 366 -

ﻣﺠﻠة التربوي

دمج التعل م اﻹلكتروني منظومة التعل م العامة في ليب ا لغرض تطو رها "نظرة مستقبل ة" العدد 8

 -20ﷴ صالح ،والحامد العو د ،التعل م اﻹلكتروني في ل ة اﻻتصاﻻت والمعلومات
الراض ،دراسة حالة ،ندوة التعل م المفتوح في مدارس المملكة ،الراض1424ه،

ص. 20

 -21أحمد بن عبد العزز ،أثر التدرس استخدام الفصول اﻻفتراض ة عبر الش ة

العالم ة "اﻹنترنت" على تحصيل طﻼب ل ة التر ة في تقن ات التعل م واﻻتصال،
جامعة الملك سعود ،الراض1424 ،ه.

 -22ناد ة مال عزز ،اﻹنترنت وسيلة وأسلوب للتعل م المفتوح داخل حجرة الصف

والتعلم عن عد ،مجلة ل ة التر ة ،العدد الثﻼثون ،الكو ت1999 ،م  ،ص-94
. 95

 -23ف اض عبد ﷲ  ،مرجع ساب .

 -24غسان قط  ،الحاسوب وطرق التدرس والتقو م ،دار الثقافة،
2009م ،ص. 34

 ،1عمان،

 -25إبراه م عبد المنعم ،التعل م اﻹلكتروني في الدول النام ة آماﻻً وتحد ات ،الندوة
اﻹقل م ة حول توظيف تقن ات المعلومات واﻻتصال في التعل م ،مصر ،يوليو،
2003م .

 -26علي عبد ﷲ  ،مرجع ساب  ،ص. 163

 -27مها عبد العزز  ،مرجع ساب  ،ص . 54-50

 -28عبد القادر بن عبد ﷲ ،اﻹنترنت في التعل م للمستخدم العري ،م ت ة العب ان،
الراض2001 ،م ،ص. 116-79

 -29عبد القادر 2001،م ،المرجع الساب .

 -30موقع و ازرة التر ة والتعل م ،سلطنة عمان ،التعل م اﻷساسي ،المساندة الترو ة
واﻹدارة .

.http://www.moe.gov.om/info-centre-18/6/2015
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د /عادل فرحات الشلبي

المقدمة:

إن الحمد

ل ة اﻵداب الخمس  /جامﻌة المرقب
نحمده ونستﻌينه ونستهد ه ،ونﻌوذ ا

أعمالنا ،من يهده ﷲ فﻼ مضل له ،ومن ضلل فﻼ هاد

من شرور أنفسنا وسيئات

له ،وأشهد أن ﻻ إله إﻻ ﷲ

وحده ﻻ شرك له ،وأشهد أن ﷴاً عبده ورسوله -صلى ﷲ عل ه وعلى آله وصح ه وسلم

تسل ماً ثي اًر .
أما ﻌد...

فقد شرع ﷲ لنا من الدين ما وصى ه نوحاً ،وﷴإً ،وابراه م ،وموسى،
وع سى -عليهم الصﻼة والسﻼم -أن نق م الدين وﻻ نتفرق ف ه ،س حانه وتﻌالى وعد نب ه
ﷴاً -ﷺ -النصر المبينٕ ،واتمام الدين رغم ضﻌفهم في ذلك الحين ،حين رجع من
الحديب ة راض اً الصلح ،ظن الصحا ة حينها أنها الهزمة ،فوعده ﷲ -عز وجل -الفتح

مع الﻌسر
ف
َه ِذ ِه َوَ ﱠ
له ضﻌف

الﻌظ م ،ليبين ﻷصحا ه -رضوان ﷲ عليهم -أن النصر مع الصبر ،وأن
ِ ِ
ون َها َف َﻌ ﱠج َل َل ُك ْم
ْخ ُذ َ
س اًر ،قال ﷲ في تا ه الﻌزز ﴿ َو َع َد ُ ُم ﷲُ َم َغان َم َ ث َيرةً تَأ ُ
أ َْي ِد الﱠن ِ
اس َع ْن ُ ْم ﴾ ) ،(1وقال النبي -ﷺ -لخ اب بن اﻷرث حين ش ا
َ
ِ
ِ
ِ
اء
ان َم ْن َقْبَل ُك ْم ُي ْؤ َخ ُذ ﱠ
المسلمين » َق ْد َ َ
الر ُج ُل َفُ ْحَف ُر َل ُه في اﻷ َْرض َفُي ْج َﻌ ُل ف َ
يهاَ ،فُي َج ُ
ِِ
ِ
ِ
صَف ْي ِنَ ،وُ َم ﱠش ُ ِأ َْم َشا ِ اْل َح ِد ِيد َما ُدو َن َل ْح ِم ِه
ِاْلم ْن َش ِار َفُي َ
وض ُع َعَلى َأرْسه َفُي ْج َﻌ ُل ن ْ
ظ ِم ِهَ ،فما صﱡده َذلِك عن ِد ِين ِه ،و ﱠ ِ َليِت ﱠم ﱠن ه َذا اﻷَمر ،حتﱠى ِسير ﱠ ِ ِ
اء
َو َع ْ
َ َ ُ ُ َ َْ
َ
َ
ُْ َ َ َ
الراك ُب م ْن َ
َ
ص ْن َﻌ َ

)(1

سورة الفتح ،اﻵ ة).(21-18
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اف ِإﻻﱠ ﱠ َ َوال ِّذ ْئ َب َعَلى َغَن ِم ِهَ ،وَل ِكﱠن ُ ْم تَ ْس َت ْﻌ ِجُلو َن«) ،(1فنصر ﷲ
ِإَلى َح ْ
ض َرَم ْو َت ﻻَ َي َخ ُ
نب ه على أعدائه وﻻ س ما اليهود ذلك الﻌدو الشديد ال أس ،وأخرجهم من د ارهم وأموالهم،

وأمرنا اﻻعت ارٕ ،وان المتت ع لسيرته -عل ه الصﻼة والسﻼم -ل تسب محبته ،وحب
اﻻقتداء ه وات اع سبيله ،حين قف على ل خطوة يخطوها مع أصحا ه وهو ﻌلمهم

و ريهم ،فيجدون ف ه اﻷب ،والمري ،والح م ،والقائد ،ستشيرهم وهو أعلم منهم ما هو
خير ،أخذ اﻷس اب وهو ﻌلم أن النصر له ،ﻷجل ذلك أحببت أن ون موضوع حثي
إحد

غزواته ،واخترت خيبر ﻷنها انت أوﻻً مع أشد أعدائه ،وأ ضاً ﻻشتمالها على

ثير من اﻷح ام الشرع ة ،و انت قبل وفاته -ﷺ -بثﻼث سنين ،ف انت ﻌض اﻷوامر

والنواهي ناسخة لما قبلها من اﻷح ام ،وتكمن أهم ة هذا ال حث في ب ان اﻷح ام الفقه ة

التي شرعت يوم خيبر ،وذلك بب ان المسألة الفقه ة وأقوال الﻌلماء فيها و ان أدلتهم

مقدمة بينت فيها ﻌد حمد ﷲ سبب
والقول الراجح فيها،وقد ﱠ
قسمت هذا ال حث إلىّ :
اخت ار لل حث وأهميته وخطة ال حث ،وفصلين :اﻷول :غزوة خيبر ،ذ رت فيها

تارخها ،وم انها ،وسببها ،ومسير الج ش ،والمﻌجزات التي حدثت له في الغزوة ،وما
شرع من أح ام ،والثاني :اختﻼف الفقهاء في ﻌض المسائل الفقه ة التي شرعت يوم
خيبر ،وخاتمة بينت فيها أهم النتائج ،ثم ذ رت مصادر ومراجع ال حث.
الفصل اﻷول :غزوة خيبر

)(2

وقبل الحديث عما شرعه النبي – ﷺ – يوم خيبر من اﻷوامر والنواهي ين غي

)(1
)(2

أخرجه البخار في صح حه /تاب اﻹكراه /اب من اختار الضرب والقتل /حديث رقم.6943

وهي مدينة بيرة ذات حصون ومزارع على ثمانيـ ـ ـة برد شـ ـ ـ ـمال المدينة لمن يرد الشام .وأول
حد خيبر الدومة وهو و ٍاد ،وسوق خيبر اليوم المرطة ،و قرب خيبر جبل رضو  .ينظر
مﻌجم البلدان )،(409/2والط قات ﻻبن سﻌد )،(106/2وفتح ال ار ﻻبن حجر)،(16/12
والروض المﻌطار).(228/1
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الحديث عن هذه الغزوة :

تار خها وم انها:

من الغزوات التي غزاها النبي – ﷺ – غزوة خيبر ،وهذه الغزوة انت بين ٍ
عدو

شديد ال أس والم ر والﻌداوة للرسول – ﷺ – أﻻ وهم اليهود ،و انت هذه الغزوة ﻌد

صلح الحديب ة ،حيث ﱠشر ﷲ – جل وعﻼ -نب ه وأصحا ه مغانم ثيرة أخذونها وهي
مغانم خيبر ،وقد اختلفت عن ق ة الغزوات حيث انت أول غزوة ُ ِغير فيها دون ساب
إنذار أو اعتداء عل ه ،وقد اختلف الﻌلماء في التارخ الذ وقﻌت ف ه هذه الغزوة ،فقد
قال مالك والزهر  :إنها في السنة السادسة) ،(1والجمهور على أنها في السنة السا ﻌة من

الهجرة في شهر محرم ،ما ذ ر ذلك ابن إسحاق ،ورجحه ابن حجر ،وذلك أن النبي–

ﷺ -رجع من الحديب ة إلى المدينة في السنة السادسة من الهجرة في شهر ذ

الحجة،

وأقام بها ذا الحجة و ﻌض محرم حتى سار إلى خيبر في ق ة محرم من السنة
السا ﻌة) ،(2وذ ر الواقد

أنها في صفر أو ر ع اﻷول) ،(3وابن سﻌد أنها في جماد

اﻷولى) ،(4قال ابن حجر :و م ن الجمع أن من أطل
السنة من شهر الهجرة الحق قي وهو ر ع اﻷول).(5

)(1
)(2

ينظر :السيرة النبو ة ﻻبن ثير)،(344/3وفتح ال ار ﻻبن حجر).(464/7

ينظــر :الس ــيرة النبو ــة ﻻب ــن هشــام )،(247/3وال ــدرر ف ــي اختص ــار المغــاز والس ــير ﻻب ــن عب ــد
البـر)،(209/1والســيرة النبو ــة ﻻبــن ثيــر) ،(344/3واﻻكتفـاء مــا تضــمنه مــن مغــاز رســول ﷲ
والثﻼثة الخلفاء ﻷبي الر ع سل مان بن موسى الكﻼعي اﻷندلسي ).(156/2

)(3

ينظر :المغاز للواقد ).(634/2

)(5

ينظر :فتح ال ار ﻻبن حجر).(464/7

)(4

سنة ست بناه على أن ابتداء

ينظر :الط قات ﻻبن سﻌد ).(106/2
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وعد ﷲ -تﻌالى -المؤمنين في الحديب ة مغانم ،وهذه المغانم ثيرة ،ما ذ ر
ِ
ِ
ك تَ ْح َت ﱠ
الش َج َرِة َف َﻌلِ َم َما
ين ِإ ْذ ُيَا ِ ُﻌ َ
ذلك في تا ه ،فقالَ ﴿ :لَق ْد َرض َي ﱠ ُ َع ِن اْل ُم ْؤ ِمن َ
ون َ
ِ ِ
ِفي ُقُلوِ ِهم َفأ َْن َزل ﱠ ِ
ْخ ُذ َ
الس َين َة َعَل ْي ِه ْم َوأَثَ َاب ُه ْم َف ْت ًحا َق ِر ًا * َو َم َغان َم َ ث َيرًة َأ ُ
ون َها َوَ َ
ان ﱠ ُ
َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ف أ َْيد الﱠن ِ
ون َها َف َﻌ ﱠج َل َل ُك ْم َهذه َوَ ﱠ
اس َع ْن ُ ْم
ْخ ُذ َ
َع ِز ًاز َح ًما * َو َع َد ُ ُم ﷲُ َم َغان َم َ ث َيرًة تَأ ُ
َ
ِ
ولِتَ ُكو َن آ ًة لِْلمؤ ِمِنين و ه ِد ُ م ِ
َحا َ ﱠ ُ ِب َها
ص َار ً
طا ُم ْستَِق ًما * َوأ ْ
ُخ َر َل ْم تَْقد ُروا َعَل ْي َها َق ْد أ َ
َ ُْ َ ََْ َ ْ
َ
)(1
ِ
ٍ
ِ
ير ﴾  ،فقد وعد ﷲ – س حانه -المؤمنين أهل ب ﻌة
ان ﱠ ُ َعَلى ُ ّل َشيء َقد ًا
َوَ َ
ْ
الرضوان هذه المغانم ﻌد أن رضي عنهم وعلم صدقهم وصبرهم على شرو الحديب ة
وم ا ﻌتهم الرسول – ﷺ -على مقاتلة المشر ين ،فوعدهم مغانم ثيرة ،وهي تشمل ل
غن مة غنمها المسلمون إلى يوم الق امة ،فﻌجل لهم هذه -ﻌني خيبر -ما ذ ر ذلك

المفسرون) ،(2أخرج البيهقي في دﻻئل النبوة أن النبي  -ﷺ -لما انصرف عام الحديب ة

نزلت عل ه سورة الفتح ف ما بين م ة والمدينة ،فأعطاه ﷲ -عز وجل-فيها خيبر ،وعد م
ﷲ مغانم ثيرة تأخذونها فﻌجل لكم هذه  :خيبر) ،(3أ

المقصود المغانم :مغانم خيبر،

فقدم النبي -ﷺ -المدينة في ذ الحجة ﻌد أن صدته قرش ،وأقام بها إلى أن خرج إلى

خيبر في محرم من السنة السا ﻌة ،وخيـبر هي ناح ة من الحجاز في شمال المدينـ ـة على
طر ـ الشام ،و انت تشتمل على حصون ومزارع ).(4
سببها:

وذلك أن زعماء خيبر ان لهم مسا ٍع ،و انوا يؤلبون اﻷحزاب على المسلمين ،فقد

)(1

سورة الفتح ،اﻵ ة).(21-18

)(3

أخرجه الطبر في جامع الب ان ) ،(230/22والبيهقي في دﻻئل النبوة ) (272/4رقم الحديث

)(2

)(4

ينظر :جامع الب ان للطبر ) ،(230/22وتفسير ابن ثير).(341/7
 ،1539والسيوطي في الدر المنثور ). (524/7

ينظر :الط قات ﻻبن سﻌد )،(106/2وفتح ال ار ﻻبن حجر).(464/7
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سﻌوا في إقناع بني قرظة لنقض الﻌهد واﻻنضمام إليهم والغدر المسلمين ﻻس ما أن

زعماء بني النضير الذين أجﻼهم النبي – ﷺ – من المدينة نزلوا في خيبر و قوا هناك،
وهم الذين شار وا في تأليب اﻷحزاب وعلى رأسهم سﻼﱠم بن أبي الحقي  ،و نانة بن
الر ع ،وحيي بن أخطب ،وقد حز في نفوسهم إجﻼؤهم عن د ارهم ،ولم

ن اﻹجﻼء

اف اً لكسر شو تهم ،فقد أُخرجوا من المدينة ومﻌهم النساء واﻷبناء واﻷموال ،فنزلوا في

خيبر ودان لهم أهلها،

فلما ان صلح الحديب ة ان هذا الصلح فرصة للمسلمين

للتخلص من خطر هذا الﻌدو الذ

ان يهدد أمنهم ،ثم إن ﷲ – تﻌالى -وعدهم هذا

الفتح الﻌظ م وهذه المغانم الكثيرة ف ان ﻻبد من إنجاز وعد ﷲ

مسير الج ش إلى خيبر:

)(1

.

سار المسلمون بروح إ مان ة عال ة مع علمهم منﻌة حصون خيبر و ثرة رجالهم

وعتادهم ،والج ش الذ

شارك في غزوة خيبر هو نفسه الذ

شارك في الحديب ة ،وقد

ان أكثر من ألف وأرﻌمائة ،ولم تقسم هذه الغنائم إﻻ لمن شارك في صلح الحديب ة ،إﻻ

أن النبي – ﷺ -أعطى من رجع من الح شة جﻌفر بن أبي طالب وأبي موسى اﻷشﻌر

وغيره ،و ذلك أعطى ﻌض من أسلم أبي هر رة وغيره ،والذ

يدل على أن النبي –

ﷺ -لم ﻌ أحداً من الغنائ ـ ـم إﻻ الذ شارك في الحديب ة ما رواه أبو داود في سنن ـ ـ ـه:
ُق ِّسمت خيبر على أهل الحديب ة).(2
وقد استﻌمل النبي – ﷺ -على المدينة ِس اع بن ُع ْرُفطة -رضي ﷲ عنه-

و ﻌض أهل الﻌلم قولون :إنه استﻌمل ُن َمْيلة بن عبد ﷲ -رضي ﷲ عنه -والصح ح
اﻷول لما جاء في مسند أحمد والطحاو بإسناد صح ح أن أ ا هر رة قدم المدينة في ره
)(1

ينظر :الدرر في اختصار المغاز والسير ﻻبن عبد البر) ،(209/1والرحي

)(2

أخرجه أبو داود في سننه /حديث رقم .(121/3) 3017

ص).(318
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من قومه والنبي  -ﷺ -بخيبر وقد استخلف س اع بن عرفطة على المدينة).(1
والنبي– ﷺ -لما خرج سلك طرقاً بين خيبر وغطفان ،وأقام بو ٍاد سمى الرج ع،

رجال خيبر الرجال والسﻼح؛ ﻷنهم انوا أعداء
ﻷنه ان يتخوف أن تمد غطفان
َ
للمسلمين ،ف ات ليلته حتى أص ح في هذا الواد  ،ولم يدخل خيبر إﻻ رة ﻌد طلوع

الشمس ،و انوا قد خرجوا ﻷعمالهم وفﻼحتهم غير عالمين مجيء النبي – ﷺ –

وصح ه ،فلما أروا الج ش قالوا :ﷴ وﷲ  ،ﷴ والخم س) ،(2فلما رآهم رسول ﷲ  -صلى
ﷲ عل ه وسلم – قال » :ﱠ أَ ْكبر ،ﱠ أَ ْكبر ،خ ِر ت خيبرِ ،إﱠنا ِإ َذا ن ْزلنا ِس ِ
اء
ََ َ َ َ
ُ َُ َ َ ْ َ َُْ
ُ َُ
احة َق ْو ٍم َف َس َ
)(4
اح اْل ُم ْن َذ ِر َن « ) (3ثم هر وا إلى حصونهم وتحصنوا بها  ،فحاصر الرسول – صلى
صَ ُ
َ
ﷲ عل ه وسلم – حصونهم ،و ﻌضها فتح م اشرة ،و ﻌضها استﻌصت في أول أمرها،

و انت خيبر منقسمة إلى شطرن :شطر فيها خمسة حصون ،وهو :حصن ناعم،
وحصن الصﻌب بن مﻌاذ ،وحصن قلﻌة الزير ،وحصن أبي ،وحصن الﱠن َزار ،وحصون

ثﻼثة أخر تقع في منطقة النطاة ،وأما الحصنان اﻵخران ف قﻌان في منطقة تسمي
ﱠ
القموص ،وهو حصن
الش ِّ  ،والشطر الثاني ﻌرف الكتي ة وف ه ثﻼثة حصون :حصن َ
السﻼلِم).(5
الوط ح  ،وحصن ﱡ
ابن أبي الحقي  ،وحصن َ

)(1

أخرجه أحمد في مسنده /حديث رقم  ،(226/14) 8552والطحاو في شرح مﻌاني اﻵثار
) (183/1وذ ره اﻷل اني في السلسلة الصح حة ) (166/7رقم الحديث .2965

)(2

الخم س :الج ش ،ﻷنه خمس فرق :المقدمة ،والقلب ،والم منة ،والم سرة ،والساقة .ينظر

)(3

أخرجه البخار في صح حه /تاب اﻷذان /اب ما حقن اﻷذان من الدماء/حديث رقم .610

)(4
)(5

القاموس المح

مادة "خمس".

ينظــر :اﻻكتفــاء مــا تضــمنه مــن مغــاز رســول ﷲ والثﻼثــة الخلفــاء ﻷبــي الر ــع ســل مان بــن
موسى الكﻼعي اﻷندلسي ).(157/2

ينظر :الدرر في اختصار المغاز والسير ﻻبن عبد البر) ،(210/1والرحي المختـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوم
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وأول حصن دخله المسلمون هو حصن ناعم ،وهو حصن مرحب اليهود  ،و ان

علي بن أبي طالب -رضي ﷲ عنه -هو الذ

خرج إلى هذا الحصن ،ودعا اليهود إلى

اﻹسﻼم ،فرفضوا هذه الدعوة ،و رزوا إلى المسلمين ومﻌهم ملكهم مرحب ،ولما خرج إلى

الميدان دعا إلى الم ارزة ،فبرز له عامر بن اﻷكوع َع ﱡم سلمة بن اﻷكوع – رضي ﷲ
نفسه ف انت فيها نفسه ،فاستشهد
عنهما -فرجع ذ اب س فه – رضي ﷲ عنه -فأصاب َ

– رضي ﷲ عنه -وعن سهل بن سﻌد  -رضي ﷲ عنه – قال :قال النبي  -ﷺ  -يوم
ِ
ِ
ِ
ُع ِطَي ﱠن ﱠا
خيبر » :ﻷ ْ
الرَ َة َغداً َر ُجﻼً ُْفتَ ُح َعَلى َي َد ْ ه ُ ،ح ﱡب ﱠ َ َوَرُسولَ ُه َ ،وُح ُ
ﱡه ﱠ ُ
َوَرُسولُ ُه « ف ات الناس ليلتهم أيهم ﻌطى فغدوا لهم يرجوه فقال » أ َْي َن َعلِ ﱡي«  .فقيل

شتكى عين ه ،ف ص في عين ه ودعا له ،فب أر أن لم ن ه وجع ،فأعطاه ،فقال أقاتلهم
ِ
ك حتﱠى تَْن ِزل ِساحِت ِهم ،ثُ ﱠم ْاد ُعهم ِإَلى ِ
اﻹ ْسﻼَ ِم،
حتى ونوا مثلنا ،فقال » ْانُف ْذ َعَلى ِرْسل َ َ
ُْ
َ َ َ ْ
َخِبرهم ِما ي ِجب عَلي ِهمَ ،فو ﱠ ِ ﻷَن يه ِد ﱠ ِك رجﻼً خير َل ِ
ك ُح ْم ُر
ك م ْن أ ْ
َن َ ُ و َن َل َ
ْ َ ْ َ ُ َ َ ُ َ ٌْ َ
َوأ ْ ْ ُ ْ َ َ ُ َ ْ ْ َ
الﱠن َﻌ ِم « ) ،(1وفي روا ة لمسلم قال علي :على ماذا أقاتل الناس قالَ » :ق ِاتْل ُه ْم َحتﱠى
َن مح ﱠمدا رسول ﱠ َِ ،فِإ َذا َفﻌُلوا َذلِك َفَقد منﻌوا ِمن ِ
ِ ِﱠ
اء ُه ْم
َ ْش َه ُدوا أ ْ
َ ْ ََ ُ ْ َ
َ
َن ﻻَ إَل َه إﻻ ﱠ ُ َوأ ﱠ ُ َ ً َ ُ ُ
ك د َم َ
)(2
َوأ َْم َواَل ُه ْم ِإﻻﱠ ِ َحِّق َها َو ِح َس ُاب ُه ْم َعَلى ﱠ ِ « فخرج مرحب مرة أخر يخطر س فه ،و رز
له علي -رضي ﷲ عنه -فقتله ،و ان الفتح على يد ه).(3

لقد قاتل النبي – ﷺ – أهل خيبر ،وقاتلوه أشد القـ ـ ـ ـ ـتال ،واستشهد من المسلمين

=

ص).(320

)(1

أخرجه البخار في صح حه /تاب الجهاد /اب فضل من أسلم على يد ه رجل  /حديث رقم

)(2

أخرجه مسلم /تاب فضائل الصحا ة /اب فضل علي رضي ﷲ عنه /حديث رقم .2405

)(3

 ،3009ومسلم /تاب فضائل الصحا ة /اب فضل علي رضي ﷲ عنه /حديث رقم .2406

أخرجه أحمد في مسنده ) (67/27رقم الحديث  ،16538والهيثمي في الزوائد وقال :رواه أحمد
والبزار وف ه م مون أبو عبد ﷲ وثقه ابن ح ان وضﻌفه جماعة ،و ق ة رجاله ثقات ).(150/6
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خمسة عشر ،وُقِتل من اليهود ثﻼثة وتسﻌون ،ما جاء عند الواقد ) ،(1وفتحت خيبر
حصناً حصناً ،وأذل ﷲ اليهود ،فقتل المقاتلة وسبى الذرار  ،وأخذ النبي – عل ه الصﻼة

والسﻼم -نز آل أبي الحقي  ،وطلبوا منه الصلح وأن حقن دماءهم ،فﻌن ابن عمر-

رضي ﷲ عنه -أن النبي -ﷺ -قاتل أهل خيبر ،فغلب على النخل واﻷرض ،وألجأهم

الحْلقة) ﻌني الذهب
إلى قصرهم ،فصالحوه على أن لرسول ﷲ -ﷺ -الصفراء والب ضاء و َ
والفضة والسﻼح( ،ولهم ما حملت ر ابهم على أن ﻻ تموا وﻻ غيبوا شيئا ،فإن فﻌلوا
فﻼ ذمة لهم وﻻ عهد ،فغيبوا َم ْس اً لحيي بن أخطب ،وقد ان ُقِتل قبل خيبر ان احتمله

مﻌه يوم بني النضير حين أجليت النضير ف ه حليهم ،قال :فقال النبي -صلى ﷲ عل ه

ط َب « .قال أذهبته الحروب والنفقات،
َخ َ
ك ُحَي ِّي ْب ِن أ ْ
لس ْﻌ َة بن عمرو » :أ َْي َن َم ْس ُ
وسلمَ -
فوجدوا المسك فقتل ابني أبى الحقي وسبى نساءهم وذرارهم ،وأراد أن يجليهم ،فقالوا :ا

ﷴ ،دعنا نﻌمل في هذه اﻷرض ،ولنا الشطر ما بدا لك ولكم الشطر ،و ان رسول ﷲ -

ﷺ -ﻌطى ل امرأة من نسائه ثمانين وسقاً من تمر وعشرن وسقاً من شﻌير).(2

و ان من بين السبي صف ة بنت حيي بن أخطب سيدة بني قرظة والنضير ،فأعتقها
استبرت وتزوجها.
أ
رسول ﷲ – ﷺ – وانتظر حتى

وأراد رسول ﷲ  -ﷺ  -أن يجلي اليهود من خيبر ،فقالوا  :ا ﷴ ،دعنا ن ون في هذه
اﻷرض ،نصلحها ،ونقوم عليها ،فنحن أعلم بها من م ،ولم

ن لرسول ﷲ -ﷺ -وﻻ

ﻷصحا ه غلمان قومون عليها ،فأعطاهم خيبر على أن لهم الشطر من ل زرع ،ومن
ل ثمر ،ما بدا لرسول ﷲ ﷺ أن قرهم ،و ان عبد ﷲ ابن رواحة يخرصه عليهم ،و دل

على ثرة مغانم خيبر ما رواه البخار عن ابن عمر -رضي ﷲ عنه -قال  :ما ش ﻌنا
حتى فتحنا خيبر ،وما رواه عن عائشة -رضي ﷲ عنها -قالت  :لما فتحت خيبر قلنا :

)(1
)(2

ينظر :المغاز للواقد ). (700/2

أخرجه أبو داود في سننه /حديث رقم (117/3) 3008قال اﻷل اني :حسن اﻹسناد.
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اﻵن نش ع من التمر) ،(1وفي هذه الغزوة قدم عل ه ابن عمه جﻌفر بن أبي طالب
وأصحا ه ،ومﻌهم اﻷشﻌرون أبو موسى وأصحا ه ممن هاجروا إلى الح شة ،فوافقوا

رسول ﷲ -ﷺ -حين فتح خيبر ،فأسهم لهم ،وما قسم ﻷحد غاب عن فتح خيبر شيئاً إﻻ
لمن شهد مﻌه ،إﻻ هؤﻻء و ﻌض من أسلم حديثاً ،أبي هر رة).(2
المعجزات التي حدثت للنبي – ﷺ -يوم خيبر:

أيد ﷲ – جل وعﻼ -رسوله – ﷺ -المﻌجزات ال اهرات التي تدل على صدق

نبوته ،منها ما ان يوم خيبر:

شهادته ﻷحد أصحا ه الشهادة

شهادته -ﷺ – لﻌامر بن اﻷكوع الشهادة وهو في طرقه إلى خيبر ف ان ذلك ،فﻌن

سلمة بن اﻷكوع  -رضي ﷲ عنه – قال :خرجنا مع النبي  -ﷺ  -إلى خيبر فسرنا
ل ﻼً ،فقال رجل من القوم لﻌامر :ا عامر أﻻ تسمﻌنا من ُهَن ْي َه ِاتك ،و ان عامر رجﻼً
شاع اًر ،فنزل حدو القوم قول :اللهم لوﻻ أنت ما اهتدينا ،وﻻ تصدقنا وﻻ صلينا ،فاغفر

فداء لك ما أ قينا ،وثبت اﻷقدام إن ﻻقينا ،وألقين س ينة علينا ،إنا إذا ص ح بنا أبينا،
الس ِائ ُ «  .قالوا عامر بن
و الص اح عولوا علينا ،فقال رسول ﷲ  -ﷺ َ »: -م ْن َه َذا ﱠ
حم ُه ﷲُ «  .قال رجل من القوم وجبت ا نبي ﷲ ،لوﻻ أمتﻌتنا ه،
اﻷكوع  .قال » َي ْر َ
فأتينا خيبر ،فحاصرناهم حتى أصابتنا مخمصة شديدة ،ثم إن ﷲ  -تﻌالى -فتحها

عليهم ،فلما أمسى الناس مساء اليوم الذ فتحت عليهم أوقدوا نيراناً ثيرة ،فقال النبي -
ِِ ِ
ٍ
ﷺ َ » :-ما َهذه ّ
الن َير ُ
ان َعَلى أَ ِّ َش ْيء تُوِق ُدو َن «  .قالوا :على لحم  .قالَ » :عَلى أَ ِّ
ِ
َل ْح ٍم « .قالوا :لحم ٍ
وها « .فقال رجل:
حمر إنس ة .قال النبي  -ﷺ  » -أ َ
وها َوا ْكس ُر َ
َه ِر ُق َ
ُ
اك « .فلما تصاف القوم ان سيف عامر
ذ
َو
أ
»
قال
ونغسلها
نهرقها
ا رسول ﷲ ،أو
ْ َ َ
)(1
)(2

أخرجه البخار في صح حه /تاب المغاز  /اب غزوة خيبر /حديث رقم .4242،4243

ينظر :الرحي المختوم ص).(327

- 376 -

أح ام غزوة خيبر الفقه ة

قصي اًر ،فتناول ه ساق يهود

مجلة التربوي

الﻌدد 8

ل ضره ،و رجع ذ اب س فه ،فأصاب عين ر ة عامر،

فمات منه ،قال :فلما قفلوا ،قال سلمة :رآني رسول ﷲ  -ﷺ  -وهو آخذ بيد  ،قال:

ك « .قلت له :فداك أبي وأمي  ،زعموا أن عام اًر ح عمله  .قال النبي  -ﷺ -
» َما َل َ
ِ
اهد مج ِ
ِ
ِ
ِي
اهٌد َق ﱠل َع َر ﱞ
» َ َذ َب َم ْن َقاَل ُه ِ ،إ ﱠن َل ُه ﻷ ْ
صَ َﻌ ْ ه ِ -إﱠن ُه َل َج ٌ ُ َ
َج َرْ ِن َ -و َج َم َع َب ْي َن إ ْ
َم َشى ِب َها ِم ْثَل ُه «) ،(1وأخرجه مسلم من وجه آخر وف ه :فقال :من هذا القائل؟ قالوا:
ﱡك« قال :وما خص رسول ﷲ  -ﷺ -ق أحداً إﻻ استشهد،
ك َر َ
عامر ،قالَ » :غَف َر َل َ
)(2
فقال عمر :لوﻻ متﻌتنا ﻌامر ،وفي لف  :وما استغفر ﻹنسان يخصه ق إﻻ استشهد .
مسحه عين علي -رضي ﷲ عنه

لقد مسح رسول ﷲ  -ﷺ -عين علي بن أبي طالب – رضي ﷲ عنه – و ان

قد أصابها الرمد -فبرأت بإذن ﷲ أن لم

ن بها شيء ،وأخبره أنه س فتح ﷲ على

يد ه ،فقد أخرج الشيخان عن سهل ابن سﻌد أن رسول ﷲ  -ﷺ -قال يوم خيبر» :
الرَ َة َر ُجﻼً ُ ِح ﱡب ﱠ َ َوَرُسوَل ُه َْفتَ ُح ﱠ ُ َعَلى َي َد ْ ِه « قال عمر بن الخطاب
ُع ِطَي ﱠن َه ِذ ِه ﱠا
ﻷْ
ما أحببت اﻹمارة إﻻ يومئذ  -قال  -فتساورت لها رجاء أن أدعى لها  -قال  -فدعا
ِ
ام ِ
ش َوﻻَ َتْلتَف ْت َحتﱠى َْفتَ َح ﱠ ُ
رسول ﷲ -ﷺ -علي بن أبى طالب فأعطاه إ اها وقالْ » :
ك « .قال فسار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت فصرخ ا رسول ﷲ على ماذا أقاتل
َعَل ْ َ
ِ
ِ
ِ
َن ﻻَ ِإَل َه ِإﻻﱠ ﱠ ُ َوأ ﱠ
ك
الناس قال » َقاتْل ُه ْم َحتﱠى َ ْش َه ُدوا أ ْ
ول ﱠ َفِإ َذا َف َﻌُلوا َذل َ
َن ُم َح ﱠم ًدا َرُس ُ
َفَقد منﻌوا ِمن ِ
اء ُه ْم َوأ َْم َواَل ُه ْم ِإﻻﱠ ِ َحِّق َها َو ِح َس ُاب ُه ْم َعَلى ﱠ ِ «).(3
ْ ََ ُ ْ َ
ك د َم َ
)(1

أخرجه البخار في صح حه /تاب المغاز  /اب غزوة خيبر /حديث رقم  ،4196ومسلم/

)(2

أخرجه مسلم /تاب الجهاد والسير  /اب غزوة ذ قرد وغيرها  /حديث رقم .1807

)(3

تاب الجهاد والسير /اب غزوة خيبر  /حديث رقم .1802

أخرجه البخار في صح حه /تاب الجهاد /اب دعاء النبي ﷺ إلى اﻹسﻼم والنبوة  /حديث
رقم  ،2942ومسلم /تاب فضائل الصحا ة /اب من فضائل علي رضي ﷲ عنه  /حديث
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و ذلك مسحه على ِر ْجل سلمة بن اﻷكوع حين أصيبت في خيبر فشفيت ،فﻌن
يزد بن أبى عبيد قال :رأيت أثر ضرة في ساق سلمة ،فقلت :ا أ ا مسلم ،ما هذه

الضرة ،قال :هذه ضرة أصابتني يوم خيبر ،فقال الناس :أصيب سلمة ،فأتيت النبي -
ﷺ  -فنفث ف ه ثﻼث نفثات ،فما اشتكيتها حتى الساعة).(1

إخ اره عن رجل أنه من أهل النار

و ذلك إخـ ـ ـ اره عن الرجل الذ قاتل قتاﻻً شديداً أنه من أهل النار ،فﻌن سهل بن
سﻌد الساعد  -رضي ﷲ عنه -أن رسول ﷲ -ﷺ -التقى هو والمشر ون فاقتتلوا ،فلما

مال رسول ﷲ  -ﷺ  -إلى عس ره ،ومال اﻵخرون إلى عس رهم ،وفي أصحاب رسول

ﷲ -ﷺ  -رجل ﻻ يدع لهم شاذة وﻻ فاذة إﻻ ات ﻌها ضرها س فه ،فقال ما أج أز منا
ِ
َه ِل الﱠن ِار « ،فقال رجل
َما ِإﱠن ُه م ْن أ ْ
اليوم أحد ما أج أز فﻼن .فقال رسول ﷲ  -ﷺ  » :-أ َ
من القوم :أنا صاح ه ،قال :فخرج مﻌه لما وقف وقف مﻌهٕ ،واذا أسرع أسرع مﻌه ،قال:
فجرح الرجل جرحاً شديداً ،فاستﻌجل الموت ،فوضع نصل س فه اﻷرض وذ ا ه بين

ثدي ه ،ثم تحامل على س فه ،فقتل نفسه ،فخرج الرجل إلى رسول ﷲ  -صلى ﷲ عل ه

الرجل الذ ذ رت آنفاً أنه
اك « ،قال
وسلم  -فقال أشهد أنك رسول ﷲ ،قالَ » :و َما َذ َ
َ
َه ِل اْل َجﱠن ِة ِف َما
من أهل النار ،فقال رسول ﷲ  -ﷺ  -عند ذلك » ِإ ﱠن ﱠ
الر ُج َل َلَ ْﻌ َم ُل َع َم َل أ ْ
ِ
َه ِل الﱠن ِار ِف ما َي ْب ُدو لِلﱠن ِ
َي ْب ُدو لِلﱠن ِ
اسَ ،و ْهَو
َه ِل الﱠن ِارٕ َ ،وِا ﱠن ﱠ
الر ُج َل َلَ ْﻌ َم ُل َع َم َل أ ْ
اسَ ،و ْه َو م ْن أ ْ
َ
ِ
َه ِل اْل َجﱠن ِة «).(2
م ْن أ ْ
=

)(1

)(2

رقم  .2405واللف له.

أخرجه البخار في صح حه /تاب المغاز  /اب غزوة خيبر /حديث رقم .4206

أخرجه البخار في صح حه /تاب الجهاد /اب ﻻ قول فﻼن شهيد /حديث رقم .2898
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أمر الشاة المسمومة
ِ
رسول ﷲ – ﷺ – أنها مسمومة ،فﻌن أبي سلمة قال :ان
الشاة
و ذلك إخ ُار
َ
رسول ﷲ -ﷺ -قبل الهد ة وﻻ أكل الصدقة ،فأهدت له يهود ة بخيبر شاة مصل ة
ِ
َخَب َرْتِني أَﱠن َها
س ﱠمتها ،فأكل رسول ﷲ -ﷺ -منها وأكل القوم فقال » ْارَف ُﻌوا أ َْيدَ ُ ْم َفِإﱠن َها أ ْ
وم ٌة « فمات شر بن البراء بن مﻌرور اﻷنصار فأرسل إلى اليهود ة » َما َح َمَل ِك
َم ْس ُم َ
ﱠِ
صَن ْﻌ ِت « قالت إن نت نب اً لم ضرك الذ صنﻌتٕ ،وان نت ملكاً أرحت
َعَلى الذ َ
الناس منك .فأمر بها رسول ﷲ -ﷺ -فقتلـ ـ ـت ،ثم قال في وجﻌه الذ مات ف ه » َما
ِ ْزل ـ ـ ُت أَ ِج ُد ِم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َن اﻷَ ْكَل ِة ﱠالِتي
ط َﻌ ْت أ َْب َه ِر «).(1
ان َق َ
أَ
َكْل ُت ِب َخ ْيَب َر َف َه َذا أ ََو ُ
ما شرعه -ﷺ -يوم خيبر:

من اﻷمور التي شرعت يوم خيبر القسامة  ،فقد جاء في الصح حين أن عبد
)(2

ِ
ص ُة بن مسﻌود بن زد خرجا حتى إذا انا بخيبر تفرقا في
ﷲ بن سهل بن زد َو ُم َحّ َ
ﻌض ما هنالك ،ثم إذا مح صة يجد عبد ﷲ بن سهل قت ﻼً فدفنه ،ثم أقبل إلى رسول

ِ
ص ُة بن مسﻌود وعبد الرحمن بن سهل و ان أصغر القوم فذهب عبد
ﷲ -ﷺ -هو َو ُح َوّ َ
ِ
ِ
الس ِّن ،فصمت
الرحمن ليتكلم قبل صاحب ه فقال له رسول ﷲ -ﷺّ َ » -ب ْر « .اْل ُك ْب َر في ّ
فتكلم صاح اه وتكلم مﻌهما فذ روا لرسول ﷲ -ﷺ -مقتل عبد ﷲ بن سهل فقال لهم:
)(1
)(2

أخرجه أبو داود في سننه /تاب الد ات  /اب ف من سقى رجﻼً سماً أو أطﻌمه فمات أ قاد
منه ) (296/4رقم الحديث  ،4514وأصل الحديث في الصح حين.

القسامة فتح القاف وتخفيف المهملة مصدر أقسم قسماً وقسامة ،وهي اﻷ مان تقسم على

أول اء القتيل إذا ادعوا الدم ،أو على المدعى عليهم الدم ،وعرفها ابن عرفة قوله :حلـ ـ ـ ــف
خمسين ميناً أو جزئها على إث ات الدم .ينظر شرح حدود ابن عرفة) ،(626/2وسبل السﻼم
للصنﻌاني).(342/3
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»أَتَحلُِفو َن َخم ِسين ِم ًينا َفتَستَ ِحﱡقو َن ص ِ
احَ ُ ْم « .أ َْو » َق ِاتَل ُك ْم « .قالوا و يف نحلف ولم
ْ
ْ َ َ
ْ
َ
ِ
ِ
ين َم ًينا « .قالوا و يف نقبل أ مان قوم فار؟ ،فلما أر
نشهد؟ قال » َفتُْب ِرُئ ُ ْم َي ُه ُ
ود ِب َخ ْمس َ
ذلك رسول ﷲ  -ﷺ -أعطى عقله).(1
ومن اﻷمور التي شرعت في غزوة خيبر تحرم أكل لحوم الحمر اﻹنس ة أو

اﻷهل ة ورخص في الخيل ،فﻌن جابر بن عبد ﷲ  -رضي ﷲ عنهما  -قال نهى رسول
ﷲ  -ﷺ  -يوم خيبر عن لحوم الحمر ،ورخص في الخيل).(2

ومما شرع في غزوة خيبر حرمة و ء الس ا ا الحوامل ،قال رسول ﷲ  -ﷺ  » :-من
ان يؤمن ا واليوم اﻵخر فﻼ س ماءه زرع غيره « ).(3

و ذلك حرم و ء الس ا ا غير الحوامل قبل استبراء الرحم ،قال رسول ﷲ  -صلى

ﷲ عل ه وسلم  » :-من ان يؤمن ا واليوم اﻵخر ،فﻼ قضي على امرأة من السبي

حتى ستبرئها« ).(4

و ذلك حرم را الفضل ،فﻌن أبي سﻌيد الخدر وأبي هر رة رضي ﷲ عنهما :أن

رسول ﷲ  -ﷺ  -استﻌمل رجﻼً على خيبر ،فجاءه بتمر جنيب) ،(5فقال رسول ﷲ  -ﷺ
 ُ » :ﱡل تَ ْم ِر َخ ْيَب َر َه َ َذا ؟« فقال :ﻻ وﷲ ا رسول ﷲ ،إنا لنأخذ الصاع من هذااهمِ ،ثُ ﱠم ابتَع ِالﱠدر ِ
الصاعين والثﻼثة ،فقال » :ﻻَ تَْفﻌلِ ِ ،ع اْلجمع ِالﱠدر ِ
اه ِم َجِنيًا «).(6
َْ
ْ ْ َ
ََْ َ
)(1

أخرجه البخار في صح حه /تاب الد ات /اب القسامة  /حديث رقم  ،6898ومسلم /تاب

)(2

أخرجه البخار في صح حه /تاب المغاز  /اب غزوة خيبر  /حديث رقم .4219

)(4

أخرجه ابن سﻌد في الط قات ) ،(115/2والطبراني في الكبير).(26/5

)(3
)(5
)(6

القسامة /اب القسامة  /حديث رقم  1669واللف له.

أخرجه ابن سﻌد في الط قات ) ،(115/2والطبراني في الكبير).(26/5
الجنيب :التمر الجيد .ينظر لسان الﻌرب مادة" :جنب".

أخرجه البخار في صح حه /تاب المغاز  /اب غزوة خيبر  /حديث رقم .4244
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و ذلك ترك الوضوء مما مست النار وقد ان أمر قبل ذلك الوضوء مما مست

النار ،فﻌن شير بن سار أن سو د بن النﻌمان أخبره أنه خرج مع النبي  -ﷺ -عام

خيبر ،حتى إذا نا الصه اء  -وهى من أدنى خيبر -صلى الﻌصر ،ثم دعا اﻷزواد
فلم يؤت إﻻ السو

 ،فأمر ه فثر  ،فأكل وأكلنا ،ثم قام إلى المغرب ،فمضمض

ومضمضنا ،ثم صلى ولم يتوضأ).(1

ونهى عن متﻌة النساء التي ان قد أ احها قبل ذلك ،فﻌن علي  -رضي ﷲ عنه  :-أن

رسول ﷲ  -ﷺ  -نهى عن متﻌة النساء يوم خيبر ،وعن أكل لحوم الحمر اﻹنس ة).(2

و ذلك شرع عام خيبر المساقاة والمزارعة :فﻌن عبد ﷲ بن عمر رضي ﷲ

عنهما قال :أعطى النبي  -ﷺ  -خيبر لليهود أن ﻌملوها و زرعوها ،ولهم شطر ما

يخرج منها).(3

ورو عنه أ ضاً أنه -ﷺ -خطب الناس يوم خيبر ،فأحل لهم ثﻼثة أش اء ان

نهاهم عنها ،وحرم عليهم ثﻼثة أش اء ان الناس ستحلونها ،فأحل لهم لحوم اﻷضاحي،

وزارة القبور ،واﻷوع ة ،ونهاهم أن ي اع سهم من مغنم حتى قسم ،ونهاهم عن النساء
ﻌني أن يوطأن حتى ضﻌن ،ونهاهم أن ت اع ثمرة حتى يبدو صﻼحها ).(4
ومما نهى عنه يوم خيبر ل ذ ناب من الس اع ،و ل ذ ِم ْخَل ٍب من الطير،

حرم يوم خيبر ل
فﻌن أم حبي ة ابنة الﻌراض ،قالت  :حدثني أبي أن رسول ﷲ -ﷺ -ﱠ
)(1

أخرجه البخار في صح حه /تاب المغاز  /اب غزوة خيبر  /حديث رقم .4195

)(3

أخرجه البخار في صح حه /تاب المغاز  /اب مﻌاملة النبي أهل خيبر  /حديث رقم

)(2

)(4

أخرجه البخار في صح حه /تاب المغاز  /اب غزوة خيبر  /حديث رقم .4216
.4248

أخرجه ابن أبي عاصم في اﻵحاد والمثاني) ،(219/4والطبراني في الكبير).(35/4
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الﻌدد 8

ذ مخلب من الطير).(1
)(2
الخلِ سة) (3فقد نهى النبي -ﷺ -يوم خيبر
الم َجثﱠ َمة أو المصبورة  ،و َ
ونهى ذلك عن ُ
عن لحوم ل ذ ناب من الس ع ،وعن ل ذ مخلب من الطير ،وعن لحوم الحمر
اﻷهل ة ،وعن المجثمة ،وعن الخل سة).(4

الفصل الثاني

اﻷح ام الفقه ة التي شرعت يوم خيبر وأقوال العلماء فيها:

اختلف الفقهاء في ﻌض اﻷح ام الشرع ة وخاصة اﻷح ام التي انت م احة قبل

خيبر فحرمت أو انت محرمة فأحلت ،وقد ان مﻌرفة التارخ فيها أم اًر ساعد الفقهاء في

ترج ح ما ان متﻌارضاً من اﻷحاديث في الظاهر فجﻌلوا ما ان متأخ اًر ناسخ لما ان

متقدماً ،وسوف أذ ر ﻌض المسائل الفقه ة وأقوال اﻷئمة فيها ،ومن هذه اﻷقوال:
)(1

أخرجه الترمذ

في الجامع /تاب االصيد والذ ائح /اب ما جاء في راه ة أكل المصبورة/

حديث رقم  ،1474وذ ره الهيثمي في زوائده) (47/5عن جابر بن عبد ﷲ ،وقال :رواه

الترمذ

اختصار ،ورواه الطبراني في اﻷوس والبزار اختصار ،ورجالهما رجال الصح ح

خﻼ شيخ الطبراني عمر بن حفص السدوسي وهو ثقة.

)(2

المجثمة ل حيوان ينصب و رمى ل قتل ،والمجثمة هي المصبورة .ينظر لسان الﻌرب ﻻبن

)(3

الخل سة :والخلسة ما ستخلص من الس ع ف موت قبل أن يذ ى .ينظر لسان الﻌرب ﻻبن

)(4

أخرجه أحمد في مسنده) (354/22رقم الحديث  ،14463والترمذ في الجامع /تاب الصيد

منظور مادة جثم.

منظور مادة خلس.

والذ ائح /اب ما جاء في

راه ة أكل المصبورة /حديث رقم  ،1474والحاكم في

مستدر ه) (147/2رقم الحديث  2606وقال :هذا حديث صح ح اﻹسناد ولم يخرجاه.
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الوضوء مما مست النار:

الﻌدد 8

اختلف الفقهاء في الوضوء من أكل ما مست النار ،فمنهم من أوجب الوضوء

منه وجﻌله ناقضاً للوضوء ،ومنهم من لم يوج ه ولم يجﻌله ناقضاً للوضوء ،وسبب
اختﻼفهم راجع إلى ما تﻌارض في الظاهر من أحاديث رسول ﷲ -ﷺ -فمرة أمر

الصحا ة الوضوء منه فجﻌله ناقضاً ،ومرة أكل مما مست النار ولم يتوضأ ،وهذا

تﻌارض في الظاهر؛ ﻷن التﻌارض الحق قي بين النصوص الصح حة مستحيل ،إذ
يترتب على ذلك تكذيب أحد الدليلين.

فمن ذهب إلى أنه ناقض للوضوء استدل ما رواه زد بن ثابت -رضي ﷲ عنه-
قال :سمﻌت عائشة – رضي ﷲ عنها -قالت :قال رسول ﷲ -ﷺ » :-تََو ﱠ
ض ُؤوا ِم ﱠما
الن ُار«) ، (1وغير ذلك من اﻷحاديث واﻵثار التي تدل على أن أكل ما مست النار
َم ﱠس ِت ِّ
ناقض للوضوءٕ ،والى هذا القول ذهب جمع من الصحا ة والتا ﻌين منهم عائشة وابن

عمر وزد بن ثابت وأنس وعروة وعمر بن عبد الﻌزز والزهر وغيرهم).(2
وذهب فر

آخر -وهم الجمهور -إلى أنه ل س بناقض ،واستدلوا ذلك

ثير

من اﻷحاديث واﻵثار التي تدل على أن اﻷمر الوضوء مما مست النار ان في أول

اﻷمر ثم نسخ يوم خيبر منها :ما رواه ابن ع اس -رضي ﷲ عنه : -أن رسول ﷲ -

صلى ﷲ عل ه و سلم -أكل تف شاة ثم صلى ولم يتوضأ) ،(3و ما رواه شير بن سار

أن سو د بن النﻌمان أخبره أنه خرج مع النبي  -ﷺ  -عام خيبر ،حتى إذا نا الصه اء
 -وهى من أدنى خيبر  -صلى الﻌصر ،ثم دعا اﻷزواد فلم يؤت إﻻ السو

 ،فأمر

)(1

أخرجه مسلم في صح حه /تاب الح ض /اب الوضوء مما مست النار  /حديث رقم .353

)(3

أخرجه مسلم في صح حه /تاب الح ض /اب الوضوء مما مست النار  /حديث رقم .354

)(2

ينظر :اﻻستذ ار ﻻبن عبد البر).(176/1
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الﻌدد 8

ه فثر  ،فأكل وأكلنا ،ثم قام إلى المغرب ،فمضمض ومضمضنا ،ثم صلى ولم

يتوضأ).(1

و ما رواه جابر -رضي ﷲ عنه -قال ان آخر اﻷمرن من رسول ﷲ –صل ـ ـى ﷲ عل ه

وسلم -ترك الوضوء مما غيرت النار)ٕ .(2والى هذا القول ذهب الجمهور

)(3

ن اح المتعة:

وهو الراجح .

اشتُ ِر تحديد الن اح ف ه
ومن اﻷمور التي نسخت يوم خيبر متﻌة النساء وهو ما ْ
إلى أجل مﻌين ،وقد أب حت المتﻌة في أول اﻹسﻼم للضرورة ،لكثرة غزوات المسلمين
وُ ْﻌ ِد ِهم عن زوجاتهم ثم حرمت إلى يوم الق امة ،وقد حدث فيها ﻌض الخﻼف إﻻ أن
الجمهور على أن حديث إ احة المتﻌة قد نسخ يوم خيبر أو عام الفتح) ،(4وقد أجمﻌوا
على ذلك إﻻ الروافض من الش ﻌة ،وذلك أن رسول ﷲ -ﷺ -قد أ اح ن اح المتﻌة في

أول اﻷمر ،فﻌن جابر بن عبد ﷲ ،وسلمة بن اﻷكوع -رضي ﷲ عنهما -قاﻻ :خرج
علينا مناد رسول ﷲ -صلى ﷲ عل ه و سلم -فقال إن رسول ﷲ -ﷺ -قد أذن لكم أن

تستمﻌوا ،ﻌني متﻌة النساء) ،(5ثم نهى -ﷺ -عنه ﻌد ذلك ،فﻌن ابن مسﻌود -رضي
ﷲ عنه -قال :رخص لنا رسول ﷲ -ﷺ -ونحن ش اب أن نن ح المرأة الثوب إلى أجل

ثم نهانا عنها  -ﻌني عن المتﻌة -يوم خيبر ،وعن لحوم الحمر اﻷهل ة

).(6

)(1
)(2

أخرجه البخار في صح حه /تاب المغاز  /اب غزوة خيبر /حديث رقم .4195

أخرجه أبو داود في سننه) (75/1حديث رقم  ،192والنسائي في سننه /تاب الطهارة /اب
نسخ الوضوء مما مست النار) (105/1رقم الحديث .188

)(3

ينظر :اﻻستذ ار ﻻبن عبد البر).(174/1

)(5

أخرجه مسلم في صح حه /تاب الن اح /اب ن اح المتﻌة  /حديث رقم .1405

)(4
)(6

ينظر :بدا ة المجتهد ﻻبن رشد).(47/2

ينظر :اﻻستذ ار ﻻبن عبد البر) ،(505/5وناسخ الحديث ومنسوخه ﻻبن شاهين).(82/2
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وممن ان فتي بجواز متﻌة النساء من الصحا ة ابن ع اس -رضي ﷲ عنه-

قبل أن ﻌلم النسخ ،ثم رجع ،فﻌن علي بن أبي طالب أنه قال ﻻبن ع اس و لغه أنه
يرخص في المتﻌة فقال له علي :إنك امرؤ تائه ،إن رسول ﷲ -صلى ﷲ عل ه و سلم-

نهى عنها يوم خيبر ،وعن لحوم الحمر اﻷهل ة ،وعن ابن عمر قال :نهى رسول ﷲ-
صلى ﷲ عل ه وسلم-عام غزوة خيبر عن لحوم الحمر اﻷهل ة ،وعن متﻌة النساء ،وما
نا مسافحين

)(1

ومن قال قول ابن ع اس :عطاء بن أبي راح وسﻌيد بن جبير

وطاووس ورو تحليلها أ ضا ٕواجازتها عن أبي سﻌيد الخدر وجابر بن عبد ﷲ

وممن أخذ بهذا القول الروافض من الش ﻌة المبتدعة ولم ﻌتد الﻌلماء بخﻼفهم .

)(2

،

وقد استدل الجمهور أحاديث ثيرة منها :ما جاء في الصح ح من حديث َس ْبرة
اس ِإِّنى َق ْد ُ ْن ُت أ َِذ ْن ُت َل ُك ْم ِفي
ﱡها الﱠن ُ
ُ
الجهني أنه ان مع رسول ﷲ -ﷺ -فقالَ » :ا أَي َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ان ع ْن َدهُ م ْن ُه ﱠن َشي ٌء
اﻻ ْست ْمتَا ِع م َن ّ
امة َف َم ْن َ َ
الن َساء َ ٕوِا ﱠن ﱠ َ َق ْد َحﱠرَم َذل َ
ك إَلى َي ْو ِم اْلقَ َ
ْ
ِ
وه ﱠن َش ْيًئا «).(3
َفْلُي َخ ِّل َسِبيَل ُه َوﻻَ تَأ ُ
ْخ ُذوا م ﱠما آتَْيتُ ُم ُ
والدليل على أن ابن ع اس ان فتي بجوازها ثم ل ﱠما علم التحرم حرمها ،ما
أخرجه الخطابي والفاكهي من طر سﻌيد بن جبير قال  :قلت ﻻبن ع اس :لقد سارت

فت اك الر ان ،وقال فيها الشﻌراء ،ﻌني في المتﻌة .فقال :وﷲ ما بهذا أفتيـ ـت ،وما هي

إﻻ الميتة ﻻ تحل إﻻ للمضطر).(4

و بدو أن ابن ع اس – رضي ﷲ عنه -ان فتي حلها للضرورة ،فلما توس ـ ـ ـ ـع

)(1

ينظر :التمهيد ﻻبن عبد البر) ،(98/10وناسخ الحديث ومنسوخه ﻻبن شاهين).(82،95/2

)(3

أخرجه مسلم في صح حه /تاب الن اح /اب ن اح المتﻌة  /حديث رقم .1406

)(2
)(4

ينظر :التمهيد ﻻبن عبد البر).(111/10
ينظر :فتح ال ار ﻻبن حجر).(171/9
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الناس فيها ولم قتصروا على موضع الضرورة أمسك عن فت اه ورجع عنها ).(1

الﻌدد 8

المساقاة والمزارعة:

المزارعة هي :المﻌاملة على اﻷرض ب ﻌ ـ ـض ما يخرج منـ ـ ـها الر ـ ـ ـ ـع أو الثلث أو

النصف ،أ

إعطاء اﻷرض لمن يزرعها و ﻌمل بها مقابل جزء من الزرع ،وقيل :إن

المساقاة والمزارعة والمخابرة مﻌنى واحد ،إﻻ أن المﻌاملة على زرع اﻷرض تسمى

مزارعة ،والمﻌاملة على السقي تسمى مساقاة ) ،(2وهي مستثناة من ب ع الغرر ،ومن

اﻻستئجار أجر مجهول ،إذ ﻻ ﻌلم الﻌامل ما أخذه ،وقد رخص فيها الشارع رفقاً الﻌ اد

لحاجتهم إليها.

وقد جاء مطل النهى عنهما من النبي -ﷺ -إﻻ أن النهي إنما جاء في راء

اﻷرض ،ورما ان في أول اﻷمر ثم نسخ يوم خيبر ،أما أحاديث النهي فمنها :ما رواه

جابر بن عبد ﷲ أن رسول ﷲ  -ﷺ -نهى عن راء اﻷرض .وعنه أ ضاً أنه قال :نهى
ض
أ َْر ٌ
أ َْر ٍ
ض

رسول ﷲ  -ﷺ -أن يؤخذ لﻸرض أجر أو ح  ،وقوله -ﷺَ »:-م ْن َ َان ْت َل ُه
ض ُل
َفْلَي ْزَر ْع َها َفِإ ْن َل ْم َي ْزَر ْع َها َفْلُي ْزِر ْع َها أ َ
َخاهُ « ،وقوله -ﷺَ »:-م ْن َ َان ْت َل ُه َف ْ
ِ
ض ُه «).(3
َفْلَي ْزَر ْع َها أ َْو لَِ ْمَن ْح َها أ َ
َخاهُ َفِإ ْن أ ََبى َفْلُ ْمس ْك أ َْر َ
ظ َه ْي ـ ـ ـر قال " :ان أحدنا إذا استغ ـ ـ ـ ـنى عن أرضه أو افتقـ ـ ـ ـر إليـ ـ ـ ـ ـ ـه
وعن أسيد بن ُ

صارة) ق ة الحب في السنبل
أعطاها النصف والثلث والرع ،و شتر ثﻼث جداول و ُ
الق َ
الرِ ع)الساق ة الصغيرة( ،و ان ﻌمل فيها عمﻼ شديداً و صيب
ﻌدما يداس( وما سقى ﱠ

منها منفﻌة ،فأتانا رافع بن خديج ،فقال :نهى النبي-ﷺ -عن أمر ان لكم نافﻌاً ،وطاعة

)(1

ينظر :زاد المﻌاد ﻻبن الق م).(101/5

)(3

أخرجه مسلم في صح حه /تاب البيوع /اب المساقاة  /حديث رقم .1544

)(2

ينظر :لسان الﻌرب مادة خبر ،والقاموس المح
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رسول ﷲ -ﷺ -خير لكـ ـم ،نهاكم عن الحقل) ،(1إﻻ

الﻌدد 8

أن جمهور الﻌلماء يرون أن النهـ ـ ـي هو نهي إرشـ ـ ـاد لب ان اﻷفض ـ ـ ـل ،ﻻ للتحر ـ ـم ،أ أن
اﻷفضل منحها مجاناً لمن يزرعها.

ومما يدل على مشروع ة المزارعة والمساقاة ما جاء في الصح ح عن ابن عمر

 -رضي ﷲ عنهما  -أن رسول ﷲ  -ﷺ  -أعطى خيبر اليهود على أن ﻌملوها

و زرعوها ،ولهم شطر ما خرج منها) .(2وعن أبى جﻌفر قال :ما المدينة أهل بيت هجرة

إﻻ يزرعون على الثلث والرع ،وزارع علي ،وسﻌد بن مالك ،وعبد ﷲ بن مسﻌود ،وعمر
بن عبد الﻌزز ،والقاسم ،وعروة ،وآل أبى ر ،وآل عمر ،وآل علي ،وابن سيرن).(3

وعن طاووس أن مﻌاذ بن جبل -رضي ﷲ عنه -أكر اﻷرض على عهد رسول

ﷲ -ﷺ -وأبي ر وعمر وعثمان على الثلث والرع ،فهو ُﻌمل ه إلى يومك هذا).(4
وعن ابن عمر -رضي ﷲ عنهما -أن النبي -ﷺ -لما ظهر على

خيبر سألته اليهود أن قرهم بها على أن
ِ
ِ
ك َما ِش ْئَنا«).(5
»ُنقﱡرُ ْم ِب َها َعَلى َذل َ

فوه عملها ولهم نصف الثمرة ،فقال لهم:

)(1

أخرجه أحمد في مسنده) (464/3رقم  ،15855وابن ماجة في سننه) (762/2رقم .2267

)(2

أخرجه البخار في صح حه /تاب المزارعة /اب المزارعة مع اليهود  /حديث رقم .2331

)(3
)(4
)(5

و نظر :شرح النوو على مسلم) ،(368/5ونيل اﻷوطار للشو اني).(306/5

أخرجه البخار في صح حه /تاب المزارعة /اب المزارعة الشطر ونحوه.

أخرجه ابن ماجة في سننه) (823/2رقم الحديث ،2463والشو اني في نيل اﻷوطار

).(300/5

أخرجه البخار في صح حه /تاب المزارعة /اب إذا قال رب اﻷرض أقرك ما أقرك ﷲ/
حديث رقم  ،2170ومسلم /تاب المساقاة /اب المساقاة والمﻌاملة بجزء من الثمر والزرع /
حديث رقم .1551
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الﻌدد 8

ٕوالى جواز المزارعة والمساقاة ذهب الجمهور ،إﻻ أن اﻷحناف لم يجو از المساقاة
ومنﻌوها لنهي النبي – ﷺ -عن المخابرة وقالوا  :إنه ناسخ لحديث مﻌاملة النبي– ﷺ-
ﻷهل خيبر شطر ما يخرج منها).(1

النهي عن أكل لحم الحمر اﻹنس ة والترخ ص في الخيل:

من اﻷمور التي شرعت يوم خيبر النهي عن أكل الحمر اﻷهل ة أو اﻹنس ة،

وهي القر ة من البيوت ،و قابل ذلك جواز أكل الحمر الوحش ة ،ورخص في أكل لحم
الخيل ،وقبل ذ ر خﻼف الﻌلماء في ذلك نذ ر سبب نه ه عن أكل الحمر اﻷهل ة ،قيل

إن سبب التحرم ونها لم تُ َخ ﱠم ْس ،فﻌن ابن أبي أوفى قال :أصابتنا مجاعة ل الي خيبر،
فلما ان يوم خيبر وقﻌنا في الحمر اﻷهل ة فانتحرناها ،فلما غلت بها القدور ناد

مناد رسول ﷲ -ﷺ -أن أكفؤوا القدور ﻻ تأكلوا من لحوم الحمر شيئاً ،فقال ناس :إنما
نهى عنها رسول ﷲ -ﷺ -ﻷنها لم تخمس ،وقال آخرون :نهى عنها البتة).(2
وقيل :إنما حرمت ﻷجل قلة ﱠ
الظهر والر وب ،فقد رو عن ابن ع اس أنه قـ ـ ـ ـال:
إنما حرم رسول ﷲ -ﷺ -الحمر اﻷهل ة مخافة قلة الظهر .لكن التﻌليل بخش ة قلة

الظهر مﻌارض الخيل ،فإن في حديث جابر النهي عن الحمر واﻹذن في الخيل

مقرونان ،فلو انت الﻌلة ﻷجل الحمولة لكانت الخيل أولى المنع لقلتها عندهم وعزت ـ ـها
وشدة حاجتهم إليها).(3

وقيل :إن سبب التحرم هو ونها جﻼﱠلة تأكل الﻌذرة أو رجس أو نجس ،ما جاء

)(1
)(2

)(3

ينظر :الم سو للسرخسي).(2/23

أخرجه البخار في صح حه /تاب فرض الخمس /اب ما صيب من الطﻌام في أرض
الحرب  /حديث رقم  ،3155ومسلم  /تاب الصيد /اب تحرم أكل لحم الحمر اﻹنس ة/
حديث رقم .1937

فتح ال ار ﻻبن حجر) ،(477/15ونيل اﻷوطار للشو اني).(457/7

- 388 -

أح ام غزوة خيبر الفقه ة

مجلة التربوي

الﻌدد 8

في الحديث الذ رواه أنس -رضي ﷲ عنه -قال :لما فتح رسول ﷲ -ﷺ -خيبر أصبنا

حم اًر خارجاً من القرة فطبخنا منها فناد

مناد

رسول ﷲ -ﷺ -أﻻ إن ﷲ ورسوله

ينه ان م عنها فإنها رجس من عمل الش طان فأكفئت القدور ما فيها ٕوانها لتفور ما
فيها).(1
وقد اختلف الفقهاء في جواز أكل لحم الخيل ،فمنهم من أجازه ،ومنهم من حرمه،

ومنهم من رهه .أما القائلون الجواز فاستدلوا ما رو عنه -ﷺ -يوم خيبر ،فﻌن جابر
بن عبد ﷲ  -رضي ﷲ عنهما  -قال نهى رسول ﷲ  -ﷺ  -يوم خيبر عن لحوم
الحمر ،ورخص في الخيل) .(2و ما روته أسماء بنت أبي ر -رضي ﷲ عنهما -قالت:

ذ حنا على عهد رسول ﷲ -ﷺ -فرساً ونحن المدينة فأكلناه).(3

ٕوالى هذا القول ذهب الشافـ ـ ـﻌي ،وصاح ا أبي حن فة ،وأحمدٕ ،واسحاق ،و ثير من

سلفك أكلونه ،قال ابن
الصحا ة ،وقد رو عن عطاء أنه قال ﻻبن جرج :لم يزل ُ

جرج :قلت له :أصحاب رسول ﷲ -ﷺ-؟ فقال :نﻌم).(4

ِ
ال
واستدل القائـ ـ ـ ـ ـ ـلون ﻌدم الجـ ـ ـ ـ ـ ـواز ﻌموم قوله – تﻌالىَ ﴿ -واْل َخ ْي َل َواْل َغ َ
ِ
ِ
وها َوِز َن ًة ﴾ ) ،(5وقال في بهي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمة اﻷنﻌام ﴿ لِتَ ْرَ ـ ـ ـ ـ ـ ـُبوا ِم ْن َها َو ِم ْن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َها
َواْل َحميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َر لتَ ْرَ ُب َ
)(1

أخرجه البخار في صح حه /تاب المغاز  /اب غزوة خيبر /حديث رقم  ،4199ومسلم /

)(2

أخرجه البخار في صح حه /تاب المغاز  /اب غزوة خيبر  /حديث رقم .4219

)(3

تاب الصيد /اب تحرم أكل لحم الحمر اﻹنس ة /حديث رقم  1940واللف له.

أخرجه البخار في صح حه /تاب الذ ائح /اب النحر والذ ح /حديث رقم  ،5511ومسلم /
تاب الصيد /اب تحرم في أكل لحوم الخيل /حديث رقم .1942

)(4

ينظر اﻷم للشافﻌي) ،(275/2والم سو للسرخسي)،(421/11والمغني ﻻبن قدامة )،(66/11

)(5

سورة النحل ،اﻵ ة.(8):

وسبل السﻼم للصنﻌاني) ،(104/4ونيل اﻷوطار للشو اني).(453/7
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ْكُلو َن ﴾
تَأ ُ
دل على أنها لم يخلقها لذلك) .(2واستدلوا حديث جابر -رضي ﷲ عنه »-نهى رسول
)(1

قالوا :فذ ر ﷲ الخيل وال غال والحمير للر وب والزنة ،فلما لم يذ ر اﻷكل

ﷲ -ﷺ -عن لحوم الحمر والخيل وال غال «).(3وما رواه خالد بن الوليد أن رسول ﷲ -

ﷺ -نهى عن أكل لحوم الخيل وال غال والحمير و ل ذ ناب من الس اع).(4

وصح القول الكراهة عن الح م بن عيينة ومالك و ﻌض الحنف ة ،وعن ﻌض

المالك ة والحنف ة التحرم ،وسبب راهة مالك ﻷكلها لكونها تستﻌمل غال ا في الجهاد ،فلو
انتفت الكراهة لكثر استﻌماله ولو ثر ﻷد

النقص من إرهاب الﻌدو الذ وقع اﻷمر ه .
)(5

إلى قتلها ف فضي إلى فنائها فيؤول إلى

وقد ضﻌف علماء الحديث حديث جابر أحمد والبخار والطحاو

)(6

 .أما اﻵ ة

التي في النحل فهي م ة اتفاقاً ،واﻹذن في أكل الخيل ان ﻌد الهجرة من م ة أكثر

من ست سنين في خيبر ،واﻵ ة ل ست نصاً في منع اﻷكل ،والحديث صرح في
الحل).(7

أما الحمر اﻷهل ة فقد ذهب إلى تحرم أكلها جمهور الﻌلماء من الصحا ة

والتا ﻌين ومن ﻌدهم إﻻ ابن ع اس -رضي ﷲ عنه -فقال :ل ست حرام ،ورو عن
)(1

سورة غافر ،اﻵ ة.(78):

)(3

ينظر :نيل اﻷوطار للشو اني). (454/7

)(2
)(4
)(5
)(6
)(7

ينظر :المنتقى شرح الموطأ).(137/3

ينظر اﻻستذ ار ﻻبن عبد البر). (297/5

ينظر اﻻستذ ار ﻻبن عبد البر) ،(297/5والم سو للسرخسي) ،(421/11و دا ة المجتهد
ﻻبن رشد)،(379/1وفتح ال ار ﻻبن حجر).(650/9

ينظر نيل اﻷوطار للشو اني). (454/7

ينظر سبل السﻼم للصنﻌاني) ،(104/4و نيل اﻷوطار للشو اني). (455/7
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عائشة ،وعن مالك بروا ات أنها م روهة أو حرام أو م احة) .(1واستدل ابن ع اس ﻌموم
)(2
ِ ِ
ِ
ورﱠد ذلك أن اﻻستدﻻل بهذا
قوله – تﻌالىُ ﴿ :ق ْل ﻻَ أَج ُد ف َما أُوحي ِإَل ﱠي ُم َحﱠرماًُ ﴾...
للحل إنما يتم ف ما لم أت ف ه نص عن النبي -ﷺ -بتحرمه  ،وقد تواردت اﻷخ ار

بذلك ،والتنص ص على التحرم مقدم على عموم التحليل وعلى الق اس ،ثم إن اﻵ ة

م ة ،والنهي جاء في خيبر).(3واستدل الجمهور على تحرم أكل الحمر حديث ابن أبي
أوفى قال :أصابتنا مجاعة ل الي خيبر ،فلما ان يوم خيبر وقﻌنا في الحمر اﻷهل ة

فانتحرناها ،فلما غلت بها القدور ناد مناد رسول ﷲ -ﷺ -أن أكفؤوا القدور ﻻ تأكلوا

من لحوم الحمر شيئاً ،فقال ناس :إنما نهى عنها رسول ﷲ -ﷺ -ﻷنها لم تخمس ،وقال
آخرون :نهى عنها البتة).(4
و حديث جابر بن عبد ﷲ -رضي ﷲ عنهما -قال نـ ـ ـهى رسول ﷲ -صـ ـ ـلى ﷲ

عل ه وسلم -يوم خيبر عن لحوم الحمر ،ورخص في الخيل).(5قال ابن عبد البر :رو

عن النبي -ﷺ -تحرم الحمر اﻷهل ة علي ،وعبد ﷲ بن عمر ،وعبد ﷲ عمرو ،وجابر،
والبراء ،وعبد ﷲ بن أبي أوفى ،وأنس ،وزاهر اﻷسلمي ،أسانيد صحاح وحسان).(6

)(1

ينظر :بدا ة المجتهد ﻻبن رشد)،(378/1وسبل السﻼم للصنﻌاني).(103/4

)(3

ينظر سبل السﻼم للصنﻌاني) ،(103/4و نيل اﻷوطار للشو اني). (457/7

)(2
)(4

)(5
)(6

سورة اﻷنﻌام ،اﻵ ة.(146):

أخرجه البخار في صح حه /ـ ـ ـ ـ ـتاب فرض الخمس /اب ما صيب من الط ـ ـ ـﻌام في أرض

الحرب  /حديث رقم  ،3155ومسلم  /تاب الصيد /اب تحرم أكل لحم الحمر اﻹنس ة/
حديث رقم .1937

أخرجه البخار في صح حه /تاب المغاز  /اب غزوة خيبر  /حديث رقم .4219

ينظر :التمهيد ﻻبن عبد البر)،(125/10ونيل اﻷوطار للشو اني). (458/7
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جعل العت صداقاً:
الذ

مﻌلوم أن صف ة بنت حيي بن أخطب انت تحت نانة ابن أبي الحقي  ،وهو

قتل يوم خيبر ،وأن صف ة وقﻌت في السبي ،فاصطفاها النبي -ﷺ -فأعتقها

وتزوجها وجﻌل عتقها صداقها ،فﻌن أنس بن مالك -رضي ﷲ عنه -عن النبي -صلى

ﷲ عل ه وسلم -أنه أعت

صف ة وجﻌل عتقها صداقها) ،(1فهل

ون الﻌت

صداقاً؟

اختلف الفقهاء في ذلك ،فذهب سﻌيد بن المسيبٕ ،وابراه م النخﻌي ،وطاووس ،والزهر ،

والثور  ،وأبو يوسف ،وأحمدٕ ،واسحاق عمﻼً قصة زواج صف ة ،و أنه الق اس الصح ح؛

ﻷن السيد مالك لرق ة أمته ومنفﻌتها ومنفﻌة وطئها ،فإذا أعتقها واست قى شيئاً من منافﻌها
التي هي تحت تصرفه فما المانع من ذلك؟).(2

وذهب ق ة اﻷئم ـ ـ ـة إلى عدم جواز ذلك وتأولـ ـ ـ ـوا الحديث ما يخالـ ـ ـف ظاه ـ ـره ،أو

حملوه على الخصوص ة للنبي -ﷺ-وأجابوا عن الحديث أنه مخالف للق اس ،و أنه-

ﷺ -أعتقها شر أن يتزوجها ،فوجب له عليها ق متها و انت مﻌلومة فتزوجها بها،

وأجابوا عن ذلك أن ظاهر الروا ات أنه جﻌل المهر نفس الﻌت ﻻ ق مة المﻌتَقة ،وأجابوا

عن التخص ص أنها دعو تفتقر إلى دليل).(3قال ابن دقي

الﻌيد  :الظاهر مع أحمد

ومن وافقه ،والق اس مع اﻵخرن؛ فيتردد الحال بين ظن نشأ عن ق اس ،و ين ظن نشأ
عن ظاهر الخبر مع ما تحتمله الواقﻌة من الخصوص ة).(4

)(1

أخرجه البخار في صح حه /تاب الن اح /اب من جﻌل عت اﻷمة صداقها /حديث رقم

)(2

ينظر :نيل اﻷوطار للشو اني) ،(556/5وتوض ح اﻷح ام ﻻبن سام).(622/3

)(4

ينظر :فتح ال ار ﻻبن حجر). (131/9

)(3

 ،5086ومسلم  /تاب الن اح /اب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها /حديث رقم .1365

ينظر :سبل السﻼم للصنﻌاني) ،(200/3و نيل اﻷوطار للشو اني). (456/5
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ومن خﻼل ما س قت دراسته و حثه م ن أن نخلص إلى ما يلي:

 -1مﻌرفة الناسخ والمنسوخ من هد ه -ﷺ.

 -2الوقوف على اﻷوامر والنواهي ،وما أ احه ،وما حرمه.

 -3أن نﻌرف الغرض من دراسة السيرة النبو ة وهي أن نتصور الحق قة اﻹسﻼم ة في

مجموعها متجسدة في ح اته -ﷺ -وأنها ل ست مجرد سرد قصص وأحداث ووقائع
تارخ ة ،بل هي فهم شخص ة الرسول -ﷺ -النبو ة من خﻼل ح اته و ظروفه التي

عاش فيها في السلم والحرب ،و ف ة تﻌامله مع خصومه ،نجد من خﻼلها بين يدينا
صورة للمثل اﻷعلى في ل شأن من شؤون الح اة ،فقد انت أقواله وأفﻌاله ،وأحواله
لها؛ تشرﻌاً تقت ـ ـ ـضي المتابـ ـ ـﻌة واﻻقت ـ ـ ـداء إﻻ ما ق ـ ـ ـ ـام ه الدل ـ ـ ـ ـيل على أنه من

خصائصه – ﷺ.

 -4نجد في دراسة سيرته -ﷺ -ما ﻌيننا على فهم تاب ﷲ -تﻌالى -وتذوق روحه

ومقاصده ،إذ أن ثي اًر من آ ات القرآن إنما تجليها وتفسرها اﻷحداث التي مرت برسول

ﷲ -ﷺ -وموقفه منها.

 -5نر من خﻼل دراسة سيرته النموذج الرائع لﻺنسان الداعي إلى ﷲ الح مة
والموعظة الحسنة ،واﻷمير الذ

سوس اﻷمور ح مة الغة ،وللزوج المثالي ،وللقائد

الحري الماهر ،والس اسي الصادق المحنك.

 -6ما نخلص أ ضاً إلى أن اختﻼف الفقهاء من الصحا ة والتا ﻌين واﻷئمة في ﻌض
المسائل الفقه ة التي تﻌارض ظاهرها راجع إلى أن ﻌضهم أخذ الحديث المتقدم الدال

على التحرم مثﻼً ،ولم صله غيره ،و ﻌضهم أخذ المتأخر وجﻌله ناسخاً للمتقدم.
وآخر دعوانا أن الحمد

وصح ه وسلم تسل ماً ثي اًر.

رب الﻌالمين ،وصلى ﷲ و ارك على سيدنا ﷴ وعلى آله
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 -1اﻵحاد والمثاني -ﻷحمد بن عمرو بن الضحاك أبو

الﻌدد 8

ر الشي اني -دار ال ار ة –

الراض -الط ﻌة اﻷولى – 1411هـ 1991 -م -تحقي  :د .اسم ف صل أحمد

الجوابرة.

 -2اﻻستذ ار الجامع لمذاهب فقهاء اﻷمصار -ﻻبن عبد البر – تحقي  :سالم ﷴ
عطا-ﷴ علي مﻌوض -دار الكتب الﻌلم ة -بيروت2000-م.

 -3اﻻكتفاء ما تضمنه من مغاز رسول ﷲ والثﻼثة الخلفاء  -ﻷبي الر ع سل مان بن

موسى الكﻼعي اﻷندلسي  -دار النشر  /عالم الكتب  -بيروت 1417 -هـ -
الط ﻌة  :اﻷولى  -تحقي  :د  .ﷴ مال الدين عز الدين علي.

 -4اﻷم لﻺمام الشافﻌي مع مختصر المزني -دار الف ر-الط ﻌة اﻷولى  1400هـ
1980م–الط ﻌة الثان ة 1403 :هـ 1983مبيروت.

 -5بدا ة المجتهد ونها ة المقتصد-ﻻبن رشد -دار الف ر 1415-هـ 1995 -م-
بيروت – لبنان.

 -6تفسير القرآن الﻌظ م – ﻻبن ثير -المحق  :سامي بن ﷴ سﻼمة  -دار طي ة -
الط ﻌة الثان ة 1420هـ  1999 -م.

 -7التمهيد لما في الموطأ من المﻌاني واﻷسانيد -ﻻبن عبد البر -و ازرة عموم اﻷوقاف

والشؤون اﻹسﻼم ة  -المغرب1387هـ -تحقي  :مصطفى بن أحمد الﻌلو ،ﷴ

عبد الكبير ال ر .

 -8توض ح اﻷح ام من بلوغ المرام -لﻌبد ﷲ ال سام -دار اﻵثار -الط ﻌة الثان ة-
1430هـ2009 -م.

 -9جامع الب ان في تأو ل القرآن -ﻻبن جرر الطبر  -المحق  :أحمد ﷴ شاكر-
مؤسسة الرسالة  -الط ﻌة  :اﻷولى  1420 ،هـ  2000 -م.
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 -10الجامع الصح ح سنن الترمذ  -ﻷبي ع سى الترمذ  -دار إح اء التراث الﻌري
– بيروت-تحقي  :أحمد ﷴ شاكر وآخرون.

 -11الدر المنثور -عبد الرحمن بن الكمال جﻼل الدين السيوطي -دار الف ر  -بيروت
1993-م.

 -12الدرر في اختصار المغاز ﻻبن عبد البر -تحقي

 :الد تور شوقي ضيف -

و ازرة اﻷوقاف المصرة  -المجلس اﻷعلى للشئون اﻹسﻼم ة  -لجنة إح اء التراث

اﻹسﻼمي – القاهرة  -الط ﻌة  :اﻷولى  1415هـ  1995 -م.

 -13الرحي

المختوم -لصفي الرحمن الم ارك فور  -دار الوفاء -مصر -الط ﻌة

الثالثة والﻌشرون1433 -هـ1999-م.

 -14الروض المﻌطار في خبر اﻷقطار -ﷴ بن عبد المنﻌم ِ
الحمير  -تحقي  :إحسان
ع اس -مؤسسة ناصر للثقافة – بيروت -الط ﻌة الثان ة 1980 -م.

 -15زاد المﻌاد في هد

خير الﻌ اد -ﻻبن الق م الجوزة -مؤسسة الرسالة  -م ت ة

المنار اﻹسﻼم ة -بيروت– الكو ت -الط ﻌة ال ار ﻌة عشر 1407هـ 1986 -م-

تحقي  :شﻌيب اﻷرناؤو  -عبد القادر اﻷرناؤو .

 -16سبل السﻼم شرح بلوغ المرام -للصنﻌاني -تحقي  :عصام الدين الص ا طي،
وعماد السيد -دار الحديث -القاهرة1428 -هـ 2007م.

 -17السلسلة الصح حة -مختصرة -لﷴ ناصر الدين اﻷل اني -م ت ة المﻌارف –
الراض.

 -18سنن ابن ماجه -دار الف ر – بيروت -تحقي  :ﷴ فؤاد عبد ال اقي .
 -19سنن أبي داود -دار الكتاب الﻌري ـ بيروت.

 -20السنن الكبر – للنسائي– تحقي  :عبد الغفار سل مان البندار وسيد سرو حسن
 دار الكتب الﻌلم ة  -بيروت – لبنان -الط ﻌة اﻷولى  1411هـ 1991 -م.- 395 -
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 -21السيرة النبو ة ﻻبن هشام -دار الغد الجديد -المنصورة -مصر -الط ﻌة اﻷولى-
1426هـ2005 -م.

 -22السيرة النبو ة لﻺمام أبى الفداء إسماعيل بن ثير – تحقي  :مصطفى عبد الواحد
 -دار المﻌرفة  -بيروت – لبنان.

 -23شرح حدود ابن عرفة -تحقي  :ﷴ أبو اﻷجفان -الطاهر المﻌمور  -دار الغرب-
بيروت -لبنان -الط ﻌة اﻷولى 1993م.

 -24شرح مﻌاني اﻵثار -ﻷبي جﻌفر الطحاو  -دار الكتب الﻌلم ة – بيروت -الط ﻌة
اﻷولى  -1399تحقي  :ﷴ زهر النجار.

 -25شرح النوو على مسلم -اﻹ مان -المنصورة -مصر.

 -26صح ح البخار  -ﻷبي عبد ﷲ البخار  -دار الكتب الﻌلم ة -بيروت -لبنان-
الط ﻌة الثان ة1423 -هـ2002 -م.

 -27صح ح مسلم -ﻷبي الحسين مسلم بن الحجاج -دار الكتب الﻌلم ة -بيروت-
لبنان -الط ﻌة اﻷولى1421 -هـ2001 -م.

 -28الط قات الكبر  -ﷴ بن سﻌد بن من ع أبو عبد ﷲ ال صر الزهر  -المحق :
إحسان ع اس  -دار صادر – بيروت – الط ﻌة اﻷولى  1968م.

-29فتح ال ار شرح صح ح البخار  -أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل الﻌسقﻼني
الشافﻌي -دار المﻌرفة  -بيروت .1379

 -30القاموس المح

– الفيروز آ اد  -تحقي  :مجد

التوف ق ة -القاهرة -مصر.

فتحي السيد -الم ت ة

 -31لسان الﻌرب  -ابن منظور -دار صادر – بيروت -الط ﻌة اﻷولى.
 -32الم سو -لشمس الدين أبو

ر ﷴ بن أبي سهل السرخسي -دراسة وتحقي :

خليل محيي الدين الم س -دار الف ر -بيروت -لبنان -الط ﻌة اﻷولى 1421هـ

2000م.
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ر الهيثمي -بتحرر

 -33مجمع الزوائد ومن ع الفوائد للحاف نور الدين علي بن أبي

الحافظين الجليلين  :الﻌراقي وابن جحر 1988 -م -دار الكتب الﻌلم ة -بيروت

– لبنان.

 -34المستدرك على الصح حين -ﻷبي عبد ﷲ الحاكم الن سابور  -دار الكتب الﻌلم ة
– بيروت-الط ﻌة اﻷولى1411هـ 1990 -م -تحقي

عطا.

 -35مسند اﻹمام أحمد بن حنبل  -المحق

 :مصطفى عبد القادر

 :شﻌيب اﻷرنؤو

الرسالة  -الط ﻌة  :الثان ة 1420هـ 1999 ،م.

وآخرون -مؤسسة

-36مﻌجم البلدان  -اقوت بن عبد ﷲ الحمو أبو عبد ﷲ :دار الف ر – بيروت.

 -37المﻌجم الكبير -للطبراني -م ت ة الﻌلوم والح م – الموصل -الط ﻌة الثان ة ،
1404هـ 1983 -م -تحقي  :حمد بن عبد المجيد السلفي.

 -38المغاز  -ﻷبي عبد ﷲ ﷴ بن عمر بن واقد الواقد
المحق  :مارسدن جونس -بيروت-عالم الكتب.

)المتوفى 207 :هـ(-

-39المغني في فقه اﻹمام أحمد بن حنبل ﻻبن قدامة -دار الف ر– بيروت -الط ﻌة
اﻷولى1405 -هـ.

 -40ناسخ الحديث ومنسوخه ﻻبن شاهين -دراسة وتحقي  :رمة بنت علي -الط ﻌة
اﻷولى1420 -هـ1999 -م -دار الكتب الﻌلم ة -بيروت -لبنان.

 -41نيل اﻷوطار -للشو اني -دار ابن الهيثم -القاهرة.
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Abstract
Libya is one of the Arab countries that present English asa
main subject within the curriculum in primary school, secondary
school as well as university, and teaching English in Libyan
schools has a long history. However, as there are not any studies
that measure the vocabulary size of Libyan students, we do not
know their receptive and productive vocabulary size, consequently,
we do not know whether their vocabulary knowledge allow them to
study in an English environment or not. Therefore, this study was
conducted to investigate the receptive and the productive
vocabulary size of Libyan secondary school students, also, it aimed
to determine the relationship between receptive and productive
vocabulary.
The target participants of this study were 60 students from
three different levels in a secondary school. Two kinds of
vocabulary tests were used to measure students' vocabulary size,
the X-Lex test to measure the receptive vocabulary and the
translation test to measure the productive vocabulary. The obtained
results of this study showed that Libyan students leave secondary
school with a reasonable number of words. The findings also
indicated that receptive vocabulary size and productive vocabulary
size were almost the same and that any increase in receptive
vocabulary leads to an increase in productive vocabulary.
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Introduction
It is an indisputable fact that vocabulary is an essential part of
any language, because it is the means whereby people can
communicate, explain their ideas and express their feelings.
According to Wilkins (1972, 111) “without grammar very little can
be conveyed, without vocabulary nothing can be conveyed”.
Therefore vocabulary is regarded by many researchers as an
important element in language learning. The 1980s and the 1990s
witnessed a great interest in vocabulary learning and teaching
(Henriksen, 1999), and there are many studies which addressed the
topic of vocabulary, its importance and its size. It is widely
accepted that vocabulary is the most essential part in all languages
and it is the indicator of the learners’ proficiency in all language
skills.Meara (1996, 37) writes, “Learners with big vocabularies are
more proficient in a wide range of language skills than learners
with smaller vocabularies”. According to Laufer (1998), examining
vocabulary size of second language learners is important in
language research and pedagogy, because it assists teachers to
decide the amount of teaching which is needed for learners to reach
the vocabulary threshold that is necessary for reading and writing
comprehension.
Over the last decades, there have been a great number of
studies that were conducted in the field of vocabulary acquisition.
The main issues in most studies are the meaning of aword or, more
specifically, what we count as a word, what we mean by knowing a
wordand how many words a learner needs to know in another
language. In fact, it has beensuggested that answering these
questions will lead to different estimations of vocabularysize.
According to Nation&Gu (2007), there are different meanings to
the term worddepending on the method of counting such as tokens,
types, lemmas and word families. Also, there are different kinds of
word knowledge. It has been believed that vocabulary knowledge
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consists of many levels of knowledge; however, some researchers
insist that vocabulary knowledge can be receptive knowledge or
productive knowledge. These two terms include all the other
aspects of knowing a word such as the knowledge of form,
meaning and use.
Estimating vocabulary knowledge that learners have, was the
focus of many studies. Some have believed that measuring
receptive vocabulary size, which is known as breadth knowledge of
vocabulary, is extremely crucial for both native speakers and
foreign language learners. This is due to several reasons such as the
association between vocabulary size and reading comprehension
ability (Read, 2007). Therefore, many studies were carried out to
estimate both receptive and productive vocabulary sizes of L2
learners and different kinds of vocabulary tests were developed.
However, some believed that productive vocabulary knowledge is
more difficult to be estimated than the receptive knowledge. To
sum up, in the light of the results ofmost of these studies it seems
that receptive vocabulary is larger than productivevocabulary.
Literature Review
Some learners believe that learning another language means
mastering its vocabulary, but at some point they realize that
learning another language requires mastering many other things
such as grammar, pronunciation and so on. However, words remain
a central concern (Faerchet al, 1984). One of the most important
issues that face researchers and teachers is what should be counted
as a word. In fact there are many different ways of categorizing a
word in a text- as tokens, word type or lemmas; all depends on the
purpose for which we are counting (Nation&Gu, 2007).
Nation (2001) states that counting words as tokens means that
we count every single word in a text; even when the same word
occurs more than one time in the same text we count it as an
individual word with its meaning and place. Tokens are sometimes
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called running words. This way of counting is suitable when we
count the number of words that are in a passage, or how long a
learner’s piece of writing is (Milton, 2009). However, although
tokens is a well-known method for counting words, it seems that
nobody has suggested using it for measuring the vocabulary size of
both native and non-native learners.
The other method for counting words is word type.
According to Faerchet al (1984) a word type is a word that has a
different meaning and form from the other running words. Using
the word types’ method for counting means that even the same
word is repeated many times in the same sentence, we count it only
once. This way of counting according to Nation (2001) is used
when we want to answer questions such as ‘How large was
Shakespeare’s vocabulary?’ ‘How many words does this dictionary
contain?’ and so on. However, some argue that using this way of
counting involves many problems. The most severe one is that the
same word may have many various meanings such as the word well
which can mean good and so on (Nation &Gu, 2007). As a result,
many researchers prefer using lemma as a method for counting, but
what does lemma mean? Counting lemmas means counting the
main word and its regular inflections in any sentence as one lemma,
“where both the main word and its inflected forms are the same
part of speech”, i.e. verb, noun, adjective or so on (Nation, 2004,
6). It has been suggested that lemma is the most suitable way for
counting the vocabulary size of elementary and intermediate
learners.
The other important issue is the nature of vocabulary
knowledge, what does it mean to know a word? Knowing a word
involves mastering many aspects of word knowledge. According to
Mokhtar (2010) mastering the vocabulary knowledge is not an easy
thing that one can get in full; rather it develops gradually over the
lifetime. Schmitt and Meara (1997, 17) suggest that mastering all
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these kinds of word knowledge will indicate the learner’s ability to
use the words in the same way as the native speaker does and speak
them fluently. Nonetheless, according to Meara (1996), building
measures of these components of vocabulary knowledge for each
individual word is a theoretical belief that will be impossible to put
into practice in real life.
Read (2000) suggests that knowing the form of words is an
important element in measuring the vocabulary size of L2 learners.
Furthermore, Schmitt (2000) proposes that the most crucial thing
for L2 learners is to master both the written and spoken forms of
words, assuming that the other aspects of word knowledge will be
useless if the learner cannot recognize or produce a word.
However, others such as Henriksen (1999) and Nation (2001)
suggest that, vocabulary knowledge should be seen as consisting of
two main aspects, receptive and productive knowledge
As Nation (2001) suggests, receptive knowledge means that
we receive or obtain the vocabulary through listening to others or
reading some written materials and try to understand it, while the
productive vocabulary knowledge indicates the idea that we can
produce or use words through writing and speaking. These
dimensions of vocabulary knowledge include all the aspects that
are involved in knowing a word. Laufer&Goldstein (2004) suggest
that passive vocabulary knowledge helps learners to read the word
and retrieve its meaning, while active vocabulary knowledge helps
learners to remember the suitable spoken or written form of the
words that they want to use. The issue of receptive and productive
vocabulary has been widely considered in research related to
vocabulary knowledge. Melka (1997) states that “knowing a word
is not an all-or-nothing proposition; some aspects may have
become productive, while others remain at the receptive level”.
A large number of studies that measure receptive and
productive vocabulary sizes showed that the receptive vocabulary
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size is greater than the productive one. This means that learners
first acquire words passively and later they develop the productive
knowledge of these words. However, the relationship between
receptive and productive vocabulary knowledge is not clear,
because there is no evidence whether the gap between the two
kinds of knowledge is stable or changeable. Also, no one has
proved that the increase in the receptive vocabulary size leads to an
increase in the productive vocabulary or not (Laufer&Paribakht,
1998).
Over the last decades, a great number of vocabulary tests that
test the receptive and the productive knowledge of words have been
designed, some of them such as the Vocabulary Level Test,
Eurocentres Vocabulary Size Test and X-Lex test measure the
breadth knowledge of vocabulary (receptive knowledge), while
others like Vocabulary Knowledge Scale aim to measure the depth
of vocabulary knowledge (productive knowledge). In the early
stages of tests development, dictionaries were the main resources
for the content of vocabulary size tests. However, over the last two
decades, tests have started to depend on the lexical frequency lists
that were derived from corpus analysis as the basis of their testing
content (Milton, 2005).
Making a vocabulary test is not an easy process as one might
think; there are many criteria that one has to put in mind when
developing a new test whether it is a vocabulary test or another test.
It has been suggested that there are two main factors that have to be
taken into consideration for developing and designing a good test,
its reliability and its validity. The reliability of a test is its
consistency. This means that the test should stay the same all the
time without any change in the quality. Also, it means that the same
results should be obtained wherever the test is used. Schmitt (2000,
166) states that "if an examinee took a test several times, without
his or her ability changing, the test would ideally produce the same
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score each administration". However, there are some elements that
may result in changing the test scores such as the testee alertness,
motivation or the test itself (Schmitt, 2000). It has been suggested
that some types of tests are more reliable than others. Milton (2009)
proposes that objective tests that depend on forced answer or
multiple choices are more reliable than subjective tests that relay on
open question comprehension or require writing an essay.
The validity of a test, on the other hand, means that it
estimates what is believed to estimate (Nation &Gu, 2007). In other
words, it indicates whether the students' answers to the test items
show their real knowledge of the target words, either they are on
the test or in the set that did not make it onto the test (Schmitt,
2000). According to Nation &Gu (2007, 112) designing a valid test
includes two main steps: understanding the exact things that are
needed to be measured and developing an item that does this.
Measuring a vocabulary test validity is supposed to be a complex
issue because there are many areas that have to measure such as
content validity, construct validity, concurrent validity and face
validity.
There is no doubt that words in any text, either written or
spoken text, differ in their occurrence. Some of them occur more
than once in the same text such as article: the, a-proposition: of, in,
to- pronouns: I, we, they....etc. However, other words occur only
once; this means they are not likely to be met with again in the text
(Milton, 2009). Since the increased interest in vocabulary research
over the last century, it has been supposed that learning vocabulary
has strong relationship with their frequency. Most researchers
assume that frequency has a positive role in learning vocabulary.
This means that the more frequently heard words will be the earlier
they will be learnt (Goodman et al, 2008).
Meara (1992) developed a profile which describes the
relationship between word frequency and word size. This profile
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suggests that a typical learner will know more words in the first
band of the most frequent words than in the second 2000 band, and
in the second more than in the third band and so on. According to
this profile, when the vocabulary knowledge of the learner
increases this leads to increase in the profile until it reaches the
peak at 100%. However, the profile stays high at the left where the
most frequent words are and low at the right where the less
frequent words are.
This study will estimate both the receptive and the productive
vocabulary size of secondary school students to see how large the
vocabulary knowledge of learners in Libya is. The questions of the
current study will be the following:
1- How large is the vocabulary knowledge of learners on leaving
primary school?
2- How large is vocabulary on leaving secondary school and
entering university?
3- What progress is made in vocabulary learning during secondary
school?
4-Will receptive vocabulary size be larger than productive
vocabulary, as is expected?
5-What is the relationship between receptive and productive
vocabulary?
Materials and Methodology
The study involved 60 students from three different levels of
secondary school (first, second and third year) at AlwatikaAlkhadra
Secondary School, 23 of them were males and the other 37 were
females. They were aged 16, 17 and 18 respectively. Twenty of
them were at the first level grade 10 and had studied English for
approximately 4 years. The other twenty were at the second year
grade 11 and they have been studying English for 5 years and the
rest of the students were studying at the third level grade 12 with 6
years of English instruction.
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Two tests were used in this study. The primary test was the
X-Lex vocabulary test. It is a diagnostic test described in Meara
and Milton (2003) that measures the receptive vocabulary size.
This test asks the test-takers to recognize the words rather than
writing them. It was selected because it is a breadth test that is
simple and easy to manage and correct. The second test was
translation test for measuring the productive vocabulary size. This
test contained 100 words from the first five most frequent bands, 20
words from each band. The participants were presented with L1
meanings and asked to provide the L2 forms of these target words.
The translation test was selected because it is a very common and
reliable test.
The tests' words were chosen according to their frequency
band. The most common words that students have studied and
learned according to their English course books have been chosen.
About the translation test, the target words have been translated
into the students' first language (Arabic). They have been translated
according to the translation used in the Oxford Word power
Dictionary (2006) which is the most common one among Libyan
learners.
The receptive and the productive vocabulary tests were
administered to the three classes four months after the beginning of
their school year. As the same tests were used for the three
different levels, the tests were conducted at the same time. The
students were divided between three classes each level in an
individual classroom. Before the students were given the X-Lex
test presented in a pencil and paper version, obvious explanation
were given in the students' native language to clarify what they
need to do. The students were informed that ‘‘knowing” a word
means being able to understand it in a simple sentence. They were
also told that some words look like English words but are not actual
words, and that blind guessing would lead to decrease in their
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scores. An example of how to complete the test was shown to
students before they start the test. After that the participants were
asked to do the translation test, where they had to translate words
from Arabic to English.
For the X-Lex test, the participants got one mark for each
ticked word. The numbers of ticks in each column (except the
unreal words) were added up, then the numbers of ticks in the five
columns were added up and multiplied them by 50. This gave an
unadjusted score out of 5000. Thereafter, the number of ticked
unreal words in the five columns was added up and multiplied by
250. After that, that score was deducted from the unadjusted score;
that gave the adjusted score. In the translation test the participants
got one mark for each translated word. Spelling mistakes were not
taken in consideration when scoring these words; this means that,
words with spelling mistakes were marked as correct if the overall
form of the translation was a close approximation of the target
word. This means that the translation is acceptable if there was only
one letter missing.
Results and Discussions
Table 1 below shows the descriptive statistics of the receptive
and the productive vocabulary on the X-Lex and the Translation
tests of the first level students. It seems that the mean scores of the
students at the first level of the secondary school are not so high.
They scored about 20% on the receptive vocabulary test (X-Lex)
and 15% on the productive vocabulary test (Translation). This
indicates that Libyan students leave primary school with a small
vocabulary size both receptively and productively.
Table 1: Summary of first level students' scores on both tests
Number of Min.
Max.
Mean
Test
Level
students
scores scores
scores
X-Lex
1
20
350
1650
972.5000
Translation
1
20
50
1450
750.0000
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Table 2 below shows the results of the X-Lex and the
Translation tests of level two and level three students at the
secondary school. It appears that the mean scores of students at the
second level of secondary school are not so low on both the X-Lex
and the Translation tests, about 39% and 36% respectively. In
addition, the students’ mean scores at the final level are a bit
higher, approximately 43% on the receptive test and 48% on the
productive test. This means that students leave secondary school
with good size of vocabulary.
Table 2: Summary of level two and level three students' scores on
both tests
Test

X-Lex
Translation

Leve
l

Number of
students

Min.
scores

Max.
scores

3

20

800

3500

2
2
3

20
20
20

250
900

1300

Mean
scores

3000

1927.5000

2700

1797.50000

3300

2135.0000
2382.5000

Figure 1 below demonstrates clearly the progress that
students achieved during the secondary school in both receptive
and productive vocabulary. According to this figure it seems that
on the X-Lex test that measures the receptive vocabulary
knowledge there was a big different between students' scores at
level one and students' scores at levels two and three, but there was
not big difference between the second and the third level students'
scores. On the other hand, the Translation test scores for the three
groups were completely different. Overall, it seems that the
differences between the groups are significant. These scores
indicate that there is a remarkable progress in students' vocabulary
size during the secondary school.
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Figure 1: Receptive and productive vocabulary growth during
secondary school
4000
3000

level 1

2000

level 2

1000
0

level 3
receptive

productive

The table below gives some figures about the mean scores for
both receptive and productive vocabulary size tests of the 60
students through the three levels of the high school. It is clear from
these figures that the receptive vocabulary in general is slightly
larger than the productive ones but there is not a big gap between
them as it has been suggested in the previous studies. Rather, it
seems that the receptive and productive vocabulary items of Libyan
students are almost the same.
Table 3: The X-Lex and the Translation tests’ scores
Number of
Test
Mean scores
students
X-Lex
60
815.70219
Translation
60
817.83440
Figure 2 below gives some information about the relationship
between the receptive and the productive vocabulary scores that
were obtained from this study. It is clear from this bar chart that the
two types of vocabulary knowledge develop at almost the same
rate. This indicates that as the receptive vocabulary sizes go up the
productive vocabulary scores go up too. Also, it is obvious that the
gap between both receptive and productive vocabulary is
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changeable and not stable. This means that, although the receptive
vocabulary sizes are larger than the productive ones at the
beginning of the secondary school, at the final year of the
secondary school it seems that the receptive vocabulary items are
activated and then the productive vocabulary become larger.
However, the gap between the two kinds remains small and not too
significant.
Figure 2: The relationship between receptive and productive
vocabulary sizes
3000
2500
2000

receptive

1500
1000

productive

500

0

level 1

level 2

level 3

Conclusion
The essential aim of this study was measuring the receptive
and the productive vocabulary size of Libyan secondary school
students. This study has given important outcomes that showed that
Libyan learners leave primary school with small amount of
vocabulary, but as soon as they enter secondary school their
vocabulary sizes start to increase and they leave secondary school
with good amount of words. The main conclusion to be drawn from
these findings is that, there is a significant progress in the
vocabulary size of the Libyan students during the secondary school.
Another conclusion was obtained from this study is that, the
receptive and the productive vocabulary of Libyan students were
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almost the same in size and that there was not a significant gab
between them. Also, according to the results of this study it appears
that there is a positive correlation between the receptive and the
productive vocabulary scores. This means that, any increase in the
receptive vocabulary leads to an increase in the productive
vocabulary too.
Recommendations
In the light of the findings of this study the researchers would
like to recommend that English teachers in Libyan schools need to
pay more attention to vocabulary, especially the most frequency
words, in order to improve the students' ability for communication.
Also, teachers have the responsibility for helping learners enlarge
their receptive and productive vocabulary by developing the input
that is presented to students during the class. They have to provide
their students with more drills and exercises that will heighten their
mastery of their vocabulary skills.
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Abstract
Single-key virtual scanning keyboard (VSK) is a very slow
method used by individuals with severe disabilities or special needs
for entering text and other data into computers and augmentative
communication devices.Thesetechniques employing on-screen
keyboardwith scanning and access switch as an alternative input
device.The common Arabic on-screen layout is derived from the
Arabic typewriter keyboard layout and not enhanced for command
entry speed and has several problems. In this paper, we propose an
alternative Arabic on-screen layout(non-QWERTY layout) and
assess the performance and effectiveness of this innovative layout
design for people with severe physical disability. The proposed
layout was designed based on human-computer interactions and
frequency-of-use for every user, employs block-row-item and rowitem scanning techniques. A repeated experiment was performed to
compare the speed and accuracy of text entry and
communicationbetween the proposed method and the existing
methods. Data's evaluation reveals that the designed method
provided enhanced performance for the participant without
increasing task difficulty. The performance enhancement of the
suggested method is illustrated in the paper with user testing
results.
Keywords: On-screen, virtual keyboards, assistive
technology, augmentative communication aids, one-key scanning,
scanning selection methods.
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Introduction
The disabled people suffering from sever impairments such
as quadriplegia, cerebral palsy, muscular dystrophy and the like,
usually face difficulty in accessing computer-based systems.Most
of the regular interaction modes are unavailable and their
communication abilities are limited, since they cannot efficiently
utilize normal computer access devices like mouse and keyboards.
Therefore, Augmentative and Alternative Communication (AAC)
provides alternative computer access keys or switches that require
any active body of the user, including head, mouth, foot, or eye can
be used to activate such a key.
The main goal of AAC systems is to improve the communicative
capabilities of their users. To accomplish this, a number of aspects
have to be considered in their development. [1] list the following:
1. Decrease of the physical input necessary to produce an utterance
2. Decrease of the cognitive load on the user
3. Increase the speed of communication
4. Decrease in delay between the users expressing what they want
to say and the device uttering the proper words.
In many computer-based AAC systems these issues are
addressed by two interrelated strategies: the first is to offer an
effective item selection procedure,i.e. Virtual Scanning Keyboard
(VSK) layout, which can be controlled by an access keys or
switches. Here, scanning refers to the successive and periodic
highlighting
each
of
the
items
on
the
layout
(characters/words/icons/phrases). When the highlighter reaches the
wanted element, the user activates an access key to select that
element. The other strategy tries to predict the element that the user
intends to select. If the desired element is predicted properly, the
user can simply confirm the suggestion and thereby saves effort
and time [2].
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For a user of a computer-based AAC system, performance depends
on both the Virtual keyboard (VK) layout and the scanning method.
Themain objective in the design of VSK is to reduce the motor
requirements placed on the user and to provide the user with the
fastest means of communication possible[3]. This is clearly an
important goal, since the vast majority of users have severe motor
impairments. However, a frequent consequence of reducing motor
requirements is to increase the cognitive and perceptual loads on
the user[4]. The net balance of this trade-off determines whether
the user’s overall performance will be improved or inhibited with a
system [5].
This paper focuses on user performance with the common
Arabic VSK layout in particular and suggestsenhancementson that
layout using some of AAC techniques to improve the text entry
efficiency of people with motor disabilities. The text entry
efficiency is based on human-computer interactions (HCIs) and
sustainability of the user model, employs row-item and group-rowitem scanning techniques. The proposed method tries to enhance
the user performance by modeling its intended users and adapting
the system layout according to the user model. The system will
provide the users with layout store rather than a single layout.
Thus, different types of users will get different layouts suitable for
them. Therefore, each user has got a layout that looks as if it is
made only for him.
Layout Design
Virtual keyboard (VK)or on-screen keyboard layout is an
efficient text entry to computer-based AAC system and very
important variable in assisting disabled users to produce statements
as easily and quickly as possible during conversation. VK is an
accessibility utility refers to a software system displays an onscreen keyboard on the computer screen [5]. Typically, VK layouts
display the standard QWERTY keyboard. Most of VK support
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point-and-click, and scanning input methods. Point-and-click
access is suitable for people with limited movement who cannot
reach across the standard keyboard, but can operate a pointing
device such as a touch pad. For users with severe physical
limitations who can physically control only one or a small number
of muscle movements, single-key based scanning is the only viable
control option[6].
Single-Key based scanning is typically used by people with
severe physical impairments. The items are laid out spatially on the
interface. Users make single item selections from the layout to
compose a text. Figure 1 shows VSK in which a scanning is used to
operate on common Arabic keyboard applied to the QWERTY
layout. When the area containing the wanted item is highlighted,
the user selects it by activating the access key. An access key is a
specific intended hardware device that needs lesser motor control
to function. Therefore, the rate of scanning is important, since the
user has to push and release the key within the scanning delay for a
highlighted region. Scan step delays in the studies range from 0.3
seconds to around five seconds [7].

Figure 1. Common Arabic VSK layout .
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Regardless of the scanning delay, user performance depends
on both the VK layout and the scanning technique. The standard
Arabic keyboard layout is derived from the Arabic typewriter
keyboards and applied to the QWERTY layout as shown in Figure
1. However, for people with severe motor disabilities,this layout is
not optimized for performance. For instance, the left to right item
scanning arrangement in figure 1 is slow. It requires about 33 scan
steps to reach letter “”ب. To address this, VSKs normally operate
some type of multi-level, or divide-and-conquer, scanning. In this
case,scanning continues row to row. When the row including the
wanted character is highlighted, it is selected. Scanning next enters
the row and proceeds left to right within the row. When the wanted
item is highlighted, it is selected. Clearly, this is an
improvement.The letter “ ”بfor example, is selected in 8 scan steps
i.e.3 row scans + 5item scans. The technique one of the several
methods used to operate VSKs. Some of these methods are
discussednext.
Key-based selection techniques
Key-based scanning selection is a technique used by
individuals with severe physical impairments for entering text and
other data into computer-based AAC systems. It is an important
method because it can be used with as little as one switch for input.
A common implementation of key-based selectiontechnique is to
combine a VSK layout with a single key, button, or switch for input
[2]. To clarify more, the screen is assumed to represent a twodimensional matrix of letters, numbers, symbols, words, or phrases.
The items that are present on the screen are individual cells of the
matrix which are sequentially highlighted, or scanned. Scanning is
normally automatic, managed by a software timer, but manual
scanning is also possible. In this case, the highlighted region is
advanced as activated by the user action [8].
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The most general form of matrix scanning is a three-level scan,
often called the block–row–item scan [8]. In a block–row–item
scan, the matrix items are grouped into blocks. Each block
comprises of a set of rows of items. The system firstly begins a
block level scan. During this process, the block that contains the
desired item is selected by the user. When a block is selected, the
system starts a row-level scan inside the block. During the row
level scanning, the row in which the desired item lies is selected.
And then the items of the selected row are scanned. Once the
scanning reaches the wanted item, the item is selected. A variation
of block–row–item scan is the diagonal selection mode. In this
technique, a block is split into two triangular matrices based on the
main diagonal. In the first stage of the scanning, the two parts of
the matrix are periodically highlighted, and the user selects the
triangle where the target item is located. Then a row scanning is
applied for its rows and so on. Other two variants of the block–
row–item scanning are the row–item scanning and the item
scanning explained earlier.
To improve performance of a scanning based interaction, several
methods have been studied. These methods include the use of
different letter adaptations, word or phrase prediction, and
adjusting the scanning interval. The most obvious improvement for
row-item scanning is to dynamically adapting items by placing
frequent items close to the beginning of the scan sequence, such as
in the initial row or in the first arrangement in a column[9] and
[10].
Resent researches on performance improvement of VSK
concentrates on matrix scanning using a three-level or higher
selection scheme, known as quadrant scanning[11],[12], and [13].
The idea is to sweep or scan through a group of items. The first
selection enters a group. Scanning then continues among smaller
groups within the selected group. The second choice enters one of
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the smaller groups, and the third choice selects an item within that
group. There is a trade-off among the number of levels to travel
across and the number of items to pass over in each level. Group
scanning is most applicable to allow access to a large number of
items [14].
Scanning and switch based access methods are generally
much slower than mouse/keyboard based methods. To enhance
performancein scanning based interactions, many alternate
scanning mechanisms along with many techniques have been
developed. In this paper, the proposed method tries to enhance the
user performance by modeling its intended users and adapting the
system layout according to the user model.The proposed model
does not center on a specific application. It combines user usage
logging and grouping for deriving adaptive actions. The model is
active in nature and becomes more personalized with more
usage.However, the performance improvement techniques suffer
from some serious limitations. These limitations along with our
solutions to overcome them are discussed next.
User modelling
It has been investigated that user is the most important
variable in HCI design. Research in HCI has shown for a long time
that the design of user interface is the crucial factor for the resulting
performance of the user. The user poses a great challenge to the
HCI designer because of a large variety of user profiles based on
task, condition and user characteristics[15]. Thus, HUI centers on
understanding users. User model is the clear assumption about the
knowledge and mentality of the user. It can be defined as a
representation of the knowledge and preferences which the system
‘believes’ that the user possessed [16]. For an improved HCI, a
user model has to correctly evaluate the type of the user before
initialization of the interface and getting adapted to the user during
the course of interaction.
- 420 -

مجلة التربوي

An efficient text-based communication method based onsingle8  اﻟﻌددkeylesser scan matrix for people with multiple disabilities .

To improve performance of anAAC user interaction, a lot of
researches have been done on user modeling for several adaptable
applications. These models can be depicted as a generic structure
(Figure 2). In [17], fuzzy logic is used to categorize users of an
intelligent teaching system. The fuzzy groups are used to derive
certain characteristic of the user and thus predicting new rules for
each sort of users.
Lumiere[18],convenience project of ASC group of Microsoft
research established alternative probabilistic model, viz. effect
diagram in modeling users. Lumiere project is the background
theory of the Office Assistant shipped with Microsoft Office
application. The influence diagram indicates the relationships
between user’s severe needs, objectives, user background etc.
When the users are disabled or not normal users, the design of user
model becomes more difficult. Some implicit assumption in case of
normal users has to be taken explicitly for disabled users. As for
instance the intellectual level of able-bodied users is assumed in
accordance to their age, but it is not true for mentally retarded
users. AVANTI [19]project offers a user model for unable-bodied
users. The objective of this project is to address the interaction
wants of disabled people using web-based multimedia applications.

User Profile

User Interface

Out

Figure 2 Application Particular User Models
- 421 -

مجلة التربوي

An efficient text-based communication method based onsingle8  اﻟﻌددkeylesser scan matrix for people with multiple disabilities .

The typical characteristic of the user interface in AVANTI is its
ability to dynamically adjust itself to the abilities, skills, wants and
favorites of the users, to the different contexts of use, as well as to
the altering characteristics of users, while interacting with the
system. The sorts of disabled users supported in the current version
of the system are: blind people, and severe motor disabilities. The
user model is based on dynamic and static characteristics of users.
The user interface of AVANTI project first initialized based on
some static characteristics of the user. After getting started the
layout keeps changing its actions depending on some dynamic
characteristics of the user. However, studies like [13] rejected this
kind of dynamic rearrangement scheme, claiming that the
constantly changing display would require an excessive degree of
concentration by the user. The necessity to search the dynamic
matrix after each character may imply that the scanning delays and
switch closure times must increase to maintain a constant accuracy,
thereby offsetting the decrease in switch counts and yielding small
or negative time savings [20]. Additionally, users suffering from
visual disabilities have trouble getting used to the quick dynamic
rearrangement of the items. They preferthe static scan instead.
Proposed improvements
OUR USER MODELING APPROACH
The suggested user model does not focus on a particular
application. It enhances user usage logging for deriving adaptive
actions for next interactions. The model is dynamic in nature and
becomes more personalized with more usage. The novelty of the
user model can be summarized in the following:
 The model is not a static one and it will be frequently updated.
Thus, enhanced personalization will be provided with more usage.
 Absence of information will not be a problem for initial user
profile creation. The relationship between the user characteristics
can be used for predicting unpredictable attribute values.
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 In the model, users are grouped according to their
characteristics. The amount of clusters can be controlled. Hence the
model is easily scalable for a large number of users.
Despite the user diversities in terms of physical and mental
abilities, the proposed user model aims to model disable users to
provide them a personalized layout. The main requirements from a
user model for disabled user can be expressed as follows:
 Suitable categorization of users
 Providing an proper layout to a user
 Tracking user’s actions with the layout
 Updating user profile
After the requirements from a user model, the user model for
the present work is created with respect to our system using the
following steps
1. Choosing user characteristics:At any disability care center, a
patient is described by a set of characteristics. These characteristics
are measured by a group of specialists including language therapist,
speech pathologists, social supporter, physician etc. They gather a
lot of user characteristics before taking a treatment decision. In this
stage the characteristics, that have to be considered for the current
application, will be identified. A list of those attributes is presented
in[15]. Among these attributes a set of characteristics will be
selected which can be used to provide a better HCI.
2. Gathering data: This step deals with collecting data from users
about the characteristics selected in preceding step through a user
evaluation sheet. The initial user data was conducted using 20
subjects with no cognitive impairments and who are native
speakers of Arabic language. During selection of subjects, main
emphasis was given on getting as much diversity as possible, the
variety of the selected subjects according to age, computer
proficiency, and education background.
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3. Gathering users: In case of the number of users is big, it may
not be possible to store details of each individual user. To make the
system scalable, the users will be grouped in small number of
clusters and the system will store detail about each group. In real
live implementation most of the users are under treatment and
therefore some of their attributes are not stay static. There could be
chance that some user belongs to more than one group. Thus, fuzzy
c-means clustering algorithm [21] is being chosen as a metric for
cluster validation.
4. Finding relation between the attributes: In this step we will
find if there exists any relationship between two or more attributes.
If two attributes are related to each other, then value of one
attribute can be predicted by getting the value of another attribute
from the cluster center. It has been found that all the characteristics
are not independent of each other. As for instance language level is
very much dependent on the education level. The scanning
properties are dependent on oculomotor characteristics of a user.
5. Usage logging: In this step, the usage pattern will be stored for
adapting the model with individual users. The usage logging is
used to keep all the user actions during the interaction. For the
present system, we have defined a number of high level events. The
general log file saves events (the most frequently used characters,
most frequently used words for the user, scan and delay etc… ), in
the following format. <Event id, event name, input text,
timestamp>. This format was selected based on our requirements
analysis and it can easily be converted to any existing log
format[22].
6. Adapting the knowledge base: in final step, the user model will
be updated to cope with the changes in user profile and interaction
patterns. There are two methods of updating the knowledge base
 Taking input from the users or their instructors.
 Examining the log file after each interaction.
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User characteristics like age, language level, and education
level are periodically updated taking explicit user input. The log
file entries illustrate different dynamic user characteristics. Based
on these dynamic user characteristics, the preferred run time
actions like providing suggestion, for particular users are identified.
The user model to be used in the next interaction memorizes these
preferred actions (more details about the user model and related
works can be found in [15].
LAYOUT ADAPTATION
Our layout personalization method can be outlined in the next
six stages
1. Identifying a generic layout construction.

2. Constructing varies layouts from the generic layout construction
to create a layout store.

3. Adapting each layout of the layout store according to user model
using the following stages.
a. Defining layout components to be adapted.
b. Selecting a group of characteristics for each component.
c. Adapting property values in relation to the user model.
4. Adapting the layout according to the users’ profile for next use.
The first 3 stages provide static adaptation viz. adaptation that is
provided before start of interaction and remains static during the
interaction. The fourth stage takes care of following user
interaction pattern and giving more personalized look to the layout
for the next use. In the current system initially we define a
generallayout structure. From thatstructure, we defined two kinds
of layouts based on selection technique and language representation
mode (how the selections create communication).
Iconic communication mode: Users, who do not have the
enough knowledge to spell a word and cannot understand a word
by only reading it, can use the Iconic. This interface will be
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initialized based on the user model. This interface will give Icons
and their textual explanation. The user can compose a sentence by
selecting a proper sequence of icons.
Letter communication mode:in this mode a VSK layout
with word prediction facilities for advanced users. The user has to
spelleach word to generatetext.
The user interaction on each mode layout is based on
scanning techniques. In our system we employed two scanning
methods i.e. row-item scanning and block-row item-scanning.
Apart from such augmentation, the goal is usually to reduce the
total number of scan steps to reach the desired item on the layout.
In this paper, the focus mainly on the concept of the adaptation and
quadrant scanning mechanisms, because only requires one user
input selection. In the proposed method to improve user
performance, rather than dynamically adapting the items after each
item selection, fixed character layouts are chosen. However,
During the initial assessment of each user the default layout
arranged based on the user model and most frequency in Arabic
language, which each item has high frequent of use takes place has
low scanning steps as shown in Figure 3.
The layout captures each user action and records them in a
user profile. The user profile personalization is updated remains
indifferent towards a user for his distinctive interaction patterns at a
different context and time. When the user exits the system the finetuned form of the layout and the user records are stored for
modification of the existing knowledge base. Based on this
knowledge, when the user logs into the system again, the system
will provide the user an appropriate interface and all new
configuration changes made by the user will be automatically saved
for later use and so on.
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(a)
(b)
Figure 3. (a) Numbers denotes to scan steps to select this item
(b) Default VSK layout design.
In the proposed framework, the user profile is used to predict
a proper VSK layout from the knowledge captured for that user. In
that predicted interface, the interface components will be adapted
according to each individual user. So user will get a taste of
personalization before starting interaction. The speed and accuracy
of the scanning mechanism are increased with the help of adapting
of the items based on the user profile captured, and the scanning
mechanism selected.
Experiments and performance evaluation
The study was conducted using 20 subjects with no cognitive
impairments and who are native speakers of Arabic language. The
main focus was on measuring the performance of the proposed
method. A number of well-known measures have been used
including text-entry rate, communication rate. The usability
evaluation and analyses were carried to compare the performance
with Arabic VSK built in Microsoft Windows 7. The performance
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measuring technique is illustrated in the next section and the
analysis results for each type of layout is explained and clarified.
S CAN STEPS PER CHARACTER SSC
Scan steps per character is presented here as a characteristic
measure for VSKs. It is the number of scan steps, on average, to
enter a character of text using a given scanning keyboard in a given
language. The average of SSC can be calculated by:
SSC = ∑

∈

( )

∑

(1)

( )

Where, totalScanSteps(N) is the total of scan steps sequence
needed to type a message S, and totalNumSentences(N) is the
total number of sentences in the corpus (in letters).
T EXT ENTRY SPEED
An advantage of SSC is that, it directly produces text entry
speed, Tentry, inwords per minute (WPM), assumed a scanning
delay D in milliseconds then:
×

T

60
5

=

1
1000
×
SSC
D
(2)

Where, the first term 1⁄SSC changes SSC into characters per
scan step. Multiplying by the second term 1000⁄500 produces
characters per second and by the third term yields WPM. For
instance, if the D is, say 500 MS, and SSC = 3.66 ssc, then,
= 6.56 wpm

T

=

1
1000
60
×
×
3.66
500
5
(3)

Generally, WPM is typically calculated to report the speed of
a text entry method in similar researches. The standard definition
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for "word" is a term of 5 letters, including space[23]. However, in
our case, it’s not reliable if we concentrate on WPM as the total of
letters per word of syllabic script and that of alphabetic language
might not be the same. We hesitate to measure 5 letters per Arabic
word as there is no exact source. Therefore, we based on characters
per minute (CPM) to evaluate the performance of the proposed
method. Herein, we calculate CPM by dividing the written text
which contains of 165 characters (in the trials) with the completion
SSC of each experiment.
We have three clusters of subjects: first cluster refers to the
subject that experiences proposed method with row-item scanning
(5 users). Second cluster is the subject that has experience proposed
method with block-row-item scanning (5 users). The third cluster
consists of 5 subjects who have basic knowledge of QWERTY
layout of block scanning built in windows 7. Subjects were
presented with 20 target sentences. The same set of 165 letters was
used in each trial, but the order was randomized.
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Figure 4. Variation of SSC for the 3 subjects using
proposed method and the QWERTY layout of block scanning
built in Microsoft Windows 7.

Figure 4 shows SSC of these three clusters. For initial cluster
at the first trial, scan steps was 5.55 SSC. The second group subject
started with 6.57 SSC. In both groups, the scan steps of this method
gradually decrease while the subject continues using the same log
file. This decline continues until it reaches a point where all the
items frequent and likely to appear in the text arranged in the places
near the beginning of the scan sequence. The third cluster subject
started with 7.99, and it is constant in all sessions.
As the figure 4 shows, SSC of the proposed methods is lesser
in each trial in comparison to that of the existent one. We observe
that the graph of the first cluster subject and that of the second
cluster subject yield similar trend that SSC of the proposed method
is lower than that of the existing method. This is telling us that our
method yield better speed since the subjects that have the same
experience of both methods could go faster with our proposed
method even at the first time. Moreover, we observed that, as the
user continues using the system (i.e. for longer usage), the ratio of
the number of inputs to number of words decreases. So that effort
from users’ side will not decrease remarkably with long usage of
the system.
Conclusion
Single-key VSKs is a very slow technique used by persons
with severe impairments for entering text and other data into
computers
and
AAC
systems.
This
paper
has
presentedenhancements to the layout of Arabic VSK for AAC
users. The enhancements based firstly on user model and HCI
stored on a user profile. The user profile is used to predict a
suitable layout from the knowledge captured for that user. In that
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predicted layout, the interface components will be customized
according to each individual user based on his model and profile.
Thus, user will get a flavour of personalization before beginning
interaction. The speed and accuracy of the scanning mechanism are
improved with the help of rearranging of the matrix items based on
the knowledge captured, and the scanning mechanism selected.
We have conducted two aspects of user assessment i.e. scan
steps per character and text entry speed. The design of the metrics
and methods used to evaluate the proposed method influenced by
the work[15], and [24]. The assessment shows that, the proposed
method worked more effectively and offers much more flexibility
in terms of versatility layouts and features than existing one. Future
study that validates the effectiveness of other aspects for people
with motor disabilities is needed. Rate of entry is not the only
standard for an effective input system. We have to take into
account other problems such as easy learning, low error ratios and
ease of error correction. The time spent on fixing typing errors has
a main impact on text entry efficiency.
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Abstract

The Swedish National Authority reported the presence of
elevated levels of acrylamide (ACR) in certain types of food
processed at high temperature. The present study was performed to
evaluate the toxicity of ACR in different tissues ofthe weaning
male and female rats after 14 and 28 days as well as two weeks of
ACR stopping effect. ACR induced inhibition in the activities of
the liver aminotransferases (ALT and AST)and alkaline
phosphatase (ALP). Brain acetylcholinesterase (AChE) activity
was significantly decreased in the male treated rats only. Stopping
of ACR could not resume the activities of the studied enzymes.
ACR induced a general decrease effect in glutathione reduced
(GSH) level in the different studied tissues of male and female
rats. Malondialdehyde (MDA) level significantly increased in liver
and brain of both male and female rats following administration of
ACR for 14 and 28 days.Acrylamide also showed significant
inhibition in the catalase (CAT)activityin the all studied tissues
following 14 and 28 days. The present study recommends
restriction of ACR exposure either occupationally or in food
containing product especially for children.Estimation of
enzymatic activities in liver: Liver aspartate aminotransferase
- 435 -

مجلة التربوي

Oxidative stress as a risk factor of the acrylamide toxicity in the weaning
8اﻟﻌدد
male and female rats

(AST; EC 2. 6. 1. 1) And alanine aminotransferase (ALT; EC 2. 6.
1. 2) activities were assayed by the method of Reitman and Frankel
[32], while liver alkaline phosphatase (ALP ; EC 3. 1. 3. 1) activity
was assayed using the method of Belfield and Goldberg [33].
Brain acetylcholinesterase (AChE; EC 3. 1. 1. 7) activity was
estimated using acetythiocholine iodide as a substrate [34].
Estimation of oxidative stress markers: Lipid peroxidation in the
supernatants of different tissue organs was measured by the
formation of malondialdehyde (MDA) method [36]. The level of
total acid-soluble SH compound (glutathione GSH) in the different
tissues was determined according to Aykac et al. [37]. Superoxide
dismutase (SOD) was determined according toNishikimi[38].
Key words: Acrylamide - Weaning rats- Aminotransferases –
MDA – GSH – AChE.
Introduction
Acrylamide (ACR) is a highly reactive vinyl, water soluble
monomer with a molecular formula of C3H5NO [1]. The Swedish
National Authority reported the presence of elevated levels of ACR
in certain types of food processed at high temperature
[2].Acrylamideusually formed through the Maillard reaction during
the heating process of foods containing carbohydrates and proteins
by interactions of amino acids, especially asparagine, with reducing
sugars like glucose [3].In industry, ACR is produced to be used as a
chemical intermediate in the production and synthesis of
polyacrylamides, which are used as flocculants for wastewater
treatment, in adhesives and grouts, soil stabilizers and in laboratory
gels [4,5]. In scientific research ACR is also used to selectively
modify-SH groups and as a quencher of tryptophan fluorescence in
studies designed to elucidate the structure and functions of proteins
[6]. Recent findings of the presence of ACR in starch foods
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cooked at high temperature have refocused worldwide attention on
its carcinogenicity [7,8,9,10].
The generalpublic may be exposed to ACR through the
ingestion of drinking water that is contaminated with acrylamide
from foods [11, 12]. It has been also reported that ACR was formed
during the heating of rodent feed, suggesting that human exposure
to ACR could occur during the cooking of rodent food [13].
Furthermore, tobacco smoke is an important source of human
exposure to ACR [1]. Although the polymeric form of ACR is
reported to be nontoxic, its monomeric form has a potential to
cause a wide spectrum of toxic effects [14, 15, 16]. It is reported to
be a multisite carcinogen, which can induce tumors of the adrenal,
thyroid, CNS, oral cavity, testis, mammary glands and uterus [17,
18, 10]. Food and Drug Administration issued preliminary
exposure estimates of food-derived ACR, which are 0.43 and 1.06
mg/kg per day for adults and children, respectively [19].
The principal toxic effect of ACR monomer
isneurotoxicity[15, 20, 21].Neurotoxicological effects of ACR,
includingparesthesias in the fingers, coldness and weakness of the
hands, numbness in the lower limbs, drowsiness, hallucinations,
ataxia, convulsion, diffused damage to different sections of the
nervous system, lysis in the cerebellar neuronsand tibial nerve
degeneration [22, 23]. In addition to neurotoxicity, reproductive
toxicity of ACR has been also studied in different experimental
models including toads [24], mice [15] and rats [25, 26].
Oxidative stress has been demonstrated to be one of the key
mechanisms in many chemicals – induced cell injuries. Oxidative
stress in the cells or tissues refers to the enhanced generation of
reactive oxygen species (ROS) and / or depletion of antioxidant
defense system, causing an imbalance between peroxidants and
antioxidant, potentially leading to damage [27, 28, 29, 30]. [21]
reported that ACR generates reactive oxygen species which may
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cause disturbances in the oxidative status and enzyme activities in
rats. Furthermore,[27] showed that ACR induced neurotoxicity,
which may be associated with enhancement of lipid peroxidation
and reduction of the oxidative capacity.
Acrylamide toxicity in the weaning rats has been previously
studied [31].But the disturbances in the oxidative status and
enzyme activities in the weaning rats still need more investigation.
So, the present study was performed to evaluate the toxicity of
ACR in the different tissues of male and female weaning rats and
to elucidate the role of the oxidative stress in ACR – induced
toxicity as well as to study the withdrawal effect of acrylamide for
two weeks.

Materials and Methods
Chemical:
Acrylamide monomer dry crystals (C3H5NO, > 99% purity),
CAT No. 150256 79-061 purchased from MP Biomedicals, LLC.
France was used in the present study..
Animals:
The experimental animals used in this study were the
weaning male and female Wister rats (Rattusnorvegicus) weighing
50-60 + 5 g.
The animals were obtained from the National Research Center
(NRC, Dokki, Giza).Animals were grouped and housed in
polyacrylic cages (six animals per cage) in the well– ventilated
animal house of the Department of Zoology, Faculty of Science,
Cairo University. Animals weregiven food and water ad libitum.
Rats were maintained in a friendly environment with a 12 h/12 h
light-dark cycle at room temperature (220C – 250C). Rats were
acclimatized to laboratory conditions for 7 days before
commencement of the experiment.
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Experimental design:
After acclimation, weaning male and female rats (n = 60 for
each) were divided into 2 groups (n = 30 for each) (Fig. 1).
Animals of the 1st group served to study the acrylamide (ACR)
administration effects and subdivided into 2 subgroups. The
animals of the 1st subgroup (n = 20) were administered a daily dose
of acrylamide (15 mg / Kg. b. wt. dissolved in dist. Water) for 14
and 28 days. Animals of the 2nd subgroup (n = 10) served to study
the effect of the ACR withdrawal, the animals were given ACR for
28 days, then the ACR administration was stopped for 2 weeks.
The animals of the second group (n = 30) served as the time–
matched control for the 2 previous subgroups, the animals were
administered equivalent volumes of dist. Water. The same protocol
was designed for female rats (n = 60). Protocol was approved by
the Cairo university, faculty of Science Animal Care and Use
Committee (IACUC) (Egypt), and all the experimental procedures
were carried out in accordance with international guidelines for
care and use of laboratory animals.
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Fig. (1):Experimental design of acrylamide administration and
withdrawal.

Handling and tissue sampling:
At the end of each experimental period the rats (control &
experimental) were killed by cervical dislocation and the liver,
brain, kidney, testes and ovary were removed immediately and
washed with saline solution and stored at –80oC for oxidative
stressand biochemical studies.
Tissue preparation for oxidative stress and biochemical
Studies:
The collected tissues were minced and homogenized (10% w/v)
separately in ice-cold 0.1 M phosphate buffer (pH 7.4). The
homogenate was centrifuged at 3000 x g for 15 min at 4oC and the
resultant supernatant was used for different analytical assays.
Experimental procedures:
Estimation of enzymatic activities in liver:
Liver aspartate aminotransferase (AST; EC 2. 6. 1. 1) And
alanine aminotransferase (ALT; EC 2. 6. 1. 2) activities were
assayed by the method of Reitman and Frankel [32], while liver
alkaline phosphatase (ALP ; EC 3. 1. 3. 1) activity was assayed
using the method of Belfield and Goldberg [33].
Brain
acetylcholinesterase (AChE; EC 3. 1. 1. 7) activity was estimated
using acetythiocholine iodide as a substrate [34].
Estimation of protein concentration:
Protein concentration in the supernatants of liver, kidney,
testes, ovary and brain was assayed by the method of Lowry et al.
[35] using bovine serum albumin as a standard.
Estimation of oxidative stress markers:
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Lipid peroxidation in the supernatants of different tissue
organs was measured by the formation of malondialdehyde (MDA)
method [36]. The level of total acid-soluble SH compound
(glutathione GSH) in the different tissues was determined
according to Aykac et al. [37]. Superoxide dismutase (SOD) was
determined according to Nishikimi[38].
Statistical analysis:
Results are presented as means + SE. For comparisons
between each experimental group and the corresponding control
group. Percentage difference representing the percent of variation
with respect to the control group was also calculated. To evaluate
differences between the groups studied, one way analysis of
variance (ANOVA) with the LSD post hoc test was used to
compare the group means and P<0.05 was considered statistically
significant. SPSS, for Windows (Version 15.0) was used for
statistical analysis.
Results
The effect of acrylamide (ACR) (15 mg/kg. body weight) on
liver ALT, AST and ALP activities are presented in table (1). The
tested dose level of ACR induced significant decrease (P < 0.05) in
the ALT, AST and ALP activities following 14 days in the liver of
intoxicated male and female weaning rats as compared to their time
matched controls. The recorded results following 28 days of ACR
administration showed significant decrease (P < 0.05) in the
activities of the studied enzymes in the male weaning rats only as
compared to their corresponding control. While female weaning
rats showed a significant decrease (P < 0.05) in the activity of the
ALP only following ACR intoxication. Stopping ACR
administration for 2 weeks significantly decreased (P < 0.05) AST
and ALP activities in the liver of male weaning rats when
compared to their time matched control (Table 1). On the other
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hand, as regards to the female rats, ACR stopping decreased
significantly (P < 0.05) ALP activity as compared to the
corresponding control (Table 1).
The data recorded in Table (2) showed the levels of AChE
activity in the control and ACR intoxication in weaning male and
female rats. The activity of AChE was significantly (P < 0.05)
decreased in the brain of male weaning rats after 14 and 28 days of
ACR intoxication as well as in the withdrawal periods.
On the
other hand AChE activity non significantly changed (P > 0.05) in
the brain of the female weaning rats.
Figures (2-5) show the effect of ACR on glutathione content
(GSH) in the different tissue organs of weaning male and female
intoxicated rats. The recorded results proved that the GSH level
exhibited a general decrease following ACR intoxication in the
studied tissue organs of both sexes. GSH level was decreased
significantly (P < 0.05) in the liver and kidney tissues of the treated
weaning male following 14 days of the ACR exposure, while
weaning female rats showed significant decrease in the GSH level
in the kidney tissues only after 14 days of the ACR administration
(Figs. 2 and 3). Acrylamide exposure for 28 days caused significant
decrease(P < 0.05) in the GSH levels in the liver, kidney and
reproductive organs (testis and ovary) of the treated weaning male
and female rats as compared to the corresponding control (Figs. 2,
3 and 5). The recorded results also showed that GSH levels in the
brain tissues were significantly (P < 0.05) decreased in the treated
weaning male only (Fig. 4). As illustrated in Figs. (2-5), stopping
of the acrylamide for two weeks does not affect GSH levels in the
all studied tissue organs of both sexes except in the liver of the
treated weaning female rats (Fig. 2).
The data recorded in Figs. (6-9) indicated that ACR induced
increase in the levels of malondialdehyde (MDA) in the different
tissue organs of both studied sexes following all experimental
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periods. However, this increase was significant (P < 0.05) in the
liver and brain of ACR intoxicated weaning male and female rats
following 14 days (Figs. 6 and 8). Oral administration of ACR for
28 days showed significant increase (P < 0.05) in the MDA levels
in the all studied tissue organs of both sexes (Figs. 6-9). Studying
the effect of ACR stopping for 2 weeks on both male and female
intoxicated rats, Figs. (6 and 8) showed that MDA still significantly
increased (P < 0.05) in the liver and brain of the male intoxicated
rats, while in the female intoxicated rats, significant increase (P <
0.05) in MDA levels were noticed in the kidney and ovary tissues
(Figs. 7 and 9) as compared to their time matched control.
Concerning the effect of the ACR intoxication on the CAT
activity in the different tissues of the intoxicated male and female
(Figs. 10-13), the obtained results showed that ACR induced
significant inhibition(P <0.05) in the CAT activities in all studied
tissues following 14 and 28 days of the exposure. However, this
inhibition was also significant following 2 weeks of ACR stopping
except in the testis of the treated male rats (Fig. 13) and kidney of
the treated female rats (Fig. 11)
Discussion
The toxicity of acrylamide
(ACR) on human and
experimental animals was well documented in a series of reports
since the Swedish Food Administration alarm in 2002 [39, 40].
Acrylamide is a small organic molecule with very high water
solubility. These properties facilitate its rapid absorption and
distribution through the body[41]. Alteration in the biochemical
parameters isa sensitive index to changes to xenobiotics and can
constitute an important diagnostic tool in the toxicological studies.
Aminotransferases are the first enzymes to be used in diagnostic
enzymology when liver damage has occurred [42].Because of their
intracellular location in the cytosole, toxicity affecting the liver
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with subsequent breakdown in the membrane architecture of the
cells leads to their spillage into plasma and their concentration rises
in the latter. In conjunction with the report of Yousef&ElDemedash [29],Shuming et al. [43] and Rawi et al. [44], data from
the present investigation reflects that, ACR intake inhibited the
activities of the aminotransferases (AST and ALT) in the liver
tissues of the male and female rats after 14 and 28 days.
Phosphatases are important and critical enzymes in biological
processes, they are responsible for detoxification, metabolism and
biosynthesis of energetic macromolecules for different essential
functions. Any interference in these enzymes leads to biochemical
impairment and lesions of the tissue and cellular function [45]. In
the present study, the inhibition of ALP activities in the liver
tissues of the male and femaleweaning rats followingacrylamide
administration for 14 and 28 days, may be a consequence of the
changes in the permeability of the plasma membrane in addition to
changes in the balance between synthesis and degradation of
enzyme protein thus lowering the enzyme activity [46].
Previously finding has shown that ACR has an affinity to
bind with DNA and can cause chromosomal aberrations [47]. Thus
any abnormality in DNA structure can affect transcription and
ultimately protein synthesis, which can explain the inhibition of the
liver enzyme activities following ACR intoxication. Moreover, as
reported by Friedman [6], the ACR molecule has two reactive sites,
the conjugated double bond and the amide group. Therefore, it can
conjugate with the –SH group of a sulfur amino acids, the α –NH 2
group of a free amino acid, the ε – NH2 group of lysine, the ring
NH group of histidine and the N- terminal residue of a protein
which can explain the unavailability of a few amino acids for
proteinsynthesis, which might consequently be a reason for the
depleted protein content and enzyme activities in the liver tissue.
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Acrylamide is a well-known neurotoxic compound produces
central and peripheral axonopathy [20, 48]. The deleterious effects
of ACR or its metabolite glycidamide seemed to become from their
high electrophilic property as a result of presence of alpha and beta
unsaturated system on its structures which facilitate them to form
adducts with sulphydryl groups on hemoglobin and other proteins
[49, 50]. This may reduce the hemoglobin surface of carrying
oxygen to the tissues causing cell degeneration. The present study
indicated that treatment with ACR caused inhibition in the activity
of the AChE in the brain tissues of intoxicated male and female
rats. In agreement with our results, Yousef& El-Demerdask [29]
found that AChE inhibition in brain and plasma following ACR
intake in male rats. LoPchin and Canady [40]suggested that the
ACR - induced synaptic dysfunction, which involved in the
adduction of presynaptic protein thiol groups and subsequent
reduction in neurotransmitter release. Moreover, Barber and
LoPchin [51]reported that the neurological defects associated with
ACR intoxication are mediated by impaired neurotransmission at
central and peripheral synapses.
Free radicals and reactive oxygen species (ROS) in
biology gains more attention, and there is increasing awareness
of the ubiquitous role of oxidative stress in neuropathy [52, 53].
In order to elucidate the correlation between oxidative stress and
ACR induced toxicity, the time - dependent changes of the
oxidative molecules malondialdehycle(MDA),glutathione (GSH)
levels and catalase activity were examined.
Oxidative stress is usually caused by the increase of
intracellular peroxidant species such as hydrogen peroxide,
hydroxyl radicals and superoxide anion radicals. Endogenous GSH
can react directly with ROS, protects thiol groups in proteins from
oxidation. ROS can attack the polyunsaturated fatty acids in the
biomembrane to initiate free radical chain reaction, resulting in the
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enhancement of lipid peroxidation. MDA usually has been used as
biomarkers of lipid peroxidation for many years [54, 55].
Metabolism of ACR in the body may result in the
generation of ROS, which play a role in the oxidative stress of
ACR and cause oxidative DNA damage which play a role in its
carcinogenicity [56]. Naruszewicz et al. [57] reported that chronic
intake of acrylamide – containing potato chips increases the
production of the reactive oxygen radicals by leukocytes and
increases plasma C- reactive protein. Glutathione (GSH), a
tripeptide present in the liver, kidney, brain and erythrocytes has a
significant binding capacity with toxic substances resulting in the
formation of usually non-reactive conjugates[58]. The present
study confirmed the finding of Yousef and El-Demerdash [29], ElSayed et al. [30] and Zhu et al. [27] who reported that, ACR
exposure markedly decreased GSH contents in following ACR
intoxication. Previous studies showed that conjugation with GSH is
a mechanism for the detoxification of ACR [59]. ACRGSHconjugation was the major metabolic rout in rats accounting
for 65 % [60]. Depletion of GSH is associated with an increase in
ACR genotoxicity but seems also to lead to a substantial
enhancement of cytotoxicity [61].
Lipid peroxidation is known to decompose and produce a
variety of substances, the most important of which is MDA [62]. In
the current study, the induction in the levels of MDA in the
different studied tissues in the ACR intoxicated weaning male and
female rats is in agreement with the finding ofYousef and ElDemerdash, [29], El-Sayed et al. [30] and Zhu et al. [27]. Their
data strongly indicated that the elevation of MDA and the depletion
of the GSH levels were involved in the development of ACRinduced toxicity. The present study also showed that greatest
induction in the MDA level was recorded in the reproductive
tissues. In agreement with the our finding, El-Sayed et al. [30]
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reported that, the highest increase in the MDA level was detected in
the testis tissue of ACR intoxicated male rats.
Catalase (CAT) is a key component of the antioxidant
defense system. Inhibition of such system results in enhanced
sensitivity to free radical-induced cellular damage [63]. Viewed in
conjunction with the report of Catalgolet al. [64], the inhibition of
CAT activity following ACR intoxication in the present study may
be due to the enhancement of the peroxidation end product MDA,
which is known to inhibit protein synthesis and the activities of
certain enzymes. Escobar et al. [65]indicated that enhanced, free
radical concentrations resulting from oxidative stress conditions
can cause loss of enzymatic activities.
In conclusion, on the basis of obtaining results ACR toxicity
in the weaning rats may be mediated in one hand by disturbances in
the enzyme activities as indicated by the inhibition in their
activities and on the other hand by oxidative stress as indicated by a
decrease in GSH and induction in the MDA levels as well as
inhibition of the CAT activity in the different studied tissues. The
results also indicated that the withdrawal of ACR requires longer
time than 2 weeks.The present study recommends restriction of
acrylamide exposure either occupationally or in food containing
product in addition, especially for children, raising awareness of
people about its hazards.
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Table ( 1 ): Effect of acrylamide administration (15 mg/kg body
weight) on the activities of AST, ALT and ALP in the liver
tissues of weaning male and female treated rats.
Male
Enzymes

ALT
(U/g. tissue)
AST
(U/g. tissue)

ALP
(U/g.tissue )

Time
periods

Control

14 days

1274.6 ± 56.9

withdrawal

1083.6 ± 65.8

28 days

14 days
28 days
withdrawal
14 days
28 days
withdrawal

Female

ACR
1016 ± 93.3*

Control

ACR

1114.8 ±60.3

949.66±65.9*

1052.1 ±66.9

1110.3 ± 51.5

1155.5±115.6

849.3 ± 70.3*

1128.1 ±52.2

866.6 ± 32.6
877.5 ± 67.5
807.0 ± 70.5
1419.0 ± 90.3
1248.0 ± 111.1
1307.0 ± 109.8

615.0 ± 93.5*
513.5 ± 17.1*
549.0 ± 72.2*
868.0 ± 123.7*
632.0 ± 104.7*
901.0 ± 90.9*

864.6 ± 70.9
783.0 ± 25.3
737.5 ± 41.7
754.7 ±166.3
833.2 ± 53.2
791.5 ±105.6

1049± 93.5

1011.1 ± 50.1

453.0 ± 85.0*
660.8 ± 82.5
682.5 ± 96.2
395.3 ± 62.1*
467.3 ± 79.7*
539.5 ± 65.3*

All data are mean of six rats ± SEM. Asterisk (*) indicates
significant (P < 0.05) of acrylamide treatment as compared with the
corresponding control.
Table (2): Effect of acrylamide administration (15 mg/kg body
weight) on the activity of acetylcholienesterase (AchE) (µ mol
SH / min./mg.protein) in the brain tissues of weaning male and
female treated rats.
Male
Time periods
14 days
28 days
withdrawal

Female

Control

ACR

Control

ACR

1.25 ± 0.13
1.25 ± 0.14
1.32 ± 0.05

0.92 ± 0.10*
0.83 ± 0.10*
1.02 ± 0.05*

1.05 ± 0.05
1.01 ± 0.09
1.03 ± 0.09

0.89 ± 0.09
0.85 ± 0.13
0.93 ± 0.09

All data are mean of six rats ± SEM. Asterisk (*) indicates
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significant (P < 0.05) of acrylamide treatment as compared with the
corresponding control.

GSH (µmol /mg.protein)
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Male Control

Male ACR

Female Control

Female ACR

5
4

*

3

*

*

*

2
1
0

14 days

28 days

withdrawal

Fig. (2): Effect of acrylamide administration (15 mg/kg body weight) on the glutathione
content in the liver tissues of male and female treated rats. Each bar represents the mean
+ S.E.M. of 6 rats. *P < 0.05.

Male Control

Male ACR

Female Control

Female ACR

GSH (µmol /mg.protein)

7
6
5
4

*

*

*

*

3
2
1
0

14 days

28 days

withdrawal

Fig. (3): Effect of acrylamide administration (15 mg/kg body weight) on the glutathione
content in the kidney tissues of male and female treated rats. Each bar represents the
mean + S.E.M. of 6 rats. *P < 0.05.
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Male Control

GSH (µmol /mg.protein)

2.5

Male ACR

Female Control

Female ACR

2
1.5

*

1
0.5
0

14 days

28 days

withdrawal

Fig. (4): Effect of acrylamide administration (15 mg/kg body weight) on the glutathione
content in the brain tissues of male and female treated rats. Each bar represents the
mean + S.E.M. of 6 rats. *P < 0.05.

Testis Control

7

Testis ACR

Ovary Control

Ovary ACR

GSH (µmol /mg.protein)

6
5
4
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*

2

*

1
0

14 days

28 days

withdrawal

Fig. (5): Effect of acrylamide administration (15 mg/kg body weight) on the glutathione
content in the testis and ovary tissues of the treated rats. Each bar represents the mean +
S.E.M. of 6 rats. *P < 0.05.
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MDA ( nmol/mg.protein)

1.4
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Male Control
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*

0.6

Female ACR

*

1

0.8

Female Control

*

0.4
0.2
0

14 days

28 days

withdrawal

Fig. (6): Effect of acrylamide administration (15 mg/kg body weight) on the MDA content in
the liver tissues of male and female treated rats. Each bar represents the mean + S.E.M. of 6
rats. *P < 0.05.

MDA ( nmol/mg.protein)
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Female Control
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Female ACR

*
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0.4
0.2
0

14 days

28 days

withdrawal

Fig. (7): Effect of acrylamide administration (15 mg/kg body weight) on the MDA content in
the kidney tissues of male and female treated rats. Each bar represents the mean + S.E.M. of
6 rats. *P < 0.05.
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Male Control

MDA ( nmol/mg.protein)
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Female ACR
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0
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Fig. (8): Effect of acrylamide administration (15 mg/kg body weight) on the MDA content in
the brain tissues of male and female treated rats. Each bar represents the mean + S.E.M. of 6
rats. *P < 0.05.
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Fig. (9): Effect of acrylamide administration (15 mg/kg body weight) on the MDA
content in the testis and ovary tissues of the treated rats. Each bar represents the mean +
S.E.M. of 6 rats. *P < 0.05.
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Fig. (10): Effect of acrylamide administration (15 mg/kg body weight) on the CAT activity in
the liver tissues of male and female treated rats. Each bar represents the mean + S.E.M. of 6
rats. *P < 0.05.
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Fig. (11): Effect of acrylamide administration (15 mg/kg body weight) on the CAT activity in
the kidney tissues of male and female treated rats. Each bar represents the mean + S.E.M. of
6 rats. *P < 0.05.
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Fig. (12): Effect of acrylamide administration (15 mg/kg body weight) on the CAT activity in
the brain tissues of male and female treated rats. Each bar represents the mean + S.E.M. of 6
rats. *P < 0.05.
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Fig. (13): Effect of acrylamide administration (15 mg/kg body weight) on the CAT activity
in the testis and ovary tissues of the treated rats. Each bar represents the mean + S.E.M.
of 6 rats. *P < 0.05.
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Introduction
Ce travail traite l’étude de la construction identitaire de
Ségolène Royal, candidate à l’élection présidentielle de 2007. Lors
de cette élection, deux débats télévisés ont été organisés entre les
trois principaux candidats, Ségolène Royal, François Bayrou et
Nicolas Sarkozy. Seule Ségolène Royal a pris part aux deux débats
tandis que chacun de ses deux interlocuteurs n’a participé qu’à un
d’entre eux. De cette configuration est née l’idée de comparer les
marques discursives ayant trait à la construction identitaire de cette
candidate dans deux situations d’énonciation distinctes.
Ces marques, qui nous permettent d’atteindre l’identité
construite, présente une cohérence faisant intervenir au sein de
choix paradigmatiques la construction discursive et le niveau
sémantique. Notre objectif ici sera donc mettre en évidence cette
cohérence en nous appuyant sur des cadres théoriques propres à
chaque niveau.
En premier lieu, nous allons présenter notre corpus et les
contraintes imposées par son genre. Ensuite, nous procéderons à
l’analyse des processus de dénomination en jeu. Et enfin, nous
donnerons nos conclusions quant à l’analyse discursive de ses
marques.
1. Choix du corpus et des implications
2.1 Le corpus
Le corpus est tiré de deux débats politiques télévisés diffusés
lors de la campagne présidentielle de 2007. Le premier débat, qui
oppose Ségolène Royal et François Bayrou, a eu lieu le samedi 28
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avril(1). Le second débat entre Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy a
eu lieu le mercredi 2 mai à 21(2).
Notre corpus appartient au genre du débat politique
médiatique. Ceci implique l’existence de deux contrats de
communication distincts associés au débat politique d’un part et au
média télévisuel d’autre part. Charaudeau (1994 : 35) postule que
tout acte de communication sociale suppose un contrat. Le terme
contrat, emprunté au domaine juridique, implique deux
dimensions. La première souligne que l’acte de communication est
un acte d’échange (interaction), où deux partenaires prennent
partie. Et la seconde implique qu’afin que cet acte de
communication soit valide, il faut que les deux partenaires
souscrivent à certaines conditions discursives qui leur permettront
de se reconnaître comme les vrais partenaires de l’échange en
question, tout en le reconnaissant comme un acte fondé. Autrement
dit, tout contrat de communication est déterminé par les réponses à
ces quatre questions majeures :
1. Quelle est l’identité des partenaires de cet acte ?
2. Quelle est la finalité de l’acte ?
3. Quel en est le propos ?
4. Quel support est utilisé ?
En nous appuyant sur ce cadre théorique, le but de notre
analyse est d’apporter des réponses quant à la problématique
soulevée par la question 1 sur l’identité des locuteurs à travers
l’exploitation de certains aspects de la dénomination. Dans un
(1)

(2)

Soit six jours après le premier tour qui désigne Nicolas Sarkozy et
Ségolène Royal comme les deux ultimes candidats à la course de
l’Elysée. Après un refus de Canal+ et de d’i-Télévision, il a été diffusé
sur BFM TV et RMC.
Il a été diffusé sur TF1 et France2 et a été animé par Arlette Chabot et
Patrick Poivre d’Arvore.
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premier temps, nous définirons les deux contrats de communication
intrinsèques au genre du débat politique médiatique auquel
appartient le corpus : le contrat de communication politique et le
contrat de communication médiatique.
La finalité de l’acte de communication politique dans les
deux situations d’énonciation est l’élection présidentielle. Dans le
débat opposant François Bayrou et Ségolène Royal, les deux
locuteurs cherchent à trouver des convergences dans leurs opinions.
Dans le second débat, Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy
cherchent à s’attirer la faveur des auditeurs pour récolter le plus de
voix possible, nous pouvons parler alors de « propagande externe »
destinée à convaincre les citoyens que chacun est meilleur que
l’autre (Charaudeau 2005 : 51). L’objectif visé est alors de trouver
les divergences dans leurs opinions. Le propos, appelé sujet ou
thème, est le contenu véhiculé par un discours. Le propos politique
présente un idéal social partagé entre le politique qui le propose et
le citoyen qui le revendique. Le discours politique est caractérisé
par plusieurs types de supports comme le débat, le « discours »,
l’interview.
Quant à la finalité de l’acte de communication médiatique,
elle est conditionnée par les exigences civiques d’information des
citoyens, et commerciales (audience, publicité, etc.). Le propos du
discours médiatique est la réalité sociale partagée par le journaliste
et l’auditoire. Le support médiatique comprend les émissions ou
articles, les spots publicitaires, les journaux d’actualité.
1.2. Les participants au débat
Les participants au débat relèvent de trois ordres : les débattants,
l’auditoire et le médiateur-intermédiaire.
 les débattants : Le débat, l’argumentation ne peut se faire qu’à
partir des objections de l’autre. Il y a échange de points de vue
et co-construction des significations. Les modalités de
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l’argumentation dépendent du public absent et de l’interlocuteur
actif dans l’échange.

 L’auditoire : Le débat a une double adresse : le ou les autres
débattants, qui, à travers l’adresse à l’autre, cherchent à toucher
le public, un auditoire passif. L’interlocuteur fait figure
d’intermédiaire : c’est l’auditoire actif. Dans le cas du débat
médiatique, le débattant doit également prendre en compte les
journalistes médiateurs qui n’hésitent pas à rebondir sur ces
propos (troisième auditoire). L’auditoire collectif est hétérogène
et le discours s’adresse aussi au débattant.
 Le médiateur-intermédiaire : Il participe à un système de
« communication réciproque » dans lequel il prend le rôle
d’animateur et qu’il partage avec les participants au débat, et à
un système de « commincation unilatérale » dans lequel il est
journaliste pour un auditoire collectif.
Le débat médiatique présente une activité de communication
complexe. En effet, l’espace public se structure selon quatre
secteurs : le juridique, l’économique, le médiatique et le politique.
Ces quatre secteurs ayant des finalités propres, ils interagissent
dans des relations de dépendance les uns par rapport aux autres au
sein des discours (Maingueneau 2005 : 21). Les deux derniers
secteurs qui déterminent l’objet de notre étude sont étroitement liés
de par de leurs exigences. Le secteur médiatique dépend du secteur
politique dans sa recherche de l’information et le secteur politique
dépend du secteur médiatique pour avoir un accès direct au public
et pour toucher le plus grand nombre.
Après avoir situé notre objet d’étude dans le cadre de
l’analyse de discours, nous allons présenter l’analyse de certains
aspects de la dénomination : l’exploitation de l’isotopie
« candidat » par les débattants et la mise en scène du nom propre et
des marques d’adresse qui s’y attachent.
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3. Analyse du corpus
3.1. Les marques discursives de la dénomination
La dénomination fait appel à un énoncé sous-jacent qui
apporterait une définition stable est durable de la chose que l’on
dénomme. Sous cet angle d’étude, les définitions liées aux
différentes dénominations utilisées seront étudiées afin d’observer
les fondements de la construction identitaire du locuteur. La
dénomination a donc lieu en langage et s’oppose au processus de
nomination, « acte d’un sujet qui toute à la fois nomme et
catégorise dans l’actualisation discursive » (Détrie, Siblot, Verine
2001 :76). La nomination associe ponctuellement une chose et la
manière dont on la nomme tandis que la dénomination propose un
nom pour un élément précis malgré le changement de contexte et
de co-texte.
Nous nous situons ici dans une perspective discursive, c’està-dire que les procédés de nomination employés par les débattants
résultent de choix pour communiquer une certaine représentation
ou construction du monde.
3.2. Catégorisation de l’autre à travers l’isotopie « candidat »
Selon Pottier (1985 : 326), une isotopie est une « continuité
sémantique à travers une séquence (redondance reflétant une
cohérence) ». Dans Termes et concepts pour l’analyse de discours
(Détrie, Siblot, Verine 2001 : 166), l’isotopie est définie plus
précisément comme une « récurrence d’un même sème, dit
isotopant, actualisé dans différents sémèmes au sein
d’un
syntagme, d’une phrase ou d’un texte, et qui construit par ces suites
d’éléments linguistiques l’homogénéité du discours ». Le
« paradigme désignationnel » (Mortueux 1997 : 100) désigne « les
syntagmes coréfèrents à un syntagme ». En effet, d’un syntagme à
l’autre, certains sèmes sont activés au détriment d’autres.
- 467 -

مجلة التربوي

La dénomination dans la construction identitaire de Ségolène
8اﻟﻌدد

Pour établir le paradigme désignationnel, le lexème
« candidat » comme désignation neutre a été notre référence. Au
moyen d’un dictionnaire des synonymes et du TLFI (Trésor de la
Langue Française Informatisé), nous avons établi l’isotopie de
« candidat »(3). La recherche de ces syntagmes a été effectué dans
les corpus et nous avons trouvé les cinq lexèmes suivants :
« candidat, concurrent, adversaire, contradicteur et ennemi ».
Afin de cerner les représentations des débattants lorsqu’ils
emploient tel ou tel lexème pour désigner un candidat à la course à
l’Elysée, nous convoquons la notion de sème que définit Rastier
dans Sémantique interprétative (1987 : 33) :
Le sème est le trait distinctif sémantique d’un sémème,
relativement à un petit ensemble de termes réellement disponibles
et vraisemblablement utilisables chez le locuteur dans une
circonstance donnée de communication.
Les sèmes (« Altérité », « objectif », « conflit » et « centré
sur la langue ») ont été trouvés par une réflexion intuitive. Ils sont
distinctifs, non gradués et se définissent dans le cadre du discours
politique médiatisé.
Altérité
Objectif
Conflit
Centré
sur la
langue

Concurrent
+
+
-

Candidat
+
-

Adversaire
+
+
+

Contradicteur
+
+

Ennemi
+
+
+

-

-

-

+

-

Tableau1. Sèmes distincts du paradigme désignationnel de
l’isotopie « candidat ».
« candidat, compétiteur, concurrent, postulant, prétendant, adversaire,
rival, opposant, contradicteur, challenger, détracteur et ennemi »
(3)
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Le sème « Altérité » spécifie une relation à l’autre. Dans
« candidat», la notion d’altérité n’est pas obligatoire et si elle peut
être entrevue, elle n’est pas première. C’est la notion d’objectif à
atteindre qui prime dans « candidat ». Le sème « Objectif » place la
nomination dans la perspective d’un objectif à atteindre. Dans
« contradicteur », ce sème n’est pas inhérent. On peut contredire
pour le plaisir, sans chercher à atteindre un but. Le sème « conflit »
indique la nécessité de passer par l’autre avec une volonté de le
vaincre. Enfin, le sème « centré sur la langue » indique que le
conflit se fait uniquement au moyen de la langue.
Locuteur1
Locuteur2
Locuteur3
Locuteur4
Total

Candidat
7
2
6
15

Concurrent

Contradicteur

Adversaire

2
2

1
1

2
2

Ennemi
2

2

Total
9
0
2
11
22

Tableau2. Répartition des occurrences du paradigme
désignationnel.
« Candidat » est l’occurrence la plus employée (15) et elle est
utilisée par tous les locuteurs excepté Ségolène Royal dans le
premier débat. François Bayrou est le seul à employer « ennemi »
dans un contexte néanmoins particulier :
(1) « On devra faire bouger autres choses encore pour que la
France devienne un pays dans lequel il soit normal d’être engagé
sans être en guerre civile Nicolas Sarkozy n’est pas mon ennemi
Ségolène Royal n’est pas mon ennemi »
François Bayrou met ici Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal
sur le même plan par le biais de constructions syntaxiques
symétriques. Il faut noter qu’il ne se positionne pas vis-à-vis des
candidats mais il les positionne par rapport à lui-même. Il est en
quelque sorte le repère, ils sont les repérés. « Ennemi » est le
paradigme qui porte en lui l’intensité la plus forte de par le fait
qu’il renvoie au champ lexical guerrier notamment. L’usage de la
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négation introduit en trame de fond les assertions « Nicolas
Sarkozy est l’ennemi de François Bayrou » et « Ségolène Royal est
l’ennemi de François Bayrou » qui sont construites par François
Bayrou et données comme relevant de l’opinion commune. En
inversant la valeur de vérité au moyen de la négation, il tend à
pactiser avec les deux.
Dans le débat face à François Bayrou, Ségolène Royal
n’emploie aucune désignation contrairement au débat face à
Nicolas Sarkozy (2 occurrences) et contrairement aux deux autres
locuteurs (20 en tout). Son interlocuteur, François Bayrou, assume
le contexte de l’élection présidentielle dans lequel se déroule le
débat puisqu’il emploie « candidat » à six reprises et toujours dans
une construction dans laquelle le lexème est qualifié.
(2) Des candidats les uns sélectionnés pour le deuxième tour, les
autres qui ont participé au premier tour et qui ont recueilli un
très grand nombre de suffrages.
(3) Candidate à l’élection présidentielle du deuxième tour ou
candidats au premier tour.
(4) Les trois candidats principaux
(5) Aucun candidat à l’élection présidentielle
(6) Candidat au deuxième tour.
(7) Deux candidats du deuxième tour.
François Bayrou propose donc à Ségolène Royal un
paradigme varié qu’elle ne reprend pas du tout à son compte. Ces
occurrences, à grande valeur générique, semblent permettre à
François Bayrou de ne pas s’exclure de la scène. Face à Nicolas
Sarkozy, Ségolène Royal emploie par deux fois « candidat » qui est
le lexème le plus neutre du paradigme désignationnel. Par rapport à
son interlocuteur, la fréquence d’emploi des désignations est faible
et leur variété est moins grande. Elle ne se positionne donc pas
comme Nicols Sarkozy qui décline le vocabulaire de l’opposition,
de la confrontation et qui se construit comme pugnace. Elle se
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construit de façon neutre, sans référence explicite à la
confrontation. C’est Nicolas Sarkozy qui utilise le plus grand
nombre de désignations : à lui seul, la moitié du total (11/22). Il est
celui qui exploite le plus le paradigme en employant « candidat »,
« concurrent », « contradicteur », « adversaire ». Il utilise
« concurrent » pour s’autodésigner face à Ségolène Royal, et pour
désigner Ségolène Royal face à lui-même.
(8) C’est pas une façon de respecter son concurrent ou un autre
candidat.
(9) Quelqu’un qui, pour moi, est davantage une concurrence, si
elle me le permet, qu’une adversaire.
Nicolas Sarkozy propose à Ségolène Royal un panel de
désignations qu’elle ne reprend que partiellement à son compte :
elle ne choisit que le terme « candidat ». De par son emploi du
lexème « contradicteur », Nicolas Sarkozy impose à Ségolène
Royal le rôle qu’il joue face à elle. Son interlocutrice ne le légitime
pas et ne le nie pas.
(10) Mais en quoi est-elle saine votre colère ? Traiter votre
contradicteur d’immoral et de menteur, je ne vois pas ce qu’il y
a de sain.
Face à François Bayrou, Ségolène Royal fait abstraction de la
dimension de candidat (aucune occurrence du paradigme
désignationnel de « candidat »). Elle semble concevoir ce débat
comme un simple débat d’idées, se situant hors du cadre de la
course à l’Elysée. Face à Nicolas Sarkozy, elle reconnaît cette
dimension mais pas autant que son interlocuteur. Il y a une
dissymétrie dans sa représentation des deux débats.
Pour explorer d’avantage la construction identitaire de
Ségolène Royal dans les deux débats, nous allons nous attacher à
analyser l’utilisation de l’appellation en nous cantonnant aux
désignations des quatre locuteurs des débats.
3.3. Nommer l’autre : la mise en scène du nom propre
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En prenant comme sujet d’étude les choix de désignation,
autrement dit l’articulation entre les sèmes inhérents en langue et
les sèmes afférents en discours (Rastier 1987 : 84), il nous a paru
important d’étudier les noms propres et les appellatifs s’y
rattachant et désignant les quatre débattants observés dans l’espace
interlocutoire délimité par les deux débats.
Afin de distinguer clairement les sèmes évoqués par les
unités des sèmes évoqués par les combinaisons, nous utiliserons,
suivant une méthode utilisée par Chétouani (1995 : 331), la
codification suivante : X est mis pour Madame ou Monsieur, Y
pour le prénom et Z pour le patronyme.
Proximité
Civilité

Politique

X

X+Z

X+Z+Y

+

+

+

+

+

+

Y+Z
+
+

Y
+

Tableau3. Sèmes distinctifs du paradigme des formes d’adresse.
La proximité est marquée par l’emploi du prénom, la civilité
par « Madame » ou « Monsieur » et la dimension politique par le
patronyme. La dimension politique induite par Z (le patronyme) est
provoquée par le dialogisme interdiscursif propre à cette unité. En
effet, les médias et les citoyens dénomment les personnages
politiques en utilisant systématiquement cette unité en combinaison
avec Y (le prénom) ou non, mais ne mentionne que rarement l’unité
X. La notion de dialogisme discursif rend compte de la prise en
considération de l’autre et fait émerger la dimension publique dans
les formes d’adresse comprenant Z. En effet, toute forme de
nomination actualisée en discours évoque systématiquement les
discours précédents comprenant cette forme : « L’énonciateur, dans
sa saisie d’un objet de discours, rencontre les discours
précédemment tenus par d’autres sur ce même objet, discours avec
lesquels il ne peut manquer d’entrer en interaction » (Siblot, Détrie,
Vérine, 2001 : 84).
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X

X+Z

X+Z+Y
Y+Z
Y

X+Z
Y+Z

Total

Locuteur1

Locuteur1

1

21

17

Locuteur1

Total

4

46

50

1

83

2

54

18

2
7

85
2

38

1

14
36

Locuteur1

138

131

1

2

14

192

Désignations : interlocuteur
Désignations : locuteur absent du débat
Tableau4. Répartition des occurrences du paradigme désignationnel
des formes d’adresse.
Il convient de prendre soin de détailler le contexte de
l’utilisation de chaque combinaison. François Bayrou emploi
exclusivement Y+Z pour désigner Ségolène Royal présente et
Nicolas Sarkozy absent, ce qui implique l’évocation pure de la
personnalité politique. En particulier, nous pouvons noter dans ses
emplois de Y+Z pour désigner Ségolène Royal trois occurrences de
noms propres déterminés.
(11) Il faudrait que je sache avec quelle Ségolène Royal je parle
(12) Il y a eu une Ségolène Royal avec qui j’étais profondément
en accord
(13) La première Ségolène Royal. Je ne parle pas de la deuxième
Kleiber (1981 : 336) mentionne qu’une description définie
qui porte sur un nom propre peut être employée dans deux
finalités : « a) elle permet de référer à un objet de référence
découpé dans un particulier porteur du nom propre et b) elle permet
la levée d’ambiguité référentielle ». François Bayrou inscrit
Ségolène Royal dans une dimension purement politique de l’ordre
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de l’orientation (accord, désaccord) comme si elle était dénuée de
sa personnalité individuelle et qu’elle n’était qu’un amas d’idées
politiques. Il opère ainsi un fractionnement identitaire de Ségolène
Royal et la présente comme une personne versatile, sans conviction
stable. Ici, Ségolène Royal est divisée en plusieurs, comprenant une
première, une deuxième Ségolène Royal et peut-être plus, qui ne
sont pas en accord l’une avec l’autre.
Dans une tirade où il essaie de faire valoir ses enjeux
politiques dans le futur, François Bayrou utilise une fois
« Madame » pour désigner Ségolène Royal et la former Y+Z pour
désigner Nicolas Sarkozy :
(14) Je ne sais pas si vous serez élue, madame ou si Nicolas
Sarkozy sera élu
La construction syntaxique est là aussi symétrique : Ségolène
Royal et Nicolas Sarkozy sont sur le même plan. « Madame »
invoque une personne distanciée mais moins distanciée que si
François Bayrou avait utilisé n’importe quelle forme contenant le
patronyme Z. La forme « Madame » est utilisée mais n’était pas
nécessaire. Cette utilisation vise à souligner l’adresse. Elle montre
ici un effacement de l’auditoire au profit de l’interlocuteur afin
d’obtenir son attention pour faire valoir ses objectifs.
Nicolas Sarkozy emploie abondamment « Madame », ce qui
témoigne une volonté d’effacer, de trôner de sa personnalité
politique son interlocutrice. Il la désigne de la même façon qu’il
désignerait Madame-tout-monde. Nous relevons notamment dans
son discours un emploi de X dans « un monsieur de 64 ans » pour
désigner une personne quelconque en guise d’exemple. De plus, la
marque de civilité « Madame » est utilisée principalement comme
interjection lors de la manifestation d’une opposition entre
Ségolène Royal et lui-même. Ils se coupent la parole.
(15) Mais non madame… s’agissant… mais non madame
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(16) Madame, est-ce que vous souffrez que je puisse faire une
phrase ?
En comparant dans le tableau le locuteur 2 (Ségolène Royal
face à François Bayrou) et le locuteur 3 (Ségolène Royal face à
Nicolas Sarkozy), nous remarquons immédiatement deux
utilisations complémentaires de la désignation de l’autre. Face à
François Bayrou, elle utilise les formes Y+Z et Y alors que face à
Nicolas Sarkozy, les formes X et X+Z, X+Y+Z sont employées.
Par ailleurs, le locuteur 2 et le locuteur 3 semblent utiliser les
paradigmes de leur interlocuteur respectif, ce qui montre une
adaptation au discours de l’autre. De manière générale, quant au
choix désignationnel, le locuteur 2 et le locuteur 3 ont tendance à
reprendre à leur compte le paradigme choisi par leurs interlocuteurs
mais ils refusent à désigner le locuteur absent et celui qui est
présent : les formes Y+Z dans le discours de François Bayrou et les
formes X+Y dans celui de Nicolas Sarkozy.
Dans le premier débat, François Bayrou et Ségolène Royal
s’attachent à se présenter mutuellement en tant que personnalité
politique avant tout : la combinaison Y+Z est largement choisie par
les locuteurs. François Bayrou use 21 fois de Y+Z pour désigner
Ségolène Royal et 14 fois pour désigner Nicolas Sarkozy qui est
alors absent. De la même façon, Ségolène Royal use 17 fois de
Y+Z pour désigner François Bayrou.
Dans le discours de Ségolène Royal, nous relevons une occurrence
particulière de Y « François » dans :
(17) Il s’appelle François mais n’exagérons rien
Le locuteur 2 utilise une fois le prénom seul pour parler de
François Bayrou en réponse à une question d’un journaliste
médiateurs concernant une potentielle « cohabitation politique »
potentielle entre le locuteur 1 et le locuteur 2. Cette désignation
n’est pas à mettre sur le même plan que les autres combinaisons car
il était impossible de les utiliser dans ce contexte. Elle se situe au
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niveau « métadésignationnel ». Cette séquence verbale produite par
Ségolène Royal est une parenthèse qui évoque l’intimité et qui
introduit donc une rupture dans le débat politique. Elle s’apparente
à un extrait de conversation de la vie quotidienne.
Dans le deuxième débat, Ségolène Royal s’adapte aussi à son
interlocuteur Nicolas Sarkozy : elle emploie X et X+Z. Néanmoins,
une particularité est notable : Ségolène Royal est la seule à utiliser
à deux reprises X+Y+Z, combinaison que se refusent à employer
tous les autres locuteurs.
(18) Mais malgré tout, monsieur Nicolas Sarkozy, vous estimezvous [une partie] pour une part responsable de la situation
dans laquelle se trouve la France aujourd’hui ?
(19) J’ajoute, monsieur Nicolas Sarkozy, qu’il y a deux jours, une
femme policière s’est fait violer tout près de Bobigny, tout
prés de son commissariat, en sortant de son commissariat.
Ségolène Royal utilise deux fois X+Y+Z pour dénoncer
Nicolas Sarkozy comme coupable dans le cadre d’un réquisitoire.
« J’ajoute » suivi d’une pause fait penser à « j’accuse »(4). Ségolène
Royal (L3) invoque ici l’être moral de Nicolas Sarkozy présent à la
fois dans le personnage politique et la personne individuelle. Nous
pouvons observer aussi un net déséquilibre entre le nombre
d’occurrences de la forme X dans le discours de Ségolène Royal
(L3) et de Nicolas Sarkozy, ce qui manifeste d’autant plus la
volonté de Nicolas Sarkozy de ne pas présenter Ségolène Royal
comme un personnage politique, et le refus de Ségolène Royal (L3)
de prendre part à cette logique.
(4)

« J’accuse » : un article d’Emile Zola, publié le 13 janvier 1898 en
première page du quotidien parisien L’Aurore sous la forme d’une
lettre ouverte au président de la République. Le texte accuse le
gouvernement de l’époque de l’antisémitisme dans l’affaire Dreyfus.
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Le premier débat donne une grande place à l’auditoire. Par le
biais de la combinaison Y+Z, les personnages politiques sont
évoqués. Des procédés comiques sont utilisés. En outre,
l’utilisation du prénom dans la combinaison Y+Z introduit une
certaine proximité entre les débattants. Pour ce qui est de la
dénomination, le second débat est centré sur la confrontation
débattant à débattant : le personnage politique est effacé au profit
de formes neutres (« Madame », « Monsieur »). L’auditoire n’est
pas inscrit dans la dimension de ce débat dans l’utilisation des
dénominations.
4. Conclusion
Dans le premier débat, Ségolène Royal est face à un candidat
à l’élection présidentielle non qualifié pour le deuxième tour. Ce
débat est présenté comme un débat d’idées et la place de l’auditoire
est prépondérante. Les dénominations sont construites pour
l’auditoire contrairement au deuxième débat : les combinaisons
Y+Z qui dénote la personnalité politique est employé. Dans le
second débat, Ségolène Royal est face à son concurrent. Le débat
est construit comme une confrontation entre les deux candidats. Les
dénominations ne sont pas construites pour l’auditoire : les formes
X et X+Z qui n’invoquent que faiblement le personnage public sont
majoritairement employés. Dans les dénominations qui ont trait au
nom propre, elle calque sa logique discursive sur celle de ces
interlocuteurs alors que, pour l’emploi du paradigme désignationnel
« candidat », elle ne reprend aucune des formes proposées par ses
interlocuteurs excepté « candidat » qui est la désignation la plus
neutre.
Dans le premier débat comme dans le second, elle refuse la
dimension de confrontation des personnages politiques. Dans le
premier débat, elle assume la dimension politique dans le cadre
d’un débat d’idée. Dans le second, elle est dans la confrontation
non pas politique, mais personnelle. On remarque l’utilisation de
- 477 -

مجلة التربوي

La dénomination dans la construction identitaire de Ségolène
8اﻟﻌدد

l’occurrence « candidat » seulement et en faible quantité, en
opposition avec les formes qu’utilise Nicolas Sarkozy en relation
avec la dimension de confrontation ; utilisation de « Monsieur »,
« Monsieur Sarkozy », « Monsieur Nicolas Sarkozy » : X fait
ressortir la dimension de personne au détriment du politique.
Dans le premier débat, Ségolène Royal apparaît comme un
personnage politique dans un débat d’idée. Dans le second débat,
elle se construit comme débattant dans un contexte politique. Elle
assume donc deux identités distinctes selon le contexte.
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Abstract
The paper discusses the syntactic structure of prepositional
phrases in English from a generative perspective. It attempts to
show that the traditional view that prepositional phrases consist of a
preposition followed a noun phrase complement cannot be
generalised. The paper argues that a head in a prepositional phrase
can be transitive or intransitive; if transitive it can take any XP, i.e.
NP, AP, PP or TP as a complement; if not, it requires no
complement. The paper also shows that a prepositional phrase can
be modified by prepositional modifiers and other phrasal categories
such as NP, PP, AdjP & AdvP. Finally, the paper provides
evidence that lexical items classified traditionally as adverbs and/or
particles can be analysed as (in)transitive prepositions.
1. Introduction
Traditionally, the structure of prepositional phrases (PP)
consists of a preposition functioning as the head followed by a
noun phrase (NP) as a complement. Thus, the phrase structure rule
(PS rule) for such PPs is: PP→ P + NP. However, the question now
is whether or not such a rule can be generalised to account for PPs
in English. PPs seem to be complicated and thus cannot be
restricted to one PS rule. This paper discusses the structure of
prepositional phrases in English and provides appropriate analyses
for such phrases form a generative perspective. The paper also
investigates the status of lexical items classified in traditional
grammars as adverbs, and/or particles despite the fact the syntactic
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behaviours of such items is, in certain contexts, similar to that of
prepositions. The paper is organised as follows: section 1
introduces the study, while section 2 presents the semantics and
syntax of prepositional phrases and provides analyses for different
structures of PPs; section 3 discusses modification of prepositional
phrases. Section 4 deals with phrasal and prepositional verbs;
finally, section 5 presents the conclusion.
2. The Semantics and Syntax of Prepositional Phrases
The typical function of prepositions in a language is to mark
locative and temporal information. For instance, prepositions such
as under, over, on mark location, others like before, after, during,
etc display temporal information. Prepositions also describe the
manner in which an event is carried out, as in: in a loud voice, with
a knife, etc. Finally, other uses of prepositions may include
metaphorical uses as in ‘against the kerb’ (Tallerman: 2011: 6364).
Prepositions in English may combine with a noun phrase
(NP) to constitute a prepositional phrase (PP). Prepositions
functioning likewise, as pointed out by Tallerman (2005: 47), are
called transitive propositions: they take a noun or pronoun
expression as their complements (see also Radford, 2004: 38).
Thus, the structure of PPs in (1)-(3) is: PP→ P + NP. Prepositions
can also be used intransitively e.g. before, after, afterwards,
underneath, etc (Tallerman 2005: 47). Accordingly, PPs whose
head is an intransitive preposition do not require complements, as
in (4):
(1) It is under the table.
(2) I am working towards a comprehensive conclusion.
(3) She is against me.
(4) Put your clean pile of clothes underneath.
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The analysis of (4) suggests that the phrase structure (PS) rule for
such a class of prepositions (intransitive prepositions) is: PP→ P.
Thus, a general rule accommodating both transitive and intransitive
propositions can be as: PP→ P (NP), where the complement is
optional depending on the type of preposition. Prepositional
phrases can also take prepositional and adjective phrases as
complements, generating the PS rules: PP→ P + PP and PP → P +
AP, as in (5) and (6) respectively.
(5) He came from behind the desk.
(6) I work for little.
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An alternative potential analysis, however, is to consider the
complement of the preposition ‘for’ in (6) as an implied NP in the
underlying structure, and that NP is omitted in the surface structure.
Such an analysis involves NP ellipsis, i.e. an NP whose head is
elided. This is illustrated in the tree diagram analysis below:
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Furthermore, prepositional phrases can take clausal complements.
Prepositions such as ‘before, since, after … etc’ are classified as
prepositions, and they can take sentential complements (Crystal,
1997: 370), as in (7) and (8), which leads to this rule: PP→ P + TP.
(7) since they finished their breakfast (ibid. 305).
(8) That was after I had phoned my wife.

3. Modification of Prepositional Phrases
PPs can function as optional modifiers of verbs, as in (9), where the
PP is an adjunct modifying phrase. Furthermore, like adjectives and
nouns, prepositions can be modified by their own closed class of
pre-modifiers. Such modifiers include straight, right, well and just
(Tallerman 2005, 2011; Radford 2004). This is illustrated in the
examples and tree diagram analyses below.
(9) Susan sang in a loud voice.
(10) The weight is well/just inside the limit.
(11) Go straight/right to the top of the stairs.
(12) Put your clean pile of clothes right underneath.
(Tallerman 2005: 64)
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Radford (2004: 37) states that modifiers such as right and straight
cannot modify other categories such as nouns, verbs, adjectives or
adverbs. This set of modifiers serves only to intensify prepositions
expressing a special type of meaning conveyed by/in certain uses,
as illustrated in (13)-(18).
(13) ∗He right/straight despaired.
(right/straight+verb)
(14) ∗She is right/straight pretty.
(right/straight+adjective)
(15) ∗She looked at him right/straight strangely.
(right/straight+adverb)
(16) ∗They are right/straight fools.
(right/straight+noun)
(17) He made right/straight for the exit.
(right/straight+preposition)
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*He bought a present
(right/straight+preposition)

right/straight

for

Mary.

The ungrammaticality of (13), (14), (15) and (16) show that
the modifiers right and straight cannot modify nouns, verbs,
adjectives or adverbs. It should be noted, as pointed out by Radford
(2004: 37), however, that not all prepositions can be modified by
prepositional modifiers; only those whose meaning can be
intensified permit such modification, as the contrast in (17) and
(18) show.
3.1 Prepositions or Adverbs
In traditional grammar, several lexical items are classified as
adverbs (e.g. of time, place, etc) despite the fact that such items
behave syntactically as prepositions. Based upon the discussion in
section (3), prepositional modifiers can be used as a test to
determine whether or not the category of lexical items such as
upstairs, downstairs, away, overhead, online, now … etc can be
analysed as transitive or intransitive propositions (see Tallerman,
2005: 65; Emonds, in Napoli and Rando, 1979: 193-4).
(19) They live right downstairs/upstairs.
(20) He is right/straight away.
(21) Jane finished the task right before.
(22) You must do this right now.
(23) That was after the middy meeting.
(24) since breakfast
The data above reveal that these items traditionally termed
adverbs can function as prepositions and thus be analysed as
(in)transitive prepositions, as in the analyses below:
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Furthermore, single-word expressions expressing spatial or
temporal relations such as here and there vs. now and then
respectively that are traditionally termed place and time adverbs
can be treated as preposition (see Burton-Roberts 2011: 57). This is
due to the fact that there and here just like now and then can be
replaced by PPs, indicating that they are similar in syntactic
behaviour to prepositions, not to adverbs. The other augment in
favour of this analysis is that here, there, now and then can be
modified by the prepositional modifier right, whereas adverbs such
as quickly or slowly cannot. A further argument is that they can
occur as copular complements, while adverbs such as slowly cannot
(Uffmann, 2003: 2). This clearly indicates that such spatial and
temporal expressions can function as prepositions and thus be
analysed as such.
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(25) She went right to the top of the stairs.
(26) *She drove straight/right slowly.
(27) She put it right here/there.
(28) She was there/here.
(29) It is right now/it was right then.
(30) *She was slowly/often.

3.2 Phrasal categories as modifiers of Prepositional Phrases
Prepositional phrases can be modified not only by
prepositional modifiers, but also by phrasal categories such as a
noun phrase (NP), prepositional phrase (PP) adjective phrase (AP),
and adverb phrase (AdvP) (Carnie, 2007: 160). Thus, when
modifying a PP, all these phrases (i.e. NP, PP, AP, and AdvP)
occupy the specifier position of the PP. Since these specifiers are
phrasal categories, they can take their own specifiers. Consider the
data and analyses below:
(31) They found it many miles beneath the surface of the earth
(32) They found it up in the attic.
(33) Her kids stood really close behind her.
(34) She left very shortly after the meeting.
(35) I went back to my office.
(36) I went right back to my office.
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4. Phrasal Verbs vs. Prepositional Verbs

PPs that function as adjuncts or complements need to be
distinguished from a similar structure referred to as phrasal verbs.
Verbs followed by PPs can be roughly classified into three types:
verbs followed by PPs as adjuncts, verbs with PPs as complements,
i.e. prepositional verbs, and finally verbs followed by particles, i.e.
phrasal verbs (see Burton-Roberts 2011). Given that prepositional
and phrasal verbs contain prepositions, they are discussed briefly in
this section.
(37) Those smugglers shook off their pursuers.
(38) Those smugglers relied on the weather forecast.
2011: 157)

(Tallerman

The two structures in (37) and (38) differ syntactically. In
(37), the preposition ‘off’ can be placed after the NP object ‘their
pursuers’ as in Those smugglers shook their pursuers off. The
verbal element ‘shook off’ is a transitive verb and it requires an NP
as a direct object. In (38), the verb ‘rely’ is not transitive; it is a
prepositional verb that requires a PP as a complement, not an NP as
a direct object. This explains why the preposition ‘on’ cannot be
placed after the NP the weather forecast, as in (39):
(39) *Those smugglers relied the weather forecast on. (Tallerman
2011: 157)
Verbs like ‘shake off’ are called phrasal verbs. These verbs
consist of a verb plus a preposition (traditionally termed particle).
Phrasal verbs can be transitive or intransitive (Tallerman 2005:
138). Intransitive phrasal verbs consist of a verb followed by a
preposition such as wake up, sit down, sleep in, turn out, etc.
Transitive phrasal verbs, on the other hand, as in (37), consist of
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verb followed by a preposition and an NP as a direct object such as
turn over, pull down, pick up, put out, etc. The following are
examples on phrasal verbs:
(40) Pull the handle right down.
(41) There was a loud bang and I woke right up.
(42) John turned the light on.
The phrasal verb in (42) cannot be considered as a verb
followed by a PP as complement as ‘on’ here belongs more closely
to the verb than to the NP (see Uffmann, 2003; Burton-Roberts,
1997). Thus, it is important to distinguish between phrasal verbs
manifesting this order and prepositional verbs that require
obligatorily a PP complement. The following are analyses of the
phrasal and prepositional verbs in (37) and (38) above.
Analysis of phrasal verbs

Analysis of prepositional verbs
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5. Conclusion
Prepositional phrases consist mainly of a preposition
functioning as a head, which may be intransitive or transitive. If the
head of the PP is intransitive, it requires no complement, whereas if
it is transitive, it requires a complement which may be any XP, i.e.
NP, AdjP, AdvP, PP or TP, indicating that the traditional view that
PPs consist of a preposition and a noun phrase cannot be
generalised. In addition, prepositions, as other syntactic categories,
can be modified by both prepositional modifiers and phrasal
categories such as NPs, PPs, APs and AdvPs. Finally, the paper
shows that certain lexical items treated in traditional grammar as
adverbs of time and place, and particles in the case of phrasal verbs
can be analysed as (in)transitive prepositions.
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ضوابط النشر

مجلة التربوي

شتر في اﻟ حوث اﻟﻌلم ة اﻟمقدمة ﻟلنشر أن يراعى فيها ما أتي :

اﻟﻌدد 8

 -أصول اﻟ حث اﻟﻌلمي وقواعده .

 أﻻ تكون اﻟمادة اﻟﻌلم ة قد سب نشرها أو انت جزءا من رساﻟة علم ة . -يرف

اﻟ حث اﻟم توب اﻟلغة اﻟﻌر ة ملخص اﻟلغة اﻹنجليزة  ،واﻟ حث

اﻟم توب بلغة أجنب ة مرخصا اﻟلغة اﻟﻌر ة .

 -يرف

اﻟ حث تز ة ﻟغو ة وف أنموذج مﻌد .

 تﻌدل اﻟ حوث اﻟمقبوﻟة وتصحح وف ما يراه اﻟمح مون . -اﻟتزام اﻟ احث اﻟضوا

اﻟتي وضﻌتها اﻟمجلة من عدد اﻟصفحات  ،ونوع اﻟخ

ورقمه  ،واﻟفترات اﻟزمن ة اﻟممنوحة ﻟلﻌديل  ،وما ستجد من ضوا

اﻟمجلة مستق ﻼ .

تضﻌها

تنبيهات :

 ﻟلمجلة اﻟح في تﻌديل اﻟ حث أو طلب تﻌديله أو رفضه . -يخضع اﻟ حث في اﻟنشر ﻷوﻟ ات اﻟمجلة وس استها .

 اﻟ حوث اﻟمنشورة تﻌبر عن وجهة نظر أصحابها  ،وﻻ تﻌبر عن وجهة نظراﻟمجلة .
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